
 
 

คํานํา 
 
ภารกิจสําคัญประการหน่ึง ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จําเป็นต้องเร่งดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิใน

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

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

โครงการปรบัปรุงฐานขอ้มูลทรัพยากรดินเบื้องตน้ลงบนภาพถ่ายออร์โธสี ระยะท่ี 2 
 

1. บทนํา 
 
การศึกษาและสํารวจทรัพยากรดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ 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 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยการแพร่กระจายของทรัพยากรดิน 
ลักษณะ สมบัติของดิน ข้อจํากัดและแนวทางในการจัดการดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเบ้ืองต้น ซึ่งสามารถ
นํามาใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเกษตรกรรม 
การประเมินคุณภาพที่ดิน การผังเมือง การชลประทานการนําเสนอนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน การเสนอแนะแนว
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรดิน และใช้สนับสนุนพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 

 
2. วัตถุประสงค์ 

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

และเป็นปัจจุบัน 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะ สมบัติของดิน สําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับกิจกรรมต่างๆ 
4. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดินในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 



 
2 
 

3. การตรวจเอกสารนามศพัท์ 
 
ปัจจัยในการกําเนิดดินเป็นการศึกษาถึงข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยที่ให้กําเนิดดิน (Soil forming 

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

ภูมิภาพ (Landscape) หมายถึงลักษณะภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของบริเวณใดบริเวณหน่ึงรวมทั้งภูมิ
ประเทศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของมนุษย์ 

ธรณีสัณฐาน (Landform) หรือภูมิลักษณ์หมายถึงแบบรูปหรือลักษณะของพื้นผิวโลกที่เกิดตาม
ธรรมชาติ มีรูปร่างสัณฐานต่างๆกันเช่นภูเขาท่ีราบสูงที่ราบนํ้าท่วมและอื่นๆการศึกษาเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ 
เรียกว่า ธรณีสัณฐานวิทยา  

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

พีดอน (pedon)คือปริมาตรที่เล็กที่สุดที่สามารถบอกได้ว่าเป็นดินหน่ึง 
หน่วยหลายพีดอน (polypedon) คือกลุ่มของพีดอนที่เหมือนและต่อเน่ืองกัน ขอบเขตของโพลีพีดอน

ไปจรดพ้ืนที่ที่ไม่มีดินหรือถึงพ้ืนที่ดินอ่ืนที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ในระบบอนุกรมวิธานดินถือว่าเป็น
หน่วยการจําแนกในระดับชุดดิน มีความหมายเหมือนsoil individual 

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

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

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

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

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

 
ระบอบความชื้นดิน (soil temperature regime)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 aquicหมายถึง ระดับความช้ืนของดินที่ดินอ่ิมตัวด้วยนํ้า สภาพอ่ิมตัวด้วยนํ้าน้ี
จะต้องปรากฏเป็นประจําและเด่นชัดในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในรอบปี ลักษณะหน้าตัดของดินจะแสดงว่ามีร่องรอย
ของน้ําขังแฉะ และมีสีจุดประ สีพ้ืนของดินจึงมักมีสีเทาหรือเทาอ่อน ระดับนํ้าใต้ดินจะอยู่ใกล้ผิวดิน 

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

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

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

บริเวณพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางระหว่าง 360-1045 เมตร จะมีช้ันอุณหภูมิดิน 
hyperthermicซึ่งหมายถึง 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 

 
การสํารวจทรัพยากรดินบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เริ่มดําเนินการคร้ังแรกภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าป่า

สักระหว่างปี พ.ศ. 2510-2515 ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ และต่อมาดําเนินการในส่วนที่เหลือในโครงการสํารวจ
ดินระดับจังหวัด และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2517 เป็นการสํารวจแบบค่อนข้างหยาบ (detailed reconnaissance 
survey เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด ข้อมูลดินที่เผยแพร่ใช้หน่วยแผนที่ในระดับชุดดิน ขนาดมาตรา
ส่วน 1:100,000(วิจิตร, 2520) นอกจากน้ีมีการสํารวจดินในบางพ้ืนที่อีกภายใต้โครงการ หรือตามความต้องการ
ของหน่วยงานอ่ืนๆ แต่ก็เป็นเฉพาะบริเวณ มีเน้ือที่ไม่มากนัก เป็นการสํารวจดินระดับค่อนข้างละเอียด(วิจิตร, 
2511;ประชา, 2514; สมชาย, 2515; ประถม, 2522; สมชายและวิจิตร, 2525 (1) (2); สมชายและดํารง, 2529; 
สิงห์, 2546; อนุกูล, 2548)ใช้หน่วยแผนท่ีในระดับชุดดินและประเภทดินและยังมีข้อมูลดินจากการสํารวจดินใน
ระดับอําเภอ ภายใต้โครงการสํารวจดินระดับค่อนข้างละเอียดระดับอําเภอ มาตราส่วน 1:25,000 จํานวน 4 
อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ หล่มสัก หนองไผ่ บึงสามพัน และนํ้าหนาว (ภูษิต, 2536; วิจิตรและคณะ, 
2535; วิจิตรและคณะ, 2536; ภูษิต, 2536; สุทัศน์ และ, 2546)  

ในปีพ.ศ. 2534ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ได้จัดทํารายงานการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจประกอบกับแผนที่กลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1:50,000 โดยใช้หน่วยแผนที่ในระดับกลุ่ม
ชุดดิน(สันต์และคณะ, 2533)และคร้ังสุดท้าย ในปีพ.ศ. 2552 ได้ปรับปรุงแผนที่กลุ่มชุดดินทั้งประเทศโดยนําข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขข้อมูลเส้นช้ันความสูงและแบบจําลองระดับสูงเชิงเลขของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่และจัดทําขอบเขตดินเบ้ืองต้นมีหน่วยแผนท่ีเป็นกลุ่มชุดดินและหน่วย
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด(สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2552) 

 
5. อุปกรณ์และวิธีการดําเนนิงาน 

 
5.1. อุปกรณ์การดําเนนิงาน 

1. อุปกรณ์สํารวจดินภาคสนาม: อุปกรณ์สํารวจดิน ทําแผนที่ดินและเก็บตัวอย่างดิน เช่น เครื่องมือ
วัดพิกัด เครื่องมือวัดความลาดชันของพ้ืนที่ สว่านเจาะดิน พลั่ว สมุดเทียบสีดิน เครื่องมือตรวจสอบความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน กรดอ่อนสําหรับตรวจการมีปูนปนในดิน อุปกรณ์การเขียนภาพสมุดบันทึกลักษณะดินและ
สภาพแวดล้อม ชุดเก็บตัวอย่างดินสําหรับวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเป็นต้น 

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในสํานักงานและห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องทําสําเนา 
เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การเขียนและทําแผนที่ดิน เครื่องมือและนํ้ายาเคมีสําหรับวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ 



 
5 
 

5.2. วิธีการดําเนนิงาน 
5.2.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
1. จัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น แผนที่ดินก่อนหน้าภายใต้โครงการต่างๆ ขนาดมาตราส่วนต่างๆ 

ทั้ง 1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:100,000 แผนที่สภาพภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่สภาพ
การใช้ที่ดิน แผนที่เส้นช้ันความสูง ภาพถ่ายออร์โธสี ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลขอบเขตการจําแนกพ้ืนที่ป่าถาวร
และพ้ืนที่ภูเขา เป็นต้น 

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

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

4. กําหนดแนวตรวจสอบ (cross section) พร้อมทั้งจุดเจาะศึกษาดิน สําหรับการตรวจสอบลักษณะ
และสมบัติของดินในการศึกษาภาคสนามของแต่ละหน่วยแผนที่ที่กําหนดขึ้นใหม่  

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 พร้อมทั้งปรับแก้ไขเส้นขอบเขตดิน

และสมบัติดินให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ 
5.2.3 การจัดทําแผนที่ดินและรายงาน 
ข้อมูลทั้งจากภาคสนามและจากในสํานักงานจะถูกนํามาวิเคราะห์ ตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทํารายงาน

และแผนที่ดิน ในระดับชุดดินขนาดมาตราส่วน 1:25,000และจะถูกนําเข้าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินต่อไป 
 

6. ข้อมูลท่ัวไป 
 

6.1. ที่ต้ังและอาณาเขต 
จังหวัดเพชรบูรณ์ต้ังอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ7,917,760 ไร่ ต้ังอยู่ใน

ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15องศา 19 ลิปดา ถึง 17 องศา 07 ลิปดาเหนือและเส้นแวงที่ 100 องศา 40 ลิปดาถึง 101 
องศา 45 ลิปดาตะวันออกโดยสามารถแบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 7 อําเภอ และ 1 กิ่งอําเภอ คือ อําเภอเมือง 
อําเภอหล่มเก่า อําเภอหล่มสัก อําเภอชนแดน อําเภอหนองไผ่ อําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ และก่ิงอําเภอบึง
สามพัน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อําเภอด่านซ้าย อําเภอภูหลวง อําเภอภูกระดึงจังหวัดเลย อําเภอนคร
ไทย และอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก 

ทิศใต้ ติดต่อกับ    อําเภอคอนสาร อําเภอหนองบัวแดง อําเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิและ
อําเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น 
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ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ก่ิงอําเภอดงเจริญ ก่ิงอําเภอสากเหล็ก อําเภอทับคล้อ อําเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตรอําเภอไพศาลี อําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ และ
อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอลําสนธิ อําเภอชัยบาดาล และอําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 
6.2. สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศและลักษณะแผ่นดินที่ปรากฏในปัจจุบัน เป็นผลสืบเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ 

เช่นการยุบตัว การโค้งตัวของผิวโลก การทับถม การกัดกร่อนและการพังทลาย เป็นต้น พ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์
มีลักษณะเป็นแอ่งตรงกลางโดยทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นทิวเขาสูง แม่นํ้าป่าสัก
ไหลผ่านกลางพ้ืนที่จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้โดยตลอด และได้พัดพาเอาตะกอนมาทับถมกันทําให้เกิดเป็นที่ราบสอง 
ข้างแม่นํ้า ได้แบ่งสภาพภูมิประเทศและลักษณะการเกิด ของพ้ืนที่ภายในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ออกได้ดังน้ี  

 1.  ที่ราบนํ้าท่วมถึง สภาพภูมิประเทศและลักษณะแผ่นดินที่เป็นที่ราบนํ้าท่วมถึงน้ีเกิดจากการทับถม
ของตะกอนลํานํ้าใหม่ ในฤดูนํ้าหลากแต่ละปีนํ้าจากแม่นํ้าลําคลองจะไหลท่วมบริเวณน้ีและพัดพาเอาตะกอนมาทับ
ถมกันทุกปีทําให้เกิดมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเรียบ มีความลาดชันน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ แม่นํ้าป่าสักซึ่งไหล
ผ่านกลางอาณาเขตของจังหวัดลพบุรีจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ จะพัดพาเอาตะกอนมาทับถมกันทุกปี ทําให้เกิดเป็น
บริเวณท่ีราบนํ้าท่วมถึงเป็นแนวแคบๆในบริเวณสองข้างของแม่นํ้า โดยเฉลี่ยแล้วพ้ืนที่อยู่ห่างจากระดับทะเล
ประมาณ60-150 เมตร ดินที่พบในบริเวณน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าว  

 2.  ลานตะพักลํานํ้ารวมทั้งเนินตะกอนรูปพัด  การเกิดลานตะพักลํานํ้าจังหวัดต่างๆของแม่นํ้าป่าสัก
ยังไม่ชัดเจน ยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่แน่นอน ดังจะพบว่าลานตะพักลํานํ้า พบเกิดต่อจากที่ราบนํ้าท่วมถึงเป็น
บางแห่งเท่าน้ัน ไม่เป็นแนวติดต่อกันโดยตลอดตะกอนที่มาทับถมกันในบริเวณท่ีราบน้ําท่วมถึง สภาพพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบเรียบ มีความลาดชันน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ และอยู่สูงกว่าระดับทะเลประมาณ 70-170 เมตร ส่วน
เนินตะกอนรูปพัดจะพบเกิดในบริเวณเชิงเขา ดินที่พบในบริเวณน้ีส่วนมากมีความอุดมสมบูรณ์ดี และส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์ในการทํานา  

 3.  ลานตะพักลํานํ้าระดับตํ่า  เกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้าที่ทับถมกันมานานแล้ว ส่วนใหญ่
อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 70-180 เมตร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบเรียบหรือเกือบราบเรียบ มีความลาดชัน 0-
2 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะของดินที่พบในบริเวณน้ีส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ใช้ประโยชน์ในการทํานา 

 4.  ลานตะพักลํานํ้าระดับสูง เกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้าทับถมกันมานานแล้ว และมีอายุ
มากกว่าลานตะพักลํานํ้าระดับตํ่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าลานตะพักลํานํ้าระดับตํ่า โดยอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 120-200 เมตร สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 2-8 
เปอร์เซ็นต์ การใช้ประโยชน์ของที่ดินในด้านการเกษตรโดยทั่วไปถูกใช้ในการปลูกพืชไร่  

 5.  พ้ืนผิวที่ถูกกัดกร่อนและเนินเขา ลักษณะของแผ่นดินแบบน้ีเป็นสิ่งที่เหลือค้างมาจากการถูกกัด
กร่อนและการพังทลาย ทําให้เกิดมีสภาพภูมิประเทศ ไม่ราบเรียบ คือเป็นลูกคลื่น ส่วนใหญ่มีความลาดเทประมาณ 
2-16 เปอร์เซ็นต์ และมีความสูงจากระดับทะเลประมาณ 100-250 เมตร สภาพแผ่นดินแบบน้ีจะพบเกิดอยู่
โดยท่ัวไป การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในด้านเกษตรโดยทั่วไป ได้แก่การปลูกพืชไร่ ส่วนใหญ่เป็นข้าวโพด ข้าวฟ่าง และ
ถั่วต่างๆ  

 6.  ภูเขา ลักษณะแผ่นดินที่เป็นภูเขา เกิดจากการโค้งตัวและยุบตัวของเปลือกโลก ทําให้บริเวณน้ันมี
ระดับสูงตํ่าแตกต่างกันมาก ส่วนใหญ่มีความลาดเทมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ และมีความสูงจากระดับทะเล
ประมาณ 200-1,200 เมตร ลักษณะแผ่นดินแบบน้ีมีมากที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ อาณาเขตทางด้านทิศเหนือ 
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะเป็นภูเขาล้อมรอบทั้งหมด ลักษณะของดินที่พบในบริเวณน้ีส่วนใหญ่ไม่เหมาะสม
ในการทําเกษตรกรรม เพราะสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันมากและเป็นดินต้ืน  



ภาพที่ 1 
 
ที่ต้ังและขอบบเขตการปกครองของจังหวั
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วัดเพชรบูรณ์
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6.3. ธรณีวิทยา 
ลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถแบ่งตามลักษณะของหินและยุคของหิน ได้ดังน้ี 
 1.  ยุคควอเทอร์นารี่ ลักษณะการทับถมของตะกอนในยุคน้ี เกิดขึ้นโดยนํ้าเป็นตัวพัดพามา ตะกอนที่

นํ้าพัดพามามีทั้งตะกอนที่ทับถมกันมานานแล้ว หรือเพ่ิงทับถมกันใหม่ๆ แต่ตะกอนเหล่าน้ียังไม่จับตัวกันเป็นหิน
แข็ง ตะกอนที่มาทับถมกันมีหลายขนาด มีอนุภาคต้ังแต่ขนาดเม็ดดินเหนียว เม็ดทราย เม็ดทรายแป้ง ก้อนกรวด 
ก้อนหิน ในบริเวณท่ีราบลุ่มของตะกอนจะมีลักษณะเล็กกว่าในบริเวณท่ีสูงกว่า การทับถมในยุคน้ีส่วนใหญ่เกิดขึ้น
จากอิทธิพลของแม่นํ้าป่าสัก ซึ่งไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้  

 2.  ยุคคาร์บอนิเฟอร์รัสและเปอร์เมี่ยน ในยุคน้ีหินที่พบจัดอยู่ในหินกลุ่มราชบุรี ซึ่งเป็นหินปูน 
ลักษณะเนื้อละเอียดจนถึงเน้ือหยาบ สีเทาอ่อน พบภูเขาหินปูนไม่มากนัก  

 3.  ยุคจูรัสสิค ในยุคน้ีหินที่พบจัดอยู่ในกลุ่มหินโคราช เป็นหินทราย เน้ือแข็ง มีขนาดต้ังแต่เน้ือ
ละเอียดจนถึงเน้ือหยาบ สีเทาปนเหลือง ชมพูปนเทา แดงปนเทา ขาว หรือเทาปนมะกอก และอาจจะพบช้ันของ
ดินดาน ดินทรายแป้งหรือหินกรวดมน ปะปนอยู่ในช้ันของหินทรายด้วย ภูเขาหินทรายเทือกใหญ่ๆ เช่น ทิวเขาพัง
เหยเป็นต้น 

 4.  ยุคจูรัสสิคและไตรอัสสิค หินในยุคน้ีจัดอยู่ในกลุ่มหินโคราชเหมือนกัน เป็นหินดาน ส่วนใหญ่มีสี
นํ้าตาลเข้ม สีนํ้าตาลปนเทา จนถึงสีแดง หินดานเหล่าน้ีมักจะมีปูนและพวกสารคาร์บอเนตปะปนอยู่ด้วย และ
มักจะพบแร่ไมก้าวางเรียงตัวตามแนวช้ันของหิน นอกจากหินดานแล้วยังพบหินอ่ืนปะปนอยู่บ้าง เช่น หินทราย หิน
ทรายแป้ง หินกรวดมน เทือกเขาหินดานจะพบเป็นทิวใหญ่ยาวจากทิศเหนือจดทิศใต้ ในบริเวณด้านทิศตะวันออก
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 5.  ยุคเทอร์เทียรี่ หินในยุคน้ีเป็นหินอัคนี หินอัคนีที่พบส่วนใหญ่เป็นหินแอนดีไซท์ พบเกิดเป็นทิวเขา
ยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากหินแอนดิไซท์แล้วก็พบหินอัคนีชนิด
อ่ืนๆบ้าง เช่น หินไรโอไลท์หินบะซอลล์ และหินทัพพ์ เป็นต้น 
  



ภาพที่ 2 แสดงแผนทีล่ัลกัษณะทางธรรณีวิทยาของจ
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จังหวัดเพชรบูบูรณ์ 
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6.4. ธรณสีัณฐาน 
ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นกําเนิดดินที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถแบ่งตามสภาพภูมิประเทศและ

ลักษณะการเกิด ของพ้ืนที่ภายในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ออกได้ดังน้ี  
6.4.1. ที่ราบน้ําท่วมถึง สภาพภูมิประเทศและลักษณะแผ่นดินที่เป็นที่ราบน้ําท่วมถึงน้ีเกิดจากการ

ทับถมของตะกอนลํานํ้าใหม่ ในฤดูนํ้าหลากแต่ละปีนํ้าจากแม่นํ้าลําคลองจะไหลท่วมบริเวณน้ีและพัดพาเอาตะกอน
มาทับถมกันทุกปีทําให้เกิดมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเรียบ มีความลาดชันน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ แม่นํ้าป่าสักซึ่ง
ไหลผ่านกลางอาณาเขตของจังหวัดลพบุรีจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ จะพัดพาเอาตะกอนมาทับถมกันทุกปี ทําให้เกิด
เป็นบริเวณท่ีราบนํ้าท่วมถึงเป็นแนวแคบๆในบริเวณสองข้างของแม่นํ้า โดยเฉลี่ยแล้วพ้ืนที่อยู่ห่างจากระดับทะเล
ประมาณ60-150 เมตร ดินที่พบในบริเวณน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าว  

6.4.2. ลานตะพักลํานํ้ารวมทั้งเนินตะกอนรูปพัด  การเกิดลานตะพักลํานํ้าจังหวัดต่างๆของแม่นํ้าป่า
สักยังไม่ชัดเจน ยังไม่เป็นไปตามข้ันตอนที่แน่นอน ดังจะพบว่าลานตะพักลํานํ้า พบเกิดต่อจากที่ราบนํ้าท่วมถึงเป็น
บางแห่งเท่าน้ัน ไม่เป็นแนวติดต่อกันโดยตลอดตะกอนที่มาทับถมกันในบริเวณท่ีราบน้ําท่วมถึง สภาพพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบเรียบ มีความลาดชันน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ และอยู่สูงกว่าระดับทะเลประมาณ 70-170 เมตร ส่วน
เนินตะกอนรูปพัดจะพบเกิดในบริเวณเชิงเขา ดินที่พบในบริเวณน้ีส่วนมากมีความอุดมสมบูรณ์ดี และส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์ในการทํานา  

6.4.3. ลานตะพักลํานํ้าระดับตํ่า  เกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้าที่ทับถมกันมานานแล้ว ส่วน
ใหญ่อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 70-180 เมตร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบเรียบหรือเกือบราบเรียบ มีความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะของดินที่พบในบริเวณน้ีส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ใช้ประโยชน์ในการทํานา  

6.4.4. ลานตะพักลํานํ้าระดับสูง เกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้าทับถมกันมานานแล้ว และมีอายุ
มากกว่าลานตะพักลํานํ้าระดับตํ่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าลานตะพักลํานํ้าระดับตํ่า โดยอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 120-200 เมตร สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 2-8 
เปอร์เซ็นต์ การใช้ประโยชน์ของที่ดินในด้านการเกษตรโดยทั่วไปถูกใช้ในการปลูกพืชไร่  

6.4.5. พ้ืนผิวที่ถูกกัดกร่อนและเนินเขา ลักษณะของแผ่นดินแบบนี้เป็นสิ่งที่เหลือค้างมาจากการถูก
กัดกร่อนและการพังทลาย ทําให้เกิดมีสภาพภูมิประเทศ ไม่ราบเรียบ คือเป็นลูกคลื่น ส่วนใหญ่มีความลาดเท
ประมาณ 2-16 เปอร์เซ็นต์ และมีความสูงจากระดับทะเลประมาณ 100-250 เมตร สภาพแผ่นดินแบบน้ีจะพบเกิด
อยู่โดยทั่วไป การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในด้านเกษตรโดยทั่วไป ได้แก่การปลูกพืชไร่ ส่วนใหญ่เป็นข้าวโพด ข้าวฟ่าง 
และถั่วต่างๆ  

6.4.6. ภูเขา ลักษณะแผ่นดินที่เป็นภูเขา เกิดจากการโค้งตัวและยุบตัวของเปลือกโลก ทําให้บริเวณ
น้ันมีระดับสูงตํ่าแตกต่างกันมาก ส่วนใหญ่มีความลาดเทมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ และมีความสูงจากระดับทะเล
ประมาณ 200-1,200 เมตร ลักษณะแผ่นดินแบบน้ีมีมากที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ อาณาเขตทางด้านทิศเหนือ 
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะเป็นภูเขาล้อมรอบทั้งหมด ลักษณะของดินที่พบในบริเวณน้ีส่วนใหญ่ไม่เหมาะสม
ในการทําเกษตรกรรม เพราะสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันมากและเป็นดินต้ืน  
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6.5. สภาพภูมิอากาศ 
จากการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบ Koppen(1918) จังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขต

ร้อน (Aw)ซึ่งมีอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิดโดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว เรียกว่ามรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนืออิทธิพลของลมน้ีจะทําให้บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์มีอากาศหนาวเย็นและแห้งสําหรับลมมรสุม
อีกชนิดหน่ึง คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝนทําให้อากาศชุ่มช้ืนและ
มีฝนตกทั่วไป ทั้งน้ีสามารถแบ่งฤดูกาลของจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกเป็น 3 ฤดู ดังน้ี 

1) ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีลมจากทิศตะวันตก
เฉียงใต้ซึ่งเป็นลมที่พัดจากมหาสมุทรอินเดียนําเอาไอนํ้าและความชื้นเข้ามายังประเทศไทยนอกจากน้ันยังมีร่อง
ความกดอากาศตํ่าผ่านประเทศไทย ในตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝนจึงทําให้บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนตกชุก
ทั่วไปซึ่งเดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เดือนกันยายน 2) ฤดูหนาวเริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่ง
เป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านทําให้มีอากาศเย็นทั่วไป
ซึ่งมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเป็นบางช่วงของเดือนธันวาคมและมกราคม และ 3) ฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคมถึง
กลางเดือนพฤษภาคมในระยะนี้เป็นช่วงปลอดจากมรสุมแต่จะมีลมจากทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ทําให้มีอากาศร้อนอบอ้าวซึ่งเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน 

ปริมาณฝนของจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า มีปริมาณฝนรวมตลอดปีประมาณ 1,139.3 มิลลิเมตร โดย
เพชรบูรณ์ 1,141.3 อําเภอหล่มสัก 1,045.4 อําเภอวิเชียรบุรี 1,231 มิลลิเมตร ตามลําดับ ซึ่งฝนที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่เป็นฝนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องความกดอากาศตํ่าที่ผ่านประเทศ
ไทยตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน  นอกจากน้ี บางปีอาจมีพายุดีเปรสช่ันเคลื่อนผ่านเข้ามาในบริเวณจังหวัด
เพชรบูรณ์หรือจังหวัดใกล้เคียงทําให้มีฝนตกเพ่ิมขึ้นได้อีก 
ตารางที่ 1 ปรมิาณนํ้าฝน ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า ความช้ืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคาบ 

30 ปี (พ.ศ. 2526-2556) 

เดือน 

ปริมาณน้ําฝน ความชืน้
สัมพัทธ ์

(%) 

อุณหภูมิ (°C) ค่าศักย์การคายระเหยน้ํา 

ทั้งหมด
(ม.ม.) 

ใช้ได้จริง\1 
(ม.ม.) 

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

1/2 ETo \1 
(ม.ม./เดือน)

มกราคม 6.7 5.5 67.0 32.4 17.8 24.3 117.2 58.60 
กุมภาพันธ์ 18.6 18.4 64.0 34.7 20.0 26.5 124.8 62.40 
มีนาคม 50.8 36.0 63.0 36.3 22.5 28.5 160.9 80.45 
เมษายน 77.3 60.5 67.0 37.3 24.6 29.8 170.6 85.30 
พฤษภาคม 168.6 117.0 77.0 34.9 24.8 28.8 147.3 73.65 
มิถุนายน 156.7 110.9 80.0 33.5 24.7 28.3 124.6 62.30 
กรกฎาคม 150.8 116.1 82.0 32.7 24.3 27.7 115.7 57.85 
สิงหาคม 197.1 132.0 85.0 32.1 24.2 27.4 103.7 51.85 
กันยายน 209.7 136.3 85.0 32.3 24.1 27.2 104.5 52.25 
ตุลาคม 86.1 74.8 80.0 32.3 23.1 26.9 113.8 56.90 
พฤศจิกายน 11.2 10.3 72.0 32.0 20.4 25.5 119.2 59.60 
ธันวาคม 7.7 6.5 68.0 31.3 17.6 23.7 119.2 59.60 
รวม 1141.3 824.3 74.2 33.5 22.3 27.1 1521.5 760.75 

ที่มา: ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (\1เกิดจากการคํานวณ) 
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ตารางที่ 2 ปริมาณนํ้าฝน ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า ความช้ืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิของอําเภอหล่มสัก  
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2526-2556) 

เดือน 

ปริมาณน้ําฝน ความชืน้
สัมพัทธ ์

(%) 

อุณหภูมิ (°C) ค่าศักย์การคายระเหยน้ํา 

ทั้งหมด
(มม.) 

ใช้ได้จริง\1 
(มม.) 

สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย 
Eto 

(มม./เดือน) 
1/2 ETo \1 
(มม./เดือน)

มกราคม 5.0 4.4 63.0 32.1 17.6 24.3 125.9 62.95 
กุมภาพันธ์ 16.4 22.5 62.0 34.1 19.4 26 131.8 65.90 
มีนาคม 45.2 40.0 63.0 35.6 21.7 27.9 165.0 82.50 
เมษายน 63.2 57.0 68.0 36.7 23.9 29.2 171.0 85.50 
พฤษภาคม 156.8 118.7 76.0 34.8 24.4 28.6 160.1 80.05 
มิถุนายน 128.4 106.7 79.0 33.5 24.5 28.2 141.1 70.55 
กรกฎาคม 129.1 106.8 81.0 32.5 24.2 27.6 130.4 65.20 
สิงหาคม 200.3 132.7 83.0 31.9 24.1 27.3 123.4 61.70 
กันยายน 196.2 131.5 83.0 32.3 23.9 27.1 117.3 58.65 
ตุลาคม 88.2 69.0 78.0 32.4 22.8 26.9 126.4 63.20 
พฤศจิกายน 12.1 14.4 70.0 32.0 20.1 25.5 125.8 62.90 
ธันวาคม 4.5 4.5 65.0 31.1 17.4 23.9 125.6 62.80 
รวม 1045.4 808.2 72.5 33.3 22.0 26.9 1643.8 821.90 

ตารางที่ 3 ปริมาณนํ้าฝน ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า ความช้ืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิของ อําเภอวิเชียรบุรี  
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2526-2556) 

เดือน 

ปริมาณน้ําฝน ความชืน้
สัมพัทธ ์

(%) 

อุณหภูมิ (°C) ค่าศักย์การคายระเหยน้ํา 

ทั้งหมด
(มม.) 

ใช้ได้จริง\1 
(มม.) 

สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย 
Eto 

(มม./เดือน) 
1/2 ETo \1 
(มม./เดือน)

มกราคม 11.0 6.8 64.0 32.5 18.4 25.3 121.6 60.80 
กุมภาพันธ์ 13.4 13.6 61.0 34.8 21.0 27.5 135.6 67.80 
มีนาคม 50.6 35.6 62.0 36.4 23.2 29.4 174.8 87.40 
เมษายน 92.3 77.2 66.0 37.3 25.0 30.4 176.8 88.40 
พฤษภาคม 160.3 122.7 75.0 35.3 25.1 29.4 154.2 77.10 
มิถุนายน 145.4 106.7 76.0 34.3 25.0 29.1 139.6 69.80 
กรกฎาคม 145.9 119.2 78.0 33.6 24.7 28.6 132.2 66.10 
สิงหาคม 215.6 138.4 80.0 32.9 24.5 28.1 121.6 60.80 
กันยายน 245.0 148.8 82.0 32.6 24.5 27.9 111.4 55.70 
ตุลาคม 127.6 95.7 78.0 32.6 23.7 27.7 122.0 61.00 
พฤศจิกายน 18.9 16.2 71.0 32.3 21.0 26.4 122.2 61.10 
ธันวาคม 5.0 4.9 65.0 31.7 18.3 24.9 124.0 62.00 
รวม 1231.0 885.8 71.4 33.9 22.9 27.9 1636 818.00 

ที่มา: ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (\1เกิดจากการคํานวณ) 



6.6

 

ภาพที่ 4 
 
 
 

ภาพที่ 5 
 
 
 
 

6. ความสม

ช่วงฤดูที่เหม

ช่วงฤดูที่เหม

     เส่ียงต

 เส่ีย

มดุลน้าํ  

าะสมกบัการป

าะสมกบัการป

ต่อการขาดน้ํา   

ยงต่อการขาดน้ํา   

ปลูกพืช และช

ปลูกพืช และช

เส่ียงต่อน้ํา

      เส่ียงต่อน้ํา
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ช่วงที่เสี่ยงต่อ

ช่วงที่เสี่ยงต่อ

้าท่วมขัง           

าท่วมขัง           

การขาดน้ํา จั

การขาดน้ํา อํ

   เหมาะสมต่อกา

 เหมาะสมต่อการ

จงัหวัดเพชรบูร

อําเภอหล่มสกั

ารเพาะปลูก 

รเพาะปลูก 

รณ์ 

ก จังหวัดเพชรรบูรณ์ 

 



 

ภาพที่ 6 
6.7

เพชรบูรณ
การคายร
กัน 

จ
รายเดือน
ช่วงเวลาท

2
 

เจริญเติบ
 

สิงหาคมถึ
ด

ตุลาคม ร
2

2
 

เจริญเติบ
 

สิงหาคมถึ

 

ช่วงฤดูที่เหม
7. การวิเคร
เน่ืองจากจังห
ณ์  ซึ่งมีความ
ระเหยนํ้า ลักษ

จากผลการวิเ
นเฉลี่ยและค่า
ที่เหมาะสมใน
1.  จังหวัดเพ
1) ช่วงระยะเ
2) ช่วงเวลาที่

-  ช่ว
บโตของพืช อย

-  ช่ว
ถึงเดือนตุลาค
ดังน้ัน ช่วงฤดู
รวมเวลา 177
2.  อําเภอหล่
1) ช่วงระยะเ
2) ช่วงเวลาที่

-  ช่ว
บโตของพืช อย

-  ช่ว
ถึงเดือนตุลาค

          เส่ียงต่อก

าะสมกบัการป
ราะหช์่วงฤดูเพ
หวัดเพชรบูร
มแตกต่างในด้
ษณะภูมิประเ

เคราะห์ข้อมูล
ศักยภาพการ

นการปลูกพืชท
ชรบูรณ์ (ภาพ
วลาที่เหมาะส
ไม่เหมาะสมต
วงที่เสี่ยงต่อก
ยู่ในช่วงเดือน
วงนํ้ามากพอ
คม 
ดูปลูกพืชที่เหม
7 วัน 
ลม่สัก  จังหวัด
วลาที่เหมาะส
ไม่เหมาะสมต
วงที่เสี่ยงต่อก
ยู่ในช่วงเดือน
วงนํ้ามากพอ
คม 

การขาดน้ํา    

ปลูกพืช และช
พาะปลูกพืช
ณ์มี 3 สถานี
้านสภาพแวด
เทศในแต่ละพื

ลเพ่ือหาช่วงเว
รคายระเหยนํ้
ทั้งจังหวัดเพช
พที่ 4) 
สมต่อการเพา
ต่อการเพาะป
การขาดน้ํา  
พฤศจิกายนถึ
อ เป็นช่วงที่ป

มาะสมในพ้ืน

ดเพชรบูรณ์ (ภ
สมต่อการเพา
ต่อการเพาะป
การขาดน้ํา  
พฤศจิกายนถึ
อ เป็นช่วงที่ป

      เส่ียงต่อน้ําท่
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ช่วงที่เสี่ยงต่อ

นี คือ เพชรบู
ดล้อม ทั้งในด้
พ้ืนที่ส่งผลให้ช

วลาที่เหมาะส
้ําของพืชรายเ

ชรบูรณ์ดังแสด

ะปลูก คือ ปร
ลูก แบ่งเป็น
จะมีปริมาณ

ถึงกลางเดือนเ
ปริมาณนํ้าฝน

นที่เขตจังหวัด

ภาพที่ 5) 
ะปลูก คือ ปร
ลูก แบ่งเป็น
จะมีปริมาณ

ถึงกลางเดือนเ
ปริมาณนํ้าฝน

ท่วมขัง           เห

การขาดน้ําอํา

รณ์ อําเภอห
้านอุณหภูมิ ป
ช่วงเวลาที่เหม

สมในการปลูก
เดือนเฉลี่ย (E
ดงในกราฟ คอื

ระมาณกลางเ

นํ้าฝนและกา
มษายน 
นตกมาก อา

เพชรบูรณ์ คือ

ระมาณกลางเ

นํ้าฝนและกา
มษายน 
นตกมาก อา

หมาะสมต่อการเพา

าเภอวิเชียรบุรี

หล่มสัก และ 
ปริมาณนํ้าฝน
มาะสมกับการ

พืช โดยใช้ข้อ
Evapotransp
อ 

ดือนเมษายนถึ

ารกระจายน้อ

จทําให้เกิดนํ้

อระหว่าง วัน

ดือนเมษายนถึ

ารกระจายน้อ

จทําให้เกิดนํ้

าะปลูก 

รี จังหวัดเพชร

อําเภอวิเชีย
น ความช้ืนสัม
รเพาะปลูกมีค

อมูลเก่ียวกับป
piration : 

ถึงเดือนพฤศจิ

อยหรือไม่เพี

นํ้าท่วม ในช่ว

นที่ 12 เมษาย

ถึงเดือนพฤศจิ

อยหรือไม่เพี

นํ้าท่วม ในช่ว

รบูรณ์ 

ยรบุรี จังหวัด
มพัทธ์ ค่าศักย์
ความแตกต่าง

ปริมาณนํ้าฝน
ETo) เพ่ือหา

จกิายน  

ยงพอต่อการ

วงกลางเดือน

ยน ถึง วันที่ 6

จกิายน  

ยงพอต่อการ

วงกลางเดือน

ด
ย์
ง

น
า

ร

น

6 

ร

น
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ดังน้ัน ช่วงฤดูปลูกพืชที่เหมาะสมในพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบอําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ คือระหว่าง 
วันที่ 15 เมษายน ถึง วันที่ 2 ตุลาคม รวมเวลา 170 วัน 

3.  อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (ภาพที่ 6) 
1) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก คือ ประมาณกลางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน  
2) ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก แบ่งเป็น 
 -  ช่วงที่เสี่ยงต่อการขาดน้ํา  จะมีปริมาณนํ้าฝนและการกระจายน้อยหรือไม่เพียงพอต่อการ

เจริญเติบโตของพืช อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนเมษายน 
 -  ช่วงนํ้ามากพอ เป็นช่วงที่ปริมาณนํ้าฝนตกมาก อาจทําให้เกิดนํ้าท่วม ในช่วงกลางเดือน

สิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 
ดังน้ัน ช่วงฤดูปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นที่เขตความรับผิดชอบอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ

ระหว่าง วันที่ 4 เมษายน ถึง วันที่ 13 ตุลาคม รวมเวลา 192 วัน 
 

7. ผลการศึกษา 
 
7.1 ทรัพยากรดิน 
จากการสํารวจทรัพยากรดินจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่ามีดินอยู่ทั้งหมด 44 ชุดดิน มีเน้ือที่ประมาณ 

4,359,056 ไร่หรือ 55.055 เปอร์เซ็นต์ของเน้ือที่ทั้งหมด และเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 3 ประเภท มีเน้ือที่ประมาณ 
3,558,704 ไร่หรือ 44.945 เปอร์เซ็นต์ของเน้ือที่ทั้งหมด (ตารางที่ 4) มีหน่วยแผนที่ดินทั้งหมด 120 หน่วยแผนที่ 
จําแนกเป็นหน่วยเด่ียว 111 หน่วย เป็นหน่วยผสม 5 หน่วย พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 4 หน่วย (ตารางที่ 5) อธิบาย
รายละเอียดได้ดังต่อไปน้ี 
ตารางที่ 4 ชุดดินและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ สัญลักษณ ์ ชื่อชุดดิน 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 

1 AC ตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อน 11,454 0.144

2 La ชุดดินหล่มสัก 213,288 2.694

3 Lk ชุดดินหล่มเก่า 18,827 0.238

4 Mkn ชุดดินแม่ขาน 7,461 0.095

5 Tn ชุดดินท่าพล 171,775 2.169

6 Bpo ชุดดินบ้านโภชน์ 272,542 3.439

7 Cdn ชุดดินชนแดน 103,269 1.305

8 Cl ชุดดินเฉลียงลับ 343,566 4.339

9 Ksr ชุดดินโคกสําโรง 13,974 0.177

10 Sri ชุดดินศรีเทพ 13,691 0.173

11 Wa ชุดดินวัฒนา 209,557 2.647
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ตารางที่ 4(ต่อ) ชุดดินและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ สัญลักษณ ์ ชื่อชุดดิน 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 

12 Bag ชุดดินบ้านกลาง 145,706 1.841

13 Bar ชุดดินบ้านไร่ 1,792 0.023

14 Bo ชุดดินบ่อไทย 51,432 0.650

15 Cd ชุดดินชัยบาดาล 414,860 5.239

16 Cg ชุดดินเชียงของ 12,696 0.161

17 Ch ชุดดินเชียงคาน 26,501 0.335

18 Don ชุดดินดงยางเอน 130,206 1.642

19 Hc ชุดดินห้างฉัตร 6,786 0.086

20 Hs ชุดดินหินซ้อน 17,963 0.227

21 Kak ชุดดินแก่งคอย 369,884 4.671

22 Kld ชุดดินกลางดง 94,277 1.191

23 Kok ชุดดินโคกปรือ 39,366 0.497

24 Lg ชุดดินลําพญากลาง 36,069 0.456

25 Ln ชุดดินลํานารายณ์ 286,692 3.620

26 Lsk ชุดดินลานสัก 901 0.011

27 Ml ชุดดินมวกเหล็ก 187,822 2.373

28 Nal ชุดดินนํ้าเลน 168,144 2.124

29 Ncu ชุดดินนํ้าชุน 97,373 1.231

30 Nd ชุดดินนํ้าดุก 34,989 0.442

31 Nm ชุดดินหนองมด 12,682 0.160

32 Pa ชุดดินป่าสัก 51,196 0.647

33 Pch ชุดดินพิชัย 38,335 0.484

34 Pe ชุดดินเพชรบูรณ์ 334,863 4.230

35 Phi ชุดดินไพสาลี 9,484 0.120

36 Pu ชุดดินภูพาน 17,753 0.224

37 Sat ชุดดินสมอทอด 29,427 0.372
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ตารางที่ 4(ต่อ) ชุดดินและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ สัญลักษณ ์ ชื่อชุดดิน 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 

38 So ชุดดินสบปราบ 74,498 0.940

39 Tas ชุดดินทับเสลา 59 0.001

40 Tk ชุดดินตาคลี 19,089 0.242

41 Wb ชุดดินวิเชียรบุรี 164,378 2.076

42 Wc ชุดดินวังชมพู 8,231 0.104

43 Wk ชุดดินวังนํ้าเขียว 4,323 0.055

44 Ws ชุดดินวังสะพุง 91,871 1.161

รวมเนื้อทีชุ่ดดิน 4,359,056 55.055

45 RL ที่ดินเต็มเต็มไปด้วยก้อนหิน 655 0.008

46 SC ที่ลาดชันเชิงซ้อน 3,555,185 44.901

47 W พ้ืนที่นํ้า 2,868 0.036

รวมพื้นทีเ่บ็ดเตล็ด 3,558,704 44.945

ผลรวมทัง้หมด 7,917,760 100.000
 

ตารางที่ 5 หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 

1 AC-mw,fl-A 
ดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง
และเป็นดินร่วนเหนียวความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

546 0.007

2 AC-pd,f-A 
ดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายนํ้าเลวและเป็น
ดินเหนียวความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

177 0.002

3 AC-pd,fl-A 
ดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายนํ้าเลวและเป็น
ดินร่วนเหนียวความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

5,133 0.065

4 AC-spd,fl-B 
ดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายนํ้าค่อนข้างเลว
และเป็นดินร่วนละเอียดความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

401 0.005

5 AC-spd,fl-A 
ดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายนํ้าค่อนข้างเลว
และเป็นดินร่วนละเอียดความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

5,198 0.065

6 Bag-A ดินบ้านกลางความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 92,133 1.164
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ตารางที่ 5(ต่อ)  หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 

7 Bag-vd-A 
ดินบ้านกลางที่เป็นดินลึกมากความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

53,573 0.677

8 Bar-C ดินบ้านไร่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซนต์ 609 0.008
9 Bar-D ดินบ้านไร่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซนต์ 1,183 0.015
10 Bo-A ดินบ่อไทยความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 1,026 0.013
11 Bo-B ดินบ่อไทยความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 29,981 0.379
12 Bo-C ดินบ่อไทยความลาดชัน 5-12 เปอร์เซนต์ 9,043 0.114

13 Bo-br-B 
ดินบ่อไทยที่เป็นสีนํ้าตาลความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซนต์ 

8,446 0.107

14 Bo-br-C 
ดินบ่อไทยที่เป็นสีนํ้าตาลความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซนต์ 

2,324 0.029

15 Bpo-A ดินบ้านโภชน์ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 272,542 3.442
16 Cd-A ดินชัยบาดาลความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 162,003 2.046
17 Cd-B ดินชัยบาดาลความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 169,366 2.139
18 Cd-C ดินชัยบาดาลความลาดชัน 5-12 เปอร์เซนต์ 47,068 0.594

19 Cd-mw-A 
ดินชัยบาดาลที่มีการระบายนํ้าดีปานกลางความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 

1,920 0.024

20 Cdn-A ดินชนแดนความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 12,061 0.152

21 Cdn-A/d2sheet 
ดินชนแดนความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ พบช้ันศิลา
แลงที่ความลึก 25-50 เซนติเมตร 

9,255 0.117

22 Cdn-B ดินชนแดนความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 25,806 0.326

23 Cdn-B/d2sheet 
ดินชนแดนความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ พบช้ันศิลา
แลงที่ความลึก 25-50 เซนติเมตร 

3,196 0.040

24 Cdn-csk-A 
ดินชนแดนที่เป็นดินเหนียวปนกรวดความลาดชัน 0-
2 เปอร์เซนต์ 

16,053 0.203

25 Cdn-csk-B 
ดินชนแดนที่เป็นดินเหนียวปนกรวดความลาดชัน 2-
5 เปอร์เซนต์ 

8,279 0.105

26 Cdn-gm,csk-A 
ดินชนแดนที่มีจุดประสีเทา และเป็นดินเหนียวปน
กรวด ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 

3,853 0.049
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ตารางที่ 5(ต่อ)  หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 

27 Cdn-gm-A 
ดินชนแดนที่มีจุดประสีเทาความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

13,361 0.169

28 Cdn-gm-A/d3sheet 
ดินชนแดนที่มีจุดประสีเทาความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ พบช้ันศิลาแลงที่ความลึก 50-100 
เซนติเมตร 

11,406 0.144

29 Cg-A ดินเชียงของความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 203 0.003
30 Cg-B ดินเชียงของความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 794 0.010
31 Cg-C ดินเชียงของความลาดชัน 5-12 เปอร์เซนต์ 1,267 0.016
32 Cg-D ดินเชียงของความลาดชัน 12-20 เปอร์เซนต์ 3,684 0.046
33 Cg-E ดินเชียงของความลาดชัน 20-35 เปอร์เซนต์ 5,516 0.070

34 Cg-hb,gm-A 
ดินเชียงของที่มีค่าความอ่ิมตัวเบสสูงและมจีุดประสี
เทาความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 

258 0.003

35 Cg-hb,mw,br-B 
ดินเชียงของที่มีค่าความอ่ิมตัวเบสสูงมีการระบาย
นํ้าดีปานกลางและเป็นดินมีสนํ้ีาตาล ความลาดชัน 
2-5 เปอร์เซนต์ 

644 0.008

36 Cg-hb-B 
ดินเชียงของที่มีค่าความอ่ิมตัวเบสสูงความลาดชัน 
2-5 เปอร์เซนต์ 

330 0.004

37 Ch-A ดินเชียงคานความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 3,089 0.039
38 Ch-B ดินเชียงคานความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 17,643 0.223
39 Ch-C ดินเชียงคานความลาดชัน 5-12 เปอร์เซนต์ 1,904 0.024

40 Ch-br-A 
ดินเชียงคานที่เป็นสีนํ้าตาลความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

1,086 0.014

41 Ch-br-B 
ดินเชียงคานที่เป็นสีนํ้าตาลความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซนต์ 

1,850 0.023

42 Ch-gm-A 
ดินเชียงคานที่มีจุดประสีเทาความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

929 0.012

43 Cl-A ชุดดินเฉลียงลับความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 310,658 3.924

44 Cl-A/d3c 
ดินเฉลียงลับความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ พบสาร
มวลพอกที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร 

1,709 0.022
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ตารางที่ 5(ต่อ)  หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 

45 Cl-fl-A 
ดินเฉลียงลับทีเ่ป็นดินร่วนละเอียดความลาดชัน 0-
2 เปอร์เซนต์ 

9,438 0.119

46 Cl-h-A 
ดินเฉลียงลับทีอ่ยู่บนที่สูงความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

628 0.008

47 Cl-md-A 
ดินเฉลียงลับทีเ่ป็นดินลึกปานกลางความลาดชัน 0-
2 เปอร์เซนต์ 

2,968 0.037

48 Cl-pic,fl-A 
ดินเฉลียงลับทีพ่บศิลาแลงอ่อนและเป็นดินร่วน
ละเอียด ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 

2,294 0.029

49 Cl-pic-A 
ดินเฉลียงลับทีพ่บศิลาแลงอ่อนความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

15,871 0.200

50 Don-A ดินดงยางเอนความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 34,817 0.440
51 Don-B ดินดงยางเอนความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 9,360 0.118

52 Don-f-A 
ดินดงยางเอนท่ีเป็นดินเหนียวความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

1,768 0.022

53 Don-f-B 
ดินดงยางเอนท่ีเป็นดินเหนียวความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซนต์ 

8,044 0.102

54 Don-gm,f-A 
ดินดงยางเอนท่ีมีจุดประสีเทาและเป็นดินเหนียว 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 

5,182 0.065

55 Don-gm,fl-A 
ดินดงยางเอนท่ีมีจุดประสีเทาและเป็นดินร่วน
ละเอียด  ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 

2,952 0.037

56 Don-gm-A 
ดินดงยางเอนท่ีมีจุดประสีเทาความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

52,676 0.665

57 Don-gm-B 
ดินดงยางเอนท่ีมีจุดประสีเทาความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซนต์ 

576 0.007

58 Don-md-B 
ดินดงยางเอนเป็นดินลึกปานกลางความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซนต์ 

7,842 0.099

59 Don-mw,f-A 
ดินดงยางเอนท่ีมีการระบายนํ้าค่อนข้างดีและเป็น
ดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 

2,374 0.030

60 Don-mw,f-B 
ดินดงยางเอนท่ีมีการระบายนํ้าค่อนข้างดีและเป็น
ดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 

4,615 0.058
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ตารางที่ 5(ต่อ)  หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 
61 Hc-A ดินห้างฉัตรความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 145 0.002
62 Hc-B ดินห้างฉัตรความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 3,767 0.048
63 Hc-C ดินห้างฉัตรความลาดชัน 5-12 เปอร์เซนต์ 759 0.010

64 Hc-gm-A 
ดินห้างฉัตรที่มีจุดประสีเทาความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

424 0.005

65 Hc-md,f-B 
ชุดดินห้างฉัตรที่เป็นดินลึกปานกลางและมีเน้ือดิน
เป็นดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 

419 0.005

66 Hc-md-B 
ดินห้างฉัตรที่เป็นดินลึกปานกลางความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซนต์ 

1,272 0.016

68 Hs-D ดินหินซ้อนความลาดชัน 12-20 เปอร์เซนต์ 1,875 0.024
69 Hs-E ดินหินซ้อนความลาดชัน 20-25 เปอร์เซนต์ 205 0.003

70 Hs-vd-A 
ดินหินซ้อนที่เป็นดินลึกมากความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

103 0.001

71 Hs-vd-B 
ดินหินซ้อนที่เป็นดินลึกมากความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซนต์ 

3,899 0.049

72 Hs-vd-C 
ดินหินซ้อนที่เป็นดินลึกมากความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซนต์ 

5,151 0.065

73 Kak-A ดินแก่งคอยความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 3,103 0.039
74 Kak-B ดินแก่งคอยความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 54,287 0.686
75 Kak-C ดินแก่งคอยความลาดชัน 5-12 เปอร์เซนต์ 141,429 1.786
76 Kak-D ดินแก่งคอยความลาดชัน 12-20 เปอร์เซนต์ 100,645 1.271
77 Kak-E ดินแก่งคอยความลาดชัน 20-35 เปอร์เซนต์ 45,157 0.570

78 Kak-gm-A 
ดินแก่งคอยที่มีจุดประสีเทาความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

867 0.011

79 Kak-lsk-D 
ดินแก่งคอยที่เป็นดินร่วนปนกรวดความลาดชัน 12-
20 เปอร์เซนต์ 

376 0.005

80 Kak-md-C 
ดินแก่งคอยที่เป็นดินลึกปานกลางความลาดชัน 5-
12 เปอร์เซนต์ 

6,037 0.076

81 Kak-md-D 
ดินแก่งคอยที่เป็นดินลึกปานกลางความลาดชัน 12-
20 เปอร์เซนต์ 

88 0.001
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ตารางที่ 5(ต่อ)  หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 

82 Kak-mw-A 
ดินแก่งคอยที่มีการระบายนํ้าค่อนข้างดีความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 

203 0.003

83 Kak-mw-B 
ดินแก่งคอยที่มีการระบายนํ้าค่อนข้างดีความลาด
ชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 

956 0.012

85 Kld-C ดินกลางดงความลาดชัน 5-12 เปอร์เซนต์ 5,690 0.072
86 Kld-D ดินกลางดงความลาดชัน 12-20 เปอร์เซนต์ 13,996 0.177
87 Kld-E ดินกลางดงความลาดชัน 20-35 เปอร์เซนต์ 13,864 0.175

88 Kld-gm-A 
ดินกลางดงที่มีจุดประสีเทาความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซนต์ 

15,435 0.195

89 Kld-gm-B 
ดินกลางดงที่มีจุดประสีเทาความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซนต์ 

5,944 0.075

90 Kld-mw-A 
ดินกลางดงที่มีการระบายนํ้าค่อนข้างดีความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซนต์ 

3,644 0.046

91 Kld-mw-B 
ดินกลางดงที่มีการระบายนํ้าค่อนข้างดีความลาดชัน 
2-5 เปอร์เซนต์ 

12,758 0.161

92 Kok-A ดินโคกปรือความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 6,454 0.082
93 Kok-B ดินโคกปรือความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 27,337 0.345
94 Kok-C ดินโคกปรือความลาดชัน 5-12 เปอร์เซนต์ 5,575 0.070
95 Ksr-A ดินโคกสําโรงความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 6,315 0.080

96 Ksr-col-A/d4c 
ดินโคกสําโรงที่เป็นดินร่วนหยาบความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์พบสารมวลพอกทีค่วามลึก 100-150 
เซนติเมตร 

385 0.005

97 Ksr-lb,pic-A/csub 
ดินโคกสําโรงที่มีค่าความอ่ิมตัวเบสตํ่าและมีศิลา
แลงอ่อนความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ พบดิน
เหนียวที่ความลึก 150-200 เซนติเมตร 

2,454 0.031

98 Ksr-pic-A 
ดินโคกสําโรงที่มีศิลาแลงอ่อนความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

4,820 0.061

100 Lg-B ดินลําพญากลางความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 10,363 0.131
101 Lg-C ดินลําพญากลางความลาดชัน 5-12 เปอร์เซนต์ 1,651 0.021
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ตารางที่ 5(ต่อ)  หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 

102 Lg-br-B 
ดินลําพญากลางที่เป็นสีนํ้าตาลความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซนต์ 

24,055 0.304

103 Lk-A ดินหล่มเก่าความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 4,983 0.063

104 Lk-A/d3csub 
ดินหล่มเก่าความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ พบดิน
เหนียวที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร 

4,058 0.051

105 Lk-B ดินหล่มเก่าความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 9,786 0.124
106 Ln-A ดินลํานารยณ์ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 101 0.001
107 Ln-B ดินลํานารยณ์ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 216,240 2.731
108 Ln-C ดินลํานารยณ์ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซนต์ 20,927 0.264
109 Lsk-C ดินลานสักความลาดชัน 5-12 เปอร์เซนต์ 901 0.011

110 Mkn-fl-A 
ดินแม่ขานที่เป็นดินร่วนละเอียดความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

6,146 0.078

111 Mkn-fsi-A 
ดินแม่ขานที่เป็นดินทรายแป้งละเอียดความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซนต์ 

1,315 0.017

112 Ml-B ดินมวกเหล็กความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 4,545 0.057
113 Ml-C ดินมวกเหล็กความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 50,719 0.641
114 Ml-D ดินมวกเหล็กความลาดชัน 12-20 เปอร์เซน็ต์ 85,854 1.084
116 Nal-A ดินนํ้าเลนความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 18,816 0.238
117 Nal-B ดินนํ้าเลนความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 92,959 1.174
118 Nal-C ดินนํ้าเลนความลาดชัน 5-12 เปอร์เซนต์ 6,712 0.085

119 Nal-gm-A 
ดินนํ้าเลนที่มีจดุประสีเทาความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

364 0.004

120 Nal-md-B 
ดินนํ้าเลนที่เป็นดินลึกปานกลางความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซนต์ 

8,466 0.107

121 Nal-md-D 
ดินนํ้าเลนที่เป็นดินลึกปานกลางความลาดชัน 12-
20 เปอร์เซนต์ 

685 0.009

122 Nal-mw-A 
ชุดดินนํ้าเลนที่มีการระบายนํ้าค่อนข้างดีความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 

29,511 0.373

123 Nal-mw-B 
ดินนํ้าเลนที่มีการระบายนํ้าค่อนข้างดีความลาดชัน 
2-5 เปอร์เซนต์ 

10,631 0.134
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ตารางที่ 5(ต่อ)  หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 
124 Ncu-A ดินนํ้าชุนความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 9,086 0.115

125 Ncu-A/b 
ชุดดินนํ้าชุนความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ มีการ
ดัดแปลงพื้นที่ทํานา 

367 0.005

126 Ncu-B ชุดดินนํ้าชุนความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 53,400 0.674
127 Ncu-C ดินนํ้าชุนความลาดชัน 5-12 เปอร์เซนต์ 19,886 0.251
128 Ncu-D ดินนํ้าชุนความลาดชัน 12-20 เปอร์เซนต์ 2,026 0.026
129 Ncu-E ดินนํ้าชุนความลาดชัน 20-35 เปอร์เซนต์ 4,927 0.062

130 Ncu-gm-A 
ดินนํ้าชุนที่มีจุดประสีเทาความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

1,001 0.013

131 Ncu-lsk-A 
ชุดดินนํ้าชุนที่เป็นดินร่วนปนกรวดความลาดชัน 0-
2 เปอร์เซนต์ 

1,289 0.016

133 Nd-A ดินนํ้าดุกความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 34,989 0.442
134 Nm-B ดินหนองมดความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 2,041 0.026
135 Nm-C ดินหนองมดความลาดชัน 5-12 เปอร์เซนต์ 4,091 0.052
136 Nm-D ดินหนองมดความลาดชัน 12-20 เปอร์เซนต์ 5,330 0.067
137 Nm-E ดินหนองมดความลาดชัน 20-35 เปอร์เซนต์ 1,220 0.015
138 Pa-A ดินป่าสักความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 51,196 0.647

139 Pch-col-B 
ดินพิชัยที่เป็นดินร่วนหยาบความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซนต์ 

8,813 0.111

140 Pch-hb-A 
ดินพิชัยที่มีค่าความอ่ิมตัวเบสสูงความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

2,049 0.026

141 Pch-hb-B 
ดินพิชัยที่มีค่าความอ่ิมตัวเบสสูงความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซนต์ 

27,474 0.347

142 Pe-A ดินเพชรบูรณ์ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 12,660 0.160
143 Pe-B ดินเพชรบูรณ์ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 167,019 2.109
144 Pe-C ดินเพชรบูรณ์ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซนต์ 32,082 0.405
145 Pe-D ดินเพชรบูรณ์ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซนต์ 6,883 0.087

146 Pe-br-A 
ดินเพชรบูรณ์ที่เป็นดินสีนํ้าตาลความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

4,945 0.062
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ตารางที่ 5(ต่อ)  หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 

147 Pe-br-B 
ดินเพชรบูรณ์ที่เป็นดินสีนํ้าตาลความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซนต์ 

33,366 0.421

148 Pe-br-C 
ดินเพชรบูรณ์ที่เป็นดินสีนํ้าตาลความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซนต์ 

4,496 0.057

149 Pe-col,br-B 
ดินเพชรบูรณ์ที่เป็นดินร่วนหยาบและเป็นดินมีสี
นํ้าตาล ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 

10,037 0.127

150 Pe-col-A 
ดินเพชรบูรณ์ที่เป็นดินร่วนหยาบความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

12,091 0.153

151 Pe-col-B 
ดินเพชรบูรณ์ที่เป็นดินร่วนหยาบความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซนต์ 

2,831 0.036

152 Pe-gm-A 
ดินเพชรบูรณ์ที่มีจุดประสีเทาความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซนต์ 

45,012 0.569

153 Pe-mw-A 
ดินเพชรบูรณ์ที่มีการระบายนํ้าค่อนข้างดีความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 

1,006 0.013

154 Pe-mw-B 
ดินเพชรบูรณ์ที่มีการระบายนํ้าค่อนข้างดีความลาด
ชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 

1,096 0.014

155 Pe-vd,br-B 
ดินเพชรบูรณ์ที่เป็นดินลึกมากและเป็นดินสนํ้ีาตาล 
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 

638 0.008

156 Pe-vd,col,br-B 
ดินเพชรบูรณ์ที่เป็นดินลึกมากเป็นดินร่วนหยาบ
และเป็นดินสีนํ้าตาล ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซนต์ 

702 0.009

157 Phi-B ดินไพศาลีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 4,525 0.057
158 Phi-C ดินไพศาลีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 3,523 0.044
159 Phi-D ดินไพศาลีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 993 0.013

160 Pu-fl-B 
ดินภูพานที่เป็นดินร่วนละเอียดความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

2,080 0.026

161 Pu-fl-C 
ดินภูพานที่เป็นดินร่วนละเอียดความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ 

278 0.004

162 Pu-gm,fl-A 
ดินภูพานที่มีจุดประสีเทาและเป็นดินร่วนละเอียด 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

1,759 0.022
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ตารางที่ 5(ต่อ)  หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 

163 Pu-gm,fl-B 
ดินภูพานที่มีจุดประสีเทาและเป็นดินร่วนละเอียด 
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

177 0.002

164 Pu-md,fl-C 
ดินภูพานที่เป็นดินลึกปานกลางและเป็นดินร่วน
ละเอียด ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 

6,938 0.088

165 Pu-md,fl-D 
ชุดดินภูพานที่เป็นดินลึกปานกลาง และเป็นดินร่วน
ละเอียด ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต ์

5,631 0.071

166 Pu-mw,fl-B 
ดินภูพานที่มีการระบายนํ้าค่อนข้างดีและเป็นดิน
ร่วนละเอียด ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

890 0.011

167 Sat-A ดินสมอทอดความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 21,390 0.270
168 Sat-B ดินสมอทอดความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 3,144 0.040

169 Sat-gm-A 
ดินสมอทอดทีม่ีจุดประสีเทาความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

2,976 0.038

170 Sat-md-B 
ดินสมอทอดที่เป็นดินลึกปานกลางความลาดชัน 2-
5 เปอร์เซ็นต์ 

1,917 0.024

171 So-B ดินสบปราบความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 10,620 0.134
172 So-C ดินสบปราบความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 1,437 0.018
173 So-D ดินสบปราบความลาดชัน 12-20 เปอร์เซน็ต์ 242 0.003
174 Sri-A ดินศรีเทพความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 13,691 0.173
175 Tas-E ดินทับเสลาความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 59 0.001
176 Tk-B ดินตาคลีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 14,419 0.182
177 Tk-C ดินตาคลีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 4,669 0.059
178 Tn-A ดินท่าพลความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 171,775 2.169
179 Wa-A ดินวัฒนาความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 209,557 2.647
180 Wb-A ดินวิเชียรบุรีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 164,378 2.076
182 Wc-B ดินวังชมพูความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 6,720 0.085
183 Wc-C ดินวังชมพูความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 1,219 0.015
184 Wk-D ดินวังนํ้าเขียวความลาดชัน 12-20 เปอร์เซน็ต์ 1,897 0.024
185 Wk-E ดินวังนํ้าเขียวความลาดชัน 20-35 เปอร์เซน็ต์ 2,426 0.031
186 Ws-B ดินวังสะพุงความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 26,672 0.337
187 Ws-C ดินวังสะพุงความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 55,392 0.700
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พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 
188 Ws-D ดินวังสะพุงความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 7,303 0.092

189 Ws-mw-B 
ดินวังสะพุงที่มีการระบายนํ้าค่อนข้างดีความลาดชัน 
2-5 เปอร์เซ็นต์ 

2,505 0.032

190 Bo-lsk-D-RL 
หน่วยดินเชิงซ้อนของชุดดินบ่อไทยที่เป็นดินร่วนปน
กรวดและที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหินความลาดชัน 12-
20 เปอร์เซนต์ 

522 0.007

191 Bo-lsk-E-RL 
หน่วยดินเชิงซ้อนของชุดดินบ่อไทยที่เป็นดินร่วนปน
กรวดและที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหินความลาดชัน 20-
35 เปอร์เซนต์ 

90 0.001

192 Cd-Ln-B 
หน่วยดินเชิงซ้อนของชุดดินชัยบาดาลและชุดดินลํา
นารายณ์ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 

34,503 0.436

193 Kak-C-RL 
หน่วยดินเชิงซ้อนชุดดินแก่งคอยและที่ดินเต็มไปด้วย
ก้อนหินความลาดชัน 5-12 เปอร์เซนต์ 

111 0.001

194 Kak-D-RC 
หน่วยดินเชิงซ้อนชุดดินแก่งคอยและที่ดินหินพ้ืนโผล่
ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซนต์ 

12,108 0.153

195 Kak-E-RL 
หน่วยดินเชิงซ้อนชุดดินแก่งคอยและที่ดินเต็มไปด้วย
ก้อนหินความลาดชัน 20-35 เปอร์เซนต์ 

4,516 0.057

196 Ln-Sat-B 
หน่วยดินเชิงซ้อนชุดดินลํานารยณ์และชุดดินสมอ
ทอดความลาดชัน 2-5 เปอร์เซนต์ 

49,424 0.624

197 Phi-D-RL 
หน่วยดินเชิงซ้อนของชุดดินไพศาลีและที่ดินเต็มไป
ด้วยก้อนหินความลาดชัน 12-20 เปอร์เซน็ต์ 

262 0.003

198 Phi-E-RL 
หน่วยดินเชิงซ้อนของชุดดินไพศาลีและที่ดินเต็มไป
ด้วยก้อนหินความลาดชัน 20-35 เปอร์เซน็ต์ 

181 0.002

199 So-C-RL 
หน่วยดินเชิงซ้อนของชุดดินสบปราบและทีดิ่นเต็ม
ไปด้วยก้อนหินความลาดชัน 5-12 เปอร์เซน็ต์ 

25,579 0.323

200 So-D-RL 
หน่วยดินเชิงซ้อนของชุดดินสบปราบและทีดิ่นเต็ม
ไปด้วยก้อนหินความลาดชัน 12-20 เปอร์เซน็ต์ 

23,925 0.302

201 So-E-RL 
หน่วยดินเชิงซ้อนของชุดดินสบปราบและทีดิ่นเต็ม
ไปด้วยก้อนหินความลาดชัน 20-35 เปอร์เซน็ต์ 

12,695 0.160

รวมเนื้อทีชุ่ดดิน 4,359,056 55.055
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พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 
202 RL ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 655 0.008
203 SC   3,555,181 44.901
204 W แหล่งนํ้า 2,868 0.036

รวมพื้นทีเ่บ็ดเตล็ด 3,558,704 44.945
รวมพื้นที่หน่วยพื้นทีท่ั้งหมด 7,917,760 100.000
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กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

semiactive

ดเล็กน้อย คว
 

การไหลบ่าข
รสลับช้ันของเ
กิริยาดินเป็นก
บกรวดท้องนํ้า
ดเล็กน้อยถึงเป็
อหยาบ รวมทั
รปรับสภาพดิ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

, isohype

วามลาดชัน 1-

ของน้ําบนผิว
เน้ือดิน ดินบน
กรดปานกลาง
าปะปนในช้ัน
ป็นกลาง (pH 
ทัง้อาจมีความ
ดิน ปรับปรุงบํ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
erthermic 

-5 %  

ดิน  ปานกล
นเป็นดินร่วนป
ถึงเป็นกลาง 
ดินล่าง สีนํ้าต
6.5-7.0) 

มเสี่ยงเรื่องนํ้าท
บํารุงดินเพ่ือเพ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Ac 
Fluventic

ลางถึงช้า 
ปนทรายหรือ
(pH 6.0-7.0)
ตาล สีนํ้าตาล

ท่วมฉับพลัน
พ่ิมผลผลิตให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

c  

อ
) 
ล

ห้



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

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

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

 
งและมีช้ันปูน
สมดุลของธาต

แนะ 
พอเหมาะ  จดั
ถ้ามีพ้ืนที่พอ ใ
างเคมี คว

 (

0

25

50

บ้านกลาง
A) Fine, sm

ลูกคลื่นล
พบส่วนให
เกิดจากก

เคลื่อนย้ายมา
พัด 

ค่อนข้างเ
 ช้าถึงปาน
น เป็นดินลกึ
ป้ง สีเทาเข้มม
) ดินล่างเป็นดิ
ป็นกรดเล็กน้อ
ดินล่างบางบ

เน้ือดินเห
นทุติยภูมิในดิ
ตุอาหารโดยเฉ

ปรับปรุงส
ดหาแหล่งนํ้าส
ใช้ปุ๋ยฟอสฟอ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

ง 
mectitic, isoh
อนลาดเล็กน้อ
หญ่ทางด้านเห
การผุพังสลาย
าเป็นระยะทา

เลวถึงดีปานก
นกลาง 
กปานกลาง พ
มากหรือสีนํ้าต
ดินเหนียวหรือ
อยถึงเป็นด่างป
บริเวณอาจพบ

หนียวจัด ยากต
นล่าง  ซึ่งจะ
ฉพาะการขาด

สมบัติทางกา
สํารองไว้ใช้เมื่
รัสในรูปละลา
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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hypertherm
อยถึงลูกคลื่นล
หนือของที่ราบ
ตัวของหินบะ

างใกล้ๆ โดยแ

ลาง 

พบช้ันหินผุที่ร
ตาลปนเทาเข้
อดินเหนียวป
ปานกลาง (pH
บเม็ดปูนสะสม

ต่อการไถพรว
มีผลกระทบท
ดฟอสฟอรัสแ

ายภาพของดิน
มื่อฝนทิ้งช่วง เ
ายช้า  และเพิ
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง 

สูง 

สูง 

ic Aquic Ha
ลอนชัน ความ
บลุ่มภาคกลาง
ะซอลท์ หินแอ
แรงโน้มถ่วงบริ

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

วน และแตกระ
ทางกายภาพแ
และจุลธาตุบา

นโดยการเพ่ิม
เพ่ือป้องกันไม
พ่ิมจุลธาตุ เมื่อ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
สูง 

สูง 

สูง 

plusterts 
มลาดชัน 2-5 
งหรือที่สูงตอน
อนดีไซท์ บริเ
ริเวณเชิงเขา 

ของน้ําบนผิว
50-100 ซม.

ริยาดินเป็นกร
สีนํ้าตาลปนเท
ดินช้ันล่างจะพ
อดินแห้ง หน้า

ะแหง ทําให้ร
และเคมีสําหรั
างชนิด  รวมทั

มอินทรียวัตถุ
ม่ให้ดินแตกระ
อพืชแสดงอาก
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser

% 
นกลาง 
เวณพ้ืนที่ภูเขา
หรือเกิดจากต

ดิน  ช้าถึงป
. ดินบนเป็นดิ
รดเล็กน้อยถึง
ทาเข้ม สีนํ้าต
พบรอยไถลเป็
าดินจะแตกระ

รากพืชเสียหา
รับพืชที่มีระบ
ทั้งมีการระบา

ถุ และไถพรวน
ะแหงและทําล
การขาด 
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 

สูง 

สูง 

สูง 

ies Bag 

ารวมถึงที่เกิด
ตะกอนนํ้าพา

ปานกลาง 
ดินเหนียวหรือ
งเป็นด่างปาน
ตาลเข้มหรือสี
ป็นมัน เมื่อดิน
ะแหงเป็นร่อง

ย  เป็นดินลึก
บบรากลึก ดิน
ายนํ้าค่อนข้าง

นขณะที่ดินมี
ลายระบบราก

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ด
า

อ
น
สี
น
ง

ก
น
ง

มี
ก



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ของวัสดุพ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ปนแดงเข
ทรายปน
ข้อจํากัด
ความลาด
ข้อเสนอ
แหล่งนํ้าส
ทั้งสองวิธี
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
พวกหินแกรนิ
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ข้ม ปฏิกิริยาดิ
เศษหิน สีแดง
 
ดชันสูง ดินจะ
แนะ 
สํารอง โดยเฉ
ธีร่วมกัน 
างเคมี คว

 (

0

25

50

บ้านไร่ 
A) Coarse-l

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
สลายตัวผ

นต 
 ดี 

 ดี
น เป็นดินลึ
ดินเป็นกรดจัด
ง สีแดงปนนํ้า

ความอุดม
ะถูกชะล้างพังท

เพ่ิมความ
ฉพาะพ้ืนที่ปลู

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

loamy, kaol
อนลาดเล็กน้อ
ณภูเขา เนินเข
ผุพังอยู่กับที่ห

กปานกลาง ดิ
ดถึงเป็นกรดเล
าตาล ปฏิกิริยา
มสมบูรณ์ตํ่า 
ทลายได้ง่าย
มอุดมสมบูรณ
ลูกไม้ผล จัดทํ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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linitic, isohy
อยถึงลูกคลื่นล
ขา ของภูมิปร
หรือถูกเคลื่อน

ดินบนเป็นดิน
ล็กน้อย (pH 
าดินเป็นกรดจ
 เสี่ยงต่อการ

ณ์แก่ดินและเพ
ทําระบบอนุรัก

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

perthermic 
ลอนชัน ความ
ะเทศที่เป็นหนิ
นย้ายมาในระ

การไหลบ่าข
นร่วนปนทราย

5.5-6.5) ดิน
จัดถึงเป็นกรด
ขาดนํ้าเล็กน้อ

พ่ิมผลผลิตพืช
กษ์ดินและนํ้าท

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา ป

ต่ํา 

ต่ํา 

Typic Haplu
มลาดชัน 2-20
นแกรนิต 
ะยะทางใกล้ๆ

ของน้ําบนผิว
ยถึงดินร่วน สี
นล่างเป็นดินร
ดเล็กน้อย (pH
อยถึงปานกล

ชโดยใช้ปุ๋ยอิน
ที่เหมาะสมโด

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
ustults 
0 % 

ๆ โดยแรงโน้ม

ดิน  ปานกล
สีนํ้าตาลเข้ม 
ร่วนปนทราย

H 5.5-6.5) 
างหากฝนทิ้ง

นทรีย์ร่วมกับ
ดยใช้วิธีพืชหรื

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Bar 

มถ่วงของโลก

ลางถึงเร็ว 
หรือสีนํ้าตาล
ถึงดินร่วนปน

ช่วง พ้ืนที่ที่มี

บปุ๋ยเคมี   หา
รือวิธีกล หรือ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ก

ล
น

มี

า
อ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
รวมถึงที่เ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
สีนํ้าตาลป
เหนียวปน
กรดจัดถงึ
ข้อจํากัด
การชะล้า
ข้อเสนอ
อนุรักษ์ดิ
สมบัติท

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
เกิดจากวัสดุดิ
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ปนเทา ปฏิกิริ
นทราย สีนํ้าต
งเป็นกรดเล็ก
 
างพังทลายได้ง
แนะ 

ดินและนํ้าให้เห
างเคมี คว

 (

0

25

50

บ่อไทย 
A) Coarse-l

ลูกคลื่นล
พบมากบ
เกิดจากก

ดินหรือหินที่เค
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินลกึ
ริยาดินเป็นกร
ตาลแก่ถึงสีแด
น้อย (pH 5.5

เน้ือดินค่อ
้ง่าย 

ปรับปรุงบ
หมาะสม 
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

loamy, kaol
อนลาดเล็กน้อ
ริเวณที่สูงตอน
การผุพังสลาย
คลื่อนย้ายมาเป็

ง 
กปานกลาง ดิ
รดจัดถึงเป็นก
งปนเหลือง พ

5-6.5) 
อนข้างเป็นทร

บํารุงดินโดยใ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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linitic, isohy
อยถึงเป็นเนิน
นกลางของปร
ยตัวของหินท
ป็นระยะทางใ

ดินบนเป็นดินท
กรดเล็กน้อย (
พบช้ันลูกรังปะ

รายและมีควา

ช้อินทรียวัตถุ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

ต่ํา ป

ต่ํา ป

perthermic 
นเขา ความลา
ระเทศ 
ทราย บางแห่
ใกล้ๆ โดยแรง

การไหลบ่าข
ทรายปนดินร่ว
(pH 5.5-6.5
ะปนในดินช่วง

ามอุดมสมบูร

ถุ ปุ๋ยอินทรีย์ 

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง

ปานกลาง

Typic Eutru
ดชัน 3-35 %

ห่งอาจมีปูนปน
งโน้มถ่วงบริเว

ของน้ําบนผิว
วนถึงดินร่วนป
) ดินล่างเป็นดิ
งความลึก 50-

ณ์ตํ่า สภาพพื

หรือปุ๋ยชีวภา

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
ustox 

% 

น บริเวณพ้ืน
วณเชิงเขา 

ดิน  ช้าถึงเร็
ปนทราย สีนํ้า
ดินร่วนปนทร
-100 ซม. ปฏิ

พ้ืนที่มีความล

าพร่วมกับปุ๋ยเ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Bo 

นที่ภูเขา และ

ร็ว 
าตาลเข้มหรือ
รายถึงดินร่วน
ฏิกิริยาดินเป็น

าดชันดินเกิด

เคมี จัดระบบ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ะ

อ
น
น

ด

บ



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

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 (

0

25

50

บ้านโภชน
A) Very-fine

ราบเรียบ
พบมากบ
เกิดจากต
ค่อนข้างเ

 ช้า 
น เป็นดินลกึ
แก่หรือสีนํ้าต
าลปนเหลือง
) ในฤดูแล้งหรื

เน้ือดินเห
หนียวจัด ยาก

ปรับปรุงโ
นในขณะที่ดิน
ให้ดินแตกระแ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

น์ 
e, smectitic
ถึงค่อนข้างรา
ริเวณที่สูงตอน

ตะกอนนํ้าพาบ
เลว 

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

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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, isohyperth
าบเรียบ ความ
นกลางของปร
บริเวณที่ราบน้

เป็นดินเหนียว
ปฏิกิริยาดินเ

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

อิ่

สูง ป

สูง ป

สูง 

hermic (Chro
มลาดชัน 0-1 
ระเทศ 
นํ้าท่วม 

การไหลบ่าข
วหรือดินเหนีย
เป็นกรดจัดถึง
ประสีนํ้าตาลห
แห้งและแข็ง แ
ยากต่อการไ

เพ่ิมอินทรียวั
ห้งและเปียกเกิ
ของพืช 
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง

สูง 

omic) Ustic 
% 

ของน้ําบนผิว
ยวปนทรายแป้
เป็นกรดเล็กน
หรือปฏิกิริยา
แตกระแหงเป็
ถพรวน และ

วัตถุ เช่น การ
กินไป จัดหาแ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
Epiaquerts 

ดิน  ช้า 
ป้ง สีเทาเข้มถึ
น้อย (pH 5.5
ดินเป็นกรดจั

ปนร่องลึก 
แตกระแหง 

รไถกลบเศษพื
แหล่งนํ้าสํารอ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Bpo 

ถึงสีนํ้าตาลปน
5-6.5) ดินล่าง
จัดถึงเป็นด่าง

ทําให้รากพืช

พืช การใช้ปุ๋ย
องไว้ใช้เมื่อฝน

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น
ง
ง

ช

ย
น



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

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
งและมีช้ันปูน
สมดุลของธาตุ
แนะ 
พอเหมาะ  จดั
ถ้ามีพ้ืนที่พอ ใ
างเคมี คว

 (

0

25

50

ชัยบาดาล
A) Fine, sm

ลูกคลื่นล
พบมากบ
เกิดจากก

เคลื่อนย้ายมา
พัด 

ดีปานกลา
 ช้าถึงปาน
น เป็นดินลกึ
ป้ง สีเทาเข้มม
) ดินล่างเป็นดิ
ป็นกรดเล็กน้อ
ดินล่างบางบ

เน้ือดินเห
นทุติยภูมิในดิ
ตุอาหารโดยเฉ

ปรับปรุงส
ดหาแหล่งนํ้าส
ใช้ปุ๋ยฟอสฟอ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

ล 
mectitic, isoh
อนลาดเล็กน้อ
ริเวณที่สูงตอน

การผุพังสลาย
าเป็นระยะทา

าง 
นกลาง 
กปานกลาง พ
มากหรือสีนํ้าต
ดินเหนียวหรือ
อยถึงเป็นด่างป
บริเวณอาจพบ

หนียวจัด ยาก
นล่าง  ซึ่งจะ
ฉพาะการขาด
สมบัติทางกา
สํารองไว้ใช้เมื่
รัสในรูปละลา
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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hypertherm
อยถึงลูกคลื่นล
นกลางของปร
ตัวของหินบะ

างใกล้ๆ โดยแ

พบช้ันหินผุที่ร
ตาลปนเทาเข้
อดินเหนียวป
ปานกลาง (pH
บเม็ดปูนสะสม

ต่อการไถพรว
มีผลกระทบท
ฟอสฟอรัสแล
ายภาพของดิน
มื่อฝนทิ้งช่วง เ
ายช้า  และเพิ
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง 

สูง 

สูง 

ic Leptic Ha
ลอนชัน ความ
ระเทศ 
ะซอลท์ หินแอ
แรงโน้มถ่วงบริ

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

วน และแตกร
ทางกายภาพแ
ละจุลธาตุบาง
นโดยการเพ่ิม
เพ่ือป้องกันไม
พ่ิมจุลธาตุ เมื่อ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
สูง 

สูง 

สูง 

aplusterts 
มลาดชัน 3-16

อนดีไซท์ บริเ
ริเวณเชิงเขา 

ของน้ําบนผิว
50-100 ซม.

ริยาดินเป็นกร
สีนํ้าตาลปนเท
ดินช้ันล่างจะพ
อดินแห้ง หน้า

ระแหง ทําให้ร
และเคมีสําหรั
ชนิด 
มอินทรียวัตถุ
ม่ให้ดินแตกระ
อพืชแสดงอาก
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser

6 % 

เวณพ้ืนที่ภูเขา
หรือเกิดจากต

ดิน  ช้าถึงป
. ดินบนเป็นดิ
รดเล็กน้อยถึง
ทาเข้ม สีนํ้าต
พบรอยไถลเป็
าดินจะแตกระ

รากพืชเสียหา
รับพืชที่มีระบ

ถุ และไถพรวน
ะแหงและทําล
การขาด 
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 

สูง 

สูง 

สูง 

ies Cd 

ารวมถึงที่เกิด
ตะกอนนํ้าพา

ปานกลาง 
ดินเหนียวหรือ
งเป็นด่างปาน
ตาลเข้มหรือสี
ป็นมัน เมื่อดิน
ะแหงเป็นร่อง

าย เป็นดินลึก
บบรากลึก ดิน

นขณะที่ดินมี
ลายระบบราก

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ด
า

อ
น
สี
น
ง

ก
น

มี
ก



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ดินบนเป็
4.5-5.5) 
ปนเหลือง
ข้อจํากัด
ลาดชันสูง
ข้อเสนอ
และเพ่ิมผ
สมบัติท

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นดินร่วนปนท
ดินล่างเป็นดิ
ง ปฏิกิริยาดิน
 
ง ดินจะถูกชะ
แนะ 
ผลผลิตพืชโดย
างเคมี คว

 (

0

25

50

ชนแดน 
A) Loamy-s

ลูกคลื่นล
ตะพักลําน
ตะกอนนํ้
ดี 

 เร็ว 
น เป็นดินต้ื
ทราย สีนํ้าตา
ดินร่วนเหนียว
นเป็นกรดจัดถึ

เป็นดินต้ื
ะล้างพังทลาย

จัดทําระบ
ยใช้ปุ๋ยอินทรีย
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

skeletal , ka
อนลาดเล็กน้อ
นํ้าระดับสูง 
้าพาพัดมาทบั

้นถึงลึกปานก
าล บางบริเวณ
วปนทราย หรื
ถึงเป็นกรดเลก็
้นถึงลึกปานก
ได้ง่าย 
บบอนุรักษ์ดิน
ย์ร่วมกับปุ๋ยเค
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

ต่ํา ปา

ต่ํา 

ต่ํา 
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aolinitic, iso
อย ความลาด

บถมบนตะพัก

กลางถึงช้ันลูก
ณอาจพบลูกรั
รือดินร่วนปนดิ
กน้อย (pH 5.
กลางถึงช้ันลูก

นและน้ํา  ที่เ
คมี พ้ืนที่ลาดชั
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

ต่ํา ป

ต่ํา 

hypertherm
ดชัน 2-5 % 

ลํานํ้าระดับสงู

การไหลบ่าข
กรังหนาแน่น
ังปน ปฏิกิริย
ดินเหนียวและ
5-6.5) 
กรังหนาแน่น

เหมาะสมโดย
ชันสูงไม่ควรนํ
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ต่ํา 

mic Typic Ha

ง 

ของน้ําบนผิว
ต้ังแต่ประมา
าดินเป็นกรดจ
ะมีลูกรัง สีนํ้า

 ความอุดมส

ใช้วิธีพืช เพ่ิม
ํามาใช้เพาะป
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
aplustalfs 

ดิน  ปานกล
าณ 30-60 ซม
จัดมากถึงเป็น
าตาลปนแดง 

สมบูรณ์ตํ่า  พ้ื

มความอุดมส
ปลูก 
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Cdn 

ลาง 
ม. จากผิวดิน
นกรดจัด (pH
หรือสีนํ้าตาล

พ้ืนที่ที่มีความ

มบูรณ์แก่ดิน

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

น 
H 
ล

ม

น



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
แกบโบร 
ถ่วงบริเว
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ปนแดงเข
เหนียว สี
ข้อจํากัด
ความลาด
ข้อเสนอ
แหล่งนํ้าส
ทั้งสองวิธี
สมบัติท

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
บริเวณพ้ืนที่
ณเชิงเขา 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ข้มถึงสีนํ้าตาล
สแีดง ปฏิกิริยา
 
ดชันสูง ดินจะ
แนะ 
สํารอง โดยเฉ
ธีร่วมกัน 
างเคมี คว

 (

0

25

50

เชียงของ 
A) Very-fine

ลูกคลื่นล
พบมากบ
เกิดจากก

ภูเขา และรว

ดี 
 ปานกลาง
น เป็นดินลกึ
ลปนแดง ปฏิกิ
าดินเป็นกรดจั

ความอุดม
ะถูกชะล้างพังท

เพ่ิมความ
ฉพาะพ้ืนที่ปลู

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

e, kaolinitic,
อนลาดเล็กน้อ
ริเวณภาคเหนื

การผุพังสลายต
มถึงที่เกิดจาก

ง 
กมาก ดินบนเ
กิริยาดินเป็นก
จดัมากถึงเป็น
มสมบูรณ์ตํ่า 
ทลายได้ง่าย
มอุดมสมบูรณ
ลูกไม้ผล จัดทํ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง ปา

ต่ํา 

ต่ํา 
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, isohyperth
อยถึงเป็นเนิน
นือตอนบนแล
ตัวของหินอัค
กวัสดุดิน และ

เป็นดินร่วนปน
กรดปานกลาง
นกรดจัด (pH 
 เสี่ยงต่อการ

ณ์แก่ดินและเ
ทําระบบอนุรัก

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

hermic Typic
นเขา ความลา
ละที่สูงตอนกล
นีที่เป็นกลางห
ะหินที่เคลื่อน

การไหลบ่าข
นดินเหนียวหรื
งถึงเป็นกรดเ
4.5-5.5) 
ขาดนํ้าเล็กน้อ

เพ่ิมผลผลิตพื
กษ์ดินและนํ้าท

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา ป

ต่ํา 

ต่ํา 

c Kandiusto
ดชัน 3-35 %
ลางของประเท
หรือเป็นด่าง ไ
ย้ายมาเป็นระ

ของน้ําบนผิว
รือดินร่วนเหนี
ล็กน้อย (pH 

อยถึงปานกล

พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ
ที่เหมาะสมโด

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
ox 
% 
ทศ 
ได้แก่ แอนดีไ
ะยะทางใกล้ๆ

ดิน  ช้าถึงเร็
นียวปนทรายแ

6.0-6.5) ดิ

างหากฝนทิ้ง

อินทรีย์ร่วมกั
ดยใช้วิธีพืชหรื

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Cg 

ไซท์ บะซอลต์
ๆ โดยแรงโน้ม

ร็ว 
แป้ง สีนํ้าตาล
ดินล่างเป็นดิน

ช่วง พ้ืนที่ที่มี

ับปุ๋ยเคมี หา
รือวิธีกล หรือ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

ต์ 
ม

ล
น

มี

า
อ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ทรายแป้
เคลื่อนย้า
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ดินบนเป็
ปานกลา
ปฏิกิริยา
สลายตัว 
ลูกรังเทยี
ข้อจํากัด
ดินจะถูก
ข้อเสนอ
แต่ต้องรบ
แก่ดินแล
ป่าหรือฟ้ื
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ป้ง หินโคลน 
ายมาเป็นระย
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ปนดินร่วนหรือ
งถึงเป็นกลาง
ดินเป็นกรดจั
ลูกรังในชุดดิ

ยม (pseudo-
 
ชะล้างพังทลา
แนะ 
บกวนดินน้อย
ะเพ่ิมผลผลิต
นฟูสภาพป่า 
างเคมี คว

 (

0

25

50

เชียงคาน
A) Clayey-s

ลูกคลื่นล
พบมากบ
เกิดจากก

หินชนวน หิน
ะทางใกล้ๆ โด

 ดี 
 ปานกลาง
น เป็นดินต้ืน
อดินร่วนปนดิ
ง (pH 6.0
จัดมากถึงเป็น
ดินเชียงคานส
-laterite) 

เป็นดินต้ืน
ายได้ง่าย 

บริเวณที่มี
ยที่สุด พร้อมทั้
พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

 
skeletal, kao
อนลาดเล็กน้อ
ริเวณภาคเหนื
การผุพังของหิ
นฟิลไลท์ เป็น
ดยแรงโน้มถ่ว

ง 
นหรือต้ืนมาก
ดินเหนียวปนลู
0-7.0) ดินล่าง
นกรดจัด (pH 
ส่วนใหญ่เป็นเ

นถึงช้ันลูกรังห

มีความลาดชัน
ทัง้จัดทําระบบ
อินทรีย์ร่วมกับ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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olinitic, isoh
อยถึงเป็นลูกค
นือตอนบนแล
หินตะกอนเน้ื
นต้น บริเวณ
วงบริเวณเชิงเข

ถึงช้ันลูกรังหน
ลูกรัง สีนํ้าตา
งเป็นดินเหนีย

4.5-5.5) 
เศษหินที่ถูกเ

หนาแน่นและค

ันไม่มากนัก (
บอนุรักษ์ดินแล
บปุ๋ยเคมี พ้ืนที

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

hyperthermi
คลื่นลอนชัน ค
ละที่สูงตอนกล
้อละเอียดแล

ณพ้ืนที่ภูเขา แ
ขา 

การไหลบ่าข
นาแน่น  ภาย
าลเข้มหรือสีนํ้
ยวปนลูกรังหน
พบจุดประสี
คลือบด้วยสา

ความอุดมสม

(ไม่เกิน 12%)
ละนํ้าที่เหมาะ
ที่ลาดชันสูงไม

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

c Typic Kan
ความลาดชัน 
ลางของประเท
ะหินที่แปรส
และรวมถึงที่

ของน้ําบนผิว
ใน 50 ซม.  จ

นํ้าตาลปนแดง
นาแน่นมาก ส
นํ้าตาล เหลือ
ารประกอบออ

บูรณ์ตํ่า  พ้ืนที

) และดินไม่ต้ื
ะสมโดยใช้วิธีพ
ม่ควรนํามาใช้

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา ป

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
ndiustults 
4-20 % 
ทศ 
ภาพ เช่น หิน
เกิดจากวัสดุ

ดิน  ปานกล
จากผิวดิน  
งเข้ม ปฏิกิริย
สีแดงหรือสีแ
องหรือแดงใน
อกไซด์ของเห

ที่ที่มีความลา

้นมาก อาจใช้
พืช เพ่ิมความ
้เพาะปลูก คว

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ปานกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Ch 

นดินดาน หิน
ดินหรือหินที่

ลางถึงเร็ว 

าดินเป็นกรด
แดงปนเหลือง
นช้ันหินที่ผุพัง
หล็กที่เรียกว่า

ดชันสูง  

ช้ปลูกพืชไร่ได้
มอุดมสมบูรณ์
วรให้คงสภาพ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

น
ที่

ด
ง 
ง
า

ด้ 
ณ์
พ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
สีเทาเข้ม
ดินล่างเป็
เป็นกรดเ
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
นอกฤดูทํ
เพ่ิมอินท ี
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ม มีจุดประสีนํ้
ป็นดินเหนียวห
เล็กน้อยถึงเป็น
 
แนะ 
ทํานาอาจปลูก
รียวัตถุ 
างเคมี คว

 (

0

25

50

เฉลียงลับ
A) Fine, mi

ราบเรียบ
 พบบริเวณ
เกิดจากต
เลว 

 ช้า 
น เป็นดินลกึ
นํ้าตาลปนเหลื
หรือดินเหนียว
นด่างปานกลา

ไม่มี 
ปรับปรุงบ

กพืชไร่หรือพืช

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

บ 
xed, semiac
ถึงค่อนข้างรา
ณที่ราบระหว่
ตะกอนนํ้าพา

กมาก  ดินบน
องหรือสีนํ้าต
วปนทรายแป้
าง (pH 6.5-8

บํารุงดินและ
ชผัก ซึ่งจะต้อ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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ctive, isohyp
าบเรียบ ความ
างหุบเขาและ

นเป็นดินร่วนป
าลแก่ ปฏิกิริย
ง สีเทา มีจุดป

8.0) 

เพ่ิมผลผลิตโ
องยกร่องและ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง 

perthermic 
มลาดชัน 0-2 
ะตะพักลํานํ้าร

การไหลบ่าข
ปนดินเหนียวห
ยาดินเป็นกรด
ประสีนํ้าตาลป

ดยใช้ปุ๋ยอินท
ปรับสภาพดิน

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง

สูง 

Typic Endo
% 

ระดับตํ่า 

ของน้ําบนผิว
หรือดินร่วนเห
ดจัดถึงเป็นกร
ปนเหลืองหรือ

ทรีย์ร่วมกับปุ๋ย
นให้ร่วนซุยแล

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง ป

ต่ํา ป

ต่ํา ป

Ser
oaqualfs 

ดิน  ช้า 
หนียวปนทราย
รดเล็กน้อย (p
อสีนํ้าตาลแก่ 

ยเคมี ในพ้ืนที
ละระบายนํ้าดี

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ies Cl 

ยแป้ง สีเทาถึง
pH 5.5-6.5)
 ปฏิกิริยาดิน

ที่ชลประทาน
ดีขึ้น โดยการ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ง
) 
น

น 
ร



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

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

างเคมี คว

 (

0

25

50

ดงยางเอน
A) Fine-silty

ค่อนข้างร
 
เกิดจากต
 ดีปานกล

 ปานกลาง
น เป็นดินลกึ
ทาเข้ม ปฏิกิริ
ลหรือสีนํ้าตาล
-7.0) 

ดินที่ใช้ปล
ทําลายช้ัน

งบํารุงดินอยู่

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

น 
y, mixed, ac
ราบเรียบถึงเป็

ตะกอนนํ้าพาบ
าง 
ง 
กมาก ดินบนเ
ยาดินเป็นกรด
ลปนแดง มีจุด

ลูกพืชไร่มานา
นดานใต้ช้ันไถ
เสมอโดยเพ่ิม

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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ctive, isohyp
ป็นลูกคลื่นลอน

บริเวณสันดินริ

เป็นดินร่วนปน
ดปานกลางถึง
ดประสีนํ้าตาล

าน ใต้ช้ันไถพ
ถพรวนโดยไถ
มอินทรียวัตถุ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

perthermic 
นลาดเล็กน้อย

ริมนํ้าและเนิน

การไหลบ่าข
นทรายแป้งหรื
งเป็นกลาง (p
ลเข้มหรือสีนํ้า

รวนมักแน่นทึ
ถให้ลึกกว่าปก
และใช้ปุ๋ยอิน

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

Oxyaquic (U
ย ความลาดชั

นตะกอนรูปพัด

ของน้ําบนผิว
รือดินร่วนเหนี
pH 6.0-7.0) 
าตาลปนเหลือ

ทบึ รากชอนไช
กติ และใช้อินท
นทรีย์ร่วมกับ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

านกลาง ป

านกลาง 

Ser
Ultic) Haplu
ชัน 1-5 % 

ด 

ดิน  ช้า 
นียวปนทรายแ
 ดินล่างเป็นดิ
อง ปฏิกิริยาดิ

ชได้ยาก 
ทรียวัตถุในก

บปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

ies Don 
ustalfs 

แป้ง สีนํ้าตาล
ดินร่วนเหนียว
ดินเป็นกรดจัด

ารปรับสภาพ
พ่ิมผลผลิตให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ล
ว
ด

พ
ห้



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ตะกอนรูป
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ตะกอนรูป
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
นํ้าตาลป
เหนียวหรื
ข้อจํากัด
ความลาด
ข้อเสนอ
แหล่งนํ้าส
ทั้งสองวิธี
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
ปพัด 
าน 
กําเนิด 
ปพัด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นแดงเข้ม ปฏิ
รือดินเหนียวป
 
ดชันสูง ดินจะ
แนะ 
สํารอง โดยเฉ
ธีร่วมกัน 
างเคมี คว

 (

0

25

50

ห้างฉัตร 
A) Fine-loa

ตะกอนนํ้

พบมากบ
ตะกอนนํ้

ดี  
 ปานกลาง
น เป็นดินลกึ
ฏิกิริยาดินเป็น
ปนทราย สีแด

ความอุดม
ะถูกชะล้างพังท

เพ่ิมความ
ฉพาะพ้ืนที่ปลู

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

amy, kaolinit
้ําพา ส่วนใหญ

ริเวณภาคเหนื
้ําพา ส่วนใหญ

ง 
กมาก ดินบนเ
นกรดจัดถึงเป็
ดงปนเหลืองถงึ
มสมบูรณ์ตํ่า 
ทลายได้ง่าย
มอุดมสมบูรณ
ลูกไม้ผล จัดทํ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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tic, isohype
ญ่มาจากพวกห

นือตอนบนแล
ญ่มาจากพวกห

เป็นดินร่วนปน
ปนกลาง (pH 
งสีแดง ปฏิกิริ
 เสี่ยงต่อการ

ณ์แก่ดินและเ
ทําระบบอนุรัก

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

rthermic Ty
หินแกรนิต แ

ละด้านตะวันต
หินแกรนิต แ

การไหลบ่าข
นทรายถึงดินร

5.5-7.0) ดิ
ริยาดินเป็นกร
ขาดนํ้าเล็กน้อ

เพ่ิมผลผลิตพื
กษ์ดินและนํ้าท

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา ป

ต่ํา 

ต่ํา 

ypic Kandius
ละทับถมอยู่บ

ตกของภาค 
ละทับถมอยู่บ

ของน้ําบนผิว
ร่วนเหนียวปน
นล่างเป็นดิน
ดจัดมากถึงเป็
อยถึงปานกล

พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ
ที่เหมาะสมโด

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
stults 
บน หินแกรนิต

บน หินแกรนิต

ดิน  ปานกล
นทราย สีนํ้าต
นร่วนเหนียวป
ป็นกรดจัด (p
างหากฝนทิ้ง

อินทรีย์ร่วมกั
ดยใช้วิธีพืชหรื

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Hc 

ต บริเวณเนิน

ต บริเวณเนิน

ลางถึงเร็ว 
าลเข้ม หรือสี
นทรายถึงดิน
H 4.5-5.5) 
ช่วง พ้ืนที่ที่มี

ับปุ๋ยเคมี หา
รือวิธีกล หรือ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

น

น

สี
น

มี

า
อ



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

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 (

0

25

50

หินซ้อน 
A) Fine, mi

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก
 ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินต้ืน
ถึงเป็นกลาง (
กผิวดิน  สีนํ้าต

เป็นดินต้ืน
ปรับปรุง

ลกูพืชและระบ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

xed, active,
อนลาดเล็กน้อ
ณเขา เนินเขา
การผุพังสลายต

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

แล
แค

นกลาง ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา 
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, isohyperth
อยถึงเป็นเขา 
 ไหล่เขาและ
ตัวของหินปูน

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

อิ่

านกลาง 

านกลาง 

สูง ป

hermic Typic
2-35 % 
เชิงเขา 

น 

การไหลบ่าข
นร่วนปนดินเห
นดินเหนียวส

ยาดินเป็นกลาง
กลึกอาจถูกจํา
ย์หรือปุ๋ยชีวภ
มาะสมกับสภ
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ปานกลาง

c Haplustalf

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

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
fs 

ดิน  ช้าถึงเร็
สีแดงปนนํ้าต
ั้นหินพ้ืนของห
านกลาง (pH
เติบโต 
ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพิ
ดชันของพ้ืนที่ 
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 

สูง 

สูง 

สูง 

ies Hs 

ร็ว 
ตาล ปฏิกิริยา
หินปูนภายใน
 6.0-8.0) 

พ่ิมผลผลิตให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

า
น 

ห้



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

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

แนะ 
ที่สุด พร้อมทั้ง
พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ
 
างเคมี คว

 (

0

25

50

แก่งคอย 
A) Clayey-s

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก

ดินหรือหินที่เค
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินต้ื
ลกึประมาณ 8
ปฏิกิริยาดินเป็
ะปนมากสีนํ้า

เป็นดินต้ืน

บริเวณที่มี
จัดทําระบบอ
นทรีย์ร่วมกับ

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

skeletal, mix
อนลาดเล็กน้อ
ณเนินเขา ไหล
การผุพังสลาย
คลื่อนย้ายมาเป็

ง 
้นถึงช้ันเศษหิ
80 ซม. ลงไป 
นกรดปานกล
ตาลปนแดงห

นถึงช้ันเศษหิ

มีความลาดชัน
อนุรักษ์ดินและ
บปุ๋ยเคมี พ้ืนที

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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xed, semiac
อยถึงเป็นลูกค
ล่เขาและเชิงเข
ยตัวของหินอัค
ป็นระยะทางใ

หินหนาแน่นต้ั
ดินบนเป็นดิน

ลางถึงเป็นกลา
หรือสีแดงปน

หินหนาแน่น พื

นไม่มากนัก แ
ะนํ้าที่เหมาะส
ที่ลาดชันสูงไม

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

ctive, isohyp
คลื่นลอนชัน ค
ขา 
คนีพวกแอนดี
ใกล้ๆ โดยแรง

การไหลบ่าข
ต้ังแต่ภายใน 
นร่วนหรือดินร
าง (pH 6.0-7
เหลือง ปฏิกิริ

พ้ืนที่ที่มีความ

และดินไม่ต้ืนม
สมโดยใช้วิธีพืช
ม่ควรนํามาใช้

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

perthermic U
ความลาดชัน 

ดีไซท์และหิน
งโน้มถ่วงของโ

ของน้ําบนผิว
50 ซม.จากผิ
ร่วนปนดินเหนี
7.0)  ดินล่างเป็
ริยาดินเป็นกร

มลาดชันสูง ดิ

มาก อาจใช้ปล
ช เพ่ิมความอุ
เพาะปลูก คว

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
Ultic  Haplu
2-20 % 

นอัคนีในกลุ่มเ
โลก 

ดิน  ปานกล
ผิวดิน และพบ
นียว สีนํ้าตาล
ป็นดินร่วนปน
รดจัดมากถึง

ดินจะถูกชะล้า

ลูกพืชไร่ได้ แ
อุดมสมบูรณ์แ
วรให้คงสภาพ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Kak 
ustalfs 

เดียวกัน และ

ลางถึงเร็ว 
บช้ันหินพ้ืนที่
ลเข้มมากหรือ
นดินเหนียวถึง
เป็นกรดปาน

างพังทลายได้

แต่ต้องรบกวน
แก่ดินและเพ่ิม
พป่าหรือฟ้ืนฟู

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ะ

ที่
อ
ง
น

ด้

น
ม
ฟู



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

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
าน หินทราย
ายมาเป็นระย
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ง สีนํ้าตาลเข้ม
ป็นดินเหนียว
ล่างเป็นดินเห
นแดงหรือสีน้

ปนกรดเล็กน้อ
 
วามลาดชันสูง
แนะ 
ดระบบการปลู
างเคมี คว

 (

0

25

50

กลางดง 
A) Fine, mi

ลูกคลื่นล
 
เกิดจาก

ยแป้ง หินโคล
ะทางใกล้ๆ โด

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

เป็นดินลึ
ง  ดินเกิดการช

ปรับปรุง
ลกูพืชและระบ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

xed, active,
อนลาดเล็กน้อ

การผุพังสล
ลน หินชนวน
ดยแรงโน้มถ่ว

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

แล
แค

นกลาง ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา 
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, isohyperth
อยถึงเป็นลูกค

ายตัวของหิ
น หินฟิลไลท
วงบริเวณเชิงเข

ดินบนเป็นดิน
ปฏิกิริยาดินเป็
ปฏิกิริยาดินเ
แน่น  และส่ว
ะสีนํ้าตาลปนเ

รากของพืชที่
ายได้ง่าย 
ะใช้ปุ๋ยอินทรี
นและน้ําให้เหม
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง 

านกลาง 

สูง ป

hermic Typic
คลื่นลอนลาด 

นตะกอนเน้ื
ท์ เป็นต้น แล
ขา 

การไหลบ่าข
นร่วน ดินร่วน
นกรดปานกล
เป็นกรดจัดมา
วนใหญ่พบช้ัน
เหลือง สีแดง 

มีระบบรากลึ

ย์หรือปุ๋ยชีวภ
มาะสมกับสภ
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ปานกลาง

c Haplustalf
ความลาดชัน

้อละเอียดแ
ละรวมถึงที่เ

ของน้ําบนผิว
นปนดินเหนียว
ลางถึงเป็นกลา
ากถึงกรดปาน
นหินพ้ืนภายใ
และสีนํ้าตาล

ลึกอาจถูกจํากั

ภาพ ร่วมกับป
าพความ ลาด
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
fs 
น 2-5 % 

ละหินที่แปร
กิดจากวัสดุดิ

ดิน  ช้าถึงเร็
วหรือ   ดินร่ว
าง (pH 6.0-
นกลาง (pH 
ใน 100 ซม. จ
ล  ปฏิกิริยาดิ

กัดการเจริญเ

ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพิ
ดชันของพ้ืนที่ 
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 

สูง 

สูง 

สูง 

ies Kld 

รสภาพ เช่น
ดินหรือหินที่

ร็ว 
วนเหนียวปน
-7.0)  ดินล่าง
5.0-6.0) ดิน
จากผิวดิน  สี
นเป็นกรดจัด

เติบโต สภาพ

พ่ิมผลผลิตให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น 
ที่

น
ง
น
สี
ด

พ

ห้



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ที่เกิดจาก
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
เหนียวถึง
เป็นกลาง
กรดปาน
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ดินน้อยที
เพาะปลกู
สมบัติท

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
กวัสดุดินหรือหิ
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
งดินร่วนเหนีย
ง (pH 5.5-6.5
กลางถึงเป็นด
 
แนะ 
ที่สุด พร้อมทั้
ก ควรให้คงสภ
างเคมี คว

 (

0

25

โคกปรือ 
A) Clayey-s

ลูกคลื่นล
 
เกิดจากก

หินที่เคลื่อนย้า
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินต้ื
ยวปนกรวด สี
5) ดินล่างเป็น
ด่างเล็กน้อย (p

ดินต้ืน 
บริเวณที่ม

ั้งจัดทําระบบ
ภาพป่าหรือฟ้ื
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

skeletal, sm
อนลาดเล็กน้อ

การผุพังสลายต
ายมาเป็นระย

ง 
้นหรือต้ืนมาก
สีนํ้าตาลปนเท
นดินเหนียวปน
pH 5.5-6.5) 

มีความลาดชัน
บอนุรักษ์ดินแ
นฟูสภาพป่า
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

 
44 
 

mectitic, isoh
อยถึงลูกคลื่นล

ตัวของหินบะ
ยะทางใกล้ๆ โ

กถึงช้ันหินพ้ืน
ทาเข้มมากหรือ
นกรวด สีนํ้าต
 

ันไม่มากนักแ
และนํ้าที่เหมา

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง 

สูง ป

hyperthermi
ลอนลาด ควา

ซอลท์และแอ
โดยแรงโน้มถ่ว

การไหลบ่าข
นภายใน 50 
อสีนํ้าตาลเข้ม
ตาลปนเทาเข้ม

และดินไม่ต้ืนม
าะสมโดย ใช้

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
สูง 

ปานกลาง

c Lithic Hap
ามลาดชัน 2-1

อนดีไซท์  บริเว
วง 

ของน้ําบนผิว
ซม.  จากผิว
มมาก ปฏิกิริย
มมากหรือสีนํ้

มาก อาจใช้ปลู
้วิธีพืช  พ้ืนที่

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง 

สูง ป

Ser
plustolls 
12 % 

วณลาวาหลา

ดิน  ช้าถึงเร็
ดิน ดินบนเป็
ยาดินเป็นกรด
้ําตาลเข้ม ปฏิ

ลูกพืชไร่ได้ แ
ที่ลาดชันสูงไม

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

ปานกลาง 

ies Kok 

ก และรวมถึง

ร็ว 
ปนดินร่วนปน
ดปานกลางถึง
ฏิกิริยาดินเป็น

ต่ต้องรบกวน
ม่ควรนํามาใช้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ง

น
ง
น

น
ช้



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
กลาง (pH
เป็นกรดเ
เซ็นติเมต
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ปรับปรุงบ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
H 6.0)  ดิน
เล็กน้อย (pH
ตร และสีนํ้าตา
 
แนะ 
บํารุงดิน  โดย
างเคมี คว

 (

0

25

50

โคกสําโรง
A) Fine-loa

ราบเรียบ
พบบริเวณ
เกิดจากต
ค่อนข้างเ

 ช้า 
น เป็นดินลึ
ล่างตอนบนเป็

H 6.5) ดินล
าลมีจุดประสีเ

พ้ืนที่มีนํ้า
ทํานา  ค

ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

ง 
amy, isohype
  มีความลาด
ณส่วนตํ่าของต
ตะกอนนํ้าพา
เลว 

กมาก ดินบน
ป็นดินร่วนเหน
ล่างตอนล่างเ
เหลืองปนแดง
าท่วมได้ในบาง
วรมีระบบกา
ย์   และปุ๋ยเคม
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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erthermic A
ดชันน้อยกว่า 2
ตะพักลํานํ้าขัน้

นเป็นดินร่วนป
นียวปนทราย
เป็นดินร่วนเห
งปฏิกิริยาดินเ
งปี  ทําให้พืชไ
รชลประทาน
มีในอัตราที่เห
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

Aeric Endoaq
2 % 
นกลาง 

การไหลบ่าข
ปนทราย สีนํ้า
ย สีนํ้าตาลปน
หนียวปนทรา
เป็นกรดจัดมา
ได้รับความเสี
นเข้าช่วย และ
หมาะสม 
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

qualfs 

ของน้ําบนผิว
าตาลปนเทา 

นเทา มีจุดประ
ยปนกรวดเล็ก
ากถึงเป็นด่างป
ยหายได้ 
ะเพ่ิมความอุด

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

านกลาง 

านกลาง 

Ser

ดิน  ช้า 
ปฏิกิริยาดิน

ะสีนํ้าตาลเข้ม
กน้อย พบปูน
ปานกลาง (pH

ดมสมบูรณ์ขอ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Ksr 

เป็นกรดปาน
ม ปฏิกิริยาดิน
นภายใน 150
H 8.0) 

องดินด้วยการ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น
น
0 

ร



ชุดดิน 
การจําแน
Endoaq
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ราบนํ้าท่ว
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
เข้ม สีนํ้า
เป็นกลาง
มีจุดประส
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
พ้ืนที่ชลป
นํ้าดีขึ้น โ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
uepts 
นที่ 
าน 
กําเนิด 
วม 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
าตาลปนเทาเข
ง (pH 6.0-7.
สีนํ้าตาล สีเห
 
แนะ 
ประทาน นอก
โดยการเพ่ิมอิน
างเคมี คว

 (

0

25

50

หล่มสัก 
A) Fine-silty

ราบเรียบ
พบมากใน
กิดจากต

ค่อนข้างเ
 ช้า 
น เป็นดินลกึ
ข้มมาก หรือสี
.0) ดินล่างเป็

หลืองหรือสีแด
อาจมีนํ้าท
ปรับปรุงบ

กฤดูทํานาอาจ
นทรียวัตถุ 
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

y, mixed, 

ถึงค่อนข้างรา
นเขตที่สูงตอน
ะกอนนํ้าพาบ

เลว 

กมาก ดินบนเ
สีเทาเข้มมาก 
นดินร่วนเหนี
งปนเหลือง ป
ท่วมขังทําให้ข้
บํารุงดินโดยใช
จปลูกพืชไร่หรื

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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superactiv

าบเรียบ ความ
นกลางของปร
บริเวณส่วนตํ่า

เป็นดินร่วนปน
มีจุดประสีนํ้
ยวปนทรายแ
ปฏิกิริยาดินเป็
ข้าวเสียหายใน
ช้อินทรียวัตถุ 
รือพืชผักซึ่งจ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง ป

สูง ป

สูง ป

e, nonacid

มลาดชัน 0-2 
ะเทศ 
าของเนินตะก

การไหลบ่าข
นทรายแป้งหรื
้าตาลหรือสีเห
แป้ง สีนํ้าตาลถึ
ปนกรดเล็กน้อ
นบางปี 
และเพ่ิมผลผ
ะต้องยกร่องแ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

d, isohyper

% 

กอนรูปพัดแล

ของน้ําบนผิว
รือดินร่วนเหนี
หลือง ปฏิกิริย
ถึงสีนํ้าตาลเข้
ยถึงเป็นด่างป

ผลิตโดยใช้ปุ๋ย
และปรับสภาพ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
rthermic Fl

ละที่ราบระหว

ดิน  ช้า 
นียวปนทรายแ
ยาดินเป็นกรด
้ม สีนํ้าตาลปน
ปานกลาง (pH

อินทรีย์ร่วมกั
พดินให้ร่วนซุ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies La 
luvaquentic

ว่างเขาและที่

แป้ง สีนํ้าตาล
ดปานกลางถึง
นเทาเข้มมาก
H 6.5-8.0) 

กับปุ๋ยเคมี  ใน
ซุยและระบาย

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
สูง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

c 

ที่

ล
ง
ก 

น
ย



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
หรือหินที
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ซม. ดินบ
8.0)  ดิน
ข้อจํากัด
ขาดสมดุล
ข้อเสนอ
เคมีของดิ
จุลธาตุเพิ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ที่เคลื่อนย้ายม
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
บนเป็นดินร่วน
นล่างเป็นร่วนเ
 
ลธาตุอาหารโ
แนะ 
ดินในเบื้องต้น
พ่ิมเติมสําหรบั
างเคมี คว

 (

0

25

50

ลําพญาก
A) Fine, Ka

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก

าเป็นระยะทา
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินลกึ
นเหนียว สีนํ้าต
หนียวจนถึงดิ

เน่ืองจาก
โยเฉพาะการข

เพาะปลูก
นโดยการคลุก
บพืชบางชนิดเม
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

ลาง 
olinitic, isoh
อนลาดเล็กน้อ
ณเนินเขา ไหล
การผุพังสลาย
างใกล้ๆ ตามแ

ง 
กปานกลาง พ
ตาลเข้มถึงสีนํ้
นเหนียว สีนํ้า

กดินมีธาตุที่เป็
ขาดฟอสฟอรสั
กพืชที่มีระบบ
เคล้าด้วยอินท
มื่อพืชเริ่มแสด
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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hypertherm
อย ความลาด
ล่เขาและเชิงเข
ยตัวของหินปูน
แรงโน้มถ่วงขอ

พบช้ันหินทราย
นํ้าตาลปนแดง
าตาลปนแดงเ
ป็นด่างสูง จะมี
สและจุลธาตุบ
รากสั้น  ได้แ
ทรียวัตถุ ใช้ปุ๋
ดงอาการขาด
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง 

สูง 

สูง 

ic Typic Hap
ดชัน 2-8 % 
ขา 
นและหินทรา
องโลก 

การไหลบ่าข
ยเน้ือปูนที่กําล
เข้ม ปฏิกิริยา
เข้มถึงแดงหม่
มีผลกระทบท
บางชนิด 
ก่ พืชไร่ และ

ปุยเคมีโดยเฉพ
 
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
สูง 

สูง 

สูง 

plustalfs 

ายเน้ือปูน แล

ของน้ําบนผิว
ลังสลายตัวที่ค
ดินเป็นกลางถึ
น ปฏิกิริยาดิน

ทางกายภาพแ

พืชผัก ปรับป
พาะฟอสฟอรัส

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา ป

ต่ํา ป

Ser

ละรวมถึงที่เกิ

ดิน  ปานกล
ความลึกประม
ถึงด่างปานกล
นเป็นด่างปาน
และทางเคมีต่

ปรุงสมบัติทาง
สในรูปที่ละล

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ies Lg 

ดจากวัสดุดิน

ลาง 
มาณ 50-100
ลาง (pH 7.0-
นกลาง (8.0)
อพืช ดินอาจ

กายภาพและ
ายช้า และให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
สูง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น

0 
-

จ

ะ
ห้     



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
ราบระหว
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ประสีนํ้าต
เป็นดินร่ว
ปนเหลือง
มีจุดประส
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
พ้ืนที่ชลป
นํ้าดีขึ้น โ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
ว่างเขา 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ตาลหรือสีแด
วนเหนียวปน
ง ดินล่างตอน
สีแดงปนเหลอื
 
แนะ 
ประทาน นอก
โดยการเพ่ิมอิน
างเคมี คว

 (

0

25

50

หล่มเก่า 
A) Fine-loa

ราบเรียบ
พบมากใน

เกิดจากต
ค่อนข้างดี

 ช้า 
น เป็นดินลึก
งปนเหลือง ป
ทราย สีนํ้าตา

นล่างเป็นดินรว่
องและสีนํ้าตา

ความอุดม
ปรับปรุงบ

กฤดูทํานาอาจ
นทรียวัตถุ 
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

amy, mixed,
ถึงค่อนข้างรา
นเขตที่สูงตอ

ตะกอนนํ้าพาบ
ดีถึงค่อนข้างเล

กมาก ดินบน
ปฏิกิริยาดินเป็
าลปนแดงถึงสี
วนเหนียวปนท
าลปนเหลือง ป
มสมบูรณ์ของ
บํารุงดินโดยใช
จปลูกพืชไร่หรื

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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 semiactive
าบเรียบ ความ
นกลางของป

บริเวณส่วนตํ่า
ลว 

นเป็นดินร่วนห
ป็นกรดจัดมาก
สีอ่อนของสีนํ้
ทรายถึงดินเห
ปฏิกิริยาดินเป็
ดินตํ่า 
ช้อินทรียวัตถุ 
รือพืชผักซึ่งจะ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

ต่ํา 

ต่ํา 

e, isohyperth
มลาดชัน 0-2 
ประเทศ บริเว

าของเนินตะกอ

การไหลบ่าข
หรือดินร่วนปน
กถึงเป็นกรดเล
้าตาลปนแดง 
หนียวปนทราย
ป็นกรดจัดมาก

และเพ่ิมผลผ
ะต้องยกร่อง 

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ต่ํา 

ต่ํา 

hermic Typi
% 

วณส่วนตํ่าขอ

อนรูปพัดและ

ของน้ําบนผิว
นทราย สีนํ้าต
ล็กน้อย (pH 
มีจุดประสีแด

ย สีเทาปนชมพ
กถึงเป็นกรดจั

ผลิตโดยใช้ปุ๋ย
และปรับสภา

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
ic (Aquic) Pa

องเนินตะกอน

ะที่ราบระหว่า

ดิน  ช้า 
ตาลหรือสีนํ้าต

5.0-6.5) ดิน
ดงปนเหลือง 
พูหรือสีเทาป
จดั (pH 4.5-5

อินทรีย์ร่วมกั
าพดินให้ร่วนซุ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Lk 
aleustults 

นรูปพัดและที่

งเขา 

ตาลเข้ม มีจุด
นล่างตอนบน
และสีนํ้าตาล
นนํ้าตาลอ่อน

5.5) 

กับปุ๋ยเคมี  ใน
ซุยและระบาย

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ที่

ด
น
ล
น 

น
ย



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

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
หรือหินที่เคลื่อ
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นร่วนปนดินเ
ง (pH 7.0-8
ละเศษหินผุ สี
หงเป็นร่องลึก
 
รับพืชที่มีระบ
อดินแห้ง ดินอ
แนะ 
างในเบ้ืองต้น
พ่ิมจุลธาตุเมื
หงและทําลาย
างเคมี คว

 (

0

25

50

ลํานาราย
A) Fine, sm

ลูกคลื่นล
 พบบริเวณ
เกิดจากก

นย้ายมาเป็นร
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินลึก
เหนียวหรือดิน
8.0) ดินล่างเป
สีนํ้าตาลปนแ
ก ดินช้ันล่างจะ

ดินลึกปาน
บบรากลึก ดิน
อาจแตกระแห

การปลูกพ
นโดยการใช้อิน
มื่อพืชแสดงอ
ยระบบรากขอ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

ยณ์ 
mectitic, isoh
อนลาดเล็กน้อ
ณที่ลาดเชิงเข
การผุพังสลาย
ระยะทางใกล้

ง 
กปานกลาง พ
นเหนียว สีนํ้าต
ป็นดินเหนียว

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

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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hypertherm
อย ความลาด
ขา 
ยตัวของหินบะ
้ๆ โดยแรงโน้ม

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

อิ่

สูง 

สูง 

สูง 

ic Vertic Ha
ดชัน 2-5 % 

ะซอลท์ หินแ
มถ่วงของโลก

การไหลบ่าข
ละก้อนปูนทุติ
สีนํ้าตาลปนแด
ยวปนทรายแป
นเป็นด่างปาน

ภูมิในดินล่าง 
าหาร โดยเฉพ

้ผล จําเป็นต้อ
และใช้ปุ๋ยเคมีโ
นํ้าสํารองไว้ใ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
สูง ป

สูง ป

สูง ป

plustolls 

แอนดีไซท์ แล
 

ของน้ําบนผิว
ติยภูมิที่ระดับค
ดงเข้ม ปฏิกิริ
ป้ง และพบก้อ
นกลาง (pH 

ซึ่งจะมีผลกร
พาะการขาดฟ

องปรับปรุงสม
โดยเฉพาะฟอ
ช้เมื่อฝนทิ้งช

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

านกลาง 

านกลาง 

Ser

ละหินปูน รวม

ดิน  ช้าถึงป
ความลึก 50-
ริยาดินเป็นกล
อนปูนทุติยภูมิ

8.0) เมื่อ

ระทบทางกาย
ฟอสฟอรัสแล

มบัติทางกาย
อสฟอรัสในรู
ช่วง เพ่ือป้อง

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Ln 

มถึงที่เกิดจาก

ปานกลาง 
-100 ซม. ดิน
ลางถึงเป็นด่าง
มิปะปนในดิน
อดินแห้ง อาจ

ยภาพและทาง
ละจุลธาตุบาง

ภาพและเคมี
ปที่ละลายช้า
งกันไม่ให้ดิน

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
สูง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ก

น
ง
น
จ

ง
ง

มี
า 
น



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ของวัสดุพ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
6.0) ดินล
เป็นกรดเ
ข้อจํากัด
ความลาด
ข้อเสนอ
แหล่งนํ้าส
ทั้งสองวิธี
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
พวกหินแกรนิ
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ล่างเป็นดินร่ว
เล็กน้อย (pH 
 
ดชันสูง ดินจะ
แนะ 
สํารอง โดยเฉ
ธีร่วมกัน 
างเคมี คว

 (

0

25

50

ลานสัก 
A) Coarse-l

ลูกคลื่นล
 พบบริเวณ
สลายตัวผ

นต   
ดี 

 ดี
น เป็นดินลึก
วนปนทรายหรื
5.5-6.0 

ความอุดม
ะถูกชะล้างพังท

เพ่ิมความ
ฉพาะพ้ืนที่ปลู

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

loamy, kaol
อนลาดเล็กน้อ
ณภูเขา เนินเข
ผุพังอยู่กับที่ห

กมาก ดินบน
รือดินร่วนปน

มสมบูรณ์ตํ่า 
ทลายได้ง่าย
มอุดมสมบูรณ
ลูกไม้ผล จัดทํ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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linitic, isohy
อยถึงลูกคลื่นล
ขา ของภูมิปร
หรือถูกเคลื่อน

เป็นดินร่วนป
นทรายปนกรว

 เสี่ยงต่อการ

ณ์แก่ดินและเ
ทําระบบอนุรัก

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

perthermic 
ลอนชัน ความ
ระเทศที่เป็นหิ
นย้ายมาในระ

การไหลบ่าข
ปนทราย สีนํ้า
วดเล็กน้อย มีสี

ขาดนํ้าเล็กน้อ

เพ่ิมผลผลิตพื
กษ์ดินและนํ้าท

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา ป

ต่ํา 

ต่ํา 

Typic Haplu
มลาดชัน 2-20
นแกรนิต 
ะยะทางใกล้ๆ

ของน้ําบนผิว
ตาล ปฏิกิริยา
สีนํ้าตาลเข้ม 

อยถึงปานกล

พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ
ที่เหมาะสมโด

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
ustults 
0 % 

ๆ โดยแรงโน้ม

ดิน  ปานกล
าดินเป็นกรด
ปฏิกิริยาดินเ

างหากฝนทิ้ง

อินทรีย์ร่วมกั
ดยใช้วิธีพืชหรื

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Lsk 

มถ่วงของโลก

ลางถึงเร็ว 
เล็กน้อย (pH
ป็นกรดจัดถึง

ช่วง พ้ืนที่ที่มี

ับปุ๋ยเคมี หา
รือวิธีกล หรือ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ก

H 
ง

มี

า
อ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
 
แนะ 
างเคมี คว

 (

0

25

50

แม่ขาน 
A)  

 
 
 
 

 
น  

 
 

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 

5-50 

0-100 

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค
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ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

 

 

 

การไหลบ่าข

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
 

 

 

ของน้ําบนผิว

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
 

 

 

Ser

ดิน   

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
 

 

 

ies Mkn 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
 

 

 



ชุดดิน 
การจําแน
 Ultic Ha
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
 โดยแรงโ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
หรือสีนํ้า
กรวดมาก
กรดเล็กน้
สลายตัวที
ข้อจํากัด
เจริญเติบ
ข้อเสนอ
ธรรมชาติ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
aplustalfs 
นที่ 
าน 
กําเนิด 
โน้มถ่วงของโล
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ตาลเข้ม ปฏิกิ
ก หรือดินร่วน
น้อย (pH 5.
ที่ความลึกไมเ่
 

บโตของรากพืช
แนะ 
ติ เพ่ือเป็นแหล
างเคมี คว

 (

0

25

50

มวกเหล็ก
A) Clayey-s

ลูกคลื่นล
ภาคกลาง
เกิดจากก

ลกของหินดิน
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินต้ืน
กิริยาดินเป็นก
นเหนียวปนท
5-6.5)  ดินล่
เกิน 50 ซม. จ

เป็นดินต้ื
ช 

ไม่ควรนํา
ล่งต้นนํ้าลําธา
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ปาน

0-100 ต

ก 
skeletal, mix

อนลาดถึงเนิน
งที่สูงตอนกลา
การสลายตัวผุพ
ดานที่มีสีจาง 

ง 
นถึงหินต้นกํา
กรดจัดถึงกรด
รายแป้งปนก
างตอนล่าง สี
จากผิวดิน 
้น พบช้ันหิน

ามาใช้ประโย
าร 
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง ปา

นกลาง ปา

ต่ํา ปา
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xed, semiac

นเขาหรือเขา 
างของประเทศ
พังอยู่กับที่ แล
 หินสเลท หรื

าเนิด ดินบนเป็
กลาง (pH 5

กรวดมาก หรื
สีนํ้าตาลปนเห

นพ้ืนที่ความลึ

ยชน์ในการเพ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

ctive, shallo

มีความลาดชัน
ศ ภาคตะวันต
ละ/หรือ  เคลื
รือหินที่คล้ายค

การไหลบ่าข
ป็นดินร่วนหรื
5.5-7.0) ดินบ
อดินเหนียวป

หลืองหรือสีนํ้า

ลึกไม่เกิน 50

พาะปลูก คว

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

ปานกลาง

ow, isohyper

ัน 4-35 % 
ตกและภาคเห
ลือ่นย้ายมาเป็น
คลึงกัน 

ของน้ําบนผิว
รอดินร่วนปนท
นตอนล่าง เป็
นกรวดมากป

าตาลหรือสีนํ้า

0 ซม. จากผิว

รปล่อยและร

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

านกลาง ป

ต่ํา 

Ser
rthermic, 

หนือ  
นระยะทางใก

ดิน  เร็ว 
ทรายแป้ง สีน้
ป็นดินร่วนปน
ปฏิกิริยาดิน เ
าตาลเข้ม จะพ

วดิน เป็นอุป

รักษาให้คงไว

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

ies Ml 

กล้ๆ 

นํ้าตาลปนเทา
ดินเหนียวปน
ป็นกรดจัดถึง
พบหินที่กําลัง

สรรคในการ

ว้เป็นป่าตาม

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

า
น
ง
ง

ร

ม



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
หรือสีนํ้าต
นํ้าตาลป
เล็กน้อยถึ
มันเล็กน้อ
ข้อจํากัด
แตกระแห
ข้อเสนอ
ผลผลิตพื
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ตาลปนเทาเข้
นแดงถึงสีแดง
ถึงเป็นด่างปา
อย เน่ืองจากก
 
หงเป็นร่องลึก
แนะ 

พืชโดยใช้ปุ๋ยอิน
างเคมี คว

 (

0

25

50

นํ้าเลน 
A) Very-fine

ลูกคลื่นล
  
เกิดจากต
ดีปานกลา

 ปานกลาง
น เป็นดินลึ
ข้ม ปฏิกิริยาดิน
ง ตอนล่างสีนํ้
นกลาง (pH 
การยืดและหด

ดินเหนียว
กทําให้รากพืช

ไถพรวนเ
นทรีย์ร่วมกับป
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

e, smectitic
อนลาดเล็กน้อ

ตะกอนนํ้าพาบ
าง 
ง 
กมาก ดินบน
นเป็นกรดจัดถึ
นํ้าตาลถึงสีเทา

6.5-8.0)  เมื
ดตัวของดิน เมื
วจัดและแน่น
เสียหาย 
เมื่อมีความช้ืน
ปุ๋ยเคมี 
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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, isohyperth
อยถึงเป็นลูกค

บริเวณเนินตะ

นเป็นดินร่วนป
ถึงเป็นกรดเล็
าอ่อน มีจุดปร
มื่อดินแห้ง จะ
มื่อดินเปียกแล
นทึบ ไถพรวน

นเหมาะสม ป

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง ป

สูง ป

สูง ป

hermic Aque
คลื่นลอนลาด 

กอนรูปพัด 

การไหลบ่าข
ปนดินเหนียว
กน้อย (pH 5
ระสีแดงหรือสี
แตกระแหงเป็
ละแห้งสลับกั
นลําบากเมื่อแ

ปรับปรุงดินให้

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ertic Paleus
ความลาดชัน

ของน้ําบนผิว
วถึงดินเหนียว
.5-6.5) ดินลา่
สีนํ้าตาลปนเห
ป็นร่องลึก ดิน
ัน   
ห้งและเปียก

ห้ร่วนซุยขึ้นโด

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
stalfs 
น 2-8 % 

ดิน  ช้าถึงป
ว สีนํ้าตาลถึง
างเป็นดินเหนี
หลือง ปฏิกิริย
นช้ันล่างจะพบ

เกินไป เมื่อดิ

ดยใช้อินทรียวั

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Nal 

ปานกลาง 
งสีนํ้าตาลเข้ม
นียว ตอนบนสี
ยาดินเป็นกรด
บรอยถูไถเป็น

ินแห้ง ดินจะ

วัตถุ และเพ่ิม

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ม 
สี
ด
น

ะ

ม



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
จากผิวดิน
เข้มหรือสี
เหลืองหรื
มากกว่า 
แก่ถึงสีนํ้า
กลาง (pH
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ระบบอน
อินทรีย์ร่
ปล่อยเป็น
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
น  ดินบนเป็น
สีนํ้าตาลปนเท
รือสีนํ้าตาลปน
35 % โดยปริ
าตาลปนเทา 
H 6.0-8.0) 
 
แนะ 
นุรักษ์ดินและ
วมกับปุ๋ยเคมี
นทุ่งหญ้าตาม
างเคมี คว

 (

0

25

50

นํ้าฉุน 
A) Clayey-s

ค่อนข้างร
  
เกิดจากต
ดีปานกลา

 ช้า 
น เป็นดินต้ืน
นดินร่วนปนท
ทาเข้ม ปฏิกิริ
นแดง เป็นดิน
ริมาตร ดินล่า
และมีจุดประ

เป็นดินต้ืน
หากดินไม

ะนํ้าที่เหมาะส
มี บริเวณที่ดิน
มธรรมชาติ 
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

skeletal, mix
ราบเรียบถึงลูก

ตะกอนนํ้าพา ส
าง 

นหรือต้ืนมาก
รายหรือดินท
ยาดินเป็นกรด

นร่วนปนดินเห
างตอนล่างเป็น
ะสีแดง สีแดงป

นถึงช้ันกรวดแ
ม่ต้ืนมาก  อาจ
สมโดยใช้วิธีพื
นต้ืนมากไม่คว

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา ปา

ต่ํา 
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xed, active,
กคลื่นลอนลา

ส่วนใหญ่เป็น

กถึงช้ันก้อนกร
ทรายปนดินร่ว
ดจัดถึงเป็นกร
หนียวหรือดินเ
นดินเหนียวมีก
ปนเหลืองและ

และหินมนเลก็
จใช้ปลูกพืชไร
พืช  เพ่ิมความ
วรนํามาใช้เพ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

านกลาง ป

สูง 

 isohyperth
ดเล็กน้อย คว

พวกกรวดแล

การไหลบ่าข
รวดและหินมน
วน อาจมีกรวด
รดปานกลาง 
เหนียว มีกรว
กรวดและหิน
ะสีเทา ปฏิกิริ

ก  ความอุดมส
ร่ได้  แต่ต้องร
มอุดมสมบูรณ
าะปลูก ควรใ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

สูง 

ermic Aquic
วามลาดชัน 1-

ะหินมนเล็ก บ

ของน้ําบนผิว
นเล็กหนาแน่น
ดและหินมนป
(pH 5.0-6.0
ดและหินมนเ
มนเล็กปะปน
ยาดินเป็นกรด

สมบูรณ์ตํ่า 
บกวนดินน้อย
ณ์แก่ดินและเ
ให้คงสภาพป่า

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
c Haplustalf
-5 % 

บริเวณเนินตะ

ดิน  ช้าถึงป
น ภายในควา
ปะปน สีนํ้าตา
0) ดินล่างตอน
เล็กปะปนอยู่ห
นหนาแน่นเช่น
ดปานกลางถึง

ยที่สุด  พร้อม
เพ่ิมผลผลิตพื
าหรือฟ้ืนฟูสภ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Ncu 
fs 

ะกอนรูปพัด 

ปานกลาง 
ามลึก 50 ซม.
าลถึงสีนํ้าตาล
นบนสีแดงปน
หนาแน่นมาก
นกัน สีนํ้าตาล
งเป็นด่างปาน

ทั้งและจัดทํา
พืช โดยใช้ปุ๋ย
ภาพป่า  หรือ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ปานกลาง 

.  
ล
น
ก 
ล
น

า
ย
อ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
เข้มหรือสี
ร่วนเหนี
เล็กน้อย 
ประสีนํ้าต
ข้อจํากัด
แน่นทึบ 
ข้อเสนอ
ดินให้ร่วน
สูงขึ้น 
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
สีนํ้าตาลปนเท
ยวปนทรายแ
(pH 5.5-6.5
ตาลและสีแดง
 
รากชอนไชได้
แนะ 
นซุย ปรับปรุ

างเคมี คว

 (

0

25

50

นํ้าดุก 
A) Fine-silty

ลูกคลื่นล
  
เกิดจากต
ดีปานกลา

 ปานกลาง
น เป็นดินลกึ
ทาเข้ม  ปฏิกิริ
แป้ง  สีนํ้าตา
5)  ดินล่างตอ
งปนเหลือง  ป

ความอุดม
ด้ยาก 

ทําลายช้ัน
งบํารุงดินอยู่

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

y, mixed, ac
อนลาดเล็กน้อ

ตะกอนนํ้าพาบ
าง 
ง 
กมาก  ดินบน
ริยาดินเป็นกร
าลปนแดงถึงสี
อนล่างเป็นดิน
ปฏิกิริยาดินเป็
มสมบูรณ์ปาน

นดานใต้ช้ันไถ
เสมอโดยเพ่ิม

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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ctive, isohyp
อยถึงลูกคลื่นล

บริเวณเนินตะ

นเป็นดินร่วนห
รดจัดถึงเป็นก
สีแดงปนเหลื

นร่วนปนดินเห
ป็นกลางถึงเป็น
นกลางถึงค่อน

ถพรวนโดยไถ
มอินทรียวัตถุ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

perthermic 
ลอนลาด ควา

กอนรูปพัดหรื

การไหลบ่าข
หรือดินร่วนเห
กรดเล็กน้อย 
ลืองหรือสีแดง
หนียวถึงเป็นดิ
นด่างปานกลา
นข้างตํ่า ดินที

ถให้ลึกกว่าปก
และใช้ปุ๋ยอิน

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

Oxyaquic P
ามลาดชัน 2-8

รือตะพักลํานํ้า

ของน้ําบนผิว
นียวปนทราย
(pH 5.5-6.5
ง  ปฏิกิริยาดิ
นเหนียว  สีนํ้
าง (pH 7.0-8
ที่ใช้ปลูกพืชไร

กติ และใช้อินท
นทรีย์ร่วมกับ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
Paleustalfs 
8 % 

า 

ดิน  ช้าถึงป
ยแป้ง  สีนํ้าตา
5)  ดินล่างตอ
ดินเป็นกรดจั
นํ้าตาลถึงสีนํ้า
8.0) 
ร่มานาน ใต้ช้ั

ทรียวัตถุในก
บปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Nd 

ปานกลาง 
าลถึงสีนํ้าตาล
อนบนเป็นดิน
ัดถึงเป็นกรด
ตาลแก่  มีจุด

ั้นไถพรวนมัก

ารปรับสภาพ
พ่ิมผลผลิตให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

ล
น
ด
ด

ก

พ
ห้



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
หินที่เคลื่อ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
เทาเข้มม
ปนทราย 
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ระบบอนุ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
อนย้ายมาเป็น
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
มาก  ปฏิกิริยา
 สีแดงปนเหลื
 
แนะ 

นุรักษ์ดินและน
างเคมี คว

 (

0

25

50

หนองมด 
A) Fine, kao

ลูกคลื่นล
  
เกิดจากก

นระยะทางใกล
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินลึก
าดินเป็นกรดจั
ลอืงถึงสีแดง ป

ความอุดม
เพ่ิมความ

นํ้าที่เหมาะสม
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

olinitic, isoh
อนลาดเล็กน้อ

การผุพังสลาย
ล้ๆ โดยแรงโน

ง 
กมาก ดินบน
จัดมากถึงเป็น
ปฏิกิริยาดินเป็
มสมบูรณ์ตํ่า  
มอุดมสมบูรณ์
โดยใช้วิธีพืชห
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

ต่ํา ปา

ต่ํา 

ต่ํา 
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hypertherm
อยถึงเป็นเนิน

ยตัวของหินแก
น้มถ่วงบริเวณ

เป็นดินร่วนห
กรดปานกลา

ป็นกรดจัดมาก
พ้ืนที่ที่มีความ

ณ์แก่ดินและเพิ
หรือวิธีกล หรื
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

ic Typic Kan
นเขา ความลา

กรนิตบริเวณพื
ณเชิงเขา 

การไหลบ่าข
หรือดินร่วนปน
ง (pH 5.0-6
กถึงเป็นกรดจั
มลาดชันสูง ดิ
พ่ิมผลผลิตพืช
อทั้งสองวิธีรว่
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ndiustults 
ดชัน 4-35 %

พ้ืนที่ภูเขา รว

ของน้ําบนผิว
นดินเหนียว สี
.0) ดินล่างเป็
ัด (pH 4.5-5.
ดินจะถูกชะลา้
ชโดยใช้ปุ๋ยอิน
วมกัน 
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา ป

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser

% 

วมถึงที่เกิดจาก

ดิน  ช้าถึงเร็
สีนํ้าตาลเข้มถึ
นดินเหนียวห
.5)   
างพังทลายได้ง
นทรีย์ร่วมกับป๋

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ปานกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Nm 

กวัสดุดินหรือ

ร็ว 
งสีนํ้าตาลปน

หรือดินเหนียว

ง่าย 
ปุ๋ยเคมี จัดทํา

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

อ

น
ว

า



ชุดดิน 
การจําแน
Ustifluv
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ตะกอนนํ้
นํ้าตาลปน
ปนทราย
เล็กน้อย 
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ปัญหาน้ํา
ร่วมกับปุ๋
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
ents 
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นํ้าพา เมื่อมีนํ้า
นเทา ปฏิกิริย
ยแป้ง สีนํ้าตา
(pH 6.0-6.5)
 
แนะ 
าท่วมบ่าหรือ
ยเคมีเพ่ือเพ่ิม
างเคมี คว

 (

0

25

50

ป่าสัก 
A) Fine-silty

ค่อนข้างร
 พบบริเวณ
เกิดจากต
ดีปานกลา

 ปานกลาง
น เป็นดินลึ
าท่วมล้นฝั่ง ดิ
ยาดินเป็นกรด
ลหรือสีนํ้าตา
) ปกติจะพบเ

อาจมีนํ้าท
หลีกเลี่ยง

อแช่ขัง อาจป
มผลผลิต 
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

y, mixed, 

ราบเรียบถึงเป็
ณสันดินริมนํ้า
ตะกอนนํ้าพาใ
าง 
ง 
กมาก ที่มีกา
ดินบนเป็นดินร
ดปานกลางถึง
าลปนเหลือง 
กล็ดไมก้าตลอ
ท่วมบ่าและแช
งการปลูกพืชใ
ปลูกพืชไร่หรือ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา ปา

ต่ํา 
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superacti

ป็นลูกคลื่นลอน
า 
ใหม่ 

รสลับช้ันของ
ร่วนหรือดินร่ว
เป็นกลาง (pH
มีจุดประสีนํ้า
อดช้ันดิน 
ช่ขังในฤดูฝน
ในช่วงกลางฤ
อพืชผัก ปรับ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

านกลาง ป

ต่ํา ป

ive, nonac

นลาดเล็กน้อย

การไหลบ่าข
งเน้ือดินต่างๆ
วนปนทรายแ
H 6.0-7.0) ดิ
าตาลแก่ ปฏิ

ดูฝนที่มีฝนตก
บปรุงบํารุงดิน

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

cid, isohyp

ย ความลาดชั

ของน้ําบนผิว
ๆ เน่ืองจากก
แป้งหรือดินร่ว
ดินล่างเป็นดิน
กิริยาดินเป็น

กหนักมาก ใน
นโดยใช้อินทรี

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

สูง 

ต่ํา 

Ser
perthermic 

ชัน 1-5 % 

ดิน  ช้า 
การทับถมเป็น
วนปนทราย สี
นร่วนปนทราย
นกรดปานกลา

นพ้ืนที่ชลประ
รียวัตถุ และใ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

ต่ํา 

ies Pa 
Oxyaquic

นประจํา ของ
สีนํ้าตาลหรือสี
ย หรือดินร่วน
างถึงเป็นกรด

ทานและไม่มี
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

c 

ง
สี
น
ด

มี
ย์



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

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 (

0

25

50

พิชัย 
A) Coarse-l

ราบเรียบ
 ตะกอนหิ
เกิดจากต
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินลึก
กรดเล็กน้อย 
นตอนล่าง มีสี
ปฏิกิริยาดินเป

เน้ือดินคอ่
ต่อการชะล้าง

โดยทั่วไป
มบูรณ์ของดิน
นแต่น้อยและก
ขุดสระ ใช้ปุ๋ย

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

loamy, mixe
ถึงลูกคลื่นลอ

หินดาดเชิงเขา
ตะกอนของหนิ

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

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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ed subactive
อนลาดเล็กน้อ
 หรือตะกอน
นตะกอนเน้ือห

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

านกลางสําหรั
รขาดน้ําและ

แบบสลับ (inte
ัก และปุ๋ยเคมี

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

e isohypert
ย มีความลาด
ล้างขอบเขาจ
หยาบชะมาทับ

การไหลบ่าข
นทรายหรือดิ
น้ือดินเป็นดิน
ดงอ่อน หรือสี
.0) ในดินล่าง
ดมสมบูรณ์ตํ่า

รับปลูกพืชไร่ 
การชะล้างพั
ercropping) 
มี เพ่ือเพ่ิมแร่

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

hermic Oxy
ดชัน 0-5 % 
ากลุ่มหินทรา
บถมบนพ้ืนผวิ

ของน้ําบนผิว
ดินทรายปนดิน
ร่วนปนทราย
สีนํ้าตาลปนแ
 
า เสี่ยงต่อการข

แต่ควรมีวิธีก
ังทลาย การเ
เป็นตัวอย่างท
ธาตุต่างๆ ให้

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
yaquic Paleu

ายเน้ือหยาบ 
วของการเกลีย่

ดิน  ปานกล
นร่วน มีสีนํ้าต
ยในตอนบนแล
แดง จะพบจุด

ขาดแคลนน้ํา

การจัดการที่เ
เลือกระยะเว
ที่ควรจะกระท
ห้แก่ดินและเพิ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Pch 
ustults 

ยผิวแผ่นดิน 

ลาง 
ตาล ปฏิกิริยา
ละอาจพบดิน
ประสีนํ้าตาล

สําหรับพืชใน

หมาะสมเพ่ือ
วลาปลูกพืชที่
ทํา การจัดหา
พ่ิมสมบัติทาง

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

า
น
ล

น

อ
ที่
า
ง



ชุดดิน 
การจําแน
Ultic Pa
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
บริเวณเนิ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ร่วน สีนํ้า
ดินล่างตอ
ประสีนํ้าต
ร่วนปนดิ
เล็กน้อยถึ
ปะปนกนั
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ดินอยู่เสม
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อนบนเป็นดิน
ตาลปนเหลือ
ดินเหนียวปน
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มอโดยเพ่ิมอิน
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าเข้ม ปฏิกิริย
นร่วนปนดินเ
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สภาพพ้ืนที่ทีม่ี
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ความจุ
กเปล่ียน
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านกลาง ป

านกลาง ป
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ตะกอนพวกหิ

การไหลบ่าข
ะเศษหินหนาแ
ยาดินเป็นกรด
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ถึงเป็นกรดจัด
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คมีเพ่ือเพ่ิมผลผ

ความ
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ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง

ปานกลาง

xed, semiac

ามลาดชัน 2-1

หินทราย หินดิ

ของน้ําบนผิว
แน่น ดินบนเป็
จัดถึงเป็นกรด
นเหนียวปนทร
 (pH 4.5-5.
ะสีแดงปนเหลื
พังสลายตัว  

นสูง ดินถูกชะ
การปลูกพืชที
ผลิตให้สูงขึ้น 
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 
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ป
านกลาง ป

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
ctive, isohy

12 % 

ดินดาน หรือห

ดิน  ช้าถึงป
ป็นดินร่วนปน
ดปานกลาง (p
ราย สีแดงปน
.5) ดินล่างตอ
ลือง ปฏิกิริย
สีนํ้าตาล เหลื

ะล้างพังทลายไ
ที่เหมาะสม ป

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ปานกลาง 
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หินทรายแป้ง

ปานกลาง 
ทรายหรือดิน
pH 5.5-7.0)
นเหลือง มีจุด
อนล่างเป็นดิน
าดินเป็นกรด
ลือง และแดง

ได้ง่าย 
ปรับปรุงบํารุง

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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น
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ด
น
ด
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ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
แรงโน้มถ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
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นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ถ่วงของโลกขอ
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นบนเป็นดินร
ดินเป็นกรดจัด
วดและหินมน
อ่อน ปฏิกิริยา
 
ล้างพังทลายไ
แนะ 
บกวนดินน้อย
ะเพ่ิมผลผลิต
นฟูสภาพป่า 
างเคมี คว
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 ปานกลาง
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นเล็กของหินไร
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ถึงดินร่วนปน
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พแทสเซียม
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ปานกลาง 

ปานกลาง 
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นํ้าตาลปนเทา
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าตร สีนํ้าตาล

ลาดชันสูง ดิน

ช้ปลูกพืชไร่ได้
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นที่ 
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านได้ของน้ํา
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มอโดยเพ่ิมอิน
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นที่ 
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้มหรือสีนํ้าตา

นล่างตอนล่าง
ถเป็นมัน ปฏิกิ
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นที่ 
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กําเนิด 
กวัสดุดินหรือหิ
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
งดินเหนียว สีน
ดินล่างเป็นดิ
(pH 6.0-7.5)
 
แนะ 
ที่สุด พร้อมทั้
ก ควรให้คงสภ
างเคมี คว

 (

0

25

สบปราบ 
A) Fine, sm

ลูกคลื่นล
 
เกิดจากก

หินที่เคลื่อนย้า
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินต้ืน
นํ้าตาลปนเทา
นเหนียว สีนํ้า
) 

ดินต้ืน 
บริเวณที่ม

ั้งจัดทําระบบ
ภาพป่าหรือฟ้ื
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

mectitic, isoh
อนลาดเล็กน้อ

การผุพังสลายต
ายมาเป็นระย

ง 
นหรือต้ืนมาก
าเข้มมากหรือ
าตาลปนเทาเข

มีความลาดชัน
บอนุรักษ์ดินแ
นฟูสภาพป่า
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 
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hypertherm
อยถึงลูกคลื่นล

ตัวของหินบะ
ยะทางใกล้ๆ โ

กถึงช้ันหินพ้ืนภ
อสีนํ้าตาลเข้มม
ข้มมากหรือสีน

ันไม่มากนักแ
และนํ้าที่เหมา

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง 

สูง ป

ic Lithic Hap
ลอนลาด ควา

ซอลท์และแอ
โดยแรงโน้มถ่ว

การไหลบ่าข
ภายใน 50 ซม
มาก ปฏิกิริยา
นํ้าตาลเข้ม ป

และดินไม่ต้ืนม
าะสมโดย ใช้

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
สูง 

ปานกลาง

plustolls 
ามลาดชัน 2-1

อนดีไซท์  บริเว
วง 

ของน้ําบนผิว
ม.  จากผิวดิน
าดินเป็นกรดป
ฏิกิริยาดินเป็น

มาก อาจใช้ปลู
้วิธีพืช  พ้ืนที่

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง 

สูง ป

Ser

12 % 

วณลาวาหลา

ดิน  ช้าถึงเร็
น ดินบนเป็นดิ
ปานกลางถึงเป็
นกรดปานกล

ลูกพืชไร่ได้ แ
ที่ลาดชันสูงไม

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

ปานกลาง 

ies So 

ก และรวมถึง

ร็ว 
ดินร่วนปนดิน
ป็นกลาง (pH
ลางถึงเป็นด่าง

ต่ต้องรบกวน
ม่ควรนํามาใช้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ง

น
H 
ง

น
ช้



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ระหว่างเข
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
นํ้าตาลปน
เป็นกรดเ
ถึงดินร่วน
พบศิลาแ
กรดจัด (
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
เพ่ิมผลผลิ
ดินให้ร่วน
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ขา 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นเทาถึงสีนํ้าต
เล็กน้อย (pH 
นปนดินเหนีย
แลงอ่อนสีแดง
pH 4.5-5.5) 
 
แนะ 
ลติให้สูงขึ้น  ใ
นซุยและระบา
างเคมี คว

 (

0

25

50

ศรีเทพ 
A) Fine-silty

ราบเรียบ
  
เกิดจากต

เลว 
 ช้า 
น เป็นดินลึ
ตาลปนเทาเข้ม
5.0-6.5) ดิน
ว สีเทาปนชม
ง และก้อนลูก

ดินมีความ
ควรไถพร

ในพ้ืนที่ชลปร
ายนํ้าดีขึ้น โด
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 

5-50 

0-100 

y, mixed, su
ถึงค่อนข้างรา

ตะกอนนํ้าพา

กมาก ดินบน
มมาก มีจุดปร
ล่างเป็นดินร่ว
มพูหรือสีเทาป
กรังปะปนอยู่ใ

มอุดมสมบูรณ์
รวนให้ลึก ปรั
ะทาน นอกฤด
ยการเพ่ิมอินท
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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ubactive, iso
าบเรียบ ความ

าบริเวณตะพั

นเป็นดินร่วน
ระสีนํ้าตาลหรื
วนเหนียวปนท
ปนนํ้าตาลอ่อน
ในดิน 5-50 

ณ์ตํ่า มีอินทรีย
รับปรุงดินโดย
ดูทํานาอาจป
ทรียวัตถุ 
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ohypertherm
มลาดชัน 0-2 

พักลํานํ้า ส่วน

การไหลบ่าข
นปนทรายแป้
รือสีนํ้าตาลปน
ทรายแป้ง 
น มีจุดประสีน้
% โดยปริมา

ยวัตถุตํ่า และม
ยใช้อินทรียวัต
ลูกพืชไร่หรือพ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

mic Plinthic 
% 

นตํ่าของเนินต

ของน้ําบนผิว
ง ดินร่วนหรื
นเหลือง ปฏิกิ

นํ้าตาลแก่ สีแ
ตร ปฏิกิริยา

มักแน่นทึบใต้
ตถุ และใช้ปุ๋ยอิ
พืชผัก  ซึ่งจะ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
Paleaquult

ตะกอนรูปพัด

ดิน  ช้า 
รือดินร่วนปน
กิริยาดินเป็นก

ดงและสีแดงป
ดินเป็นกรดจั

้ช้ันไถพรวน 
อินทรีย์ร่วมกั
ต้องยกร่องแล

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Sri 
ts 

ด หรือที่ราบ

นทรายแป้ง สี
กรดจัดมากถึง

ปนเหลือง จะ
จัดมากถึงเป็น

กับปุ๋ยเคมีเพ่ือ
ละปรับสภาพ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

บ

สี
ง

ะ
น

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

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 (

0

25

50

ตาคลี 
A) Loamy-s

ลูกคลื่นล
 
เกิดจากต
ดี 

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

ดินต้ืนถึง
พาะการขาดฟ

เพาะปลูก
นโดยการคลุก
บพืชบางชนิดเม
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

skeletal, car
อนลาดเล็กน้อ

ตะกอนนํ้าพาทั

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

ฟอสฟอรัสและ
กพืชที่มีระบบ
เคล้าด้วยอินท
มื่อพืชเริ่มแสด
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา ปา
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rbonatic, iso
อยถึงลูกคลื่นล

ทบัถมอยู่บนช้ั

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

อิ่

สูง 

สูง 

านกลาง 

ohypertherm
ลอนลาด ควา

ช้ันปูนมาร์ล บ ิ

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

ปุยเคมีโดยเฉพ
 
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
สูง ป

สูง 

สูง 

mic Entic Ha
ามลาดชัน 3-1

ริเวณเนินตะก

ของน้ําบนผิว
กผิวดิน ดินบน
หรือสีนํ้าตาล

วหรือดินร่วนเ
ปูนมาร์ล ปฏิกิ
นหนาแน่น 
ยภาพและทา

พืชผัก ปรับป
พาะฟอสฟอรัส

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

ต่ํา ป

ต่ํา ป

Ser
aplustolls 
12 % 

กอนรูปพัด 

ดิน  ช้าถึงป
นเป็นดินร่วน
ลเข้มมาก ปฏิ
เหนียวปนทรา
กิริยาดินเป็นด

างเคมีต่อพืช

ปรุงสมบัติทาง
สในรูปที่ละล

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ies Tk 

ปานกลาง 
ปนดินเหนียว

ฏิกิริยาดินเป็น
ายแป้ง และมี
ด่างปานกลาง

 ดินอาจขาด

กายภาพและ
ายช้า และให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
สูง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ว
น
มี
ง 

ด

ะ
ห้     



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
นํ้าตาลเข้
เหนียว สี
ปานกลาง
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ชลประท
ร่วนซุยแล
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ข้มมาก มีจุดป
สีนํ้าตาลปนแด
ง (pH 6.5-8.
 
แนะ 

ทานและไม่มีปั
ละระบายน้ําดี
างเคมี คว

 (

0

25

50

ท่าพล 
A) Fine, mi

ราบเรียบ
 
เกิดจากต
ค่อนข้างเ

 ช้า 
น เป็นดินลึก
ประสีนํ้าตาลแ
ดงเข้มหรือสีเ
0) 

อาจมีนํ้าท
หลีกเลี่ยง

ปัญหานํ้าท่วม
ดีขึ้น โดยการเ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

xed, supera
ถึงค่อนข้างรา

ตะกอนนํ้าพาบ
เลว 

กมาก ดินบน
แก่ ปฏิกิริยาดิ
เทาปนแดงเข้

ท่วมบ่าและแช
งการปลูกในช
บ่าหรือแช่ขัง
เพ่ิมอินทรียวัต
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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active, nona
าบเรียบ ความ

บริเวณส่วนตํ่า

นเป็นดินร่วนเห
ดินเป็นกรดปา
้ม มีจุดประสี

ช่ขังระดับสูงใ
ช่วงกลางฤดูฝ
 อาจปลูกพืช
ตถุ เพ่ิมผลผลิ
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง 

สูง 

สูง 

acid, isohype
มลาดชัน 0-2 

าของเนินตะกอ

การไหลบ่าข
หนียวปนทรา
านกลางถึงเป็
นํ้าตาลแก่  ป

นฤดูฝน ทําให
ฝนที่มีฝนตกห
ชไร่หรือพืชผัก
ลติพืชให้สูงขึน้
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
สูง ป

สูง ป

สูง 

erthermic A
% 

อนรูปพัด 

ของน้ําบนผิว
ายแป้งหรือดิน
นกลาง (pH 
ปฏิกิริยาดินเป็

ห้ข้าวเสียหายไ
หนักมากหรือ
ก ซึ่งจะต้องยก
นโดยใช้ปุ๋ยอินท
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง ป

านกลาง 

สูง 

Ser
Aeric  Endoa

ดิน  ช้า 
นเหนียว สีนํ้า

6.0-7.0) ดิ
ป็นกรดเล็กน้อ

ได้ 
ทําทางระบา
กร่องและปรับ
ทรีย์ร่วมกับปุ๋
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 
ปานกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Tn 
aquepts 

าตาลเข้มถึงสี
ดินล่างเป็นดิน
อยถึงเป็นด่าง

ยนํ้า ในพ้ืนที่
บสภาพดินให้
ยเคมี 
ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

สี
น
ง

ที่
ห้



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

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 (

0

25

50

วัฒนา 
A) Fine, sm

ราบเรียบ
 
เกิดจากต
ค่อนข้างเ

 ช้า 
น เป็นดินลึก
สีนํ้าตาลปนเห
เหนียวปนทร
างปานกลาง (
หงเป็นร่องลึก

เน้ือดินเห
ปรับปรุงโ

อัตราตํ่า  ไถพ
ช่วง เพ่ือป้องกั
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

mectitic, isoh
ถึงค่อนข้างรา

ตะกอนนํ้าพาบ
เลว 

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

หนียวจัด ยากต
โครงสร้างของ
พรวนในขณะ
กันไม่ให้ดินแต
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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hypertherm
าบเรียบ ความ

บริเวณส่วนตํ่า

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

อิ่

สูง 

สูง 

สูง 

ic Ustic End
มลาดชัน 0-1 

าของเนินตะกอ

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

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
สูง ป

สูง 

สูง 

doaquerts 
% 

อนรูปพัดและ

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

บรากของพืช 
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser

ะที่ราบระหว่า

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

ที่เป็น
ประโยชน์ 

สูง 

สูง 

สูง 

ies Wa 

งเขา 

สีเทาเข้มมาก
5-8.0) ดินล่าง
ลือง ปฏิกิริยา
งนานๆ ดินจะ

ย 
งขึ้นโดยใช้ปุ๋ย
ัดหาแหล่งนํ้า
พอ 
ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
สูง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ก 
ง
า
ะ

ย
า



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
แป้ง หรอื
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
นํ้าตาลปน
หรือดินท
ดินล่างตอ
ปนเหลือง
ดินบนเป็
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
เพ่ิมผลผลิ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
อหินกรวดมน 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นแดงเข้ม  ปฏ

ทราย  สีนํ้าตา
อนล่างเป็นดิน
งหรือสีแดงปน
นทรายหนาก
 
แนะ 
ลติให้สูงขึ้น ห
างเคมี คว

 (

0

25

50

วิเชียรบุรี
A) Loamy, 

ค่อนข้างร
พบบริเวณ
ตะกอนท

บริเวณเนินต
ค่อนข้างม

 ค่อนข้างเ
น เป็นดินลึก
ฏิกิริยาดินเป็น
ลปนแดงหรือ
นร่วนเหนียวป
นเหลือง ปฏิกิ
กว่า 50 ซม. 

ดินบนเป็น
ปรับปรุงบ

หาแหล่งนํ้าสํา
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

mixed, activ
ราบเรียบถึงลูก
ณเนินตะกอนร
ทรายที่ถูกนํ้าพ
ะกอนรูปพัด
มากตอนบนแ
เร็วตอนบนแล
ก  ดินบนเป็น
นกรดจัดมากถึ
อสีแดงปนเหลื
ปนทราย สีเท
กิริยาดินเป็นก

นทราย มีอินท
บํารุงดินโดยเ
รอง 
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา ปา

ต่ํา 
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ve, isohype
กคลื่นลอนลา
รูปพัด และตะ
พาทับถมอยู่บ

ละค่อนข้างเล
ละช้าในดินล่า
นดินทรายหรื
ถึงเป็นกลาง (
ลือง ปฏิกิริยาดิ
าปนนํ้าตาลอ
รดเล็กน้อยถงึ

ทรียวัตถุตํ่าแล
เพ่ิมอินทรียวั

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

านกลาง ป

สูง ป

erthermic Aq
ดเล็กน้อย คว
ะกอนตะพักลํ
บนหินที่เป็นด

ลวในดินล่าง 
ง       การไห
อดินทรายปน
(pH 5.0-7.0) 
ดินเป็นกรดจัด
อ่อนหรือสีเทา
งเป็นด่างปาน

ละความอุดมส
ัตถุในอัตราสู

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา 

ปานกลาง

ปานกลาง

quic (Arenic)
วามลาดชัน 1-
ํานํ้าเก่าระดับ
ด่างของหินทร

หลบ่าของน้ําบ
นดินร่วน สีนํ้า
ดินล่างตอนบ
ดมากถึงเป็นก
ปนชมพู มีจุด
กลาง (pH 6.

สมบูรณ์ตํ่า 
ง และใช้ปุ๋ยอิ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา ป

Ser
) Haplustalf
-4 % 
บสูง 
ราย หินดินด

บนผิวดิน 
าตาลปนเหลือ
บนเป็นดินทร
กรดเล็กน้อย 
ดประสีนํ้าตาล
.5-8.0) บางบ

อินทรีย์ร่วมกั

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ปานกลาง 

ies Wb 
fs 

าน หินทราย

 ช้า 
องเข้ม หรือสี
ายปนดินร่วน
(pH 5.0-6.5)
ลแก่ สีนํ้าตาล
บริเวณอาจพบ

ับปุ๋ยเคมีเพ่ือ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ปานกลาง 

ย

สี
น
)  
ล
บ

อ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ด่างปานก
สีเทาปนน
การยืดแล
นํ้าตาลป
(pH 8.0)
ข้อจํากัด
เสียหายไ
ข้อเสนอ
จําเป็นต้อ
ปุ๋ยเคมีโด
ขาด 
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
กลาง (pH 5.5
นํ้าตาลอ่อน  
ละหดตัวของ
นสีมะกอก มี
) 
 
ได้ 
แนะ 
องปรับปรุงส
ดยเฉพาะฟอส

างเคมี คว

 (

0

25

50

วังชมพู 
A) Very-fine

ลูกคลื่นล
 
เกิดจากต
ดีปานกลา

 ช้า 
น เป็นดินลึก
5-8.0) ดินล่าง
ปฏิกิริยาดินเป็
งดิน เมื่อดินเปี
มีจุดประสีเทา

ดินเหนียว

ปรับปรุง
มบัติทางกาย
สฟอรัสในรูปท

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

e, smectitic
อนลาดเล็กน้อ

ตะกอนนํ้าพาบ
าง 

ก ดินบนเป็นดิ
งตอนบนเป็น
ป็นกลางถึงเป็
ปียกและแห้ง
ปนนํ้าตาลอ่อ

วจัดและแน่น

ดินให้ร่วนซุ
ยภาพและเคมี
ที่ละลายช้า แ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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, isohyperth
อยถึงลูกคลื่นล

บริเวณเนินตะ

ดินเหนียว สีน้
ดินเหนียว  สี

ปนด่างปานกล
งสลับกัน ดินล
อน มีก้อนปูน

ทึบ  ไถพรวน

ยโดยใช้อินท
มีของดินล่างใ
และให้จุลธาต

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง ป

สูง 

สูง 

hermic Chro
ลอนลาด ควา

กอนรูปพัด 

การไหลบ่าข
นํ้าตาลปนเทา
สนํ้าตาลปนเห
ลาง (pH 7.0-
ล่างตอนล่างเ
นทุติยภูมิปะป

นลําบาก เมื่อดิ

ทรียวัตถุ การ
ในเบ้ืองต้น โด
ตุเพ่ิมเติมสําห

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

สูง 

สูง 

omic Haplus
ามลาดชัน 2-8

ของน้ําบนผิว
เข้มมาก ปฏิกิ
ลืองหรือสีนํ้า
8.0) และพบร
เป็นดินเหนียว
นในดิน ปฏิกิ

ดินแห้ง ดินอา

รปลูกพืชที่มีร
ดยการใช้อินท
หรับพืชบางชนิ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา ป

Ser
sterts 
8 % 

ดิน  ช้าถึงป
กิริยาดินเป็นก
ตาลปนสีมะก
รอยถูไถเป็นมั
วสีนํ้าตาลปน
กิริยาดินเป็นด

าจแตกระแหง

ระบบรากลึก
ทรียวัตถุผสม
นิดเมื่อพืชเริ่ม

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

ปานกลาง 

ies Wc 

ปานกลาง 
กรดจัดถึงเป็น
กอก มีจุดประ
มัน  เน่ืองจาก
นเหลืองหรือสี
ด่างปานกลาง

งทําให้รากพืช

ก เช่น ไม้ผล
คลุกเคล้า ใช้
มแสดงอาการ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น
ะ
ก
สี
ง 

ช

ล 
ช้
ร



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

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

แนะ 
ที่สุด พร้อมทั้ง
พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ
 
างเคมี คว

 (

0

25

วังนํ้าเขียว
A) Loamy, 

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก

โดยแรงโน้มถ
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินต้ื
มลึกประมาณ
ปานกลางถึงเป็
แดงหรือสีแดง

เป็นดินต้ืน

บริเวณที่มี
จัดทําระบบอ
นทรีย์ร่วมกับ

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

ว 
mixed, isoh
อนลาดเล็กน้อ
ณเนินเขา ไหล
การผุพังสลายต
ถ่วงของโลก 

ง 
นถึงช้ันเศษหิ

ณ 80 ซม. ลงไ
ป็นกลาง (pH 
งปนเหลือง ป
นถึงช้ันเศษหิ

มีความลาดชัน
อนุรักษ์ดินและ
บปุ๋ยเคมี พ้ืนที

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 
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hyperthermi
อยถึงเป็นลูกค
ล่เขาและเชิงเข
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7.2 ความเหมาะสมของทรัพยากรดิน 
จากผลการสํารวจทรัพยากรดินจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมและข้อจํากัดของดิน

สําหรับการปลูกพืชทางการเกษตร โดยจําแนกตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน  จากเอกสารวิชาการฉบับที่ 28  
(กองสํารวจและจําแนกดิน, 2523 ) แสดงไว้ในตารางที่ 6 สรุปได้ดังน้ี 

1.  ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว  สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกข้าว ได้แก่ ชุดดินBag-A,Bag-vd-A, Cl-A, Cl-
A/d3, Cl-md-A, Cl-pic-Aและ Wa-A มีเน้ือที่ประมาณ 686,469 ไร่ หรือร้อยละ 8.671 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 1.2 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจํากัดเสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้าเล็กน้อย
เน้ือดินเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณตํ่์า และมีนํ้าท่วม 1-3 ครั้งในรอบหรือทุกๆ 10 ปีได้แก่ ชุดดินAC-pd,f-A, AC-
pd,fl-A, AC-spd,fl-B, AC-spd,fl-A, Bpo-A,Cl-fl-A, Cl-h-A, Cl-pic,fl-A, Ksr-A, Ksr-lb,pic-A/csub, Ksr-pic-
A, La-A, Mkn-fsi-AและTn-Aมีเน้ือที่ประมาณ 695,778 ไร่ หรือร้อยละ 8.787 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 1.3 ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจํากัดเรื่องเสี่ยงต่อการขาดแคลน
นํ้าปานกลาง เน้ือดินเป็นทราย และเน้ือดินที่ความลึก 0-30 เซนติเมตร ปนลูกรังหรือเศษหิน ได้แก่ ชุดดินAC-
mw,fl-A, Cdn-gm,csk-A, Cdn-gm-ACdn-gm-A/d3sheet, Ch-gm-A,Don-gm,f-A, Don-gm,fl-A,Don-gm-
A, Don-gm-B, Hc-gm-A, Kld-gm-A, Kld-gm-B, Ksr-col-A/d4c, Lk-A, Lk-A/d3csub, Lk-B, Lk-A/d3csub, 
Lk-B, Mkn-fl-A, Nal-gm-A, Ncu-A/b, Ncu-gm-A, Pe-gm-A, Pu-gm,fl-A, Sat-gm-A, Sri-AและWb-Aเน้ือที่
ประมาณ 368,190 ไร่ หรือร้อยละ 4.651ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 1.4 ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกข้าวเน่ืองจากข้อจํากัดเรื่องเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ํามาก 
เน้ือดินที่ความลึก 0-30 เซนติเมตร ปนลูกรังหรือเศษหินและสภาพพ้ืนที่ไม่ค่อยเหมาะสม ได้แก่ ชุดดิน Bo-A, Bo-
B, Bo-br-B, Cd-mw-A, Cdn-A/d2sheet, Cdn-csk-A, Cg-hb,gm-A, Cg-hb,mw,br-B, Don-A, Don-f-A, 
Don-mw,f-A, Kak-gm-A, Kld-mw-A, Kld-mw-B, Nal-mw-A, Ncu-lsk-A, Nd-A, Pa-A, Pe-mw-AและWc-A
เน้ือที่ประมาณ 242,094ไร่ หรือร้อยละ 3.059ของเน้ือที่ทั้งหมด 

2. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกพืชไร่ ได้แก่ ชุดดิน Cd-A, Cd-B, Cd-mw-A, Cg-

A, Cg-B, Cg-hb,gm-A, Cg-hb,mw,br-B, Cg-hb-B, Don-A, Don-B, Don-f-A, Don-f-B, Don-md-B, Don-
mw,f-A, Don-mw,f-B, Hs-vd-A, Kld-mw-A, Kld-mw-B, Lg-B, Lg-br-B, Ln-A, Ln-B, Nal-A, Nal-mw-A, 
Nd-A, Pa-A, Pch-hb-A, Pe-A, Pe-br-A, Pe-mw-A, Sat-A, Sat-gm-A, Wc-A, Cd-Ln-BและLn-Sat-Bมีเน้ือที่
ประมาณ 935,359 ไร่ หรือร้อยละ 11.814ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 2.2 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไร่ แต่มีข้อจํากัดเล็กน้อยในเรื่องความอุดมสมบูรณ์
ตํ่าเสี่ยงต่อการขาดนํ้าเล็กน้อยและเรื่องสภาพภูมิประเทศที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ได้แก่ ชุดดิน Bo-A,Bo-B,Bo-
C,Bo-br-B,Bo-br-C,Cd-C,Cg-C,Don-gm,f-A,Don-gm,fl-A,Don-gm-A,Don-gm-B,Hc-md,f-B,Hs-vd-B,Hs-
vd-C,Kld-B,Kld-gm-A,Kld-gm-B,Lg-C,Ln-C,Nal-B,Nal-C,Nal-gm-A,Nal-md-B,Nal-mw-B,Nm-B,Pch-hb-
B,Pe-br-B,Pe-gm-A,Pe-mw-B,Pe-vd,br-B,Pu-fl-B,Pu-gm,fl-A,Pu-gm,fl-B,Pu-mw,fl-B,Sat-md-B,Wc-
B,Ws-B,Ws-mw-B,Pe-BและSat-Bมีเน้ือที่ประมาณ  678,555 ไร่ หรือร้อยละ 8.567 ของเน้ือที่ทั้งหมด  

 2.3 ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร่ แต่มีข้อจํากัดค่อนข้างรุนแรงในเรื่อง 
สภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนลาด เน้ือดินเป็นทราย การระบายนํ้าของดินค่อนข้างเลว และพื้นที่ปะปนด้วยหิน
พ้ืนโผล่ ได้แก่ ชุดดินBar-C, Cdn-A, Cdn-A/d2sheet, Cdn-B, Cdn-B/d2sheet, Cdn-csk-A, Cdn-csk-B, Cdn-
gm,csk-A, Cdn-gm-A, Cdn-gm-A/d3sheet, Cg-D, Ch-A, Ch-B, Ch-C, Ch-br-A, Ch-br-B, Ch-gm-A, Hc-A, 
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Hc-B, Hc-C, Hc-gm-A, Hc-md-B, Hs-C, Kak-A, Kak-B, Kak-C, Kak-gm-A, Kak-md-C, Kak-mw-A, Kak-mw-
B, Kld-C, Kok-A, Kok-B, Kok-C, Ksr-A, Ksr-col-A/d4c, Ksr-lb,pic-A/csub, Ksr-pic-A, Lk-A, Lk-A/d3csub, 
Lk-B, Lsk-C, Ml-B, Ml-C, Ncu-A, Ncu-A/b, Ncu-B, Ncu-C, Ncu-gm-A, Ncu-lsk-A, Ncu-lsk-B, Nm-C, Pch-
col-B, Pe-C, Pe-br-C, Pe-col,br-B, Pe-col-A, Pe-col-B, Pe-vd,col,br-B, Phi-B, Phi-C, Pu-fl-C, Pu-md,fl-C, 
So-B, So-C, Tk-B, Tk-C, Wc-C, Ws-C, Bo-lsk-D-RL, Kak-C-RL, So-C-RL, So-D-RL, AC-spd,fl-Bและ AC-
spd,fl-A,  มีเน้ือที่ประมาณ 812,385 ไร่ หรือร้อยละ 10.262 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 2.4 ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ เน่ืองจากมีข้อจํากัดอย่างรุนแรงในเร่ืองสภาพภูมิ
ประเทศเป็นเนินเขา การระบายน้ําของดินเลว และพ้ืนที่ปะปนด้วยหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ ชุดดิน AC-pd,f-A, AC-pd,fl-
A, Bar-D, Cl-A, Cl-A/d3c, Cl-fl-A, Cl-h-A, Cl-md-A, Cl-pic,fl-A, Cl-pic-A, Hs-D, Kak-D, Kak-lsk-D, Kak-md-
D, Kld-D, Mkn-fl-A, Mkn-fsi-A, Ml-D, Nal-md-D, Ncu-D, Nm-Dและ Pe-D มีเน้ือที่ประมาณ  575,278  ไร่ 
หรือร้อยละ 7.267 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

3. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปน้ี 
 3.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกไม้ผล เป็นดินที่มีสภาพภูมิประเทศราบเรียบถึงลูก

คลื่นลอนลาดเล็กน้อย ดินมีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ดินลึกมากกว่า 100 ซม. เน้ือดินไม่เป็นทราย ไม่มีเศษ
หินปะปน รวมทั้งไม่มีหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ ชุดดินCd-A, Cd-B, Cd-C, Cd-mw-A, Cg-hb,gm-A, Cg-hb,mw,br-B, 
Cg-hb-B, Don-A, Don-B, Don-f-A, Don-f-B, Don-gm,f-A, Don-gm,fl-A, Don-gm-A, Don-gm-B, Don-
mw,f-A, Don-mw,f-B, Hs-vd-A, Hs-vd-B, Hs-vd-C, Kld-B, Kld-C, Kld-gm-A, Kld-gm-B, Kld-mw-A, Kld-
mw-B, Nal-A, Nal-B, Nal-C, Nal-mw-A, Nal-mw-B, Nd-A, Pch-hb-A, Pch-hb-B, Pe-vd,br-B, Sat-A, Sat-
B, Sat-gm-A, Wc-A, Wc-B, Wc-Cและ Cd-Ln-B มีเน้ือที่ประมาณ 873,546 ไร่ หรือร้อยละ 11.031ของเน้ือที่
ทั้งหมด 

 3.2 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกไม้ผล เป็นดินที่มีสภาพภูมิประเทศค่อนข้างราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาดโดยมีข้อจํากัดเล็กน้อยเร่ืองดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ได้แก่ ชุดดิน AC-mw,fl-A, Cg-A, Cg-B, 
Cg-C, Hc-A, Hc-B, Hc-C, Hc-gm-A, Nal-gm-A, Nm-B, Nm-C, Pu-fl-B, Pu-fl-C, Pu-gm,fl-A, Pu-gm,fl-B 
และPu-mw,fl-B มีเน้ือที่ประมาณ 19,585 ไร่ หรือร้อยละ 0.248 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 3.3 ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกไม้ผล โดยมีข้อจํากัดในเรื่อง สภาพภูมิ
ประเทศเป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง การระบายนํ้าของดินค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นทราย มี
เศษหินปะปนในเน้ือดิน ได้แก่ ชุดดินAC-spd,fl-B, AC-spd,fl-A, Bar-C, Bar-D, Bo-A, Bo-B, Bo-C, Bo-br-B, 
Bo-br-C, Cdn-A, Cdn-B, Cdn-csk-A, Cdn-csk-B, Cdn-gm,csk-A, Cdn-gm-A, Cdn-gm-A/d3sheet, Cg-D, 
Cg-E, Don-md-B, Hc-md,f-B, Hc-md-B, Kld-D, Kld-E, Lg-B, Lg-C, Lg-br-B, Lk-A, Lk-A/d3csub, Lk-B, 
Ln-A, Ln-B, Ln-C, Lsk-C, Nal-md-B, Nal-md-D, Ncu-A, Ncu-A/b, Ncu-B, Ncu-C, Ncu-D, Ncu-E, Ncu-
gm-A, Ncu-lsk-A, Ncu-lsk-B, Nm-D, Nm-E, Pa-A, Pch-col-B, Pe-A, Pe-B, Pe-C, Pe-D, Pe-br-A, Pe-br-B, 
Pe-br-C, Pe-col,br-B, Pe-col-A, Pe-col-B, Pe-gm-A, Pe-mw-A, Pe-mw-B, Pe-vd,col,br-B, Pu-md,fl-C, 
Pu-md,fl-D, Sat-md-B, Ws-B, Ws-C, Ws-D, Ws-mw-B, Bo-lsk-D-RL, Bo-lsk-E-RL และ Ln-Sat-B มีเน้ือที่
ประมาณ1,152,391 ไร่ หรือร้อยละ 14.556 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 3.4 ชุดดินที่ไม่ค่อยมีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล เน่ืองจากมีข้อจํากัดอย่างรุนแรงในเรื่อง 
สภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา เป็นดินต้ืน เน้ือดินปนเศษหินและมีหินพ้ืนโผล่ปะปนในพ้ืนที่ ได้แก่ 
ชุดดิน Cdn-A/d2sheet, Cdn-B/d2sheet, Ch-A, Ch-B, Ch-C, Ch-br-A, Ch-br-B, Ch-gm-A, Hs-C, Hs-D, 
Hs-E, Kak-A, Kak-B, Kak-C, Kak-D, Kak-E, Kak-gm-A, Kak-lsk-D, Kak-md-C, Kak-md-D, Kak-mw-A, Kak-
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mw-B, Kok-A, Kok-B, Kok-C, Ml-B, Ml-C, Ml-D, Ml-E, Phi-B, Phi-C, Phi-D, So-B, So-C, So-D, Tas-E, Tk-
B, Tk-C, Wk-D, Wk-E, Kak-C-RL, Kak-D-RC, Kak-E-RL, Phi-D-RL, Phi-E-RL, So-C-RL, So-D-RL และ So-E-
RL มีเน้ือที่ประมาณ 752,286  ไร่ หรือร้อยละ 9.500 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

4. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปน้ี 
 4.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศต้ังแต่

ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน เป็นดินลึกมากกว่า 25 ซม. มีปริมาณกรวด เศษหินปะปนน้อยกว่าร้อยละ 35 เน้ือดิน
ไม่เป็นทราย ไม่มีนํ้าแช่ขังนานจนทําให้พืชเสียหายได้แก่ ชุดดิน AC-mw,fl-A, Bar-C, Bar-D, Bo-A, Bo-B, Bo-C, 
Bo-br-B, Bo-br-C, Cd-A, Cd-B, Cd-C, Cd-mw-A, Cdn-A, Cdn-A/d2sheet, Cdn-B, Cdn-B/d2sheet, Cdn-
csk-A, Cdn-csk-B, Cdn-gm,csk-A, Cdn-gm-A, Cdn-gm-A/d3sheet, Cg-A, Cg-B, Cg-C, Cg-D, Cg-hb,gm-
A, Cg-hb,mw,br-B, Cg-hb-B, Ch-A, Ch-B, Ch-C, Ch-br-A, Ch-br-B, Ch-gm-A, Cl-A, Cl-A/d3c, Cl-fl-A, 
Cl-h-A, Cl-md-A, Cl-pic,fl-A, Cl-pic-A, Don-A, Don-B, Don-f-A, Don-f-B, Don-gm,f-A, Don-gm,fl-A, 
Don-gm-A, Don-gm-B, Don-md-B, Don-mw,f-A, Don-mw,f-B, Hc-A, Hc-B, Hc-C, Hc-gm-A, Hc-md,f-B, 
Hc-md-B, Hs-C, Hs-D, Hs-vd-A, Hs-vd-B, Hs-vd-C, Kak-A, Kak-B, Kak-C, Kak-D, Kak-gm-A, Kak-lsk-D, 
Kak-md-C, Kak-md-D, Kak-mw-A, Kak-mw-B, Kld-B, Kld-C, Kld-D, Kld-gm-A, Kld-gm-B, Kld-mw-A, 
Kld-mw-B, Kok-A, Kok-B, Kok-C, Lg-B, Lg-C, Lg-br-B, Ln-A, Ln-B, Ln-C, Lsk-C, Ml-D, Ml-E, Nal-A, Nal-
B, Nal-C, Nal-gm-A, Nal-md-B, Nal-md-D, Nal-mw-A, Nal-mw-B, Ncu-A, Ncu-B, Ncu-C, Ncu-D, Ncu-
E, Ncu-gm-A, Ncu-lsk-A, Ncu-lsk-B, Nd-A, Nm-B, Nm-C, Nm-D, Pa-A, Pch-col-B, Pch-hb-A, Pch-hb-B, 
Pe-A, Pe-B, Pe-C, Pe-D, Pe-br-A, Pe-br-B, Pe-br-C, Pe-col,br-B, Pe-col-A, Pe-col-B, Pe-gm-A, Pe-
mw-A, Pe-mw-B, Pe-vd,br-B, Pe-vd,col,br-B, Phi-B, Phi-C, Phi-D, Pu-fl-B, Pu-fl-C, Pu-gm,fl-A, Pu-
gm,fl-B, Pu-md,fl-C, Pu-md,fl-D, Pu-mw,fl-B, Sat-A, Sat-B, Sat-gm-A, Sat-md-B, So-B, So-C, So-D, 
Tk-B, Tk-C, Wc-A, Wc-B, Wc-C, Wk-D, Ws-B, Ws-C, Ws-D, Ws-mw-B, Cd-Ln-Bและ Ln-Sat-B มีเน้ือที่
ประมาณ  2,912,881  ไร่ หรือร้อยละ 36.789 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 4.2 ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเร่ือง สภาพ
ภูมิประเทศเป็นเนินเขา ดินต้ืนมาก มีเศษหินปะปนในเน้ือดินมากกว่าร้อยละ 35 มีหินพ้ืนโผล่ปะปนในพ้ืนที่ 
รวมทั้งมีนํ้าแช่ขังนานจนเป็นอันตรายต่อพืช ได้แก่ ชุดดินAC-pd,f-A, AC-pd,fl-A, AC-spd,fl-B, AC-spd,fl-A, 
Bag-A, Bag-vd-A, Bpo-A, Bpo-A, Cg-E, Hs-E, Kak-E, Kld-E, Ksr-A, Ksr-col-A/d4c, Ksr-lb,pic-A/csub, 
Ksr-pic-A, La-A, Lk-A, Lk-A/d3csub, Lk-B, Mkn-fl-A, Mkn-fsi-A, Ml-B, Ml-C, Ncu-A/b, Nm-E, Sri-A, Tas-
E, Tn-A, Wa-A, Wb-A, Wk-E, Bo-lsk-D-RL, Bo-lsk-E-RL, Kak-C-RL, Kak-D-RC, Kak-E-RL, Phi-D-RL, Phi-
E-RL, So-C-RL, So-D-RLและSo-E-RL มีเน้ือที่ประมาณ  1,718,717  ไร่ หรือร้อยละ 21.708 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

5. ดินที่ไม่เหมาะสมกับการทําการเกษตร ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขามีความลาดชัน
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยก้อนหินมากกว่าร้อยละ 90 และบริเวณที่ดินหินพ้ืนโผล่มากกว่าร้อยละ 
90 ของพ้ืนที่จึงควรรักษาสภาพตามธรรมชาติไว้ รวมทั้งอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารมีเน้ือที่ประมาณ 
3,555,836 ไร่ หรือร้อยละ 44.909 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
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ตารางที่ 6 การจําแนกช้ันความเหมาะสมของดินในระดับชุดดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี ข้าว พืชไร ่ ไม้ผล 
ทุ่งหญ้าเลี้ยง

สัตว์ 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 
1 AC-mw,fl-A P-IIIsw N-IIn F-IIn L-I           46  0.007
2 AC-pd,f-A P-IIn N-IVd F-Vd L-IIf           77  0.002
3 AC-pd,fl-A P-IIs N-IVd F-Vd L-IIf        5,133  0.065
4 AC-spd,fl-B P-IInw N-IIId F-IIId L-IIf          401  0.005
5 AC-spd,fl-A P-IInw N-IIId F-IIId L-IIf        5,198  0.065
6 Bag-A P-I N-Vf F-Vf L-IIf       2,133  1.164
7 Bag-vd-A P-I N-Vf F-Vf L-IIf       3,573  0.677
8 Bar-C P-Vt N-IIIt F-IIIc L-I          609  0.008
9 Bar-D P-Vt N-IVt F-IIIc L-I        1,183  0.015
10 Bo-A P-IVsw N-IIm F-IIIs L-I        1,026  0.013
11 Bo-B P-IVwt N-IIm F-IIIs L-I       9,981  0.379
12 Bo-C P-Vt N-IImt F-IIIs L-I        9,043  0.114
13 Bo-br-B P-IVwt N-IIm F-IIIs L-I        8,446  0.107
14 Bo-br-C P-Vt N-IImt F-IIIs L-I        2,324  0.029
15 Bpo-A P-IIf N-Vf F-Vdf L-IIf     272,542 3.442
16 Cd-A P-Vw N-I F-I L-I     162,003 2.046
17 Cd-B P-Vt N-I F-I L-I     169,366 2.139
18 Cd-C P-Vt N-IIt F-I L-I       7,068  0.594
19 Cd-mw-A P-IVw N-I F-I L-I        1,920  0.024
20 Cdn-A P-Vw N-IIIsg F-IIIsg L-I       2,061  0.152
21 Cdn-A/d2sheet P-IVgw N-IIIsc F-Ivc L-I        9,255  0.117
22 Cdn-B P-Vt N-IIIsg F-IIIsg L-I       5,806  0.326
23 Cdn-B/d2sheet P-Vt N-IIIsc F-Ivc L-I        3,196  0.040
24 Cdn-csk-A P-IVwg N-IIIc F-IIIg L-I       6,053  0.203
25 Cdn-csk-B P-Vt N-IIIc F-IIIg L-I        8,279  0.105
26 Cdn-gm,csk-A P-IIIgw N-IIIg F-IIIg L-I        3,853  0.049
27 Cdn-gm-A P-IIIgw N-IIIsg F-IIIsg L-I       3,361  0.169

28 
Cdn-gm-
A/d3sheet 

P-IIIgw N-IIIg F-IIIsc L-I 
      1,406  0.144

29 Cg-A P-Vw N-I F-IIn L-I          203  0.003
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ตารางที่ 6(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของดินในระดับชุดดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี ข้าว พืชไร ่ ไม้ผล 
ทุ่งหญ้าเลี้ยง

สัตว์ 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 
30 Cg-B P-Vt N-I F-IIn L-I           94  0.010
31 Cg-C P-Vt N-IIt F-IIn L-I        1,267  0.016
32 Cg-D P-Vt N-IIIt F-IIIt L-I        3,684  0.046
33 Cg-E P-Vt N-Vt F-IIIt L-IIt        5,516  0.070
34 Cg-hb,gm-A P-IVw N-I F-I L-I          258  0.003
35 Cg-hb,mw,br-B P-IVwt N-I F-I L-I          644  0.008
36 Cg-hb-B P-Vt N-I F-I L-I          330  0.004
37 Ch-A P-Vw N-IIIg F-IVg L-I        3,089  0.039
38 Ch-B P-Vt N-IIIg F-IVg L-I       7,643  0.223
39 Ch-C P-Vt N-IIIgt F-IVg L-I        1,904  0.024
40 Ch-br-A P-Vw N-IIIg F-IVg L-I        1,086  0.014
41 Ch-br-B P-Vt N-IIIg F-IVg L-I        1,850  0.023
42 Ch-gm-A P-IIIw N-IIIg F-IVg L-I           29  0.012
43 Cl-A P-I N-IVd F-V L-I     310,658 3.924
44 Cl-A/d3c P-I N-IVd F-V L-I        1,709  0.022
45 Cl-fl-A P-IIsw N-IVd F-V L-I        9,438  0.119
46 Cl-h-A P-IIw N-IVd F-V L-I           28  0.008
47 Cl-md-A P-I N-IVd F-V L-I        2,968  0.037
48 Cl-pic,fl-A P-IIsw N-IVd F-V L-I        2,294  0.029
49 Cl-pic-A P-I N-IVd F-V L-I       5,871  0.200
50 Don-A P-IVw N-I F-I L-I       4,817  0.440
51 Don-B P-Vt N-I F-I L-I        9,360  0.118
52 Don-f-A P-IVw N-I F-I L-I        1,768  0.022
53 Don-f-B P-Vt N-I F-I L-I        8,044  0.102
54 Don-gm,f-A P-IIIw N-IIn F-I L-I        5,182  0.065
55 Don-gm,fl-A P-IIIw N-IIn F-I L-I        2,952  0.037
56 Don-gm-A P-IIIw N-IIn F-I L-I       2,676  0.665
57 Don-gm-B P-IIIw N-IIt F-I L-I          576  0.007
58 Don-md-B P-Vt N-I F-IIIc L-I        7,842  0.099
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ตารางที่ 6(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของดินในระดับชุดดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี ข้าว พืชไร ่ ไม้ผล 
ทุ่งหญ้าเลี้ยง

สัตว์ 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 
59 Don-mw,f-A P-IVw N-I F-I L-I        2,374  0.030
60 Don-mw,f-B P-Vt N-I F-I L-I        4,615  0.058
61 Hc-A P-Vw N-IIIs F-IIn L-I          145  0.002
62 Hc-B P-Vt N-IIIs F-IIn L-I        3,767  0.048
63 Hc-C P-Vt N-IIIst F-IIn L-I          759  0.010
64 Hc-gm-A P-IIIw N-IIIs F-IIn L-I          424  0.005
65 Hc-md,f-B P-Vt N-IIt F-IIIc L-I           19  0.005
66 Hc-md-B P-Vt N-IIIs F-IIIc L-I        1,272  0.016
67 Hs-C P-Vt N-IIIt F-IVc L-I        6,731  0.085
68 Hs-D P-Vt N-IVt F-IVct L-I        1,875  0.024
69 Hs-E P-Vt N-Vt F-IVct L-IIt          205  0.003
70 Hs-vd-A P-Vw N-I F-I L-I          103  0.001
71 Hs-vd-B P-Vt N-IIt F-I L-I        3,899  0.049
72 Hs-vd-C P-Vt N-IIt F-I L-I        5,151  0.065
73 Kak-A P-Vw N-IIIg F-IVc L-I        3,103  0.039
74 Kak-B P-Vt N-IIIg F-IVc L-I       4,287  0.686
75 Kak-C P-Vt N-IIIgt F-IVc L-I     141,429 1.786
76 Kak-D P-Vt N-IVt F-IVc L-I     100,645 1.271
77 Kak-E P-Vt N-Vt F-IVc L-IIt       5,157  0.570
78 Kak-gm-A P-IVgw N-IIIg F-IVc L-I           67  0.011
79 Kak-lsk-D P-Vt N-IVt F-IVc L-I          376  0.005
80 Kak-md-C P-Vt N-IIIt F-IVc L-I        6,037  0.076
81 Kak-md-D P-Vt N-IVt F-IVc L-I            88  0.001
82 Kak-mw-A P-Vgw N-IIIg F-IVc L-I          203  0.003
83 Kak-mw-B P-Vt N-IIIg F-IVc L-I           56  0.012
84 Kld-B P-Vt N-IIt F-I L-I       2,946  0.290
85 Kld-C P-Vt N-IIIt F-I L-I        5,690  0.072
86 Kld-D P-Vt N-IVt F-IIIt L-I       3,996  0.177
87 Kld-E P-Vt N-Vt F-IIIt L-IIt       3,864  0.175
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ตารางที่ 6(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของดินในระดับชุดดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี ข้าว พืชไร ่ ไม้ผล 
ทุ่งหญ้าเลี้ยง

สัตว์ 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 
88 Kld-gm-A P-IIIw N-IIn F-I L-I       5,435  0.195
89 Kld-gm-B P-IIIw N-IIt F-I L-I        5,944  0.075
90 Kld-mw-A P-IVw N-I F-I L-I        3,644  0.046
91 Kld-mw-B P-IVwt N-I F-I L-I       2,758  0.161
92 Kok-A P-Vw N-IIIg F-IVcg L-I        6,454  0.082
93 Kok-B P-Vt N-IIIg F-IVcg L-I       7,337  0.345
94 Kok-C P-Vt N-IIIgt F-IVcg L-I        5,575  0.070
95 Ksr-A P-IIs N-IIId F-Vf L-IIf        6,315  0.080
96 Ksr-col-A/d4c P-IIIsw N-IIIsd F-Vf L-IIf          385  0.005
97 Ksr-lb,pic-A/csub P-IIsn N-IIId F-Vf L-IIf        2,454  0.031
98 Ksr-pic-A P-IIs N-IIId F-Vf L-IIf        4,820  0.061
99 La-A P-IIf N-Vf F-Vf L-IIf     213,288 2.694
100 Lg-B P-Vt N-I F-IIIg L-I      10,363  0.131
101 Lg-C P-Vt N-IIt F-IIIg L-I        1,651  0.021
102 Lg-br-B P-Vt N-I F-IIIg L-I      24,055  0.304
103 Lk-A P-IIIs N-IIIsd F-IIId L-IIf        4,983  0.063
104 Lk-A/d3csub P-IIIs N-IIIsd F-IIId L-IIf        4,058  0.051
105 Lk-B P-IIIs N-IIIsd F-IIId L-IIf        9,786  0.124
106 Ln-A P-Vw N-I F-IIIg L-I          101  0.001
107 Ln-B P-Vt N-I F-IIIg L-I     216,240 2.731
108 Ln-C P-Vt N-IIt F-IIIg L-I      20,927  0.264
109 Lsk-C P-Vt N-IIIst F-IIIsm L-I          901  0.011
110 Mkn-fl-A P-IIIs N-IVd F-Vf L-IIf        6,146  0.078
111 Mkn-fsi-A P-IIsn N-IVd F-Vf L-IIf        1,315  0.017
112 Ml-B P-Vt N-IIIg F-IVc L-IIg        4,545  0.057
113 Ml-C P-Vt N-IIIgt F-IVc L-IIg      50,719  0.641
114 Ml-D P-Vt N-IVt F-IVc L-I      85,854  1.084
115 Ml-E P-Vt N-Vt F-IVc L-I      46,704  0.590
116 Nal-A P-Vw N-I F-I L-I      18,816  0.238
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ตารางที่ 6(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของดินในระดับชุดดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี ข้าว พืชไร ่ ไม้ผล 
ทุ่งหญ้าเลี้ยง

สัตว์ 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 
117 Nal-B P-Vt N-IIt F-I L-I      92,959  1.174
118 Nal-C P-Vt N-IIt F-I L-I        6,712  0.085
119 Nal-gm-A P-IIIw N-IIn F-IIn L-I          364  0.004
120 Nal-md-B P-Vt N-IIt F-IIIc L-I        8,466  0.107
121 Nal-md-D P-Vt N-IVt F-IIIct L-I          685  0.009
122 Nal-mw-A P-IVw N-I F-I L-I      29,511  0.373
123 Nal-mw-B P-Vt N-IIt F-I L-I      10,631  0.134
124 Ncu-A P-IVw N-IIIg F-IIIg L-I        9,086  0.115
125 Ncu-A/b P-IIIsw N-IIIgd F-IIIgd L-IIf          367  0.005
126 Ncu-B P-Vt N-IIIg F-IIIg L-I      53,400  0.674
127 Ncu-C P-Vt N-IIIgt F-IIIg L-I      19,886  0.251
128 Ncu-D P-Vt N-IVt F-IIIgt L-I        2,026  0.026
129 Ncu-E P-Vt N-Vt F-IIIgt L-I        4,927  0.062
130 Ncu-gm-A P-IIIw N-IIIg F-IIIg L-I        1,001  0.013
131 Ncu-lsk-A P-IVgw N-IIIsg F-IIIg L-I        1,289  0.016
132 Ncu-lsk-B P-Vgwt N-IIIsg F-IIIg L-I        5,391  0.068
133 Nd-A P-IVw N-I F-I L-I      34,989  0.442
134 Nm-B P-Vt N-IIt F-IIn L-I        2,041  0.026
135 Nm-C P-Vt N-IIIt F-IIn L-I        4,091  0.052
136 Nm-D P-Vt N-IVt F-IIIt L-I        5,330  0.067
137 Nm-E P-Vt N-Vt F-IIIt L-IIt        1,220  0.015
138 Pa-A P-IVw N-I F-IIIf L-I      51,196  0.647
139 Pch-col-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I        8,813  0.111
140 Pch-hb-A P-Vw N-I F-I L-I        2,049  0.026
141 Pch-hb-B P-Vt N-IIt F-I L-I      27,474  0.347
142 Pe-A P-Vw N-I F-IIIg L-I      12,660  0.160
143 Pe-B P-Vt N-IIt F-IIIg L-I     167,019 2.109
144 Pe-C P-Vt N-IIIt F-IIIg L-I      32,082  0.405
145 Pe-D P-Vt N-IVt F-IIIgt L-I        6,883  0.087
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ตารางที่ 6(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของดินในระดับชุดดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี ข้าว พืชไร ่ ไม้ผล 
ทุ่งหญ้าเลี้ยง

สัตว์ 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 
146 Pe-br-A P-Vw N-I F-IIIg L-I        4,945  0.062
147 Pe-br-B P-Vt N-IIt F-IIIg L-I      33,366  0.421
148 Pe-br-C P-Vt N-IIIt F-IIIg L-I        4,496  0.057
149 Pe-col,br-B P-Vt N-IIIs F-IIIsg L-I      10,037  0.127
150 Pe-col-A P-Vw N-IIIs F-IIIsg L-I      12,091  0.153
151 Pe-col-B P-Vt N-IIIs F-IIIsg L-I        2,831  0.036
152 Pe-gm-A P-IIIw N-IIn F-IIIg L-I      45,012  0.569
153 Pe-mw-A P-IVw N-I F-IIIg L-I        1,006  0.013
154 Pe-mw-B P-Vt N-IIt F-IIIg L-I        1,096  0.014
155 Pe-vd,br-B P-Vt N-IIt F-I L-I          638  0.008
156 Pe-vd,col,br-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I          702  0.009
157 Phi-B P-Vt N-IIIs F-IVg L-I        4,525  0.057
158 Phi-C P-Vt N-IIIsgt F-IVg L-I        3,523  0.044
159 Phi-D P-Vt N-IVt F-IVg L-I          993  0.013
160 Pu-fl-B P-Vt N-IIt F-IIn L-I        2,080  0.026
161 Pu-fl-C P-Vt N-IIIt F-IIn L-I          278  0.004
162 Pu-gm,fl-A P-IIIw N-IIn F-IIn L-I        1,759  0.022
163 Pu-gm,fl-B P-Vt N-IIt F-IIn L-I          177  0.002
164 Pu-md,fl-C P-Vt N-IIIt F-IIIcg L-I        6,938  0.088
165 Pu-md,fl-D P-Vt N-IVt F-IIIcgt L-I        5,631  0.071
166 Pu-mw,fl-B P-Vt N-IIt F-IIn L-I          890  0.011
167 Sat-A P-Vw N-I F-I L-I      21,390  0.270
168 Sat-B P-Vt N-IIt F-I L-I        3,144  0.040
169 Sat-gm-A P-IIIw N-I F-I L-I        2,976  0.038
170 Sat-md-B P-Vt N-IIt F-IIIg L-I        1,917  0.024
171 So-B P-Vgt N-IIIg F-IVcg L-I      10,620  0.134
172 So-C P-Vgt N-IIIgt F-IVcg L-I        1,437  0.018
173 So-D P-Vgt N-IVt F-IVcg L-I          242  0.003
174 Sri-A P-IIIw N-IVd F-Vf L-IIf      13,691  0.173
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ตารางที่ 6(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของดินในระดับชุดดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี ข้าว พืชไร ่ ไม้ผล 
ทุ่งหญ้าเลี้ยง

สัตว์ 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 
175 Tas-E P-Vt N-Vt F-IVg L-IIgt            59  0.001
176 Tk-B P-Vw N-IIIg F-IVg L-I      14,419  0.182
177 Tk-C P-Vw N-IIIt F-IVg L-I        4,669  0.059
178 Tn-A P-IIf N-Vf F-Vf L-IIf     171,775 2.169
179 Wa-A P-I N-Vf F-Vf L-IIf     209,557 2.647
180 Wb-A P-IIIsw N-IVd F-Vf L-IIf     164,378 2.076
181 Wc-A P-IVw N-I F-I L-I          292  0.004
182 Wc-B P-Vt N-IIt F-I L-I        6,720  0.085
183 Wc-C P-Vt N-IIIt F-I L-I        1,219  0.015
184 Wk-D P-Vt N-IVt F-IVcg L-I        1,897  0.024
185 Wk-E P-Vt N-Vt F-IVcg L-IIt        2,426  0.031
186 Ws-B P-Vt N-IIt F-IIIcg L-I      26,672  0.337
187 Ws-C P-Vt N-IIIt F-IIIcg L-I      55,392  0.700
188 Ws-D P-Vt N-IVt F-IIIcgt L-I        7,303  0.092
189 Ws-mw-B P-Vt N-IIt F-IIIcg L-I        2,505  0.032
190 Bo-lsk-D-RL P-Vtr N-IIItg F-IIIsg L-IIg          522  0.007
191 Bo-lsk-E-RL P-Vtr N-IVtg F-IIIst L-IIr            90  0.001
192 Cd-Ln-B P-Vt N-I F-I L-I      34,503  0.436
193 Kak-C-RL P-Vtr N-IIItgr F-IVgr L-IIr          111  0.001
194 Kak-D-RC P-Vtr N-IVtgr F-IVgr L-IIr      12,108  0.153
195 Kak-E-RL P-Vtr N-Vt F-IVgr L-IIr        4,516  0.057
196 Ln-Sat-B P-Vt N-I F-IIIg L-I      49,424  0.624
197 Phi-D-RL P-Vtr N-Vt F-IVgt L-IIr          262  0.003
198 Phi-E-RL P-Vtr N-Vt F-IVgt L-IIr          181  0.002
199 So-C-RL P-Vtr N-IIItgr F-IVgr L-IIr      25,579  0.323
200 So-D-RL P-Vtr N-IIItgr F-IVgr L-IIr      23,925  0.302
201 So-E-RL P-Vtr N-Vt F-IVgr L-IIr      12,695  0.160
202 RL                  655  0.008
203 SC          3,555,181  44.901
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ลําดับ หน่วยแผนท่ี ข้าว พืชไร ่ ไม้ผล 
ทุ่งหญ้าเลี้ยง

สัตว์ 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 
204 W                2,868  0.036

 พื้นที่รวม 7,917,760 100.00
 
7.3 ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดการ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีปัญหาดินที่สําคัญ อธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
 เป็นพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้อย รวมท้ัง

ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารตํ่าและถูกชะพาออกไปจากพ้ืนที่ได้ง่าย ได้แก่ ชุดดิน AC, Bar, Bo, Cdn, 
Phi, Sri และ Wbมีเน้ือที่ประมาณ 35,4711 ไร่ หรือร้อยละ 4.480 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 
 ดินด่างจัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่ ชุดดิน Cd, Lg, Ln, Tkมีเน้ือที่ประมาณ 731,997 ไร่ หรือ

ร้อยละ 9.244ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดินด่างจัดที่พบนอกจากจะมี ผงปูนทุติยภูมิ และเม็ดปูนในเน้ือดินยังพบช้ันของ ผง
ปูนทุติยภูมิ และเม็ดปูนภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินซึ่งมีผลทําให้ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่
ที่ประมาณ 8.0-8.5 ในช่วงความเป็นกรดเป็นด่างระดับน้ีจะทําให้ธาตุอาหารพืชบางอย่างไม่สามารถปลดปล่อย
ออกมาให้เป็นประโยชน์ต่อพืชได้  เช่น  ธาตุฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี  ทองแดง แมงกานีส และโคบอลท์ เป็นต้น  

 แนวทางแก้ไข การทําการเกษตรในพ้ืนที่น้ีจะต้องใช้ความระมัดระวัง โดยอาจเลือกชนิดของพืชที่
ทนด่าง หรือให้ธาตุอาหารพืชบางชนิดทางใบ นอกจากน้ีควรใส่อินทรียวัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงในดิน เพ่ือลดความ
เป็นด่างของดินลง และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพให้ดีขึ้น 

 3) ดินต้ืน 
 ดินต้ืนถึงช้ันลูกรัง เศษหิน ก้อนหินปะปนอยู่ในเนื้อดินต้ังแต่ 35 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าโดย

ปริมาตรภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน หรือมีช้ันหินพ้ืนต้ืนกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินต้ืนจะเป็น
อุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชลงไปหาอาหาร นอกจากน้ียังมีส่วนที่เป็นดินน้อย ทําให้มีความสามารถในการ
ดูดซับธาตุอาหารและการอุ้มนํ้าตํ่ามาก พืชจะขาดนํ้าและทําให้เหี่ยวเฉาไวกว่าพ้ืนที่อ่ืน ในจังหวัดตากพบปัญหาดิน
ต้ืน ได้แก่ ชุดดิน Ch, Hs, Kak, Kok, Ncu,  Ml, Cdn, Ml, Tk, Phi มีเน้ือที่ประมาณ 1,007,642 ไร่ หรือร้อยละ 
12.726 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
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อยู่อาศัยเพาะพันธ์ุของสัตว์ป่า เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร สําหรับในพ้ืนที่เสื่อมโทรม ควรฟ้ืนฟูให้กลับมาเป็นป่าหรือ
ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว  

 4) การกร่อนของดิน 
 พบบริเวณท่ีมีสภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเป็นเนินเขา หรือมีเนื้อดินค่อนข้างเป็น

ทราย ทําให้ง่ายต่อการถูกกร่อนจากแรงกระแทกของเม็ดฝนและถูกพัดพาโดยนํ้าที่ไหลบ่าผ่านผิวดิน ทําให้เกิดเป็น
ร่องกว้าง ทําความเสียหายกับพืชที่ปลูกเป็นอุปสรรคต่อการจัดการที่ดิน จังหวัดตากพบปัญหานี้ ได้แก่ ชุดดิน Tas, 
Ml, Phi, Ncu, Nm, Kak, Kok, Wk, Soมีเน้ือที่ประมาณ 561,333  ไร่ หรือร้อยละ 7.083 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

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

 5) พ้ืนที่มีความลาดชันสูงหรือพ้ืนที่ภูเขา 
 พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์หรือเป็นพ้ืนที่ภูเขา ไม่เหมาะสมต่อการ

เกษตรกรรม เน่ืองจากยากต่อการจัดการดูแลรักษา ใช้มาตรการพิเศษในการอนุรักษ์ดินและนํ้า ทําให้เสียค่าใช้จ่าย
สูงมาก และยังเป็นการทําลายระบบนิเวศน์ของป่าไม้อีกด้วย ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเชิงซ้อน มีเน้ือที่
ประมาณ3,555,181 ไร่ หรือร้อยละ 44.901 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 แนวทางการแก้ไข ควรรักษาไว้ไห้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธ์ุของสัตว์ป่า 
เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร ถ้ามีความจําเป็นต้องนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ควรมีการสํารวจดินและเลือกใช้พืช
ที่มีศักยภาพในการเกษตร เป็นดินลึกและมีความลาดชันไม่สูงมากนัก โดยทําการเกษตรแบบวนเกษตรและมีระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้า 

 6) หินพ้ืนโผล่  
 พ้ืนที่หินพ้ืนโผล่เป็นพ้ืนที่ที่มีหินพ้ืนโผล่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนผิวดินมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

ของพ้ืนผิว พ้ืนที่บริเวณน้ีไม่เหมาะสมทางด้านการเกษตรกรรม ควรปล่อยไว้ไห้เป็นป่าตามธรรมชาติหรือปลูกสวน
ป่า มีเน้ือที่ประมาณ  57,574 ไร่ หรือ 0.727 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่จังหวัด 

 
8. สรุป 

 
จังหวัดเพชรบูรณ์มีเน้ือที่ประมาณ 7,917,760 ไร่ พบชุดดินทั้งหมด 44 ชุดดิน มีลักษณะภูมิประเทศ

โดยท่ัวไปเป็นภูเขาคร่ึงหน่ึงของจังหวัด พ้ืนที่ส่วนที่เหลือประกอบด้วย เนินเขา ที่ราบและที่ราบลุ่ม โดยมีลักษณะ
เป็นแอ่งตรงกลาง มีแม่นํ้าป่าสักไหลผ่านกลางพ้ืนที่จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้โดยตลอด ซึ่งได้พัดพาตะกอนมาทับถม
กันทําให้เกิดที่ราบสองฝากแม่นํ้า มีลักษณะเป็นทิวเขาสูงล้อมรอบทางทิศเหนือ ทิศตะวันตกและทิศตะวันออก 
จากลักษณะข้างต้น ทําให้ดินในจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวัตถุต้นกําเนิดดิน สภาพพื้นที่และอายุของ
ดิน 

ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว ซึ่งรวมถึงดินที่มีข้อจํากัดเล็กน้อยเกี่ยวกับการขาดแคลนนํ้าและ
ความอุมสมบูรณ์ตํ่ามีเน้ือที่รวมประมาณ 1,750,437 ไร่หรือร้อยละ 22.109 ของเน้ือที่ทั้งหมด ส่วนดินที่ไม่ค่อย
เหมาะสมสําหรับปลูกข้าวเน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรง เก่ียวกับความเสี่ยงในการขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูเพาะปลูก
และการระบายนํ้าของดินดีปานกลางมีเน้ือที่ประมาณ 2,608,619 ไร่หรือร้อยละ 32.942 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
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ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ ซึ่งรวมถึงดินที่มีข้อจํากัดเล็กน้อยในเร่ือง สภาพภูมิประเทศ เน้ือ
ดินเป็นทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เป็นดินลึกปานกลางและมีกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนในเนื้อดิน มีเน้ือ
ที่ประมาณ 2,282,039 หรือร้อยละ 28.823 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนดินที่ไม่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ เน่ืองจากมี
ข้อจํากัดรุนแรงในเรื่อง สภาพภูมิประเทศ เน้ือดินเป็นทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เป็นดินลึกปานกลางและมี
กรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนในเน้ือดิน มีเน้ือที่ประมาณ 2,077,017 ไร่หรือร้อยละ 26.232 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล ซึ่งรวมถึงดินที่มีข้อจํากัดเล็กน้อยในเรื่อง การระบายนํ้าค่อนข้าง
เลว เน้ือดินเป็นทรายและมีกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนในเน้ือดิน มีเน้ือที่ประมาณ 2,045,522 ไร่ หรือร้อยละ 
25.835 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเรื่องอันตราย
จากน้ําท่วม เป็นดินต้ืน มีกรวด ลูกรัง หรือเศษหินปะปนในเนื้อดิน และพื้นที่ปะปนไปด้วยหินโผล่มีเน้ือที่ประมาณ 
2313534 ไร่หรือร้อยละ 29.220 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศต้ังแต่ราบเรียบถึงลูก
คลื่นลอนชัน เป็นดินลึกมากกว่า 25 ซม. มีปริมาณกรวด เศษหินปะปนน้อยกว่าร้อยละ 35 ไม่มีนํ้าแช่ขังนานจนทํา
ให้พืชเสียหาย มีเนื้อที่ประมาณ 4,319,062  ไร่ หรือร้อยละ 54.551 ของเน้ือที่ทั้งหมด  

ส่วนดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเร่ือง สภาพภูมิประเทศ
เป็นเนินเขา ดินต้ืนมาก มีเศษหินปะปนในเน้ือดินมากกว่าร้อยละ 35 มีหินพ้ืนโผล่ปะปนในพ้ืนที่ รวมทั้งมีนํ้าแช่ขัง
นานจนเป็นอันตรายต่อพืช มีเนื้อที่ประมาณ 3,595,831 ไร่ หรือร้อยละ 45.414 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
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