
 
 

คํานํา 
 
ภารกิจสําคัญประการหน่ึง ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จําเป็นต้องเร่งดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิใน

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

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

โครงการปรบัปรุงฐานขอ้มูลทรัพยากรดินเบื้องตน้ลงบนภาพถ่ายออร์โธสี ระยะท่ี 2 
 

1. บทนํา 
 
การศึกษาและสํารวจทรัพยากรดิน จังหวัดสุโขทัย ดําเนินการภายใต้โครงการการปรับฐานข้อมูล

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

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

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

 
2. วัตถุประสงค์ 

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

และเป็นปัจจุบัน 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะ สมบัติของดิน สําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับกิจกรรมต่างๆ 
4. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดินในจังหวัดสุโขทัย 
 



2 
 

3. การตรวจเอกสารนามศพัท์ 
 
ปัจจัยในการกําเนิดดินเป็นการศึกษาถึงข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยที่ให้กําเนิดดิน (Soil forming 

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

ภูมิภาพ (Landscape) หมายถึง ลักษณะภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของบริเวณใดบริเวณหน่ึงรวมทั้งภูมิ
ประเทศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของมนุษย์ 

ธรณีสัณฐาน (Landform) หรือภูมิลักษณ์ หมายถึงแบบรูปหรือลักษณะของพ้ืนผิวโลกที่เกิดตาม
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 พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ลาดชันเล็กน้อยมาก
C 5-12 พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาด ลาดชันเล็กน้อย
D 12-20 พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนชัน ลาดชันสูง
E 20-35 พ้ืนท่ีเนินเขา สูงชันปานกลาง
F >35-50 พ้ืนท่ีภูเขา สูงชัน

 
ระบอบความชื้นดิน (soil temperature regime)สภาพความช้ืนดินโดยพิจารณาจากการมีหรือไม่มีนํ้า

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

ความช้ืนในดินระดับ aquic หมายถึง ระดับความช้ืนของดินที่ดินอ่ิมตัวด้วยนํ้า สภาพอ่ิมตัวด้วยนํ้าน้ี
จะต้องปรากฏเป็นประจําและเด่นชัดในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในรอบปี ลักษณะหน้าตัดของดินจะแสดงว่ามีร่องรอย
ของน้ําขังแฉะ และมีสีจุดประ สีพ้ืนของดินจึงมักมีสีเทาหรือเทาอ่อน ระดับนํ้าใต้ดินจะอยู่ใกล้ผิวดิน 

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

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

ระบอบอุณหภูมิดิน (soil temperature regime) ค่าอุณหภูมิดินเฉลี่ยตลอดปีซึ่งวัดที่ระดับความลึก 
50 เซนติเมตรจากผิวดิน หรือที่แนวสัมผัสดินแน่น แนวสัมผัสหินแข็ง และแนวสัมผัสหินเน้ืออ่อน แล้วแต่กรณีไหน
จะต้ืนกว่า ในระบบอนุกรมวิธานดินได้แบ่งระบอบอุณหภูมิดินออกเป็นดังน้ี ไครอิก (cryic) ฟริจิด (frigid) เมสิก 
(mesic) เทอร์มิก (thermic) และไฮเปอร์เทอร์มิก (hyperthermic) จากข้อมูลการกําหนดช้ันอุณหภูมิดินใน
บริเวณพ้ืนที่ภูเขาภาคเหนือของประเทศไทย ของ สุนันท์ (2532) สามารถกําหนดช้ันอุณหภูมิดิน ได้ดังน้ี 



4 
 

บริเวณพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลน้อยกว่า 360 เมตร ซึ่งพบในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย 
จะมีช้ันอุณหภูมิดิน isohyperthermic ซึ่งหมายถึง อุณหภูมิเฉลี่ยในรอบปีสูงกว่า 22 และความแตกต่างของ
อุณหภูมิดินระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวไม่มากกว่า 5 องศาเซลเซียส 

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

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

 
4. ข้อมูลทรัพยากรดินเบื้องต้น 

 
การสํารวจทรัพยากรดินบริเวณจังหวัดสุโขทัยได้เริ่มดําเนินการคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2509 เป็นการสํารวจ

ตามความต้องการของกรมสหกรณ์ที่ดิน เพ่ือจะทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
สําหรับนําไปพิจารณาประกอบการจัดต้ังสหกรณ์นิคมการเกษตรแก่กสิกรในท้องถิ่นน้ันเข้าประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรม โดยเป็นการสํารวจดินแบบค่อนข้างหยาบ (reconnaissance) มีการเจาะสํารวจดินประมาณ 5-6 จุด
ต่อพ้ืนที่หน่ึงตารางกิโลเมตร ลึกประมาณ 1 เมตร มีหน่วยแผนท่ีเป็นชุดดิน (โรจน์และวิจิตร, 2510)นอกจากน้ียังมี
การสํารวจดินในบางพ้ืนที่อีกภายใต้โครงการ หรือตามความต้องการของหน่วยงานอ่ืนๆ แต่ก็เป็นเฉพาะบริเวณ มี
เนื้อที่ไม่มากนัก เป็นการสํารวจดินระดับค่อนข้างละเอียด ใช้หน่วยแผนที่ในระดับชุดดิน (วิสูจน์, 2511; ฤทธ์ิขจร
และปรีชา, 2520; ปรีชา, 2525; กมล, 2525) และมีการสํารวจดินในระดับอําเภอ ภายใต้โครงการสํารวจดินระดับ
ค่อนข้างละเอียดระดับอําเภอ มาตราส่วน 1:25,000 จํานวน 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสุโขทัยอําเภอกงไกรลาศ
และอําเภอทุ่งเสล่ียม ใช้หน่วยแผนที่ในระดับชุดดินและประเภทดิน (ไพฑูรย์, 25222; ไพฑูรย์และอมร. 252222; 
จารึกและคณะ2537) 

สําหรับการสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดินในระดับจังหวัด ได้เริ่มดําเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2515-2518
เป็นการสํารวจดินแบบค่อนข้างหยาบ (detailed reconnaissance survey) เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาระดับ
จังหวัด ข้อมูลดินที่เผยแพร่ใช้หน่วยแผนที่ในระดับชุดดิน ขนาดมาตราส่วน 1:100,000(เขตสํารวจดินที่ 1, 2525)
หลังจากน้ันในปี พ.ศ. 2533 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ได้จัดทํารายงานการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจประกอบกับแผนที่กลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1:50,000 โดยใช้หน่วยแผนที่ใน
ระดับกลุ่มชุดดิน(นิพันธ์และคณะ, 2534) และครั้งสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2552 ได้ปรับปรุงแผนที่กลุ่มชุดดินทั้ง
ประเทศโดยนําข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขข้อมูลเส้นช้ันความสูงและแบบจําลองระดับสูงเชิงเลขของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่และจัดทําขอบเขตดินเบ้ืองต้นมีหน่วยแผนที่เป็นกลุ่ม
ชุดดินและหน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด(สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2552) 
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5. อุปกรณ์และวิธีการดําเนนิงาน 
 

5.1. อุปกรณ์การดําเนนิงาน 
1. อุปกรณ์สํารวจดินภาคสนาม: อุปกรณ์สํารวจดิน ทําแผนที่ดินและเก็บตัวอย่างดิน เช่น 

เครื่องมือวัดพิกัด เครื่องมือวัดความลาดชันของพ้ืนที่ สว่านเจาะดิน พลั่ว สมุดเทียบสีดิน เครื่องมือตรวจสอบความ
เป็นกรดเป็นด่างของดิน กรดอ่อนสําหรับตรวจการมีปูนปนในดิน อุปกรณ์การเขียนภาพสมุดบันทึกลักษณะดินและ
สภาพแวดล้อม ชุดเก็บตัวอย่างดินสําหรับวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเป็นต้น 

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

5.2. วิธีการดําเนนิงาน 
5.2.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

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

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

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

4. กําหนดแนวตรวจสอบ (cross section) พร้อมทั้งจุดเจาะศึกษาดิน สําหรับการตรวจสอบ
ลักษณะและสมบัติของดินในการศึกษาภาคสนามของแต่ละหน่วยแผนที่ที่กําหนดขึ้นใหม่  

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

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

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

ดินและสมบัติดินให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ 
5.2.3 การจัดทําแผนที่ดินและรายงาน 

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

6.1. ที่ต้ังและอาณาเขต 
 จังหวัดสุโขทัยต้ังอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศา 34 ลิปดา ถึง 17 

องศา 46 ลิปดา เหนือและเส้นแวงที่ 99 องศา 45 ลิปดา ถึง 99 องศา 75 ลิปดา ตะวันออก สูงจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลางประมาณ 50-300 เมตร บนพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่ดอน ส่วนพ้ืนที่เนินเขาและภูเขา สูงจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลางประมาณ 300-1,200 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ เป็นระยะทางประมาณ 440 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 6,596.09 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,122,557 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดอ่ืนๆ ดังน้ี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่ และอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศใต้  ติดต่อกับ    อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร และอําเภอบางระกํา 

     จังหวัดพิษณุโลก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
6.2. สภาพภูมิประเทศ 
บริเวณทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของจังหวัดสุโขทัย ต้ังแต่อําเภอศรีสัชนาลัยขึ้นไป  มีลักษณะเป็น

พ้ืนที่ภูเขาสูงชันวางตัวยาวลงมาทางด้านทิศตะวันตกบริเวณอําเภอทุ่งเสล่ียมและอําเภอบ้านด่านลานหอย โดยมีที่
ราบระหว่างหุบเขาสลับเป็นแนวยาวลงมาตามลํานํ้าสาขาต่างๆ โดยมีแม่นํ้ายมเป็นแม่นํ้าสายหลักที่สําคัญไหลผ่าน
บริเวณพ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัด ในเขตอําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีนคร อําเภอเมือง อําเภอศรีสําโรงและอําเภอ
กงไกรลาศ ทําให้บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นที่เป็นพ้ืนที่ราบ เหมาะสมสําหรับปลูกข้าว ส่วนทางด้านทิศใต้ 
บริเวณอําเภอคีรีมาศและอําเภอบ้านด่านลานหอย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ลักษณะพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบจนถึง
เนินเขา มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางต้ังแต่ 50 เมตรถึงประมาณ 300 เมตร และมีภูเขาที่สูงที่สุด คือ เขา
หลวงซึ่งยอดเขามีความสูง 1,200 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพที่ 1 
 
ที่ต้ังและขอบบเขตการปกครองของจังหวั
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วัดสุโขทัย 
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6.3. ธรณีวิทยา 
ลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดสุโขทัย (ภาพที่ 2)ประกอบด้วย 
 1) หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส-ดีโวเนียน-ไซลูเรียน (Carboniferous-Devonian-Silurian) มีอายุ

ระหว่าง 410-286 ล้านปี ประกอบด้วย หินตะกอนพวก หินดินดาน ดินโคลนเน้ือซิลิกา หินทรายและหินดินดาน
เน้ือปนถ่าน มีซากดึกดําบรรพ์พวกตะคูไลต์ ไทรโลไปต์ พบบริเวณอําเภอบ้านด่านลานหอย ติดต่อกับเขตจังหวัด
กําแพงเพชรและจังหวัดตาก 

 2) หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous) มีอายุระหว่าง 360-286 ล้านปี ช้ันหินช่วงล่าง
ประกอบด้วย หินทรายสีเทาและสีนํ้าตาลแดง หินทรายแป้ง หินดินดานและหินกรวดภูเขาไฟสีเขียว สําหรับ
บริเวณเขาหลวงประกอบด้วยหินกรวดภูเขาไฟสีแดง หินทัฟฟ์และหินทรายเน้ือทัฟฟ์ ไม่พบร่องรอยความสัมพันธ์
กับหินอ่ืนๆ สําหรับหินยุคคาร์บอนิเฟอรัสช่วงกลาง ประกอบด้วยหินกรวดมน หินฟิลไลด์ หินทรายเน้ือภูเขาไฟกึ่ง
แปรสภาพ หินชนวน และหินยุคคาร์บอนิเฟอรัสช่วงล่าง ประกอบด้วย หินควอร์ตไซต์หินควอรตช์ซีส หินฟิลไลด์ 
หินฟิลไลต์เน้ือปนถ่าน พบบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุโขทัยในเขตอําเภอบ้านด่านลานหอย อําเภอทุ่ง
เสลี่ยมและอําเภอศรีสัชนาลัย  

 3) หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน (Carboniferous-Permian) มีอายุระหว่าง 360-245 ล้าน
ปี ประกอบด้วย หินโคลนปนกรวด หินทราย หินปูนเน้ือดิน หินดินดานและหินเชิร์ต พบเป็นเทือกเขาสูง
ต่อเน่ืองกันในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย ติดต่อกับจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 4) หินยุคเพอร์เมียน (Permain) มีอายุระหว่าง 286-245 ล้านปี เป็นหินยุคเพอร์เมียนช่วงกลาง 
ประกอบด้วย หินปูน หินดินดาน หินเชิร์ต บางแห่งมีหินบะซอลล์รูปหมอนและเซอร์เพนทิไนต์ปะปนร่วมด้วย 
หินปูนยุคน้ี เรียกกันทั่วไปว่า กลุ่มหินราชบุรี (Ratburi group) พบเพียงเล็กน้อยเป็นภูเขาโดดที่ดันตัวขึ้นมาแทรก
บริเวณหินโคลน ในยุคไทรแอสซิกตอนบน พบในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย 

 5) หินยุคเพอร์เมียน-ไทรแอสซิก (Permain-Triassic) มีอายุระหว่าง 286-208 ล้านปี 
ประกอบด้วยหินทราย หินทรายเน้ือภูเขาไฟ หินปูนเน้ือดิน หินปูนไข่ปลา หินไรโอลิติกทัฟฟ์ พบเพียงเล็กน้อย
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสุโขทัย ในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย  

 6) หินมหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic Era) มีอายุระหว่าง 245-65 ล้านปี เป็นหินอัคนีพวก 
หินแกรนิต หินควอรตซ์มอนโซไนต์ หินมอนโซไนต์ พบบริเวณอําเภอบ้านด่านลานหอย ติดต่อกับจังหวัดตากและ
จังหวัดลําปาง 

 7) หินยุคไทรแอสซิก (Triassic) มีอายุระหว่าง 245-208 ล้านปี ส่วนใหญ่จะเป็นหินยุคไทรแอ
สซิกตอนบน ประกอบด้วย หินโคลน หินโคลนเน้ือซิลิกา หินทราย หินดินดานสีเทาดํา-เทาอมเขียว พบซากดึกดํา
บรรพ์มาก นอกจากน้ันจะเป็นหินภูเขาไฟ ชนิดแอนดิไซต์ เน้ือแน่นแข็ง สีเทาเขียว พบเป็นทิวเขาสูงในเขตอําเภอ
ศรีสัชนาลัย บริเวณรอยต่อกับจังหวัดลําปาง  

 8) หินยุคจูแรสสิก (Jurassic) มีอายุระหว่าง 208-146 ล้านปีเป็นหินยุคจูแรสสิกช่วงกลาง 
ประกอบด้วย หินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน สีนํ้าตาลแดง และหินยุคจูแรสสิกช่วงบน ประกอบด้วย หินทราย 
หินกรวดมน สีเทาขาว หินดินดาน ที่แสดงการเรียงตัวแบบเฉียงระดับ พบเพียงเล็กน้อยเป็นภูเขาโดดลูกเล็กๆ ใน
เขตอําเภอศรีสัชนาลัยและอําเภอสวรรคโลก 

 9) ตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Quaternary) มีอายุระหว่าง1.8 ล้านปี จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 
ตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว ขนาดต้ังแต่กรวด ทราย ทรายแป้ง จนถึงดินเหนียว โดยเกิดจากการสะสมตัวของตะกอน
ตะพัก ตะกอนน้ําพารูปพัด และตะกอนท่ีราบสะสมตัวโดยทางนํ้า ตามร่องนํ้าและที่ราบนํ้าท่วมถึง พบเป็นบริเวณ
กว้างในเขตอําเภอศรีสําโรง อําเภอเมืองสุโขทัยและอําเภอกงไกรลาศ 



ภาพที่ 2 แผนที่ธรณีวิททยา จงัหวัดสุสโุขทัย 
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6.4. ธรณสีัณฐาน 
ธรณีสัณฐานของจังหวัดสุโขทัย แบ่งออกได้เป็น 4 หน่วย ได้แก่ 
 1) พ้ืนที่ตะกอนนํ้าพา (Alluvial plain)เป็นพ้ืนที่เกิดใหม่ ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของพ้ืนที่ปรับระดับ

หรือพ้ืนที่การกร่อนซึ่งเกิดจากการกัดเซาะและทับถมของลํานํ้าในปัจจุบัน บริเวณที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 
(flat to nearly level) สองข้างแม่นํ้ายมและแม่นํ้าน่าน ประกอบด้วย สันดินริมนํ้า (river levee)  เกิดเป็นแนว
ริมฝั่งแม่นํ้า ตะกอนดินที่ถูกพัดพามาทับถมเป็นตะกอนใหม่ เน้ือหยาบถึงค่อนข้างหยาบ และมีพ้ืนที่ลุ่มหลังสันดิน
ริมนํ้า (back swamp) เป็นพ้ืนที่ที่ตะกอนดินที่ถูกพัดพามาทับถม เป็นตะกอนค่อนข้างใหม่ เน้ือละเอียดปานกลาง
ถึงละเอียด ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบตามแม่นํ้ายม บริเวณอําเภอเมือง อําเภอศรีสําโรงและอําเภอกงไกร-ลาศ  
นอกจากน้ียังพบว่ามีการสะสมตัวของตะกอนตะพักลํานํ้า และตะกอนนํ้าพารูปพัด ในบริเวณที่มีสภาพพ้ืนที่
ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นบริเวณที่ต่อจากพ้ืนที่การกร่อนลงมา ในเขตอําเภอทุ่งเสล่ียม อําเภอ
สวรรคโลกและอําเภอศรีสัชนาลัย สําหรับสภาพพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบระหว่างหุบเขา (river valley) จะมีลักษณะเป็น
แนวแคบๆตามลํานํ้าสายต่างๆ ตะกอนจะมีการทับถมเป็นช้ัน (stratified) บางบริเวณอาจจะพบช้ันดานหินหรือหิน
โผล่ (outcrops) ตามลําห้วยพบมากในเขตอําเภอศรีสัชนาลัยและอําเภอทุ่งเสลี่ยม 

 2) พ้ืนที่ปรับระดับ (denudation surface)เป็นบริเวณที่มีกระบวนการต่างๆ ตามธรรมชาติที่ทํา
ให้เกิดการลดระดับของผิวแผ่นดิน อันได้แก่การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การแตกหลุดของมวลเศษหินและการพัด
พา ทําให้บริเวณดังกล่าวมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย (nearly level to gently 
undulating) ที่เรียกว่า พ้ืนที่เกือบราบ (peneplain) พบในบริเวณของกลุ่มหินตะกอน ในยุคคาร์บอนิเฟอรัส
ประกอบด้วย หินทราย หินเชิร์ต หินดินดาน ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอศรีสัชนาลัยและอําเภอทุ่งเสลี่ยม  

 3) พ้ืนที่การกร่อน (erosion surface)เป็นพ้ืนที่ผิวดินที่เหลือจากการกร่อน ที่มีการปรับสภาพ
พ้ืนที่ให้ราบเรียบลง โดยการชะล้างและพังทลายของหินพ้ืนฐานต่างๆ การกัดเซาะโดยลําห้วยลําธารต่างๆ ร่วมกับ
ขบวนการอ่ืนๆ ทําให้ความลาดชันและระดับของพ้ืนที่ลดลงจากเดิม โดยส่วนใหญ่จะพบช้ันดานหินอยู่ไม่ลึกจาก
พ้ืนผิวมากนัก ตะกอนพ้ืนผิวส่วนใหญ่เกิดจากการผุพังอยู่กับที่ (in situ material) หรือวัสดุที่เคลื่อนย้ายไปทับถม
ในบริเวณที่ตํ่ากว่า โดยกระบวนการทางธรณีสัณฐานต่างๆ ทําให้สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด 
(undulating) ถึงลอนชัน (rolling) มีความลาดชันต้ังแต่   5-35 เปอร์เซ็นต์ มีระดับความสูงต้ังแต่ 50-300 เมตร 
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง กลุ่มหินที่พบเป็นกลุ่มเดียวกันกับพ้ืนที่ภูเขา 

 4) พ้ืนที่ภูเขา (mountainous area)พ้ืนที่ภูเขาของจังหวัดสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชัน
เชิงซ้อน (slope complex) มีระดับความสูงต้ังแต่ 300-1,200 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ส่วนใหญ่อยู่
ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก ในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอทุ่งเสล่ียม อําเภอบ้านด่านลานหอยและอําเภอ
คีรีมาศ กลุ่มหินที่พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหินตะกอนในยุคคาร์บอนิเฟอรัสจนถึงยุคไทรแอสซิส ลักษณะภูเขาเป็นแบบ
ภูเขาสูงสลับซับซ้อน ประกอบด้วย หินโคลนปนกรวด หินทราย หินปูนเน้ือดิน หินเชิร์ตและหินดินดาน บางบริเวณ
อาจจะมีหินแปร ชนิดควอร์ตไซต์หินควอร์ตซีสและหินฟิลไลต์ แทรกปะปนร่วมอยู่ด้วย พบกลุ่มหินอัคนีในมหายุคมี
โซโซอีก ชนิดหินแกรนิต หินควอรตซ์มอนโซไนต์ หินมอนโซไนต์ ในเขตอําเภอบ้านด่านลานหอย บริเวณรอยติดต่อ
จังหวัดตากและจังหวัดลําปาง  
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6.5. สภาพภูมิอากาศ 
จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเฉล่ียรายเดือนในรอบ 30ปี (พ.ศ. 2526-2556) ของสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ

ประจําจังหวัดสุโขทัย (ตารางที่ 1) พบว่าสภาพภูมิอากาศทั่วไป มีลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู 
(Tropical Savana Climate : Aw) ตามระบบการจําแนกภูมิอากาศของ Koppen มี 3 ฤดูได้แก่  

1. ฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมซ่ึงเป็นช่วงเปลี่ยนจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และเป็นระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเดือน
เมษายนบริเวณประเทศไทยมีดวงอาทิตย์อยู่เกือบตรงศีรษะในเวลาเที่ยงวันทําให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์
เต็มที่ สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าวทั่วไปในฤดูน้ีแม้ว่าโดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้งแต่บางคร้ังอาจมีมวล
อากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบนทําให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับ
มวลอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่เหนือประเทศไทยซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บ
ตกก่อให้เกิดความเสียหายได้พายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูน้ีมักเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าพายุฤดูร้อน 

2. ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยและร่องความ
กดอากาศตํ่าพาดผ่านประเทศไทยทําให้มีฝนชุกทั่วไปร่องความกดอากาศตํ่าน้ีปกติจะพาดผ่านภาคใต้ในเดือน
พฤษภาคมแล้วจึงเลื่อนขึ้นไปทางเหนือตามลําดับจนถึงช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะพาดผ่านอยู่บริเวณ
ประเทศจีนตอนใต้ ทําให้ฝนในประเทศไทยลดลงระยะหนึ่งและเรียกว่าเป็นช่วงฝนทิ้ง ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 
สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือนในเดือนกรกฎาคมปกติร่องความกดอากาศตํ่าจะ
เลื่ อนกลับลงมาทางใต้พาดผ่านบริ เวณประเทศไทยอีกครั้ งทํ าใ ห้มีฝนชุกต่อเ น่ือง  จนกระทั่ งมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยแทนที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณกลางเดือนตุลาคม
ประเทศไทยตอนบน จะเริ่มมีอากาศเย็นและฝนลดลงโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเว้นแต่
ภาคใต้ยังคงมีฝนชุกต่อไปจนถึงเดือนธันวาคมและมักมีฝนหนักถึงหนักมากจนก่อให้เกิดอุทกภัยโดยเฉพาะภาคใต้
ฝั่งตะวันออกซึ่งจะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกอย่างไรก็ตามการเริ่มต้นฤดูฝนอาจจะช้าหรือเร็วกว่า
กําหนดได้ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ 

3. ฤดูหนาวเริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์เมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม
ประเทศไทยต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝน
เป็นฤดูหนาวอากาศแปรปรวน ไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะบริเวณภาค
กลางตอนล่างและภาคตะวันออกลงไปซ่ึงจะหมดฝน และเร่ิมมีอากาศเย็นช้ากว่าภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสุโขทัย พอสรุปได้ดังน้ี 
ฝน  มีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 1,144.95 มิลลิเมตร (สุโขทัย 1,358.5และ อ.ศรีสําโรง 1,151.4 มิลลิเมตร)

เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดในรอบปีคือเดือนกันยายน มีปริมาณเฉลี่ย 267.9 มิลลิเมตรและเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุด
ในพ้ืนที่สุโขทัย คือเดือนพฤศจิกายนมีปริมาณเฉล่ีย 5.4 มิลลิเมตร แต่อําเภอศรีสําโรง 5.2 มิลลิเมตรในเดือน
มกราคม 

ความช้ืนสัมพัทธ์ ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปีมีค่า 76-77% ในช่วงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุดอยู่ในช่วง 83-84% และเฉลี่ยตํ่าสุดในช่วงเดือนเมษายนคืออยู่ในช่วง 68% 

อุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 27.6 องศาเซลเซียส โดยเดือนเมษายนมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 
37.7 องศาเซลเซียสและเดือนมกราคมมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด 18.5 องศาเซลเซียส  
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ตารางที่ 1 ปรมิาณนํ้าฝน ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า ความช้ืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิของจังหวัดสุโขทัย ในคาบ 30 
ปี (พ.ศ.2526-2556) 

เดือน 

ปริมาณน้ําฝน ความชืน้
สัมพัทธ ์

(%) 

อุณหภูมิ (°C) ค่าศักย์การคายระเหยน้ํา 

ทั้งหมด
(มม.) 

ใช้ได้จริง\1 
(มม.) 

สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย 
Eto 

(มม./เดือน) 
1/2ETo \1 
(มม./เดือน)

มกราคม 9.5 9.4 76.0 31.5 18.5 24.4 106.3 53.15 
กุมภาพันธ์ 5.9 5.8 75.0 33.4 20.1 26.2 110.5 55.25 
มีนาคม 27.9 26.7 71.0 35.3 22.3 28.3 155.4 77.7 
เมษายน 85.2 73.6 68.0 37.7 24.8 30.7 189.9 94.95 
พฤษภาคม 181.2 128.7 78.0 34.9 24.8 29.3 168 84 
มิถุนายน 218.4 142.1 80.0 33.7 25.0 28.8 152.9 76.45 
กรกฎาคม 147.1 112.5 80.0 33.2 24.8 28.4 148.7 74.35 
สิงหาคม 172.8 125.0 81.0 32.9 24.5 28.2 135.6 67.8 
กันยายน 300.0 155.0 84.0 32.8 24.4 28.1 133.5 66.75 
ตุลาคม 194.9 134.1 82.0 32.8 24.0 28.1 126.9 63.45 
พฤศจิกายน 5.4 5.4 78.0 32.1 21.5 26.6 114.6 57.3 
ธันวาคม 10.2 10.0 77.0 31.1 18.9 24.6 105.8 52.9 
รวม 1358.5 928.3 77.4 33.5 22.8 27.6 1648.1 824.05 

ตารางที่ 2 ปรมิาณนํ้าฝน ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า ความช้ืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิของอําเภอศรีสําโรง จังหวัด
สุโขทัย ในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2526-2556) 

เดือน 

ปริมาณน้ําฝน ความชืน้
สัมพัทธ ์

(%) 

อุณหภูมิ (°C) ค่าศักย์การคายระเหยน้ํา 

ทั้งหมด
(มม.) 

ใช้ได้จริง\1 
(มม.) 

สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย 
Eto 

(มม./เดือน) 
1/2ETo \1 
(มม./เดือน)

มกราคม 5.2 5.2 73.0 31.2 18.7 24.8 115.5 57.75 
กุมภาพันธ์ 7.8 7.7 75.0 33.3 20.9 26.5 122.1 61.05 
มีนาคม 19.9 19.3 69.0 34.9 22.5 28.5 148.4 74.2 
เมษายน 50.7 46.6 68.0 36.6 24.6 30.4 162.5 81.25 
พฤษภาคม 187.2 131.1 78.0 34.3 25.1 29.3 150.4 75.2 
มิถุนายน 147.0 112.4 78.0 33.3 25.0 29.3 152.9 76.45 
กรกฎาคม 132.2 104.2 80.0 32.7 25.0 28.6 139.6 69.8 
สิงหาคม 184.8 130.2 81.0 32.6 24.9 28.4 130 65 
กันยายน 235.8 146.8 83.0 32.7 24.7 28.5 122.6 61.3 
ตุลาคม 147.1 112.5 82.0 32.4 24.3 28.1 121.5 60.75 
พฤศจิกายน 22.0 21.2 75.0 32.2 21.9 27 111.1 55.55 
ธันวาคม 11.7 11.5 74.0 30.9 19.8 25.2 100.7 50.35 
รวม 1151.4 848.7 76.2 33.1 23.1 27.9 1577.3 788.65 

ที่มา: ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (\1เกิดจากการคํานวณ) 
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ดังน้ัน ช่วงฤดูปลูกพืชที่เหมาะสมในพ้ืนที่เขตอําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย คือระหว่าง วันที่ 12 เมษายน 
ถึง วันที่ 17 ตุลาคม รวมเวลา 188 วัน 

 
7. ผลการศึกษา 

 
7.1 ทรัพยากรดิน 
จากการสํารวจดินพบว่าจังหวัดสุโขทัย มีดินอยู่ 34 ชุดดิน มีเน้ือที่ประมาณ  2,865,347 ไร่หรือ69.504 

เปอร์เซ็นต์ของเน้ือที่ทั้งหมด และเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 5ประเภท มีเน้ือที่ประมาณ 1,257,210 ไร่หรือ30.496 
เปอร์เซ็นต์ของเน้ือที่ทั้งหมด (ตารางที่ 3) มีหน่วยแผนที่ดินทั้งหมด 134 หน่วยแผนที่ จําแนกเป็นหน่วยเด่ียว 122 
หน่วย เป็นหน่วยผสม 7 หน่วย พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 5 หน่วย (ตารางที่ 4) อธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปน้ี 
ตารางที่ 3 ชุดดินและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่พบในจังหวัดสุโขทัย 
ลําดับ ชื่อชุดดิน สัญลักษณ ์ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

1 ชุดดินบ้านจ้อง Bg      16,315  0.395
2 ชุดดินบ้านหมี่ Bm        3,123  0.076
3 ชุดดินบางระกํา Brk     126,388  3.065
4 ชุดดินเชียงคาน Ch      12,821  0.311
5 ชุดดินเชียงใหม่ Cm      43,660  1.060
6 ชุดดินดงยางเอน Don      54,770  1.328
7 ชุดดินหินซ้อน Hs        2,900  0.070
8 ชุดดินแก่งคอย Kak      15,742  0.382
9 ชุดดินขาณุ Khu          147  0.004
10 ชุดดินกําแพงเพชร Kp     776,769  18.841
11 ชุดดินลี่ Li      63,302  1.536
12 ชุดดินลานสัก Lsk          369  0.009
13 ชุดดินลาดหญ้า Ly      42,755  1.037
14 ชุดดินแม่อิง Mi      11,494  0.279
15 ชุดดินมวกเหล็ก Ml      28,301  0.686
16 ชุดดินแม่ริม Mr        7,620  0.185
17 ชุดดินแม่สาย Ms      86,489  2.099
18 ชุดดินงาว No          777  0.019
19 ชุดดินนครสวรรค์ Ns          174  0.004
20 ชุดดินโพทะเล Plo      56,533  1.371
21 ชุดดินภูสะนา Ps        7,167  0.174
22 ชุดดินพิษณุโลก Psl     374,204  9.077
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ตารางที่ 3(ต่อ) ชุดดินและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่พบในจังหวัดสุโขทัย 
ลําดับ ชื่อชุดดิน สัญลักษณ ์ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
23 ชุดดินสันทราย Sai      26,083  0.633
24 ชุดดินไทรงาม Sg        8,646  0.210
25 ชุดดินศรีสัชนาลัย Sir      90,441  2.194
26 ชุดดินสุโขทัย Skt     306,016  7.423
27 ชุดดินสันป่าตอง Sp     280,031  6.792
28 ชุดดินศรีเทพ Sri      59,235  1.437
29 ชุดดินศรีสําโรง Ssr      54,844  1.330
30 ชุดดินทับเสลา Tas      21,490  0.521
31 ชุดดินตะพานหิน Tph      33,805  0.820
32 ชุดดินท่ายาง Ty     186,127  4.516
33 ชุดดินอุทัย Uti        4,442  0.108
34 ชุดดินวังสะพุง Ws      62,367  1.512
35 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC   1,230,112  29.839
36 สนามบิน AP          698       0.017 
37 ที่ดินดัดแปลง ML        3,762       0.091 
38 สันทรายริมนํ้า SAND BAR          554       0.013 
39 พ้ืนที่นํ้า W      22,084       0.536 

รวมพื้นที่หน่วยพื้นทีท่ั้งหมด   4,122,557   100.000 
 
ตารางที่ 4 หน่วยแผนที่ดินทีพ่บในจังหวัดสุโขทัย  
ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

1 Bg-B ชุดดินบ้านจ้องมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 675 0.016
2 Bg-C ชุดดินบ้านจ้องมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 15,640 0.379
3 Bm-A ชุดดินบ้านหมี่มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 3,123 0.076
4 Brk-A ชุดดินบางระกําความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 113,262 2.747

5 Brk-spd-A 
ดินบางระกําที่มีการระบายนํ้าค่อนข้างเลวความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

13,126 0.318

6 Ch-B ชุดดินเชียงคานมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 5,810 0.141
7 Ch-C ชุดดินเชียงคานมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 2,588 0.063
8 Ch-D ชุดดินเชียงคานมีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 341 0.008

9 Ch-hb-B 
ดินเชียงคานที่เป็นด่างสูง มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

4,082 0.099
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ตารางที่ 4(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดสุโขทัย  
ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
10 Cm-B ชุดดินเชียงใหม่มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 810 0.020

11 Cm-fsi-A 
ดินเชียงใหม่ที่เป็นดินทรายแป้งละเอียด มีความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

1,017 0.025

12 Cm-fsi-B 
ดินเชียงใหม่ที่เป็นดินทรายแป้งละเอียด มีความลาด
ชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

41,833 1.015

13 Don-A ชุดดินดงยางเอนมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 12,592 0.305
14 Don-B ชุดดินดงยางเอนมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 4,159 0.101

15 Don-ca,f-B 
ดินดงยางเอนท่ีพบคาร์บอเนตอิสระของแคลเซียม มี
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

587 0.014

16 Don-fl-A 
ดินดงยางเอนท่ีเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต์ 

5,929 0.144

17 Don-fl-B 
ดินดงยางเอนท่ีเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 
2-5 เปอร์เซ็นต์ 

13,372 0.324

18 Don-fl-C 
ดินดงยางเอนท่ีเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 
5-12 เปอร์เซ็นต์ 

116 0.003

19 Don-gm,f-A 
ดินดงยางเอนท่ีมีจุดประสีเทา ที่เป็นดินละเอียด มี
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

2,041 0.050

20 Don-gm-A 
ดินดงยางเอนท่ีมีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

15,974 0.387

21 Hs-A ชุดดินหินซ้อนมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 2,900 0.070
22 Kak-B ชุดดินแก่งคอยมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 5,917 0.143
23 Kak-C ชุดดินแก่งคอยมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 8,147 0.198
24 Kak-D ชุดดินแก่งคอยมีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 1,678 0.041

25 Khu-col-B 
ดินขาณุที่มีเป็นดินร่วนหยาบ มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

147 0.004

26 Kp-A ชุดดินกําแพงเพชรมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 323,788 7.854
27 Kp-B ชุดดินกําแพงเพชรมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 84,881 2.059

28 Kp-ant,br-A 
ดินกําแพงเพชรที่มีการดัดแปลงพ้ืนที่ในการทํานา ที่
เป็นสีนํ้าตาล มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

10,728 0.260

29 Kp-fl-A 
ดินกําแพงเพชรที่เป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต์ 

19,493 0.473

30 Kp-fl-B 
ดินกําแพงเพชรที่เป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 
2-5 เปอร์เซ็นต์ 

2,955 0.072

31 Kp-gm,br-A 
ดินกําแพงเพชรที่มีจุดประสีเทา ที่เป็นสีนํ้าตาล มี
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

817 0.020
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ตารางที่ 4(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดสุโขทัย  
ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

32 Kp-gm,f-A 
ดินกําแพงเพชรที่มีจุดประสีเทา ที่เป็นเน้ือดิน
ละเอียด มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

63,979 1.552

33 Kp-gm,pic,f-A 
ดินกําแพงเพชรที่มีจุดประสีเทา พบศิลาแลงอ่อน ที่
เป็นเน้ือดินละเอียด มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

10,485 0.254

34 Kp-gm,pic-A 
ดินกําแพงเพชรที่มีจุดประสีเทา พบศิลาแลงอ่อน มี
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

2,363 0.057

35 Kp-gm-A 
ดินกําแพงเพชรที่มีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

197,742 4.796

36 Li-B ชุดดินลี้มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 6,167 0.150
37 Li-C ชุดดินลี้มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 9,610 0.233
38 Li-D ชุดดินลี้มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 17,259 0.419
39 Li-E ชุดดินลี้มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 28,495 0.691

40 Li-lsk-B 
ดินลี้ที่เป็นดินร่วนปนเศษหิน มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

1,136 0.028

41 Li-lsk-C 
ดินลี้ที่เป็นดินร่วนปนเศษหิน มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ 

635 0.015

42 Lsk-B ชุดดินลานสักมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 369 0.009
43 Ly-B ชุดดินลาดหญ้ามีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 27,849 0.676
44 Ly-C ชุดดินลาดหญ้ามีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 2,358 0.057
45 Mi-A ชุดดินแม่อิงมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 822 0.020
46 Mi-B ชุดดินแม่อิงมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 10,672 0.259
47 Ml-B ชุดดินมวกเหล็กมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 964 0.023
48 Ml-C ชุดดินมวกเหล็กมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 7,375 0.179
49 Ml-D ชุดดินมวกเหล็กมีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 11,247 0.273
50 Ml-E ชุดดินมวกเหล็กมีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 8,715 0.211
51 Mr-B ชุดดินแม่ริมมคีวามลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 1,939 0.047
52 Mr-C ชุดดินแม่ริมมคีวามลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 1,169 0.028
53 Mr-D ชุดดินแม่ริมมคีวามลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 2,142 0.052
54 Mr-E ชุดดินแม่ริมมคีวามลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 1,471 0.036

55 Mr-fl-B 
ดินแม่ริมที่เป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

899 0.022

56 Ms-A ชุดดินแม่สายมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 26,617 0.646
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ตารางที่ 4(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดสุโขทัย  
ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

57 Ms-f-A 
ดินแม่สายที่เป็นเน้ือดินละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

41,454 1.006

58 Ms-pic-A 
ดินแม่สายที่พบศิลาแลงอ่อน มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

7,866 0.191

59 Ms-va,f-A 
ดินแม่สายที่พบในร่อง ที่เป็นเน้ือดินละเอียด มีความ
ลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

149 0.004

60 Ms-va,fl-A 
ดินแม่สายที่พบในร่อง ที่เป็นดินร่วนละเอียด มีความ
ลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

901 0.022

61 Ms-va-A 
ดินแม่สายที่พบในร่อง มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

9,502 0.230

62 No-C ชุดดินงาวมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 777 0.019
63 Ns-D ชุดดินนครสวรรค์มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 174 0.004
64 Plo-A ชุดดินโพทะเลความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 53,448 1.296

65 Plo-fsi-A 
ดินโพทะเลท่ีเป็นดินทรายแป้งละเอียด ความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต์ 

3,085 0.075

66 Ps-B ชุดดินภูสะนามีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 7,039 0.171

67 Ps-br-A 
ดินภูสะนาที่เป็นสีนํ้าตาล มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

128 0.003

68 Psl-A ชุดดินพิษณุโลกมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 274,291 6.653

69 Psl-fsi-A 
ดินพิษณุโลกทีเ่ป็นดินทรายแป้งละเอียด มีความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

99,913 2.424

70 Sai-fl-A 
ดินสันทรายที่เป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน  
0-2 เปอร์เซ็นต์ 

26,083 0.633

71 Sg-fl-A 
ดินไทรงามที่เป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

8,646 0.210

72 Sir-A ชุดดินศรีสัชนาลัยมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 90,441 2.194
73 Skt-A ดินสุโขทัยมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 163,072 3.956

74 Skt-fl-A 
ดินสุโขทัยที่เป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

29,037 0.704

75 Skt-fsi-A 
ดินสุโขทัยที่เป็นดินร่วนปนทรายแป้ง มีความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต์ 

25,959 0.630

76 Skt-lb,pd-A 
ดินสุโขทัยที่มีความอ่ึมตัวด้วยเบสตํ่า ที่มีการระบาย
นํ้าเลวมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

75,870 1.840

77 Skt-pd-A 
ดินสุโขทัยที่มีการระบายนํ้าเลว มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

12,078 0.293
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ตารางที่ 4(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดสุโขทัย  
ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
78 Sp-A ชุดดินสันป่าตองมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 8,354 0.203
79 Sp-B ชุดดินสันป่าตองมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 45,218 1.097

80 Sp-fl-B 
ดินสันป่าตองที่เป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 
2-5 เปอร์เซ็นต์ 

1,159 0.028

81 Sp-fsi-B 
ดินสันป่าตองที่เป็นดินร่วนปนทรายแป้ง มคีวามลาด
ชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

4,191 0.102

82 Sp-gm,fl-A 
ดินสันป่าตองที่มีจุดประสีเทา ที่เป็นดินร่วนละเอียด 
มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

9,997 0.242

83 Sp-gm,fsi-A 
ดินสันป่าตองที่มีจุดประสีเทา ที่เป็นดินร่วนปนทราย
แป้ง มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

2,396 0.058

84 Sp-gm,lsk-A 
ดินสันป่าตองที่มีจุดประสีเทา ที่เป็นดินร่วนปนกรวด 
มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

5,925 0.144

85 Sp-gm-A 
ดินสันป่าตองที่มีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

5,415 0.131

86 Sp-hb,fl-A 
ดินสันป่าตองที่เป็นด่างสูง ที่เป็นดินร่วนละเอียด มี
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

21,097 0.512

87 Sp-hb,fl-B 
ดินสันป่าตองที่เป็นด่างสูง ที่เป็นดินร่วนละเอียด มี
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

3,307 0.080

88 Sp-hb,gm,fl-A 
ดินสันป่าตองที่เป็นด่างสูง ที่มีจุดประสีเทา ที่เป็นดิน
ร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

31,535 0.765

89 Sp-hb,gm,fl-B 
ดินสันป่าตองที่เป็นด่างสูง ที่มีจุดประสีเทา ที่เป็นดิน
ร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

949 0.023

90 Sp-hb,lsk-A 
ดินสันป่าตองที่เป็นด่างสูง ที่เป็นดินร่วนปนกรวด มี
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

5,029 0.122

91 Sp-hb,lsk-B 
ดินสันป่าตองที่เป็นด่างสูง ที่เป็นดินร่วนปนกรวด มี
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

5,850 0.142

92 Sp-hb,mw,fl-B 
ดินสันป่าตองที่เป็นด่างสูง ที่มีการระบายนํ้าดีปาน
กลาง ที่เป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

3,686 0.089

93 Sp-hb,mw-A 
ดินสันป่าตองที่เป็นด่างสูง ที่มีการระบายนํ้าดีปาน
กลาง มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

17,191 0.417

94 Sp-hb,mw-B 
ดินสันป่าตองที่เป็นด่างสูง ที่มีการระบายนํ้าดีปาน
กลาง มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

14,579 0.354

95 Sp-hb-B 
ดินสันป่าตองที่เป็นด่างสูง มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

61,801 1.499
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ตารางที่ 4(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดสุโขทัย  
ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

96 Sp-lsk-A 
ดินสันป่าตองที่เป็นดินร่วนปนกรวด มีความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต์ 

1,853 0.045

97 Sp-lsk-B 
ดินสันป่าตองที่เป็นดินร่วนปนกรวด มีความลาดชัน 
2-5 เปอร์เซ็นต์ 

23,595 0.572

98 Sp-lsk-C 
ดินสันป่าตองที่เป็นดินร่วนปนกรวด มีความลาดชัน 
5-12 เปอร์เซ็นต์ 

2,022 0.049

99 Sp-mw,fl-A 
ดินสันป่าตองที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง ที่เป็นดิน
ร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

4,882 0.118

100 Sri-A ชุดดินศรีเทพมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 6,280 0.152

101 Sri-fl-A 
ดินศรีเทพที่เป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

52,955 1.285

102 Ssr-A ชุดดินศรีสําโรงมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 54,844 1.330
103 Tph-A ชุดดินตะพานหินมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 33,805 0.820
104 Ty-B ชุดดินท่ายางมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 59,944 1.454
105 Ty-C ชุดดินท่ายางมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 66,107 1.604
106 Ty-D ชุดดินท่ายางมีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 19,990 0.485
107 Ty-E ชุดดินท่ายางมีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 2,195 0.053
108 Uti-A ชุดดินอุทัยมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 1,135 0.028

109 Uti-gm-A 
ดินอุทัยที่มีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

3,307 0.080

110 Ws-B ชุดดินวังสะพุงมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 15,789 0.383
111 Ws-C ชุดดินวังสะพุงมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 16,751 0.406
112 Ws-D ชุดดินวังสะพุงมีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 2,907 0.071

113 Ws-br-B 
ดินวังสะพุงที่เป็นสีนํ้าตาล มคีวามลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

637 0.015

114 Ws-br-C 
ดินวังสะพุงที่เป็นสีนํ้าตาล มคีวามลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ 

172 0.004

115 Ws-br-D 
ดินวังสะพุงที่เป็นสีนํ้าตาล มคีวามลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ 

225 0.005

116 Ws-d-B 
ดินวังสะพุงที่เป็นดินลึก ความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

2,331 0.057

117 Ws-d-C 
ดินวังสะพุงที่เป็นดินลึก ความลาดชัน 12-20
เปอร์เซ็นต์ 

1,762 0.043
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ตารางที่ 4(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดสุโขทัย  
ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธบิาย เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

118 Ws-gm,d-B 
ดินวังสะพุงที่มีจุดประสีเทา ที่เป็นดินลึก ความลาด
ชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

3,016 0.073

119 Ws-mw,br-B 
ดินวังสะพุงที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง ที่เป็นสี
นํ้าตาล ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

266 0.006

120 Ws-mw,d-B 
ดินวังสะพุงที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง ที่เป็นดิน
ลึก ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

13,859 0.336

121 Ws-mw,d-C 
ดินวังสะพุงที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง ที่เป็นดิน
ลึก ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 

452 0.011

122 Ws-mw,vd-B 
ดินวังสะพุงที่มีการระบายนํ้าดีปานกลาง ที่เป็นดิน
ลึกมาก ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

4,200 0.102

123 Kp-Kp-fl-A 
หน่วยผสมของชุดดินกําแพงเพชรกับดินกําแพงเพชร
ที่เป็นดินร่วนละเอียดมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

59,538 1.444

124 Ly-Ty-B 
หน่วยผสมของชุดดินลาดหญ้ากับชุดดินท่ายาง      
มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

15,995 0.388

125 Ly-Ty-hb-B 
หน่วยผสมของชุดกินลาดหญ้ากับดินท่ายางที่เป็น
ด่างสูง มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

4,332 0.105

126 Ly-Ty-hb-C 
หน่วยผสมของชุดกินลาดหญ้ากับดินท่ายางที่เป็น
ด่างสูง มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 

4,769 0.116

127 Tas-C-RC 
หน่วยผสมของชุดดินทับเสลากับที่ดินหินพ้ืนโผล่มี
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 

21,490 0.521

128 Ty-C-RC 
หน่วยผสมของชุดดินท่ายางกับที่ดินหินพ้ืนโผล่มี
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 

15,620 0.379

129 Ty-D-RC 
หน่วยผสมของชุดดินท่ายางกับที่ดินหินพ้ืนโผล่มี
ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 

9,723 0.236

130 SC 
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ 

1,230,112 29.839

131 AP สนามบิน 698 0.017
132 ML ที่ดินดัดแปลง 3,762 0.091
133 SAND BAR สันทรายริมนํ้า 554 0.013
134 W พ้ืนที่นํ้า 22,084 0.536

รวมพื้นที่หน่วยพื้นทีท่ั้งหมด 4,122,557 100.000
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0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

 
skeletal, kao
อนลาดเล็กน้อ
ณไหลเขาและ
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 

26 
 

olinitic, isoh
อย ถึง ลูกคลื่น
ะเชิงเขา 
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
นลอนชัน  คว

้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
วามลาดชัน 2-

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 
-20 % 

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
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

เชียงใหม่ 
A) Coarse-l

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

loamy, mix

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

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา ปา

ต่ํา 

27 
 

xed, supera

ป็นลูกคลื่นลอน
า 
ใหม่ 

รสลับช้ันของ
ร่วนหรือดินร่ว
เป็นกลาง (pH
มีจุดประสีนํ้า
อดช้ันดิน 
ช่ขังในฤดูฝน
ในช่วงกลางฤ
อพืชผัก ปรับ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

านกลาง ป

ต่ํา ป

active, non

นลาดเล็กน้อย

การไหลบ่าข
งเน้ือดินต่างๆ
วนปนทรายแ
H 6.0-7.0) ดิ
าตาลแก่ ปฏิ

ดูฝนที่มีฝนตก
บปรุงบํารุงดิน

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

nacid, isohy

ย ความลาดชั

ของน้ําบนผิว
ๆ เน่ืองจากก
แป้งหรือดินร่ว
ดินล่างเป็นดิน
กิริยาดินเป็น

กหนักมาก ใน
นโดยใช้อินทรี

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

สูง 

ต่ํา 

Ser
yperthermic

ชัน 1-5 % 

ดิน  ช้า 
การทับถมเป็น
วนปนทราย สี
นร่วนปนทราย
นกรดปานกลา

นพ้ืนที่ชลประ
รียวัตถุ และใ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

ต่ํา 

ies Cm 
c 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
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
พบบริเวณ
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
ณเนินตะกอนน
ตะกอนนํ้าพา
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
นํ้าพารูปพัดแ

เป็นดินร่วนปน
ดปานกลางถึง
ดประสีนํ้าตาล

าน ใต้ช้ันไถพ
ถพรวนโดยไถ
มอินทรียวัตถุ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

perthermic 
นลาดเล็กน้อย
และตะพักลํานํ้

การไหลบ่าข
นทรายแป้งหรื
งเป็นกลาง (p
ลเข้มหรือสีนํ้า

รวนมักแน่นทึ
ถให้ลึกกว่าปก
และใช้ปุ๋ยอิน

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

Oxyaquic (U
ย ความลาดชั
นํ้า 

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 % 

ดิน  ช้า 
นียวปนทรายแ
 ดินล่างเป็นดิ
อง ปฏิกิริยาดิ

ชได้ยาก 
ทรียวัตถุในก

บปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

ies Don 
ustalfs 

แป้ง สีนํ้าตาล
ดินร่วนเหนียว
ดินเป็นกรดจัด

ารปรับสภาพ
พ่ิมผลผลิตให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ล
ว
ด

พ
ห้



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

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 (

0

25

50

หินซ้อน 
A) Fine, mi

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก
 ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินต้ืน
ถึงเป็นกลาง (
กผิวดิน  สีนํ้าต

เป็นดินต้ืน
ปรับปรุง

ลกูพืชและระบ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

xed, active,
อนลาดเล็กน้อ
ณเขา เนินเขา
การผุพังสลายต

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

แล
แค

นกลาง ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา 

29 
 

, 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
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ถึงกรดเล็
ปฏิกิริยาด
ถึงนํ้าตาล
ในดินล่าง
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ปรับปรุงค
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ล็กน้อย (pH 
ดินกรดจัดมา
ลปนแดง  มีจุ
ง 
 
แนะ 
คุณสมบัติและ
างเคมี คว

 (

0

25

50

ขาณุ 
A) Fine-loa

ค่อนข้างร
ตะพักลําน
เกิดจากต
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินลึก
5.5-6.5) ดินบ
กถึงกรดเล็กน้

จุดประสีนํ้าตา

ดินมีความ
ปลูกพืชไ

ะโครงสร้างขอ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

amy, kaolinit
ราบเรียบถึงลูก
นํ้าระดับสูง พ
ตะกอนนํ้าพาม

ง 
ก  ดินบนเป็น
บนตอนล่างเป็
น้อย (pH 5.0-
าลแก่และสีแด

มอุดมสมบูรณ์
ร่  ควรปรับป
องดินและเพ่ิม
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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tic, isohype
กคลื่นลอนลา
พบบริเวณด้าน
มาทับถมอยู่บน

นดินร่วนปนท
ป็นดินร่วนปน
-6.5)  ในดินล
ดงปนเหลือง  

ณ์ปานกลาง 
ปรุงบํารุงดิน 
มธาตุอาหารพื
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

rthermic Ty
ดเล็กน้อย มคี

นตะวันตกของ
นตะพักลํานํ้า

การไหลบ่าข
รายหรือดินร่ว
นทรายและเป็
ล่างตอนล่าง เ
อาจพบมวลก

โดยการใส่ปุ๋
ชให้แก่ดิน 
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

ypic Paleust
ความลาดชัน 
งแม่นํ้าปิง 
   

ของน้ําบนผิว
วน สีนํ้าตาลป
นดินเหนียวป
เป็นดินหนียว
ก้อนกลมของ

ยอินทรีย์และ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง 

านกลาง 

านกลาง 

Ser
talfs 
2-5 % 

ดิน  ปานกล
ปนเทา ปฏิกิริ
ปนทรายสีนํ้าต
ปนทราย  สีเ
งเหล็กและแม

ะปุ๋ยเคมีควบ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Khu 

ลาง 
รยาดินกรดจัด
ตาลปนเหลือง
หลืองปนแดง
งกานีสสะสม

บคู่กันไป เพ่ือ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ด
ง  
ง
ม

อ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ปฏิกิริยา
ทรายแป้ง
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ดินให้ร่วน
สมบัติท

 
  
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ดินเป็นกรดป
ง สีนํ้าตาลหรื
 
แนะ 
นซุย ปรับปรงุ
างเคมี คว

 (

0

25

50

กําแพงเพ
A) Fine-silty

ค่อนข้างร
พบบริเวณ
เกิดจากต
ดีปานกลา

 ปานกลาง
น เป็นดินลึ
ปานกลางถึงเป็
รือสีนํ้าตาลปน

ดินที่ใช้ปล
ทําลายช้ัน

งบํารุงดินอยู่เส
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

พชร 
y, mixed, ac
ราบเรียบถึงเป็
ณเนินตะกอนน
ตะกอนนํ้าพา
าง 
ง 
กมาก ดินบน
ป็นกลาง (pH
นเหลือง ปฏิกิริ
ลูกพืชไร่มานา
นดานใต้ช้ันไถ
สมอโดยเพ่ิมอิ
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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ctive, isohyp
ป็นลูกคลื่นลอน
นํ้าพารูปพัด

นเป็นดินร่วนห
 6.0-7.0) ดิ
ริยาดินเป็นกร
าน ใต้ช้ันไถพ
ถพรวนโดยไถ
อินทรียวัตถุ แ
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

ต่ํา ป

ต่ํา ป

perthermic 
นลาดเล็กน้อย

การไหลบ่าข
หรือดินร่วนป
ดินล่างเป็นดิน
รดจัดถึงเป็นก
รวนมักแน่นทึ
ถให้ลึกกว่าปก
และใช้ปุ๋ยอินท

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป

ปานกลาง ป

ปานกลาง

ปานกลาง

Oxyaquic (U
ย ความลาดชั

ของน้ําบนผิว
ปนทรายแป้ง 
นร่วนปนทรา
รดเล็กน้อย (p

ทบึ รากชอนไช
กติ และใช้อินท
รีย์ร่วมกับปุ๋ย
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป

านกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา ป

Ser
Ultic) Haplu
ชัน 1-5 % 

ดิน  ช้า 
 สีนํ้าตาลถึง
ยแป้งถึงดินร่
pH 5.5-6.5) 
ชได้ยาก 
ทรียวัตถุในก
ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผ
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 

สูง 

สูง 

ปานกลาง 

ies Kp 
ustalfs 

งสีนํ้าตาลเข้ม
วนเหนียวปน

ารปรับสภาพ
ผลผลิตให้สู 
ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

ม 
น

พ



ชุดดิน 
การจําแน
Haplust
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ทรายแป้ง
โดยแรงโน
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ดินบนเป็
ปฏิกิริยาด
สีแดงปน
ข้อจํากัด
จะถูกชะล
ข้อเสนอ
แต่ต้องร
สมบูรณ์แ
คงสภาพป
สมบัติท

  

  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
alfs 
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ง หินโคลน หิ
น้มถ่วงของโล
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นดินร่วน ดิน
ดินเป็นกรดป
เหลือง ปฏิกิริ
 
ล้างพังทลายไ
แนะ 
บกวนดินน้อ
แก่ดินและเพ่ิม
ป่าหรือฟ้ืนฟูส
างเคมี คว

 (

0

25

ลี้
A) FClayey

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก

หินชนวน หินฟิ
ลก 

ดี 
 ปานกลาง
น เป็นดินต้ืน
นร่วนปนทราย
านกลางถึงเป็
ริยาดินเป็นกร

เป็นดินต้ืน
ได้ง่าย 

บริเวณที่มี
ยที่สุด พร้อม
มผลผลิตพืชโด
สภาพป่า 
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

-skeletal, 

อนลาดถึงเป็น
ณภูเขา เนินเข
การผุพังของหิ
ฟิลไลท์ และรว

ง 
นหรือต้ืนมาก
ยแป้งหรือดินร
นกลาง (pH 6
ดจัดถึงเป็นกร
นถึงช้ันเศษหิน

มีความลาดชัน
มทั้งจัดทําระบ
ดยใช้ปุ๋ยอินท ี

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง 

ต่ํา ปา
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mixed, se

นภูเขา ความล
ขาและไหล่เขา
หินตะกอนเน้ื
วมถึงที่เกิดจา

กถึงช้ันเศษหิน
ร่วนปนดินเหนี
6.0-7.0) ดินล
รดเล็กน้อย (p
นหนาแน่นแล

ันไม่มากนัก (
บบอนุรักษ์ดิ
รีย์ร่วมกับปุ๋ย

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง ป

านกลาง ป

emiactive, 

ลาดชัน 5-35 
า 
้อละเอียดแล
ากวัสดุดินหรือ

การไหลบ่าข
นหนาแน่น บ
นียวปนเศษหิน
ล่างเป็นดินเหน
pH 5.5-6.5)
ละความอุดมส

(ไม่เกิน 12%)
นและนํ้า  ที่
เคมี พ้ืนที่ลาด

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง

shallow, 

% 

ะหินที่แปรส
อหินที่เคลื่อน

ของน้ําบนผิว
างบริเวณอาจ
น สีนํ้าตาลเข้
นียวปนเศษหิ

สมบูรณ์ตํ่า  พ้ื

) และดินไม่ต้ื
เหมาะสมโด
ดชันสูงไม่ควร

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

ต่ํา ป

Ser
hyperther

ภาพ เช่น หิน
นย้ายมาเป็นระ

ดิน  ปานกล
จพบช้ันหินพ้ืน
ข้มหรือสีนํ้าตา
หนหนาแน่นมา

้นที่ที่มีความล

้นมาก อาจใช้
ยใช้วิธีพืช เพิ
รนํามาใช้เพาะ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

ปานกลาง 

ies Li 
mic, Ultic

นดินดาน หิน
ะยะทางใกล้ๆ

ลางถึงเร็ว 
นในระดับต้ืน
าลปนแดงเข้ม
าก สีแดงหรือ

ลาดชันสูง ดิน

ช้ปลูกพืชไร่ได้
พ่ิมความอุดม
ะปลูก ควรให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

c 

น
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น 
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อ

น

ด้ 
ม
ห้



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
อย ความลาด
ขา ของภูมิปร
หรือถูกเคลื่อน

เป็นดินร่วนป
นทรายปนกรว

 เสี่ยงต่อการ

ณ์แก่ดินและเ
ทําระบบอนุรัก

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

perthermic 
ดชัน 0-2 % 
ระเทศที่เป็นหิ
นย้ายมาในระ

การไหลบ่าข
ปนทราย สีนํ้า
วดเล็กน้อย มีสี

ขาดนํ้าเล็กน้อ

เพ่ิมผลผลิตพื
กษ์ดินและนํ้าท

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา ป

ต่ํา 

ต่ํา 

Typic Haplu

นแกรนิต 
ะยะทางใกล้ๆ

ของน้ําบนผิว
ตาล ปฏิกิริยา
สีนํ้าตาลเข้ม 

อยถึงปานกล

พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ
ที่เหมาะสมโด

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
ustults 

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
โน้มถ่วงข
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
เทาหรือสี
ร่วนปนท
ปฏิกิริยา
50-125 
สารกลมข
ข้อจํากัด
จัดการที่เ
ข้อเสนอ
พืชตามแ
พืชได้ดีขึน้
สมบัติท

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ของโลกของหิน
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
สีนํ้าตาลปนเห
ทรายหรือดินร่
ดินเป็นกรดจั
ซม. จากผิวดิ
ของหินลูกรังก
 
เหมาะสมในพ้ื
แนะ 
แนวระดับและ
น  พืชสามาร
างเคมี คว

 (

0

25

50

ลาดหญ้า 
A) Fine-loa

ค่อนข้างร
พบบริเวณ
เกิดจากก

นทรายและหิ
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินลึก
หลือง ปฏิกิริย
รวนเหนียวปน
ัดมาก (pH 

ดิน ก้อนกรวด
กระจายอยู่ทัว่

ความอุดม
พ้ืนที่ที่มีความล

ในการปลู
ะใช้ปุ๋ยอินทรีย
ถดูดไปใช้ได้ 
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ปาน

0-100 ต

amy, siliceou
ราบเรียบถึงลูก
ณไหลเขาและ
การสลายตัวผุ
นควอร์ตไซต์ 

ง 
กปานกลาง  
ยาดินเป็นกรด
นทราย   สีนํ้าต

5.0) ดินล่างต
ดเป็นพวกเศษ
วไปในช้ันดินป
มสมบูรณ์ตํ่า 
ลาดชันสูง 
ลกูพืช ควรมีวิ ี
ย์ พวกปุ๋ยคอก

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง 

นกลาง 

ต่ํา 
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us, isohyper
กคลื่นลอนลา
ะเชิงเขา 
ผุพังอยู่กับที่ แ
โดยมีหินดินด

ดินบนเป็นดิน
ดจัดมากถึงกร
ตาลหรือสีนํ้า
ตอนล่างเป็นดิ
ษหินควอร์ตไซ
ปฏิกิริยาดินเป็
เสี่ยงต่อการข

ธีการที่เหมาะ
ก ปุ๋ยหมัก หรื

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

ต่ํา ป

ต่ํา ป

rthermic Ka
ดเล็กน้อย มคี

และ/หรือ เคลื
ดานและหินฟิ

การไหลบ่าข
นร่วนหรือดิน
รดปานกลาง (
ตาลปนแดงแ
ดินร่วนปนดิน
ซต์  หินทราย
นกรดจัดมาก
ขาดแคลนนํ้า

ะสมเพ่ืออนุรกั
รือปุ๋ยพืชสด เ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

nhaplic Hap
ความลาดชัน 

ลื่อนย้ายมาเป็
ลไลท์เป็นหินพ

ของน้ําบนผิว
ร่วนปนทราย
(pH 5.0-6.0
ละเป็นดินร่วน

นเหนียว สีแดง
  หินฟิลไลท์ 
ถึงกรดจัด (p
 และการกัดก

กษ์ดินและนํ้า 
เพ่ือช่วยให้ดิน

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

Ser
plustults 
1-5 % 

ป็นระยะทางใ
พ้ืน 

ดิน  ปานกล
ย     สีนํ้าตาล
0) ดินบนตอน
นเหนียวปนท
งปนเหลืองใน
์ และหินดินด

pH 4.5-5.0) 
กร่อนของดิน

เช่น ปลูกพืช
นอุ้มนํ้า และยึ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ies Ly 

กล้ๆ โดยแรง

ลางถึงเร็ว 
ล สีนํ้าตาลปน
นล่าง เป็นดิน
ทรายปนกรวด
นช่วงความลึก
ดาน และมวล

น  ถ้าไม่มีการ

คลุมดิน ปลูก
ยึดธาตุอาหาร

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ง

น
น
ด 
ก 
ล

ร

ก
ร



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ปฏิกิริยา
ทรายแป้ง
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ดินให้ร่วน
สูงขึ้น 
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ดินเป็นกรดป
ง สีนํ้าตาลหรื
 
แนะ 
นซุย ปรับปรุ

างเคมี คว

 (

0

25

50

แม่อิง 
A) Fine-silty

ค่อนข้างร
พบบริเวณ
เกิดจากต
ดีปานกลา

 ปานกลาง
น เป็นดินลึ
ปานกลางถึงเป็
รือสีนํ้าตาลปน

ดินที่ใช้ปล
ทําลายช้ัน

งบํารุงดินอยู่

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

y, mixed, ac
ราบเรียบถึงเป็
ณเนินตะกอนน
ตะกอนนํ้าพา
าง 
ง 
กมาก ดินบน
ป็นกลาง (pH
นเหลือง ปฏิกิริ
ลูกพืชไร่มานา
นดานใต้ช้ันไถ
เสมอโดยเพ่ิม

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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ctive, isohyp
ป็นลูกคลื่นลอน
นํ้าพารูปพัด

นเป็นดินร่วนห
 6.0-7.0) ดิ
ริยาดินเป็นกร
าน ใต้ช้ันไถพ
ถพรวนโดยไถ
มอินทรียวัตถุ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

ต่ํา ป

ต่ํา ป

perthermic 
นลาดเล็กน้อย

การไหลบ่าข
หรือดินร่วนป
ดินล่างเป็นดิน
รดจัดถึงเป็นก
รวนมักแน่นทึ
ถให้ลึกกว่าปก
และใช้ปุ๋ยอิน

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง

ปานกลาง

Oxyaquic (U
ย ความลาดชั

ของน้ําบนผิว
ปนทรายแป้ง 
นร่วนปนทรา
รดเล็กน้อย (p

ทบึ รากชอนไช
กติ และใช้อินท
นทรีย์ร่วมกับ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา ป

Ser
Ultic) Haplu
ชัน 1-5 % 

ดิน  ช้า 
 สีนํ้าตาลถึง
ยแป้งถึงดินร่
pH 5.5-6.5) 
ชได้ยาก 
ทรียวัตถุในก

บปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

ปานกลาง 

ies Mi 
ustalfs 

งสีนํ้าตาลเข้ม
วนเหนียวปน

ารปรับสภาพ
พ่ิมผลผลิตให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

ม 
น

พ
ห้



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ผิวดิน ดิน
เข้มหรือสี
เหนียวหรื
ล่างลึกๆ 
4.5-5.5) 
ข้อจํากัด
จะถูกชะล
ข้อเสนอ
แต่ต้องรบ
แก่ดินแล
ป่าหรือฟ้ื
สมบัติท

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นบนเป็นดินร่ว
สีนํ้าตาลปนเท
รือดินร่วนเหนี
อาจเป็นดินเห
  
 
ล้างพังทลายไ
แนะ 
บกวนดินน้อย
ะเพ่ิมผลผลิต
นฟูสภาพป่า 
างเคมี คว

 (

0

25

50

แม่ริม 
A) Loamy-s

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
ตะกอนนํ้
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินต้ืน
วนปนทรายห
ทา ปฏิกิริยาดิ
นียวปนทราย 
หนียว สีนํ้าตา

เป็นดินต้ืน
ได้ง่าย 

บริเวณที่มี
ยที่สุด พร้อมทั้
พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

skeletal, mix
อนลาดเล็กน้อ
ณเนินเขาและ
้าพา ส่วนใหญ

ง 
นหรือต้ืนมาก
หรือดินทรายป
ดินเป็นกรดจัด
มีกรวดและหิ
าลปนเหลืองถึ

นถึงช้ันกรวดแ

มีความลาดชัน
ทัง้จัดทําระบบ
อินทรีย์ร่วมกับ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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xed, isohyp
อยถึงลูกคลื่นล
ะตะพักลํานํ้าร
ญ่เป็นพวกกรว

ถึงช้ันก้อนกร
ปนดินร่วน อา
ัดถึงเป็นกรด

หินมนเล็กปะป
ถึงสีแดงปนเห

และหินมนเล็

ันไม่มากนัก (
บอนุรักษ์ดินแล
บปุ๋ยเคมี พ้ืนที

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

ต่ํา 

ต่ํา 

perthermic T
ลอนชัน ความ
ะดับสูง  
วดและหินมน

การไหลบ่าข
วดและหินมน
จมีกรวดและ
เล็กน้อย (pH
ปนอยู่หนาแน่
หลือง ปฏิกิริย

ก ความอุดมส

(ไม่เกิน 12%)
ละนํ้าที่เหมาะ
ที่ลาดชันสูงไม

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ต่ํา 

ต่ํา 

Typic (Kandi
มลาดชัน 2-20

เล็ก 

ของน้ําบนผิว
นเล็กหนาแน่น
  หินมนเล็กป

H 5.5-6.5) 
นมาก มากกว
าดินเป็นกรด

สมบูรณ์ตํ่า พ้ืน

) และดินไม่ต้ื
ะสมโดยใช้วิธีพ
ม่ควรนํามาใช้

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง ป

ต่ํา ป

ต่ํา ป

Ser
ic) Paleustu
0 % 

ดิน  ช้าถึงเร็
นต้ังแต่ภายใน
ปะปน สีนํ้าตา
ดินล่างเป็นดิ

ว่า 35 % โดย
จัดมากถึงเป็น

้นที่ที่มีความล

้นมาก อาจใช้
พืช เพ่ิมความ
้เพาะปลูก คว

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ies Mr 
ults 

ร็ว 
 50 ซม. จาก
าลถึงสีนํ้าตาล
ดินร่วนปนดิน
ยปริมาตร ดิน
นกรดจัด (pH

ลาดชันสูง ดิน

ช้ปลูกพืชไร่ได้
มอุดมสมบูรณ์
วรให้คงสภาพ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

ก
ล
น
น
H 

น

ด้ 
ณ์
พ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ทรายแป้ง
กลางถึงเ
ตอนล่าง 
8.0) 
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
พ้ืนที่ชลป
นํ้าดีขึ้น โ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ง สีเทาเข้มหรื
เป็นกรดเล็กน้
มีจุดประสีนํ้า

 
แนะ 
ประทาน นอก
โดยการเพ่ิมอิน
างเคมี คว

 (

0

25

50

แม่สาย 
A) Fine-silty

ราบเรียบ
 พบบริเวณ
เกิดจากต
ค่อนข้างเ

 ช้า 
น เป็นดินลกึ
รือสีนํ้าตาลปน
น้อย (pH 6.
าตาลปนเหลอื

ความอุดม
ปรับปรุงบ

กฤดูทํานาอาจ
นทรียวัตถุ 
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

y, mixed, se
ถึงค่อนข้างรา
ณส่วนตํ่าของส
ตะกอนนํ้าพาบ
เลว 

กมาก ดินบนเ
นเทาเข้ม มีจุด
0-6.5) ดินล่า

องหรือสีนํ้าตา

มสมบูรณ์ค่อน
บํารุงดินโดยใช
ปลูกพืชไร่หรื

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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emiactive, is
าบเรียบ ความ
สันดินริมนํ้าห
บริเวณส่วนตํ่า

เป็นดินร่วนปน
ดประสีนํ้าตาล
างเป็นดินร่วน
ลแก่  ปฏิกิริย

นข้างตํ่า 
ช้อินทรียวัตถุ 
รอพืชผัก  ซึ่งจ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง 

านกลาง ป

านกลาง ป

sohyperther
มลาดชัน 0-2 
หรือตะพักลําน้
าของสันดินรมิ

การไหลบ่าข
นทรายแป้งหรื
ลปนเหลืองหรื
นเหนียวปนทร
ยาดินเป็นกรด

และเพ่ิมผลผ
จะต้องยกร่อง

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
สูง 

ปานกลาง

ปานกลาง

rmic Aeric E
% 

นํ้า 
มนํ้าหรือตะพัก

ของน้ําบนผิว
รือดินร่วนเหนี
รือสีนํ้าตาลแก
รายแป้ง สีนํ้า
เล็กน้อยถึงเป็

ผลิตโดยใช้ปุ๋ย
และปรับสภา

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
Endoaqualfs

กลํานํ้า 

ดิน  ช้า 
นียวปน 
ก่ ปฏิกิริยาดิน
ตาลปนเทา แ
ป็นด่างปานกล

อินทรีย์ร่วมกั
าพดินให้ร่วนซุ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Ms 
s 

นเป็นกรดปาน
และมีสีเทาใน
ลาง (pH 6.5-

กับปุ๋ยเคมี  ใน
ซุยและระบาย

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

น
น
-

น
ย



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ดินหรือหิ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ลึกตํ่ากว่า
หรือสีนํ้า
ทรายหรือ
ปฏิกิริยาด
ข้อจํากัด
ง่าย 
ข้อเสนอ
แต่ต้องรบ
แก่ดินแล
ป่าหรือฟ้ื
สมบัติท

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
หินที่เคลื่อนย้า
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
า 50-125 ซม
ตาลปนแดงเข
อดินร่วนปนดิ
ดินเป็นกรดป
 

แนะ 
บกวนดินน้อย
ะเพ่ิมผลผลิต
นฟูสภาพป่า 
างเคมี คว

 (

0

25

50

งาว 
A) loamy-s

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก

ายมาเป็นระยะ
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินต้ืน
ม. จากผิวดิน 
ข้ม ปฏิกิริยาดิ
ดินเหนียวและ
านกลางถึงเป็

เป็นดินต้ืน

บริเวณที่มี
ยที่สุด พร้อมทั้
พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

keletal, mix
อนลาด  ควา
ณภูเขา เนินเข
การผุพังของหนิ
ะทางใกล้ๆ โด

ง 
นหรือต้ืนมาก
ดินบนเป็นดิน

ดินเป็นกรดจัด
ะมีเศษหินแล
นกลาง (pH 6
นถึงช้ันก้อนหิ

มีความลาดชัน
ทัง้จัดทําระบบ
อินทรีย์ร่วมกับ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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xed, superac
มลาดชัน 5-1
ขาและไหล่เขา
นตะกอนเน้ือ
ดยแรงโน้มถ่วง

ถึงช้ันเศษหิน
นร่วนหรือดิน
ดถึงเป็นกรดเล
ะก้อนหินปะป
6.0-7.0) จะพ
หินหนาแน่น พ

ันไม่มากนัก (
บอนุรักษ์ดินแล
บปุ๋ยเคมี พ้ืนที

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

ctive, isohy
12 % 
า 
ละเอียด บริเว
งบริเวณเชิงเข

การไหลบ่าข
และก้อนหินห
ร่วนเปนทราย
ล็กน้อย (pH 
ปนอยู่มาก สีน
พบเกล็ดไมก้าต
พ้ืนที่ที่มีความ

(ไม่เกิน 12%)
ละนํ้าที่เหมาะ
ที่ลาดชันสูงไม

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

perthermic 

วณพ้ืนที่ภูเขา
ขา 

ของน้ําบนผิว
หนาแน่นมาก 
ย มีเศษหินปะ
5.5-6.5) ดิน

นํ้าตาลปนแด
ตลอดช้ันดิน 
มลาดชันสูง ดิ

) และดินไม่ต้ื
ะสมโดยใช้วิธีพ
ม่ควรนํามาใช้

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
Ultic Haplu

า และรวมถึงที

ดิน  ปานกล
 พบช้ันหินพ้ืน
ะปนเล็กน้อย 
นล่างเป็นดินร่
ดงหรือสีนํ้าตา

ดินจะถูกชะล้า

้นมาก อาจใช้
พืช เพ่ิมความ
้เพาะปลูก คว

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies No 
ustalfs 

ที่เกิดจากวัสดุ

ลางถึงเร็ว 
นในช่วงความ
สีนํ้าตาลเข้ม
วนเหนียวปน
าลปนแดงเข้ม

างพังทลายได้

ช้ปลูกพืชไร่ได้
มอุดมสมบูรณ์
วรให้คงสภาพ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ดุ

ม
ม
น
ม 

ด้

ด้ 
ณ์
พ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
เกิดจากวั
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ลึกตํ่ากว่า
สีนํ้าตาลเ
เหนียวปน
แดงเข้ม ป
ข้อจํากัด
ง่าย 
ข้อเสนอ
แต่ต้องรบ
แก่ดินแล
ป่าหรือฟ้ื
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
วัสดุดินหรือหนิ
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
า 50-125 ซม
เข้มหรือสีนํ้าต
นทรายหรือดิน
ปฏิกิริยาดินเป็
 

แนะ 
บกวนดินน้อย
ะเพ่ิมผลผลิต
นฟูสภาพป่า 
างเคมี คว

 (

0

25

50

นครสวรร
A) loamy-s

ลูกคลื่นล
 พบบริเวณ
เกิดจากก

นที่เคลื่อนย้าย
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินต้ืน
ม. จากผิวดิน ดิ
ตาลปนแดงเข้
นร่วนปนดินเห
ป็นกรดปานก

เป็นดินต้ืน

บริเวณที่มี
ยที่สุด พร้อมทั้
พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

รค์ 
keletal, mix
อนชัน  ความ
ณภูเขา เนินเข
การผุพังของหนิ
ยมาเป็นระยะ

ง 
นหรือต้ืนมาก
ดินบนเป็นดิน
้ม ปฏิกิริยาดิน
หนียวและมีเศ
ลางถึงเป็นกล
นถึงช้ันก้อนหิ

มีความลาดชัน
ทัง้จัดทําระบบ
อินทรีย์ร่วมกับ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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xed, superac
มลาดชัน 12-2
ขาและไหล่เขา
นแปรพวกไม
ทางใกล้ๆ โด

ถึงช้ันเศษหิน
นร่วนปนทราย
นเป็นกรดจัดถึ
ศษหินและก้อ
ลาง (pH 6.0-
หินหนาแน่น พ

ันไม่มากนัก (
บอนุรักษ์ดินแล
บปุ๋ยเคมี พ้ืนที

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

ctive, isohy
20 % 
า 
กาชีสต์และไม
ยแรงโน้มถ่วง

การไหลบ่าข
และก้อนหินห
ยหรือดินร่วนเ
ถึงเป็นกรดเล็ก
อนหินปะปนอ
7.0) จะพบเก
พ้ืนที่ที่มีความ

(ไม่เกิน 12%)
ละนํ้าที่เหมาะ
ที่ลาดชันสูงไม

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

perthermic 

มก้าไนส์ บริเว
บริเวณเชิงเขา

ของน้ําบนผิว
หนาแน่นมาก 
หนียวปนทรา
กน้อย (pH 5.
ยู่มาก สีนํ้าตา

กล็ดไมก้าตลอ
มลาดชันสูง ดิ

) และดินไม่ต้ื
ะสมโดยใช้วิธีพ
ม่ควรนํามาใช้

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
Ultic Haplu

วณพ้ืนที่ภูเขา 
า 

ดิน  ปานกล
 พบช้ันหินพ้ืน
าย มีเศษหินป
.5-6.5) ดินล่า
าลปนแดงหรื
ดช้ันดิน 

ดินจะถูกชะล้า

้นมาก อาจใช้
พืช เพ่ิมความ
้เพาะปลูก คว

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Ns 
ustalfs 

และรวมถึงที่

ลางถึงเร็ว 
นในช่วงความ
ะปนเล็กน้อย
างเป็นดินร่วน
อสีนํ้าตาลปน

างพังทลายได้

ช้ปลูกพืชไร่ได้
มอุดมสมบูรณ์
วรให้คงสภาพ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ที่

ม
ย 
น
น

ด้

ด้ 
ณ์
พ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
เกิดจากวั
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ซม. จาก
ดินทราย
7.0) ดินล
จัดมากถึง
ข้อจํากัด
พ้ืนที่ที่มคี
ข้อเสนอ
พรวนให้
ชอนได้ง่า
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
วัสดุดินหรือหนิ
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ผิวดิน  ปริมา
ปนดินร่วน สี
ล่างเป็นดินร่วน
งเป็นกรดจัด 
 
ความลาดชันสู
แนะ 
้ลึกและปรับป
ายขึ้น จัดทําร
างเคมี คว

 (

0

25

50

ภูสะนา 
A) Fine-loa

ค่อนข้างร
 พบบริเวณ
เกิดจากก

นที่เคลื่อนย้าย
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินลึก
าณและขนาดข
นํ้าตาลเข้มหรื
นเหนียวปนท
(pH 5.0-5.5)

ดินมีกรว
สงู ดินจะถูกช

เพ่ิมความ
ปรุงดินด้วยอิน
ะบบอนุรักษดิ์
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

amy, isohype
ราบเรียบถึงลูก
ณเขา เนินเขา
การผุพังสลาย
ยมาเป็นระยะ

ง 
กปานกลางถึง
ของควอตซ์เห
รือสีนํ้าตาลปน
ทรายปนกรวด
) ช้ันหินที่กําลั
ดเหลี่ยมปะป
ะล้างพังทลาย
มอุดมสมบูรณ์
นทรียวัตถุ กา
ดินและนํ้าที่เห
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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erthermic K
กคลื่นลอนชัน
า ไหล่เขาและ
ยตัวของหินแก
ทางใกล้ๆ โด

งช้ันกรวดเหลี
หลี่ยมจะเพิ่มม
นเทาเข้มมาก
ดเหลี่ยมมาก สี
ลงัผุพังสลายตั
ปนอยู่หนาแน
ยได้ง่าย 

ณ์แก่ดินและเพิ
ารปลูกไม้ผลค
หมาะสมโดยใช
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

ต่ํา 

ต่ํา 

Kanhaplic Ha
น ความลาดชัน
ะเชิงเขา 
กรนิตและหิน
ยแรงโน้มถ่วง

การไหลบ่าข
ลี่ยมของแร่คว
มากขึ้นตามคว
 ปฏิกิริยาดิน
สีนํ้าตาลแก่หรื
ัวมีสีแดง สีขา

น่นมาก รากพื

พ่ิมผลผลิตพืชโ
ควรเตรียมหล
ช้วิธีพืชหรือวิธี
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
ปานกลาง

ต่ํา 

ต่ํา 

aplustults 
น 1-20 % 

แกรโนไดโอไล
ของโลก 

ของน้ําบนผิว
วอตซ์หนาแน
วามลึก ดินบน
เป็นกรดเล็กน้
รือสีแดงปนเห
าว และสีเหลือ
พืชชอนไชได้ย

โดยใช้ปุ๋ยอินท
ลุมดินให้ลึกแ
ธีกล หรือทั้งส
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser

ลท์เน้ือหยาบ

ดิน  ช้าถึงป
น่นมากภายใน
นเป็นดินร่วนป
น้อยถึงเป็นกล
หลือง ปฏิกิริย
องปะปนกัน 
ยาก ความอุด

ทรีย์ร่วมกับปุ๋
และกว้าง เพ่ือ
สองวิธีร่วมกัน 
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Ps 

บและรวมถึงที่

ปานกลาง 
นความลึก 50
ปนทรายหรือ
ลาง (pH 6.0-
ยาดินเป็นกรด

ดมสมบูรณ์ตํ่า

ปุยเคมี ควรไถ
อให้รากพืชไช

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ที่

0 
อ
-
ด

า  

ถ
ช



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
น่าน 
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
นํ้าตาลปน
หรือดินร่
ปฏิกิริยา
และแมงก
เป็นด่างป
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ปรับปรุงบ
สมบัติท

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 

กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นเทาหรือสีนํ้า
รวนปนดินเหนี
ดินเป็นกรดเล็
กานีสปะปนอ
ปานกลาง (pH
 
แนะ 
บํารุงดิน  โดย
างเคมี คว

 (

0

25

50

พิษณุโลก
A) Fine, mi

ราบเรียบ
พบบริเวณ

เกิดจากต
ค่อนข้างเ

 ช้า 
น เป็นดินลึก
าตาลเข้ม ปฏิ
นียว สีนํ้าตาล
ล็กน้อยถึงด่าง
อยู่  พบมวลก้อ
H 8.0) 

มีนํ้าท่วมข
ทํานา  ค

ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ปาน

0-100 ปาน

ก 
xed, active,
ถึงค่อนข้างรา
ณที่ราบลุ่มนํ้า

ตะกอนนํ้าพาม
เลวถึงเลว 

ก  ดินบนเป็น
กิริยาดินเป็นก
ลปนเทาเข้ม มี
งปานกลาง (p
อนกลมของปนู

ขังในฤดูฝนลึก
วรมีระบบกา
ย์   และปุ๋ยเคม
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง ปา

นกลาง ปา

นกลาง ปา
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, isohyperth
าบเรียบ  มีคว
าท่วมถึง บริเ

มาทับถมอยู่บน

นดินร่วน ดินร
กรดจัดถึงกรด
มีจุดประสีนํ้า
pH 6.5-8.0
นในดินล่างใน

ก  50  ซม.  น
รชลประทาน
มีในอัตราที่เห
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง 

านกลาง 

านกลาง 

hermic Aeric
วามลาดชัน 0-
เวณตอนล่างข

นที่ราบตะกอ

การไหลบ่าข
ร่วนเหนียวปน
ดเล็กน้อย(pH
าตาลแก่หรือสี
) ดินล่างตอน
นระดับความลึ

นาน 2-3 เดือ
นเข้าช่วย และ
หมาะสม 
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
สูง 

สูง 

สูง 

c Endoaqual
-2 % 
ของภาคเหนือ

นนํ้าพาหรือต

ของน้ําบนผิว
นทรายแป้งหรื
5.0-6.5) ดิน

สีนํ้าตาลปนเห
นล่าง และจะพ
ลกึ 80 ซม.จาก

น 
ะเพ่ิมความอุด

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง 

สูง 

สูง 

Ser
lfs 

อแถบแม่นํ้าย

ตะพักลํานํ้า 

ดิน  ช้า 
รือดินร่วนปน

นบนตอนล่างเ
หลืองในดินบ
พบมวลก้อนก
กผิวดินลงไป 

ดมสมบูรณ์ขอ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Psl 

ยมและแม่นํ้า

นดินเหนียว สี
ป็นดินเหนียว
นและดินล่าง
กลมของเหล็ก
 ปฏิกิริยาดิน

องดินด้วยการ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
สูง 

สูง 

สูง 

า

สี
ว
ง 
ก
น

ร



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
นํ้าตาลปน
เหนียวปน
(pH 4.5-
ข้อจํากัด
ยาก 
ข้อเสนอ
ดินให้ร่วน
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นเทาเข้ม ปฏิ
นทรายในส่วน
-5.5) 
 

แนะ 
นซุย ปรับปรงุ
างเคมี คว

 (

0

25

50

สันทราย 
A) Coarse-l

ลูกคลื่นล
  
เกิดจากต
ดีปานกลา

 ปานกลาง
น เป็นดินลึก
กิริยาดินเป็นก
นลึกๆ  สีนํ้าต

ความอุดม

ทําลายช้ัน
งบํารุงดินอยู่เส
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

loamy, silice
อนลาดเล็กน้อ

ตะกอนนํ้าพาบ
าง 
งถีงเร็ว 
กมาก ดินบน
กรดจัดถึงเป็น
ตาลซีดหรือสีน

มสมบูรณ์ตํ่า 

นดานใต้ช้ันไถ
สมอ โดยเพ่ิมอิ
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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eous, subac
อยถึงลูกคลื่นล

บริเวณเนินตะ

นเป็นดินร่วนป
นกรดเล็กน้อย
นํ้าตาลปนเห

ดินที่ใช้ปลูกพื

ถพรวนโดยไถ
อินทรียวัตถุแ
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ctive, isohyp
ลอนชัน ความ

กอนรูปพัด แ

การไหลบ่าข
ปนทรายหรือดิ
 (pH 5.5-6.5
ลืองอ่อน ปฏิ

พืชไร่มานานใ

ถให้ลึกกว่าปก
และใช้ปุ๋ยอินท

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

perthermic A
มลาดชัน 2-20

และตะพักลํานํ้

ของน้ําบนผิว
ดินทรายปนดิ
5) ดินล่างเป็น
กิริยาดินเป็น

ต้ช้ันไถพรวน

กติ และใช้อินท
รีย์ร่วมกับปุ๋ย
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
Aeric Endoa
0 % 

นํ้า 

ดิน  ช้าถึงป
ดินร่วน สีนํ้าต
นดินร่วนปนทร
นกรดจัดมากถึ

นมักแน่นทึบ ร

ทรียวัตถุในก
ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผ
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Sai 
aqualfs 

ปานกลาง 
ตาลเข้มหรือสี
รายถึงดินร่วน
ถึงเป็นกรดจัด

รากชอนไชได้

ารปรับสภาพ
ผลผลิตให้สูงขึ้
ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

สี
น
ด 

ด้

พ
ขึ ้



ชุดดิน 
การจําแน
Haplust
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
เข้ม ปฏิกิ
แป้ง สีนํ้า
พบช้ันทร
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
เพ่ิมผลผลิ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
alfs 
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
กิริยาดินเป็นก
าตาลหรือสีนํ้า
ราย และดินน้ี
 
แนะ 
ลติให้สูงขึ้น 
างเคมี คว

 (

0

25

50

ไทรงาม 
A) Coarse-l

ค่อนข้างร
  
เกิดจากต
ดี 

 เร็ว 
น เป็นดินลึ
กรดปานกลาง
าตาลปนเหลือ
น้มีเกล็ดไมก้าต

ดินค่อนข้
ปรับปรุงบ

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

loamy, mi

ราบเรียบถึงเป็

ตะกอนนํ้าพา บ

กมาก ดินบน
งถึงเป็นกลาง 
อง ปฏิกิริยาดิ
ตลอดช้ันดิน 
้างเป็นทราย ม
บํารุงดินอยู่เส

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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ixed, semi

ป็นลูกคลื่นลอน

บริเวณสันดิน

นเป็นดินร่วนห
(pH 6.0-6
นเป็นกรดแก่

มีอินทรียวัตถุ
สมอโดยเพ่ิมอิ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

iactive, iso

นลาดเล็กน้อย

นริมนํ้า 

การไหลบ่าข
หรือดินร่วนป
.5) ดินล่างเป็
ถึงเป็นกรดเล็

ถุตํ่า 
อินทรียวัตถุ แ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

ohypertherm

ย ความลาดชั

ของน้ําบนผิว
นทรายสีนํ้าต
นดินร่วนปนท

ล็กน้อย (pH 5

และควรใช้ปุ๋ยอ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง 

านกลาง 

านกลาง 

Ser
mic Oxyaq

ชัน 1-3 % 

ดิน  ช้า 
ตาลปนเทาเข้
ทรายหรือดิน
5.5-6.5)  ดินล

อินทรีย์ร่วมกั

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Sg 
quic (Ultic)

้มถึงสีนํ้าตาล
ร่วนปนทราย
ล่างลึกๆ อาจ

กับปุ๋ยเคมีเพ่ือ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

) 

ล
ย
จ

อ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ปฏิกิริยา
สีนํ้าตาลห
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ดินให้ร่วน
สูงขึ้น 
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ดินเป็นกรดป
หรือสีนํ้าตาลป
 
แนะ 
นซุย ปรับปรุ

างเคมี คว

 (

0

25

50

ศรีสัชนาล
A) Fine, mi

ค่อนข้างร
พบบริเวณ
เกิดจากต
ค่อนข้างเ

 ปานกลาง
น เป็นดินลึ
านกลางถึงเป็
ปนเหลือง ปฏิ

ดินที่ใช้ปล
ทําลายช้ัน

งบํารุงดินอยู่

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

ลยั 
xed, active,
ราบเรียบถึงเป็
ณส่วนตํ่าของต
ตะกอนนํ้าพา
เลวถึงดีปานก
ง 
กมาก ดินบน

ปนกลาง (pH 
ฏิกิริยาดินเป็น
ลูกพืชไร่มานา
นดานใต้ช้ันไถ
เสมอโดยเพ่ิม

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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, isohyperth
ป็นลูกคลื่นลอน
ตะพักลํานํ้าระ

ลาง 

นเป็นดินร่วนห
6.0-7.0) ดิน

นกรดจัดถึงเป็น
าน ใต้ช้ันไถพ
ถพรวนโดยไถ
มอินทรียวัตถุ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

ต่ํา ป

ต่ํา ป

hermic Aquic
นลาดเล็กน้อย
ะดับกลาง 

การไหลบ่าข
หรือดินร่วนป
ล่างเป็นดินร่ว
นกรดเล็กน้อย
รวนมักแน่นทึ
ถให้ลึกกว่าปก
และใช้ปุ๋ยอิน

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง

ปานกลาง

c (Ultic) Hap
ย ความลาดชั

ของน้ําบนผิว
ปนทรายแป้ง 
วนเหนียวปนท
ย (pH 5.5-6.5
ทบึ รากชอนไช
กติ และใช้อินท
นทรีย์ร่วมกับ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา ป

Ser
plustalfs 
ชัน 1-5 % 

ดิน  ตํ่า 
 สีนํ้าตาลถึง

ทรายแป้งถึงดิ
5) 
ชได้ยาก 
ทรียวัตถุในก

บปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

ปานกลาง 

ies Sir 

งสีนํ้าตาลเข้ม
ดินร่วนเหนียว

ารปรับสภาพ
พ่ิมผลผลิตให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

ม 
ว 

พ
ห้



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
เข้ม ปฏิกิ
ทราย สีน้
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ร่วมกับปุ๋
ร่วนซุยแล
สมบัติท

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
กิริยาดินเป็นก
นํ้าตาลปนแดง
 
แนะ 
ยเคมี ในพ้ืนที
ละระบายน้ําดี
างเคมี คว

 (

0

25

50

สุโขทัย 
A) Fine, kao

ราบเรียบ
ตะพักลําน
เกิดจากต
ค่อนข้างเ

 ช้า 
น เป็นดินลกึ
รดจัดถึงเป็นก
งเข้มหรือสีนํ้า

ดินมีความ
ไถพรวนใ

ที่ชลประทาน
ดีขึ้น โดยการเ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

olinitic, isoh
ถึงค่อนข้างรา
นํ้าระดับกลาง
ตะกอนนํ้าพา บ
เลว 

กมาก ดินบนเ
กรดปานกลาง
ตาลปนเหลือง
มอุดมสมบูรณ์
ให้ลึกและปรับ
 นอกฤดูทําน
เพ่ิมอินทรียวัต
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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hypertherm
าบเรียบ ความ
ง 
บริเวณตะพัก

เป็นดินร่วนปน
ง (pH 5.5-6.0
งเข้ม ปฏิกิริย

ณ์ตํ่า มีอินทรีย
บปรุงดินโดยใ
นาอาจปลูกพืช
ตถุ 
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

ต่ํา ป

ต่ํา ป

ic Aeric (Plin
มลาดชัน 0-2 

ลํานํ้าระดับก

การไหลบ่าข
นทรายหรือดิน
0) ดินล่างเป็น
าดินเป็นกรดจ

ยวัตถุตํ่า และแ
ใช้อินทรียวัตถ
ชไร่หรือพืชผัก

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

nthic) Endoa
% 

ลาง 

ของน้ําบนผิว
นร่วน สีนํ้าตา
นดินร่วนปนท
จัดมากถึงเป็น
แน่นทึบ 
ถุ เพ่ิมผลผลิต
ก ซึ่งจะต้องยก

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
aqualfs 

ดิน  ช้า 
าลเข้มหรือสีนํ้
ทรายหรือดินร่
นกรดจัด (pH 

ตให้สูงขึ้นโดยใ
กร่องและปรับ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Skt 

นํ้าตาลปนแดง
รวนเหนียวปน

4.5-5.5) 

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
บสภาพดินให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ง
น

ย์
ห้



ชุดดิน 
การจําแน
Paleustu
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
นํ้าตาลปน
เหนียวปน
(pH 4.5-
ข้อจํากัด
ยาก 
ข้อเสนอ
ดินให้ร่วน
สูงขึ้น 
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
ults 
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นเทาเข้ม ปฏิ
นทรายในส่วน
-5.5) 
 

แนะ 
นซุย ปรับปรุ

างเคมี คว

 (

0

25

50

สันป่าตอง
A) Coarse-l

ลูกคลื่นล
  
เกิดจากต
ดีปานกลา

 ปานกลาง
น เป็นดินลึก
กิริยาดินเป็นก
นลึกๆ  สีนํ้าต

ความอุดม

ทําลายช้ัน
งบํารุงดินอยู่

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

ง 
loamy, sili

อนลาดเล็กน้อ

ตะกอนนํ้าพาบ
าง 
งถึงเร็ว 
กมาก ดินบน
กรดจัดถึงเป็น
ตาลซีดหรือสีน

มสมบูรณ์ตํ่า 

นดานใต้ช้ันไถ
เสมอ โดยเพ่ิ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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ceous, se

อยถึงลูกคลื่นล

บริเวณเนินตะ

นเป็นดินร่วนป
นกรดเล็กน้อย
นํ้าตาลปนเห

ดินที่ใช้ปลูกพื

ถพรวนโดยไถ
มอินทรียวัตถ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

miactive, 

ลอนชัน ความ

กอนรูปพัด แ

การไหลบ่าข
ปนทรายหรือดิ
 (pH 5.5-6.5
ลืองอ่อน ปฏิ

พืชไร่มานานใ

ถให้ลึกกว่าปก
ถุและใช้ปุ๋ยอิน

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

isohyperthe

มลาดชัน 2-20

และตะพักลํานํ้

ของน้ําบนผิว
ดินทรายปนดิ
5) ดินล่างเป็น
กิริยาดินเป็น

ต้ช้ันไถพรวน

กติ และใช้อินท
นทรีย์ร่วมกับ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
ermic Typi

0 % 

นํ้า 

ดิน  ช้าถึงป
ดินร่วน สีนํ้าต
นดินร่วนปนทร
นกรดจัดมากถึ

นมักแน่นทึบ ร

ทรียวัตถุในก
บปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Sp 
ic (Kandic)

ปานกลาง 
ตาลเข้มหรือสี
รายถึงดินร่วน
ถึงเป็นกรดจัด

รากชอนไชได้

ารปรับสภาพ
พ่ิมผลผลิตให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

) 

สี
น
ด 

ด้

พ
ห้



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ระหว่างเข
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
นํ้าตาลปน
เป็นกรดเ
เทาปนนํ้า
อยู่ในดิน 
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
เพ่ิมผลผลิ
ดินให้ร่วน
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ขา 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นเทาถึงสีนํ้าต
เล็กน้อย (pH 
าตาลอ่อน มจีุ
5-50 % โดย
 
แนะ 
ลติให้สูงขึ้น  ใ
นซุยและระบา
างเคมี คว

 (

0

25

50

ศรีเทพ 
A) Fine-silty

ราบเรียบ
 ตะพักลํา
เกิดจากต

เลว 
 ช้า 
น เป็นดินลึ
ตาลปนเทาเข้ม
5.0-6.5) ดิน

จดุประสีนํ้าตา
ยปริมาตร ปฏิ

ดินมีความ
ควรไถพร

ในพ้ืนที่ชลปร
ายนํ้าดีขึ้น โด
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 

5-50 

0-100 

y, mixed, su
ถึงค่อนข้างรา
นํ้า 
ตะกอนนํ้าพา

กมาก ดินบน
มมาก มีจุดปร
ล่างเป็นดินร่ว
าลแก่ สีแดงแล
กิริยาดินเป็นก
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
ละสีแดงปนเห
กรดจัดมากถึง
ณ์ตํ่า มีอินทรีย
รับปรุงดินโดย
ดูทํานาอาจป
ทรียวัตถุ 
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ohypertherm
มลาดชัน 0-2 

พักลํานํ้า ส่วน

การไหลบ่าข
นปนทรายแป้
รือสีนํ้าตาลปน
ทรายแป้งถึงดิ
หลือง จะพบศิ
งเป็นกรดจัด (
ยวัตถุตํ่า และม
ยใช้อินทรียวัต
ลูกพืชไร่หรือพ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

mic Plinthic 
% 

นตํ่าของเนินต

ของน้ําบนผิว
ง ดินร่วนหรื
นเหลือง ปฏิกิ
นร่วนปนดินเ

ศิลาแลงอ่อนสี
(pH 4.5-5.5)
มักแน่นทึบใต้
ตถุ และใช้ปุ๋ยอิ
พืชผัก  ซึ่งจะ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
Paleaquult

ตะกอนรูปพัด

ดิน  ช้า 
รือดินร่วนปน
กิริยาดินเป็นก
เหนียว สีเทาป
สีแดง และก้อน
) 
้ช้ันไถพรวน 
อินทรีย์ร่วมกั
ต้องยกร่องแล

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Sri 
ts 

ด หรือที่ราบ

นทรายแป้ง สี
กรดจัดมากถึง
ปนชมพูหรือสี
นลูกรังปะปน

กับปุ๋ยเคมีเพ่ือ
ละปรับสภาพ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

บ

สี
ง
สี
น

อ
พ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
แป้ง สีนํ้า
กรดเล็กน้
ชมภูหรือ
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
พ้ืนที่ชลป
นํ้าดีขึ้น โ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
าตาลปนเทาห
น้อย (pH 5.5
อสีเทาอ่อน มจี
 
แนะ 
ประทาน นอก
โดยการเพ่ิมอิน
างเคมี คว

 (

0

25

50

ศรีสําโรง 
A) Fine-silty

ราบเรียบ
พบบริเวณ
เกิดจากต
ค่อนข้างเ

 ปานกลาง
น เป็นดินลึ
หรือสีอ่อนของ
5-6.5) ดินล่า
จุดประสีนํ้าตา

ความอุดม
ปรับปรุงบ

กฤดูทํานาอาจ
นทรียวัตถุ 
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 

5-50 

0-100 

y, mixed, se
ถึงค่อนข้างรา
ณส่วนตํ่าของส
ตะกอนลํานํ้าพั
เลว 
ง 
กมาก ดินบน
งนํ้าตาลปนเท
งเป็นดินร่วนเ
าลเข้มและสีแ
มสมบูรณ์ตํ่า
บํารุงดินโดยใช
ปลูกพืชไร่หรื

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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emiactive, is
าบเรียบ ความ
สันดินริมนํ้าห
พัดพามาทับถม

นเป็นดินร่วนเ
ทา มีจุดประสี
เหนียวปนทร
แดง  ปฏิกิริยา

ช้อินทรียวัตถุ 
รอพืชผัก  ซึ่งจ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

sohyperther
มลาดชัน 0-2 
รือตะพักลํานํ้
ม 

การไหลบ่าข
หนียวปนทรา

สีนํ้าตาลเข้มแล
ายละเอียดหรื
าดินเป็นกรดจั

และเพ่ิมผลผ
จะต้องยกร่อง

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

rmic Aeric P
% 

นํ้า 

ของน้ําบนผิว
ายละเอียดหรื
ละสีแดง ปฏิกิ
รือดินร่วนเหนี
ัดถึงเป็นกรดแ

ผลิตโดยใช้ปุ๋ย
และปรับสภา

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
Paleaquults 

ดิน  ช้า 
รือดินร่วนเหนี
กิริยาดินเป็นก
นียวปนทรายแ
แก่ (pH 5.5-4

อินทรีย์ร่วมกั
าพดินให้ร่วนซุ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Ssr 

นียวปนทราย
กรดแก่ถึงเป็น
แป้ง สีเทาปน
4.5) 

กับปุ๋ยเคมี  ใน
ซุยและระบาย

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ย
น
น

น
ย



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ชีสต์และ
โลก 
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ลึกตํ่ากว่า
นํ้าตาลปน
ร่วนปนท
ถึงเป็นกล
ข้อจํากัด
ง่าย 
ข้อเสนอ
แต่ต้องรบ
แก่ดินแล
ป่าหรือฟ้ื
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ไมก้าไนส์ แล

ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
า 50-125 ซม
นแดงเข้ม ปฏิ

ทรายปนเศษหิ
ลาง (pH 6.0-
 

แนะ 
บกวนดินน้อย
ะเพ่ิมผลผลิต
นฟูสภาพป่า 
างเคมี คว

 (

0

25

50

ทับเสลา 
A) Loamy-s

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก

ละรวมถึงที่เกิ

ดี 
 ปานกลาง
น เป็นดินต้ืน
ม. จากผิวดิน 
ฏิกิริยาดินเป็น
หินและก้อนหิน
-7.0) จะพบเก

เป็นดินต้ื

บริเวณที่มี
ยที่สุด พร้อมทั้
พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

skeletal, mix
อนลา ความล
ณเขา เนินเขา
การสลายตัวผุพ
ดจากวัสดุดิน

ง 
นหรือต้ืนมาก
ดินบนเป็นดิน

นกรดจัดถึงเป็น
นมาก สีนํ้าตา
กล็ดไมก้าตลอ
้นถึงช้ันก้อนหิ

มีความลาดชัน
ทัง้จัดทําระบบ
อินทรีย์ร่วมกับ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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xed, supera
ลาดชัน 5-12 
 ไหล่เขาและ
พังอยู่กับที่ขอ
นหรือหินที่เคลื

ถึงช้ันเศษหิน
นร่วนปนทรา
นกรดเล็กน้อย
าลปนแดงหรือ
อดช้ันดิน 
หินหนาแน่น 

ันไม่มากนัก (
บอนุรักษ์ดินแล
บปุ๋ยเคมี พ้ืนที

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

active, isohy
% 
เชิงเขา 

องหินแกรนิต ร
ลื่อนย้ายมาเป็

การไหลบ่าข
และก้อนหินห
ยหรือดินร่วน
ย (pH 5.5-6
อสีนํ้าตาลปน

พ้ืนที่มีความ

(ไม่เกิน 12%)
ละนํ้าที่เหมาะ
ที่ลาดชันสูงไม

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

yperthermic

รวมทั้งหินแกร
ป็นระยะทางใ

ของน้ําบนผิว
หนาแน่นมาก 
ปนทรายปนเ

6.5) ดินล่างเป็
แดงเข้ม ปฏิกิ

ลาดชันสูง ดิน

) และดินไม่ต้ื
ะสมโดยใช้วิธีพ
ม่ควรนํามาใช้

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
c Ultic Haplu

รนิตที่แปรสภ
ใกล้ๆ โดยแรง

ดิน  ปานกล
 พบช้ันหินพ้ืน
เศษหิน สีนํ้าต
ป็นดินร่วนปน
กิริยาดินเป็นก

นจะถูกชะล้า

้นมาก อาจใช้
พืช เพ่ิมความ
้เพาะปลูก คว

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Tas 
ustalfs 

ภาพพวกไมก้า
งโน้มถ่วงของ

ลางถึงเร็ว 
นในช่วงความ
ตาลเข้มหรือสี
ทรายหรือดิน
กรดปานกลาง

างพังทลายได้

ช้ปลูกพืชไร่ได้
มอุดมสมบูรณ์
วรให้คงสภาพ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

า
ง

ม
สี
น
ง

ด้

ด้ 
ณ์
พ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
นํ้าตาลปน
แป้งถึงดิน
ปานกลาง
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
อินทรียวั
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน 
กําเนิด 
ายน้ํา 
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นแดงเข้ม ปฏิ
นร่วนเหนียวป
งถึงเป็นกลาง 
 
แนะ 
ัตถุ และใช้ปุ๋ย
างเคมี คว

 (

0

25

50

ตะพานหิ
A) Fine-silty

ค่อนข้างร
 
เกิดจากต
ดี 

 ปานกลาง
น เป็นดินลกึ
ฏิกิริยาดินเป็น
ปนทรายแป้ง 

(pH 6.0-7.0
ดินที่ใช้ปล
ทําลายช้ัน

ยอินทรีย์ร่วมกั
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต

5-50 ต

0-100 ต

น 
y, mixed, ac
ราบเรียบถึงเป็

ตะกอนนํ้าพาบ

ง 
กมาก ดินบนเ
นกรดปานกลา
ดินล่างตอนล่

0) 
ลูกพืชไร่มานา
นดานใต้ช้ันไ
กับปุ๋ยเคมีเพ่ือ
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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ctive, isohyp
ป็นลูกคลื่นลอน

บริเวณสันดินริ

เป็นดินร่วนหรื
างถึงเป็นกลาง
างเป็นดินร่วน

าน ใต้ช้ันไถพ
ถพรวนโดยไ

อเพ่ิมผลผลิตให
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

perthermic 
นลาดเล็กน้อย

ริมนํ้า 

การไหลบ่าข
รือดินร่วนปนท
ง (pH 6.0-7
นปนทรายแป้

รวนมักแน่นทึ
ถให้ลึกกว่าป
ห้สูงขึ้น 
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

Ultic Haplu
ย ความลาดชั

ของน้ําบนผิว
ทรายแป้งสีนํ้า
.0) ดินล่างตอ
ง สีนํ้าตาลปน

ทบึ รากชอนไช
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7.2 ความเหมาะสมของทรัพยากรดิน 
จากการสํารวจทรัพยากรดินจังหวัดตาก สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมและข้อจํากัดของดินสําหรับการ

ปลูกพืชทางการเกษตร โดยจําแนกตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน  จากเอกสารวิชาการฉบับที่28  (กองสํารวจ
และจําแนกดิน, 2523 ) แสดงไว้ในตารางที่ 5สรุปได้ดังน้ี 

 1.  ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว  สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกข้าว ได้แก่ ชุดดินBm-A, Brk-A, Brk-spd-A, Plo-
A, Plo-fsi-A, Psl-Aและ Psl-fsi-A มีเน้ือที่ประมาณ 560,248 ไร่ หรือร้อยละ 13.589 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  1.2 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจํากัดเสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้าเล็กน้อย
และความอุดมสมบูรณ์ตํ่าได้แก่ ชุดดินKp-gm,br-A, Kp-gm,f-A, Ms-A, Ms-f-A, Ms-pic-A, Ms-va,f-A, Ms-va,fl-
A, Ms-va-A, Sai-fl-A, Skt-A, Skt-fl-A, Skt-fsi-A, Skt-lb,pd-A, Skt-pd-A, Sri-A, Sri-fl-Aและ Ssr-A มีเน้ือที่
ประมาณ597,463 ไร่ หรือร้อยละ 14.494 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  1.3 ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจํากัดเรื่องเสี่ยงต่อการขาดแคลน
นํ้าปานกลาง เน้ือดินเป็นทราย และดินมีปริมาณก้อนกรวดและเศษหินได้แก่ ชุดดินDon-gm,f-A, Don-gm-A, Hs-
A, Kp-ant,br-A, Kp-gm,pic,f-A, Kp-gm,pic-A, Kp-gm-A, Sg-fl-A, Sir-A, Sp-gm,fsi-A, Sp-gm,lsk-A, Sp-
gm,fl-A, Sp-gm-A, Sp-hb,gm,fl-Aและ Uti-gm-Aเน้ือที่ประมาณ 399,895 ไร่ หรือร้อยละ 9.698 ของเน้ือที่
ทั้งหมด 

  1.4 ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกข้าวเน่ืองจากข้อจํากัดเรื่องเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ํามาก 
และมีเน้ือดินเป็นทราย ได้แก่ ชุดดิน Sp-A, Sp-hb,fl-A, Sp-hb,lsk-A, Sp-hb,mw-A, Sp-lsk-Aและ Uti-A เน้ือที่
ประมาณ 54,659 ไร่ หรือร้อยละ 1.327 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 2. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกพืชไร่ ได้แก่ ชุดดิน Bg-B, Don-A, Don-fl-A, 
Don-gm,f-A, Don-gm-A, Hs-A, Kp-A, Kp-B, Kp-fl-A, Kp-Kp-fl-A, Sp-hb,fl-A, Sp-hb,fl-B, Sp-hb,mw,fl-B, 
Ws-B, Ws-br-B, Ws-d-B, Ws-mw,br-B, Ws-mw,d-Bและ Ws-mw,vd-B มีเน้ือที่ประมาณ 592,983 ไร่ หรือ
ร้อยละ 14.382 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  2.2 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไร่ แต่มีข้อจํากัดเล็กน้อยในเรื่องความอุดมสมบูรณ์
ตํ่าและเรื่องสภาพภูมิประเทศที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ได้แก่ ชุดดิน Cm-fsi-B, Don-B, Don-ca,f-B, Don-fl-B, Kp-
fl-B, Mr-fl-B, Ps-B, Ps-br-A, Khu-col-B, Sp-fl-B, Sp-fsi-Bและ Sp-mw,fl-A มีเน้ือที่ประมาณ 81,351 ไร่ หรือ
ร้อยละ 1.974 ของเน้ือที่ทั้งหมด  

  2.3 ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร่ แต่มีข้อจํากัดค่อนข้างรุนแรงในเรื่อง 
สภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนลาด เน้ือดินเป็นทราย การระบายนํ้าของดินค่อนข้างเลว เป็นดินต้ืนมากและพ้ืนที่
ปะปนด้วยหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ ชุดดิน Ml-B, Ml-C, Brk-spd-A, Kp-ant,br-A, Kp-gm,br-A, Kp-gm,f-A, Kp-
gm,pic,f-A, Kp-gm,pic-A, Kp-gm-A, Ms-A, Ms-f-A, Ms-pic-A, Ms-va,f-A, Ms-va,fl-A, Ms-va-A, Sai-fl-A, 
Sir-A, Skt-A, Skt-fl-A, Skt-fsi-A, Sp-gm,fl-A, Sp-gm,fsi-A, Sp-hb,gm,fl-A, Sp-hb,gm,fl-B, Sri-A, Sri-fl-A, 
Ssr-A, Ws-gm,d-B, Ch-B, Ch-hb-B, Kak-B, Li-B, Li-lsk-B, Mr-B, Mr-C, Sp-hb,lsk-A, Sp-hb,lsk-B, Sp-lsk-
A, Sp-lsk-B, Sp-lsk-C, Sp-gm,lsk-A, Ch-C, Kak-C, Lsk-B, Ly-B, Sg-fl-A, Sp-A, Sp-B, Sp-hb,mw-A, Sp-
hb,mw-B, Sp-hb-B, Uti-A, Sp-gm-A, Uti-gm-A, Ly-Ty-B, Ly-Ty-hb-B, Ty-B, Ly-Ty-hb-C, Tas-C-RC, Ty-
C, Ty-C-RC, Ly-C, Bg-C, Don-fl-C, Li-C, Li-lsk-C, No-C, Ns-D, Ws-br-C, Ws-C, Ws-d-Cและ Ws-mw,d-Cมี
เน้ือที่ประมาณ 1,402,429 ไร่ หรือร้อยละ 34.019 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
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  2.4 ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ เน่ืองจากมีข้อจํากัดอย่างรุนแรงในเร่ืองสภาพภูมิ
ประเทศเป็นเนินเขา เป็นดินต้ืนการระบายนํ้าของดินค่อนข้างมากหรือมากเกินไปและและดินมีปริมาณก้อนกรวด
และเศษหินได้แก่ ชุดดิน Ml-D, Brk-A, Skt-lb,pd-A, Skt-pd-A, Psl-A, Psl-fsi-A, Mr-D, Ty-D, Ty-D-RC, Ch-D, 
Kak-D, Li-D, Ws-br-D และ Ws-Dมีเน้ือที่ประมาณ 640,926 ไร่ หรือร้อยละ 15.547 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 3. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปน้ี 
  3.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกไม้ผล เป็นดินที่มีสภาพภูมิประเทศราบเรียบถึงลูก

คลื่นลอนลาดเล็กน้อย ดินมีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ดินลึกมากกว่า 100 ซม. เน้ือดินไม่เป็นทราย ไม่มีเศษ
หินปะปน รวมทั้งไม่มีหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ ชุดดินBg-B, Bg-C, Cm-fsi-B, Don-A, Don-B, Don-ca,f-B, Don-fl-A, 
Don-fl-B, Don-fl-C, Don-gm,f-A, Don-gm-A, Kp-A, Kp-ant,br-A, Kp-B, Kp-fl-A, Kp-fl-B, Kp-gm,br-A, 
Kp-gm,f-A, Kp-gm,pic,f-A, Kp-gm,pic-A, Kp-gm-A, Kp-Kp-fl-A, Mr-fl-B, Ps-B, Ps-br-A, Sg-fl-A, Sir-A, Sp-
hb,fl-A, Sp-hb,fl-B, Sp-hb,mw,fl-B, Ws-B, Ws-br-B, Ws-br-C, Ws-C, Ws-d-B, Ws-d-C, Ws-gm,d-B, Ws-
mw,br-B, Ws-mw,d-B, Ws-mw,d-Cและ Ws-mw,vd-B มีเน้ือที่ประมาณ 1,084,165 ไร่ หรือร้อยละ 26.296 

  3.2 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกไม้ผล เป็นดินที่มีสภาพภูมิประเทศค่อนข้างราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาดโดยมีข้อจํากัดเล็กน้อยเร่ืองดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ได้แก่ ชุดดิน Sp-fl-B, Sp-fsi-Bและ Sp-
mw,fl-Aมีเน้ือที่ประมาณ 10,232 ไร่ หรือร้อยละ 0.248 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  3.3 ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกไม้ผล โดยมีข้อจํากัดในเรื่อง สภาพภูมิ
ประเทศเป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา การระบายนํ้าของดินค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นทราย เสี่ยงต่อการขาดแคลน
นํ้ามากมีเศษหินปะปนในเน้ือดินได้แก่ ชุดดินMs-A, Ms-f-A, Ms-pic-A, Ms-va,f-A, Ms-va,fl-A, Ms-va-A, Sai-fl-
A, Skt-A, Skt-fl-A, Skt-fsi-A, Sri-A, Sri-fl-A, Ssr-A, Ly-B, Ly-C, Sp-hb,lsk-A, Sp-hb,lsk-B, Sp-lsk-A, Sp-
lsk-B, Sp-lsk-C, Khu-col-B, Sp-A, Sp-B, Sp-hb,mw-A, Sp-hb,mw-B, Sp-hb-B, Lsk-B, Uti-A, Ws-br-D
และ Ws-D มีเน้ือที่ประมาณ 665,201 ไร่ หรือร้อยละ 16.139 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
  3.4 ชุดดินที่ไม่ค่อยมีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล เน่ืองจากมีข้อจํากัดอย่างรุนแรงในเรื่อง 
สภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา เป็นดินต่ืน เน้ือดินปนเศษหินและมีหินพ้ืนโผล่ปะปนในพ้ืนที่ ได้แก่ 
ชุดดิน Hs-A, Li-B, Li-C, Li-D, Li-E, Li-lsk-B, Li-lsk-C, Ml-B, Ml-C, No-C, Ns-D, Ml-D, Ch-B, Ch-C, Ch-hb-
B, Kak-B, Kak-C, Kak-D, Ly-Ty-B, Ly-Ty-hb-B, Ly-Ty-hb-C, Mr-B, Mr-C, Tas-C-RC, Ty-B, Ty-C, Ty-C-RC, 
Ty-D, Ty-D-RC, Ty-E, Ch-D, Mr-Dและ Mr-E มีเน้ือที่ประมาณ 342,188 ไร่ หรือร้อยละ 8.301 

 4. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปน้ี 
  4.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศต้ังแต่

ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน เป็นดินลึกมากกว่า 25 ซม. มีปริมาณกรวด เศษหินปะปนน้อยกว่าร้อยละ 35 เน้ือดิน
ไม่เป็นทราย ไม่มีนํ้าแช่ขังนานจนทําให้พืชเสียหายได้แก่ ชุดดิน Bg-B, Bg-C, Ch-B, Ch-C, Ch-D, Ch-hb-B, Cm-
fsi-B, Don-A, Don-B, Don-ca,f-B, Don-fl-A, Don-fl-B, Don-fl-C, Don-gm,f-A, Don-gm-A, Hs-A, Kak-B, 
Kak-C, Kak-D, Khu-col-B, Kp-A, Kp-ant,br-A, Kp-B, Kp-fl-A, Kp-fl-B, Kp-gm,br-A, Kp-gm,f-A, Kp-
gm,pic,f-A, Kp-gm,pic-A, Kp-gm-A, Kp-Kp-fl-A, Lsk-B, Ly-B, Ly-C, Ly-Ty-B, Ly-Ty-hb-B, Ly-Ty-hb-C, 
Ml-B, Ml-C, Ml-D, Mr-B, Mr-C, Mr-fl-B, Ps-B, Ps-br-A, Sg-fl-A, Sir-A, Sp-A, Sp-B, Sp-fl-B, Sp-fsi-B, Sp-
hb,fl-A, Sp-hb,fl-B, Sp-hb,lsk-A, Sp-hb,lsk-B, Sp-hb,mw,fl-B, Sp-hb,mw-A, Sp-hb,mw-B, Sp-hb-B, 
Sp-lsk-A, Sp-lsk-B, Sp-lsk-C, Sp-mw,fl-A, Tas-C-RC, Ty-B, Ty-C, Ty-C-RC, Ty-D, Ty-D-RC, Uti-A, Ws-B, 
Ws-br-B, Ws-br-C, Ws-br-D, Ws-C, Ws-D, Ws-d-B, Ws-d-C, Ws-gm,d-B, Ws-mw,br-B, Ws-mw,d-B, Ws-
mw,d-Cและ Ws-mw,vd-B มีเน้ือที่ประมาณ 1,587,006 ไร่ หรือร้อยละ 38.495 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
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  4.2 ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเร่ือง สภาพ
ภูมิประเทศเป็นเนินเขา และมีเศษหินปะปนในเน้ือดินมากกว่าร้อยละ 35 มีหินพ้ืนโผล่ปะปนในพ้ืนที่ รวมทั้งมีนํ้า
แช่ขังนานจนเป็นอันตรายต่อพืช ได้แก่ ชุดดินBrk-A, Brk-spd-A, Ms-A, Ms-f-A, Ms-pic-A, Ms-va,f-A, Ms-
va,fl-A, Ms-va-A, Plo-A, Plo-fsi-A, Psl-A, Psl-fsi-A, Sai-fl-A, Skt-A, Skt-fl-A, Skt-fsi-A, Skt-lb,pd-A, Skt-
pd-A, Sri-A, Sri-fl-A, Ssr-A, Li-B, Li-C, Li-D, Li-lsk-B, Li-lsk-C, Mr-D, No-C, Ns-D, Ml-E, Li-E, Mr-E, Ty-E 
มีเน้ือที่ประมาณ 1,168,568 ไร่ หรือร้อยละ 28.346 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

5. ดินที่ไม่เหมาะสมกับการทําการเกษตร ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขามีความลาด
ชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยก้อนหินมากกว่าร้อยละ 90 และบริเวณที่ดินหินพ้ืนโผล่มากกว่าร้อย
ละ 90 ของพ้ืนที่จึงควรรักษาสภาพตามธรรมชาติไว้ รวมท้ังอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารมีเน้ือที่ประมาณ 
1,257,210 ไร่ หรือร้อยละ 30.496 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
ตารางที่ 5 การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของท่ีดินสําหรบัพชืเศรษฐกิจ 

เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร ่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์

1 Bg-B P-Vt N-I F-I L-I          675.00    0.016 

2 Bg-C P-Vt N-IIIt F-I L-I      15,640.00    0.379 

3 Bm-A P-I N-Vd F-Vdf L-IIIf       3,123.00    0.076 

4 Brk-A P-I N-IVd F-Vdf L-IIf    113,262.00    2.747 

5 Brk-spd-A P-I N-IIId F-Vf L-IIf      13,126.00    0.318 

6 Ch-B P-Vt N-IIIg F-IVg L-I       5,810.00    0.141 

7 Ch-C P-Vt N-IIIgt F-IVg L-I       2,588.00    0.063 

8 Ch-D P-Vt N-IVt F-IVgt L-I          341.00    0.008 

9 Ch-hb-B P-Vt N-IIIg F-IVg L-I       4,082.00    0.099 

10 Cm-B P-Vf N-Vf F-Vf L-IIIf          810.00    0.020 

11 Cm-fsi-A P-Vf N-Vf F-Vf L-IIIf       1,017.00    0.025 

12 Cm-fsi-B P-Vt N-IIt F-I L-I      41,833.00    1.015 

13 Don-A P-Vw N-I F-I L-I      12,592.00    0.305 

14 Don-B P-Vt N-IIt F-I L-I       4,159.00    0.101 

15 Don-ca,f-B P-Vt N-IIt F-I L-I          587.00    0.014 

16 Don-fl-A P-Vw N-I F-I L-I       5,929.00    0.144 

17 Don-fl-B P-Vt N-IIt F-I L-I      13,372.00    0.324 

18 Don-fl-C P-Vt N-IIIt F-I L-I          116.00    0.003 

19 Don-gm,f-A P-IIIw N-I F-I L-I       2,041.00    0.050 
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ตารางที่ 5(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของท่ีดินสําหรบัพชืเศรษฐกิจ 

เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร ่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์

20 Don-gm-A P-IIIw N-I F-I L-I      15,974.00    0.387 

21 Hs-A P-IIIg N-I F-IVc L-I       2,900.00    0.070 

22 Kak-B P-Vt N-IIIg F-IVg L-I       5,917.00    0.143 

23 Kak-C P-Vt N-IIIgt F-IVg L-I       8,147.00    0.198 

24 Kak-D P-Vt N-IVt F-IVg L-I       1,678.00    0.041 

25 Khu-col-B P-Vt N-IInt F-IIIs L-I          147.00    0.004 

26 Kp-A P-Vw N-I F-I L-I    323,788.00 7.854

27 Kp-B P-Vt N-I F-I L-I      84,881.00    2.059 

28 Kp-ant,br-A P-IIIw N-IIId F-I L-I      10,728.00    0.260 

29 Kp-fl-A P-Vw N-I F-I L-I      19,493.00    0.473 

30 Kp-fl-B P-Vt N-IIt F-I L-I       2,955.00    0.072 

31 Kp-gm,br-A P-IIw N-IIId F-I L-I          817.00    0.020 

32 Kp-gm,f-A P-IIw N-IIId F-I L-I      63,979.00    1.552 

33 Kp-gm,pic,f-A P-IIIw N-IIId F-I L-I      10,485.00    0.254 

34 Kp-gm,pic-A P-IIIw N-IIId F-I L-I       2,363.00    0.057 

35 Kp-gm-A P-IIIw N-IIId F-I L-I    197,742.00 4.796

36 Li-B P-Vt N-IIIg F-IVc L-IIg       6,167.00    0.150 

37 Li-C P-Vt N-IIIt F-IVc L-IIg       9,610.00    0.233 

38 Li-D P-Vt N-IVt F-IVc L-IIg      17,259.00    0.419 

39 Li-E P-Vt N-Vt F-IVc L-IIgt      28,495.00    0.691 

40 Li-lsk-B P-Vt N-IIIg F-IVc L-IIg       1,136.00    0.028 

41 Li-lsk-C P-Vt N-IIIt F-IVc L-IIg          635.00    0.015 

42 Lsk-B P-Vt N-IIIs F-IIIsm L-I          369.00    0.009 

43 Ly-B P-Vt N-IIIs F-IIIg L-I      27,849.00    0.676 

44 Ly-C P-Vt N-IIIst F-IIIg L-I       2,358.00    0.057 

45 Mi-A P-Vf N-Vf F-Vf L-IIIf          822.00    0.020 
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ตารางที่ 5(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของท่ีดินสําหรบัพชืเศรษฐกิจ 

เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร ่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์

46 Mi-B P-Vf N-Vf F-Vf L-IIIf      10,672.00    0.259 

47 Ml-B P-Vt N-IIIct F-IVc L-I          964.00    0.023 

48 Ml-C P-Vt N-IIIct F-IVc L-I       7,375.00    0.179 

49 Ml-D P-Vt N-IVct F-IVct L-I      11,247.00    0.273 

50 Ml-E P-Vt N-Vt F-Vt L-IIt       8,715.00    0.211 

51 Mr-B P-Vt N-IIIg F-IVg L-I       1,939.00    0.047 

52 Mr-C P-Vt N-IIIg F-IVg L-I       1,169.00    0.028 

53 Mr-D P-Vt N-IVgt F-IVgt L-IIg       2,142.00    0.052 

54 Mr-E P-Vt N-Vgt F-IVgt L-IIgt       1,471.00    0.036 

55 Mr-fl-B P-Vt N-IIt F-I L-I          899.00    0.022 

56 Ms-A P-IIn N-IIId F-IIId L-IIf      26,617.00    0.646 

57 Ms-f-A P-IIn N-IIId F-IIId L-IIf      41,454.00    1.006 

58 Ms-pic-A P-IIn N-IIId F-IIId L-IIf       7,866.00    0.191 

59 Ms-va,f-A P-IIn N-IIId F-IIId L-IIf          149.00    0.004 

60 Ms-va,fl-A P-IIn N-IIId F-IIId L-IIf          901.00    0.022 

61 Ms-va-A P-IIn N-IIId F-IIId L-IIf       9,502.00    0.230 

62 No-C P-Vt N-IIIt F-IVc L-IIg          777.00    0.019 

63 Ns-D P-Vt N-IIIt F-IVc L-IIg          174.00    0.004 

64 Plo-A P-I N-Vf F-Vf L-IIf      53,448.00    1.296 

65 Plo-fsi-A P-I N-Vf F-Vf L-IIf       3,085.00    0.075 

66 Ps-B P-Vt N-IIt F-I L-I       7,039.00    0.171 

67 Ps-br-A P-Vw N-IIt F-I L-I          128.00    0.003 

68 Psl-A P-I N-IVf F-Vdf L-IIf    274,291.00    6.653 

69 Psl-fsi-A P-I N-Ivf F-Vdf L-IIf      99,913.00    2.424

70 Sai-fl-A P-IIn N-IIId F-IIId L-IIf      26,083.00    0.633 

71 Sg-fl-A P-IIIw N-IIIs F-I L-I       8,646.00    0.210 
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ตารางที่ 5(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของท่ีดินสําหรบัพชืเศรษฐกิจ 

เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร ่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์

72 Sir-A P-IIIw N-IIId F-I L-I      90,441.00    2.194 

73 Skt-A P-IIn N-IIId F-IIId L-IIf    163,072.00    3.956 

74 Skt-fl-A P-IIn N-IIId F-IIId L-IIf      29,037.00    0.704 

75 Skt-fsi-A P-IIn N-IIId F-IIId L-IIf      25,959.00    0.630 

76 Skt-lb,pd-A P-IIn N-IVd F-Vd L-IIf      75,870.00    1.840 

77 Skt-pd-A P-IIn N-IVd F-Vd L-IIf      12,078.00    0.293 

78 Sp-A P-IVd N-IIIs F-IIIs L-I       8,354.00    0.203 

79 Sp-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I      45,218.00    1.097 

80 Sp-fl-B P-Vt N-IIn F-IIn L-I       1,159.00    0.028 

81 Sp-fsi-B P-Vt N-IIn F-IIn L-I       4,191.00    0.102 

82 Sp-gm,fl-A P-IIIsw N-IIId F-Vf L-IIIf       9,997.00    0.242 

83 Sp-gm,fsi-A P-IIIw N-IIId F-Vf L-IIIf       2,396.00    0.058 

84 Sp-gm,lsk-A P-IIIw N-IIIgd F-Vf L-IIIf       5,925.00    0.144 

85 Sp-gm-A P-IIIsw N-IIIsd F-Vf L-IIIf       5,415.00    0.131 

86 Sp-hb,fl-A P-IVd N-I F-I L-I      21,097.00    0.512 

87 Sp-hb,fl-B P-Vt N-I F-I L-I       3,307.00 0.080 

88 Sp-hb,gm,fl-A P-IIIsw N-IIId F-Vf L-IIIf      31,535.00    0.765 

89 Sp-hb,gm,fl-B P-Vt N-IIId F-Vf L-IIIf          949.00    0.023 

90 Sp-hb,lsk-A P-IVd N-IIIg F-IIIg L-I       5,029.00    0.122 

91 Sp-hb,lsk-B P-Vt N-IIIg F-IIIg L-I       5,850.00    0.142 

92 Sp-hb,mw,fl-B P-Vt N-I F-I L-I       3,686.00    0.089 

93 Sp-hb,mw-A P-IVd N-IIIs F-IIIs L-I      17,191.00    0.417 

94 Sp-hb,mw-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I      14,579.00    0.354 

95 Sp-hb-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I      61,801.00    1.499 

96 Sp-lsk-A P-IVd N-IIIg F-IIIg L-I       1,853.00    0.045 

97 Sp-lsk-B P-Vt N-IIIg F-IIIg L-I      23,595.00    0.572 
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ตารางที่ 5(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของท่ีดินสําหรบัพชืเศรษฐกิจ 

เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร ่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์

98 Sp-lsk-C P-Vt N-IIIg F-IIIg L-I       2,022.00    0.049 

99 Sp-mw,fl-A P-Vt N-IIn F-IIn L-I       4,882.00    0.118 

100 Sri-A P-IIn N-IIId F-IIId L-IIf       6,280.00    0.152 

101 Sri-fl-A P-IIn N-IIId F-IIId L-IIf      52,955.00    1.285 

102 Ssr-A P-IIn N-IIId F-IIId L-IIf      54,844.00    1.330 

103 Tph-A P-Vf N-Vf F-Vf L-IIIf      33,805.00    0.820 

104 Ty-B P-Vt N-IIIsg F-IVg L-I      59,944.00    1.454 

105 Ty-C P-Vt N-IIIsgt F-IVg L-I      66,107.00    1.604 

106 Ty-D P-Vt N-IVgt F-IVg L-I      19,990.00    0.485 

107 Ty-E P-Vt N-Vt F-IVg L-IIgt       2,195.00    0.053 

108 Uti-A P-IVd N-IIIs F-IIIsm L-I       1,135.00    0.028 

109 Uti-gm-A P-IIIs N-IIIsd F-Vf L-IIIf       3,307.00    0.080 

110 Ws-B P-Vt N-I F-I L-I      15,789.00    0.383 

111 Ws-C P-Vt N-IIIt F-I L-I      16,751.00    0.406 

112 Ws-D P-Vt N-IVt F-IIIt L-I       2,907.00    0.071 

113 Ws-br-B P-Vt N-I F-I L-I          637.00    0.015 

114 Ws-br-C P-Vt N-IIIt F-I L-I          172.00    0.004 

115 Ws-br-D P-Vt N-IVt F-IIIt L-I          225.00    0.005 

116 Ws-d-B P-Vt N-I F-I L-I       2,331.00    0.057 

117 Ws-d-C P-Vt N-IIIt F-I L-I       1,762.00    0.043 

118 Ws-gm,d-B P-Vt N-IIId F-I L-I       3,016.00    0.073 

119 Ws-mw,br-B P-Vt N-I F-I L-I          266.00    0.006 

120 Ws-mw,d-B P-Vt N-I F-I L-I      13,859.00    0.336 

121 Ws-mw,d-C P-Vt N-IIIt F-I L-I          452.00    0.011 

122 Ws-mw,vd-B P-Vt N-I F-I L-I       4,200.00    0.102 

123 Kp-Kp-fl-A P-Vw N-I F-I L-I      59,538.00    1.444 
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124 Ly-Ty-B P-Vt N-IIIsg F-IVg L-I      15,995.00    0.388 

125 Ly-Ty-hb-B P-Vt N-IIIsg F-IVg L-I       4,332.00    0.105 

126 Ly-Ty-hb-C P-Vt N-IIIsgt F-IVg L-I       4,769.00    0.116 

127 Tas-C-RC P-Vt N-IIIsgt F-IVg L-I      21,490.00    0.521 

128 Ty-C-RC P-Vt N-IIIsgt F-IVg L-I      15,620.00    0.379 

129 Ty-D-RC P-Vt N-IVgt F-IVg L-I       9,723.00    0.236 

130 SC 1,230,112.00  29.839 

131 AP          698.00    0.017 

132 ML       3,762.00    0.091 

133 SAND BAR          554.00    0.013 

134 W      22,084.00    0.536 

รวมพื้นที่หน่วยพื้นทีท่ั้งหมด     4,122,557  100.00 
 

7.3 ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดการ 
 จังหวัดสุโขทัย มีปัญหาดินที่สําคัญ อธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
 เป็นพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้อย รวมท้ัง

ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารตํ่าและถูกชะพาออกไปจากพ้ืนที่ได้ง่าย ได้แก่ ชุดดิน Brk, Ch, Khu, Lsk, 
Mr, Ps, Sai, Skt, Sp, Sri, Ssr และ Uti มีเน้ือที่ประมาณ 885,163 ไร่ หรือร้อยละ 21.471 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 
 ดินด่างจัดในจังหวัดตาก พบเพียงเล็กน้อยบริเวณที่มีเขาหินปูนได้แก่ ชุดดิน Bm และ Hsมีเน้ือที่

ประมาณ 6,023 ไร่ หรือร้อยละ 0.146 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดินด่างจัดที่พบนอกจากจะมี ผงปูนทุติยภูมิ และเม็ดปูน
ในเนื้อดินยังพบช้ันของ ผงปูนทุติยภูมิ และเม็ดปูนภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินซึ่งมีผลทําให้ ค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ที่ประมาณ 8.0-8.5 ในช่วงความเป็นกรดเป็นด่างระดับน้ีจะทําให้ธาตุอาหารพืช
บางอย่างไม่สามารถปลดปล่อยออกมาให้เป็นประโยชน์ต่อพืชได้  เช่น  ธาตุฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี  ทองแดง 
แมงกานีส และโคบอลท์ เป็นต้น  
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 แนวทางแก้ไข การทําการเกษตรในพ้ืนที่น้ีจะต้องใช้ความระมัดระวัง โดยอาจเลือกชนิดของพืชที่
ทนด่าง หรือให้ธาตุอาหารพืชบางชนิดทางใบ นอกจากน้ีควรใส่อินทรียวัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงในดิน เพ่ือลดความ
เป็นด่างของดินลง และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพให้ดีขึ้น 

 3) เป็นดินทรายจัด 
 ดินทรายจัดจะมีความสามารถในการอุ้มนํ้าและดูดซับธาตุอาหารของดินตํ่าถึงตํ่ามาก ธาตุอาหาร

ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูญเสียไปในดินช้ันล่างหรือออกไปนอกพ้ืนที่ได้ง่าย เมื่อมีการให้นํ้าหรือมีฝนตก ดินง่ายต่อ
การกร่อน ทําให้เกิดเป็นร่องลึกและกว้าง รวมทั้งการขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูเพาะปลูกดินที่เป็นทรายจัดในพ้ืนที่
จังหวัด ได้แก่ ชุดดิน Lsk, Mi, Sai, Sg, Sp และ Uti มีเน้ือที่ประมาณ 331,065 ไร่ หรือร้อยละ 8.031 ของเน้ือที่
ทั้งหมดนอกจากน้ัน ยังมีพ้ืนที่เป็นสันทรายริมนํ้า (SAND BAR ) เน้ือดินจะเป็นทรายจัด มีปริมาณธาตุอาหารตํ่า
มาก มีการใช้เป็นแหล่งทรายสําหรับก่อสร้างและมีการปลูกพืชล้มลุก แต่เสี่ยงต่อการถูกนํ้าท่วมในฤดูนํ้าหลาก  มี
เน้ือที่ประมาณ 554 ไร่ หรือร้อยละ 0.013 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 แนวทางแก้ไข การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่บริเวณน้ี ควรเลือกชนิดพืชที่ศักยภาพเหมาะสมมาใช้
ปลูก เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต มีการปรับปรุงบํารุงดินร่วมกับมีระบบการอนุรักษ์ดินและนํ้า เช่น ปุ๋ยหมัก อัตรา 1-
4 ตันต่อไร่ ปุ๋ยคอก อัตรา 1-2 ตันต่อไร่หรือปุ๋ยพืชสด อัตราเมล็ดพันธ์ุ 5-10 กก.ต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมี และใช้วัสดุ
คลุมดิน ทําคันดิน ปลูกหญ้าแฝกหรือปลูกพืชเป็นแถบสลับ พัฒนาแหล่งนํ้าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดแคลนน้ํา การใช้
ปุ๋ยเคมีควรใช้ทีละน้อยแต่บ่อยคร้ัง เพ่ือลดการสูญเสียธาตุอาหารลงไปในช้ันดินล่างก่อนที่พืชจะนําไปใช้ได้หรือ
สูญเสียออกไปจากพ้ืนที่ เมื่อมีการให้นํ้าหรือมีฝนตก 

 4) ดินต้ืน 
 ดินต้ืนถึงช้ันลูกรัง เศษหิน ก้อนหินปะปนอยู่ในเนื้อดินต้ังแต่ 35 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าโดย

ปริมาตรภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน หรือมีช้ันหินพ้ืนต้ืนกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินต้ืนจะเป็น
อุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชลงไปหาอาหาร นอกจากน้ียังมีส่วนที่เป็นดินน้อย ทําให้มีความสามารถในการ
ดูดซับธาตุอาหารและการอุ้มนํ้าตํ่ามาก พืชจะขาดนํ้าและทําให้เหี่ยวเฉาไวกว่าพ้ืนที่อ่ืน ในจังหวัดตากพบปัญหาดิน
ต้ืน ได้แก่ ชุดดิน Ch, Hs, Kak, Li, Ml, No, Ns, TasและTy มีเนื้อที่ประมาณ 331,634 ไร่ หรือร้อยละ 8.045 
ของเน้ือที่ทั้งหมด 

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

 5) การกร่อนของดิน 
 พบบริเวณท่ีมีสภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเป็นเนินเขา และมีเน้ือดินค่อนข้างเป็น

ทราย ทําให้ง่ายต่อการถูกกร่อนจากแรงกระแทกของเม็ดฝนและถูกพัดพาโดยนํ้าที่ไหลบ่าผ่านผิวดิน ทําให้เกิดเป็น
ร่องกว้าง ทําความเสียหายกับพืชที่ปลูกเป็นอุปสรรคต่อการจัดการที่ดิน จังหวัดตากพบปัญหาน้ี ได้แก่ ชุดดิน Ch, 
Kak, Li, Lsk, Ml, Mr, No, Ns, Ps, Tas, Tyและ Ws มีเน้ือที่ประมาณ 406,257 ไร่ หรือร้อยละ 9.855 ของเน้ือที่
ทั้งหมด 
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 แนวทางการแก้ไข การใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณน้ี ควรมีการไถพรวนให้น้อยที่สุดและไถขวาง
ความลาดชัน ปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยเคมี มีมาตรการ
อนุรักษ์ดินและนํ้า เช่น ใช้วัสดุคลุมดิน ทําคันดิน ปลูกหญ้าแฝกหรือปลูกพืชเป็นแถบสลับ ในพ้ืนที่ที่เป็นร่องที่เกิด
จากการกร่อน ควรไถกลบและปรับปรุงดิน พร้อมเปลี่ยนทางเดินของนํ้าไหลบ่า เพ่ือไม่ให้เกิดการกร่อนซ้ําในพ้ืนที่
เดิม 

 6) พ้ืนที่มีความลาดชันสูงหรือพ้ืนที่ภูเขา 
 พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์หรือเป็นพ้ืนที่ภูเขา ไม่เหมาะสมต่อการ

เกษตรกรรม เน่ืองจากยากต่อการจัดการดูแลรักษา ใช้มาตรการพิเศษในการอนุรักษ์ดินและนํ้า ทําให้เสียค่าใช้จ่าย
สูงมาก และยังเป็นการทําลายระบบนิเวศน์ของป่าไม้อีกด้วย ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเชิงซ้อน มีเน้ือที่
ประมาณ1,230,112 ไร่ หรือร้อยละ 29.839 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 แนวทางการแก้ไข ควรรักษาไว้ไห้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธ์ุของสัตว์ป่า 
เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร ถ้ามีความจําเป็นต้องนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ควรมีการสํารวจดินและเลือกใช้พืช
ที่มีศักยภาพในการเกษตร เป็นดินลึกและมีความลาดชันไม่สูงมากนัก โดยทําการเกษตรแบบวนเกษตรและมีระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้า 

 
8. สรุป 

 
จังหวัดสุโขทัย พ้ืนที่ทางตอนเหนือติดต่อกับจังหวัดแพร่ ทางทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทางด้านทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดลําปาง และจังหวัดตาก เป็นบริเวณที่เป็นเขาสูง ภูเขาส่วนใหญ่จะเป็นแนว
ทอดจากทิศเหนือ ไปทิศใต้และมีแม่นนํ้ายมไหลผ่านกลางค่อนไปทางทิศตะวัดตก จังหวัดสุโขทัย มีเน้ือที่ประมาณ
4,122,557 ไร่ พบดินทั้งหมด 34 ชุดดิน ดินส่วนใหญ่เกิดจากตะกอนนํ้าเก่าในบริเวณตะพักลํานํ้าต้ังแต่ระดับตํ่าถึง
ระดับสูง และตะกอนลํานํ้าใหม่ ด้วยอิทธิพลของแม่นํ้ายม นอกเหนือจากน้ัน เจอจากการสลายตัวผุพังและหรือ
เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนัก โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินวัตถุต้นกําเนิดดินชนิดต่างๆกันไป มีสภาพ
พ้ืนที่เป็นเนินเขา ลูกคลื่นลอนชัน ลูกคลื่นลอนลาดรวมไปถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ทั้งบริเวณตอนเหนือทอด
ยาวมาทางทิศตะวันตกทอดยาวลงมาจรดมายังทิศใต้ของจังหวัด 

ดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจํากัดเสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้าเล็กน้อยและความอุดม
สมบูรณ์ตํ่า  มีเน้ือที่ประมาณ 597,463 ไร่ หรือร้อยละ 14.494 ของเน้ือที่ทั้งหมดและดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับ
ปลูกข้าวเน่ืองจากข้อจํากัดเรื่องเส่ียงต่อการขาดแคลนนํ้ามาก และมีเน้ือดินเป็นทราย เน้ือที่ประมาณ 54,659 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.327 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
  ดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไร่ แต่มีข้อจํากัดเล็กน้อยในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและ
เรื่องสภาพภูมิประเทศที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีเน้ือที่ประมาณ 81,351 ไร่ หรือร้อยละ 1.974 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
และดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ เน่ืองจากมีข้อจํากัดอย่างรุนแรงในเรื่องสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา 
เป็นดินต้ืน การระบายนํ้าของดินค่อนข้างมากหรือมากเกินไป และและดินมีปริมาณก้อนกรวดและเศษหิน มีเน้ือที่
ประมาณ 640,926 ไร่ หรือร้อยละ 15.547 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล เป็นดินที่มีสภาพภูมิประเทศค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่น
ลอนลาดโดยมีข้อจํากัดเล็กน้อยเรื่องดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่ามีเน้ือที่ประมาณ 10,232 ไร่ หรือร้อยละ 0.248ของ
เน้ือที่ทั้งหมดและดินที่ไม่ค่อยมีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล เน่ืองจากมีข้อจํากัดอย่างรุนแรงในเรื่อง สภาพภูมิ
ประเทศเป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา เป็นดินต่ืน เน้ือดินปนเศษหินและมีหินพ้ืนโผล่ปะปนในพ้ืนที่มีเน้ือที่
ประมาณ 342,188 ไร่ หรือร้อยละ 8.301 
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  ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศต้ังแต่ราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนชัน เป็นดินลึกมากกว่า 25 ซม. มีปริมาณกรวด เศษหินปะปนน้อยกว่าร้อยละ 35 เน้ือดินไม่เป็น
ทราย ไม่มีนํ้าแช่ขังนานจนทําให้พืชเสียหายมีเน้ือที่ประมาณ 1,587,006 ไร่ หรือร้อยละ 38.495 ของเน้ือที่ทั้งหมด
และดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเรื่อง สภาพภูมิประเทศเป็นเนิน
เขา และมีเศษหินปะปนในเน้ือดินมากกว่าร้อยละ 35 มีหินพ้ืนโผล่ปะปนในพ้ืนที่ รวมทั้งมีนํ้าแช่ขังนานจนเป็น
อันตรายต่อพืช มีเนื้อที่ประมาณ 1,168,568 ไร่ หรือร้อยละ 28.346 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
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