
 
 

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 จังหวัดตาก 
ข้อมูลระดบัชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 

โครงการปรบัปรุงฐานขอ้มูลทรัพยากรดินเบื้องตน้ลงบนภาพถ่ายออร์โธสี ระยะท่ี 2 
 

1. บทนํา 
 
การศึกษาและสํารวจทรัพยากรดิน จังหวัดตาก ดําเนินการภายใต้โครงการการปรับฐานข้อมูลทรัพยากร

ดินเบ้ืองต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธสี  ซึ่งมีแผนปฏิบัติงานในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคใต้ตามลําดับมาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 และสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2559 เป็นการสํารวจ จําแนกดิน 
และจัดทําแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน (soil series) ซึ่งเป็นการจําแนกดินขั้นตํ่าสุดใน
การจําแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) แผนที่ดินมีขนาดมาตราส่วน 1:25,000 ประกอบกับความ
ลาดชันของสภาพพ้ืนที่ (slope phase) รวมทั้งได้จัดทําข้อมูลฐานทรัพยากรดินเพ่ือการเรียกใช้งานด้วย 

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

รายงานสํารวจทรัพยากรดิน จังหวัดตากประกอบด้วยการแพร่กระจายของทรัพยากรดิน ลักษณะ สมบัติ
ของดิน ข้อจํากัดและแนวทางในการจัดการดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเบ้ืองต้น ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็น
ฐานข้อมูลสําหรับการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเกษตรกรรม การประเมิน
คุณภาพที่ดิน การผังเมือง การชลประทานการนําเสนอนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน การเสนอแนะแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรดิน และใช้สนับสนุนพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือสํารวจ จําแนก และจัดทําแผนที่การแพร่กระจายของทรัพยากรดินบริเวณจังหวัดตาก 
2. เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรดินในระดับชุดดิน ขนาดมาตราส่วน 1:25,000 ให้ถูกต้อง มีรายละเอียด และเป็น
ปัจจุบัน 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะ สมบัติของดิน สําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับกิจกรรมต่างๆ 
4. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดินในจังหวัดตาก 
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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 ลักษณะภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของบริเวณใดบริเวณหน่ึงรวมทั้งภูมิ
ประเทศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของมนุษย์ 

ภูมิสัณฐาน (Landform)หรือภูมิลักษณ์หมายถึงแบบรูปหรือลักษณะของพ้ืนผิวโลกที่เกิดตามธรรมชาติ 
มีรูปร่างสัณฐานต่างๆกันเช่นภูเขาที่ราบสูงที่ราบน้ําท่วมและอ่ืนๆการศึกษาเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ เรียกว่า 
ธรณีสัณฐานวิทยา  

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

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

ไปจรดพ้ืนที่ที่ไม่มีดินหรือถึงพ้ืนที่ดินอ่ืนที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ในระบบอนุกรมวิธานดินถือว่าเป็น
หน่วยการจําแนกในระดับชุดดิน มีความหมายเหมือนsoil individual 

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

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

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

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

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

 
ระบอบความชื้นดิน (soil temperature regime)สภาพความช้ืนดินโดยพิจารณาจากการมีหรือไม่มีนํ้า

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

ความช้ืนในดินระดับ aquic หมายถึง ระดับความช้ืนของดินที่ดินอ่ิมตัวด้วยนํ้า สภาพอ่ิมตัวด้วยนํ้าน้ี
จะต้องปรากฏเป็นประจําและเด่นชัดในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในรอบปี ลักษณะหน้าตัดของดินจะแสดงว่ามีร่องรอย
ของน้ําขังแฉะ และมีสีจุดประ สีพ้ืนของดินจึงมักมีสีเทาหรือเทาอ่อน ระดับนํ้าใต้ดินจะอยู่ใกล้ผิวดิน 

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

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

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

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

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

 
4. ข้อมูลทรัพยากรดินเบื้องต้น 

 
การสํารวจทรัพยากรดินบริเวณจังหวัดตากได้เริ่มดําเนินการคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2507 เป็นการสํารวจเพ่ือ

จะทราบสภาพโดยท่ัวๆ ไปของดิน และพื้นที่ที่จะพัฒนาที่ดิน ตามความต้องการของจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาภาคเหนือและกรมที่ดิน เพ่ือจะใช้พ้ืนที่แปลงน้ีเป็นที่จัดสรรให้ราษฎร์เข้าประกอบการเกษตร และเป็นที่อยู่
อาศัยรวมพ้ืนที่ 12,500 ไร่ โดยเป็นการสํารวจดินแบบค่อนข้างละเอียด (semi-detailed) มีการเจาะสํารวจดิน
ประมาณ 24 จุดต่อพ้ืนที่หน่ึงตารางกิโลเมตร มีหน่วยแผนที่เป็นชุดดิน (อาภรณ์, 2507;)นอกจากน้ียังมีการสํารวจ
ดินในบางพ้ืนที่อีกภายใต้โครงการ หรือตามความต้องการของหน่วยงานอ่ืนๆ แต่ก็เป็นเฉพาะบริเวณ มีเน้ือที่ไม่มาก
นัก เป็นการสํารวจดินระดับค่อนข้างละเอียด ใช้หน่วยแผนที่ในระดับชุดดิน (ธนิต, 2508; ชุมพล,2511; ไพฑูรย์, 
2514; สุรเวชและคณะ,2516; จารึกและเยื้อน,2516; อาวุธและจักรกฤษณ์,2530; ภูษิตและคณะ, 2534) 

สําหรับการสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดินในระดับจังหวัด ได้เริ่มดําเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2520-2522
เป็นการสํารวจดินแบบค่อนข้างหยาบ (detailed reconnaissance survey) เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาระดับ
จังหวัด ข้อมูลดินที่เผยแพร่ใช้หน่วยแผนที่ในระดับชุดดิน ขนาดมาตราส่วน 1:100,000(โสภณและคณะ, 2531)
หลังจากน้ันในปี พ.ศ. 2533ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ได้จัดทํารายงานการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจประกอบกับแผนที่กลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1:50,000 โดยใช้หน่วยแผนที่ใน
ระดับกลุ่มชุดดิน(บุญยงค์และคณะ, 2533)และยังได้ทําการสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดิน ภายใต้โครงการจัดทํา
แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และควบคุมพืชเสพติดบริเวณพ้ืนที่สูงซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ภูเขา
และเทือกเขาที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 35 อย่างมีระบบ (พงษ์ศักด์ิ และคณะ,2534) และคร้ังสุดท้าย ในปี พ.ศ. 
2552 ได้ปรับปรุงแผนที่กลุ่มชุดดินทั้งประเทศโดยนําข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขข้อมูลเส้นช้ันความสูงและ
แบบจําลองระดับสูงเชิงเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่และจัดทําขอบเขต
ดินเบ้ืองต้นมีหน่วยแผนที่เป็นกลุ่มชุดดินและหน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด(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 
จังหวัดตาก ต้ังอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 50 ลิปดา 36 ฟิลิปดา

เหนือและเส้นแวงที่ 97 องศา 7 ลิปดา 22 ฟิลิปดา ตะวันตก อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 116.2 
เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงหมายเลข 1 เป็นระยะทาง 426 กิโลเมตร มีแม่นํ้าที่สําคัญ 5 สาย 
ได้แก่ 1) แม่นํ้าปิง ต้นนํ้าอยู่ที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านเขตอําเภอสามเงา อําเภอบ้านตาก อําเภอเมือง
และก่ิงอําเภอวังเจ้า ระยะทางประมาณ 580 กิโลเมตร 2) แม่นํ้าวัง ต้นนํ้าอยู่ที่จังหวัดลําปางไหลผ่านอําเภอสาม
เงา และไหลลงสู่แม่นํ้าปิง บริเวณอําเภอบ้านตาก มีระยะทางประมาณ 335 กิโลเมตร 3) แม่นํ้ากลอง ต้นนํ้าคือขุน
ห้วยแม่กลอง อําเภออุ้มผาง ไหลลงไปสู่ตอนใต้ของจังหวัดกาญจนบุรี 4) แม่นํ้าเมย ต้นนํ้าอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า ไหลผ่านอําเภอพบพระ อําเภอแม่สอด อําเภอแม่ละมาด และอําเภอท่าสองยาง
ตามลําดับ ลงสู่แม่นํ้าสาละวินในสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า มีระยะทางประมาณ 850 กิโลเมตร และ 
5) คลองวังเจ้า ต้นนํ้าอยู่ที่นํ้าตกแม่ย่า ไหลลงสู่แม่นํ้าปิงที่บ้านวังเจ้า ก่ิงอําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดอ่ืนๆ ดังน้ี   

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลําพูน และจังหวัดลําปาง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ    จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุทัยธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า 
จังหวัดตาก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอบ้านตาก อําเภอสามเงา

อําเภอแม่สอด อําเภอแม่ละมาด อําเภอท่าสองยาง อําเภอพบพระอําเภออุ้มผางและกิ่งอําเภอวังเจ้า (ภาพท่ี 1) 
6.2. สภาพภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าไม้ มีเทือกเขาถนนธงชัยแบ่งพ้ืนที่จังหวัดออกเป็นสองฝั่ง  โดยจังหวัดตากฝั่ง

ตะวันออกประกอบไปด้วยอําเภอเมือง อําเภอบ้านตาก อําเภอสามเงา และฝั่งตะวันตกประกอบไปด้วยอําเภอแม่
สอด อําเภอแม่ละมาด อําเภอท่าสองยาง และอําเภออุ้มผาง 

 



ภาพที่ 1  ที่ต้ังและขอบบเขตการปกคครองของจังห
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หวัดตากและอาณาเขตติดต่ออกับจังหวัดใกกล้เคียง 
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6.3. ธรณีวิทยา 
ลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดตาก (ภาพท่ี 2) ประกอบด้วยหินในสองกลุ่มหลักๆ คือ 
 1.กลุ่มหินตะกอนและหินแปร 
  (1) หินยุคก่อนแคมเบรียน (Precambrian)มีอายุมากกว่า 570ล้านปี ประกอบด้วยหิน

ไนส์ สีเทาแกมเขียว สีขาว เป็นแบบช้ันและรูปตา หินออโธไนส์ สีเทาแกมเขียว สลับด้วยช้ันหินที่มีแร่ควอตซ์ หิน
อ่อนเน้ือโพลโกไพต์สีเขียวอ่อน สลับด้วยหินแคลก์-ซิลิเกต ไดออปไซต์ ซึ่งมีช้ันสีสลับของแร่ไดออบไซด์สีเขียวและสี
แดงของแร่การ์เนตและหินอ่อน สีขาว ส่วนใหญ่พบบริเวณตอนกลางซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอําเภอเมือง อําเภอแม่
ละมาด อําเภอแม่สอดอําเภอพบพระ อําเภออุ้มผาง และอําเภอสามเงา 

  (2) หินยุคแคมเบรียน (Cambrian)มีอายุระหว่าง 570-505 ล้านปี ประกอบด้วยหิน
ทรายสีนํ้าตาล เน้ือละเอียดถึงปานกลาง ช้ันบางถึงหนา แทรกด้วยหินดินดาน หินดินดานก่ึงหินชนวน สีนํ้าตาลถึง
สีเทา หินควอร์ตไซต์สีขาว สีนํ้าตาลอ่อน เน้ือแน่นเป็นช้ันดี บางแห่งเป็นหินควอตซ์ซิสต์ สีนํ้าตาล หินฟิลไลต์ และ
หินอ่อนบ้าง ส่วนใหญ่พบบริเวณตอนกลางซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอําเภอเมือง อําเภอแม่ละมาด อําเภอแม่สอด
อําเภอพบพระ และอําเภอสามเงา 

  (3) หินยุคออร์โดวิเชียน และหินยุคออร์โดวิเชียนถึงแคมเบรียน (Ordovician and 
Ordovician to Cambrian)มีอายุระหว่าง 338-505 ล้านปี ประกอบด้วยหินปูนสีเทาอ่อน หินปูนเน้ือดิน หินปูน
เน้ือทราย และเน้ือทรายแป้งเป็นช้ันดี ถึงช้ันหนามาก มีช้ันของหินโคลนสลับ พบซากดึกดําบรรพ์ พวกหอยงวงช้าง
และไครนอยต์สเต็ม หินชนวนและหินฟิลไลต์ ส่วนใหญ่พบบริเวณตอนกลางซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอําเภอเมือง 
อําเภอแม่ละมาด อําเภอแม่สอดอําเภอพบพระ อําเภออุ้มผาง และอําเภอสามเงา 

  (4) หินยุคดีโวเนียน-ไซลูเรียน (Devonian-Silurian)มีอายุระหว่าง 360-438 ล้านปี 
ประกอบด้วย หินดินดานเนื้อเถ้าภูเขาไฟ เน้ือฟิลไลต์ สีนํ้าตาลแกมแดงและสีเขียวจาง และหินปูน ช้ันบางๆสลับ
ช้ันกัน หินควอร์ตไซต์ หินฟิลไลต์ หินชนวน และหินไมกาชิสต์ สีเทาและสีเทาแกมเขียว บางแห่งมีหินปูนช้ันบาง
และหินอ่อน พบกระจายอยู่ตามเขตอําเภอสามเงา อําเภอแม่ละมาด อําเภอแม่สอดอําเภอพบพระ และอําเภออุ้ม
ผาง 

  (5) หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส-ดีโวเนียน-ไซลูเรียน (Carboniferous-Devonian-Silurian)มี
อายุระหว่าง 438-286 ล้านปี ประกอบด้วย หินตะกอนพวก หินดินดาน ดินโคลนเน้ือซิลิกา หินทรายและ
หินดินดานเน้ือปนถ่าน มีซากดึกดําบรรพ์พวกตะคูไลต์ ไทรโลไปต์ พบบริเวณอําเภอท่างสองยาง 

  (6) หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous)มีอายุระหว่าง 360-286 ล้านปี ช้ันหินช่วง
ล่างประกอบด้วย หินทรายสีเทาและสีนํ้าตาลแดง หินทรายแป้ง หินดินดานและหินกรวดภูเขาไฟสีเขียว สําหรับ
บริเวณเขาหลวงประกอบด้วยหินกรวดภูเขาไฟสีแดง หินทัฟฟ์และหินทรายเน้ือทัฟฟ์ ไม่พบร่องรอยความสัมพันธ์
กับหินอ่ืนๆ สําหรับหินยุคคาร์บอนิเฟอรัสช่วงกลาง ประกอบด้วยหินกรวดมน หินฟิลไลด์ หินทรายเน้ือภูเขาไฟกึ่ง
แปรสภาพ หินชนวน และหินยุคคาร์บอนิเฟอรัสช่วงล่าง ประกอบด้วย หินควอร์ตไซต์ หินควอรตช์ซีส หินฟิลไลด์ 
หินฟิลไลต์เน้ือปนถ่าน พบบริเวณอําเภอเมือง อําเภอท่าสองยาง อําเภอแม่ละมาด และอําเภออุ้มผาง 

  (7) หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน (Carboniferous-Permian) มีอายุระหว่าง 360-
245 ล้านปี ประกอบด้วย หินโคลนปนกรวด หินทราย หินปูนเน้ือดิน หินดินดานและหินเชิร์ต พบเป็นเทือกเขาสูง
ต่อเน่ืองกันในเขตอําเภอท่าสองยาง 

  (8) หินยุคเพอร์เมียน (Permain)มีอายุระหว่าง 286-245 ล้านปี ประกอบด้วย หินปูน
โดโลไมต์ สีขาวถึงสีเทาจาง และหินปูน สีเทา พบซากดึกดําบรรพ์ จําพวกฟูซูลินิด แบรคิโอพอด ไบรโอซัว สาหร่าย 
หอยสองฝาและโครนอยด์ หินเชิร์ต โนดูลส์และเป็นเลนส์ สีนํ้าตาลจาง เป็นช้ันดี มีหินทรายและหินดินดานบ้าง 
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พบบริเวณตอนกลางของจังหวัดที่ดันตัวขึ้นมาแทรกบริเวณหินโคลน ในยุคไทรแอสซิกตอนบน เป็นแนวเหนือใต้ซึ่ง
เป็นรอยต่อระหว่างอําเภอเมือง อําเภอสามเงา อําเภอแม่ละมาด อําเภอแม่สอดอําเภอพบพระ และอําเภออุ้มผาง 

  (9) หินยุดเพอร์เมียน-ไทรแอสซิก (Permain-Triassic) มีอายุระหว่าง 286-208 ล้านปี 
ประกอบด้วยหินทราย หินทรายเน้ือภูเขาไฟ หินปูนเน้ือดิน หินปูนไข่ปลา หินไรโอลิติกทัฟฟ์ พบเพียงเล็กน้อย
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดตาก ในเขตอําเภอเมือง  

  หินยุคไทรแอสซิกตอนบน ประกอบด้วย หินหินโคลน หินโคลนเน้ือซิลิกา หินทราย 
หินดินดานสีเทาดํา-เทาอมเขียว พบซากดึกดําบรรพ์มาก นอกจากน้ันจะเป็นหินภูเขาไฟ ชนิดแอนดิไซต์ เน้ือแน่น
แข็ง สีเทาเขียว พบเป็นทิวเขาสูงในเขตอําเภอแม่ละมาด อําเภอแม่สอดอําเภอพบพระ อําเภออุ้มผาง บางส่วนของ
อําเภอเมืองและอําเภอสามเงา 

  (10) หินยุคจูแรสสิก (Jurassic)มีอายุระหว่าง 210-140 ล้านปีเป็นหินยุคจูแรสสิกช่วง
กลาง ประกอบด้วย หินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน สีนํ้าตาลแดง และหินยุคจูแรสสิกช่วงบน ประกอบด้วย 
หินทราย หินกรวดมน สีเทาขาว หินดินดาน ที่แสดงการเรียงตัวแบบเฉียงระดับ พบเป็นทิวเขาสูงในเขตอําเภอแม่
ละมาด อําเภอแม่สอดอําเภอพบพระ และอําเภออุ้มผาง 

  (11) หินยุคเทอร์เชียรี (Tertiary) มีอายุระหว่าง 66-1.6 ล้านปีหินดินดาน สีเทา เป็นช้ัน
ดี พบซากดึกดําบรรพ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่นปลา และแมลง หิน โคลน หินทรายแป้ง หินทราย สีเทาเน้ือ
ละเอียดถึงปานกลาง ช้ันหนา หินมาร์ลสีเทาเขียว หินนํ้ามันสีเทาดํา เป็นช้ันดี มีซากดึกดําบรรพ์ของสัตว์มีกระดูก
สันหลังจําพวกปลางู และแมลง หินกรวดมน และถ่านหินช้ันบาง ๆ พบกระจายอยู่ตามเขตอําเภอแม่ละมาด 
อําเภอแม่สอดอําเภอพบพระ และอําเภออุ้มผาง  

  (12) ตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Quaternary)มีอายุระหว่าง 1.6 ล้านปี จนถึงปัจจุบัน 
ประกอบด้วย ตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว ขนาดต้ังแต่กรวด ทราย ทรายแป้ง จนถึงดินเหนียว โดยเกิดจากการสะสมตัว
ของตะกอนตะพัก ตะกอนนํ้าพารูปพัด และตะกอนที่ราบสะสมตัวโดยทางน้ํา ตามร่องนํ้าและที่ราบนํ้าท่วมถึง พบ
เป็นบริเวณกว้างในเขตอําเภอสามเงา อําเภอเมืองตาก อําเภอวังเจ้า อําเภอแม่สอด และอําเภอพบพระ 

 2.กลุ่มหินอัคนี 
  (1) หินอัคนียุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferuos)มีอายุระหว่าง 360-286 ล้านปี ส่วน

ใหญ่จะเป็นหินแกรนิตมีการเรียงตัวของแร่ สีเทาอ่อนถึงขาว เน้ือแบบคาตาคลาสติก เน้ือละเอียดถึงหยาบ แสดง
รอยร้ิวขนาดดี มีสายเพกมาไทต์ตัดผ่าน หินมอนโซไนต์ สีเขียวแกมชมพูแกมเทา เน้ือละเอียดถึงปานกลาง 
บางส่วนมีรอยริ้วขนาน เกิดร่วมกับพนังหินแอนดีไซต์ พบในเขตอําเภอสามเงา อําเภอเมืองตาก และอําเภอบ้าน
ตาก 

  (2) หินอัคนียุคไทรแอสซิก (Triassic)มีอายุระหว่าง 245-210 ล้านปี ส่วนใหญ่จะเป็น
หินไบโอไทต์แกรนิต สีชมพู สีขาวและสีเทาจาง เน้ือปานกลางถึงหยาบ เน้ือสม่ําเสมอและเนื้อดอก พนังหินลูโค
แกรนิต หินไดโอไรต์ หินเพกมาไทต์ และหินแอไพลต์หินไบโอไทต์ มัสโคไวต์ แกรนิตสีขาวถึงสีขาวแกมเทา เน้ือ
ปานกลางถึงเน้ือหยาบ หินลูโคแกรนิต สีขาวถึงสีเทาจางเน้ือละเอียดถึงปานกลางมีรอยแตก สายเพกมาไทต์ หินแอ
ไพลต์และพนังหินไดออปไซต์ หินไรโอไรต์ สีนํ้าตาลอ่อนถงึสีชมพู หินไรโอไลต์เน้ือดอก แสดงแนวการไหล หินแอน
ดีไซต์ สีเขียวเข้ม หินทัฟฟ์เน้ือไรโอไลต์สีชมพูและเน้ือเดไซต์สีเขียว พบเป็นบริเวณกว้างในทุกอําเภอของจังหวัด
ตาก 

  (3) หินอัคนียุคครีเตเชียส (Triassic) มีอายุระหว่าง 140-66 ล้านปี ส่วนใหญ่จะเป็น
หินแกรนิตเน้ือดอก เน้ือหยาบถึงหยาบมาก ประกอบด้วยเฟลด์สปาร์ ควอตซ์และไบโอไทต์ พบในเขตอําเภอพบ
พระ 
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6.4. ธรณสีัณฐาน 
ธรณีสัณฐานของจังหวัดตาก แบ่งออกได้เป็น 4 หน่วย ได้แก่ 
 (1) พ้ืนที่ตะกอนนํ้าพา (Alluvial plain)เป็นพ้ืนที่เกิดใหม่ ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของพ้ืนที่ปรับระดับ

หรือพ้ืนที่การกร่อนซึ่งเกิดจากการกัดเซาะและทับถมของลํานํ้าในปัจจุบัน บริเวณที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 
(level to nearly level) สองข้างแม่นํ้าปิงและแม่นํ้าเมย ประกอบด้วย สันดินริมนํ้า (river levee)  เกิดเป็นแนว
ริมฝั่งแม่นํ้า ตะกอนดินที่ถูกพัดพามาทับถมเป็นตะกอนใหม่ เน้ือหยาบถึงค่อนข้างหยาบ และมีพ้ืนที่ลุ่มหลังสันดิน
ริมนํ้า (back swamp) เป็นพ้ืนที่ที่ตะกอนดินที่ถูกพัดพามาทับถม เป็นตะกอนค่อนข้างใหม่ เน้ือละเอียดปานกลาง
ถึงละเอียด ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบตามแม่นํ้าปิง บริเวณอําเภอบ้านตาก อําเภอเมือง และอําเภอวังเจ้านอกจากน้ียัง
พบว่ามีการสะสมตัวของตะกอนตะพักลํานํ้า และตะกอนนํ้าพารูปพัด บริเวณที่มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึง
ลูกคลื่นลอนลาด เป็นบริเวณที่ถัดจากพ้ืนที่การกร่อนลงมาตามแนวของแม่ปิง ในเขตอําเภอสามเงา อําเภอบ้าน
ตาก อําเภอเมือง และอําเภอวังเจ้า สําหรับสภาพพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบระหว่างหุบเขา (river valley) จะมีลักษณะเป็น
แนวแคบๆตามลํานํ้าสายต่างๆ ตะกอนจะมีการทับถมเป็นช้ัน (stratified) บางบริเวณอาจจะพบช้ันดานหินหรือหิน
โผล่ (outcrops) ตามลําห้วยพบมากในเขตอําเภออุ้มผาง อําเภอพบพระ อําเภอแม่ละมาด และอําเภอท่าสองยาง 

 (2) พ้ืนที่ปรับระดับ (denudation surface)เป็นบริเวณที่มีกระบวนการต่างๆตามธรรมชาติที่ทํา
ให้เกิดการลดระดับของผิวแผ่นดิน อันได้แก่การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การแตกหลุดของมวลเศษหินและการพัด
พา ทําให้บริเวณดังกล่าวมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย (nearly level to gently 
undulating) ที่เรียกว่า พ้ืนที่เกือบราบ (peneplain) พบในบริเวณของกลุ่มหินตะกอน ในยุคไทรแอสซิคช่วงกลาง
ประกอบด้วย หินโคลน หินดินดานและหินทรายแป้ง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอสามเงา อําเภอบ้านตาก อําเภอ
เมือง และกิ่งอําเภอวังเจ้า 

บริเวณลานตะพักลํานํ้าหรือผิวพ้ืนค่อนข้างใหม่  (Semi-recentterrace or surface)  มีเกิดเป็นเพียง
บริเวณเล็กๆ  อยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าที่ราบน้ําท่วมถึงในปัจจุบันเล็กน้อย  ส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายๆ  เป็นที่ราบ
เนินตะกอนรูปพัด  โดยเฉพาะในหุบแม่สอดโดยปกติแล้วนํ้าจากลํานํ้าจะไม่ท่วมถึง  วัตถุต้นกําเนิดดินบริเวณน้ี  
เป็นพวกตะกอนลํานํ้าค่อนข้างใหม่ (Semi-recent  alluvium)  ซึ่งลํานํ้าพัดพามาทับถมไว้นานพอสมควร
จนกระทั่งกระบวนการเกิดดินดําเนินไปบ้างแล้ว  เช่น  มีการชะล้างแร่ดินเหนียวจากดินช้ันบนลงไปสะสมอยู่ในดิน
ช้ันล่าง  และมีการเกิดช้ันดินค่อนข้างชัดเจน  มีเน้ือดินเป็นดินเหนียว  แต่อยู่ในที่ค่อนข้างตํ่าในฤดูฝนจึงถูกนํ้าแช่
ขังเป็นประจํา  ความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างตํ่า   

 (3) บริเวณลานตะพักลํานํ้าเก่า  (Old  alluvial  terrace)  เป็นบริเวณที่เคยเป็นที่ราบลุ่มนํ้ามา
ก่อนในอดีตกาล  แต่เน่ืองจากลํานํ้าได้กัดเซาะลึกลงในทางด่ิงมากขึ้น  จึงได้ทิ้งที่ราบเหล่าน้ีไว้ในระดับสูงใน
ปัจจุบัน  และต่อมาได้ถูกนํ้ากัดเซาะทําให้มีลักษณะเป็นลอนคลื่นสูงๆ ตํ่าๆ สลับกันไป  วัตถุต้นกําเนิดดินบริเวณน้ี
เป็นพวกตะกอนลํานํ้าเก่า  (Old  alluvium)  ที่ลํานํ้าพัดพามาทับถมไว้นานแล้ว  มีทั้งตะกอนที่มีอนุภาคละเอียด  
หยาบ  จนกระทั่งมีขนาดใหญ่เป็นก้อนกรวด  ก้อนหินฝังอยู่ในเนื้อดินตามลานตะพักลํานํ้าระดับสูงโดยเฉพาะทาง
แถบตะวันออกของจังหวัดตาก  เช่น  ตามสองข้างทางหลวงสายเอเชีย  เป็นต้น  ก้อนกรวดก้อนหินเหล่าน้ี  มี
ลักษณะกลมหรือมน  ซึ่งแสดงถึงการเคลื่อนที่มากับท้องนํ้าเป็นระยะเวลาอันยาวนานเน่ืองจากเป็นดินตะกอนเก่า  
ผ่านกระบวนการเกิดดินมานานแล้ว  การเจริญตัวและการแบ่งช้ันของดินดี  และเห็นชัดเจนมากแต่เป็นดินเก่าที่
ผ่านการชะล้างมานาน  ปริมาณแร่ธาตุอาหารพืชเหลืออยู่น้อย  ความอุดมสมบูรณ์ของดินจึงอยู่ในเกณฑ์ตํ่า 

 (4) บริเวณพ้ืนผิวที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน  และบริเวณที่เป็นภูเขาสูงชัน  (Erosion  surface  
and  mountainous)  พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวน้ีวัตถุต้นกําเนิดดินเป็นประเภทท่ีเกิดจาการผุพังสลายตัวของหินต้น
กําเนิดชนิดต่างๆ  ที่อยู่ในบริเวณน้ันๆ  (Residuum)  แต่เน่ืองจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเอียง  (Slop land)  
บางแห่งจึงมีวัตถุต้นกําเนิดดินประเภทที่เกิดจากการสลายตัวของหิน  แล้วเคลื่อนที่ลงมาสะสมตัวกันอยู่ตาม
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บริเวณส่วนตํ่าของพ้ืนที่ลาดเอียง  (Colluvium)  ปะปนอยู่ด้วย  ลักษณะและคุณสมบัติของดินจึงแตกต่างกันไป
ตามชนิดของหินต้นกําเนิด  ซึ่งองค์ประกอบของหินแต่ละชนิดก็มีความสัมพันธ์กับลักษณะบางอย่างของดินด้วย  
เช่น  บริเวณที่มีหินแกรนิตเป็นหินพ้ืนฐาน  มักจะให้ดินที่เป็นทรายจัดในกลุ่มดิน  Regosols  หรือเป็นดินในกลุ่ม  
Red  Yellow  Podzolic  Soils  ที่เป็นดินปนกรวด  ซึ่งเป็นเม็ดแร่ควอทซ์ที่สลายตัวออกมาจากองค์ประกอบของ
หินแกรนิต  ส่วนดินที่มีพ้ืนฐานเป็นหินดินดาน  (shale)  ก็จะให้กําเนิดดินที่เป็นดินลึก  มีเน้ือดินละเอียด  เป็นต้น  
และเน่ืองจากจังหวัดตากมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา  และภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน  ซึ่งประกอบไปด้วยหินหลาย
ประเภทชนิด  ดินชนิดต่างๆ  ของพ้ืนที่บริเวณจังหวัดตากจึงเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินประเภทเหล่าน้ีแทบทั้งสิ้น 

6.5. สภาพภูมิอากาศ 
 จากการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบ Köppen (Koppen, 1918) จังหวัดตากมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อน
และชุ่มช้ืน (Aw)ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ทําให้เกิด
อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งและได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน
ทําให้มีเมฆมากและฝนตกชุก ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคมฤดูหนาวเร่ิมต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน - 
กุมภาพันธ์ อากาศแห้งแล้งและหนาวเย็นอยู่ในช่วงอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือฤดูร้อนเร่ิมต้ังแต่
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูเปลี่ยนมรสุมครั้งแรก 
  
ตารางที่ 1 ปรมิาณนํ้าฝน ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า ความช้ืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิของจังหวัดตาก ในคาบ 30 ปี 

(พ.ศ. 2526-2556) 

เดือน 

ปริมาณน้ําฝน ความชืน้
สัมพัทธ ์

(%) 

อุณหภูมิ (°C) ค่าศักย์การคายระเหยน้ํา 

ทั้งหมด
(มม.) 

ใช้ได้จริง\1 
(มม.) 

สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย 
Eto 

(มม./เดือน) 
1/2 ETo \1 
(มม./เดือน)

มกราคม 2.2 4.2 65.0 32.5 17.3 24.3 119.6 59.80 
กุมภาพันธ์ 8.8 8.3 54.0 35.3 19.9 27.3 157.1 78.55 
มีนาคม 16.9 13.1 51.0 37.4 23.9 30.1 218.3 109.15 
เมษายน 59.3 39.2 55.0 38.4 26.2 31.4 234.0 117.00 
พฤษภาคม 178.7 119.6 69.0 35.1 25.7 29.6 189.2 94.60 
มิถุนายน 124.9 99.5 73.0 33.0 25.4 28.5 147.8 73.90 
กรกฎาคม 92.9 79.7 73.0 32.4 25.2 28.1 144.2 72.10 
สิงหาคม 116.9 101.7 74.0 32.3 24.9 27.9 140.9 70.45 
กันยายน 222.1 139.1 78.0 32.5 24.3 27.7 125.0 62.50 
ตุลาคม 201.8 137.4 82.0 31.7 23.1 26.8 107.5 53.75 
พฤศจิกายน 42.9 54.9 77.0 31.2 20.6 25.3 99.3 49.65 
ธันวาคม 5.1 5.2 72.0 30.7 17.3 23.3 100.9 50.45 
รวม 1,072.5 801.9 68.5 33.5 22.8 27.5 1783.8 891.9 
ที่มา: ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (\1เกิดจากการคํานวณ) 
 ตารางที่ 1 แสดงลักษณะภูมิอากาศต้ังแต่ปี พ.ศ. 2526-2556 ของจังหวัดตาก พบว่ามีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย
ในรอบ 30ปี ประมาณ 1072.5 มิลลิเมตรต่อปี โดยปริมาณฝนตกเฉล่ียมากที่สุดได้แก่เดือนกันยายน 221.1 
มิลลิเมตรและน้อยที่สุดในเดือนมกราคม 2.2 มิลลิเมตร จังหวัดตากมีลักษณะอากาศค่อนข้างร้อนเกือบตลอดปี มี
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  27.5 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน  ซึ่งจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงถึง 
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31.4  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม23.3 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยต่อปี
ประมาณร้อยละ68.5มีค่าสูงสุดในเดือนตุลาคม  เฉลี่ยประมาณร้อยละ 82.0  และตํ่าสุดในเดือนมีนาคม เฉลี่ย
ประมาณร้อยละ  51.0 
 
ตารางที่ 2 ปรมิาณนํ้าฝน ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า ความช้ืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิของอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2526-2556) 

เดือน 

ปริมาณน้ําฝน ความชืน้
สัมพัทธ ์

(%) 

อุณหภูมิ (°C) ค่าศักย์การคายระเหยน้ํา 

ทั้งหมด
(มม.) 

ใช้ได้จริง\1 
(มม.) 

สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย 
Eto 

(มม./เดือน) 
1/2 ETo \1 
(มม./เดือน)

มกราคม 2.0 2.3 72.0 31.8 15.4 22.6 119 59.5 
กุมภาพันธ์ 8.2 7.9 64.0 34.1 16.9 24.6 139.7 69.85 
มีนาคม 20.7 8.6 61.0 35.7 19.9 27.1 183.8 91.9 
เมษายน 44.3 36.5 64.0 36.9 23.1 29.1 201.9 100.95 
พฤษภาคม 177.7 123.2 77.0 34.1 23.9 27.9 157.7 78.85 
มิถุนายน 262.5 146.7 84.0 31.5 23.7 26.4 104.9 52.45 
กรกฎาคม 331.0 156.2 86.0 30.6 23.2 25.8 99.1 49.55 
สิงหาคม 318.7 158.3 87.0 30.4 23.2 25.7 94.2 47.1 
กันยายน 191.9 119 85.0 31.6 23.2 26.2 106.7 53.35 
ตุลาคม 103.6 83.2 82.0 32.3 22.3 26.2 121.2 60.6 
พฤศจิกายน 25.1 23.7 77.0 31.6 19.2 24.5 118.8 59.4 
ธันวาคม 5.9 4.2 74.0 30.7 15.7 22.3 115.4 57.7 
รวม 1491.6 869.8 76.0 32.6 20.8 25.7 1562.4 781.2 
ที่มา: ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (\1เกิดจากการคํานวณ) 
 
 ตารางที่ 2 แสดงลักษณะภูมิอากาศต้ังแต่ปี พ.ศ. 2526-2556 ของอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่ามี
ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยในรอบ 30 ปี ประมาณ 1,491.6 มิลลิเมตรต่อปี โดยปริมาณฝนตกเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่เดือน
กรกฎาคม 331.0 มิลลิเมตรและน้อยที่สุดในเดือนมกราคม 2.0 มิลลิเมตร อําเภอแม่สอด มีลักษณะอากาศ
ค่อนข้างปกติเกือบตลอดปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  25.7 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน  
ซึ่งจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงถึง 29.1  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม 22.3 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ์  เฉลี่ยประมาณร้อยละ 76.0 มีค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคม  เฉลี่ยประมาณร้อยละ 87  และตํ่าสุด
ในเดือนมีนาคม เฉลี่ยประมาณร้อยละ  61.0 
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ตารางที่ 3 ปรมิาณนํ้าฝน ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า ความช้ืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิของเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ใน
คาบ 30 ปี (พ.ศ. 2526-2556) 

เดือน 

ปริมาณน้ําฝน ความชืน้
สัมพัทธ ์

(%) 

อุณหภูมิ (°C) ค่าศักย์การคายระเหยน้ํา 

ทั้งหมด
(มม.) 

ใช้ได้จริง\1 
(มม.) 

สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย 
Eto 

(มม./เดือน) 
1/2 ETo \1 
(มม./เดือน)

มกราคม 2.7 4.4 69.0 32.0 17.6 23.7 108.1 54.05 
กุมภาพันธ์ 7.1 7.3 58.0 34.9 19.9 26.7 134.9 67.45 
มีนาคม 29.3 17.6 54.0 37.0 22.9 29.5 179.8 89.9 
เมษายน 65.8 53.8 59.0 38.1 25.1 30.8 189.6 94.8 
พฤษภาคม 198.7 129.4 72.0 35.2 24.9 29.2 157.1 78.55 
มิถุนายน 108.5 75.7 74.0 33.4 24.8 28.4 131.6 65.8 
กรกฎาคม 66.7 69.8 73.0 33.0 24.6 28.2 132.5 66.25 
สิงหาคม 111.4 93.5 75.0 33.0 24.4 28 129.2 64.6 
กันยายน 220.5 142.1 80.0 33.0 23.7 27.5 117.8 58.9 
ตุลาคม 206.0 137.9 83.0 32.1 22.6 26.4 104.6 52.3 
พฤศจิกายน 37.6 45.7 79.0 31.3 20.2 24.8 98.2 49.1 
ธันวาคม 7.3 7.1 75.0 30.4 17.3 22.8 96.9 48.45 
รวม 1061.6 784.3 71.0 33.6 22.3 27.2 1580.3 790.15 
ที่มา: ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (\1เกิดจากการคํานวณ) 
 
 ตารางที่ 3 แสดงลักษณะภูมิอากาศต้ังแต่ปี พ.ศ. 2526-2556 ของเขื่อนภูมิพล อําเภอบ้านตาก จังหวัด
ตาก พบว่ามีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในรอบ 30 ปี ประมาณ 1061.6มิลลิเมตรต่อปี โดยปริมาณฝนตกเฉล่ียมากที่สุด
ได้แก่เดือนกันยายน 220.5มิลลิเมตรและน้อยที่สุดในเดือนมกราคม2.7มิลลิเมตร บริเวณเขื่อนภูมิพล อําเภอบ้าน
ตาก มีลักษณะอากาศค่อนข้างร้อนเกือบตลอดปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  27.2 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด
ในช่วงเดือนเมษายน  ซึ่งจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงถึง 30.8  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม 
22.8 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์  เฉลี่ยประมาณร้อยละ71.0มีค่าสูงสุดในเดือนตุลาคม  เฉลี่ยประมาณร้อย
ละ 83.0  และตํ่าสุดในเดือนมีนาคม เฉลี่ยประมาณร้อยละ  54.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

ตารางที่ 4 ปรมิาณนํ้าฝน ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า ความช้ืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิของดอยมูเซอร์ จังหวัดตาก ใน
คาบ 30 ปี (พ.ศ. 2526-2556) 

เดือน 

ปริมาณน้ําฝน ความชืน้
สัมพัทธ ์

(%) 

อุณหภูมิ (°C) ค่าศักย์การคายระเหยน้ํา 

ทั้งหมด
(มม.) 

ใช้ได้จริง\1 
(มม.) 

สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย 
Eto 

(มม./เดือน) 
1/2 ETo \1 
(มม./เดือน)

มกราคม 3.3 3.3 74.0 25.7 3.0 19.3 102.6 51.3 
กุมภาพันธ์ 7.1 7 68.0 29.2 14.9 21.6 123.3 61.65 
มีนาคม 34.5 32.6 66.0 29.8 16.6 23.2 151.4 75.7 
เมษายน 53.2 48.7 71.0 31.0 19.2 24.7 146.3 73.15 
พฤษภาคม 222.0 143.1 83.0 28.0 20.3 23.7 130.8 65.4 
มิถุนายน 188.0 131.4 88.0 26.6 20.2 23 104.2 52.1 
กรกฎาคม 238.6 147.5 91.0 25.2 19.7 22.1 97.1 48.55 
สิงหาคม 256.0 150.6 91.0 25.0 19.5 22 100.7 50.35 
กันยายน 242.5 148.4 89.0 26.3 19.6 22.7 109.2 54.6 
ตุลาคม 191.6 132.9 88.0 25.9 18.4 22.1 89 44.5 
พฤศจิกายน 31.5 29.9 83.0 25.4 15.7 20.6 91.3 45.65 
ธันวาคม 2.4 2.4 79.0 24.6 13.2 19.1 87.8 43.9 
รวม 1470.7 977.8 80.9 26.9 17.5 22.0 1333.7 666.85 
ที่มา: ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (\1เกิดจากการคํานวณ) 
 
 ตารางที่ 4 แสดงลักษณะภูมิอากาศต้ังแต่ปี พ.ศ. 2526-2556 ของบริเวณดอยมูเซอร์ จังหวัดตาก พบว่ามี
ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียในรอบ 30 ปี ประมาณ 1,470.7มิลลิเมตรต่อปี โดยปริมาณฝนตกเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่เดือน
สิงหาคม256.0มิลลิเมตรและน้อยที่สุดในเดือนธันวาคม2.4มิลลิเมตร บริเวณดอยมูเซอร์ มีลักษณะอากาศค่อนข้าง
ปกติเกือบตลอดปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  22.0 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน  ซึ่งจะมี
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงถึง 24.7  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม 19.1 องศาเซลเซียส ความช้ืน
สัมพัทธ์  เฉลี่ยประมาณร้อยละ80.9มีค่าสูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม เฉลี่ยประมาณร้อยละ 91.0 และ
ตํ่าสุดในเดือนมีนาคม เฉลี่ยประมาณร้อยละ  66.0 
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ตารางที่ 5 ปรมิาณนํ้าฝน ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า ความช้ืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิของอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2526-2556) 

เดือน 

ปริมาณน้ําฝน ความชืน้
สัมพัทธ ์

(%) 

อุณหภูมิ (°C) ค่าศักย์การคายระเหยน้ํา 

ทั้งหมด
(มม.) 

ใช้ได้จริง\1 
(มม.) 

สูงสุด ตํ่าสุด เฉลี่ย 
Eto 

(มม./เดือน) 
1/2 ETo \1 
(มม./เดือน)

มกราคม 7.0 7.4 75.0 30.6 12.5 20.3 104.4 52.20 
กุมภาพันธ์ 10.4 13.5 68.0 32.9 12.9 21.8 120.5 60.25 
มีนาคม 52.4 30.7 67.0 34.3 16.1 24.4 147.9 73.95 
เมษายน 106.5 77.6 72.0 34.8 19.5 26.1 149.8 74.90 
พฤษภาคม 202.4 130.8 81.0 32.0 21.3 25.6 118.0 59.00 
มิถุนายน 191.4 132.6 85.0 29.7 21.8 25 86.8 43.40 
กรกฎาคม 236.6 141.4 87.0 28.9 21.5 24.5 79.3 39.65 
สิงหาคม 247.6 150.3 88.0 28.6 21.5 24.3 73.9 36.95 
กันยายน 257.7 149.6 87.0 29.6 21.2 24.5 85.4 42.70 
ตุลาคม 158.0 118.5 85.0 30.0 20.0 24.0 94.3 47.15 
พฤศจิกายน 22.7 25.7 81.0 29.6 16.7 22.1 94.3 47.15 
ธันวาคม 5.3 3.2 78.0 29.0 13.2 19.9 95.0 47.50 
รวม 1,498.0 973.9 79.4 30.8 18.2 23.5 1249.6 624.80 
ที่มา: ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา (\1เกิดจากการคํานวณ) 
 
 ตารางที่ 5 แสดงลักษณะภูมิอากาศต้ังแต่ปี พ.ศ. 2526-2556 ของอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก พบว่ามี
ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียในรอบ 30 ปี ประมาณ 1,498.0มิลลิเมตรต่อปี โดยปริมาณฝนตกเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่เดือน
กันยายน 257.7มิลลิเมตรและน้อยที่สุดในเดือนธันวาคม5.3มิลลิเมตร บริเวณอําเภออุ้มผาง จังหวัดตากมีลักษณะ
อากาศค่อนข้างปกติเกือบตลอดปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  23.5 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือน
เมษายน  ซึ่งจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงถึง 26.1 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม 19.9 องศา
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณร้อยละ79.4 มีค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคม เฉลี่ยประมาณร้อยละ 88.0 และ
ตํ่าสุดในเดือนเมษายน เฉลี่ยประมาณร้อยละ  72.0 
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ภาพที่ 3 
 
 
 

ภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 

6. ความสม

 

ช่วงฤดูที่เหม

ช่วงฤดูที่เหม

        เส่ียงต่อ

        เส่ียงต่อ

มดุลน้าํ 

าะสมกบัการป

าะสมกบัการป

อการขาดนํ้า   

อการขาดนํ้า   

ปลูกพืช และช

ปลูกพืช และช

     เส่ียงต่อน้ํา

    เส่ียงต่อน้ํา
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ช่วงที่เสี่ยงต่อ

ช่วงที่เสี่ยงต่อ

้าท่วมขัง           

าท่วมขัง           

การขาดน้ําขอ

การขาดน้ําขอ

  เหมาะสมต่อการ

 เหมาะสมต่อการ

องจังหวัดตาก

องอําเภอแม่ส

รเพาะปลูก

รเพาะปลูก 

ก 

สอด จังหวัดตาาก 



 

ภาพที่ 5 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 
 
 
 
 

ช่วงฤดูที่เหม

ช่วงฤดูที่เหม

        เส่ียงต่อ

        เส่ียงต่อก

าะสมกบัการป

าะสมกบัการป

อการขาดนํ้า   

การขาดน้ํา   

ปลูกพืช และช

ปลูกพืช และช

     เส่ียงต่อน้ํ

   เส่ียงต่อน้ําท่ว
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ช่วงที่เสี่ยงต่อ

ช่วงที่เสี่ยงต่อ

้ําท่วมขัง           

วมขัง           เหม

การขาดน้ําขอ

การขาดน้ํา ข

  เหมาะสมต่อการ

มาะสมต่อการเพาะ

องเขื่อนภูมิพล

ของบริเวณดอ

รเพาะปลูก 

ะปลูก 

ล จังหวัดตาก

อยมูเซอร์  จังห

 

หวัดตาก 



 

ภาพที่ 7 
 

6.7
ใ

เดือนเฉลี่
ใช้โปรแก

ในเดือนตุ
2
 

ของพืช อ
 
ด

พฤศจิกา
2

2
 

ของพืช อ
 
ด

วันที่ 14 
 

ช่วงฤดูที่เหม

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

-  ช่ว
อยู่ในช่วงต้นเดื

-  ช่ว
ดังน้ัน ช่วงฤ
ยน รวมเวลา 
2. อําเภอแม่ส
1) ช่วงระยะเ
2) ช่วงที่ไม่เห

-  ช่ว
อยู่ในช่วงต้นเดื

-  ช่ว
ดังน้ัน ช่วงฤดู
ตุลาคม รวมเ

     เส่ียงต่อก

าะสมกบัการป

ราะหช์่วงฤดูเพ
ะห์ข้อมูลเพ่ือห
ยภาพการคาย
t เพ่ือหาช่วงร
ก 
เวลาที่เหมาะส
ศจิกายน 
หมาะสมต่อกา
วงเสี่ยงต่อการ
ดือนพฤศจิกา
วงนํ้ามากพอ 
ดูปลูกพืชที่เห
193 วัน 

สอด จังหวัดต
วลาที่เหมาะส

หมาะสมต่อกา
วงเสี่ยงต่อการ
ดือนพฤศจิกา
วงนํ้ามากพอ 
ดูปลูกพืชที่เหม
เวลา 178 วัน

การขาดน้ํา   

ปลูกพืช และช

พาะปลูกพืช
หาช่วงเวลาที่เ
ยระเหยนํ้าขอ
ระยะเวลาที่เห

สมต่อการเพา

รเพาะปลูก แ
รขาดน้ํา จะมี
ยนถึงเดือนกล
เป็นช่วงที่ปรมิ
หมาะสมในพ้ื

าก 
สมต่อการเพา
รเพาะปลูก แ
รขาดน้ํา จะมี
ยนถึงเดือนพฤ
เป็นช่วงที่ปรมิ
มาะสมในพ้ืนที
 

  เส่ียงต่อน้ํา
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ช่วงที่เสี่ยงต่อ

เหมาะสมในก
องพืชรายเดือน
หมาะสมในกา

าะปลูกจะอยู่ใ

แบ่งเป็น 
มีปริมาณนํ้าฝน
ลางเดือนเมษ
มาณนํ้าฝนมา
พ้ืนที่เขตจังห

ะปลูก  จะอยู
แบ่งเป็น 
มีปริมาณนํ้าฝน
ฤษภาคม 
มาณนํ้าฝนมา
ที่เขตอําเภอแ

ท่วมขัง             

การขาดน้ํา ข

การเพาะปลูก 
นเฉลี่ย (Evap
รปลูกพืชของ

ในช่วงเดือนพ

นและการกระ
ายน  
าก อยู่ในช่วงก
วัดตาก คือร

ยู่ในช่วงเดือนพ

นและการกระ

าก อยู่ในช่วงเดื
แม่สอด จังหวัด

เหมาะสมต่อการ

ของอําเภออุ้มผ

โดยใช้ข้อมูล
potranspirat
จังหวัดตากสร

พฤษภาคมถึงเ

ะจายน้อยไม่เพี

กลางเดือนสิงห
ะหว่าง วันที่

พฤษภาคม ถึง

ะจายน้อยไม่เพี

ดือนมิถุนายน
ดตาก คือระห

เพาะปลูก 

ผาง  จังหวัดต

ลเก่ียวกับปริม
tion : ETo) ซึ
รุปได้ดังน้ี 

เดือนสิงหาคม

พียงพอต่อกา

หาคมถึงเดือน
ที่ 23 เมษายน

ง เดือนพฤศจิ

พียงพอต่อกา

นถึงเดือนกันย
หว่าง วันที่ 19

 
ตาก 

าณนํ้าฝนราย
ซึ่งคํานวณโดย

ม และอีกช่วง

รเจริญเติบโต

นตุลาคม  
น ถึง วันที่ 2

กายน 

รเจริญเติบโต

ายน  
9 เมษายน ถึง

ย
ย

ง

ต

2 

ต

ง 
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3. เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
1) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก  จะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 
2) ช่วงที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก แบ่งเป็น 
 -  ช่วงเสี่ยงต่อการขาดนํ้า จะมีปริมาณนํ้าฝนและการกระจายน้อยไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

ของพืช อยู่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน 
 -  ช่วงนํ้ามากพอ เป็นช่วงที่ปริมาณนํ้าฝนมาก อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน  
ดังน้ัน ช่วงฤดูปลูกพืชที่เหมาะสมในพ้ืนที่บริเวณเขื่อนภูมิพล อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก คือระหว่าง 

วันที่ 12 เมษายน ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน รวมเวลา 203 วัน 
4. ดอยมูเซอร์ จังหวัดตาก 
1) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก  จะอยู่ในช่วงกลางเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 
2) ช่วงที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก แบ่งเป็น 
 -  ช่วงเสี่ยงต่อการขาดนํ้า จะมีปริมาณนํ้าฝนและการกระจายน้อยไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

ของพืช อยู่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน 
 -  ช่วงนํ้ามากพอ เป็นช่วงที่ปริมาณนํ้าฝนมาก อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
ดังน้ัน ช่วงฤดูปลูกพืชที่เหมาะสมในพ้ืนที่เขตดอยมูเซอร์ จังหวัดตาก คือระหว่าง วันที่ 8 เมษายน ถึง 

วันที่ 28 ตุลาคม รวมเวลา 203 วัน 
5. อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
1) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก  จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 
2) ช่วงที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก แบ่งเป็น 
 -  ช่วงเสี่ยงต่อการขาดนํ้า จะมีปริมาณนํ้าฝนและการกระจายน้อยไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

ของพืช อยู่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน 
 -  ช่วงนํ้ามากพอ เป็นช่วงที่ปริมาณนํ้าฝนมาก อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  
ดังน้ัน ช่วงฤดูปลูกพืชที่เหมาะสมในพ้ืนที่เขตอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก คือระหว่าง วันที่ 1 เมษายน ถึง 

วันที่ 25 ตุลาคม รวมเวลา 207 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ผ

ภาพท

ผลการศึกษา 
 
7.1 ความสัมพั
สามารถสรุปคว
 

ที่ 8 ความสัมพันธ์ร

พนัธร์ะหว่างธรณวีิ
วามสัมพันธ์ระหว่าง

ระหว่างธรณีวิทยา 

วิทยา ธรณีสณัฐาน
งธรณีวิทยา ธรณีสัณ

ธรณีสัณฐานและชุ

น และชุดดินในจังห
ัณฐาน และชุดดิน ไ

ดดินในจังหวัดตาก
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หวัดตาก 
ได้ดังภาพที่ 8 
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7.2 ทรัพยากรดิน 
จากการสํารวจทรัพยากรดินจังหวัดตาก พบว่ามีดินอยู่ทั้งหมด 30 ชุดดิน มีเน้ือที่ประมาณ 2,379,893.33 

ไร่หรือ 22.01 เปอร์เซ็นต์ของเน้ือที่ทั้งหมด และเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 7 ประเภท มีเน้ือที่ประมาณ 8,435,009.75 ไร่
หรือ 77.99 เปอร์เซ็นต์ของเน้ือที่ทั้งหมด (ตารางที่ 6) มีหน่วยแผนที่ดินทั้งหมด 165 หน่วยแผนที่ จําแนกเป็น
หน่วยเด่ียว 141 หน่วย เป็นหน่วยผสม 17 หน่วยและหน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 7 หน่วย (ตารางที่ 7) อธิบาย
รายละเอียดได้ดัง ต่อไปน้ี 
ตารางที่ 6 ชุดดินและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่พบในจังหวัดตาก 
ลําดับ ชื่อชุดดิน สัญลักษณ ์ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

1 ชุดดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อน AC 30,259 0.2951
2 ชุดดินบ้านไร่ Bar 26,199 0.2555
3 ดินบ้านจ้อง ที่เป็นด่าง Bg-ca 12,312 0.1201
4 ชุดดินเฉลียงลับ Cl 3,550 0.0346
5 ชุดดินเชียงใหม่ Cm 72,419 0.7062
6 ชุดดินดงยางเอน Don 74,244 0.7240
7 ชุดดินห้างฉัตร Hc 135,362 1.3201
8 ชุดดินแก่งคอย Kak 13,986 0.1364
9 ชุดดินขาณุ Khu 2,267 0.0221
10 ชุดดินกําแพงเพชร Kp 107,661 1.0499
11 ชุดดินเขาพลอง Kpg 21,346 0.2082
12 ชุดดินโกสัมพี Ksp 1,352 0.0132
13 ชุดดินลี้ Li 40,601 0.3959
14 ชุดดินลํานารายณ์ Ln 22 0.0002
15 ชุดดินลานสัก Lsk 12,271 0.1197
16 ชุดดินลาดหญ้า Ly 3,030 0.0295
17 ชุดดินม่วงค่อม Mm 13,396 0.1306
18 ชุดดินแม่ริม Mr 156,697 1.5281
19 ชุดดินแม่ระมาด Mrm 58,629 0.5718
20 ชุดดินแม่แตง Mt 232,843 2.2707
21 ชุดดินไพศาลี Phi 76,112 0.7423
22 ชุดดินพบพระ Ppr 224,621 2.1905
23 ชุดดินภูสะนา Ps 293,411 2.8614
24 ชุดดินพิษณุโลก Psl 24,501 0.2389
25 ชุดดินสันป่าตอง Sp 31,278 0.3050
26 ชุดดินทับเสลา Tas 234,950 2.2913
27 ชุดดินทับกวาง Tw 102,354 0.9982
28 ชุดดินท่ายาง Ty 43,255 0.4218
29 ชุดดินอุทัย Uti 133,857 1.3054
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ตารางที่ 6 (ต่อ)  ชุดดินและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่พบในจังหวัดตาก 
ลําดับ ชื่อชุดดิน สัญลักษณ ์ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
30 ชุดดินวังสะพุง Ws 73,711 0.7188
31 พ้ืนที่ชุ่มนํ้า MASH 1,938 0.0189
32 พ้ืนที่ดัดแปลง ML 2,032 0.0198
33 สันดอนกลางนํ้า POINT BAR 5 0.0001
34 ที่ดินหินพ้ืนโผล่ RC 120,092 1.1712
35 ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน RL 1,334 0.0130
36 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน SC 7,715,203 75.2398
37 แหล่งนํ้า W 157,055 1.5316

พ้ืนที่รวม 10,254,156 100.0000
 

ตารางที่ 7 หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดตาก 
ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธิบาย เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 

1 AC-mw,col-B 
ดินตะกอนน้ําพาเชิงซ้อน มีการระบายน้ําดีปานกลางและเป็น
ดินร่วนหยาบ มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

6,599 0.0644

2 AC-mw,fl-A 
ดินตะกอนน้ําพาเชิงซ้อน มีการระบายน้ําดีปานกลางและเป็น
ดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

367 0.0036

3 AC-mw,fl-B 
ดินตะกอนน้ําพาเชิงซ้อน มีการระบายน้ําดีปานกลางและเป็น
ดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

13,083 0.1276

4 AC-spd,fl-A 
ดินตะกอนน้ําพาเชิงซ้อน มีการระบายน้ําค่อนข้างเลวและเป็น
ดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

10,211 0.0996

5 Bar-B ชุดดินบ้านไร่ มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 14,306 0.1395

6 Bar-C ชุดดินบ้านไร่ มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 2,371 0.0231

7 Bar-D ชุดดินบ้านไร่ มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 947 0.0092

8 Bar-fl-B 
ดินบ้านไร่ ท่ีเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

7 0.0001

9 Bg-ca-B ดินบ้านจ้อง ท่ีมีปูน มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 12,312 0.1201

10 Cl-A ชุดดินเฉลียงลับ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 3,550 0.0346

11 Cm-A ชุดดินเชียงใหม่ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 3,201 0.0312

12 Cm-B ชุดดินเชียงใหม่ มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 42,227 0.4118

13 Cm-fsi-A 
ดินเชียงใหม่ ท่ีเป็นทรายแป้งละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

1,684 0.0164

14 Cm-gm,fsi-A 
ดินเชียงใหม่ มีจุดประสีเทาและเป็นทรายแป้งละเอียด มีความ
ลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

1,472 0.0144
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ตารางที่ 7(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดตาก 
ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธิบาย เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 

15 Don-fl-A 
ดินดงยางเอน ท่ีเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

5,253 0.0512

16 Don-fl-A/b 
ดินดงยางเอน ท่ีเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ มีการดัดแปลงพ้ืนท่ีทํานา 

643 0.0063

17 Don-fl-B 
ดินดงยางเอน ท่ีเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

10,369 0.1011

18 Don-gm-A ดินดงยางเอน มีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 7,753 0.0756

19 Don-gm-A/b 
ดินดงยางเอน มีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
มีการดัดแปลงพ้ืนท่ีทํานา 

12,550 0.1224

20 Don-gm,fl-A 
ดินดงยางเอน มีจุดประสีเทาและเป็นดินร่วนละเอียด มีความ
ลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

983 0.0096

21 Don-gm,fl-A/b 
ดินดงยางเอน มีจุดประสีเทาและเป็นดินร่วนละเอียด มีความ
ลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการดัดแปลงพ้ืนท่ีทํานา 

28,709 0.2800

22 Don-A ชุดดินดงยางเอน มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 6,385 0.0623

23 Don-B ชุดดินดงยางเอน มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 1,598 0.0156

24 Hc-br-A ดินห้างฉัตร ท่ีเป็นสีน้ําตาล มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 4,474 0.0436

25 Hc-br-B ดินห้างฉัตร ท่ีเป็นสีน้ําตาล มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 20,571 0.2006

26 Hc-gm-A/b 
ดินห้างฉัตร มีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มี
การดัดแปลงพ้ืนท่ีทํานา 

7,993 0.0780

27 Hc-hb-B ดินห้างฉัตร ท่ีเป็นด่าง มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 611 0.0060

28 Hc-hb,br-B 
ดินห้างฉัตร ท่ีเป็นด่างและเป็นสีน้ําตาล มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

1,417 0.0138

29 Hc-hb,br-C 
ดินห้างฉัตร ท่ีเป็นด่างและเป็นสีน้ําตาล มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ 

9,301 0.0907

30 Hc-hb,br-D 
ดินห้างฉัตร ท่ีเป็นด่างและเป็นสีน้ําตาล มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ 

26,683 0.2602

31 Hc-mw-A 
ดินห้างฉัตร มีการระบายน้ําดีปานกลาง มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

19,268 0.1879

32 Hc-mw-B 
ดินห้างฉัตร มีการระบายน้ําดีปานกลาง มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

21,797 0.2126
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ตารางที่ 7(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดตาก 
ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธิบาย เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 

33 Hc-B ชุดดินห้างฉัตร มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 19,678 0.1919

34 Hc-C ชุดดินห้างฉัตร มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 3,570 0.0348

35 Kak-fl-B 
ดินแก่งคอย ท่ีเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

4,994 0.0487

36 Kak-lsk-C 
ดินแก่งคอย ท่ีเป็นดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบ มีความลาดชัน 5-
12 เปอร์เซ็นต์ 

5,964 0.0582

37 Kak-lsk-D 
ดินแก่งคอย ท่ีเป็นดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบ มีความลาดชัน 
12-20 เปอร์เซ็นต์ 

3,027 0.0295

38 Khu-col-slB ดินขาณุ ท่ีเป็นดินร่วนหยาบ มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 2,267 0.0221

39 Kp-gm-A/b 
ดินกําแพงเพชร มีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
มีการดัดแปลงพ้ืนท่ีทํานา 

58,265 0.5682

40 Kp-A ชุดดินกําแพงเพชร มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 48,599 0.4739

41 Kp-B ชุดดินกําแพงเพชร มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 797 0.0078

42 Kpg-gm-A/b 
ดินเขาพลอง มีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มี
การดัดแปลงพ้ืนท่ีทํานา 

5,830 0.0569

43 Kpg-mw-A 
ดินเขาพลอง มีการระบายน้ําดีปานกลาง มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

3,715 0.0362

44 Kpg-mw-B 
ดินเขาพลอง มีการระบายน้ําดีปานกลาง มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

3,035 0.0296

45 Kpg-B ชุดดินเขาพลอง มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 8,765 0.0855

46 Ksp-B ชุดดินโกสัมพี มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 1,352 0.0132

47 Li-C ชุดดินลี้ มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 320 0.0031

48 Li-D ชุดดินลี้ มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 5,425 0.0529

49 Li-E ชุดดินลี้ มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 22,166 0.2162

50 Ln-B ชุดดินลํานารายณ์ มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 22 0.0002

51 Lsk-B ชุดดินลานสัก มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 10,208 0.0995

52 Lsk-C ชุดดินลานสัก มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 325 0.0032

53 Lsk-tks-B ดินลานสัก ท่ีเป็นทรายหนา มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 1,738 0.0169

54 Ly-mw-A/d4 
ดินลาดหญ้า มีการระบายน้ําดีปานกลางและเป็นดินลึก มี
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

391 0.0038
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ตารางที่ 7(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดตาก 
ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธิบาย เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 

55 Ly-B ชุดดินลาดหญ้า มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 2,639 0.0257

56 Mm-col-A 
ดินม่วงค่อม ท่ีเป็นดินร่วนหยาบ มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

1,143 0.0111

57 Mm-fl-B 
ดินม่วงค่อม ท่ีเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

2,923 0.0285

58 Mm-gm,fl-A 
ดินม่วงค่อม มีจุดประสีเทาและเป็นดินร่วนละเอียด มีความ
ลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

5,418 0.0528

59 Mm-gm,fl-A/b 
ดินม่วงค่อม มีจุดประสีเทาและเป็นดินร่วนละเอียด มีความ
ลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการดัดแปลงพ้ืนท่ีทํานา 

3,912 0.0381

60 Mr-B ชุดดินแม่ริม มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 47,161 0.4599

61 Mr-C ชุดดินแม่ริม มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 55,845 0.5446

62 Mr-D ชุดดินแม่ริม มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 53,691 0.5236

63 Mrm-B ชุดดินแม่ระมาด มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 20,710 0.2020

64 Mrm-C ชุดดินแม่ระมาด มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 16,606 0.1619

65 Mrm-D ชุดดินแม่ระมาด มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 19,347 0.1887

66 Mrm-E ชุดดินแม่ระมาด มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 1,965 0.0192

67 Mt-br-B ดินแม่แตง ท่ีเป็นสีน้ําตาล มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 30,601 0.2984

68 Mt-br-C ดินแม่แตง ท่ีเป็นสีน้ําตาล มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 48,105 0.4691

69 Mt-br-D ดินแม่แตง ท่ีเป็นสีน้ําตาล มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 20,649 0.2014

70 Mt-br-E ดินแม่แตง ท่ีเป็นสีน้ําตาล มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 15,136 0.1476

71 Mt-br,mw-B 
ดินแม่แตง ท่ีเป็นสีน้ําตาลและมีการระบายน้ําดีปานกลาง มี
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

12,848 0.1253

72 Mt-br,mw-B/b 
ดินแม่แตง ท่ีเป็นสีน้ําตาลและมีการระบายน้ําดีปานกลาง มี
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการดัดแปลงพ้ืนท่ีทํานา 

1,096 0.0107

73 Mt-B ชุดดินแม่แตง มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 12,134 0.1183

74 Mt-C ชุดดินแม่แตง มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 16,751 0.1634

75 Mt-D ชุดดินแม่แตง มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 14,363 0.1401

76 Mt-fl-B 
ดินแม่แตง ท่ีเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

21,659 0.2112

77 Mt-fl-C 
ดินแม่แตง ท่ีเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ 

11,540 0.1125

78 Mt-fl-D 
ดินแม่แตง ท่ีเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ 

2,959 0.0289
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ตารางที่ 7(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดตาก 
ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธิบาย เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 

79 Mt-gm-A/b 
ดินแม่แตง ท่ีมีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มี
การดัดแปลงพ้ืนท่ีทํานา 

837 0.0082

80 Mt-gm-B/b 
ดินแม่แตง ท่ีมีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มี
การดัดแปลงพ้ืนท่ีทํานา 

1,734 0.0169

81 Mt-hb-B ดินแม่แตง ท่ีเป็นด่าง มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 2,466 0.0241

82 Mt-hb-C ดินแม่แตง ท่ีเป็นด่าง มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 4,918 0.0480

83 Mt-hb-D ดินแม่แตง ท่ีเป็นด่าง มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 4,419 0.0431

84 Mt-mw,fl-B 
ดินแม่แตง มีการระบายน้ําดีปานกลางและเป็นดินร่วนละเอียด 
มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

1,376 0.0134

85 Mt-E ชุดดินแม่แตง มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 6,941 0.0677

86 Phi-B ชุดดินไพศาลี มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 42,327 0.4128

87 Phi-C ชุดดินไพศาลี มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 21,816 0.2128

88 Phi-D ชุดดินไพศาลี มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 11,970 0.1167

89 Ppr-B ชุดดินพบพระ มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 26,539 0.2588

90 Ppr-C ชุดดินพบพระ มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 71,646 0.6987

91 Ppr-D ชุดดินพบพระ มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 90,043 0.8781

92 Ppr-E ชุดดินพบพระ มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 10,532 0.1027

93 Ppr-fl-B 
ดินพบพระ ท่ีเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

516 0.0050

94 Ppr-md-D 
ดินพบพระ ท่ีเป็นดินลึกปานกลาง มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ 

4,523 0.0441

95 Ppr-md-E 
ดินพบพระ ท่ีเป็นดินลึกปานกลาง มีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ 

20,822 0.2031

96 Ps-br-A ดินภูสะนา ท่ีเป็นสีน้ําตาล มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 4,754 0.0464

97 Ps-br-B ดินภูสะนา ท่ีเป็นสีน้ําตาล มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 97,878 0.9545

98 Ps-br-C ดินภูสะนา ท่ีเป็นสีน้ําตาล มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 5,717 0.0558

99 Ps-B ชุดดินภูสะนา มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 118,861 1.1592

100 Ps-C ชุดดินภูสะนา มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 40,983 0.3997

101 Ps-D ชุดดินภูสะนา มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 7,072 0.0690

102 Psl-fl-A 
ดินพิษณุโลก ท่ีเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

3,734 0.0364
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ตารางที่ 7(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดตาก 
ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธิบาย เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 

103 Psl-fsi-A 
ดินพิษณุโลก ท่ีเป็นทรายแป้งละเอียด มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

10,574 0.1031

104 Psl-A ชุดดินพิษณุโลก มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 10,193 0.0994

105 Sp-gm-A ดินสันป่าตอง มีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 2,323 0.0227

106 Sp-gm-A/b 
ดินสันป่าตอง มีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มี
การดัดแปลงพ้ืนท่ีทํานา 

2,785 0.0272

107 Sp-gm,fl-A/b 
ดินสันป่าตอง มีจุดประสีเทาและเป็นดินร่วนละเอียด มีความ
ลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการดัดแปลงพ้ืนท่ีทํานา 

887 0.0087

108 Sp-mw-A 
ดินสันป่าตอง มีการระบายน้ําดีปานกลาง มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

4,836 0.0472

109 Sp-mw-B 
ดินสันป่าตอง มีการระบายน้ําดีปานกลาง มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

530 0.0052

110 Sp-mw,fl-B 
ดินสันป่าตอง มีการระบายน้ําดีปานกลางและเป็นดินร่วน
ละเอียด มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

136 0.0013

111 Sp-A ชุดดินสันป่าตอง มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 6,202 0.0605

112 Sp-B ชุดดินสันป่าตอง มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 10,889 0.1062

113 Sp-C ชุดดินสันป่าตอง มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 2,690 0.0262

114 Tas-B ชุดดินทับเสลา มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 68,289 0.6660

115 Tas-C ชุดดินทับเสลา มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 31,299 0.3052

116 Tas-D ชุดดินทับเสลา มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 20,346 0.1984

117 Tas-E ชุดดินทับเสลา มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 270 0.0026

118 Tw-A ชุดดินทับกวาง มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 19,514 0.1903

119 Tw-A/b 
ชุดดินทับกวาง มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการดัดแปลง
พ้ืนท่ีทํานา 

41,151 0.4013

120 Tw-B ชุดดินทับกวาง มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 24,404 0.2380

121 Tw-fl-B 
ดินทับกวาง ท่ีเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

11,954 0.1166

122 Tw-fl-B/b 
ดินทับกวาง ท่ีเป็นดินร่วนละเอียด มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ มีการดัดแปลงพ้ืนท่ีทํานา 

1,063 0.0104

123 Tw-gm-A/b 
ดินทับกวาง มีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มี
การดัดแปลงพ้ืนท่ีทํานา 

4,267 0.0416
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ตารางที่ 7(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดตาก 
ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธิบาย เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 

124 Ty-B ชุดดินท่ายาง มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 18,733 0.1827

125 Ty-C ชุดดินท่ายาง มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 18,666 0.1820

126 Ty-D ชุดดินท่ายาง มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 258 0.0025

127 Uti-gm-A ดินอุทัย มีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 41,282 0.4026

128 Uti-gm-A/b 
ดินอุทัย มีจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการ
ดัดแปลงพ้ืนท่ีทํานา 

18,685 0.1822

129 Uti-A ชุดดินอุทัย มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 15,349 0.1497

130 Uti-B ชุดดินอุทัย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 38,049 0.3711

131 Uti-tks-B ดินอุทัย ท่ีเป็นทรายหนา มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 15,669 0.1528

132 Ws-br,vd-B 
ดินวังสะพุง ท่ีเป็นสีน้ําตาลและเป็นดินลึกมาก มีความลาดชัน 
2-5 เปอร์เซ็นต์ 

494 0.0048

133 Ws-B ชุดดินวังสะพุง มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 6,232 0.0608

134 Ws-C ชุดดินวังสะพุง มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 19,543 0.1906

135 Ws-D ชุดดินวังสะพุง มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 14,615 0.1425

136 Ws-E ชุดดินวังสะพุง มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 5,527 0.0539

137 Ws-mw,fl-B 
ดินวังสะพุง มีการระบายน้ําดีปานกลางและเป็นดินร่วน
ละเอียด มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

318 0.0031

138 Ws-mw,vd-B 
ดินวังสะพุง มีการระบายน้ําดีปานกลางและเป็นดินลึกมาก มี
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

984 0.0096

139 Ws-vd-B ดินวังสะพุง ท่ีเป็นดินลึกมาก มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 5,098 0.0497

140 Ws-vd-D 
ดินวังสะพุง ท่ีเป็นดินลึกมาก มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ 

1,897 0.0185

141 Ws-vd,fl-B 
ดินวังสะพุง ท่ีเป็นดินลึกมากและเป็นดินร่วนละเอียด มีความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

473 0.0046

142 Bar-Tas-C 
หน่วยผสมของชุดดินบ้านไร่กับชุดดินทับเสลา มีความลาดชัน 
5-12 เปอร์เซ็นต์ 

5,774 0.0563

143 Cm-Cm-fsi-A 
หน่วยผสมของชุดดินเชียงใหม่กับดินเชียงใหม่ ท่ีเป็นดินทราย
แป้งละเอียด มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

23,835 0.2324

144 Li-Ws-D 
หน่วยผสมของชุดดินลี้กับชุดดินวังสะพุง มีความลาดชัน 12-
20 เปอร์เซ็นต์ 

3,011 0.0294

145 Li-Ws-E 
หน่วยผสมของชุดดินลี้กับชุดดินวังสะพุง มีความลาดชัน 20-
35 เปอร์เซ็นต์ 

22,368 0.2181
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146 Mt-Mt-fl-C 
หน่วยผสมของชุดดินแม่แตงกับดินแม่แตง ท่ีเป็นดินร่วน
ละเอียด มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 

258 0.0025

147 Mt-Mt-fl-D 
หน่วยผสมของชุดดินแม่แตงกับดินแม่แตง ท่ีเป็นดินร่วน
ละเอียด มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 

2,054 0.0200

148 Ps-Bar-C 
หน่วยผสมของชุดดินภูสะนากับชุดดินบ้านไร่ มีความลาดชัน 
5-12 เปอร์เซ็นต์ 

11,364 0.1108

149 Ps-Tas-C 
หน่วยผสมของชุดดินภูสะนากับชุดดินทับเสลา มีความลาดชัน 
5-12 เปอร์เซ็นต์ 

9,561 0.0932

150 Ps-Tas-D 
หน่วยผสมของชุดดินภูสะนากับชุดดินทับเสลา มีความลาดชัน 
12-20 เปอร์เซ็นต์ 

15,368 0.1499

151 Tas-C-RC 
หน่วยผสมของชุดดินทับเสลากับท่ีดินหินพ้ืนโผล่ มีความลาด
ชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 

113,137 1.1033

152 Tas-D-RC 
หน่วยผสมของชุดดินทับเสลากับท่ีดินหินพ้ืนโผล่ มีความลาด
ชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 

66,429 0.6478

153 Tas-E-RC 
หน่วยผสมของชุดดินทับเสลากับท่ีดินหินพ้ืนโผล่ มีความลาด
ชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 

19,225 0.1875

154 Ty-D-RC 
หน่วยผสมของชุดดินท่ายางกับท่ีดินหินพ้ืนโผล่ มีความลาดชัน 
12-20 เปอร์เซ็นต์ 

6,707 0.0654

155 Ty-E-RC 
หน่วยผสมของชุดดินท่ายางกับท่ีดินหินพ้ืนโผล่ มีความลาดชัน 
20-35 เปอร์เซ็นต์ 

4,488 0.0438

156 Uti-Uti-tks-B 
หน่วยผสมของชุดดินอุทัยกับดินอุทัย ท่ีเป็นทรายหนา มีความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

4,823 0.0470

157 Ws-Ws-vd-D 
หน่วยผสมของชุดดินวังสะพุงกับดินวังสะพุง ท่ีเป็นดินลึกมาก 
มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 

2,038 0.0199

158 Ws-Ws-vd-E 
หน่วยผสมของชุดดินวังสะพุงกับดินวังสะพุง ท่ีเป็นดินลึกมาก 
มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 

3,804 0.0371

159 MASH พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา 1,938 0.0189

160 ML พ้ืนท่ีดัดแปลง 2,032 0.0198

161 POINT BAR สันทราย 5 0.0001

162 RC ท่ีดินหินพ้ืนโผล่ 15,100 0.1473
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ตารางที่ 7(ต่อ) หน่วยแผนที่ดินที่พบในจังหวัดตาก 
ลําดับ หน่วยแผนท่ี คําอธิบาย เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 

163 RL ท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 1,334 0.0130

164 SC พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน 7,715,203 75.2398

165 W แหล่งน้ํา 157,055 1.5316

 พ้ืนท่ีรวม 10,254,156 100.0000
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มเสี่ยงเรื่องนํ้าท
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ลักษณะส
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าตาล ปฏิกิริยา
มสมบูรณ์ตํ่า 
ทลายได้ง่าย
มอุดมสมบูรณ
ลูกไม้ผล จัดทํ

รยีวัตถ ุ ค
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ที่เหมาะสมโด

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 
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น้อย ความลา
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องหรือสีนํ้าต
วปนทรายแป้
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8.0) 

พิม่ผลผลิตโดยใ
อพืชผัก ซึ่งจะ
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0-25 ปาน
5-50 ต
0-100 ต

ง 
ty, mixed, a
ราบเรียบถึงเป็
ณเนินตะกอน
ตะกอนนํ้าพา
าง   
ง 
กมาก ดินบนเ
ยาดินเป็นกรด
นแดง มีจุดปร

ลูกพืชไร่มานา
นดานใต้ช้ันไถ
เสมอโดยเพ่ิม

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา

37 
 

ctive, isohy
ป็นลูกคลื่นลอ
นนํ้าพารูปพัดแ

 
การไหลบ

เป็นดินร่วนปน
ดปานกลางถึงเ
ระสีนํ้าตาลเข้

าน ใต้ช้ันไถพร
ถพรวนโดยไถ
มอินทรียวัตถุ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

yperthermic 
อนลาดเล็กน้อ
และตะพักลําน

บ่าของน้ําบน
นทรายแป้งหรื
เป็นกลาง (pH
ข้มหรือสีนํ้าตา

รวนมักแน่นทึบ
ถให้ลึกกว่าปก
และใช้ปุ๋ยอิน

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

านกลาง ป

Oxyaquic (U
ย ความลาดชั
นํ้า 

นผิวดิน
รือดินร่วนเหนี
H 6.0-7.0) ดิน
าลปนเหลือง ป

บ รากชอนไชไ
กติ และใช้อินท
นทรีย์ร่วมกับ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

านกลาง ป

านกลาง 

Ser
Ultic) Haplu
ชัน 1-5 % 

ช้า  
นียวปนทรายแ
นล่างเป็นดินร
ปฏิกิริยาดินเ

ชได้ยาก 
ทรียวัตถุในก

บปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

ies Don 
ustalfs 

แป้ง สีนํ้าตาล
ร่วนเหนียวปน
ป็นกรดจัดถึง

ารปรับสภาพ
พ่ิมผลผลิตให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ล
น
ง

พ
ห้



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ตะกอนรูป
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
นํ้าตาลปน
หรือดินเห
ข้อจํากัด
ความลาด
ข้อเสนอ
แหล่งนํ้าส
ทั้งสองวิธี
สมบัติท

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 (

0

25

50

ห้างฉัตร 
A) Fine-loa

ค่อนข้างร
พบบริเวณ
ตะกอนนํ้

ดี  
 ปานกลา
น เป็นดินลึ
กิริยาดินเป็นก
ย สีแดงปนเหลื

ความอุดม
ะถูกชะล้างพังท

เพ่ิมความ
ฉพาะพ้ืนที่ปลู

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต
5-50 

0-100 

 

amy, kaolini
ราบเรียบถึงลู
ณเนินตะกอนน
้ําพา ส่วนใหญ

 
ง 
กมาก ดินบน
กรดจัดถึงเป็นก
ลอืงถึงสีแดง ป
มสมบูรณ์ตํ่า 
ทลายได้ง่าย
มอุดมสมบูรณ์
ลกูไม้ผล จัดท

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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itic, isohype
กคลื่นลอนชัน
นํ้าพารูปพัดแ
ญ่มาจากพวก

เป็นดินร่วนปน
กลาง (pH 5.5
ปฏิกิริยาดินเป็
 เสี่ยงต่อการ

ณแ์ก่ดินและเพ่ิ
ทําระบบอนุรัก

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

erthermic Ty
น ความลาดชั
และตะพักลํานํ้
หินแกรนิต แ

การไหลบ่าข
นทรายถึงดินร
5-7.0) ดินล่าง
ปนกรดจัดมาก
ขาดนํ้าเล็กน้อ

มผลผลติพืชโ
กษ์ดินและนํ้าท

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา ป

ต่ํา 

ต่ํา 

ypic Kandius
ัน 1-20 % 

นํ้า 
และทับถมอยู่บ

องน้ําบนผิวดิ
ร่วนเหนียวปน
งเป็นดินร่วนเห
ถึงเป็นกรดจัด
อยถึงปานกล

ดยใช้ปุ๋ยอินท
ที่เหมาะสมโด

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ปานกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
stults 

บนหินแกรนิต

ดิน ปาน
นทราย สีนํ้าต
หนียวปนทราย
ด (pH 4.5-5.5
างหากฝนทิ้ง

ทรีย์ร่วมกับปุ๋ย
ดยใช้วิธีพืชหรื

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Hc 

ต บริเวณเนิน

นกลางถึงเร็ว 
าลเข้ม หรือสี
ยถึงดินเหนียว
5) 
ช่วง พ้ืนที่ที่มี

ยเคมี หา
อวิธีกล หรอื

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

น

สี
ว

มี

า
อ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ที่เกิดจาก
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
สลายตัวที
ปนแดงเข้
เศษหินป
6.0) 
ข้อจํากัด
ง่าย 
ข้อเสนอ
ดินน้อยที
ผลผลิตพื
สภาพป่า 
สมบัติท

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

นกดิน (USDA
นที่  
าน  
กําเนิด 
กวัสดุดินหรือหิ
ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ที่ความลึกประ
ข้ม ปฏิกิริยาดิน
ะปนมากสีนํ้า

 

แนะ 
ที่สุด พร้อมทัง้
ืชโดยใช้ปุ๋ยอิน

างเคมี คว

 (

0

25

50

แก่งคอย 
A) Clayey-s

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ

เกิดจากการ
หินที่เคลื่อนย้า

ดี  
 ปานกลา
น เป็นดินต้ืน
ะมาณ 80 ซม.
นเป็นกรดปาน
าตาลปนแดงห

เป็นดินต้ืน

บริเวณทีม่ี
งจัดทําระบบอ
นทรีย์ร่วมกับป

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน
5-50 ต
0-100 ต

skeletal, mi
ลอนลาดเล็กน้
ณเนินเขา ไหล
รผุพังสลายตัว
ายมาเป็นระยะ

 
ง 
นถึงช้ันเศษหิน
 ลงไป ดินบน
นกลางถึงเป็นก
หรือสีแดงปนเห

นถึงช้ันเศษหิน

มีความลาดชัน
อนุรักษ์ดินแล
ปุ๋ยเคมี พ้ืนที

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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ixed, semiac
้อยถึงเป็นลูกค
ล่เขาและเชิงเ
วของหินอัคนีพ
ะทางใกล้ๆ โด

นหนาแน่นต้ังแ
นเป็นดินร่วนหรื
กลาง (pH 6.0
หลือง ปฏิกิริย

นหนาแน่น พ

นไม่มากนัก แ
ะนํ้าที่เหมาะส
ที่ลาดชันสูงไม

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

ctive, isohyp
คลื่นลอนชัน ค
เขา 
พวกแอนดีไซท์
ยแรงโน้มถ่วง

การไหลบ่าข
แต่ภายใน 50 
รือดินร่วนปน
0-7.0)  ดินล่าง
ยาดินเป็นกรด

พ้ืนทีท่ีม่ีความ

และดินไม่ต้ืนม
สมโดยใช้วิธีพืช
ม่ควรนํามาใช้เ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

perthermic 
ความลาดชัน 

ท์และหินอัคนีใ
ของโลก 

องน้ําบนผิวดิ
ซม.จากผิวดิน
ดินเหนียว สนํ้ี
งเป็นดินร่วนป
ดจัดมากถึงเป็น

มลาดชันสูง ดิ

มาก อาจใช้ปล
ช เพ่ิมความอ
เพาะปลูก ค

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
Ultic  Haplu
2-20 % 

ในกลุ่มเดียวกั

ดิน ปาน
น และพบช้ันห
นํ้าตาลเข้มมาก
ปนดินเหนียวถึ
นกรดปานกลา

ดินจะถูกชะล้า

ลูกพืชไร่ได้ แ
อุดมสมบูรณ์แ
ควรให้คงสภาพ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Kak 
ustalfs 

ัน และรวมถึง

นกลางถึงเร็ว 
หินพ้ืนที่กําลัง
กหรือสีนํ้าตาล
ถึงดินเหนียวมี
าง (pH 5.0-

างพังทลายได้

แต่ต้องรบกวน
แก่ดินและเพ่ิม
พป่าหรือฟ้ืนฟู

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ง

ง
ล
มี
-

ด้

น
ม
ฟู



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
จัดถึงกรด
เหลือง ป
ปนแดงถึ
สะสมในดิ
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
แหล่งนํ้าส
ทั้งสองวิธี
สมบัติท

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่  
าน  
กําเนิด  
ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ดเล็กน้อย (p
ฏิกิริยาดินกร
งนํ้าตาลปนแ
ดินล่าง 
 
แนะ 
สํารอง โดยเฉ
ธีร่วมกัน 
างเคมี คว

 (

0

25

50

ขาณุ 
A) Fine-loa

ลูกคลื่นล
ตะพักลํา
เกิดจากต
ดี  

 ปานกลา
น เป็นดินลกึ
H 5.5-6.5
ดจัดมากถึงก
ดง  มีจุดประ

เสี่ยงต่อก
เพ่ิมความ

ฉพาะพ้ืนที่ปลู

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต
5-50 ต
0-100 ต

 

amy, kaolini
ลอนลาดเล็กน้
นํ้าระดับสูง 
ตะกอนนํ้าพา

 
ง 
กมาก ดินบนเ
) ดินบนตอน
รดเล็กน้อย (p
สีนํ้าตาลแก่แ

ารขาดน้ําปาน
มอุดมสมบูรณ
ลูกไม้ผล จัดทํ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา

40 
 

itic, isohype
้อย ความลาด

เป็นดินร่วนปน
นล่างเป็นดินร่
pH 5.0-6.5) 
ละสีแดงปนเห

นกลางหากฝน
ณ์แก่ดินและเ
ทําระบบอนุรัก

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

erthermic Ty
ดชัน 2-5 % 

การไหลบ่าข
นทรายหรือดิน
วนปนทรายแ
 ในดินล่างตอ
หลือง  อาจพ

นทิ้งช่วง   
เพ่ิมผลผลิตพื
กษ์ดินและนํ้าท

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

ypic Paleust

องน้ําบนผิวดิ
นร่วน สีนํ้าตา
และเป็นดินเห
อนล่าง เป็นดิน
บมวลก้อนกล

พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ
ที่เหมาะสมโด

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง 

านกลาง 

านกลาง 

Ser
talfs 

ดิน ปาน
าลปนเทา ปฏิ
หนียวปนทราย
นเหนียวปนทร
ลมของเหล็กแ

อินทรีย์ร่วมกั
ดยใช้วิธีพืชหรื

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Khu 

นกลางถึงเร็ว
ฏิกิริยาดินกรด
ยสีนํ้าตาลปน
ราย  สีเหลือง
และแมงกานีส

ับปุ๋ยเคมี หา
รือวิธีกล หรือ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ด
น
ง
ส

า
อ



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

กําแพงเพ
A)  Fine-silty

ค่อนข้างร
พบบริเวณ
 เกิดจากต
 ดีปานกล

 ปานกลา
น เป็นดินลึ
ปานกลางถึงเป็
รือสีนํ้าตาลปน

ดินที่ใช้ปล
ทําลายช้ัน

งบํารุงดินอยู่

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต
5-50 ต
0-100 ต

 

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

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

41 
 

ctive, isohyp
ป็นลูกคลื่นลอน
นนํ้าพารูปพัด

  การไห
นเป็นดินร่วนห
 6.0-7.0) ดิ
ริยาดินเป็นกร
าน ใต้ช้ันไถพ
ถพรวนโดยไถ
มอินทรียวัตถุ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา  ป

ต่ํา ป

ต่ํา ป

perthermic 
นลาดเล็กน้อย

ลบ่าของน้ําบ
หรือดินร่วนป
ดินล่างเป็นดิน
รดจัดถึงเป็นก
รวนมักแน่นทึ
ถให้ลึกกว่าปก
และใช้ปุ๋ยอิน

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
านกลาง ป

ปานกลาง

ปานกลาง

Oxyaquic (U
 ความลาดชัน

บนผิวดิน
ปนทรายแป้ง 
นร่วนปนทรา
รดเล็กน้อย (p

ทบึ รากชอนไช
กติ และใช้อินท
นทรีย์ร่วมกับ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา ป

Ser
Ultic) Haplu
น 1-5 % 

ช้า  
 สีนํ้าตาลถึง
ยแป้งถึงดินร่
pH 5.5-6.5) 
ชได้ยาก 
ทรียวัตถุในก

บปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

ปานกลาง 

ies Kp 
ustalfs 

งสีนํ้าตาลเข้ม
วนเหนียวปน

ารปรับสภาพ
พ่ิมผลผลิตให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ต่ํา 

ม 
น

พ
ห้



ชุดดิน 
การจําแน
Paleustu
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
นํ้าตาล ป
ทรายในส
ข้อจํากัด
ยาก 
ข้อเสนอ
ดินให้ร่วน
สูงขึ้น 
สมบัติท

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
ults 
นที่  
าน  
กําเนิด  
ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ปฏิกิริยาดินเป็
ส่วนลึกๆ  สีนํ้
 

แนะ 
นซุย ปรับปรุ

างเคมี คว

 (

0

25

50

เขาพลอง
A) Coarse-

ค่อนข้างร
พบบริเวณ
เกิดจากต
ดี  

 ปานกลา
น เป็นดินลึก
ปนกรดจัดถึงเป็
้าตาลหรือสีนํ้

ความอุดม

ทําลายช้ัน
งบํารุงดินอยู่

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน
5-50 ต
0-100 ต

 

 
loamy, sili

ราบเรียบถึงลู
ณตะพักลํานํ้า
ตะกอนนํ้าพา

 
งถึงเร็ว 
กมาก ดินบน
ป็นกรดเล็กน้อ
้าตาลปนแดง 
มสมบูรณ์ตํ่า 

นดานใต้ช้ันไถ
เสมอ โดยเพ่ิ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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iceous, se

กคลื่นลอนลา
า 

นเป็นดินร่วนป
อย (pH 5.5-6
ปฏิกิริยาดินเ
ดินที่ใช้ปลูกพื

ถพรวนโดยไถ
มอินทรียวัตถ

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

miactive, 

าดเล็กน้อย คว

การไหลบ่าข
ปนทรายหรือดิ
6.5) ดินล่างเป็
เป็นกรดจัดถึง
พืชไร่มานานใ

ถให้ลึกกว่าปก
ถุและใช้ปุ๋ยอิน

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

isohyperthe

วามลาดชัน 1

องน้ําบนผิวดิ
ดินทรายปนดิ
ป็นดินร่วนปน
เป็นกรดเล็กน้
ต้ช้ันไถพรวน

กติ และใช้อินท
นทรีย์ร่วมกับ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
ermic Typi

1-5 % 

ดิน ช้าถึ
ดินร่วน สีนํ้าต
นทรายถึงดินร่
น้อย (pH 5.5
นมักแน่นทึบ ร

ทรียวัตถุในก
บปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Kpg 
ic (Kandic)

งปานกลาง 
ตาลเข้มหรือสี
รวนเหนียวปน
-6.5) 
รากชอนไชได้

ารปรับสภาพ
พ่ิมผลผลิตให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

) 

สี
น

ด้

พ
ห้



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ดินบนเป็
เหนียวปน
ของเหล็ก
ข้อจํากัด
การขาดแ
ข้อเสนอ
ใช้ปุ๋ยอินท
สมบัติท

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่  
าน  
กําเนิด 
ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นดินร่วนปนท
นทราย หรือดิ
กสีแดงปนเหลื
 
แคลนน้ํา 
แนะ 
ทรีย์ร่วมกับปุ๋
างเคมี คว

 (

0

25

50

โกสัมพี 
A) Loamy-

ลูกคลื่นล
ตะพักลํา
เกิดจากต
ดี  

 ปานกลา
น เป็นดินต้ื
ทราย สีนํ้าตา
ดินร่วนปนดิน
ลอืง ปฏิกิริยาดิ

เป็นดินต้ืน

จัดทําแห
ยเคมี   
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต
5-50 ต
0-100 ต

 

skeletal, ka
อนลาดเล็กน้อ
นํ้าระดับสูง 
ะกอนนํ้าพา 

 
ง 
้นถึงลึกปานก
ล ปฏิกิริยาดิน
นเหนียวและมี
ดินเป็นกรดจัด
นถึงลึกปานกล

ล่งนํ้าเพ่ือใช้ใน

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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olinitic, isoh
อย ความลาดช

กลางถึงช้ันลูก
นเป็นกรดจัดม
มีลูกรัง หรือเศ
ดมากถึงเป็นก
ลางถึงช้ันลูกรั

นช่วงฤดูแล้ง 

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

hypertherm
ชัน 2-5 % 

การไหลบ่าข
กรังหนาแน่น
มากถึงเป็นกร
ศษหินกลมมน
กรดจัด (pH 4
รังหนาแน่น ค

เพ่ิมความอุด

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ic Typic(Plin

องน้ําบนผิวดิ
ต้ังแต่ประมา
รดจัด (pH 4.
นที่ถูกเคลือบ
4.5-5.5) 
ความอุดมสมบู

มสมบูรณ์แก่ด

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
nthic) Haplu

ดิน ปาน
าณ 30-60 ซม
.5-5.5) ดินล่า
ด้วยสารประ

บูรณ์ตํ่า  และ

ดินและเพ่ิมผ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Ksp 
ustults 

นกลาง 
ม. จากผิวดิน
างเป็นดินร่วน
กอบออกไซด์

ะพ้ืนที่เสี่ยงต่อ

ลผลิตพืชโดย

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

น 
น
ด์

อ

ย



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
แป้ง หินโ
โน้มถ่วงข
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ดินบนเป็
ปฏิกิริยาด
สีแดงปน
ข้อจํากัด
จะถูกชะล
ข้อเสนอ
แต่ต้องร
สมบูรณ์แ
คงสภาพป
สมบัติท

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่  
าน  
กําเนิด 
โคลน หินชนว
ของโลก 
ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นดินร่วน ดิน
ดินเป็นกรดป
เหลือง ปฏิกิริ
 
ล้างพังทลายไ
แนะ 
บกวนดินน้อ
แก่ดินและเพ่ิม
ป่าหรือฟ้ืนฟูส
างเคมี คว

 (

0

25

ลี้
A) Clayey-s

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก

น หินฟิลไลท์ 

ดี  
 ปานกลา
น เป็นดินต้ืน
นร่วนปนทราย
านกลางถึงเป็
ริยาดินเป็นกร

เป็นดินต้ืน
ได้ง่าย 

บริเวณที่มี
ยที่สุด พร้อม
มผลผลิตพืชโด
สภาพป่า 
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน
5-50 ต

 

skeletal,mix
ลอนลาดถึงเป็น
ณภูเขา เนินเข
ารผุพังของหิน
และรวมถึงที่

ง 
นหรือต้ืนมาก
ยแป้งหรือดินร
นกลาง (pH 6
ดจัดถึงเป็นกร
นถึงช้ันเศษหิน

มีความลาดชัน
มทั้งจัดทําระบ
ดยใช้ปุ๋ยอินท ี

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง 

ต่ํา ปา
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xed, semiac
นภูเขา ความ
ขาและไหล่เขา
นตะกอนเน้ือล
เกิดจากวัสดุดิ

กถึงช้ันเศษหิน
ร่วนปนดินเหนี
6.0-7.0) ดินล
รดเล็กน้อย (p
นหนาแน่นแล

ันไม่มากนัก (
บบอนุรักษ์ดิ
รีย์ร่วมกับปุ๋ย

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง ป

านกลาง ป

ctive, shallow
ลาดชัน 5-35
า 
ละเอียดและหิ
ดินหรือหินที่เค

การไหลบ่าข
นหนาแน่น บ
นียวปนเศษหิน
ล่างเป็นดินเหน
pH 5.5-6.5) 
ละความอุดมส

(ไม่เกิน 12%)
นและนํ้า  ที่
เคมี พ้ืนที่ลาด

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง

w, hyperthe
% 

นที่แปรสภาพ
คลื่อนย้ายมาเป

องน้ําบนผิวดิ
างบริเวณอาจ
น สีนํ้าตาลเข้
นียวปนเศษหิ
 

สมบูรณ์ตํ่า  พ้ื

) และดินไม่ต้ื
เหมาะสมโด
ดชันสูงไม่ควร

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

ต่ํา ป

Ser
ermic, Ultic 

พ เช่น หินดินด
เป็นระยะทางใ

ดิน ปาน
จพบช้ันหินพ้ืน
ข้มหรือสีนํ้าตา
หนหนาแน่นมา

้นที่ที่มีความล

้นมาก อาจใช้
ยใช้วิธีพืช เพิ
รนํามาใช้เพาะ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

ปานกลาง 

ies Li 
Haplustalfs

ดาน หินทราย
ใกล้ๆ โดยแรง

นกลางถึงเร็ว
นในระดับต้ืน
าลปนแดงเข้ม
าก สีแดงหรือ

ลาดชันสูง ดิน

ช้ปลูกพืชไร่ได้
พ่ิมความอุดม
ะปลูก ควรให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

s 

ย
ง

น 
ม 
อ

น

ด้ 
ม
ห้

 



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
วัสดุดินห
การระบา
การซึมผ่
 ลักษณะ
บนเป็นดิ
ปานกลา
ล่างๆ แล
แตกระแห
ข้อจํากัด
เคมีสําหรั
ชนิด เมือ่
ข้อเสนอ
ของดินล่
และให้เพิ
แตกระแห
สมบัติท

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 (

0

25

50

ลํานาราย
A) Fine, sm

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก

นย้ายมาเป็นร
ดี    

 ปานกลาง
น เป็นดินลึก
เหนียวหรือดิน
8.0) ดินล่างเป
สีนํ้าตาลปนแ
ก ดินช้ันล่างจะ

ดินลึกปาน
บบรากลึก ดิ
อาจแตกระแห

การปลูกพ
นโดยการใช้อิน
อพืชแสดงอา
ยระบบรากขอ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน

5-50 ต

0-100 ต

 

ยณ์ 
mectitic, isoh
ลอนลาดเล็กน้
ณที่ลาดเชิงเข
การผุพังสลาย
ระยะทางใกล้ๆ

 
ง 
กปานกลาง พ
นเหนียว สีนํ้าต
ป็นดินเหนียว

แดงหรือสีแดง
ะพบรอยถูไถเ
นกลางและพบ
ดินอาจขาดสม
งทําให้รากพืช
พืชที่มีระบบร
นทรียวัตถุผส
าการขาด
องพืช ถ้ามีพ้ืน
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

45 
 

hypertherm
้อย ความลาด

ขา 
ยตัวของหินบ
ๆ โดยแรงโน้ม

พบช้ันหินผุแล
ตาลเข้มหรือสี
วหรือดินเหนีย
ง ปฏิกิริยาดิน
เป็นมัน 
บช้ันปูนทุติยภ
มดุลของธาตุอ
ชเสียหายได้ 
รากลึกเช่นไม้
สมคลุกเคล้าแ

จัดหาแหล่
นที่พอ 
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง 

สูง 

สูง 

mic Vertic Ha
ดชัน 2-5 % 

ะซอลท์ หินแ
มถ่วงของโลก

การไหลบ่าข
ละก้อนปูนทุติ
สีนํ้าตาลปนแด
ยวปนทรายแป
นเป็นด่างปาน

ภูมิในดินล่าง 
อาหาร โดยเฉ

้ผล จําเป็นต้อ
และใช้ปุ๋ยเคมีโ
งนํ้าสํารองไว้

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
สูง ป

สูง ป

สูง ป

aplustolls 

แอนดีไซท์ แล

องน้ําบนผิวดิ
ติยภูมิที่ระดับค
ดงเข้ม ปฏิกิริ
ป้ง และพบก้อ
นกลาง (pH 

ซึ่งจะมีผลกร
พาะการขาดฟ

องปรับปรุงสม
โดยเฉพาะฟอ
ว้ใช้เมื่อฝนทิ้ง

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

านกลาง 

านกลาง 

Ser

ละหินปูน รวม

ดิน ช้าถึ
ความลึก 50-
ริยาดินเป็นกล
อนปูนทุติยภูมิ

8.0) เมื่อ

ระทบทางกาย
ฟอสฟอรัสแล

มบัติทางกาย
อสฟอรัสในรู
งช่วง เพ่ือป้อ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Ln 

มถึงที่เกิดจาก

งปานกลาง 
-100 ซม. ดิน
ลางถึงเป็นด่าง
มิปะปนในดิน
อดินแห้ง อาจ

ยภาพและทาง
ละจุลธาตุบาง

ภาพและเคมี
ปที่ละลายช้า
งกันไม่ให้ดิน

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
สูง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ก

น
ง
น
จ

ง
ง

มี
า 
น



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

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 (

0

25

50

ลานสัก 
A) Coarse-

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
สลายตัวผ

 
ดี  

 ดี  
น เป็นดินลึ
ดินเป็นกรดจัด
ง สีแดงปนนํ้า

ความอุดม
ะถูกชะล้างพังท

เพ่ิมความ
ฉพาะพ้ืนที่ปลู

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต
5-50 ต
0-100 ต

 

loamy, kaol
ลอนลาดเล็กน้
ณภูเขา เนินเข
ผุพังอยู่กับที่ห ื

กปานกลาง ดิ
ดถึงเป็นกรดเล
าตาล ปฏิกิริยา
มสมบูรณ์ตํ่า 
ทลายได้ง่าย
มอุดมสมบูรณ
ลูกไม้ผล จัดทํ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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linitic, isohy
้อยถึงลูกคลื่น
ขา ของภูมิปร
หรือถูกเคลื่อนย

การไหลบ
ดินบนเป็นดิน
ล็กน้อย (pH 
าดินเป็นกรดจ
 เสี่ยงต่อการ

ณ์แก่ดินและเพ
ทําระบบอนุรัก

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

yperthermic
นลอนชัน ความ
ระเทศที่เป็นหิ
ย้ายมาในระย

บ่าของน้ําบน
นร่วนปนทราย

5.5-6.5) ดิน
จัดถึงเป็นกรด
ขาดนํ้าเล็กน้อ

พ่ิมผลผลิตพืช
กษ์ดินและนํ้าท

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา ป

ต่ํา 

ต่ํา 

Typic Hapl
มลาดชัน 2-2
นแกรนิต 
ะทางใกล้ๆ โด

นผิวดิน
ยถึงดินร่วน สี
นล่างเป็นดินร
ดเล็กน้อย (pH
อยถึงปานกล

ชโดยใช้ปุ๋ยอิน
ที่เหมาะสมโด

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
lustults 
20 % 

ดยแรงโน้มถ่ว

ปานกลางถึงเ
สีนํ้าตาลเข้ม 
ร่วนปนทราย

H 5.5-6.5) 
างหากฝนทิ้ง

นทรีย์ร่วมกับ
ดยใช้วิธีพืชหรื

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Lsk 

วงของโลกของ

เร็ว 
หรือสีนํ้าตาล
ถึงดินร่วนปน

ช่วง พ้ืนที่ที่มี

บปุ๋ยเคมี   หา
รือวิธีกล หรือ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ง

ล
น

มี

า
อ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ถ่วงของโล
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
หรือสีนํ้าต
ทรายหรือ
ดินเป็นกร
จากผิวดิน
ลูกรังกระ
ข้อจํากัด
จัดการที่เ
ข้อเสนอ
พืชตามแ
พืชได้ดีขึน้
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

นกดิน (USDA
นที่  
าน  
กําเนิด 
ลกของหินทรา
ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ตาลปนเหลือง
อดินร่วนเหนีย
รดจัดมาก (pH
น ก้อนกรวดเ
ะจายอยู่ทั่วไปใ
 
เหมาะสมในพ้ื
แนะ 
แนวระดับและ
น  พืชสามาร
างเคมี คว

 (

0

25

50

ลาดหญ้า 
A) Fine-loa

ค่อนข้างร
พบบริเวณ
เกิดจากก

ายและหินควอ
ดี    

 ปานกลา
น เป็นดินลกึ
ง ปฏิกิริยาดิน
ยวปนทราย   
H 5.0) ดินล่า
เป็นพวกเศษหิ
ในช้ันดินปฏิกิ ิ

ความอุดม
พ้ืนที่ที่มีความล

ในการปลู
ะใช้ปุ๋ยอินทรีย
ถดูดไปใช้ได้ 
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน
5-50 ปาน
0-100 ต

amy, siliceo
ราบเรียบถึงลู
ณไหลเขาและ
ารสลายตัวผุพั
อร์ตไซต์ โดยมี

 
ง 
กปานกลาง  ดิ
นเป็นกรดจัดม
สีนํ้าตาลหรือ
างตอนล่างเป็น
หินควอร์ตไซต์
ริยาดินเป็นกร
มสมบูรณ์ตํ่า 
ลาดชันสูง 
ลกูพืช ควรมีวิ ี
ย์ พวกปุ๋ยคอก

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง 

นกลาง 

ต่ํา 
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us, isohype
กคลื่นลอนลา
ะเชิงเขา 
พังอยู่กับที่ แล
มีหินดินดานแล

ดินบนเป็นดินร
ากถึงกรดปาน

อสีนํ้าตาลปนแ
นดินร่วนปนดิ
ต์  หินทราย  
รดจัดมากถึงก
เสี่ยงต่อการข

ธีการที่เหมาะ
ก ปุ๋ยหมัก หรื

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

ต่ํา ป

ต่ํา ป

rthermic Ka
าดเล็กน้อย มคี

ละ/หรือ เคลื่อน
ละหินฟิลไลท์เ

การไหลบ่าข
ร่วนหรือดินร่ว
นกลาง (pH 
แดงและเป็นดิน
ดินเหนียว สีแด
หินฟิลไลท์ แ
รดจัด (pH 4.
ขาดแคลนนํ้า

ะสมเพ่ืออนุรกั
รือปุ๋ยพืชสด เ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

ปานกลาง ป

anhaplic Hap
ความลาดชัน 

นย้ายมาเป็นร
เป็นหินพ้ืน 

องน้ําบนผิวดิ
วนปนทราย   
5.0-6.0) ดินบ
นร่วนเหนียวป
ดงปนเหลืองใน
ละหินดินดาน
5-5.0) 
 และการกัดก

กษ์ดินและนํ้า 
เพ่ือช่วยให้ดิน

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

Ser
plustults 
1-5 % 

ระยะทางใกล้ๆ

ดิน ปาน
  สีนํ้าตาล สีน
บนตอนล่าง เป็
ปนทรายปนกร
นช่วงความลึก
น และมวลสา

กร่อนของดิน

เช่น ปลูกพืช
นอุ้มนํ้า และยึ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ies Ly 

ๆ โดยแรงโน้ม

นกลางถึงเร็ว 
นํ้าตาลปนเทา
ป็นดินร่วนปน
รวด ปฏิกิริยา
ก 50-125 ซม.
รกลมของหิน

น  ถ้าไม่มีการ

คลุมดิน ปลูก
ยึดธาตุอาหาร

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ม

า
น
า
. 
น

ร

ก
ร



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ของหินอั
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
เป็นดินร่ว
เล็กน้อย 
หินทัฟฟ์ป
กรดปานก
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
เพ่ิมผลผลิ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 (

0

25

50

ม่วงค่อม 
A) Loamy-

ค่อนข้างร
พบบริเวณ
ตะกอนนํ้

รโอไลท์ หินทั
ดี  

 ปานกลา
น เป็นดินต้ืน
ปนเศษหิน สีน
5) ดินล่างเป็น
กว่า 35 % โด
5-6.0) 

เป็นดินต้ืน
จัดทําระบ

ปุ๋ยอินทรีย์ร่วม
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต
5-50 ต
0-100 ต

 

skeletal, mi
ราบเรียบถึงลู
ณตะพักลํานํ้า
นํ้าพาและวัสดุ
ทฟัฟ์ 

 
ง 
นถึงช้ันก้อนกร
นํ้าตาลถึงสีนํ้า
นดินร่วนปนทร
ดยปริมาตร สี

นถึงช้ันกรวดแ
บบอนุรักษ์ดิน
มกับปุ๋ยเคมี 
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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ixed, isohyp
กคลื่นลอนลา
าระดับสูง 
ดุที่เคลื่อนย้าย

รวดและหินมน
าตาลเข้มหรือ
รายปนเศษหิน
นํ้าตาลปนเหลื

และหินมนเลก็
นและน้ําที่เหม

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

ต่ํา 

ต่ํา 

perthermic T
าดเล็กน้อย คว

ยมาเป็นระยะ

การไหลบ่าข
นเล็กหนาแน่น
อสีนํ้าตาลปนเ
นหนาแน่นมาก
ลืองถึงสีแดงป

ก ความอุดมส
มาะสมโดยใช้วิ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ต่ํา 

ต่ํา 

Typic (Kand
วามลาดชัน 1

ทางไม่ไกลนัก

องน้ําบนผิวดิ
นต้ังแต่ภายใน
เทา ปฏิกิริยา
ก มีกรวดและ
ปนเหลือง ปฏิกิ

สมบูรณ์ตํ่า 
วิธีพืช เพ่ิมคว

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง ป

ต่ํา ป

ต่ํา ป

Ser
dic) Paleustu
1-5 % 

ก โดยแรงโน้ม

ดิน ช้าถึ
น 50 ซม. จาก
าดินเป็นกรดจั
ะหินมนเล็กขอ
กิริยาดินเป็นก

วามอุดมสมบูร

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ies Mm 
ults 

มถ่วงของโลก

งเร็ว  
กผิวดิน ดินบน
จัดถึงเป็นกรด
องหินไรโอไลท์
กรดจัดถึงเป็น

รณ์แก่ดินและ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

ก

น
ด
ท ์
น

ะ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ผิวดิน ดิน
เข้มหรือสี
หรือดินร่ว
อาจเป็นดิ
ข้อจํากัด
จะถูกชะล
ข้อเสนอ
แต่ต้องรบ
แก่ดินแล
ป่าหรือฟ้ื
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่  
าน  
กําเนิด 
ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นบนเป็นดินร่
สีนํ้าตาลปนเท
วนเหนียวปนท
ดินเหนียว สีนํ้า
 
ล้างพังทลายไ
แนะ 
บกวนดินน้อย
ะเพ่ิมผลผลิต
นฟูสภาพป่า 
างเคมี คว

 (

0

25

50

แม่ริม 
A) Loamy-

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
ตะกอนนํ้
ดี   

 ปานกลาง
น เป็นดินต้ืน
วนปนทรายห

ทา ปฏิกิริยาดิน
ทราย มีกรวด
าตาลปนเหลอื

เป็นดินต้ืน
ได้ง่าย 

บริเวณท่ีมี
ยที่สุด พร้อมทั้
พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต
5-50 ต
0-100 ต

 

skeletal, mi
ลอนลาดเล็กน้
ณเนินเขาและ
้าพา ส่วนใหญ

 
ง 
นหรือต้ืนมากถ
หรือดินทรายป
นเป็นกรดจัดถึ
และหินมนเล็ก
องถึงสีแดงปนเ
นถึงช้ันกรวดแ

มีความลาดชัน
ทั้งจัดทําระบบ
อินทรีย์ร่วมกับ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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ixed, isohyp
้อยถึงลูกคลื่น
ะตะพักลํานํ้าร
ญ่เป็นพวกกรว

ถึงช้ันก้อนกร
ปนดินร่วน อา
ถึงเป็นกรดเล็ก
กปะปนอยู่หน
เหลือง ปฏิกิริ
และหินมนเล็

นไม่มากนัก (
บอนุรักษ์ดินแล
บปุ๋ยเคมี พ้ืน

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

ต่ํา 

ต่ํา 

perthermic T
นลอนชัน ความ
ระดับสูง 
วดและหินมน

การไหลบ่าข
วดและหินมน
าจมีกรวดและ
กน้อย (pH 5
นาแน่นมาก ม
ยาดินเป็นกรด
ก ความอุดมส

(ไม่เกิน 12%)
ละนํ้าที่เหมาะ
นที่ลาดชันสูงไม

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ต่ํา 

ต่ํา 

Typic (Kand
มลาดชัน 2-2

เล็ก 

องน้ําบนผิวดิ
นเล็กหนาแน่น
  หินมนเล็กป
.5-6.5) ดินล่า
ากกว่า 35 %
ดจัดมากถึงเป็น
สมบูรณ์ตํ่า พ้ื

) และดินไม่ต้ื
ะสมโดยใช้วิธีพื
ม่ควรนํามาใช้

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง ป

ต่ํา ป

ต่ํา ป

Ser
dic) Paleustu
20 % 

ดิน ช้าถึ
นต้ังแต่ภายใน 
ปะปน สีนํ้าตา
างเป็นดินร่วน

% โดยปริมาต
นกรดจัด (pH
้นที่ที่มีความล

ต้ืนมาก อาจใช้
พืช เพ่ิมความ
ช้เพาะปลูก คว

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ies Mr 
ults 

งเร็ว 
50 ซม. จาก

าลถึงสีนํ้าตาล
นปนดินเหนียว
ร ดินล่างลึกๆ
4.5-5.5)   

ลาดชันสูง ดิน

ช้ปลูกพืชไร่ได้
มอุดมสมบูรณ์
วรให้คงสภาพ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

ก
ล
ว
ๆ 

น

ด้ 
ณ์
พ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
แรงโน้มถ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
เป็นดินร่ว
7.0-8.0) 
นํ้าตาลหรื
ข้อจํากัด
ชันสูง  ดิ
ข้อเสนอ
แหล่งนํ้าส
ทั้งสองวิธี
สมบัติท

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่  
าน  
กําเนิด  
ถ่วงของโลกขอ
ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
วนปนดินเหนี
ดินล่างเป็นดิน
รือสีนํ้าตาลปน
 
นจะถูกชะล้า
แนะ 
สํารอง โดยเฉ
ธีร่วมกัน 
างเคมี คว

 (

0

25

50

แม่ระมาด
A) Fine, sm

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก

องหินตะกอน
ดี    

 ปานกลา
น เป็นดินลึ
นยวหรือดินเห
นเหนียวหรือดิ
นเหลือง ปฏิกิริ

ความอุดม
งพังทลายได้ง

เพ่ิมความ
ฉพาะพ้ืนที่ปลู

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต
5-50 ต
0-100 ต

 

ด 
mectitic, isoh
ลอนลาดเล็กน้
ณภูเขา เนินเข
การสลายตัวผ
เน้ือละเอียดป

 
ง 
กปานกลาง พ
นียว สีนํ้าตาล
ดินเหนียวปนท
ริยาดินเป็นด่า
มสมบูรณ์ตํ่า 
ง่าย 
มอุดมสมบูรณ
ลูกไม้ผล จัดทํ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

50 
 

hypertherm
้อยถึงเป็นภูเข
ขา ไหล่เขาแล
ผุพังอยู่กับที่แ
ปนปูน 

พบเศษหินและ
ลเข้มหรือสีนํ้า
ทรายแป้ง และ
างปานกลาง (p
 เสี่ยงต่อการ

ณ์แก่ดินและเ
ทําระบบอนุรัก

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

mic Typic Ha
ขา ความลาดชั
ละเชิงเขา 
และวัสดุที่เคลื่

การไหลบ่าข
ะก้อนปูนทุติย
าตาล ปฏิกิริย
ะพบก้อนปูนทุ
pH 8.0)   
รขาดนํ้าปานก

เพ่ิมผลผลิตพื
กษ์ดินและนํ้าท

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

plustalfs 
ชัน 2-35 % 

อนย้ายมาเป็

องน้ําบนผิวดิ
ภูมิที่ระดับคว
าดินเป็นกลาง
ติยภูมิปะปนใ

กลางหากฝนทิ

พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ
ที่เหมาะสมโด

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา ป

Ser

นระยะทางไม

ดิน ช้าถึ
วามลึก 50-10
งถึงเป็นด่างป
ในดินล่างๆ แล

ทิ้งช่วง  พ้ืนที่

อินทรีย์ร่วมกั
ดยใช้วิธีพืชหรื

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

ปานกลาง 

ies Mrm 

ม่ไกลนัก โดย

งเร็ว  
00 ซม. ดินบน
ปานกลาง (pH
ละเศษหินผุ สี

ที่มีความลาด

ับปุ๋ยเคมี หา
รือวิธีกล หรือ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ย

น
H 
สี

ด

า
อ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ได้รับอิทธิ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
เป็นกรดจั
มากถึงเป็
ข้อจํากัด
ชันสูง  ดิ
ข้อเสนอ
แหล่งนํ้าส
ทั้งสองวิธี
สมบัติท

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่  
าน  
กําเนิด 
ธิพลจากนํ้าพา
ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
จดัถึงเป็นกรด
ปนกรดจัด (pH
 
นจะถูกชะล้า
แนะ 
สํารอง โดยเฉ
ธีร่วมกัน 
างเคมี คว

 (

0

25

50

แม่แตง 
A) Fine, ka

ค่อนข้างร
พบบริเวณ
เกิดจากวั

า 
ดี  

 ปานกลา
น เป็นดินลกึ
เล็กน้อย (pH 

H 4.5-5.5) 
ความอุดม

งพังทลายได้ง
เพ่ิมความ

ฉพาะพ้ืนที่ปลู

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต
5-50 ต
0-100 ต

 

olinitic, isoh
ราบเรียบถึงเป็
ณที่เป็นภูเขา 
ัสดุที่เคลื่อนย้า

 
ง 
กมาก ดินบนเป็
5.5-6.5) ดินล

มสมบูรณ์ตํ่า 
ง่าย 
มอุดมสมบูรณ
ลูกไม้ผล จัดทํ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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hypertherm
ป็นภูเขา ความ
เนินเขา ไหล่
้ายมาเป็นระย

ป็นดินร่วนถึงดิ
ล่างเป็นดินเหน

 เสี่ยงต่อการ

ณ์แก่ดินและเ
ทําระบบอนุรัก

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

mic Rhodic K
มลาดชัน 1-3
เขาและเชิงเข
ยะทางไม่ไกลนั

การไหลบ่าข
ดินร่วนปนดิน
นียว สีนํ้าตาล

รขาดนํ้าปานก

เพ่ิมผลผลิตพื
กษ์ดินและนํ้าท

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Kandiustults 
5 % 
า 

นัก โดยแรงโน้ม

องน้ําบนผิวดิ
นเหนียว สีนํ้าต
ปนแดงถึงสีแ

กลางหากฝนทิ

พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ
ที่เหมาะสมโด

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา ป

Ser

มถ่วงของโลก

ดิน ช้าถึ
ตาลปนแดงเข้ม
แดง ปฏิกิริยาดิ

ทิ้งช่วง  พ้ืนที่

อินทรีย์ร่วมกั
ดยใช้วิธีพืชหรื

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

ปานกลาง 

ies Mt 

และตะกอนที่

งเร็ว  
ม ปฏิกิริยาดิน
ดินเป็นกรดจัด

ที่มีความลาด

ับปุ๋ยเคมี หา
รือวิธีกล หรือ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ที่

น
ด

ด

า
อ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
โน้มถ่วงข
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ดิน ดินบน
ดินเป็นกร
และหินม
ปฏิกิริยาดิ
ข้อจํากัด
จะถูกชะล
ข้อเสนอ
ต้องรบกว
และเพ่ิมผ
ฟ้ืนฟูสภา
สมบัติท

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่  
าน  
กําเนิด 
ของโลกของหิน
ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นเป็นดินร่วนป
รดจัดถึงเป็นก
นเล็กของหินไ
ดินเป็นกรดจัด
 
ล้างพังทลายไ
แนะ 
วนดินน้อยที่สุ
ผลผลิตพืชโดย
าพป่า 
างเคมี คว

 (

0

25

50

ไพศาลี 
A) Loamy-s

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก

นอัคนีพวกหินไ
ดี  

 ปานกลาง
น เป็นดินลึ
ปนทรายหรือดิ
กรดเล็กน้อย (p
ไรโอไลท์ หินท
ดมากถึงเป็นกร

เป็นดินต้ืน
ได้ง่าย 

บริเวณท่ีมี
ด พร้อมทั้งจัด
ยใช้ปุ๋ยอินทรีย

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต
5-50 ต
0-100 ต

 

skeletal, mix
ลอนลาดเล็กน้
ณเนินเขา ไหล
ารสลายตัวผุพ
ไรโอไลท์ หินท

 
ง  
กปานกลางถึง
ดินร่วนปนทรา
pH 5.5-6.5) 
ทัฟฟ์ปะปนอยู
รดจัด (pH 4.5
นถึงช้ันกรวดแ

มีความลาดชัน
ดทําระบบอนุรั
ย์ร่วมกับปุ๋ยเค

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

52 
 

xed, isohyp
้อยถึงลูกคลื่น
ล่เขาและเชิงเ
พังอยู่กับที่แล
ทัฟฟ์ 

การไหลบ
งช้ันก้อนกรวด
ายปนเศษหิน 
ดินล่างเป็นดิ

ยู่หนาแน่นมาก
5-5.5) 
และหินมนเล็

นไม่มากนัก (ไม
รักษ์ดินและนํ้า
คมี พ้ืนที่ลาดชั

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

ต่ํา 

ต่ํา 

perthermic T
นลอนชัน ความ
เขา 
ะวัสดุที่เคลื่อน

บ่าของน้ําบน
ดและหินมนเล็
สีนํ้าตาลถึงสีน
นร่วนปนเศษห
ก มากกว่า 35

ก ความอุดมส

ม่เกิน 12%) แ
าที่เหมาะสมโด
ชันสูงไม่ควรนํ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ต่ํา 

ต่ํา 

Typic (Kandi
มลาดชัน 2-2

นย้ายมาเป็นร

นผิวดิน
ล็กหนาแน่นต้ัง
นํ้าตาลเข้มหรื
หินถึงดินร่วนป
5 % โดยปริมา

สมบูรณ์ตํ่า พ้ืน

และดินไม่ต้ืนม
ดยใช้วิธีพืช เพิ
ามาใช้เพาะป

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง ป

ต่ํา ป

ต่ํา ป

Ser
ic) Haplustu

20 % 

ระยะทางไม่ไก

ช้าถึงเร็ว  
ั้งแต่ภายใน 5
รือสีนํ้าตาลปน
ปนทรายปนเศ
าตร สีนํ้าตาล 

้นที่ที่มีความล

มาก อาจใช้ปลู
พ่ิมความอุดมส
ลูก ควรให้คง

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ies Phi 
ults 

กลนัก โดยแรง

0 ซม. จากผิว
นเทา ปฏิกิริยา
ศษหิน มีกรวด
สีนํ้าตาลอ่อน

ลาดชันสูง ดิน

ลูกพืชไร่ได้ แต่
สมบูรณ์แก่ดิน
สภาพป่าหรือ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 

ง

ว
า
ด
น 

น

ต่
น
อ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
แรงโน้มถ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ดินเป็นกร
ถึงเป็นกร
ข้อจํากัด
ชันสูง  ดิ
ข้อเสนอ
แหล่งนํ้าส
ทั้งสองวิธี
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่  
าน  
กําเนิด  
ถ่วงของโลกขอ
ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
รดจัดถึงเป็นก
รดจัด (pH 4.5
 
นจะถูกชะล้า
แนะ 
สํารอง โดยเฉ
ธีร่วมกัน 
างเคมี คว

 (

0

25

50

พบพระ 
A) Fine, kao

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก

องหินตะกอน
ดี  

 ปานกลา
น เป็นดินลึ
กรดเลก็น้อย (p
5-5.5) 

ความอุดม
งพังทลายได้ง

เพ่ิมความ
ฉพาะพ้ืนที่ปลู

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต
5-50 ต
0-100 ต

 

olinitic, isoh
ลอนลาดเล็กน้
ณที่เป็นภูเขา 
การสลายตัวผ
เน้ือละเอียดพ

ง 
กมาก ดินบน
pH 5.5-6.5) ดิ

มสมบูรณ์ตํ่า 
ง่าย 
มอุดมสมบูรณ
ลูกไม้ผล จัดทํ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

53 
 

hypertherm
้อยถึงเป็นภูเข
เนินเขา ไหล่

ผุพังอยู่กับที่แ
พวกหินปูน หิน

นเป็นดินร่วนถึ
ดินล่างเป็นดิน

 เสี่ยงต่อการ

ณ์แก่ดินและเ
ทําระบบอนุรัก

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ic Rhodic Ka
ขา ความลาดชั
เขาและเชิงเข

และวัสดุที่เคลื่
นดินดาน 

การไหลบ่าข
ึงดินร่วนปนดิ

นเหนียว สีแดง

รขาดนํ้าปานก

เพ่ิมผลผลิตพื
กษ์ดินและนํ้าท

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

andiustults 
ชัน 2-35 % 
า 
อนย้ายมาเป็

องน้ําบนผิวดิ
ดินเหนียว สีนํ้า
เข้มถึงสีแดง ป

กลางหากฝนทิ

พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ
ที่เหมาะสมโด

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา ป

Ser

นระยะทางไม

ดิน ช้าถึ
้าตาลปนแดง
ปฏิกิริยาดินเป็

ทิ้งช่วง  พ้ืนที่

อินทรีย์ร่วมกั
ดยใช้วิธีพืชหรื

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

ปานกลาง 

ies Ppr 

ม่ไกลนัก โดย

งเร็ว 
เข้ม ปฏิกิริยา
ป็นกรดจัดมาก

ที่มีความลาด

ับปุ๋ยเคมี หา
รือวิธีกล หรือ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ย

า
ก

ด

า
อ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
เกิดจากวั
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
จากผิวดิน
ปนดินร่วน
เป็นดินร่ว
กรดจัด (p
ข้อจํากัด
พ้ืนที่ที่มคี
ข้อเสนอ
พรวนให้
ชอนได้ง่า
สมบัติท

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่  
าน  
กําเนิด  
วัสดุดินหรือหนิ
ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
น  ปริมาณแล
น สีนํ้าตาลเข้
วนเหนียวปนท
pH 5.0-5.5) ช
 
ความลาดชันสู
แนะ 
้ลึกและปรับป
ายขึ้น จัดทําร
างเคมี คว

 (

0

25

50

ภูสะนา 
A) Fine-loa

ค่อนข้างร
พบบริเวณ
เกิดจากก

นที่เคลื่อนย้าย
ดี    

 ปานกลา
น เป็นดินลกึ
ะขนาดของคว
้มหรือสีนํ้าตาล
ทรายปนกรวด
ช้ันหินที่กําลังผ

ดินมีกรว
สงู ดินจะถูกช

เพ่ิมความ
ปรุงดินด้วยอิน
ะบบอนุรักษดิ์
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต
5-50 ต
0-100 ต

 

amy, isohyp
ราบเรียบถึงลู
ณเขา เนินเขา
การผุพังสลาย
ยมาเป็นระยะ

 
ง 
กปานกลางถึงช
วอตซ์เหลี่ยมจ
ลปนเทาเข้มม
ดเหลี่ยมมาก สี
ผุพังสลายตัวมี
ดเหลี่ยมปะป
ะล้างพังทลาย
มอุดมสมบูรณ์
นทรียวัตถุ กา
ดินและนํ้าที่เห
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

54 
 

perthermic K
กคลื่นลอนชัน
า ไหล่เขาและ
ยตัวของหินแก
ทางใกล้ๆ โด

ช้ันกรวดเหลี่ย
จะเพ่ิมมากขึ้นต
มาก ปฏิกิริยาดิ
สีนํ้าตาลแก่หรื
มีสีแดง สีขาว 
ปนอยู่หนาแน
ยได้ง่าย 

ณ์แก่ดินและเพิ
ารปลูกไม้ผลค
หมาะสมโดยใช
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

ต่ํา 

ต่ํา 

Kanhaplic H
น ความลาดชั
ะเชิงเขา 
กรนิตและหิน
ยแรงโน้มถ่วง

การไหลบ่าข
ยมของแร่ควอ
ตามความลึก 
ดินเป็นกรดเล็
รือสีแดงปนเห
และสีเหลืองป

น่นมาก รากพื

พ่ิมผลผลิตพืชโ
ควรเตรียมหล
ช้วิธีพืชหรือวิธี
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
ปานกลาง

ต่ํา 

ต่ํา 

aplustults 
ัน 1-20 % 

แกรโนไดโอไ
ของโลก 

องน้ําบนผิวดิ
ตซ์หนาแน่นม
ดินบนเป็นดิน
กน้อยถึงเป็นก

หลือง ปฏิกิริยา
ปะปนกัน 
พืชชอนไชได้ย

โดยใช้ปุ๋ยอินท
ลุมดินให้ลึกแ
ธีกล หรือทั้งส
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser

ไลท์เน้ือหยาบ

ดิน ช้าถึ
มากภายในควา
นร่วนปนทราย
กลาง (pH 6.0
าดินเป็นกรดจ

ยาก ความอุด

ทรีย์ร่วมกับปุ๋
และกว้าง เพ่ือ
สองวิธีร่วมกัน 
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Ps 

บและรวมถึงที่

งปานกลาง 
ามลึก 50 ซม.
ยหรือดินทราย
0-7.0) ดินล่าง
จัดมากถึงเป็น

ดมสมบูรณ์ตํ่า

ปุยเคมี ควรไถ
อให้รากพืชไช

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ที่

. 
ย
ง
น

า  

ถ
ช



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ปนเทาห ื
กลาง (pH
สีนํ้าตาลป
แลงอ่อนสี
ข้อจํากัด

ข้อเสนอ
ชลประท
ขึ้น โดยก
สมบัติท

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นกดิน (USDA
นที่ 
าน  
กําเนิด  
ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
รือสีนํ้าตาลป
H 6.5-7.0) ดิ
ปนเหลืองหรือ
สแีดงบ้างเล็ก
 

แนะ 
ทาน นอกฤดูทํ
การเพ่ิมอินทรี
างเคมี คว

 (

0

25

50

พิษณุโลก
A) Fine, iso

ราบเรียบ
พบบริเวณ
เกิดจากต
ค่อนข้างเ

 ช้า  
น เป็นดินลึ
นเทาเข้ม มีจุ
นล่างเป็นดินเ
อสีนํ้าตาลแก่ 
น้อย 

ความอุดม

ปรับปรุงบ
ทํานาอาจปลูก
ยวัตถุ 
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต
5-50 ต
0-100 ต

 

ก 
ohypertherm
ถึงค่อนข้างรา
ณที่ราบและต
ตะกอนนํ้าพา
เลว 

กมาก ดินบน
จุดประสีนํ้าตา
เหนียวถึงดินเห
ปฏิกิริยาดินเ

มสมบูรณ์ตํ่า แ

บํารุงดินและ
กพืชไร่หรือพืช

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 
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mic, Aeric En
าบเรียบ ความ
ตะพักลํานํ้าระ

 

นเป็นดินร่วนป
าลปนเหลืองห
หนียวปนทรา
เป็นกรดปานก

และอาจพบนํ้

เพ่ิมผลผลิตพื
ชผักซึ่งจะต้อง

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา ป

ต่ํา ป

ต่ํา ป

ndoaqualfs
มลาดชัน 0-2 
ดับตํ่า 

การไหลบ่าข
ปนดินเหนียวถึ
หรือสีนํ้าตาลแ
ายแป้ง สีเทา 
กลางถึงเป็นด่

้ําแช่ขังได้ในช่

พืชให้สูงขึ้นโด
งยกร่องและป

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

% 

องน้ําบนผิวดิ
ถึงดินร่วนเหนี
แก่ ปฏิกิริยาดิ
สเีทาอ่อนหรือ
างปานกลาง 

ช่วงฤดูฝน 

ดยใช้ปุ๋ยอินทรี
ปรับสภาพดิน

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser

ดิน ช้า  
นียวปนทรายแ
ดินเป็นกรดเล็
อสีเทาปนนํ้าต
(pH 6.0-8.0)

รีย์ร่วมกับปุ๋ย
นให้ร่วนซุยแล

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Psl 

แป้ง สีนํ้าตาล
ล็กน้อยถึงเป็น
ตาล มีจุดประ
) อาจพบศิลา

ยเคมี ในพ้ืนที่
ละระบายน้ําดี

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ล
น
ะ
า

ที่
ดี



ชุดดิน 
การจําแน
Paleustu
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
นํ้าตาลปน
เหนียวปน
4.5-5.5) 
ข้อจํากัด
ยาก  
ข้อเสนอ
ดินให้ร่วน
สูงขึ้น 
สมบัติท

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
ults 
นที่ 
าน  
กําเนิด  
ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นเทาเข้ม ปฏิกิ
นทรายในส่วน
 
 

แนะ 
นซุย ปรับปร

างเคมี คว

 (

0

25

50

สันป่าตอง
A) Coarse-

ค่อนข้างร
พบบริเวณ
เกิดจากต
ดี  

 ปานกลา
น เป็นดินลึ
กิริยาดินเป็นก
นลึกๆ  สีนํ้าตา

ความอุดม

ทําลายช้ัน
รุงบํารุงดินอยู

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน
5-50 ต
0-100 ต

 

ง 
loamy, sili

ราบเรียบถึงลูก
ณตะพักลํานํ้า
ตะกอนนํ้าพา

งถึงเร็ว 
ึกมาก ดินบน
กรดจัดถึงเป็น
าลซีดหรือสีนํ้า

มสมบูรณ์ตํ่า

นดานใต้ช้ันไถ
ยู่เสมอ โดยเพ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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iceous, se

กคลื่นลอนลา
าระดับสูง กลา

นเป็นดินร่วนป
กรดเล็กน้อย 
าตาลปนเหลือ

ดินที่ใช้ปลูกพ

ถพรวนโดยไถ
พ่ิมอินทรียวัต

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

miactive, 

ด ความลาดชั
างและระดับตํ

การไหลบ่าข
ปนทรายหรือ
(pH 5.5-6.5

องอ่อน ปฏิกิริ

พืชไร่มานานใ

ถให้ลึกกว่าปก
ตถุและใช้ปุ๋ยอิ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

isohyperthe

ชัน 1-12 % 
ตํ่า 

องน้ําบนผิวดิ
ดินทรายปนดิ
) ดินล่างเป็น
ยาดินเป็นกรด

ใต้ช้ันไถพรวน

กติ และใช้อินท
อินทรีย์ร่วมกับ

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
ermic Typi

ดิน ช้าถึ
ดินร่วน สีนํ้าต
นดินร่วนปนทร
ดจัดมากถึงเป็

นมักแน่นทึบ ร

ทรียวัตถุในก
บปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Sp 
ic (Kandic)

งปานกลาง 
ตาลเข้มหรือสี
รายถึงดินร่วน
นกรดจัด (pH

รากชอนไชได้

ารปรับสภาพ
พ่ิมผลผลิตให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

) 

สี
น
H 

ด้

พ
ห้



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
ชีสต์และ
โลก 
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ลึกตํ่ากว่า
นํ้าตาลปน
ปนทรายป
กลาง (pH
ข้อจํากัด
ง่าย 
ข้อเสนอ
แต่ต้องรบ
แก่ดินแล
ป่าหรือฟ้ื
สมบัติท

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่  
าน  
กําเนิด 
ไมก้าไนส์ แล

ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
า 50-125 ซม
นแดงเข้ม ปฏิ
ปนเศษหินแล
H 6.0-7.0) จะ
 

แนะ 
บกวนดินน้อย
ะเพ่ิมผลผลิต
นฟูสภาพป่า 
างเคมี คว

 (

0

25

50

ทับเสลา 
A) Loamy-

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก

ละรวมถึงที่เกิ

ดี  
 ปานกลา
น เป็นดินต้ื
ม. จากผิวดิน 
กิริยาดินเป็นก

ละก้อนหินมาก
ะพบเกล็ดไมก้า

เป็นดินต้ื

บริเวณที่มี
ยที่สุด พร้อมทั้
พืชโดยใช้ปุ๋ยอิ

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ต
5-50 ต
0-100 ต

 

skeletal, mi
ลอนลาดเล็กน้
ณเขา เนินเขา
การสลายตัวผุพ
ดจากวัสดุดิน

 
ง 
้นหรือต้ืนมาก
ดินบนเป็นดิน
กรดจัดถึงเป็นก
ก สีนํ้าตาลปน
าตลอดช้ันดิน
้นถึงช้ันก้อนหิ

มีความลาดชัน
ทัง้จัดทําระบบ
อินทรีย์ร่วมกับ

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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ixed, supera
้อยถึงเป็นภูเข
า ไหล่เขาและ
พังอยู่กับที่ขอ
นหรือหินที่เคลื

กถึงช้ันเศษหิน
นร่วนปนทรา
กรดเล็กน้อย 

นแดงหรือสีนํ้า

หินหนาแน่น 

ันไม่มากนัก (
บอนุรักษ์ดินแล
บปุ๋ยเคมี พ้ืนที

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

active, isohy
ขา ความลาดชั
ะเชิงเขา 
องหินแกรนิต ร
ลื่อนย้ายมาเป็

การไหลบ่าข
นและก้อนหินห
ยหรือดินร่วน
(pH 5.5-6.5)
ตาลปนแดงเข้

พ้ืนที่มีความ

(ไม่เกิน 12%)
ละนํ้าที่เหมาะ
ที่ลาดชันสูงไม

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

yperthermic
ชัน 2-35 % 

รวมทั้งหินแกร
ป็นระยะทางใ

องน้ําบนผิวดิ
หนาแน่นมาก

นปนทรายปนเ
ดินล่างเป็นดิ

ข้ม ปฏิกิริยาดิ

ลาดชันสูง ดิน

) และดินไม่ต้ื
ะสมโดยใช้วิธีพ
ม่ควรนํามาใช้

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
c Ultic Hapl

รนิตที่แปรสภ
ใกล้ๆ โดยแรง

ดิน ปาน
ก พบช้ันหินพ้ืน
เศษหิน สีนํ้าต
ดินร่วนปนทรา
ดินเป็นกรดปาน

นจะถูกชะล้า

้นมาก อาจใช้
พืช เพ่ิมความ
้เพาะปลูก คว

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Tas 
ustalfs 

ภาพพวกไมก้า
งโน้มถ่วงของ

นกลางถึงเร็ว
นในช่วงความ
ตาลเข้มหรือสี
ายหรือดินร่วน
นกลางถึงเป็น

างพังทลายได้

ช้ปลูกพืชไร่ได้
มอุดมสมบูรณ์
วรให้คงสภาพ

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

า
ง

ม
สี
น
น

ด้

ด้ 
ณ์
พ



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
รวมทั้งเกิ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
บนเป็นดิ
ปานกลา
ล่างๆ แล
ข้อจํากัด
เคมีสําหร
ชนิด 
ข้อเสนอ
ของดินล่
และให้เพิ
สมบัติท

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่  
าน  
กําเนิด 
กิดจากตะกอน
ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นร่วนปนดินเ
ง (pH 7.0-8

ละเศษหินผุ สนี
 
รับพืชที่มีระบ

แนะ 
างในเบ้ืองต้น

พ่ิมจุลธาตุเมื่อพ
างเคมี คว

 (

0

25

50

ทับกวาง 
A) Fine, sm

ค่อนข้างร
พบบริเวณ
เกิดจากวั

นนํ้าพามาทับถ
ดี  

 ปานกลา
น เป็นดินลึ
เหนียวหรือดิน
8.0) ดินล่างเป
นํ้าตาลปนแด

ดินลึกปาน
บบรากลึก ดิน

การปลูกพ
นโดยการใช้อิน
พืชแสดงอากา
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน
5-50 ต
0-100 ต

 

mectitic, isoh
ราบเรียบถึงลู
ณเชิงเขา ตะพ
วัสดุดินหรือหิ
ถมบนวัสดุดิน

 
งถึงช้า 
กปานกลาง พ
นเหนียว สีนํ้าต
ป็นดินเหนียว
งหรือสีนํ้าตาล
นกลางและพบ
นอาจขาดสมด

พืชที่มีระบบร
นทรียวัตถุผส
ารขาด จัดหา
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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hypertherm
กคลื่นลอนลา
พักลํานํ้าระดับ
หินที่เคลื่อนย้
หรือหินพ้ืน โ

พบเศษหินแล
ตาลเข้มหรือสี
วหรือดินเหนีย
ลปนเหลือง ป
บช้ันปูนทุติยภ
ดุลของธาตุอา

รากลึกเช่นไม้
สมคลุกเคล้าแ
าแหล่งนํ้าสํารอ
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

สูง 

สูง 

สูง 

mic Typic Ha
าดเล็กน้อย คว
บสูง กลางและ
้ายมาเป็นระ
ดยได้รับอิทธิพ

การไหลบ่าข
ละก้อนปูนทุติ
สีนํ้าตาลปนแด
ยวปนทรายแป
ปฏิกิริยาดินเป็
ภูมิในดินล่าง 
าหาร โดยเฉพ

้ผล จําเป็นต้อ
และใช้ปุ๋ยเคมีโ
องไว้ใช้เมื่อฝน
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
สูง ป

สูง ป

สูง ป

plustalfs 
วามลาดชัน 1
ะระดับตํ่า 
ยะทางใกล้ๆ
พลจากปูน 

องน้ําบนผิวดิ
ติยภูมิที่ระดับค
ดงเข้ม ปฏิกิริ
ป้ง และพบก้อ
นด่างปานกล
ซึ่งจะมีผลกร
พาะการขาดฟ

องปรับปรุงสม
โดยเฉพาะฟอ
นทิ้งช่วง 
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
านกลาง 

านกลาง 

านกลาง 

Ser

1-5 % 

 โดยแรงโน้ม

ดิน ช้าถึ
ความลึก 50-
ริยาดินเป็นกล
อนปูนทุติยภูมิ
าง (pH 8.0) 

ระทบทางกาย
ฟอสฟอรัสแล

มบัติทางกาย
อสฟอรัสในรู

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Tw 

มถ่วงของโลก

งปานกลาง 
-100 ซม. ดิน
ลางถึงเป็นด่าง
มิปะปนในดิน

ยภาพและทาง
ละจุลธาตุบาง

ภาพและเคมี
ปที่ละลายช้า

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
สูง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ก 

น
ง
น

ง
ง

มี
า 



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
โน้มถ่วงข
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
เศษหิน สี
6.0) ดินล
หินดินดา
กรดจัด (
ข้อจํากัด
การกัดกร
ข้อเสนอ
พืชตามแ
พืชได้ดีขึน้
สมบัติท

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นกดิน (USDA
นที่  
าน  
กําเนิด 
ของโลกของหิน
ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
สนํ้ีาตาล สีนํ้า
ล่าง เป็นดินร
าน สีนํ้าตาลห
pH 4.5-5.0) 
 
ร่อนของดิน เน
แนะ 
แนวระดับและ
น  พืชสามาร
างเคมี คว

 (

0

25

50

ท่ายาง 
A) Loamy-s

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจากก

นทรายและหิ
ดี  

 ปานกลา
น เป็นดินต้ืน
าตาลปนเทาห
ร่วนปนทรายป
หรือสีนํ้าตาลป

ความอุดม
น่ืองจากพ้ืนที่

ในการปลู
ะใช้ปุ๋ยอินทรีย
ถดูดไปใช้ได้ 
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน
5-50 ต
0-100 ต

skeletal, sili
ลอนลาดเล็กน้
ณที่เป็นเนินเข
การสลายตัวผุ
นควอร์ตไซต์ 

 
ง 
นถึงช้ันเศษหิน
หรือสีนํ้าตาลป
ปนเศษหิน พ
ปนแดง ปฏิกิริ

มสมบูรณ์ตํ่า 
ีมีความลาดชั

ลกูพืช ควรมีวิ ี
ย์ พวกปุ๋ยคอก

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา ปา
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ceous, isoh
้อยถึงเป็นเนิน
ขา 
ผุพังอยู่กับที่ แ
โดยมีหินดินด

นและหินพ้ืน 
ปนเหลือง ปฏิ
บก้อนกรวดเป็
ริยาดินเป็นกร

เป็นดินต้ืนแล
ันสูง 
ธีการที่เหมาะ
ก ปุ๋ยหมัก หรื

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง ป

านกลาง ป

านกลาง ป

yperthermic
นเขา มีความล

และ/หรือ เคลื
ดานและหินฟิ

การไหลบ่าข
ดินบนเป็นดิน

ฏิกิริยาดินเป็น
ป็นพวกเศษหิ
รดจัดมาก (p

ละเน้ือดินปนเ

ะสมเพ่ืออนุรกั
รือปุ๋ยพืชสด เ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

c Kanhaplic
ลาดชัน 2-20 

ลื่อนย้ายมาเป็
ลไลท์เป็นหินพ

องน้ําบนผิวดิ
นร่วนปนเศษหิ
กรดจัดมากถึ
นควอร์ตไซต์ 

pH 5.0) ปฏิกิ

เศษหิน เสี่ยง

กษ์ดินและนํ้า 
เพ่ือช่วยให้ดิน

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
สูง 

ต่ํา 

ต่ํา

Ser
c Haplustult
% 

ป็นระยะทางใ
พ้ืน 

ดิน ปาน
หินหรือดินร่วน
ึงกรดปานกล
หินทราย หิ

กิริยาดินเป็นก

งต่อการขาดแ

เช่น ปลูกพืช
นอุ้มนํ้า และยึ

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
สูง 

สูง 

สูง 

ies Ty 
ts 

กล้ๆ โดยแรง

นกลางถึงเร็ว 
นปนทรายปน
าง (pH 5.0-
นฟิลไลท์และ
กรดจัดมากถึง

คลนนํ้า และ

คลุมดิน ปลูก
ยึดธาตุอาหาร

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ง

น
-
ะ
ง

ะ

ก
ร



ชุดดิน 
การจําแน
Paleustu
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
นํ้าตาลป
ร่วนเปนท
(pH 5.0-
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
ให้สูงขึ้น 
สมบัติท

  

  

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกดิน (USDA
ults 
นที่  
าน  
กําเนิด 
ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
นเทาเข้ม ปฏิ
ทรายหยาบ 
-6.0) 
 
แนะ 

างเคมี คว

 (

0

25

50

อุทัยธานี 
A) Coarse-

ค่อนข้างร
พบบริเวณ
เกิดจากต
ดี  

 ปานกลา
น เป็นดินลึ
ฏิกิริยาดินเป็น
สีนํ้าตาลซีดห

ความอุดม
ใช้อินทรีย

ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน
5-50 ต
0-100 ต

 

loamy, sili

ราบเรียบถึงลู
ณเชิงเขาและต
ตะกอนนํ้าพา ส

งถึงเร็ว 
กมาก ดินบน
นกรดจัดถึงเป็
หรือสีนํ้าตาลป

มสมบูรณ์ตํ่า เ
ยวัตถุในการป

รยีวัตถ ุ ค
แล
แค

นกลาง 

ต่ํา 

ต่ํา 
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iceous, se

กคลื่นลอนลา
ตะพักลํานํ้าระ
ส่วนใหญ่เป็น

นเป็นดินร่วนป
ปนกรดเล็กน้อ
ปนเหลืองอ่อ

เน้ือดินค่อนขา้
ปรับสภาพดิน

ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

miactive, 

าดเล็กน้อย คว
ะดับสูง 
ตะกอนของหิ

การไหลบ่าข
ปนทรายหรือดิ
อย (pH 5.5-
อน ปฏิกิริยาดิ

างเป็นทราย
และบํารุงดินอ

ความ
อิม่ตัวเบส

ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

isohyperthe

วามลาดชัน 1

หนแกรนิต 

องน้ําบนผิวดิ
ดินทรายปนดิ
6.5) ดินล่างเ
ดินเป็นกรดจัด

อยู่เสมอ ร่วม

อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
ermic Typi

1-5 % 

ดิน ช้าถึ
ดินร่วน สีนํ้าต
เป็นดินร่วนป
ดจัดถึงเป็นก

มกับปุ๋ยเคมีเพ่ื

พแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

ies Uti 
ic (Kandic)

งปานกลาง 
ตาลเข้มหรือสี
นทรายถึงดิน
รดปานกลาง

อเพ่ิมผลผลิต

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

) 

สี
น
ง 

ต



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
หินดินดา
เป็นระยะ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
ทรายแป้ง
ตอนบนเป็
ตอนล่างเ
ปนแดงห ื
กรดเล็กน้
ข้อจํากัด
พ้ืนที่มีคว
ข้อเสนอ
สูงขึ้น จดั
สมบัติท

  

  

  

  

 

 
 
 
 

นกดิน (USDA
นที่  
าน  
กําเนิด 
าน หินทรายแ
ะทางใกล้ๆ โด
ายน้ํา  
านได้ของน้ํา
สมบัติของดิน
ง สีนํ้าตาลเข้ม
ป็นดินเหนียว 
เป็นดินเหนียว
รือสีนํ้าตาลปน
น้อย (pH 4.5-
 
วามลาดชันสูง
แนะ 
ดระบบการปลู
างเคมี คว

 (

0

25

50

วังสะพุง 
A) Fine, m

ลูกคลื่นล
พบบริเวณ
เกิดจาก

แป้ง หินโคลน
ดยแรงโน้มถ่วง

ดี  
 ปานกลา
น เป็นดินลึ
มถึงสีนํ้าตาลป
สีแดงปนเหลื

วมีเศษหินปะป
นเหลือง มีจุด
-6.5) 

เป็นดินลึ
ง  ดินเกิดการช

ปรับปรุง
ลกูพืชและระบ
ามลึก อินท

ซม.) 

0-25 ปาน
5-50 ต
0-100 ต

 

ixed, active
ลอนลาดเล็กน้
ณเขา เนินเขา
การผุพังสล

น หินชนวน หิ
งของโลก 

 
ง 
ึกปานกลาง ดิ
ปนเทาเข้ม ปฏ
ลืองถึงสีแดง ป
ปนหนาแน่น 
ประสีนํ้าตาลป

กปานกลาง ร
ชะล้างพังทลา
บํารุงดินและ
บบอนุรักษ์ดิน
รยีวัตถ ุ ค

แล
แค

นกลาง ปา

ต่ํา ปา

ต่ํา 
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, isohyperth
้อยถึงเป็นเขา
า ไหล่เขาและ
ายตัวของหิ

หินฟิลไลท์ เป็

ดินบนเป็นดิน
ฏิกิริยาดินเป็น
ปฏิกิริยาดินเป็
 และส่วนใหญ
ปนเหลือง สีแ

รากของพืชที่
ายได้ง่าย 
ะใช้ปุ๋ยอินทรี
นและน้ําให้เหม
ความจุ
กเปล่ียน
ตไอออน 

อิ่

านกลาง 

านกลาง 

สูง ป

hermic Typi
 2-35 % 

ะเชิงเขา 
นตะกอนเน้ื
นต้น รวมทั้ง

การไหลบ่าข
นร่วน ดินร่วน
นกรดปานกล
ปนกรดจัดมาก
ญ่พบช้ันหินพ้ื
แดง และสีนํ้าต

มีระบบรากลึ

ย์หรือปุ๋ยชีวภ
มาะสมกับสภ
ความ

อิม่ตัวเบส
ฟ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ปานกลาง

c Haplustalf

้อละเอียดแ
เกิดจากวัสดุดิ

องน้ําบนผิวดิ
นปนดินเหนียว
างถึงเป็นกลา

กถึงกรดปานก
นภายใน 100
ตาล  ปฏิกิริยา

ลึกอาจถูกจํากั

ภาพ ร่วมกับป
าพความ ลาด
อสฟอรัส
ที่เป็น
ระโยชน์ 

โพ

ป
ต่ํา 

ต่ํา 

ต่ํา 

Ser
lfs 

ละหินที่แปร
ดินหรือหินที่เ

ดิน ช้าถึ
วหรือ   ดินร่
าง (pH 6.0-
ลาง (pH 5.0

0 ซม. จากผิว
าดินเป็นกรดจ

กัดการเจริญเ

ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพิ
ดชันของพ้ืนที่ 
พแทสเซียม

ที่เป็น
ประโยชน์ 

สูง 

สูง 

สูง 

ies Ws 

รสภาพ เช่น
คลื่อนย้ายมา

งเร็ว  
วนเหนียวปน
-7.0)  ดินล่าง
0-6.0) ดินล่าง
ดิน  สีนํ้าตาล
จัดมากถึงเป็น

เติบโต สภาพ

พ่ิมผลผลิตให้

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น 
า

น
ง
ง
ล
น

พ

ห้
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7.3 ความเหมาะสมของทรัพยากรดิน 
 จากการสํารวจทรัพยากรดินจังหวัดตาก สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมและข้อจํากัดของดิน

สําหรับการปลูกพืชทางการเกษตร โดยจําแนกตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน  จากเอกสารวิชาการฉบับที่ 28  
(กองสํารวจและจําแนกดิน, 2523 ) แสดงไว้ในตารางที่ 8 สรุปได้ดังน้ี 

 1.  ดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกข้าว ได้แก่ ชุดดิน AC-spd-A, Cl-A และ Psl-A มีเน้ือ
ที่ประมาณ 38,262 ไร่ หรือร้อยละ 0.3731 ของเน้ือที่ทั้งหมด สําหรับชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับ
ปลูกข้าว เน่ืองจากมีข้อจํากัดเก่ียวกับ ความเสี่ยงในการขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูเพาะปลูก ดินมีการระบายนํ้าดีปาน
กลางถึงค่อนข้างเลวและดินมีการซาบซึมนํ้าดีปานกลาง ได้แก่ ชุดดิน Cm-gm,fsi-A, Don-gm-A, Hc-gm-A/b, 
Kp-gm-A/b, Kpg-gm-A/b, Mm-gm-A, Mt-gm-A/b และ Tw-gm-A/b มีเน้ือที่ประมาณ 137,990 ไร่ หรือร้อย
ละ 1.3457 ส่วนชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงเกี่ยวกับ ความเสี่ยงในการ
ขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูเพาะปลูก ดินมีการระบายนํ้าดีปานกลาง ดินมีการซาบซึมนํ้าดีปานกลางและเน้ือดินเฉลี่ย 
0-25 ซม. เป็นดินร่วนหยาบ ได้แก่ ชุดดิน Don-fl-A/b, Sp-gm-A และ Uti-gm-A มีเน้ือที่ประมาณ 66,605 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.6495 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 2. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปน้ี 
  2.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกพืชไร่ ได้แก่ ชุดดิน AC-A, Cm-A, Don-

A, Hc-A, Kp-A, Kpg-A, Ly-A, Mm-A, Mt-A, Ps-A, Sp-A, Tw-A และ Uti-A มีเน้ือที่ประมาณ 414,716 ไร่ หรือ
ร้อยละ 4.0444 ของเน้ือที่ทั้งหมด  

  2.2 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไร่ แต่มีข้อจํากัดเล็กน้อยในเรื่องสภาพภูมิ
ประเทศเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยและเน้ือดินเป็นทราย ได้แก่ ชุดดิน AC-B (ชุดดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อน มี
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์), Bar-B, Bg-B, Cm-B, Don-B, Hc-B, Kak-B, Khu-B, Kp-B, Kpg-B, Ksp-B, Ln-B, 
Lsk-B, Ly-B, Mm-B, Mr-B, Mt-B, Phi-B, Ppr-B, Ps-B, Sp-B, Tas-B, Tw-B, Ty-B, Uti-B และ Ws-B มีเน้ือที่
ประมาณ 815,553 ไร่ หรือร้อยละ 7.9534 ของเน้ือที่ทั้งหมด  

  2.3 ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร่ แต่มีข้อจํากัดค่อนข้างรุนแรง
ในเร่ือง สภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนลาด เน้ือดินเป็นทราย การระบายนํ้าของดินค่อนข้างเลว และพ้ืนที่
ปะปนด้วยหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ ชุดดิน AC-spd-A, Bar-C, Hc-C, Kak-C, Li-C, Lsk-C, Lsk-tks-B, Mr-C, Mrm-C, 
Mt-C, Phi-C, Ppr-C, Ps-C, Sp-C, Tas-C, Ty-C, Uti-tks-B และ Ws-C มีเน้ือที่ประมาณ 555,687 ไร่ หรือร้อย
ละ 5.4191 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  2.4 ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ เน่ืองจากมีข้อจํากัดอย่างรุนแรงในเรื่อง
สภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา เน้ือดินเป็นทราย การระบายนํ้าของดินเลว และพ้ืนที่ปะปนด้วยหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ 
ชุดดิน    Bar-D, Cl-A, Hc-D, Kak-D, Li-D, Mr-D, Mrm-D, Mt-D, Phi-D, Ppr-D, Ps-D, Tas-D, Ty-D และ Ws-
D มีเน้ือที่ประมาณ  401,390 ไร่ หรือร้อยละ 3.9144 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 3. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้ดังต่อไปน้ี 
  3.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกไม้ผล เป็นดินที่มีสภาพภูมิประเทศ

ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ดินมีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ดินลึกมากกว่า 100 ซม. เน้ือดินไม่เป็น
ทราย ไม่มีเศษหินปะปน รวมทั้งไม่มีหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ ชุดดิน AC-A, Cm-fsi-A, Don-A, Hc-A, Kak-A, Kp-A, 
Mm-A, Tw-A และ Ws-A มีเน้ือที่ประมาณ 464,273 ไร่ หรือร้อยละ 4.5277 
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  3.2 ชุดดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกไม้ผล เป็นดินที่มีสภาพภูมิประเทศค่อนข้าง
ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด โดยมีข้อจํากัดเล็กน้อยเรื่องดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ได้แก่ ชุดดิน Mt-B, Mt-C, 
Ppr-B,  Ppr-C, Sp-A และ Sp-B มีเน้ือที่ประมาณ 266,046 ไร่ หรือร้อยละ 2.5945 

  3.3 ชุดดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกไม้ผล โดยมีข้อจํากัดในเรื่อง สภาพ
ภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง การระบายนํ้าของดินค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็น
ทราย มีเศษหินปะปนในเน้ือดินและดินเป็นด่างจัด ได้แก่ ชุดดิน AC-spd-A, Bar-B, Bar-C, Bar-D, Bg-ca-B, Cm-
A,  Cm-B, Hc-D, Kak-lsk-C, Kak-lsk-D, Khu-B, Kpg-A, Kpg-B, Ksp-B, Ln-B, Lsk-B, Lsk-C, Ly-A, Ly-B,     
Mm-col-A, Mr-B, Mr-C, Mr-D, Mrm-B, Mrm-C, Mrm-D, Mrm-E, Mt-D, Mt-E, Phi-B, Phi-C, Ppr-D, Ppr-E, 
Ppr-md-D, Ppr-md-E, Ps-A, Ps-B, Ps-C, Ps-D, Sp-A, Sp-B, Sp-C, Uti-A, Uti-B, Ws-B, Ws-C, Ws-D และ 
Ws-E มีเน้ือที่ประมาณ 1,124,107 ไร่ หรือร้อยละ 10.9625 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

  3.4 ชุดดินที่ไม่ค่อยมีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล เน่ืองจากมีข้อจํากัดอย่างรุนแรง
ในเร่ือง สภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา เป็นดินต่ืน การระบายนํ้าของดินเลว เน้ือดินปนเศษหิน
และมีหินพ้ืนโผล่ปะปนในพ้ืนที่ ได้แก่ ชุดดิน Li-C, Li-D, Li-E, Lsk-tks-B, Phi-B, Phi-C, Phi-D, Psl-A, Tas-B, 
Tas-C, Tas-D, Tas-E, Ty-B, Ty-C, Ty-D และ Uti-tks-B มีเน้ือที่ประมาณ 503,514 ไร่ หรือร้อยละ 4.9103 

 4. ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ สามารถจําแนกช้ันความเหมาะสมได้
ดังต่อไปน้ี 

  4.1 ชุดดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิ
ประเทศต้ังแต่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน เป็นดินลึกมากกว่า 25 ซม. มีปริมาณกรวด เศษหินปะปนน้อยกว่าร้อย
ละ 35 เน้ือดินไม่เป็นทราย ไม่มีนํ้าแช่ขังนานจนทําให้พืชเสียหาย ได้แก่ ชุดดิน AC-A, AC-B, Bar-B, Bar-C, Bar-
D, Bg-ca-B, Cm-A, Cm-fsi-A, Cm-B, Don-A, Don-B, Hc-A, Hc-B, Hc-C, Hc-D, Kak-B, Kak-C, Kak-D, Khu-
B, Kp-A, Kp-B,  Ln-B, Lsk-B, Lsk-C, Lsk-tks-B, Ly-A, Ly-B, Mm-A, Mm-B, Mr-B, Mr-C, Mr-D, Mrm-B, 
Mrm-C, Mrm-D, Mt-B, Mt-C, Mt-D, Phi-B, Phi-C, Ppr-B, Ppr-C, Ppr-D, Ps-A, Ps-B, Ps-C, Ps-D, Sp-A, 
Sp-B, Sp-C, Tw-A, Tw-B, Uti-A, Uti-B, Ws-B, Ws-C และ Ws-D มีเน้ือที่ประมาณ 1,619,431 ไร่ หรือร้อยละ 
15.7929 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

    4.2 ชุดดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงใน
เรื่อง สภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา ดินต้ืนมาก มีเศษหินปะปนในเน้ือดินมากกว่าร้อยละ 35 มีหินพ้ืนโผล่ปะปนใน
พ้ืนที่ รวมท้ังมีนํ้าแช่ขังนานจนเป็นอันตรายต่อพืช ได้แก่ ชุดดิน AC-spd-A, Cl-A, Don-A/b, Don-gm-A/b,           
Hc-gm-A/b, Kp-gm-A/b, Kpg-gm-A/b, Ksp-B, Li-C, Li-D, Li-E, Mm-gm-A/b, Mrm-E, Mt-A/b,           
Mt-gm-A/b, Mt-E, Phi-B, Phi-C, Phi-D, Ppr-E, Psl-A, Sp-gm-A/b, Tas-B, Tas-C, Tas-D, Tas-E,          
Tw-gm-A/b, Ty-B, Ty-C, Ty-D, Uti-gm-A/b และ Ws-E มีเน้ือที่ประมาณ 742,059 ไร่ หรือร้อยละ 7.2367 
ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 5. ดินที่ไม่เหมาะสมกับการทําการเกษตร ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขา มีความ
ลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยก้อนหินมากกว่าร้อยละ 90 และบริเวณที่ดินหินพ้ืนโผล่มากกว่า
ร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ จึงควรรักษาสภาพตามธรรมชาติไว้ รวมทั้งอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นนํ้า ลําธาร มีเน้ือที่
ประมาณ 7,731,636 ไร่ หรือร้อยละ 75.4000 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
 
 
 



64 
 

ตารางที่ 8 การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตาก 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

1 AC-mw,col-B P-Vt N-llt F-l L-l 6,599 0.0644

2 AC-mw,fl-A P-Vm N-l F-l L-l 367 0.0036

3 AC-mw,fl-B P-Vt N-llt F-l L-l 13,083 0.1276

4 AC-spd,fl-A P-l N-llld F-llld L-llf 10,211 0.0996

5 Bar-B P-Vt N-llt F-lllc L-l 14,306 0.1395

6 Bar-C P-Vt N-lllt F-lllc L-l 2,371 0.0231

7 Bar-D P-Vt N-lVt F-lllc L-l 947 0.0092

8 Bar-fl-B P-Vt N-llt F-lllc L-l 7 0.0001

9 Bg-ca-B P-Vt N-llta F-lllca L-l 12,312 0.1201

10 Cl-A P-I N-lVd F-V L-llf 3,550 0.0346

11 Cm-A P-Vt N-l F-llls L-l 3,201 0.0312

12 Cm-B P-Vt N-llts F-llls L-l 42,227 0.4118

13 Cm-fsi-A P-Vm N-l F-l L-l 1,684 0.0164

14 Cm-gm,fsi-A P-lllmf N-l F-l L-l 1,472 0.0144

15 Don-fl-A P-Vm N-l F-l L-l 5,253 0.0512

16 Don-fl-A/b P-lVmd N-l F-l L-llf 643 0.0063

17 Don-fl-B P-Vt N-llt F-l L-l 10,369 0.1011

18 Don-gm-A P-lllmpd N-l F-l L-l 7,753 0.0756

19 Don-gm-A/b P-lllmpd N-l F-l L-llf 12,550 0.1224

20 Don-gm,fl-A P-lllmpd N-l F-l L-l 983 0.0096

21 Don-gm,fl-A/b P-lllmpd N-l F-l L-llf 28,709 0.2800

22 Don-A P-Vt N-l F-l L-l 6,385 0.0623

23 Don-B P-Vt N-llt F-l L-l 1,598 0.0156

24 Hc-br-A P-Vm N-l F-l L-l 4,474 0.0436

25 Hc-br-B P-Vt N-llt F-l L-l 20,571 0.2006

26 Hc-gm-A/b P-lllmpd N-l F-l L-llf 7,993 0.0780

27 Hc-hb-B P-Vt N-llt F-l L-l 611 0.0060

28 Hc-hb,br-B P-Vt N-llt F-l L-l 1,417 0.0138

29 Hc-hb,br-C P-Vt N-lllt F-l L-l 9,301 0.0907

30 Hc-hb,br-D P-Vt N-lVt F-lllt L-l 26,683 0.2602
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ตารางที่ 8(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตาก 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

31 Hc-mw-A P-Vm N-l F-l L-l 19,268 0.1879

32 Hc-mw-B P-Vt N-llt F-l L-l 21,797 0.2126

33 Hc-B P-Vt N-llt F-l L-l 19,678 0.1919

34 Hc-C P-Vt N-lllt F-l L-l 3,570 0.0348

35 Kak-fl-B P-Vt N-llt F-l L-l 4,994 0.0487

36 Kak-lsk-C P-Vt N-lllt F-lllg L-l 5,964 0.0582

37 Kak-lsk-D P-Vt N-lVt F-lllgt L-l 3,027 0.0295

38 Khu-col-slB P-Vt N-llt F-llls L-l 2,267 0.0221

39 Kp-gm-A/b P-lllmpd N-l F-l L-llf 58,265 0.5682

40 Kp-A P-Vt N-l F-l L-l 48,599 0.4739

41 Kp-B P-Vt N-llt F-l L-l 797 0.0078

42 Kpg-gm-A/b P-lllmpd N-l F-llls L-llf 5,830 0.0569

43 Kpg-mw-A P-Vm N-l F-llls L-l 3,715 0.0362

44 Kpg-mw-B P-Vt N-llt F-llls L-l 3,035 0.0296

45 Kpg-B P-Vt N-llt F-llls L-l 8,765 0.0855

46 Ksp-B P-Vt N-llt F-lllg L-llg 1,352 0.0132

47 Li-C P-Vt N-lllt F-lVc L-llg 320 0.0031

48 Li-D P-Vt N-lVt F-lVc L-llg 5,425 0.0529

49 Li-E P-Vt N-Vt F-lVc L-llgt 22,166 0.2162

50 Ln-B P-Vt N-llt F-lllca L-l 22 0.0002

51 Lsk-B P-Vt N-llt F-llls L-l 10,208 0.0995

52 Lsk-C P-Vt N-lllt F-llls L-l 325 0.0032

53 Lsk-tks-B P-Vt N-lllts F-lVs L-l 1,738 0.0169

54 Ly-mw-A/d4 P-Vm N-l F-lllc L-l 391 0.0038

55 Ly-B P-Vt N-llt F-lllc L-l 2,639 0.0257

56 Mm-col-A P-Vm N-l F-llls L-l 1,143 0.0111

57 Mm-fl-B P-Vt N-llt F-l L-l 2,923 0.0285

58 Mm-gm,fl-A P-lllmpd N-l F-l L-l 5,418 0.0528

59 Mm-gm,fl-A/b P-lllmpd N-l F-l L-llf 3,912 0.0381

60 Mr-B P-Vt N-llt F-lllg L-l 47,161 0.4599
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ตารางที่ 8(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตาก 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

61 Mr-C P-Vt N-lllt F-lllg L-l 55,845 0.5446

62 Mr-D P-Vt N-lVt F-lllgt L-l 53,691 0.5236

63 Mrm-B P-Vt N-llt F-lllc L-l 20,710 0.2020

64 Mrm-C P-Vt N-lllt F-lllc L-l 16,606 0.1619

65 Mrm-D P-Vt N-lVt F-lllc L-l 19,347 0.1887

66 Mrm-E P-Vt N-Vt F-lllc L-llt 1,965 0.0192

67 Mt-br-B P-Vt N-llt F-lln L-l 30,601 0.2984

68 Mt-br-C P-Vt N-lllt F-lln L-l 48,105 0.4691

69 Mt-br-D P-Vt N-lVt F-lllt L-l 20,649 0.2014

70 Mt-br-E P-Vt N-Vt F-lllt L-llt 15,136 0.1476

71 Mt-br,mw-B P-Vt N-llt F-lln L-l 12,848 0.1253

72 Mt-br,mw-B/b P-Vt N-llt F-lln L-llf 1,096 0.0107

73 Mt-B P-Vt N-llt F-lln L-l 12,134 0.1183

74 Mt-C P-Vt N-lllt F-lln L-l 16,751 0.1634

75 Mt-D P-Vt N-lVt F-lllt L-l 14,363 0.1401

76 Mt-fl-B P-Vt N-llt F-lln L-l 21,659 0.2112

77 Mt-fl-C P-Vt N-lllt F-lln L-l 11,540 0.1125

78 Mt-fl-D P-Vt N-lVt F-lllt L-l 2,959 0.0289

79 Mt-gm-A/b P-lllmpd N-l F-lln L-llf 837 0.0082

80 Mt-gm-B/b P-Vt N-llt F-lln L-llf 1,734 0.0169

81 Mt-hb-B P-Vt N-llt F-lln L-l 2,466 0.0241

82 Mt-hb-C P-Vt N-lllt F-lln L-l 4,918 0.048

83 Mt-hb-D P-Vt N-lVt F-lllt L-l 4,419 0.0431

84 Mt-mw,fl-B P-Vt N-llt F-lln L-l 1,376 0.0134

85 Mt-E P-Vt N-Vt F-lllt L-llt 6,941 0.0677

86 Phi-B P-Vt N-llt F-lVg L-llg 42,327 0.4128

87 Phi-C P-Vt N-lllt F-lVg L-llg 21,816 0.2128

88 Phi-D P-Vt N-lVt F-lVgt L-llg 11,970 0.1167

89 Ppr-B P-Vt N-llt F-lln L-l 26,539 0.2588

90 Ppr-C P-Vt N-lllt F-lln L-l 71,646 0.6987
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ตารางที่ 8(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตาก 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

91 Ppr-D P-Vt N-lVt F-lllt L-l 90,043 0.8781

92 Ppr-E P-Vt N-Vt F-lllt L-llt 10,532 0.1027

93 Ppr-fl-B P-Vt N-llt F-lln L-l 516 0.0050

94 Ppr-md-D P-Vt N-lVt F-lllct L-l 4,523 0.0441

95 Ppr-md-E P-Vt N-Vt F-lllct L-llt 20,822 0.2031

96 Ps-br-A P-Vm N-l F-lllc L-l 4,754 0.0464

97 Ps-br-B P-Vt N-llt F-lllc L-l 97,878 0.9545

98 Ps-br-C P-Vt N-lllt F-lllc L-l 5,717 0.0558

99 Ps-B P-Vt N-llt F-lllc L-l 118,861 1.1592

100 Ps-C P-Vt N-lllt F-lllc L-l 40,983 0.3997

101 Ps-D P-Vt N-lVt F-lllct L-l 7,072 0.0690

102 Psl-fl-A P-l N-Vd F-lVd L-llf 3,734 0.0364

103 Psl-fsi-A P-l N-Vd F-lVd L-llf 10,574 0.1031

104 Psl-A P-l N-Vd F-lVd L-llf 10,193 0.0994

105 Sp-gm-A P-lVmsp N-l F-llls L-l 2,323 0.0227

106 Sp-gm-A/b P-lVmsp N-l F-llls L-l 2,785 0.0272

107 Sp-gm,fl-A/b P-lVmsp N-l F-lln L-llf 887 0.0087

108 Sp-mw-A P-Vm N-l F-llls L-l 4,836 0.0472

109 Sp-mw-B P-Vt N-llt F-llls L-l 530 0.0052

110 Sp-mw,fl-B P-Vt N-llt F-lln L-l 136 0.0013

111 Sp-A P-Vm N-l F-llls L-l 6,202 0.0605

112 Sp-B P-Vt N-llt F-llls L-l 10,889 0.1062

113 Sp-C P-Vt N-lllt F-llls L-l 2,690 0.0262

114 Tas-B P-Vt N-llt F-lVc L-llg 68,289 0.666

115 Tas-C P-Vt N-lllt F-lVc L-llg 31,299 0.3052

116 Tas-D P-Vt N-lVt F-lVct L-llg 20,346 0.1984

117 Tas-E P-Vt N-Vt F-lVct L-llt 270 0.0026

118 Tw-A P-Vm N-l F-l L-l 19,514 0.1903

119 Tw-A/b P-Vm N-l F-l L-l 41,151 0.4013

120 Tw-B P-Vt N-llt F-l L-l 24,404 0.2380
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ตารางที่ 8(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตาก 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

121 Tw-fl-B P-Vt N-llt F-l L-l 11,954 0.1166

122 Tw-fl-B/b P-Vt N-llt F-l L-l 1,063 0.0104

123 Tw-gm-A/b P-lllmpd N-l F-l L-llf 4,267 0.0416

124 Ty-B P-Vt N-llt F-lVc L-llg 18,733 0.1827

125 Ty-C P-Vt N-lllt F-lVc L-llg 18,666 0.1820

126 Ty-D P-Vt N-lVt F-lVc L-llg 258 0.0025

127 Uti-gm-A P-lVmsp N-l F-llls L-l 41,282 0.4026

128 Uti-gm-A/b P-lVmsp N-l F-llls L-llf 18,685 0.1822

129 Uti-A P-Vm N-l F-llls L-l 15,349 0.1497

130 Uti-B P-Vt N-llt F-llls L-l 38,049 0.3711

131 Uti-tks-B P-Vt N-lllts F-lVs L-l 15,669 0.1528

132 Ws-br,vd-B P-Vt N-llt F-l L-l 494 0.0048

133 Ws-B P-Vt N-llt F-lllc L-l 6,232 0.0608

134 Ws-C P-Vt N-lllt F-lllc L-l 19,543 0.1906

135 Ws-D P-Vt N-lVt F-lllsct L-l 14,615 0.1425

136 Ws-E P-Vt N-Vt F-lllct L-llt 5,527 0.0539

137 Ws-mw,fl-B P-Vt N-llt F-llls L-l 318 0.0031

138 Ws-mw,vd-B P-Vt N-llt F-l L-l 984 0.0096

139 Ws-vd-B P-Vt N-llt F-l L-l 5,098 0.0497

140 Ws-vd-D P-Vt N-lVt F-lllt L-l 1,897 0.0185

141 Ws-vd,fl-B P-Vt N-llt F-l L-l 473 0.0046

142 Bar-Tas-C P-Vt N-lllt 
F-lllc/F-

lVcg 
L-llg/L-l 5,774 0.0563

143 Cm-Cm-fsi-A P-Vm N-l F-l L-l 23,835 0.2324

144 Li-Ws-D P-Vt N-lVt 
F-lVcg/F-

lllct 
L-llg/L-l 3,011 0.0294

145 Li-Ws-E P-Vt N-Vt 
F-lVcg/F-

lllct 
L-llt 22,368 0.2181

146 Mt-Mt-fl-C P-Vt N-lllt F-lln L-l 258 0.0025

147 Mt-Mt-fl-D P-Vt N-lVt F-lllt L-l 2,054 0.0200
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ตารางที่ 8(ต่อ) การจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตาก 

ลําดับ หน่วยแผนท่ี 
ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

เนื้อท่ี (ไร่) ร้อยละ 
ข้าว พืชไร่ ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

148 Ps-Bar-C P-Vt N-lllt F-lllc L-l 11,364 0.1108

149 Ps-Tas-C P-Vt N-lllt 
F-lllc/F-

lVcg 
L-l/L-llg 9,561 0.0932

150 Ps-Tas-D P-Vt N-lVt 
F-lllct/F-

lVcgt 
L-l/L-llg 15,368 0.1499

151 Tas-C-RC P-Vt N-llltr F-lVrc L-llr 113,137 1.1033

152 Tas-D-RC P-Vt N-lVtr F-lVrct L-llr 66,429 0.6478

153 Tas-E-RC P-Vt N-Vtr F-lVrct L-llrt 19,225 0.1875

154 Ty-D-RC P-Vt N-lVtr F-lVrct L-llr 6,707 0.0654

155 Ty-E-RC P-Vt N-Vtr F-lVrct L-llrt 4,488 0.0438

156 Uti-Uti-tks-B P-Vt 
N-llt/N-

lllts 
F-llls/F-

lVs 
L-l 4,823 0.0470

157 Ws-Ws-vd-D P-Vt N-lVt F-lllct L-l 2,038 0.0199

158 Ws-Ws-vd-E P-Vt N-Vt F-lllct L-llt 3,804 0.0371

159 RC P-Vtr N-Vtr F-Vtr L-llltr 1,938 0.0189

160 RL P-Vt N-Vt F-Vtr L-llltr 2,032 0.0198

161 SC P-Vt N-Vt F-Vtr L-llltr 5 0.0001

162 W             15,100 0.1473

163 MASH             1,334 0.0130

164 ML             7,715,203 75.2398

165 POINT BAR             157,055 1.5316

 พ้ืนท่ีรวม 10,254,156 100.0000
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7.4 ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดการ 
 จังหวัดตาก มีปัญหาดินที่สําคัญ อธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
 เป็นพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้อย รวมท้ัง

ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารตํ่าและถูกชะพาออกไปจากพ้ืนที่ได้ง่าย ได้แก่ ชุดดิน AC, Hc, Kpg, Lsk, 
Mm, Mr, Mrm, Mt, Phi, Ppr, Ps, Sp และ Uti มีเน้ือที่ประมาณ 1,420,918 ไร่ หรือร้อยละ 13.8570 ของเน้ือที่
ทั้งหมด 

 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 พบเพียงเล็กน้อยบริเวณท่ีมีเขาหินปูนได้แก่ ชุดดิน Bg-ca และ Ln มี

เน้ือที่ประมาณ 12,334 ไร่ หรือร้อยละ 0.1203 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดินด่างจัดที่พบนอกจากจะมี ผงปูนทุติยภูมิ และ
เม็ดปูนในเน้ือดินยังพบช้ันของ ผงปูนทุติยภูมิ และเม็ดปูนภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินซึ่งมีผลทําให้ 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ที่ประมาณ 8.0-8.5 ในช่วงความเป็นกรดเป็นด่างระดับน้ีจะทําให้ธาตุอาหารพืช
บางอย่างไม่สามารถปลดปล่อยออกมาให้เป็นประโยชน์ต่อพืชได้  เช่น  ธาตุฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี  ทองแดง 
แมงกานีส และโคบอลท์ เป็นต้น  

 แนวทางแก้ไข การทําการเกษตรในพ้ืนที่นี้จะต้องใช้ความระมัดระวัง โดยอาจเลือกชนิดของพืชที่
ทนด่าง หรือให้ธาตุอาหารพืชบางชนิดทางใบ นอกจากน้ีควรใส่อินทรียวัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงในดิน เพ่ือลดความ
เป็นด่างของดินลง และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพให้ดีขึ้น 

 3) เป็นดินทรายจัด 
 ดินทรายจัดจะมีความสามารถในการอุ้มนํ้าและดูดซับธาตุอาหารของดินตํ่าถึงตํ่ามาก ธาตุอาหาร

ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูญเสียไปในดินช้ันล่างหรือออกไปนอกพ้ืนที่ได้ง่าย เมื่อมีการให้นํ้าหรือมีฝนตก ดินง่ายต่อ
การกร่อน ทําให้เกิดเป็นร่องลึกและกว้าง รวมทั้งการขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูเพาะปลูกดินที่เป็นทรายจัดในพ้ืนที่
จังหวัด ได้แก่ ชุดดิน Cm, Lsk-tks, Uti-tks มีเน้ือที่ประมาณ 91,493 ไร่ หรือร้อยละ 0.8923 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 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 Kak-lsk, Li, Phi, Tas และ Ty มีเน้ือที่ประมาณ 536,943 ไร่ หรือร้อยละ 5.2363 ของเน้ือที่
ทั้งหมด 
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 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 จังหวัดตากพบปัญหานี้ ได้แก่ ชุดดิน Bar, 
Hc, Kak-lsk, Li, Mrm, Mr, Mt, Phi, Ppr, Ps Tas Ty และ Ws มีเน้ือที่ประมาณ 528,506 ไร่ หรือร้อยละ 
5.1541 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 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
ประมาณ7,715,203 ไร่ หรือร้อยละ 75.2398 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 แนวทางการแก้ไข ควรรักษาไว้ไห้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธ์ุของสัตว์ป่า 
เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร ถ้ามีความจําเป็นต้องนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ควรมีการสํารวจดินและเลือกใช้พืช
ที่มีศักยภาพในการเกษตร เป็นดินลึกและมีความลาดชันไม่สูงมากนัก โดยทําการเกษตรแบบวนเกษตรและมีระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้า 

 7) หินพ้ืนโผล่และที่ดินที่เต็มไปด้วยก้อนหิน 
 พ้ืนที่หินพ้ืนโผล่และที่ดินที่เต็มไปด้วยก้อนหิน เป็นพ้ืนที่ที่มีหินพ้ืนโผล่ ก้อนหิน เศษหิน กระจัด

กระจาย ปะปนอยู่ทั่วไปบนผิวดินมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนผิว พ้ืนที่บริเวณน้ีไม่เหมาะสมทางด้านการ
เกษตรกรรม ควรปล่อยไว้ไห้เป็นป่าตามธรรมชาติหรือปลูกสวนป่า มีเน้ือที่ประมาณ 16,433ไร่ หรือร้อยละ 
0.1603ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
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8. สรุป 
 
จังหวัดตากมีเน้ือที่ประมาณ 10,254,156 ไร่ พบชุดดินทั้งหมด 30 ชุดดิน ส่วนใหญ่เป็นดินที่สลายตัวผุพัง

อยู่กับที่และหรือเคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนัก โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินวัตถุต้นกําเนิดดิน มีสภาพ
พ้ืนที่เป็นเนินเขา ลูกคลื่นลอนชัน ลูกคลื่นลอนลาดรวมไปถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยมีบางบริเวณที่เป็นดินที่เกิด
จากตะกอนนํ้าพาเก่า พบบริเวณตะพักลํานํ้า เนินตะกอนนํ้าพารูปพัด รวมทั้งมีดินที่เกิดจากตะกอนน้ําพาใหม่ มี
สภาพพ้ืนที่เป็นราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พบบริเวณ ที่ราบ ที่ราบระหว่างเขา  

ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจํากัดบ้างเกี่ยวกับการมีนํ้าท่วมบ่าทําให้พืชเสียหายบาง
บริเวณเน้ือดินเป็นทรายมีเน้ือที่ประมาณ 176,253 ไร่หรือร้อยละ 1.7188 ของเน้ือที่ทั้งหมด ส่วนดินที่ไม่ค่อย
เหมาะสมสําหรับปลูกข้าวเน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรง เก่ียวกับความเสี่ยงในการขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูเพาะปลูก
และการระบายนํ้าของดินดีปานกลางมีเน้ือที่ประมาณ 66,605 ไร่หรือร้อยละ 0.6495 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ แต่มีข้อจํากัดในเรื่อง สภาพภูมิประเทศ เน้ือดินไม่เหมาะสม ดิน
เป็นด่างและดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีเน้ือที่ประมาณ 1,785,956 ไร่ หรือร้อยละ 17.4169 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
ส่วนดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร่ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเรื่อง สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสมและ
พ้ืนที่ปะปนไปด้วยหินโผล่ ก้อนหินและเศษหิน มีเน้ือที่ประมาณ 401,390 ไร่หรือร้อยละ 3.9144 ของเน้ือที่
ทั้งหมด 

ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล แต่มีข้อจํากัดในเร่ือง สภาพภูมิประเทศ เน้ือดินไม่เหมาะสม การ
ระบายนํ้าของดินไม่เหมาะสม ดินเป็นด่างจัด และดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า มีเน้ือที่ประมาณ 1,854,426 ไร่ หรือ
ร้อยละ 18.0846 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกไม้ผล เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเรื่อง 
สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสม สมบัติทางกายภาพไม่เหมาะสมและพ้ืนที่ปะปนไปด้วยหินโผล่ ก้อนหินและเศษหิน 
มีเน้ือที่ประมาณ 503,514 ไร่หรือร้อยละ 4.9103 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
 ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  ส่วนใหญ่พบในสภาพภูมิประเทศต้ังแต่ราบเรียบถึงลูก
คลื่นลอนชัน เป็นดินลึกมากกว่า 25 ซม. มปีริมาณกรวด เศษหินปะปนน้อยกว่าร้อยละ 35 เน้ือดินไม่เป็นทราย ไม่
มีนํ้าแช่ขังนานจนทําให้พืชเสยีหาย มีเน้ือทีป่ระมาณ 1,619,431 ไร ่หรือร้อยละ 15.7929 ของเน้ือที่ทั้งหมด ส่วน
ดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เน่ืองจากมีข้อจํากัดรุนแรงในเรื่อง สภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา 
ดินต้ืนมาก มีเศษหินปะปนในเน้ือดินมากกว่าร้อยละ 35 มีหินพ้ืนโผล่ปะปนในพ้ืนที่ รวมท้ังมีนํ้าแช่ขังนานจนเป็น
อันตรายต่อพืช มีเน้ือที่ประมาณ 742,059 ไร่ หรือร้อยละ 7.2367 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

9. เอกสารอ้างอิง 
 

กรมทรัพยากรธรณี. 2544. “ธรณีวิทยาประเทศไทย  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ”. กระทรวงอุตสาหกรรม   กรุงเทพฯ.  556 หน้า. 

กองสํารวจและจําแนกดิน. 2528. “คู่มือการจําแนกความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ” เอกสารทาง
วิชาการฉบับที่ 28 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 70 หน้า. 

_______. 2545. “คู่มือการใช้แผนที่กลุ่มชุดดิน เพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจ”   กรมพัฒนาที่ดิน   กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์. 34 หน้า. 

คณะกรรมการจัดทําปทานุกรม ปฐพีวิทยา.  2541.“ปทานุกรมปฐพีวิทยา”.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 169 หน้า. 
จารึก พงษ์อําไพ และเย้ือน เรืองดิษฐ์. 2516. รายงานการสํารวจดินบริเวณศูนย์พัฒนาที่ดินอําเภอเมือง จังหวัดตาก. 

รายงานการสํารวจดินฉบับที่ 166. กองสํารวจที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
กรุงเทพฯ. 

_______. 2516. รายงานการสํารวจดินโครงการจัดสรรที่ดินทํากินในกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย อําเภอแม่สอด ก่ิง
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก  รายงานการสํารวจดินฉบับที่ 435. กองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนา
ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 

ชุมพล วรรธนะสาร. 2511. การสํารวจดินบริเวณเขตที่ดินจัดสรรอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก. รายงานการสํารวจดิน
ฉบับที่ 70. กองสํารวจที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 

ธนิต ทองจุฑา. 2508. การสํารวจที่ดินจัดสรรบ้านสมอโคนอําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก. รายงานการสํารวจดินฉบับ
ที่ 12. กองสํารวจที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 

บุญยงค์ ภูผาเรือง และคณะ. 2533. การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดตาก. เอกสารวิชาการ
ฉบับที่ 157. กองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 

ไพฑูรย์ คล้ํามีศรี. 2514. รายงานการสํารวจดินบริเวณท่ีดินจัดสรรบ้านห้วยบงตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก. รายงานการสํารวจดินฉบับที่ 121. กองสํารวจที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. กรุงเทพฯ. 

พงษ์ศักด์ิ ชลดํารงค์กุล และคณะ. 2534. รายงานการศึกษาวิจัยทรัพยากรดินโครงการจัดทําแผนแม่บทเพ่ือพัฒนา
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และควบคุมพืชเสพติดบนพ้ืนที่สูง จังหวัดตาก. รายงานการสํารวจดินฉบับที่ 522. กอง
สํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 

ภูษิต วิวัฒน์วงศ์วนา และคณะ. 2534. การศึกษาทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดินในบริเวณพ้ืนที่นิคมสหกรณ์แม่
สอด จังหวัดตาก. รายงานการสํารวจดินฉบับที่ 519. กองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 

สุรเวช ภูติวรนารถ และคณะ. 2516. รายงานการสํารวจดินบริเวณพ้ืนที่สูง 5 แห่ง เพ่ือจัดสรรที่ดินให้แก่ชาวเขา ใน
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอนตาก. รายงานการสํารวจดินฉบับที่ 149. กองสํารวจที่ดิน กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 

สถิระ อุดมศรี ขนิษฐศรี ฮุ่นตระกูล และ สุมิตรา วัฒนา. 2547. การกําหนดลักษณะของชุดดินที่จัดต้ังในภาคกลาง
ของประเทศไทย จําแนกใหม่ตามระบบอนุกรมวิธานดิน 2546. เอกสารวิชาการฉบับที่ 520.ส่วน
มาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 148 หน้า.  

โสภณ ทองเปลว และคณะ. 2531. รายงานการสํารวจดินจังหวัดตาก. รายงานการสํารวจดินฉบับที่ 475. กอง
สํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 



74 
 

ส่วนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน. 2547. “คู่มือการเขียนหน่วยแผนที่ดิน” เอกสารวิชาการฉบับที่ 519   
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 33 หน้า. 

_______. 2549. “ดินปัญหาของประเทศไทย”  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  14 หน้า. 

สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน. 2552. รายงานสํารวจดินเพ่ือการเกษตร จังหวัดกําแพงเพชร.เอกสาร
วิชาการฉบับที่ 163/02/52. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 

อาภรณ์ พรหมประสิทธ์ิ. 2507. การสํารวจที่ดินจัดสรรบ้านตะเคียนด้วน บ้านนาโบสถ์ อําเภอเมือง และบ้านสมอ
โคน อําเภอบ้านตากจังหวัดตาก. รายงานการสํารวจดินฉบับที่ 8. กองสํารวจที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 

อาวุธ สุจิณโณ และจักรกฤษณ์ เลปนานนท์. 2530. รายงานการสํารวจความเหมาะสมของที่ดินโครงการพัฒนาที่ดิน
เพ่ือความมั่นคงในบริเวณพ้ืนที่สองข้างทางหลวงสายแม่สอด-อุ้มผาง อําเภอแม่สอดอําเภออุ้มผาง จังหวัด
ตาก. รายงานการสํารวจดินฉบับที่ 439. กองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. กรุงเทพฯ. 

Soil Survey Staff. 2014. Key to Soil Taxonomy 12th edition. Natural Resources Conservation Service 
United States Department of Agriculture. 332 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


