
คํานํา 
 
ภารกิจสําคัญประการหน่ึง ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จําเป็นต้องเร่งดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิใน

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

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

โครงการปรบัปรุงฐานขอ้มูลทรัพยากรดินเบื้องตน้ลงบนภาพถ่ายออร์โธสี ระยะท่ี 2 
 

1. บทนํา 
 
การศึกษาและสํารวจทรัพยากรดิน จังหวัดอุทัยธานี ดําเนินการภายใต้โครงการการปรับฐานข้อมูล

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

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

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

 
2. วัตถุประสงค์ 

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

และเป็นปัจจุบัน 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะ สมบัติของดิน สําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับกิจกรรมต่างๆ 
4. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์สํารวจทรัพยากรดินและที่ดินในจังหวัดอุทัยธานี 
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3. การตรวจเอกสารนามศพัท์ 
 
ปัจจัยในการกําเนิดดิน เป็นการศึกษาถึงข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยที่ให้กําเนิดดิน (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 

ธรณีสัณฐาน (Landform) หรือภูมิลักษณ์ หมายถึง แบบรูปหรือลักษณะของพื้นผิวโลกที่เกิดตาม
ธรรมชาติ มีรูปร่างสัณฐานต่างๆกันเช่นภูเขาท่ีราบสูงที่ราบนํ้าท่วมและอื่นๆการศึกษาเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ 
เรียกว่า ธรณีสัณฐานวิทยา  

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

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

ไปจรดพ้ืนที่ที่ไม่มีดินหรือถึงพ้ืนที่ดินอ่ืนที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ในระบบอนุกรมวิธานดินถือว่าเป็น
หน่วยการจําแนกในระดับชุดดิน มีความหมายเหมือนsoil individual 

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

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

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

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

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

 
ระบอบความชื้นดิน (soil moisture regime) สภาพความช้ืนดินโดยพิจารณาจากการมีหรือไม่มีนํ้าใต้

ดิน 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) จากข้อมูลการกําหนดช้ันอุณหภูมิดินใน
บริเวณพ้ืนที่ภูเขาภาคเหนือของประเทศไทย 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 

 
การสํารวจทรัพยากรดินบริเวณจังหวัดอุทัยธานีได้เริ่มดําเนินการคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2514 บริเวณสองข้าง

ทางหลวง สายอําเภอหนองฉาง-อําเภอบ้านไร่ ตามความต้องการของคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในหลักการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่สองข้างทางหลวง เพ่ือจัดสรรให้ราษฎร์เข้าอยู่อาศัย ป้องกันการบุกรุกเข้าถือครองที่ดิน หรือบริเวณ
ใดที่ยังคงเป็นป่าต้นนํ้าลําธาร ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ควรให้ยังสภาพป่าหรือปลูกสร้างเป็นสวนป่าต่อไป โดยเป็นการ
สํารวจดินแบบค่อนข้างหยาบ (detailed survey) มีการเจาะสํารวจดินประมาณ 30 จุดต่อพ้ืนที่หน่ึงตาราง
กิโลเมตร มีหน่วยแผนที่เป็นระดับชุดดิน (สน่ัน, 2515) ภายหลังจากน้ันมีการสํารวจดินในบางพ้ืนที่อีกภายใต้
โครงการ หรือตามความต้องการของหน่วยงานอ่ืนๆ แต่ก็เป็นเฉพาะบริเวณ มีเน้ือที่ไม่มากนัก เป็นการสํารวจดิน
ระดับค่อนข้างละเอียด มีหน่วยแผนที่เป็นชุดดิน (สน่ัน และวิจิตร, 2518; กองสํารวจและจําแนกดิน, 2222; 
ภราดร, 2526; สน่ัน, 2526; ฤทธ์ิขจร และคณะ, 2527; ธรรมนูญ และคณะ, 2536) นอกจากน้ี ยังมีการสํารวจดิน
ในระดับอําเภอ ภายใต้โครงการสํารวจดินระดับค่อนข้างละเอียดระดับอําเภอ มาตราส่วน 1:25,000บริเวณอําเภอ
ลานสัก ใช้หน่วยแผนที่ในระดับชุดดินและประเภทดิน (วิจิตร, 2542) 

สําหรับการสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดินในระดับจังหวัด ได้เริ่มดําเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2520-2522
เป็นการสํารวจดินแบบค่อนข้างหยาบ (detailed reconnaissance survey) เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาระดับ
จังหวัด ข้อมูลดินที่เผยแพร่ใช้หน่วยแผนที่ในระดับชุดดิน ขนาดมาตราส่วน 1:100,000 (กองสํารวจและจําแนกดิน
, 2533) หลังจากน้ันในปี พ.ศ. 2533ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ได้จัดทํารายงานการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจประกอบกับแผนที่กลุ่มชุดดินมาตราส่วน 1:50,000 โดยใช้หน่วยแผนที่
ในระดับกลุ่มชุดดิน (นิพันธ์และคณะ, 2533) และครั้งสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงแผนที่กลุ่มชุดดินทั้ง
ประเทศโดยนําข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขข้อมูลเส้นช้ันความสูงและแบบจําลองระดับสูงเชิงเลขของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่และจัดทําขอบเขตดินเบ้ืองต้นมีหน่วยแผนที่เป็นกลุ่ม
ชุดดินและหน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด(สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2552) 
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5. อุปกรณ์และวิธีการดําเนนิงาน 
 

5.1. อุปกรณ์การดําเนนิงาน 
1. อุปกรณ์สํารวจดินภาคสนาม: อุปกรณ์สํารวจดิน ทําแผนที่ดินและเก็บตัวอย่างดิน เช่น 

เครื่องมือวัดพิกัด เครื่องมือวัดความลาดชันของพ้ืนที่ สว่านเจาะดิน พลั่ว สมุดเทียบสีดิน เครื่องมือตรวจสอบความ
เป็นกรดเป็นด่างของดิน กรดอ่อนสําหรับตรวจการมีปูนปนในดิน อุปกรณ์การเขียนภาพสมุดบันทึกลักษณะดินและ
สภาพแวดล้อม ชุดเก็บตัวอย่างดินสําหรับวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเป็นต้น 

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

5.2. วิธีการดําเนนิงาน 
5.2.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

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

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

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

4. กําหนดแนวตรวจสอบ (cross section) พร้อมทั้งจุดเจาะศึกษาดิน สําหรับการตรวจสอบ
ลักษณะและสมบัติของดินในการศึกษาภาคสนามของแต่ละหน่วยแผนที่ที่กําหนดขึ้นใหม่  

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

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

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

ดินและสมบัติดินให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ 
5.2.3 การจัดทําแผนที่ดินและรายงาน 

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

6.1. ที่ต้ังและอาณาเขต 
จังหวัดอุทัยธานี เป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่ทางภาคกลางตอนเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 

220 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14o56'06" ถึง 15o50'00" เหนือ และเส้นแวงที่ 98o58'48" ตะวันออก มีเน้ือที่
ทั้งหมดประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,206,404 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  จังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศใต้  ติดต่อกับ    จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี 

6.2. สภาพภูมิประเทศ 
พ้ืนที่บริเวณตะวันออกของจังหวัดอุทัยธานี เป็นที่ลุ่มตํ่า และจะสูงขึ้นไปทางทิศตะวันตก บริเวณพ้ืนที่ทาง

ทิศตะวันตกน้ีส่วนใหญ่จะเป็นป่าเขา มีภูเขสลับซับซ้อน ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอุทัยธานี อาจกล่าวแยก
เป็นพวกๆ ได้ดังน้ี 

 6.2.1 บริเวณที่ราบน้ําท่วมถึง (flood plains) เป็นบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นที่ตํ่า 
ราบเรียบ หรือค่อนข้างราบเรียบเป็นส่วนใหญ่ มีความลาดชันน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในอําเภอเมืองอุทัยธานี 
โดยทั่วๆ ไปแล้วใช้ทํานา ยกเว้นบริเวณสันดินริมฝั่งนํ้าส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือปลูกไม้ผล พ้ืนที่บริเวณน้ีอยู่
สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 18-20 เมตร 

 6.2.2 บริเวณตะพักลํานํ้าระดับตํ่า (low terrace) เป็นบริเวณพ้ืนที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ 
หรือค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ อยู่บริเวณอําเภอหนองขาหย่าง อําเภอหนองฉาง 
อําเภอทัพทัน และทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของ อําเภอสว่างอารมณ์ อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 20-70 
เมตร พ้ืนที่บริเวณน้ีมีแหล่งนํ้าไหลผ่าน โดยทั่วๆ ไปแล้วใช้ทํานา 

 6.2.3 บริเวณตะพักลํานํ้าระดับกลางถึงระดับสูงและเนินตะกอนรูปพัด (middle to high 
terrace and alluvial fans เป็นบริเวณที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด จนถึงลูกคลื่นลอนชันแต่ส่วนใหญ่มี
สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 2-16 เปอร์เซ็นต์ อยู่บริเวณแถบทิศตะวันตกของอําเภอ
ทัพทัน อําเภอสว่างอารมณ์ อําเภอหนองฉาง และแถบตะวันออกของอําเภอบ้านไร่ และกิ่งอําเภอลานสัก อยู่สูง
กว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ 70-130 เมตร พ้ืนที่บริเวณน้ีเป็นที่สูง ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ 

 6.2.4 บริเวณพ้ืนผิวที่เหลือค้างจากการกร่อน (erosion surface) เป็นบริเวณที่มีสภาพพ้ืนที่เป็น
ลูกคลื่นลอนชันเป็นส่วนใหญ่ มีความลาดชันประมาณ 8-16 เปอร์เซ็นต์ อยู่แถบตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตก
ของอําเภอบ้านไร่ และก่ิงอําเภอลานสัก อยู่ห่างจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 130-200 เมตร พ้ืนที่บริเวณน้ีส่วน
ใหญ่ยังคงเป็นป่า แต่บางแห่งถูกหักล้างถางพงเพ่ือปลูกพืชไร่ 

 6.2.5 บริเวณที่ลาดเชิงเขา (foothill slope) เป็นภูมิประเทศที่ลาดเทต่อเน่ืองจากภูเขาหรือ
เทือกเขามีความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์พ้ืนที่บริเวณเหล่าน้ีมักจะมีลําห้วยเล็กๆ ซึ่งมีต้นนํ้ามาจากภูเขาตัด
ผ่าน ทําให้มีสภาพภูมิประเทศเป็นแบบลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชัน พบอยู่แถบตะวันตกของอําเภอบ้านไร่ 
และกิ่งอําเภอลานสัก   

 6.2.6 บริเวณภูเขาและเทือกเขา (hills and mountains) เป็นลักษณะภูมิประเทศที่มีความลาด
ชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเขาและภูเขาจํานวนมากมายสลับซับซ้อนคลุมเน้ือที่ ทางทิศ
ตะวันตกของจังหวัดอยู่แถบตะวันตกของอําเภอบ้านไร่ และกิ่งอําเภอลานสัก เทือกเขาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขา
ตะนาวศรี ซึ่งเป็นทิวเขาที่แบ่งเขตแดนประเทศไทย กับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
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ภาพที่ 1 ที่ต้ังและขอบเขตการปกครอง จังหวัดอุทัยธานี 
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6.3. ธรณีวิทยา 
จากข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี (ภาพที่ 2) พบว่า ลักษณะทางธรณีวิทยาในจังหวัด

อุทัยธานี แบ่งออกได้ ดังน้ี 
(1) หินยุคก่อนแคมเบรียน (Precambrian) มีอายุระหว่างมากกว่า 570 ล้านปี พบส่วนใหญ่อยู่ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือของพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี เป็นหินที่จัดอยู่ในหินชุด UthaiThani ซึ่งตามหลักฐานของธรณีวิทยา
หินส่วนใหญ่ที่พบหินแปร (Metamorphic rocks) ที่พบหินอ่ืนปะปนกันอยู่ด้วยยากที่จะช้ีชัดลงไป อาจเป็นกลุ่ม
ของหินอัคนีปะปนอยู่ด้วยเป็นลักษณะของพวกหินที่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างช้ัน (unconformity) 

(2) หินยุคแคมเบรียน (Cambrian) มีอายุระหว่าง 570-505 ล้านปี ได้แก่ หินควอร์ตไซต์ หินซีสต์ พบ
บริเวณที่สูง ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน ทางทิศตะวันตกของ อําเภอลานสัก 

(3) หินยุคออร์โดวิเชียน (Ordovician) มีอายุระหว่าง 505-438 ล้านปี หินแปรอีกชนิดหน่ึง ที่พบลักษณะ
ส่วนใหญ่ได้ถูกแรงถมทับกันเป็นช้ัน โดยทั่วๆไปแล้วเป็นพวกที่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างช้ัน ได้แก่ หินชุดทุ่งสง หิน
พวกน้ีส่วนใหญ่พบบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่ และกระจัดกระจายอยู่บ้างทางตอนกลางเป็นแนวไปทาง
ทิศใต้ของจังหวัดอุทัยธานี 

(4) หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส-ดีโวเนียน-ไซลูเรียน (Carboniferous-Devonian-Silurian) มีอายุระหว่าง 
410-286 ล้านปี ประกอบด้วย หินตะกอนพวก หินดินดาน ดินโคลนเน้ือซิลิกา หินทรายและหินดินดานเน้ือปน
ถ่าน มีซากดึกดําบรรพ์พวกตะคูไลต์ ไทรโลไปต์ อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เรียกว่า หินแหล่งบ้านไร่ (Ban Rai 
Formation) หินที่พบอยู่แตกต่างกันออกไปหลายชนิด ไม่เป็นไปตามขั้นตอน (undifferentiated sequences) 
หินพวกน้ีส่วนใหญ่จะพบบริเวณแนวทิศตะวันตกของพ้ืนที่ที่มีระดับสูงมากๆ และมีแนวแพร่กระจายครอบคลุม 
ส่วนด้านทิศใต้ และบริเวณตอนกลางบางส่วนมีอายุอยู่ในยุค Devonian และ Silurian 

(5) หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous) มีอายุระหว่าง 360-286 ล้านปี ช้ันหินช่วงล่างประกอบด้วย 
หินทรายสีเทาและสีนํ้าตาลแดง หินทรายแป้ง หินดินดานและหินกรวดภูเขาไฟสีเขียว สําหรับบริเวณเขาหลวง
ประกอบด้วยหินกรวดภูเขาไฟสีแดง หินทัฟฟ์และหินทรายเน้ือทัฟฟ์  ไม่พบร่องรอยความสัมพันธ์กับหินอ่ืนๆ 
สําหรับหินยุคคาร์บอนิเฟอรัสช่วงกลาง ประกอบด้วยหินกรวดมน หินฟิลไลด์ หินทรายเน้ือภูเขาไฟก่ึงแปรสภาพ 
หินชนวน และหินยุคคาร์บอนิเฟอรัสช่วงล่าง ประกอบด้วย หินควอร์ตไซต์หินควอร์ตชีส หินฟิลไลด์ หินฟิลไลต์เน้ือ
ปนถ่าน พบบริเวณท่ีสูงมาก ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน เช่น บริเวณทางทิศตะวันออกของ
แนวขอบเขตของจังหวัดอุทัยธานี 

(6) หินยุคเพอร์เมียน (Permain) มีอายุระหว่าง 286-245 ล้านปี เป็นหินยุคเพอร์เมียนช่วงกลาง 
ประกอบด้วย หินปูน หินดินดาน หินเชิร์ตบางแห่งมีหินบะซอลล์รูปหมอนและเซอร์เพนทิไนต์ปะปนร่วมด้วย 
หินปูนยุคน้ี เรียกกันทั่วไปว่า กลุ่มหินราชบุรี (Ratburi group) พบเพียงเล็กน้อยเป็นภูเขาโดดที่ดันตัวขึ้นมาแทรก
บริเวณหินโคลน ในยุคไทรแอสซิกตอนบน พบส่วนตอนกลางของพื้นที่ เย้ืองมาทางทิศตะวันออก ลักษณะเป็นแนว
เรียงตัวจากด้านเหนือเป็นกลุ่มๆสู่ด้านทิศใต้ เช่น บริเวณผาแรด ฆ้องชัย เขาปลาร้า และเขาช่องลม เป็นต้น 

(7) หินยุคไทรแอสซิก (Triassic) มีอายุระหว่าง 210-245 ล้านปี ส่วนใหญ่จะเป็นหินยุคไทรแอสซิก
ตอนบน ประกอบด้วย หินโคลนเน้ือซิลิกา หินทราย หินดินดานสีเทาดํา-เทาอมเขียว พบซากดึกดําบรรพ์มาก 
นอกจากน้ันจะเป็นหินภูเขาไฟ ชนิดแอนดิไซต์ เน้ือแน่นแข็ง สีเทาเขียว หินยุคน้ี เรียกกันทั่วไปว่า กลุ่มหินลําปาง 
(Lampang group) 

(8) ตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Quaternary) มีอายุระหว่าง 1.6 ล้านปี จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 
ตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว ขนาดต้ังแต่กรวด ทราย ทรายแป้ง จนถึงดินเหนียว โดยเกิดจากการสะสมตัวของตะกอน
ตะพัก ตะกอนน้ําพารูปพัด และตะกอนท่ีราบสะสมตัวโดยทางนํ้า ตามร่องนํ้าและที่ราบนํ้าท่วมถึง พบเป็นบริเวณ
กว้างในบริเวณตอนกลางของจังหวัดไปจนถึงด้านทิศตะวันออกของจังหวัดอุทัยธานี 
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ภาพที่ 2  แผนที่ธรณีวิทยา จงัหวัดอุทัยธานี 
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6.4. ธรณสีัณฐาน 
ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นกําเนิดดินที่พบในจังหวัดอุทัยธานี พอจะแบ่งออกได้เป็นหมวดหมู่ ดังน้ี  
 1. ที่ราบตะกอนนํ้าพา (Alluvial plain) เป็นที่ราบหรือค่อนข้างราบขนาดใหญ่สองฝั่งแม่นํ้า ใน

ฤดูนํ้าหลากนํ้าจะไหลล้นสองฝั่งแม่นํ้าท่วมบริเวณดังกล่าว และนําตะกอนมาสะสม วัตถุต้นกําเนิดของดินบริเวณน้ี
จะเป็นตะกอนนํ้าพา  

 2. เนินตะกอนนํ้าพารูปพัด (Alluvial fan) เป็นเนินตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนใน
บริเวณที่มีการเปลี่ยนระดับของทางนํ้าจากหุบเขาชัน ลงสู่ที่ราบ ซึ่งจะทําให้ความเร็วของกระแสนํ้าลดลงจนไม่
สามารถนําพาตะกอนบางส่วนต่อไปได้ ตะกอนดังกล่าวจึงตกสะสมในลักษณะที่แยกกระจายออกไปรอบข้างเป็น
รูปพัด วัตถุต้นกําเนิดของดินบริเวณน้ีจะเป็นตะกอนนํ้าพา  

 3. พ้ืนผิวเหลือจากการกัดกร่อนซอยแบ่ง (Dissected erosion surface) เป็นสภาพพ้ืนที่ที่เหลือ
ตกค้างจากกระบวนการนํ้ากัดเซาะ พ้ืนที่ภูเขากลายเป็นที่ค่อนข้างราบ เมื่อมองแต่ไกลทําให้มีความรู้สึกว่าเป็น
ระนาบของพ้ืนที่เดียวกัน แต่ในปัจจุบันได้ขาดตอนเป็นห้วงๆ มีลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น วัตถุต้นกําเนิดของดินที่
เกิดอยู่ในบริเวณน้ีมีหลายชนิด ซึ่งพอจะจําแนกออกได้ดังน้ี 

- วัตถุต้นกําเนิดดินที่เกิดจากวัตถุตกค้างและเศษหินเชิงเขาของหินดินดาน หินฟิลไลต์ และ
หินอ่ืนๆที่มีสมบัติคล้ายคลึง (Residuum and colluvium from shale, phyllite and other equivalent 
rocks)  

- วัตถุต้นกําเนิดดินที่เกิดการวัตถุตกค้างและเศษหินเชิงเขาของหินทราย และหินควอร์ตไซต์ 
ซึ่งถูกแทรกด้วยช้ันของหินดินดาน และหินฟิลไลต์หรือหินที่คล้ายคลึง (Residuum and colluvium from 
sandstone and quartzite interbeded with shale and phyllite or equivarent rocks) 

- วัตถุต้นกําเนิดดินที่เกิดจากวัตถุตกค้างและเศษหินเชิงเขาของหินดินดานที่มีทรายปน และ/
หรือ หินทรายเน้ือละเอียด (residuum and colluvium from sandy shale and/or fine grain sandstone)  

 4. ภูมิประเทศคาสต์ (Karst topography) เป็นพ้ืนที่หินปูนที่นํ้าฝน นํ้าท่า ชะละลายหินออกไปจน
เป็นตะปุ่มตะปํ่าเต็มไปด้วยหลุมบ่อและทางน้ําใต้ดิน ที่นํ้าละลายเอาเน้ือหินปูนแทรกซึมหายลงไป พ้ืนที่แบบน้ีจึง
มักเป็นที่แห้งแล้ง แต่ตอนปลายธารนํ้ามุดดินหายไปหมด วัตถุต้นกําเนิดของดินที่พบในบริเวณนี้เกิดมาจากวัตถุ
ตกค้างและเศษหินเชิงเขาของหินดินดานที่สัมพันธ์กับหินปูน (Residuum and colluvium from shale in 
associated with limestone) 

 5. พ้ืนที่ภูเขา (Mountainous area) ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นภูเขา และมีความลาดชัน
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพ้ืนที่น้ีจะประกอบไปด้วย บริเวณพ้ืนที่ที่เรียกว่า ที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope Complex) 
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6.5. สภาพภูมิอากาศ 
จากการจําแนกประเภทภูมิอากาศตามระบบของคอปเป็น (Koppen Classification,1931) ปรากฏว่า 

จังหวัดอุทัยธานี ต้ังอยู่ในเขตร้อน มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือพัดผ่านเป็นประจํา 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะนําเอาไอนํ้าจากทะเลพัดผ่านขึ้นไปทางทิศเหนือระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม ระยะน้ีมีฝนตกชุกเรียกว่า ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้นําเอาความแห้งแล้งและความหนาวเย็นลงมา ระยะน้ีเรียกว่า 
ฤดูหนาว ต่อจากน้ันอากาศก็แห้งแล้ง และร้อนช้ืนคือ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน เรียกว่า ฤดูร้อน 

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 1 คาบ 30 ปี (พ.ศ.2521-2550) จะเห็นว่าจังหวัดอุทัยธานี มีปริมาณนํ้าฝน
เฉลี่ยตลอดปี 1,283.5 มิลลิเมตร และมีจํานวนวันฝนตกเฉลี่ย 112 วัน  เดือนที่ฝนตกมากที่สุด คือเดือนกันยายน 
ซึ่งมีปริมาณนํ้าฝน 275.1 มิลลิเมตร เดือนที่แล้งที่สุด คือเดือนมกราคม ซึ่งมีปริมาณนํ้าฝนเพียง 1.9 มิลลิเมตร  ค่า
ศักย์การคายระเหยน้ํารวมทั้งปี 1,355.3 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 องศาเซลเซียส  ความแตกต่างของ
อุณหภูมิระหว่างเดือนที่ร้อนที่สุดและเดือนที่หนาวที่สุดมีเพียงเล็กน้อย คือ แตกต่างกันเพียง 18.9 องศาเซลเซียส 
โดยท่ีร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน  ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 37.2 องศาเซลเซียส เดือนธันวาคมและมกราคม มีอากาศ
หนาวเย็นที่สุด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 18.3 องศาเซลเซียส ลักษณะอุณหภูมิแบบน้ีเป็นลักษณะของประเทศที่อยู่ใน
เขตร้อน ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี  75 เปอร์เซ็นต์ โดยเดือนกันยายนมีความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด  คือ  84 
เปอร์เซ็นต์  ส่วนเดือนที่มีความช้ืนสัมพัทธ์ตํ่าสุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน โดยมีค่าเท่ากันคือ 64 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1  ปรมิาณนํ้าฝน ค่าศักย์การคายระเหยนํ้า ความช้ืนสัมพัทธ์ และอุณหภูมิของจังหวัดอุทัยธานีในคาบ 30 

ปี (พ.ศ.2521-2550) 

เดือน น้ําฝน 
(มม.) 

ค่าศักย์การคาย
ระเหยน้ํา (มม.)

ความชืน้
สัมพัทธ์ (%)

อุณหภูมิ (°ซ) 

เฉลี่ยตํ่าสุด เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ย 
มกราคม 1.9 99.20 69 18.3 32.1 25.2 
กุมภาพันธ์ 12.4 112.00 64 20.0 34.4 27.2 
มีนาคม 36.0 142.60 64 22.5 35.9 29.2 
เมษายน 50.8 159.00 64 24.7 37.2 31.0 
พฤษภาคม 199.7 145.70 75 25.0 35.1 30.1 
มิถุนายน 158.9 114.00 80 25.0 33.4 29.2 
กรกฎาคม 150.0 108.50 81 24.7 32.9 28.8 
สิงหาคม 167.6 99.20 83 24.6 32.5 28.6 
กันยายน 275.1 99.00 84 24.3 32.6 28.5 
ตุลาคม 181.3 96.10 83 23.6 32.1 27.9 
พฤศจิกายน 44.5 87.00 78 21.4 31.5 26.5 
ธันวาคม 5.3 93.00 72 18.3 30.7 24.5 
ตลอดป ี 1,283.50 1,355.30 75 22.7 33.4 28.0 
ที่มา :  สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา, 2551 
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6.6.  ความสมดุลน้ํา  
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าฝนกับค่าศักยภาพการคายระเหยนํ้า เพ่ือหาช่วงฤดูปลูก

พืชที่เหมาะสม (Length of Growing Season : LGS) และช่วงฤดูแล้ง (dry period) โดยช่วงฤดูปลูกพืชที่
เหมาะสมเร่ิมต้นเมื่อปริมาณนํ้าฝนมากกว่า 0.5 ค่าการคายระเหยนํ้า และสิ้นสุดเมื่อปริมาณนํ้าฝนตํ่ากว่า 0.5 ค่า
การคายระเหยน้ํา ผลการวิเคราะห์พบว่าช่วงฤดูปลูกพืชที่เหมาะสมอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน
และช่วงฤดูแล้งความเสี่ยงต่อการขาดน้ําอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน (ภาพที่ 3) 
 

 
ภาพที่ 3  แสดงสภาพสมดุลนํ้าจังหวัดอุทัยธานี คาบ 30 ปี (พ.ศ.2521-2550)
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7. ผลการศึกษา 
7.1 ความสัมพันธร์ะหว่างธรณีวิทยา ธรณีสณัฐาน และชุดดินในจังหวัดอุทัยธาน ี
สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน และชุดดิน ได้ดังภาพที่ 4   
 

 
ภาพที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน และชุดดินจังหวัดอุทัยธานี 
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7.2 ทรัพยากรดิน 
จากการสํารวจดินพบว่าจังหวัดอุทัยธานี สามารถจําแนกดินได้ทั้งหมด 106 ประเภท มีเน้ือที่ 4,178,898 

ไร่ หรือร้อยละ 99.346 ของเน้ือที่ทั้งหมด และเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 4 ประเภท ได้แก่ บ่อ (Pits) ที่ดินเต็มไปด้วย
ก้อนหิน (Rubber land) ที่ดินดัดแปลง (Made land) และพ้ืนที่นํ้า (Water) มีเน้ือที่ 27,506 ไร่ หรือร้อยละ 
0.654 ของเน้ือที่ทั้งหมด สําหรับหน่วยแผนที่ที่แสดงในแผนที่น้ัน มีทั้งหมด 110 หน่วย แยกเป็นประเภทของชุด
ดินเด่ียว 105 หน่วย หน่วยรวม 5 หน่วย และหน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 4 หน่วย ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  หน่วยแผนที่และคําอธิบายที่สํารวจพบในจังหวัดอุทัยธานี 

ลําดับท่ี หน่วยแผนท่ี คําอธิบาย 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

1 AC-mw,col-A 
ดินตะกอนน้ําพาเชิงซ้อนท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเป็น
ดินร่วนหยาบ ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

4,877 0.116

2 AC-wd,col-A 
ดินตะกอนน้ําพาเชิงซ้อนท่ีมีการระบายน้ําดีและเป็นดินร่วน
หยาบ ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

5,302 0.126

3 Bar-B ชุดดินบ้านไร่ ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 16,766 0.399

4 Bar-C ชุดดินบ้านไร่ ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 73,401 1.745

5 Bar-D ชุดดินบ้านไร่ ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 4,806 0.114

6 Bar-E ชุดดินบ้านไร่ ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 842 0.020

7 Cm-A ชุดดินเชียงใหม่ ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 3,906 0.093

8 Cm-fsi-A 
ดินเชียงใหม่ท่ีเป็นดินทรายแป้งละเอียด ความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

7,723 0.184

9 Cn-A ชุดดินชัยนาท ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 11,850 0.282

10 Cn-pic-A ดินชัยนาทท่ีพบศิลาแลงอ่อน ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 6,245 0.148

11 Cu-B ชุดดินจันทึก ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 412 0.010

12 Don-fl-A ดินดงยางเอนท่ีเป็นดินร่วนละเอียด ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 300 0.007

13 Khk-A ชุดดินคลองขลุง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 62,354 1.482

14 Kld-B ชุดดินกลางดง ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 1,380 0.033

15 Kpg-A ชุดดินเขาพลอง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 30,863 0.734

16 Kpg-B ชุดดินเขาพลอง ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 108,984 2.591

17 Kpg-mw-A 
ดินเขาพลองท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง ความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

30,624 0.728

18 Kpg-mw-B 
ดินเขาพลองท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง ความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

16,093 0.383

19 Kpg-mw,fl-A 
ดินเขาพลองท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเป็นดินร่วน
ละเอียด ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

17,059 0.406

20 Kpg-gm-A ดินเขาพลองท่ีมีจุดประสีเทา ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 7,649 0.182

21 Kpg-gm,fl-A 
ดินเขาพลองท่ีมีจุดประสีเทาและเป็นดินร่วนละเอียด ความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

40,617 0.966
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ตารางที่ 2  หน่วยแผนที่และคําอธิบายที่สํารวจพบในจังหวัดอุทัยธานี (ต่อ) 

ลําดับท่ี หน่วยแผนท่ี คําอธิบาย 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
22 Kpg-fl-A ดินเขาพลองท่ีเป็นดินร่วนละเอียด ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 4,076 0.097 

23 Kpg-fl-B ดินเขาพลองท่ีเป็นดินร่วนละเอียด ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 9,870 0.235 

24 Kpg-tks-A ดินเขาพลองท่ีเป็นดินทรายหนา ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 1,303 0.031 

25 Kpg-tks-B ดินเขาพลองท่ีเป็นดินทรายหนา ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 18,511 0.440 

26 Kr-A ชุดดินโกรกพระ ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 5,797 0.138 

27 Ksp-B ชุดดินโกสัมพี ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 819 0.019 

28 Lsk-A ชุดดินลานสัก ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 981 0.023 

29 Lsk-B ชุดดินลานสัก ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 28,018 0.666 

30 Lsk-C ชุดดินลานสัก ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 39,243 0.933 

31 Lsk-D ชุดดินลานสัก ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 671 0.016 

32 Lsk-fl-B ดินลานสักท่ีเป็นดินร่วนละเอียด ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 570 0.014 

33 Lsk-fl-C ดินลานสักท่ีเป็นดินร่วนละเอียด ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 1,294 0.031 

34 Lsk-fl-D 
ดินลานสักท่ีเป็นดินร่วนละเอียด ความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ 

66 0.002 

35 Ly-B ชุดดินลาดหญ้า ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 23,511 0.559 

36 Ly-C ชุดดินลาดหญ้า ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 562 0.013 

37 Ly-d-B ดินลาดหญ้าท่ีเป็นดินลึก ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 215 0.005 

38 Ml-C ชุดดินมวกเหล็ก ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 10,214 0.243 

39 Mr-B ชุดดินแม่ริม ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 1,218 0.029 

40 Mr-C ชุดดินแม่ริม ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 253 0.006 

41 Nch-A ชุดดินหนองฉาง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 255,121 6.065 

42 Nm-C ชุดดินหนองมด ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 2,044 0.049 

43 Pc-B ชุดดินปากช่อง ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 16,050 0.382 

44 Pc-C ชุดดินปากช่อง ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 680 0.016 

45 Pc-br-B ดินปากช่องท่ีเป็นสีน้ําตาล ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 1,676 0.014 

46 Pc-br-C ดินปากช่องท่ีเป็นสีน้ําตาล ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 46 0.001 

47 Phi-A ชุดดินไพศาลี ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 543 0.013 

48 Phi-B ชุดดินไพศาลี ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 20,867 0.496 

49 Phi-C ชุดดินไพศาลี ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 13,029 0.310 

50 Phi-D ชุดดินไพศาลี ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 195 0.005 
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ตารางที่ 2  หน่วยแผนที่และคําอธิบายที่สํารวจพบในจังหวัดอุทัยธานี (ต่อ) 
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พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
51 Phi-d-A ดินไพศาลีท่ีเป็นดินลึก ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  9,651 0.229 

52 Phi-d-B ดินไพศาลีท่ีเป็นดินลึก ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  3,717 0.088 

53 Psl-A ชุดดินพิษณุโลก ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 7,553 0.180 

54 Po-D ชุดดินโป่งตอง ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 623 0.015 

55 Ps-B ชุดดินภูสะนา ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 727 0.017 

56 Ps-C ชุดดินภูสะนา ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 4,479 0.106 

57 Sa-A ชุดดินสรรพยา ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 12,187 0.290 

58 Sg-A ชุดดินไทรงาม ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 6,702 0.159 

59 Sin-A ชุดดินสิงห์บุรี ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 13,807 0.328 

60 Tas-B ชุดดินทับเสลา ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 2,004 0.048 

61 Tas-C ชุดดินทับเสลา ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 70,858 1.685 

62 Tas-D ชุดดินทับเสลา ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 65,004 1.545 

63 Tas-E ชุดดินทับเสลา ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 2,152 0.051 

64 Tht-A ชุดดินทัพทัน ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 223,761 5.320 

65 Tk-A ชุดดินตาคลี ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 4,625 0.110 

66 Tk-B ชุดดินตาคลี ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 3,546 0.084 

67 Tk-md,f-A 
ดินตาคลีท่ีเป็นดินลึกปานกลางและเป็นดินละเอียด ความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

11,537 0.274 

68 Tk-md,f-B 
ดินตาคลีท่ีเป็นดินลึกปานกลางและเป็นดินละเอียด ความลาด
ชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

13,491 0.320 

69 Tk-md,f,br-B 
ดินตาคลีท่ีเป็นดินลึกปานกลาง เป็นดินละเอียดและเป็นสีน้ําตาล 
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

4,143 0.098 

70 Tk-md,f,br-C 
ดินตาคลีท่ีเป็นดินลึกปานกลาง เป็นดินละเอียดและเป็นสีน้ําตาล 
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 

80 0.002 

71 Tk-d,f,br-A 
ดินตาคลีท่ีเป็นดินลึก เป็นดินละเอียดและเป็นสีน้ําตาล ความ
ลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

6,632 0.158 

72 Tk-d,f,br-B 
ดินตาคลีท่ีเป็นดินลึก เป็นดินละเอียดและเป็นสีน้ําตาล ความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

2,938 0.070 

73 Ty-B ชุดดินท่ายาง ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 641 0.015 

74 Ty-C ชุดดินท่ายาง ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 15,499 0.368 

75 Ty-D ชุดดินท่ายาง ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 22,962 0.546 

76 Ty-E ชุดดินท่ายาง ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 1,599 0.038 

77 Uti-A ชุดดินอุทัย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 94,710 2.252 
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ตารางที่ 2  หน่วยแผนที่และคําอธิบายที่สํารวจพบในจังหวัดอุทัยธานี (ต่อ) 

ลําดับท่ี หน่วยแผนท่ี คําอธิบาย 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
78 Uti-B ชุดดินอุทัย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 250,157 5.947 

79 Uti-C ชุดดินอุทัย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 1,925 0.046 

80 Uti-hb-A ดินอุทัยท่ีมีค่าความอิ่มตัวเบสสูง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 5,321 0.126 

81 Uti-hb,gm-A 
ดินอุทัยท่ีมีค่าความอิ่มตัวเบสสูงและมีจุดประสีเทา ความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต์ 

6,580 0.156 

82 Uti-hb,gm,fl-A 
ดินอุทัยท่ีมีค่าความอิ่มตัวเบสสูง มีจุดประสีเทาและเป็นดินร่วน
ละเอียด ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

15,852 0.377 

83 Uti-hb,mw-A 
ดินอุทัยท่ีมีค่าความอิ่มตัวเบสสูงและมีการระบายน้ําดีปานกลาง 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

9,812 0.233 

84 Uti-hb,mw,fl-A 
ดินอุทัยท่ีมีค่าความอิ่มตัวเบสสูง มีการระบายน้ําดีปานกลาง 
และเป็นดินร่วนละเอียด ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

1,300 0.031 

85 Uti-mw-A 
ดินอุทัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง ความลาดชนั 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 

26,318 0.626 

86 Uti-mw-B 
ดินอุทัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง ความลาดชนั 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

5,116 0.122 

87 Uti-mw,fl-A 
ดินอุทัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเป็นดินร่วนละเอียด 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

40,215 0.956 

88 Uti-mw,fl-B 
ดินอุทัยท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลางและเป็นดินร่วนละเอียด 
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

4,215 0.100 

89 Uti-gm-A ดินอุทัยท่ีมีจุดประสีเทา ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 63,642 1.513 

90 Uti-gm,fl-A 
ดินอุทัยท่ีมีจุดประสีเทาและเป็นดินร่วนละเอียด ความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต์ 

18,843 0.448 

91 Uti-fl-A ดินอุทัยท่ีเป็นดินร่วนละเอียด ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 1,265 0.030 

92 Uti-fl-B ดินอุทัยท่ีเป็นดินร่วนละเอียด ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 3,000 0.071 

93 Uti-tks-A ดินอุทัยท่ีเป็นดินทรายหนา ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 3,098 0.074 

94 Ws-B ชุดดินวังสะพุง ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 3,124 0.074 

95 Ws-C ชุดดินวังสะพุง ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 10,420 0.248 

96 Ws-D ชุดดินวังสะพุง ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 3,855 0.092 

97 Ws-br-B ดินวังสะพุงท่ีเป็นสีน้ําตาล ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 6,346 0.151 

98 Ws-vd-B ดินวังสะพุงท่ีเป็นดินลึกมาก ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 12,735 0.303 

99 Ws-vd-C ดินวังสะพุงท่ีเป็นดินลึกมาก ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 11,132 0.265 

100 Ws-vd,br-B 
ดินวังสะพุงท่ีเป็นดินลึกมากและเป็นสีน้ําตาล ความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 

11,005 0.261 

101 Bar-Tas-C 
หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินบ้านไร่และชุดดินทับเสลา ความลาดชัน 
5-12 เปอร์เซ็นต์ มีสัดส่วนระหว่างชุดดินร้อยละ 60 ต่อ 40 ของ
หน่วยแผนท่ี 

32,255 0.767 
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ตารางที่ 2  หน่วยแผนที่และคําอธิบายที่สํารวจพบในจังหวัดอุทัยธานี (ต่อ) 
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พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

102 Kpg-gm-Kpg-gm,fl-A 

หน่วยเชิงซ้อนของดินเขาพลองท่ีมีจุดประสีเทาและดินเขา
พลองท่ีมีจุดประสีเทาและเป็นดินร่วนละเอียด ความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต์ มีสัดส่วนระหว่างชุดดินร้อยละ 60 ต่อ 40 
ของหน่วยแผนท่ี 

38,702 0.920 

103 Ly-Ty-C 
หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินลาดหญ้าและชุดดินท่ายาง ความลาด
ชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีสัดส่วนระหว่างชุดดินร้อยละ 60 ต่อ 
40 ของหน่วยแผนท่ี 

55,443 1.318 

104 Nch-Tht-A 
หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินหนองฉางและชุดดินทัพทัน ความ
ลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีสัดส่วนระหว่างชุดดินร้อยละ 60 ต่อ 
40 ของหน่วยแผนท่ี 

15,391 0.366 

105 Tht-Nch-A 
หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินทัพทันและชุดดินหนองฉาง ความ
ลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีสัดส่วนระหว่างชุดดินร้อยละ 60 ต่อ 
40 ของหน่วยแผนท่ี 

28,316 0.673 

106 SC พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน ท่ีมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 1,978,391 47.056 

รวมเนื้อท่ีชุดดิน 4,178,898 99.346 
107 P บ่อ 473 0.011 

108 RL ท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน 745 0.018 

109 ML ท่ีดินดัดแปลง 577 0.014 

110 W พ้ืนท่ีน้ํา 25,711 0.611 

รวมพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 27,506 0.654 
รวมพ้ืนท่ีหน่วยพ้ืนท่ีท้ังหมด 4,206,404 100.000 
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 จากหน่วยแผนท่ีของจังหวัดอุทัยธานี สามารถสรุปออกเป็นชุดดินและหน่วยเชิงซ้อนต่างๆ ได้ทั้งหมด 36 
ชุดดิน ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3  สรุปชุดดินที่สํารวจพบในจังหวัดอุทัยธานี  

ลําดับที ่ สัญลักษณ ์ ชื่อชุดดิน 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 
1 AC ดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อน      10,179        0.242 
2 Bar ชุดดินบ้านไร่      95,815        2.278 
3 Cm ชุดดินเชียงใหม่      11,629        0.277 
4 Cn ชุดดินชัยนาท      18,095        0.430 
5 Cu ชุดดินจันทึก          412        0.010 
6 Don ชุดดินดงยางเอน          300        0.007 
7 Khk ชุดดินคลองขลุง      62,354        1.482 
8 Kld ชุดดินกลางดง        1,380        0.033 
9 Kpg ชุดดินเขาพลอง     324,351        7.713 
10 Kr ชุดดินโกรกพระ        5,797        0.138 
11 Ksp ชุดดินโกสัมพี          819        0.019 
12 Lsk ชุดดินลานสัก      70,843        1.685 
13 Ly ชุดดินลาดหญ้า      24,288        0.577 
14 Ml ชุดดินมวกเหล็ก      10,214        0.243 
15 Mr ชุดดินแม่ริม        1,471        0.035 
16 Nch ชุดดินหนองฉาง     255,121        6.065 
17 Nm ชุดดินหนองมด        2,044        0.049 
18 Pc ชุดดินปากช่อง      18,452        0.413 
19 Phi ชุดดินไพศาลี      48,002        1.141 
20 Psl ชุดดินพิษณุโลก        7,553        0.180 
21 Po ชุดดินโป่งตอง          623        0.015 
22 Ps ชุดดินภูสะนา        5,206        0.123 
23 Sa ชุดดินสรรพยา      12,187        0.290 
24 Sg ชุดดินไทรงาม        6,702        0.159 
25 Sin ชุดดินสิงห์บุรี      13,807        0.328 
26 Tas ชุดดินทับเสลา     140,018        3.329 
27 Tht ชุดดินทัพทัน     223,761        5.320 
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ตารางที่ 3  สรุปชุดดินที่สํารวจพบในจังหวัดอุทัยธานี (ต่อ) 

ลําดับที ่ สัญลักษณ ์ ชื่อชุดดิน 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 
28 Tk ชุดดินตาคลี      46,992       1.116 
29 Ty ชุดดินท่ายาง       40,701       0.967 
30 Uti ชุดดินอุทัย     551,369  13.108 
31 Ws ชุดดินวังสะพุง       58,617       1.394 
32 Bar-Tas หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินบ้านไร่และชุดดินทับเสลา       32,255       0.767 
33 Ly-Ty หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินลาดหญ้าและชุดดินท่ายาง       55,443       1.318 
34 Nch-Tht หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินหนองฉางและชุดดินทัพทัน       15,391       0.366 
35 Tht-Nch หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินทัพทันและชุดดินหนองฉาง       28,316       0.673 
36 SC พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 1,978,391  47.056 

รวมเนื้อทีชุ่ดดิน 4,178,898  99.346 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด       27,506       0.654 

รวมพื้นที่หน่วยพื้นทีท่ั้งหมด 4,206,404  100.000 
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ชุดดิน ตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อน Series AC 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, siliceous, semiactive, isohyperthermic Fluventic  
Endoaquepts (Haplustepts) 
สภาพพื้นที่  ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  พบบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขา 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพาใหม่ 
การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงดี  
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลางถึงช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงช้า  
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกถึงลึกมาก มีลักษณะการสลับช้ันของเน้ือดิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือ
ดินทรายปนดินร่วน สีนํ้าตาลเข้มหรือสีนํ้าตาลปนเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) 
ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทรายอาจพบกรวดท้องนํ้าปะปนในช้ันดินล่าง สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปน
เทา พบจุดประสีแดง สีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.5-7.0) 
ข้อจํากัด ความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและเป็นดินเน้ือหยาบ รวมท้ังอาจมีความเสี่ยงเรื่องนํ้าท่วมฉับพลัน 
ข้อเสนอแนะ ใช้อินทรียวัตถุร่วมกับปุ๋ยเคมีในการปรับสภาพดิน ปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้
สูงขึ้น ปลูกพืชอายุสั้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน บ้านไร่ Series Bar 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, subactive, isohyperthermic Typic Haplustult 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชันหรือเป็นเขา มีความลาดชัน 2-35   
ภูมิสัณฐาน  บริเวณภูเขาหรือเชิงเขาหินแกรนิต 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินแกรนิต บริเวณที่มีการเกล่ียผิวแผ่นดิน (Denudation 
surface) 
การระบายน้ํา ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกปานกลาง ดินบนหนาประมาณ 10-20 เซนติเมตร มีเน้ือดินเป็นดินร่วนปน
ทรายปนกรวดเล็กน้อย สีเข้มของนํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่าง
ตอนบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวดเล็กน้อย ดินล่างช้ันถัดไปในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิว
ดินเป็นดินร่วนปนทรายปนก้อนกรวดมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาล
ปนเหลืองเข้ม และมักพบช้ันหินพ้ืนภายในช้ันความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรด
ปานกลาง (pH 5.5-6.0) 
ข้อจํากัด ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ํา และการกัดกร่อนของดิน  ถ้าไม่มีการ
จัดการที่เหมาะสมในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง 
ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพ่ืออนุรักษ์ดินและนํ้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ปลูก
พืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด เพ่ือช่วยให้ดินอุ้มนํ้า และยึดธาตุอาหาร
พืชได้ดีขึ้น  พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน เชียงใหม่ Series Cm 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic Oxyaquic Ustifluvents 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 0-3 %   
ภูมิสัณฐาน   
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพาบริเวณสันดินริมนํ้า 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ที่มีการสลับช้ันของเน้ือดินต่างๆ เน่ืองจากการทับถมเป็นประจํา ของ
ตะกอนนํ้าพา เมื่อมีนํ้าท่วมล้นฝั่ง ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาลหรือสี
นํ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดินร่วน  ปนทราย หรือดิน
ร่วนปนทรายแป้ง สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) ปกติจะพบเกล็ดไมก้าตลอดช้ัน 
ข้อจํากัด อาจมีนํ้าท่วมบ่าและแช่ขังระดับสูงในฤดูฝน 
ข้อเสนอแนะ หลีกเลี่ยงการปลูกในช่วงกลางฤดูฝนที่มีฝนตกหนักมาก ในพ้ืนที่ชลประทานและไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมบ่าหรือแช่ขัง อาจปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

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

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
  25-50 ปานกลาง สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน จันทึก Series Cu 
การจําแนกดิน (USDA) Sandy, siliceous, isohyperthermic, coated Typic Ustipsamments 
สภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน   
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของหินแกรนิต บนบริเวณพ้ืนผิวเหลือจากการกร่อน
ซอยแบ่ง 
การระบายน้ํา  ค่อนข้างมาก 
การซึมผ่านได้ของน้ํา เร็ว การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก เน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วนตลอด อาจพบก้อนกรวดปะปนในดินล่าง ดิน
บนเป็นสีนํ้าตาลปนเทา ดินล่างเป็นสีเทาปนชมพูหรือสีนํ้าตาลอ่อน กรวดที่พบเป็นแร่ควอตซ์และเฟลด์สปาร์ อาจ
พบจุดประสีในช้ันหินต้นกําเนิดที่กําลังสลายตัว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบน
และเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ในดินล่าง 
ข้อจํากัด ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เน้ือดินเป็นทราย โครงสร้างของดินเลว 
ข้อเสนอแนะ ควรจะสงวนไว้เป็นป่าธรรมชาติ ถ้าหากมีความจําเป็นที่จะต้องนํามาใช้ในด้านการเกษตร 
ควรจัดหาแหล่งนํ้าให้เพียงพอในช่วงฤดูเพาะปลูกและควรมีการปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และ
ปุ๋ยเคมี เพ่ือเพ่ิมแร่ธาตุแก่พืชและทําให้สมบัติของดินดีขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน ดงยางเอน Series Don 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs 
สภาพพื้นที่  ราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  พบบริเวณเนินตะกอนนํ้าพารูปพัดและตะพักลํานํ้า 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพา 
การระบายน้ํา  ดีปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินรว่นเหนียวปนทรายแป้ง สีนํ้าตาล
เข้มหรือสีนํ้าตาลปนเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทรายแป้ง สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนแดง มีจุดประสีนํ้าตาลเข้มหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
ถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0) 
ข้อจํากัด ดินที่ใช้ปลูกพืชไร่มานาน ใต้ช้ันไถพรวนมักแน่นทึบ รากชอนไชได้ยาก 
ข้อเสนอแนะ ทําลายช้ันดานใต้ช้ันไถพรวนโดยไถให้ลึกกว่าปกติ และใช้อินทรียวัตถุในการปรับสภาพ
ดินให้ร่วนซุย ปรับปรุงบํารุงดินอยู่เสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้
สูงขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง 
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ชุดดิน คลองขลุง Series Khk 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Aeric(Plintic) Endoaqualfs 
สภาพพื้นที่  ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ส่วนตํ่าของเนินตะกอนรูปพัด หรือบนตะพักลํานํ้าระดับกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพาบริเวณที่ราบของเนินตะกอนรูปพัดหรือตะพักลํานํ้าระดับตํ่า 
การระบายน้ํา  ค่อนข้างช้า 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีนํ้าตาลปนเทา
ถึงสีนํ้าตาลปนเทาเข้มมาก มีจุดประสีนํ้าตาลแก่หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย 
(pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นร่วนเหนียวปนทราย สีเทาอ่อน มีจุดประ สีแดงหรือสีแดงปนเหลือง และมีศิลาแลงอ่อนสี
แดง 5-50 % โดยปริมาตร อาจพบก้อนลูกรังปะปนอยู่บ้าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.5-7) 
ข้อจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีอินทรียวัตถุตํ่า 
ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ใน
พ้ืนที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไร่หรือพืชผักซึ่งจะต้องยกร่องและปรับสภาพดินให้ร่วนซุยและระบาย
นํ้าดีขึ้นโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

ชุดดิน กลางดง Series Kld 
การจําแนกดิน (USDA) Fine, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs 
สภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน   
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตะกอนเน้ือละเอียดและหินที่แปรสภาพ เช่น 
หินดินดาน หินทรายแป้ง หินโคลน หินชนวน หินฟิลไลท์ เป็นต้น และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่
เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้าถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียวหรือ   ดินร่วนเหนียวปนทราย
แป้ง สีนํ้าตาลเข้มถึงสีนํ้าตาลปนเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0)  ดินล่างเป็นดิน
เหนียว สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0)  
ข้อจํากัด เป็นดินลึกปานกลาง รากของพืชที่มีระบบรากลึกอาจถูกจํากัดการเจริญเติบโต สภาพ
พ้ืนที่มีความลาดชันสูง  ดินเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย 
ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินและใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้
สูงขึ้น จัดระบบการปลูกพืชและระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าให้เหมาะสมกับสภาพความ ลาดชันของพ้ืนที่ 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

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

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน โกรกพระ Series Kr 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Endoaqualfs 
สภาพพื้นที่  ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลํานํ้าระดับกลาง ที่ถูกพัดพาตะกอนมาจากขอบเขาของหินตะกอน 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพาจากกลุ่มหินตะกอน 
การระบายน้ํา  ค่อนข้างเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีเทาเข้ม มีจุด
ประสีเข้มของนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นเป็นกลาง (pH 7.0) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดิน
เหนียวปนทราย สีเทา สีเทาอ่อนหรือสีเทาปนชมพู มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาล หรือสีแดงแก่  
ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) 
ข้อจํากัด ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีอินทรียวัตถุตํ่า 
ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงบํารุงดินอยู่เสมอโดยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน โกสัมพี Series Ksp 
การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal , kaolinitic, isohyperthermic Typic (Plinthic) Haplustults 
สภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 2-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักลํานํ้าระดับสูง 
วัตถุต้นกําเนิด ตะกอนนํ้าพาพัดมาทับถมบนตะพักลํานํ้าระดับสูง รองรับด้วยตะกอนกรวดกลมมน 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนถึงลึกปานกลางถึงช้ันลูกรังหนาแน่นต้ังแต่ประมาณ 30-60 ซม.  
จากผิวดิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินล่าง
เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียวและมีลูกรัง หรือเศษหินกลมมนที่ถูกเคลือบด้วยสารประกอบ
ออกไซด์ของเหล็กสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
ข้อจํากัด เป็นดินต้ืนถึงลึกปานกลางถึงช้ันลูกรังหนาแน่น ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  พ้ืนที่ที่มีความ
ลาดชันสูง ดินจะถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย 
ข้อเสนอแนะ จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า  ที่เหมาะสมโดยใช้วิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน
และเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี พ้ืนที่ลาดชันสูงไม่ควรนํามาใช้เพาะปลูก 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  25-50 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  50-100 ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 
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ชุดดิน ลานสัก Series Lsk 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, subactive, isohyperthermic Typic Paleustults 
สภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน  บริเวณภูเขาหรือเชิงเขาหินแกรนิต 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแกรนิต หินไนท์ และหินซีสท์ บริเวณพ้ืนที่ภูเขา และ
รวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 
6.0) ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนปนทรายปนกรวดเล็กน้อย มีสีนํ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึง
เป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.0) 
ข้อจํากัด ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  เสี่ยงต่อการขาดนํ้าเล็กน้อยถึงปานกลางหากฝนทิ้งช่วง พ้ืนที่ที่มี
ความลาดชันสูง ดินจะถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย 
ข้อเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและเพิ่มผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี หา
แหล่งนํ้าสํารอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกไม้ผล จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสมโดยใช้วิธีพืชหรือวิธีกล หรือ
ทั้งสองวิธีร่วมกัน 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน ลาดหญ้า Series Ly 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults 
สภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันหรือเป็นเขา มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน  พบอยู่ทุกภาคของประเทศไทย นอกจากบริเวณคาบสมุทรหรือชายฝั่งตะวันออก 
เฉียงใต้ของประเทศ 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรง
โน้มถ่วงของโลกของหินทรายและหินควอร์ตไซต์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์เป็นหินพ้ืน 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลางถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกปานกลาง  ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย     สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลปน
เทาหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง  
(pH 5.0-6.0) ดินบนตอนล่าง เป็นดินรว่นปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย   สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนแดงและ
เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 5.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนปนดิน
เหนียว สีแดงปนเหลืองในช่วงความลึก 50-125 ซม. จากผิวดิน ก้อนกรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์  หินทราย  
หินฟิลไลท์ และหินดินดาน และมวลสารกลมของหินลูกรังกระจายอยู่ทั่วไปในช้ันดินปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง
กรดจัด (pH 4.5-5.0) 
ข้อจํากัด ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ํา และการกัดกร่อนของดิน  ถ้าไม่มีการ
จัดการที่เหมาะสมในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง 
ข้อเสนอแนะ ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพ่ืออนุรักษ์ดินและนํ้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ปลูก
พืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พวกปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด เพ่ือช่วยให้ดินอุ้มนํ้า และยึดธาตุอาหาร
พืชได้ดีขึ้น  พืชสามารถดูดไปใช้ได้ 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
  25-50 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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ชุดดิน หนองฉาง Series Nch 
การจําแนกดิน (USDA) Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Paleaquults 
สภาพพื้นที่  ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  พบบริเวณเนินตะกอนรูปพัด และตะกอนตะพักลํานํ้าเก่าระดับตํ่า 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพาจากหินแกรนิตมาทับถมอยู่บนเนินตะกอนนํ้าพารูปพัดหรือตะพัก
ลํานํ้าระดับตํ่า 
การระบายน้ํา  ค่อนข้างเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาลปนเทาหรือสีนํ้าตาลปนเทาเข้ม มีจุด
ประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนทราย สีเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็น
กลาง (pH 6.0-7.0) 
ข้อจํากัด เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้าสําหรับพืชใน
ฤดูเพาะปลูก 
ข้อเสนอแนะ ใช้ทํานา  ต้องปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก  เพ่ือเพ่ิมแร่ธาตุที่
จําเป็นแก่พืชให้กับดินและทําให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน ปากช่อง Series Pc 
การจําแนกดิน (USDA) Very fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiustox 
สภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 % 
ภูมิสัณฐาน   
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เศษหินเชิงเขาของหินดินดานที่แทรกกับ
หินปูนในสภาพภูมิประเทศแบบคาสต์ 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีนํ้าตาลปนแดงเข้ม 
ดินล่างเป็นดินเหนียว สีนํ้าตาลปนแดงเข้ม สีแดง อาจพบก้อนเหล็กและแมงกานีสสะสมใน     ดินล่าง  ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็น    กรดจัด (pH 4.5-5.5) ใน
ดินล่าง 
ข้อจํากัด ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่า เสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้าในฤดูเพาะปลูก 
ข้อเสนอแนะ ควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก เพ่ือทําให้ดินมีสมบัติทางกายภาพที่ดีขึ้นและเพ่ิมแร่ธาตุที่มี
ประโยชน์ให้แก่พืช 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
  25-50 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน ไพศาลี Series Phi 
การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal, mixed, isohyperthermic Typic (Kandic) Haplustults 
สภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน  พบบริเวณเนินเขา ไหล่เขาและเชิงเขา 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่และวัสดุที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางไม่ไกลนัก โดย
แรงโน้มถ่วงของโลกของหินอัคนีพวกหินไรโอไลท์ หินทัฟฟ์ 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้าถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกปานกลางถึงช้ันก้อนกรวดและหินมนเล็กหนาแน่นต้ังแต่ภายใน 50 ซม. จาก
ผิวดิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนปนทรายปนเศษหิน สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเข้มหรือสีนํ้าตาลปนเทา 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด  
เล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินร่วนปนเศษหินถึงดินร่วนปนทรายปนเศษหิน มีกรวดและหินมนเล็กของหิน
ไรโอไลท์ หินทัฟฟ์ปะปนอยู่หนาแน่นมาก มากกว่า 35 % โดยปริมาตร สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลอ่อน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
ข้อจํากัด เป็นดินต้ืนถึงช้ันกรวดและหินมนเล็ก ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ดิน
จะถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย 
ข้อเสนอแนะ บริเวณที่มีความลาดชันไม่มากนัก (ไม่เกิน 12%) และดินไม่ต้ืนมาก อาจใช้ปลูกพืชไร่ได้ 
แต่ต้องรบกวนดินน้อยที่สุด พร้อมทั้งจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสมโดยใช้วิธีพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์
แก่ดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี พ้ืนที่ลาดชันสูงไม่ควรนํามาใช้เพาะปลูก ควรให้คงสภาพ
ป่าหรือฟ้ืนฟูสภาพป่า 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 
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ชุดดิน โป่งตอง Series Po 
การจําแนกดิน (USDA) Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic (Kandic) Paleustults 
สภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา ความลาดชัน 3-35 % 
ภูมิสัณฐาน   
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแกรนิตและหินแกรโนไดโอไลท์เน้ือหยาบ บริเวณภูเขา 
และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผา่นได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้าถึงเร็ว 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงช้ันกรวดเหลี่ยมของแร่ควอตซ์ที่หนาแน่นมาก 
ภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดิน ปริมาณและขนาดของควอตซ์เหลี่ยมจะเพ่ิมมากขึ้นตามความลึก ดินบนเป็นดิน
ร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเทาเข้มมากหรือสีนํ้าตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด
เล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายปนกรวดเหลี่ยมมาก สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5)   
ข้อจํากัด ดินมีกรวดเหลี่ยมปะปนอยู่หนาแน่นมาก รากพืชชอนไชได้ยาก  ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย 
ข้อเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและเพ่ิมผลผลิตพืช โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ควรไถ
พรวนให้ลึกและปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ การปลูกไม้ผลควรเตรียมหลุมดินให้ลึกและกว้าง เพ่ือให้รากพืชไช
ชอนได้ง่ายขึ้น จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสมโดยใช้วิธีพืชหรือวิธีกล หรือทั้งสองวิธีร่วมกัน 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

ชุดดิน ภูสะนา Series Ps 
การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal, mixed, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults 
สภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 3-8 % 
ภูมิสัณฐาน   
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแกรนิตและหินแกรโนไดโอไลท์เน้ือหยาบบริเวณภูเขา 
และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้าถึงปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนหรือต้ืนมากถึงช้ันกรวดเหลี่ยมของแร่ควอตซ์หนาแน่นมากภายในความลึก 50 
ซม. จากผิวดิน  ปริมาณและขนาดของควอตซ์เหลี่ยมจะเพิ่มมากขึ้นตามความลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือ
ดินทรายปนดินร่วน สีนํ้าตาลเข้มหรือสีนํ้าตาลปนเทาเข้มมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.0-
7.0) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดเหลี่ยมมาก สีนํ้าตาลแก่หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) ช้ันหินที่กําลังผุพังสลายตัวมีสีแดง สีขาว และสีเหลืองปะปนกัน 
ข้อจํากัด ดินมีกรวดเหลี่ยมปะปนอยู่หนาแน่นมาก รากพืชชอนไชได้ยาก ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  
พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย 
ข้อเสนอแนะ เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ควรไถ
พรวนให้ลึกและปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ การปลูกไม้ผลควรเตรียมหลุมดินให้ลึกและกว้าง เพ่ือให้รากพืชไช
ชอนได้ง่ายขึ้น จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสมโดยใช้วิธีพืชหรือวิธีกล หรือทั้งสองวิธีร่วมกัน 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

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

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

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

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดดิน 
การจําแน
สภาพพืน้
ภูมิสัณฐา
วัตถุต้นกํ
การระบา
การซึมผ่
ลักษณะส
เข้ม ปฏิกิ
แป้ง สีนํ้า
พบช้ันทร
ข้อจํากัด
ข้อเสนอ
เพ่ิมผลผลิ
สมบัติท
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ชุดดิน สิงห์บุรี Series Sin 
การจําแนกดิน (USDA) Very-fine, mixed, semiactive, nonacid,isohyperthermic  Vertic Endoaquepts 
สภาพพื้นที่  ราบเรียบ  มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน  ที่ราบลุ่มนํ้าท่วมถึงในภาคกลาง 
วัตถุต้นกําเนิด ตะกอนนํ้าพาบริเวณที่ตํ่าในแอ่งที่ราบนํ้าท่วม 
การระบายน้ํา  เลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ช้า การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบน เน้ือดินเป็นดินเหนียว สีเทาเข้มหรือสีนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาล
แก่และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน เป็นกรดปานกลางถึงด่างปานกลาง(pH 6.0-8.0) ดินบนตอนล่างเป็นดิน
เหนียวสีเทาเข้มและสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล  สีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลเข้ม พบรอยไถลและหน้าอัดมันในดิน
ล่าง  ในฤดูแล้งหน้าดินจะแตกระแหง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ในดินบน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปาน
กลางถึงด่างปานกลาง (pH 6.0-8.0)  ดินล่างตอนล่างเป็นดินเลนเหนียวสีเขียวมะกอก สีเทาถึงสีเทาปนเขียวเข้ม  
ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0) 
ข้อจํากัด เป็นที่ลุ่มตํ่า มักมีนํ้าท่วมลึก 80 ซม. นาน 7-8 เดือนในช่วงฤดูฝน 
ข้อเสนอแนะ ควรทําคันดินก้ันนํ้า เพ่ือควบคุมระดับน้ําและในฤดูแล้งยังใช้ปลูกพืชไร่บางชนิดหรือ
พืชผักสวนครัวได้ ควรมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด  เพ่ือปรับปรุง
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินให้ดีขึ้น 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
  25-50 ปานกลาง สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา สูง สูง ต่ํา สูง ปานกลาง 
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ชุดดิน ทับเสลา Series Tas 
การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal, mixed, subactive, isohyperthermic Ultic (Typic) Haplustalfs 
สภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน  บริเวณภูเขาหรือเชิงเขาหินแกรนิต 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแกรนิต หินไนท์ และหินซีสท์ บริเวณพ้ืนที่ภูเขา และ
รวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวด สีนํ้าตาลปนเทาถึงสีนํ้าตาล
เข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.5)  ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวดหินปริมาณมากกว่าร้อย
ละ 35 จะพบช้ันดินปนกรวดปนเศษหินน้ีต้ืนกว่า 50 ซม. จากผิวดิน สีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อย (pH 6.5) 
ข้อจํากัด เป็นดินต้ืนมีเศษหินมาก  มีความลาดชันสูง ขาดแคลนนํ้า 
ข้อเสนอแนะ ไม่เหมาะที่จะนํามาใช้ในการเกษตร ควรปล่อยไว้เป็นป่าธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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ชุดดิน ทัพทัน Series Tht 
การจําแนกดิน (USDA) Coarse-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Paleaquults 
สภาพพื้นที่  ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  พบบริเวณเนินตะกอนรูปพัด และตะกอนตะพักลํานํ้าเก่าระดับตํ่า 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจากตะกอนนํ้าพาจากหินแกรนิตมาทับถมอยู่บนเนินตะกอนนํ้าพารูปพัดหรือตะพัก
ลํานํ้าระดับตํ่า 
การระบายน้ํา  ดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลาง การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้าตาลปนเทาหรือสีนํ้าตาลปนเทาเข้ม มีจุด
ประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดิน
ร่วนปนทราย สีเทา มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 
6.0-7.0) 
ข้อจํากัด เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้าสําหรับพืชใน
ฤดูเพาะปลูก 
ข้อเสนอแนะ ไถพรวนให้ลึกและปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมผลผลิตพืชให้
สูงขึ้นโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ในพ้ืนที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไร่หรือพืชผักซึ่งจะต้องยกร่อง
และปรับสภาพดินให้ร่วนซุยและระบายนํ้าดีขึ้น โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

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

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 
  25-50 ต่ํา สูง สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
  50-100 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 
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ชุดดิน ท่ายาง Series Ty 
การจําแนกดิน (USDA) Loamy-skeletal, siliceous, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults 
สภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน  พบอยู่ทั่วไป  ยกเว้นในภาคใต้ 
วัตถุต้นกําเนิด เกิดจาการผุพังสลายตัวอยู่กับที่  และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรง
โน้มถ่วงของโลกของหินทรายและหินควอร์ตไซท์ โดยมีหินดินดานและหินฟิลไลท์แทรกอยู่ 
การระบายน้ํา  ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว การไหลบ่าของน้ําบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินต้ืนถึงช้ันกรวด ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน มีกรวดและเศษหินก้อน
หินปนอยู่ตอนบนประมาณ 15-34 %โดยปริมาตร  สีนํ้าตาลปนเทาถึงสีนํ้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรด
เล็กน้อย (pH 5.5-6.5)  ดินบนตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย
ปนกรวดและเศษหินมีปริมาณมากกว่า 35 %โดยปริมาตร เพ่ิมขึ้นตามความลึก จะพบช้ันดินปนกรวดปนเศษหินน้ี
ต้ืนกว่า 50 ซม.  จากผิวดิน  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อยถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0 )  ดินล่าง
ตอนล่างเป็นช้ันเศษหินกรวดของหินทราย 
ข้อจํากัด เป็นดินต้ืนมีเศษหินมาก  มีความลาดชันสูง ขาดแคลนนํ้า 
ข้อเสนอแนะ ไม่เหมาะที่จะนํามาใช้ในการเกษตร ควรปล่อยไว้เป็นป่าธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรยีวัตถ ุ ความจุ

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

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

แลกเปล่ียน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัวเบส

ฟอสฟอรัส
ที่เป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ที่เป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ของ

ดิน 
   (ซม.) 

  0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
  50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
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พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC : Slope Complex) 
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ดินที่

พบบริเวณดังกล่าวมีลักษณะของเน้ือดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้น
กําเนิดในบริเวณน้ัน มักมีเศษหิน ก้อนหินหรือพ้ืนโผล่กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภท
ต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังหรือป่าดงดิบช้ืน หลายแห่งมีการทําไร่เลื่อนลอยโดยปราศจากมาตรการในการ
อนุรักษ์ดินและนํ้าซึ่งเป็นผลทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จนบางแห่งเหลือแต่หินโผล่ 

 
7.3 ความเหมาะสมของทรัพยากรดิน 
ความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานี จําแนกโดยใช้หลักเกณฑ์ของกรมพัฒนา

ที่ดิน จากเอกสารวิชาการฉบับที่ 28 (กองสํารวจดิน, 2523) แสดงในตารางที่ 4 สรุปได้ดังน้ี 
 

ตารางที่ 4  การจําแนกช้ันความเหมาะสมของดินในระดับชุดดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานี 

ลําดับ
ท่ี หน่วยแผนท่ี ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

พ้ืนท่ี 
ไร่ ร้อยละ 

1 AC-mw,col-A P-IIIs N-IIIs F-IIIs L-I       4,877      0.116 

2 AC-wd,col-A P-IIIsw N-IIIs F-IIIs L-I       5,302      0.126 

3 Bar-B P-Vt N-IIIs F-IVg L-I      16,766      0.399 

4 Bar-C P-Vt N-IIIst F-IVg L-I      73,401      1.745 

5 Bar-D P-Vt N-IVt F-IVg L-I       4,806      0.114 

6 Bar-E P-Vt N-Vt F-IVg L-IIt          842      0.020 

7 Cm-A P-Vf N-Vf F-Vf L-IIIf       3,906      0.093 

8 Cm-fsi-A P-Vf N-Vf F-Vf L-IIIf       7,723      0.184 

9 Cn-A P-I N-IVd F-Vdf L-IIIf      11,850      0.282 

10 Cn-pic-A P-I N-IVd F-Vdf L-IIIf       6,245      0.148 

11 Cu-B P-Vt N-Vd F-IVsd L-I          412      0.010 

12 Don-fl-A P-IVd N-IIn F-IIn L-I          300      0.007 

13 Khk-A P-IIIs N-IIIsd F-Vf L-IIIf      62,354      1.482 

14 Kld-B P-Vt N-I F-I L-I       1,380      0.033 

15 Kpg-A P-IVd N-IIIs F-IIIs L-I      30,863      0.734 

16 Kpg-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I    108,984      2.591 

17 Kpg-mw-A P-IVd N-IIIs F-IIIs L-I      30,624      0.728 

18 Kpg-mw-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I      16,093      0.383 

19 Kpg-mw,fl-A P-IVd N-IIIs F-IIIs L-I      17,059      0.406 

20 Kpg-gm-A P-IIIsw N-IIIsd F-Vf L-IIIf       7,649      0.182 
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ตารางที่ 4  การจําแนกช้ันความเหมาะสมของดินในระดับชุดดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานี (ต่อ) 

ลําดับ
ท่ี หน่วยแผนท่ี ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

พ้ืนท่ี 
ไร่ ร้อยละ 

21 Kpg-gm,fl-A P-IIIsw N-IIIsd F-Vf L-IIIf      40,617      0.966 

22 Kpg-fl-A P-IVd N-IIn F-IIn L-I       4,076      0.097 

23 Kpg-fl-B P-Vt N-IIIs F-IIn L-I       9,870      0.235 

24 Kpg-tks-A P-Vw N-Vd F-IVd L-I       1,303      0.031 

25 Kpg-tks-B P-Vt N-Vd F-IVd L-I      18,511      0.440 

26 Kr-A P-IIIs N-IIIsd F-Vf L-IIIf       5,797      0.138 

27 Ksp-B P-Vt N-IIIsg F-IIIg L-I          819      0.019 

28 Lsk-A P-IVdt N-IIIs F-IIIsm L-I          981      0.023 

29 Lsk-B P-Vt N-IIIs F-IIIsm L-I      28,018      0.666 

30 Lsk-C P-Vt N-IIIst F-IIIsm L-I      39,243      0.933 

31 Lsk-D P-Vt N-IVt F-IIIsmt L-I          671      0.016 

32 Lsk-fl-B P-Vt N-IIIs F-IIn L-I          570      0.014 

33 Lsk-fl-C P-Vt N-IIIst F-IIn L-I       1,294      0.031 

34 Lsk-fl-D P-Vt N-IVt F-IIIt L-I           66      0.002 

35 Ly-B P-Vt N-IIIs F-IIIg L-I      23,511      0.559 

36 Ly-C P-Vt N-IIIst F-IIIg L-I          562      0.013 

37 Ly-d-B P-Vt N-IIIs F-IIn L-I          215      0.005 

38 Ml-C P-Vt N-IIIt F-IVc L-IIg      10,214      0.243 

39 Mr-B P-Vt N-IIIsg F-IIIg L-I       1,218      0.029 

40 Mr-C P-Vt N-IIIsgt F-IIIg L-I          253      0.006 

41 Nch-A P-IIIs N-IIIsd F-Vf L-IIIf    255,121      6.065 

42 Nm-C P-Vt N-IIIt F-IIn L-I       2,044      0.049 

43 Pc-B P-Vt N-IIt F-IIn L-I      16,050      0.382 

44 Pc-C P-Vt N-IIIt F-IIn L-I          680      0.016 

45 Pc-br-B P-Vt N-IIt F-IIn L-I       1,676      0.014 

46 Pc-br-C P-Vt N-IIIt F-IIn L-I           46      0.001 

47 Phi-A P-IVdt N-IIIs F-IVg L-I          543      0.013 

48 Phi-B P-Vt N-IIIs F-IVg L-I      20,867      0.496 

49 Phi-C P-Vt N-IIIsgt F-IVg L-I      13,029      0.310 

50 Phi-D P-Vt N-IVt F-IVg L-I          195      0.005 
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ตารางที่ 4  การจําแนกช้ันความเหมาะสมของดินในระดับชุดดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานี (ต่อ) 

ลําดับ
ท่ี หน่วยแผนท่ี ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

พ้ืนท่ี 
ไร่ ร้อยละ 

51 Phi-d-A P-IVdt N-IIIs F-IIIs L-I       9,651      0.229 

52 Phi-d-B P-Vt N-IIIs F-IIIs L-I       3,717      0.088 

53 Psl-A P-I N-IVd F-Vdf L-IIIf       7,553      0.180 

54 Po-D P-Vt N-IVt F-IIIgm L-I          623      0.015 

55 Ps-B P-Vt N-IIIs F-IVg L-I          727      0.017 

56 Ps-C P-Vt N-IIIst F-IVg L-I       4,479      0.106 

57 Sa-A P-IIf N-IIId F-Vf L-IIIf      12,187      0.290 

58 Sg-A P-IIIsf N-IIIs F-IIIs L-I       6,702      0.159 

59 Sin-A P-I N-IVd F-Vdf L-IIIf      13,807      0.328 

60 Tas-B P-Vt N-IIIsg F-IVg L-I       2,004      0.048 

61 Tas-C P-Vt N-IIIsgt F-IVg L-I      70,858      1.685 

62 Tas-D P-Vt N-IVgt F-IVg L-I      65,004      1.545 

63 Tas-E P-Vt N-Vt F-IVg L-IIgt       2,152      0.051 

64 Tht-A P-IIIs N-IIIsd F-Vf L-IIIf    223,761      5.320 

65 Tk-A P-IVd N-IIIg F-IVg L-I       4,625      0.110 

66 Tk-B P-Vt N-IIIg F-IVg L-I       3,546      0.084 

67 Tk-md,f-A P-IVd N-I F-I L-I      11,537      0.274 

68 Tk-md,f-B P-Vt N-I F-I L-I      13,491      0.320 

69 Tk-md,f,br-B P-Vt N-I F-I L-I       4,143      0.098 

70 Tk-md,f,br-C P-Vt N-IIIt F-I L-I           80      0.002 

71 Tk-d,f,br-A P-IVd N-I F-I L-I       6,632      0.158 

72 Tk-d,f,br-B P-Vt N-I F-I L-I       2,938      0.070 

73 Ty-B P-Vt N-IIIsg F-IVg L-I          641      0.015 

74 Ty-C P-Vt N-IIIsgt F-IVg L-I      15,499      0.368 

75 Ty-D P-Vt N-IVgt F-IVg L-I      22,962      0.546 

76 Ty-E P-Vt N-Vt F-IVg L-IIgt       1,599      0.038 

77 Uti-A P-IVd N-IIIs F-IIIsm L-I      94,710      2.252 

78 Uti-B P-Vt N-IIIs F-IIIsm L-I    250,157      5.947 

79 Uti-C P-Vt N-IIIt F-IIIsm L-I       1,925      0.046 

80 Uti-hb-A P-IVd N-IIIs F-IIIsm L-I       5,321      0.126 
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ตารางที่ 4  การจําแนกช้ันความเหมาะสมของดินในระดับชุดดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานี (ต่อ) 

ลําดับ
ท่ี หน่วยแผนท่ี ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

พ้ืนท่ี 
ไร่ ร้อยละ 

81 Uti-hb,gm-A P-IIIs N-IIIsd F-Vf L-IIIf       6,580      0.156 

82 Uti-hb,gm,fl-A P-IIIs N-IIIsd F-Vf L-IIIf      15,852      0.377 

83 Uti-hb,mw-A P-IVd N-IIIs F-IIIsm L-I       9,812      0.233 

84 Uti-hb,mw,fl-A P-IVd N-IIIs F-Iin L-I       1,300      0.031 

85 Uti-mw-A P-IVd N-IIIs F-IIIsm L-I      26,318      0.626 

86 Uti-mw-B P-Vt N-IIIs F-IIIsm L-I       5,116      0.122 

87 Uti-mw,fl-A P-IVd N-IIIs F-IIn L-I      40,215      0.956 

88 Uti-mw,fl-B P-Vt N-IIIs F-IIn L-I       4,215      0.100 

89 Uti-gm-A P-IIIs N-IIIsd F-Vf L-IIIf      63,642      1.513 

90 Uti-gm,fl-A P-IIIs N-IIIsd F-Vf L-IIIf      18,843      0.448 

91 Uti-fl-A P-IVd N-IIIsd F-IIn L-I       1,265      0.030 

92 Uti-fl-B P-Vt N-IIIsd F-IIn L-I       3,000      0.071 

93 Uti-tks-A P-Vw N-IVs F-IVsd L-I       3,098      0.074 

94 Ws-B P-Vt N-I F-I L-I       3,124      0.074 

95 Ws-C P-Vt N-IIIt F-I L-I      10,420      0.248 

96 Ws-D P-Vt N-IVt F-IIIt L-I       3,855      0.092 

97 Ws-br-B P-Vt N-I F-I L-I       6,346      0.151 

98 Ws-vd-B P-Vt N-I F-I L-I      12,735      0.303 

99 Ws-vd-C P-Vt N-IIIt F-I L-I      11,132      0.265 

100 Ws-vd,br-B P-Vt N-I F-I L-I      11,005      0.261 

101 Bar-Tas-C P-Vt 
N-IIIst/ 
N-IIIsgt 

F-IIIsmg L-I      32,255      0.767 

102 Kpg-gm-Kpg-gm,fl-A P-IIIs N-IIIsd F-Vf L-IIIf      38,702      0.920 

103 Ly-Ty-C P-Vt 
N-IIIst/ 
N-IIIsgt 

F-IVg L-I      55,443      1.318 

104 Nch-Tht-A P-IIIs N-IIIsd F-Vf L-IIIf      15,391      0.366 

105 Tht-Nch-A P-IIIs N-IIIsd F-Vf L-IIIf      28,316      0.673 

106 SC P-Vt P-Vt F-IVte L-IIIt  1,978,391     47.056 

รวมเนื้อท่ีชุดดิน  4,178,898     99.346 
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ตารางที่ 4  การจําแนกช้ันความเหมาะสมของดินในระดับชุดดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานี (ต่อ) 

ลําดับ
ท่ี หน่วยแผนท่ี คําอธิบาย 

พ้ืนท่ี 
ไร่ ร้อยละ 

107 P บ่อ          473      0.011 

108 RL ท่ีดินเต็มไปด้วยก้อนหิน          745      0.018 

109 ML ท่ีดินดัดแปลง          577      0.014 

110 W พ้ืนท่ีน้ํา      25,711      0.611 

รวมพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด      27,506      0.654 
รวมพ้ืนท่ีหน่วยพ้ืนท่ีท้ังหมด  4,206,404   100.000 

 
 7.3.1 ดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกข้าว โดยไม่มีข้อจํากัด มีเน้ือที่ 39,455 ไร่ หรือร้อย

ละ 0.938 ของเน้ือที่ทั้งหมด ดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกข้าว โดยมีข้อจํากัดเล็กน้อย ได้แก่ ดินมีเน้ือดิน
ส่วนใหญ่ในระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เกิดความ
เสียหายจากนํ้าท่วมประมาณ 1 ถึง 3 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเน้ือที่ 39,725 ไร่ หรือร้อยละ 0.945 ของเน้ือที่ทั้งหมด 
ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกข้าว โดยมีข้อจํากัด ได้แก่ ดินมีเน้ือดินส่วนใหญ่ในระดับความลึก 0-30 
เซนติเมตร เป็นดินร่วนปนทราย เสี่ยงต่อการขาดแคลนนํ้าปานกลาง และเกิดความเสียหายจากนํ้าท่วมประมาณ 4 
ถึง 6 ครั้งในรอบ 10 ปี มีเน้ือที่ 771,968 ไร่ หรือร้อยละ 18.352 ของเน้ือที่ทั้งหมด  

 7.3.2 ดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับพืชไร่ โดยไม่มีข้อจํากัด มีเน้ือที่ 73,331 ไร่ หรือร้อยละ 
1.742 ของเน้ือที่ทั้งหมด ดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชไร่ โดยมีข้อจํากัดเล็กน้อย ได้แก่ ดินความอุดม
สมบูรณ์ตํ่า มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีเน้ือที่ 29,382 ไร่ หรือร้อยละ 0.673 ของเนื้อที่ทั้งหมด ดินที่มี
ความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร่ โดยมีข้อจํากัด ได้แก่ เน้ือดินส่วนใหญ่ในระดับความลึก 0-30 
เซนติเมตรเป็นดินร่วนปนทราย มีปริมาณก้อนกรวด ก้อนลูกรัง หรือก้อนหินปะปนอยู่ในดินในระดับความลึก 0-30 
เซนติมเตร เฉลี่ยเป็นปริมาณ 15-40 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ดินมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว มีสภาพภูมิประเทศ
เป็นแบบลูกคลื่นลอนชัน หรือมีความลาดชันอยู่ระหว่าง 8-16 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือที่ 1,875,236 ไร่ หรือร้อยละ 
44.582 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 7.3.3 ดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกไม้ผล โดยไม่มีข้อจํากัด มีเน้ือที่ 94,963 ไร่ หรือร้อย
ละ 2.257 ของเน้ือที่ทั้งหมด ดินที่มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกไม้ผล โดยมีข้อจํากัดเล็กน้อย ได้แก่ ดินความอุดม
สมบูรณ์ตํ่า มีเน้ือที่ 86,816 ไร่ หรือร้อยละ 2.039 ของเน้ือที่ทั้งหมด ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูก
ไม้ผล โดยมีข้อจํากัด ได้แก่ มีเน้ือดินเป็นดินประเภทดินร่วนหยาบ พืชได้รับความเสียหายปานกลางต่อการขาด
แคลนนํ้า พบช้ันที่มีลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหิน เฉลี่ยประมาณ 15-40 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรภายใน 75 
เซนติเมตรจากผิวดิน สภาพพื้นที่เป็นเนินเขา หรือมีความลาดชันระหว่าง 16-35 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือที่ 759,306 ไร่ 
หรือร้อยละ 18.049 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 7.3.4 ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยไม่มีข้อจํากัด มีเน้ือที่ 1,339,804 ไร่ หรือ
ร้อยละ 31.824 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

7.3.5 ดินที่ไม่เหมาะสมกับการทําการเกษตร เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขามีความลาดชันมากกว่า 
35 เปอร์เซ็นต์ จึงควรรักษาสภาพตามธรรมชาติไว้ เพ่ือเป็นแหล่งต้นนํ้า ลําธาร ซึ่งมีเน้ือที่ 1,978,391 ไร่ หรือร้อย
ละ 47.059 ของเน้ือที่ทั้งหมด     
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7.4  ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดการ 
 1) ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า 
 จังหวัดอุทัยธานี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,206,404 ไร่ เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางด้านการเกษตร 

2,200,507 ไร่ หรือร้อยละ 52.287 ของเน้ือที่ทั้งหมด เป็นพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ซึ่งได้แก่ ดินตะกอน
เชิงซ้อน (AC) ชุดดินบ้านไร่ (Bar) ชุดดินจันทึก (Cu) ชุดดินคลองขลุง (Khk) ชุดดินเขาพลอง (Kpg) ชุดดินลานสัก 
(Lsk) ชุดดินลาดหญ้า (Ly) ชุดดินหนองฉาง (Nch) ชุดดินภูสะนา (Ps) ชุดดินทับเสลา (Tas) ชุดดินทัพทัน (Tht) 
ชุดดินท่ายาง (Ty) และชุดดินอุทัย (Uti) มีเน้ือที่ประมาณ 1,936,446 ไร่ หรือร้อยละ 46.02 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 การเพ่ิมผลผลิตพืชที่ปลูกในดินเหล่าน้ีจําเป็นต้องมีการปรับปรุงบํารุงดิน รวมท้ังการจัดการอ่ืนๆ 
ที่เหมาะสม โดยประการแรกจะต้องมีการเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดิน รวมทั้งการเพ่ิมเติมธาตุอาหารพืชให้แก่
ดินในรูปของปุ๋ยด้วย แต่การใส่ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน จําเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งในด้านชนิด
ของพืช ประเภทของดิน ชนิดของปุ๋ย ปริมาณที่ใช้ วิธีที่ใช้ และระยะเวลาการใส่ปุ๋ย การใช้ปุ๋ยเคมีเป็นทางเลือก
หน่ึงที่สามารถเพ่ิมการเจริญเติบโตให้แก่พืชได้อย่างชัดเจน แต่เน่ืองจากในปัจจุบันปุ๋ยเคมีมีราคาค่อนข้างแพง 
ดังน้ันการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน คือ การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ 
และปุ๋ยพืชสด เป็นต้น ก็เป็นอีกทางหน่ึงที่สามารถช่วยเพ่ิมธาตุอาหารพืชให้แก่ดิน อีกทั้งปุ๋ยอินทรีย์จะช่วย
ปรับปรุงโครงสร้างของดินทําให้ดินร่วนซุยดีขึ้น และเกษตรกรยังสามารถผลิตเองได้ เช่น การทําปุ๋ยหมักจากเศษ
พืชในไร่นา จากมูลสัตว์ หรือการไถกลบพืชตระกูลถั่ว เป็นต้น 

 2) ปัญหาดินเน้ือปูน 
   ดินเน้ือปูนในจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ ชุดดินตาคลี (Tk) มีพ้ืนที่ 46,992 ไร่ หรือร้อยละ 1.116 

ของเน้ือที่ทั้งหมด ดินเน้ือปูนที่พบนอกจากจะมีผงปูนทุติยภูมิและเม็ดปูนในเน้ือดินยังพบช้ันของผงปูนทุติยภูมิและ
เม็ดปูนภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินซึ่งมีผลทําให้ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ที่ประมาณ 8.0-
8.5 ในช่วงความเป็นกรดเป็นด่างระดับน้ีจะทําให้ธาตุอาหารพืชบางอย่างไม่สามารถปลดปล่อยออกมาให้เป็น
ประโยชน์ต่อพืชได้ เช่น ธาตุฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส และโคบอลท์ เป็นต้น  

 แนวทางแก้ไขดินเน้ือปูน การทําการเกษตรในพ้ืนที่น้ีจะต้องใช้ความระมัดระวัง โดยอาจเลือก
ชนิดของพืชที่ทนด่าง หรือให้ธาตุอาหารพืชบางชนิดทางใบ นอกจากน้ีควรใส่อินทรียวัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงในดิน 
เพ่ือลดความเป็นด่างของดินลง และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพให้ดีขึ้นบริเวณที่เป็นดินเน้ือปูน 

 3) เป็นดินทรายจัด 
 ดินทรายจัดจะมีความสามารถในการอุ้มนํ้าและดูดซับธาตุอาหารของดินตํ่าถึงตํ่ามาก ธาตุอาหาร

ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูญเสียไปในดินช้ันล่างหรือออกไปนอกพ้ืนที่ได้ง่าย เมื่อมีการให้นํ้าหรือมีฝนตก ดินง่ายต่อ
การกร่อน ทําให้เกิดเป็นร่องลึกและกว้าง ขาดแคลนนํ้า ได้แก่ชุดดินจันทึก (Cu) มีเน้ือที่ 412 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 
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
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อุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชลงไปหาอาหาร นอกจากน้ียังมีส่วนที่เป็นดินน้อย ทําให้มีความสามารถในการ
ดูดซับธาตุอาหารและอุ้มนํ้าตํ่ามาก พืชจะขาดนํ้าและทําให้เหี่ยวเฉาไวกว่าพ้ืนที่อ่ืน ได้แก่ ชุดดินทับเสลา (Tas) ชุด
ดินท่ายาง (Ty) ชุดดินมวกเหล็ก (Ml) และชุดดินตาคลี (Tk) มีพื้นที่ 199,104 ไร่ หรือร้อยละ 4.733 ของเน้ือที่
ทั้งหมด 

 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 
 บางบริเวณ มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นถึงเป็นเนินเขาและมีเน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย ทําให้ง่ายต่อ

การถูกกร่อนจากแรงกระแทกของเม็ดฝนและถูกพัดพาโดยนํ้าที่ไหลบ่าผ่านผิวดิน ทําให้เกิดเป็นร่องกว้าง ทําความ
เสียหายกับพืชที่ปลูกและเป็นอุปสรรคต่อการจัดการที่ดินและการไถพรวน 

 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 และยังเป็นการทําลายระบบนิเวศน์ของป่าอีกด้วย ได้แก่ พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC) มีพ้ืนที่ 1,978,391 ไร่ 
หรือร้อยละ 47.059 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

 แนวทางการแก้ไข ควรรักษาไว้ไห้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธ์ุของสัตว์ป่า 
เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร ถ้ามีความจําเป็นต้องนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ควรมีการสํารวจดินและเลือกใช้พืช
ที่มีศักยภาพในการเกษตร เป็นดินลึกและมีความลาดชันไม่สูงมากนัก โดยทําการเกษตรแบบวนเกษตรและมีระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้า 

 7) หินพ้ืนโผล่  
 พ้ืนที่หินพ้ืนโผล่เป็นพ้ืนที่ที่มีหินพ้ืนโผล่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนผิวดินมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

ของพ้ืนผิว พ้ืนที่บริเวณน้ีไม่เหมาะสมทางด้านการเกษตรกรรม ควรปล่อยไว้ไห้เป็นป่าตามธรรมชาติหรือปลูกสวน
ป่า มีเน้ือที่ประมาณ 745 ไร่ หรือร้อยละ 0.018 ของเน้ือที่ทั้งหมด  
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7.5 ปัญหาการจัดการ 
 1) ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
 ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่สําคัญในการที่ทําให้ดินเสื่อมโทรมโดยเฉพาะ

บริเวณพ้ืนที่ที่มีความลาดเทต้ังแต่ 5 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ที่ใช้ในการเพาะปลูกโดยไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ําที่
เหมาะสม และจะมีความรุนแรงมากขึ้นในบริเวณพ้ืนที่ภูเขาที่เปิดป่าทําการเกษตร หรือบริเวณท่ีทําไร่เลื่อนลอย 
โดยท่ีนํ้าฝนจะเป็นตัวการในการกร่อนและชะเอาดิน และแร่ธาตุอาหารพืชออกไปสู่ที่ตํ่า ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมี
มาตรการในการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือป้องกันแก้ไข และรักษาคุณภาพของดินให้คงสภาพและใช้ประโยชน์ใน
ระยะเวลายาวนาน โดยการไถพรวนตามแนวระดับ การใช้พืชและวัสดุคลุมดิน การปลูกพืชสลับสําหรับบริเวณที่
ลาดชันมากก็ควรมีการทําคันดิน หรือคันพืช (โดยการปลูกต้นแฝก) เพ่ือชะลอความเร็วของน้ํา หรืออาจมีการทํา
ขั้นบันได 

 2) ปัญหาการรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 ในกรณีของดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าน้ันจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมผลผลิต แต่ในดินที่มีความ

อุดมสมบูรณ์ปานกลาง หรือสูงแล้วก็จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยอยู่เสมอ เพ่ือรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินให้คงอยู่ 
เพราะทุกคร้ังที่มีการเก็บเก่ียวผลผลิตน้ันหมายถึง ได้เอาแร่ธาตุอาหารออกไปจากดิน ถ้าไม่มีการเพ่ิมธาตุอาหารลง
ไปในดิน การใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานดินก็จะเสื่อมโทรม และมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า การใส่ปุ๋ย
ควรจะใส่ทั้งปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยอินทรีย์ อาทิ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด หรือปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น ควบคู่กันไป 
ทั้งน้ีจะต้องอยู่ในปริมาณและระยะเวลาท่ีเหมาะสม หลังเก็บเก่ียวควรมีการไถกลบตอซังให้คลุกเคล้ากับดิน เป็น
การเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ไม่ควรเผาทําลายซากพืช 
 

8. สรุป 
จากการสํารวจดินพบว่า จังหวัดอุทัยธานี สามารถจําแนกดินได้ทั้งหมด 106 ประเภท มีเน้ือที่ 4,178,898 

ไร่ หรือร้อยละ 99.346 ของเน้ือที่ทั้งหมด และเป็นพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 4 ประเภท ได้แก่ บ่อ ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน  
ที่ดินดัดแปลง และพ้ืนที่นํ้า มีเน้ือที่ 27,506 ไร่ หรือร้อยละ 0.654 ของเน้ือที่ทั้งหมด สําหรับหน่วยแผนที่ที่แสดง
ในแผนที่น้ัน มีทั้งหมด 110 หน่วย แยกเป็นประเภทของชุดดินเด่ียว 105 หน่วย หน่วยรวม 5 หน่วย และหน่วย
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 4 หน่วย โดยชุดดินในพ้ืนที่ลุ่มมีเน้ือที่ 580,028 ไร่ หรือร้อยละ 13.79 ของเน้ือที่ทั้งหมด ชุดดินใน
พ้ืนที่ดอนมีเน้ือที่ 3,598,870 ไร่ หรือร้อยละ 85.556 ของเน้ือที่ทั้งหมด พบปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
1,936,446 ไร่ หรือร้อยละ 46.02 ของเน้ือที่ทั้งหมด ดินทรายจัด มีเน้ือที่ 412 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของเน้ือที่
ทั้งหมด ดินต้ืน มีพ้ืนที่ 199,104 ไร่ หรือร้อยละ 4.733 ของเน้ือที่ทั้งหมด และดินที่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มี
พ้ืนที่ 1,978,391 ไร่ หรือร้อยละ 47.059 ของเน้ือที่ทั้งหมด 

ปัญหาของทรัพยากรดินของจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ดินเน้ือปูน ดินทรายจัด ดิน
ต้ืน ดินปนกรวดหิน และดินที่มีการชะล้างพังทลาย ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาดินดังกล่าว ควรปรับปรุงคุณภาพ
ของดินทั้งทางกายภาพและเคมี โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสมสําหรับพืชแต่ละชนิด 
และมีมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และดินโดยเน้นให้มีการใช้หญ้าแฝก สําหรับพ้ืนที่ดอน
ที่ให้ผลผลิตตํ่าเน่ืองจากปัญหาขาดแคลนนํ้า ควรจัดหาแหล่งนํ้าในไร่นาเพ่ิมเติม พัฒนาแหล่งนํ้าและระบบการให้
นํ้า สําหรับพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนหรือพ้ืนที่ที่มีการชะล้างพังทลายของดิน เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่า ควรสงวนรักษาไว้ให้เป็นป่าต้นนํ้าลําธาร   
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