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คูมือการสํารวจดิน             

1. บทนํา 
การสํารวจดินนับวา เปนศาสตรอยางหนึ่งที่ถือวาเปนงานคนควา (research) ทางดานปฐพีวิทยา (soil 

science) เพราะงานสํารวจดิน คือการสํารวจหาขอมูล (data) และขอสนเทศ (information) ทางวิทยาศาสตรของดิน
ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง แลวบันทึกไวในรูปของแผนที่ดินพรอมดวยรายงานการสํารวจดิน ขอมูลและขอสนเทศ
ตางๆ ที่ไดมาจากการสํารวจดินนี้เปนขอมูลขั้นพื้นฐานที่นักวิทยาศาสตรทุกคนยอมรับวาสามารถนําเอาไปใชใน
กิจกรรมสาขาตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางการเกษตรกรรม  
 งานสํารวจดินเปนงานที่ตองอาศัยหลักวิชาการหลายแขนงทั้งทางดาน (soil science) ทางธรณีวิทยา 
(geology) และทางดานภูมิศาสตร (geography) เขามาใช เพราะขอมูลที่นํามาใชในการจําแนกชนิดของดิน (soil 
classification) ออกเปนดินชนิดตางๆ จําเปนจะตองมีการศึกษาถึงคุณสมบัติทางจําแนกชนิดของดิน ชนิดของแรที่
เปนองคประกอบของดิน (mineralogical composition) การจัดเรียงตัวของชั้นดิน (soil horizonation) ตลอดจน
สภาพแวดลอมที่มีสวนเกี่ยวของกับการกําเนิดของดิน (soil genesis) เชน ลักษณะทางธรณีวิทยา (geology) ลักษณะ
ทางธรณีสัณฐานวิทยา (geomorphology) ลักษณะภูมิอากาศ (climatology) และสภาพพืชพันธุที่ขึ้นอยูบนดินนั้น เปนตน 
 คูมือการสํารวจดินฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับนักสํารวจดิน ทุกคนจะไดปฏิบัติในทิศทาง
ตรงกัน เพื่อจะไดเปนฐานขอมูลเดียวกัน 
 
2.  การสํารวจดิน 
 การสํารวจดินในพื้นที่ใดๆ  ผูสํารวจจําเปนตองทราบวัตถุประสงคของการสํารวจดินกอนวา  การสํารวจดิน
นั้นจะนําไปใชประโยชนในกิจการใด เพื่อวางแผนงานสํารวจดินใหถูกตองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว  การสํารวจ
ดินมีหลายระดับของการสํารวจ  และระดับการสํารวจดินมีความแตกตางกันไป  สรุปไดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   ระดับของการสํารวจดิน (level of soil survey) 

ระดับการสํารวจดนิ วิธีการปฏิบัต ิ
ระยะในการ 
ตรวจสอบดิน 

(ไร/จุด) 

มาตราสวน 
แผนที่ที่ใชปฏิบัติ 

ในสนาม 

มาตราสวน 
แผนที่ที่พิมพ ชนิดของหนวยแผนที่ 

พื้นที่ที่เล็กที่สุด 
ที่แสดงใน 
แผนที่ (ไร) 

การใชประโยชน 

กวาง 
(exploratory) 

การแปลขอมูลที่ เกี่ยวของ
กับการกําเนิดดิน การแปล
รูปถายทางอากาศ ภาพจาก
ด า ว เ ที ย ม  แ ล ะ ก า ร
ตรวจสอบดินบางบริเวณที่
คาดวาเปนตัวแทน 

ขึ้นอยูกับการแปลขอมูล 1:100,000  
ถึง 

1:250,000 

1:1,000,000 
หรือ 

มาตราสวนเล็กกวา 

หนวยสัมพันธของกลุมดินและ
หนวยพื้นที่เบ็ดเตลด็ 

>6,250 เปนการประเมินชนิด
ต างๆ  ของดินอย าง
กวางๆ  เพื่อวางแผน
การศึกษาขั้นละเอียด
ตอไป 

หยาบ 
(reconnaissanced) 

การแปลรูปถายทางอากาศ
ดาวเทียม และตรวจสอบดิน
ในสภาพตามสภาพพื้นที่ 
และวัตถุตนกําเนิดดิน 

8,000 1:100,000 
ถึง 

1:250,000 

1:100,000 
ถึง 

1:1,000,000 

หนวยดินสัมพันธกลุมดินยอย และ
หนวยพื้นที่เบ็ดเตลด็ 

625-6,250 การวางแผนระดับ
ภาคหรือประเทศและ
การศึกษาขั้นละเอียด
ตอไป 

คอนขางหยาบ 
(detailed 
reconnaissanced) 

การแปลรูปถายทางอากาศ 
ภาพจากดาว เที ยม  และ
ตรวจสอบดินในสนาม 

625-1,250 1:40,000 
ถึง 

1:100,000 

1:50,000 
ถึง 

1:100,000 

วงศดิน ชุดดิน ดินคลาย หนวยดิน
สัมพันธ และหนวยพื้นที่เบ็ดเตล็ด 

156.25-625 การวางแผนระดับ
จังหวัดหรือภาค 

คอนขางละเอียด 
(semi-detailed) 

การแปลรูปถายทางอากาศ
ภาพจากดาว เที ยม  และ
ตรวจสอบดินในสนาม 

100-150 1:15,000 
ถึง 

1:50,000 

1:25,000 
ถึง 

1:60,000 

หนวยเดี่ยว หนวยดนิสัมพันธและ
หนวยเชิงซอน ประเภทของชุดดิน 
หรือดินคลายและหนวยพื้นที่

เบ็ดเตล็ด 

37.5-225 การวางแผนระดับ
อําเภอหรือโครงการ
ขนาดกลาง 

ละเอียด 
(detailed) 

ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ เ ขี ย น
ขอบเขตดินในสนามโดย
อาศัยรูปถายทางอากาศและ
ภาพจากดาวเทียม ชวย 

50-80 1:5,000 
ถึง 

1:30,000 

1:10,000 
ถึง 

1:30,000 

หนวยเดี่ยว ประเภทของชุดดิน ดิน
คลาย หนวยเชิงซอนและหนวย

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 

6.25-62.5 การจัดการดินระดับ
ไรนาและโครงการ
ขนาดเล็ก 

ละเอียดมาก 
(very detailed) 

ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ เ ขี ย น
ขอบเขตดินในสนามโดย
อาศัยรูปถายทางอากาศและ
ภาพจากดาวเทียม ชวย 

3-10 1:2,000 
ถึง 

1:10,000 

1:5,000 
ถึง 

1:10,000 

หนวยเดี่ยว โดยใชประเภทของชุด
ดิน ดินคลาย และหนวยพื้นที่

เบ็ดเตล็ด 

3.125-6.25 ง า น วิ จั ย แ ล ะ ก า ร
ทํางานแปลงทดลอง 
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2.1 อุปกรณการสํารวจดิน 
 - ภาพถายทางอากาศ ตามมาตราสวนที่ตองการ 
 - แผนทีภู่มิประเทศของ กรมแผนที่ทหาร 
 - แผนที่ดนิระดับตางๆ ที่ไดทําการสํารวจแลว 
 - แผนที่ธรณวีทิยา มาตราสวน 1: 50,000 หรือใหญกวา 
  - ภาพถายดาวเทียม 
 - ยานพาหนะ ไดแก รถยนต รถจักรยานยนต 
 - กลองแปลภาพถายทางอากาศ (สามมิติ) 
 - เครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร 
 - เครื่องมือกําหนดจุดพกิัด (GPS : Grobal Positioning System) 
 - มีด ฆอนธรณ ี
 - เครื่องมือขุดเจาะดนิ ไดแก สวานเจาะดนิแบบกระบอก และใบมดี พล่ัว จอบ 
 - ชุดวดัปฏิกิริยาดิน (pH test kit) สําหรับวัดความเปนกรดเปนดางของดินในสนาม <Hellige-Truog Soil  

Reaction (pH) Tester> 
 - กรดเกลือชนดิเขมขน 10% เพื่อทดสอบสารพวกคารบอเนต 

- น้ํายา AgNO 3 IN เพื่อทดสอบอนุมูลคลอไรดที่เกีย่วของกับเกลือ NaCl (เกลือแกง) สําหรับพิจารณาดินเค็ม 
 - เครื่องมือวัดความลาดเอียงของพื้นที่ 
 - เข็มทิศ 
 - เทปวดัระยะ 
 - แวนขยาย ขนาด 10 เทา 
  - สมุดเทียบสดีิน (Munsell soil color chart) 
 - ขวดน้ํา น้ํากลั่นบริสุทธิ์ 
 - กลองถายรูป 
 - สมุดและแบบฟอรมบันทึกขอมูล 
 - ถุงพลาสติกเก็บตัวอยางดิน ประมาณ 1 กก. 
    (  ภาพที่  1 ) 
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ภาพที่ 1 อุปกรณใชในการสาํรวจดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สมุดบันทึก 
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2.2 ขั้นตอนการสํารวจจําแนกและทําแผนที่ดิน 

มีขั้นตอนการดําเนินงานอยู 3 ขั้นตอน คือ 
2.2.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตน (initial review) เปนการดําเนินงานกอนที่จะทําการสํารวจดินในพื้นที่ 

โครงการโดยทําการเจาะสํารวจและศึกษาลักษณะของดิน และกําหนดหนวยแผนที่ดิน (map unit) ในสภาพ 
ภูมิสัณฐานตางๆ ของพื้นที่จะทําการสํารวจดิน ถาดินใดมีลักษณะเหมือนหรืออยูในชวงลักษณะที่ไดเคยกําหนดไวใน
ชุดดิน (soil series) ที่มีการตั้งชื่อแลว (established series) ก็ใหช่ือตามชุดนั้น แตถาดินมีลักษณะไมอยูในชวงที่กําหนด
ไว สําหรับดินชุดใดๆ ก็ใหพิจารณาตั้งชื่อมาใหม (tentative series) หรือใหเปน variant หรือ phase ของดินชุดหนึ่งที่มี
ลักษณะใกลเคียงกัน เสร็จแลวใหทําการศึกษาสภาพแวดลอมที่เกิดดิน เชน วัตถุตนกําเนิดดิน สภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ พืชพรรณที่ขึ้นปกคลุม และอายุการเกิดของดินพรอมทั้งลักษณะทางดานสัณฐานของดิน (morphology) โดย
ทําการบรรยายลักษณะหนาตัดของดินอยางนอย 3 หลุม และทําการเก็บตัวอยางดินมาทําการวิเคราะหหาคุณสมบัติทาง
เคมี กายภาพ และแรของดิน จากสภาพการเกิดของดินและลักษณะตางๆ ที่ไดจากการศึกษาในสนามในขั้นแรกใหจัดทํา
ตารางกําหนดลักษณะหนวยการเกิดของดินและลักษณะตางๆ ที่ไดจากการศึกษาในสนามเพื่อนักสํารวจดินจะไดไป
เปนบรรทัดฐานในการจําแนกและทําแผนที่ดินตอไป 

สภาพการเกิดและคุณลักษณะของดินที่สําคัญที่ควรนํามาพิจารณากําหนดหนวยแผนที่ดินนั้นจะประกอบดวย 
สภาพการเกิดไดแก สภาพพื้นที่รวมทั้งชั้นของความลาดเท (slope class) วัตถุตนกําเนิดดิน สภาพการระบายน้ําของดิน 
พืชพรรณหรือการใชประโยชน สวนคุณลักษณะของดินนั้น ไดแก เนื้อดิน สีของดิน (matrix) จุดประ (mottle) ปฏิกิริยา
ของดิน (soil reaction) และลักษณะอื่นๆ ที่จะใชเปนลักษณะในการจําแนกดินออกจากชุดดินหรือดินที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน ซ่ึงลักษณะตางๆ ที่กลาวมานี้จะตองกําหนดทั้งดินบนและดินลาง ขอมูลการกําหนดชวงลักษณะของหนวย
แผนที่ดินที่กลาวมานี้นอกจากใชเปนบรรทัดฐานในการทําแผนที่ดินแลว ยังใชเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบ
หนวยของแผนที่ดิน (soil correlation) ในชวงที่การสํารวจดินกําลังดําเนินการในพื้นที่ของโครงการดวย 

2.2.2 การขยายผลในการตรวจสอบ (progressive review) เปนการตรวจสอบขยายผลจากการศึกษา 
ขอมูลเบื้องตนเพื่อใหการดําเนินการสํารวจดินเปนไปตามเปาหมายครอบคลุมพื้นที่ที่ทําการสํารวจทังหมด โดยใช
ขอมูลที่กําหนดลักษณะหนวยของแผนที่ดินในขั้นแรกเปรียบเทียบ (correlate) กับดินที่ทําการเจาะสํารวจใหม ใน
ขั้นตอนนี้อาจพบดินที่ยังไมเคยใหช่ือมากอนหลายชุดดินก็ได ถาพบดินที่มีลักษณะไมเหมือนกับชุดดินที่เคยใหช่ือมา
กอนก็จะตองมีการตั้งชื่อชุดดินใหมเปนการชั่วคราว (tentative series) และทําการศึกษาลักษณะสําคัญที่จะใชเปนหลัก
ในการจําแนก (differentiating characteristics) และกําหนดชวงลักษณะตางๆ (range of chracteristics) ในระดับชุดดิน
พรอมกับทําคําบรรยายลักษณะหนาตัดและเก็บตัวอยางดินไปทําการวิเคราะห 

สําหรับดินที่เจาะพบวามีลักษณะอยูในชวงลักษณะของชุดดินที่เคยใหช่ือมาแลว ก็จะใหช่ือตามชุดดินนั้นๆ 
เจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมมาตรฐานจะตองปฏิบัติงานอยางใกลชิดกับเจาหนาที่สํารวจดินทั้งในดาน
การเจาะสํารวจในสนาม และการศึกษาขอมูลจากการเจาะตรวจลักษณะของดินแตละจุดหรือแตละหลุมเพื่อจะไดทําการ
เปรียบเทียบใหอยูในมาตรฐานที่กําหนดไว 



 6

2.2.3 การตรวจสอบขั้นสุดทาย (final review) เปนการดําเนินงานในระยะที่งานสํารวจดินในสนามใกลจะ
เสร็จหรือเสร็จแลว เพื่อตรวจสอบดูวาหนวยแผนที่ดินและขอบเขตของดิน (soil boundary) บนแผนที่ดินที่ไดทําไวนั้น
มีความถูกตองหรือไม หากมีปญหาอาจมีความจําเปนตองการขุด เจาะ เพื่อตรวจสอบลักษณะดินใหมใหมีความถูกตอง
พรอมที่จะถายทอดขอบเขตบนแผนที่พื้นฐานได 
2.3 วิธีการดําเนินการ 

2.3.1 การปฏิบตัิงานกอนออกสนาม 
2.3.1.1  การแปลภาพถายทางอากาศ 
1)  การแปลภาพถายทางอากาศ โดยใชกลองสามมิติ 

 1.1)  ลักษณะบนภาพถายทางอากาศที่ใชในการแปลและกําหนดหนวยพื้นที ่
 มีลักษณะสําคัญหลายอยางทีส่ามารถใชแปลความหมาย เพื่อประโยชนในการสํารวจและทําแผน

ที่ดิน คือ 
1.1.1) ความเขมของสี (tone) ความเขมของสีใชแปลความหมายในดานความแตกตางของภูมิ

ประเทศและพชืพรรณ เพื่อรวมเขาเปนหนวยแผนที ่
1.1.2) แบบรปู (pattern) คือการจัดเรียงตัวหรือการกระจายของสิ่งทีป่รากฏบนภาพถายทางอากาศ

ในลักษณะซ้ําๆ กันจะบอกใหทราบถึงความเหมือนหรือความแตกตางกันของพื้นที ่
1.1.3) จุดประ (mottling) เปนกลุมของจุดตางๆ ที่ปรากฏบนภาพถาย อาจจะสีจางกวาบริเวณรอบๆ 

ทําใหเห็นความแตกตางระหวางบริเวณนัน้กับบริเวณอ่ืนๆ 
1.1.4)  เนื้อ  (texture) เปนความหยาบหรอืละเอียดของภาพที่เกดิจากความเขมขนของสีตางๆ กัน 

ใชแปลความหมายเกี่ยวกับความแตกตางของการใชที่ดนิและพืชพรรณ 
1.1.5) รูปราง (shape) เปนรูปรางของสิ่งที่ปรากฏบนภาพถายที่แสดงวาเปน แมน้ํา ตนไม  อาคาร 

บานเรือน เปนตน 
1.1.6) ขนาด (size) คือขนาดของสิ่งตางๆ หรือแบบรูปตางๆ ที่ปรากฏบนภาพถายทางอากาศ 
1.1.7) เงา (shadow) คือ ส่ิงที่ทําใหมองเห็นลักษณะของสิ่งที่ปรากฏในภาพถายไมชัดเจนการแปล

ภาพถายควรวางใหเงาทอดเขาหาตัว เพราะถาอยูในทางตรงกันขาม อาจทําใหมองเห็นภาพเปนแบบกลับความสูง คือ
สวนที่ลึกจะสูงขึ้นมา แทนทีจ่ะมองเห็นวาลึกลงไป เปนตน 

นอกจากนี้ยังมลัีกษณะอื่นๆ อีกมากมาย ในการแปลความหมายภาพถายทางอากาศเพื่อการสํารวจ
ดินนั้น จะตองใชลักษณะตางๆ เหลานี้แทบทั้งหมดในการแจกแจงหนวยดนิ และผูแปลจะตองมีความเขาใจในเรื่อง
การสํารวจดินและลักษณะของดินเปนทนุเดิมอยูกอนแลวดวย จึงจะทําใหการแปลถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

1.2) หลักการแปลภาพถายทางอากาศในการสํารวจดิน  มีขั้นตอนหลกัดังตอไปนี ้
1.2.1) การอานภาพถาย (detection) คือการศกึษาเบื้องตนวาองคประกอบตางๆ ในพืน้ที่ จริงๆ โดย

แยกลักษณะทีป่รากฏเดนชัดดวยการมองเห็นจากสายตา 
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1.2.2) การวิเคราะห (analysis) ผูแปลจะตองวิเคราะหส่ิงที่ปรากฏบนภาพถาย โดยอาศัยความสูงต่ํา
ของพื้นที่  ลักษณะภูมิสัณฐาน (Land form) ที่ตางกัน  จะมีการเกิดดินทีแ่ตกตางกันไป 

1.2.3) การจาํแนก (classification) แบงลักษณะที่ปรากฎบนภาพถายออกเปนหมวดหมูตามพืน้
ฐานความรูเกี่ยวกับลักษณะทีต่องการจะศกึษา 

1.2.4) การอนมุาน (deduction) เปนการสรุปโดยใชเหตผุลที่มีน้ําหนักมากที่สุด เพื่อกําหนดหนวย
แผนที่ และเขยีนขอบเขตหนวยแผนที่ลงบนภาพถายทางอากาศ 

การแปลจะถูกตองไดเพยีงใด ผูแปลสามารถจะประเมินไดโดยการตรวจสอบภาคสนาม และแกไข
หนวยตางๆ ทีก่ําหนดไวเพิ่มเติม เพื่อใหไดแผนที่ที่ถูกตองที่สุด (เอิบ เขยีวร่ืนรมย 2544 คูมือปฏิบัติการสํารวจดิน) 

2)  การแปลภาพถายทางอากาศ โดยใชเครือ่งคอมพิวเตอร 
ภาพถาย Orthophoto ไมสามารถมองสามมิติได ดังนั้นจึงจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรในการ

แปล 
2.1) ใชภาพ Orthophoto ที่มี Dem (digital elevation model) สรางภาพ 3 มิติ 
2.2) ใชภาพทีม่ี contour 2 เมตร ซอนทับ 
2.3)  ตรึงภาพใหตรงกนั แลวใชหลักการแปลเชนเดียวกบั ขอ 1) 
 
2.3.1.2  การวิเคราะหขอมูลพื้นท่ี 

  1) ถายทอดหรือซอนทับแผนที่ธรณีวิทยาลงในภาพถาย เพื่อประเมนิถึงที่มาของตนกําเนดิดินใน
เบื้องตน 
  2)  ศึกษาพื้นที่ศึกษาทั้งระบบจากแผนทีภู่มิประเทศ 1:50,000 ประกอบกับภาพถายทางอากาศ เพื่อ
ประเมินทิศทางการไหลของน้ําและการพัดพาตะกอน ประกอบกับประเมินสภาพพืน้ที่โดยสังเขป 
   3) เสนชั้นความสูงสามารถประเมินระบบการระบายน้ําของดินอยางคราวๆ 
 

2.3.1.3  การกําหนดจุดตรวจสอบ 
  นําขอบเขตที่ไดจากการแปลภาพถายในขอ 2.3.1.1 และผลการวิเคราะหขอมูลพื้นที่ในขอ 2.3.1.2
ลากขอบเขตโดยประมาณไวสําหรับเปนแนวทางในการเจาะสํารวจและตั้งสมมุติฐานถึงชนิดของดินที่จะพบในพื้นที่
นั้นแยกเปนหมวดหมูไวจากการแปลภาพถายและวิเคราะหขอมูล จากนั้นกําหนดจุดตรวจสอบที่เปนตัวแทน ความ
มากนอยของจดุตรวจสอบขึน้อยูกับระดับของการสํารวจดินและความซับซอนของพื้นที่ 
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ภาพที่ 2  ตัวอยางสมดุบันทึก 
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2.3.2  การปฏบิัติงานภาคสนาม 
 2.3.2.1 ออกตรวจสอบดินไปตามจุดที่กําหนดไว โดยใชพล่ัวเปดหนาดินประมาณ 1 ลูกบาศกฟุต แลวใช
สวานเจาะดนิแตละชั้นวางเรียงกัน ความลึกที่เจาะประมาณ 1.80 เมตร หรือตื้นกวาหากพบชัน้หนิ ช้ันดาน หรือช้ัน
ศิลาแลง 
 2.3.2.2 วินิจฉยัและบนัทึกสมบัติของดินแตละชั้น เชน เนื้อดิน สีดนิ ความเปนกรดเปนดาง การระบายน้าํ
ของดิน เปนตน รวมทั้งศึกษาสภาพแวดลอมในบริเวณนั้นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจยัที่ทําใหเกิดดนิ (soil formimg 
factor) เชน ลักษณะทางธรณีวิทยา ภมูิสัณฐาน วัตถุตนกําเนิด พืชพรรณ สภาพพื้นที่ ตลอดจนสภาพการใช
ประโยชนที่ดนิและอื่นๆ 
 2.3.2.3 บันทึกขอมูลที่ไดทัง้หมดลงในสมุดบันทึกซึ่งจะไดอธิบายเปนขอๆ ไป (ดูตัวอยางสมุดบันทึกใน
ภาพที่ 2) 
  1)  Described by บรรยาย โดย : ใสช่ือผูทําคําบรรยายลงไป 
  2)  Date วันที่ : ใหบันทกึ วนั เดือน ป ที่ทาํการเจาะสํารวจ 
  3) Boring No : เลขประจําหลุมเจาะสํารวจดิน : เปนเลขที่ผูสํารวจดินในสนาม กําหนดขึ้น ซ่ึงจะตก
ลงกันเองภายใน สวนสํารวจดิน 
  4)  Location : ตําแหนงที่ทาํการเจาะสํารวจ : ใหบนัทึกวาพบที่ไหน อยูบานอะไร ตําบลอะไร 
  5) Amphoe : อําเภอ : ใหบนัทึกวาพบในอําเภออะไร 
  6) Changwat : ใหบันทกึวาพบในจังหวดัอะไร 
  7) Topo. Map Name (หรือ Sheet Name of Topography Map) – ช่ือ ประจําแผนทีภู่มิประเทศของ
กรมแผนที่ทหาร แผนที่ภูมิประเทศทุกแผนจะมีช่ือประจําแผนเอาไวที่หวักระดาษ ใหบันทึกชื่อประจําแผน เชน บาน
สาริกา หรืออําเภอเลิงนกทา หรือ จังหวัดขอนแกน เปนตน 
  8)  sheet No. – เลขที่ประจําแผนของภูมิประเทศ : แผนที่ภูมิประเทศทุกแผนจะมีเลขที่ประจําแผน 
ใหบนัทกึเลขดังกลาวลงไป เชน 5237 III  หรือ 5439 III เปนตน 
  9)  Coord (Coordinate) – พิกัดตาราง : ใหระบุตําแหนงหรือจุดที่ทาํการเจาะสํารวจ ดินอยูที่พกิัด
ตารางเทาใดในแผนที่ภมูิประเทศ 
 การหาตําแหนงในแผนที่โดยระบบพิกัดตาราง ใหใชหาโดยใชระบบพิกัดตาราง แบบทรานสเวอรเมอรเคเตอร ซ่ึง
เรียกยอๆ วา ยทูีเอ็ม (UTM) ที่ออกแบบสําหรับใชในแผนที่ทั่วโลกภายในขอบเขต จากละติจดู 80 องศาใต จนถึง 84 
องศาเหนือ โดยมีกฎเกณฑที่แนนอนในการใชคาพิกัดตารางแสดงตําบลที่ตางๆ ซ่ึงจะไมนํามากลาวในทีน่ี้ เพราะมุง
หมายจะอธิบายเฉพาะการอานหาพิกดัระบบนี้เทานั้น 
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ภาพที่ 3 ตาราง ยูทีเอ็ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอานคาพิกดัตารางมี 2 วธีิ คือ 
 9.1) อานจากเครื่องมือกําหนดจุดพิกัด (GPS) 
 การอานคาจากเครื่องมือ GPS จะมใีหเลือกระบบระหวาง Lat/Lon  กับ UTM การอานคา Lat/Lon คืออานคา
เสนรุงเสนแวง แตในทีน่ี้จะกลาวเฉพาะการอานคา UTM และการอานคา UTM ในประเทศไทยใชอยู 2 datum คือ 
  1. Indian datum ใชกับแผนที่ภูมิประเทศ 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหารรุนเกา 
  2. WGS 84 ใชกับแผนทีภ่มูิประเทศ 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหารรุนใหม ซ่ึงจะมีอักษรและ
หมายเลข WGS 84 กํากับอยู   คาที่อานไดจากเครื่อง GPS มีความหมายดังนี ้
 
  Zone                     47  705165  E                       Easting 
  Northing                  14  1068 4  N 
 
 เลข 47 คือ เลขของ Zone โดยกําหนดวาครึ่งของจังหวัดชัยภูมิไปทางทิศตะวนัตก อยูใน Zone 47 และ
คร่ึงหนึ่งของจงัหวัดชยัภูมิไปทางทิศตะวนัออก อยูใน Zone 48 (ประเทศไทยมีอยู 2 Zone) 
 เลข 7 และ 14 คือเลขกํากับ grid ท่ีนับไปทางทิศตะวนัออกและทิศเหนอื ตามลําดับ 
 สําหรับ 05165 E คือ เลขประจําเสน grid ไปทางตะวนัออก 
              10684 N  คือ เลขประจําเสน grid ไปทางเหนือ 
เมื่อจะหาตําแหนงในแผนที ่เราจะอานคา พิกัดตาราง ดังนี้คือ 051106 ซ่ึงจะไดอธิบายในขอ 9.2 
 9.2)  การอานคาพิกัดตารางจากแผนที่ ภูมปิระเทศ 

 grid No.

 grid No.
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  ถาดูแผนที่ของประเทศไทย มาตราสวน 1:50,000 ซ่ึงมีตารางยูทีเอ็ม ชวงหางชวงละ 1,000 เมตร จะ
เห็นตวัเลขกํากับปลายเสนตารางทุกเสนตามขอบระวางดานตัวเลขที่กํากับอยูสองหลกัที่พิมพดวยตวัหนาๆ ตวัเลข
เดียวกันนี้ยังมกีํากับไว ในตรงกลาง เสนตารางแตละเสนดวยเพื่อความสะดวกในการอานพิกัด 
 วิธีอานพิกดัตารางมีหลักสําคัญ คือ ตองอานจากซายไปขวา และจากลางขึ้นบนเสมอ 

ภาพที่ 4 การอานพิกัดตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมุติวาตองการหาพิกัดตารางของจุด A ในภาพที่ 4  วิธีปฏิบัติจะมีดังนี้ 
 1. ดูตารางที่เปนกรอบกั้นจุด A 
 2. อานพิกัดของจุดมุมลางซายของตาราง ซ่ึงเปนจุดที่เสนตารางทางแนวยนืตัดกับทางแนวนอนโดยถือหลัก
อานจากซายไปขวาและจากลางขึ้นบน คือ 
 อานจากซายไปขวา – เสนตารางทางแนวยนืมีตัวเลข 88 กํากับ 
 อานจากลางขึน้บน – เสนตารางทางแนวนอนมีตัวเลข 93 กํากับ 
 พิกัดของจดุที่เสนตารางทั้งสองตัดกันคือ ตัวเลขที่อานไดเรียงตอกนั ไดแก 8893 คาพิกัด 8893 นี้ใชเปน
เครื่องชี้บอกของตารางที่อยูแนวขวา และขางบนของจุดที่เสน 88 ตัดกบัเสน 93 ทั้งชองตาราง 
 3. ดูวาจดุ A อยูทางขวาของเสน 88 และอยูเหนือจากเสน 93 มากนอยเพยีงไร ระยะหางจากทั้งสองถึงจุด A 
นั้นหาโดยแบงดานของตาราง 8893 ออกเปน 10 สวน จะดวยวิธีแบงหรือประมาณดวยตาก็ได 
 ในภาพที่ 4   จุด A อยูทางขวาของเสน 88 เปนระยะหางประมาณ 4 ใน 10 สวนของหนึ่งชองตาราง และอยู
เหนือจากเสน 93 ขึ้นไปเรียงตอกับ ตัวเลขกํากับเสนตารางทางแนวนอนได 933 
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 4. นําระยะหางที่อานไดทางขวาของเสน 88 เรียงตอกับตัวเลขกํากบั เสนตารางทางแนวยืนได 884 นํา
ระยะหางที่อานไดเหนือเสน 93 ขึ้นไปเรียงตอกับ ตัวเลขกํากับเสนตารางทางแนวนอนได 933 
 5. นําตัวเลขสองชุดในขอ 4 มาเรียงตอกันเปน 884933 ตัวเลขนี้คือพิกดั ตารางของจุด A 

6. ใหนําเอาตวัเลขพิกัดตารางใสไวในชอง Coord.  
จากวิธีหาพิกดัตารางตามที่กลาวมานี้ยอมนาํมาใชในทางกลับกันได เชน เมื่อทราบวาจุดๆ หนึ่ง อยู ณ ตําบล

ที่ในระบบพกิดัตาราง 862745 ก็ยอมหาไดวา จดุนั้นอยูตรงไหนในแผนที่ วิธีหาคือ 
1. แยกคาพกิัดออกเปนสองสวนๆ ละ 3 ตัวเลข 862 กบั 745 สวนแรกเปนสวนทีอ่านไปทางขวา สวนหลัง

เปนสวนที่อานขึ้นขางบน 
2.  ในจํานวน 3 ตัวเลขนี้ สองตัวแรกคือคาประจําเสนตาราง ตัวหลังคือเศษใน 10 สวนของหนึ่งชองตาราง 
ดังนั้น จุด 862745 จะอยูทางขวาของเสนตารางทางแนวยนืเสน 86 เปนระยะหาง 2 ใน 10 ของหนึ่งชอง และ

อยูเหนือเสนตารางทางแนวนอนเสน 74 ขึน้ไป เปนระยะ 5 ใน 10 ของหนึ่งชอง 
หมายเหตุ : วธีิหาตําแหนงในแผนที่โดยระบบพิกดัตารางทั้งหมด ไดคดัลอกมาจากหนังสือประกอบการเรียนสังคม
วิชาภูมิศาสตร เร่ืองแผนที่ของกระทรวงศกึษาธิการ หนา 96-98 
 10) Photo Mission โครงการถายภาพทางอากาศ ที่หัวภาพถายทางอากาศทุกแผนจะมหีมายเลขประจํา
โครงการถายภาพทางอากาศใหบันทกึลงไป เชน Vap 61. เปนตน 
 11)  Strip  ใหบันทึกเลขประจํา strip ลงไป เชน หมายเลข 4 เปนตน 
 12)  No. ใหบนัทึกเลขที่ประจําแผน เชน เลขที่ 00074 เปนตน 
 

ภาพที่ 5 ภาพถายทางอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
(* ในกรณีที่เปนภาพ Orthophoto ของกรมพัฒนาที่ดิน ในแตละภาพจะบอกเลขรหัสไว 9 ตัว ซ่ึง 5 ตัวแรกคือ Sheet 
number ของ Topography Map เชน 5444 IV ซ่ึงก็คือ 54444 ตามดวยเลข Coordinate 4 ตัว นัน่ก็คือ เลขประจํา
เสนทางแนวยนืกับเลขประจาํเสนในแนวนอน เชน 8893 เมื่อรวมกันจะไดเลขรหัสดังนี้ 544448893 เปนตน) 
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 13) Geology - ธรณีวิทยา : ใหระบุถึงหนวยหนิตางๆ รวมทั้งหนวยของตะกอนที่พบ ดูไดจากแผนที่
ธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม 
 หินที่เราพบมาก และเปนวัตถุใหกําเนิดของดินนั้น แบงออกเปน 3 ชนิดใหญๆ ดวยกัน คือ หินอัคนี หิน
ตะกอน และหินแปร หินตางๆ เหลานี้เมือ่เกิดการผุพังอยูกับที่ (weathering) แลวอาจจะกลายเปนวัตถุตนกําเนดิดิน
อยูกับที ่ (sedentary soil parent materials) เมื่อไมไดมกีารเคลื่อนยายไปจากที่เดิม และอาจจะเปนวัตถุตนกําเนิดที่ถูก
พัดพามาทับถมกันโดยพาหะทางธรณี (transported soil parent materials) ก็ได 
 หินอัคน ี
 หินอัคนี ไดแกหินที่เกิดจากการตกผลึกของแร ที่ไดจากการเย็นตวัของหินหนืด (magma) หินอัคนีมักจะไม
ปรากฏใหเหน็เปนชั้น นอกจากหินภูเขาไฟ ซ่ึงอาจจะเกดิจากลาวา (lava) ไหลออกมาทับถมกันเปนชั้นๆ ได แรตางๆ 
ที่ประกอบเปนเนื้อหนิอัคน ี มักมีลักษณะเปนผลึกเกาะกันแนน และไมมีซากดึกดําบรรพใหพบ อุณหภูมิที่มีการตก
ผลึกของแรตางๆ ในหินอัคนีก็คือชวง 600-1,200 องศาเซลเซียส ซ่ึงหินหนืดบางชนิดขณะที่มีการเย็นตวัลงนั้น จะมี
พวกสารระเหดิไดปนอยูดวย แตเมื่อความดันลดลง สารระเหิดก็จะระเหดิออกไป สวนที่เหลืออยูก็จะจับตวักนัเปน
หินอัคน ี
 องคประกอบของหินอัคน ี หินอัคนีประกอบดวยแรหลายชนิด แตที่พบเปนองคประกอบของหินอัคนีมาก
ที่สุด ไดแก แรเฟลดสปาร ควอตซ ไมกา ไพรอกซีน แอมฟโบล  แมกนีไทต โอลิวนี ตามลําดับ และจะพบอยูเสมอ
ในปริมาณนอยคือ แรไพไรต อะพาไทต และ เซอรคอน นอกจากนี้ยังมแีรชนิดอื่นๆ อยูบาง เปนปรมิาณเล็กนอย 
 เนื้อหินอัคนี หมายถึงรูปราง การจัดวาง และขนาดของผลึกแรในหินอัคนีแบงออกไดเปน 
 1. เนื้อหยาบ ประกอบดวยผลึกแรขนาดใหญสม่ําเสมอกัน มองเหน็ไดงายดวยตาเปลา 
 2. เนื้อละเอียด เนื้อแนน ผลึกแรเล็กมาก มองไมเห็นดวยตาเปลา 
 3. เนื้อดอก เนื้อหินมีทั้งผลึกใหญที่เปนแรดอก (phenocryst) และผลึกละเอียดกวาเปนแรพื้น (groundmass) 
เนื้อดอกเกิดขึน้ไดกับหินอัคนีเนื้อหยาบ และเนื้อละเอยีด 
 4. เนื้อแกว เนือ้แนน ลักษณะเหมือนแกว เกิดจากการเย็นตัวอยางรวดเรว็มากของหนิหนืด 
 5. เพกมาไทต เนื้อหยาบมาก ไดแกหนิอคันีที่เย็นตวัชามาก ผลึกแรขนาดหลายๆเซน็ติเมตร บางทีอาจเปน
เมตร 
 6. เนื้อผสม เปนเนื้อผสมของทั้งลาวาที่พนออกมาจากปลองภูเขาไฟ และหินปลองภูเขาไฟมีลักษณะคลายๆ 
พวกหินตะกอนเนื้อผสม  
 การเกิดของพวกหินอัคนี แบงออกไดเปน 2 แบบใหญๆ คือ 
 1. เย็นตวัภายในเปลือกโลกเปนหินอัคนแีทรกซอน (intrusive or plutonic igneous rocks) เนื้อหยาบ 
 2. เย็นตวับนผวิโลก เปนหนิอัคนีพุ (extrusive or volcanic igneous rocks) เนื้อละเอียด 
 หินอัคนีท่ีพบมาก 
 1. แกรนิตและไรโอไลต (granite and rhyolite) สีจาง องคประกอบเชิงแรที่สําคัญคือ โพแทชเฟลดสปาร 
ควอตซ แพลจิโอเคลส ไบโอไทต และแรกลุมเฟอรโรแมกนีเซยีม กบัแรอ่ืนๆ หินแกรนิตเนื้อหยาบ สวนไรโอไลต
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เนื้อละเอียด หินที่สําคัญอื่นๆ อีกคือไซอีไนต (syenite) ซ่ึงมีลักษณะคลายหินแกรนิต แตมีควอตซนอย และไมมี
แพรหลายนัก และพวกแทรไคต (trachyte) ซ่ึงมีลักษณะคลายไรโอไลต 
 2.ไดโอไรตและแอนดีไซต (diorite and andisite) สีปานกลาง (เขมแตไมคลํ้า) มีแรองคประกอบสําคัญคือ 
พวกแพลจิโอเคลสและเฟอรโรแมกนีเซียม และอาจมีควอตซผสมอยูบาง ไดโอไรตเนื้อหยาบ แอนดีไซตเนื้อละเอียด 
 3. แกบโบรและบะซอลต (gabbro and basalt) สีเขม ใหปฏิกิริยาเปนดาง แรองคประกอบที่สําคัญคือ 
ฮอรนเบลนด แพลจิโอเคลส และ เฟอรโรแมกนีเซยีมอืน่ๆ แกบโบรเนื้อหยาบ บะซอลตเนื้อละเอยีด 
 หินตะกอน 
 หินตะกอนหรือหินชั้นเกิดจากการทับถมของชิ้นสวนของหินดั้งเดิม หรือตกตะกอนทางเคมีของสารละลาย 
หินตะกอนเนือ้ผสม (clastic rocks) ที่เกิดจากชั้นสวนของหินดั้งเดิมนั้น จะตองผานกระบวนการสรางหินตะกอน 
(lithification) กอน ซ่ึงแบงออกเปน 3 กระบวนการใหญๆ  คือ 
 1. การอัดตัว (compaction) เนื่องจากน้ําหนักที่ทับถมลงเรื่อยๆ เปนการไลน้ําออกจากชิ้นสวนหิน 
 2.เกิดการเชื่อมตัว (cementation) ซ่ึงปกติเปนการตกตะกอนทางเคมีของสารในสภาพแวดลอมการ
ตกตะกอน ทําใหมีสารเชื่อม (cementing agent) ขึ้น 
 3. การเกิดผลึกใหม (recrystallization) เกิดกับพวกตะกอนอายุมาก มแีรงอัดทําใหเกดิผลึกของแรขึ้น 
 หินตะกอนไมจําเปนตองผานกระบวนการครบทั้ง 3 กระบวนการ อาจจะผานเพียงกระบวนการในขอ 1 และ 
2 ก็เปนหนิตะกอนได 
 การเกิดหินตะกอน กระบวนการเกิดของหนิตะกอนแบงออกไดในลักษณะใหญๆ คอื 
 1. เกิดโดยกรรมวิธีทางกลศาสตร (mechanical) คือการทบัถมกันของชิ้นสวนหนิเดิม 
 2. เกิดทางเคมี (chemical) เปนการตกตะกอนทางเคมี พบมากในรูปของแคลเซียมคารบอเนตหรอืพวกซิลิกา 
 3. เกิดทางชีวะ (biological) สวนมากจะเกี่ยวกับพวกเปลือกหอย หรือพวกพืชทีต่กตะกอนทับถมกัน และ
กลายเปนหินตะกอนไปในทีสุ่ด แตในธรรมชาติจริงๆ แลว  การเกิดหินตะกอนทกุอยางจะเกีย่วของกันมาก ไมได
แยกออกจากกนัโดยสิ้นเชิง 
 หินตะกอนที่พบมาก 
 1. หินตะกอนเนื้อผสม มีกระบวนการเกดิทางกลศาสตรเปนสวนใหญ เปนการทับถมและผานกระบวนการ
สรางหินตะกอนของชิ้นสวนของหินตางๆ 
 หินกรวดมน (conglomerate) ประกอบดวยตะกอนที่เปนกรวด หรือทรายเชื่อมเกาะกันอยูดวยสารเชื่อม 
ตะกอนมีลักษณะกลมมน แสดงวาถูกกระบวนการพดัพาเปนเวลานาน กรวดและทรายมักเปนพวกแรควอตซ แตจะ
เปนอยางอื่นกไ็ด และสารเชือ่มอาจเปนวสัดุชนิดเดียวกนั กับตะกอนก็ได เชน ตะกอนอาจเปนซิลิกา และสารเชื่อมก็
เปนซิลิกาดวย หรือตะกอนอาจเปนชิ้นสวนของหินปูน และสารเชื่อมเปนแคลเซียมคารบอเนตก็ได 
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หินกรวดเหลี่ยม (breccia) ลักษณะคลายคลึงกันกับหนิกลมมน แมวาตะกอนมีลักษณะเปนเหล่ียม แสดงวา
เกิดจากการพดัพามาตกตะกอนในระยะใกล 

หินทราย (sandstone) ประกอบดวย ซิลิกา เปนสวนใหญ มีลักษณะเหมือนทรายเกาะตวักนั มีสีตางๆ ได
หลายสี และมสีารเชื่อมไดหลายๆ อยางดวย ถามีเฟลดสปารอยูมากกวารอยละ 25 เรียกวา อารโคส (arkose) แตถามี
แรดินเหนยีว และชื้นสวนของหินดั้งเดิมอยางอื่นประกอบดวยเรียกวา เกรยแวก (greywacke) 

หินดินดาน  (shale) คือดินเหนียวที่แข็งตวั องคประกอบสวนใหญเปนแรดินเหนยีว อาจจะมีทรายละเอียด 
หรือทรายแปง (silt)  อยูดวย และอาจจะมีองคประกอบอยางอื่นอยูดวยได เชน พวกเหล็กออกไซด ปกตแิลว
หินดนิดานไมมีสารเชื่อม เพราะตัวมนัเองเชื่อมกันไดดอียูแลว หินจะมีลักษณะเปนชั้นบางอัดตวักัน สําหรับหินที่มี
ตะกอนดินเหนียวอัดตัวกัน แตไมมีช้ันแบบหินดนิดาน เรียกวา หินโคลน (mudstone) 

หินทรายแปง (siltstone) ไดแกพวกหินที่มเีนื้อละเอียดมากจนเทากับฝุน แตไมละเอียดเทาดินเหนยีว ถูกน้ําก็
จะไมเหนยีว 

2. หินตะกอนที่เกิดจากการตกตะกอนทางเคมีเปนสวนใหญ 
หินปูน (limestone) มีอยูหลายชนดิ ประกอบดวยแรแคลไซดเกือบทั้งหมด มีทั้งที่เปนผลึกใหญ 

(macrocrystalline) และพวกผลึกเล็ก (microcrystalline) หินจะทําปฏิกิริยากับกรดเกลือเจือจางเปนฟองฟูและมักมี
ลักษณะเนื้อสมานแนน (massive) หรือเนือ้แบบผลึก (crystalline) 

หินปูนเนื้อไขปลา (oolitic limestone) เปนหินปนูที่เนื้อหินประกอบดวยเมด็เล็กๆ ของแคลเซียมคารบอเนต
เกาะกันคลายไขปลา 

หินยิปซัม (rock gypsum) เปนหนิที่เกดิจากการตกตะกอนของยิปซัม จะออน แรองคประกอบเรียกวา 
ยิปซัมหิน 

หินเกลือ (rock salt) ประกอบดวยแรเฮไลต เกิดจากการตกตะกอนของโซเดียมคลอไรด ถาปลอยไวจะดูด
น้ําและชื้นได ถาหากวาเรยีกโดยเนนแรองคประกอบ จะเรียกวาเกลือหนิ 

หินเหล็กไฟ (flint) เกิดจากการตกตะกอนทางเคมีของซิลิกาจากน้ําใตดิน องคประกอบสําคัญก็คือพวกซิลิกา 
แตไมเกดิผลึกใหเห็น 

ศิลาแลง (laterite) เกิดจากการเคลื่อนไหวของน้ําใตดินที่ขึ้นลง ทําใหมีการตกคางของพวกเหล็กออกไซด 
แมงกานีสออกไซด เกาะกนัเปนชั้น ลักษณะเปนแบบมวลสารพอกหรือสารเม็ดกลม (concretionary or nodule) สาร
เชื่อมก็เปนพวกเหล็กออกไซด เหมือนเนื้อตะกอนของมันเอง ศลิาแลงอาจจะเกิดจากการที่ซิลิกาถูกเคลื่อนยาย
ออกไปมาก จากการสลายตวัของหินอัคน ีเชน พวกหินแกรนิต หรือหินอื่นๆ ก็ได และทําใหสวนที่หลงเหลืออยูเปน
พวกออกไซดของเหล็ก อะลูนัม และแมงกานีส ปจจบุันมีผูนิยมเรยีกในทางวิศวกรรมวา ลูกรังเมื่อเปนเม็ดเดี่ยวๆ 
หรือ แมรังเมื่อเชื่อมยึดจับตัวกันแนนหรือเปนแผนแข็ง (duricrust) 

มารล (marl) เปนหินปนูทุตยิภูมิ เกดิจากหินปูนที่สลายตัวแลวเกาะจบัตัวกันใหม กับแรดินเหนยีว จะออน 
ลักษณะการจบัตัวกันเปนแถบ สารเม็ดกลม หรือมวลสารพอก ทําปฏิกิริยากับกรดเกลือเจือจางเกดิฟองฟู 
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3. หินตะกอนที่เกิดจากการตกตะกอนทางชีวะเปนสวนใหญ 
หินโคคีนา (coquina) เปนหินปูนที่มีช้ินสวนเปลือกหอยในลักษณะตางๆ เปนองคประกอบ เปลือกหอย

เหลานี้คาดวาเกิดในสภาพแวดลอมขณะมกีารตกตะกอนของหินปูนนัน้ 
ชอลก (chalk) เปนหินปนูเนื้อละเอียด ออน เต็มไปดวยรูพรุน สวนประกอบหลักของมันก็คือเปลือกของ

สัตวทะเลขนาดเล็กมาก ปกติจะมีสีขาว 
หินปูนฟอสซลิ (fossiliferous limestone) มีช้ินสวนของซากสัตวทะเล เชน เปลอืกหอย ปะการัง ไครนอยด 

(crinoid) เต็มไปหมด  และเชือ่มตัวกันดวยแคลเซียมคารบอเนต 
ถานหิน (coal) มีลักษณะสีดาํแข็งแตเปราะ  เปนวัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากการสะสมตัวของสวนที่สลายตัวของ

พืช และเกิดอยูเปนชั้นไดเนือ่งจากมีสารอื่นมาตกทับถมตอนบน องคประกอบสําคัญคือ คารบอน อาจจะกลาววาเปน
การตกตะกอนเชิงกลศาสตรกับชีวะรวมกนัก็ได 

ไมกลายเปนหนิ (petrifield wood) เกิดจากการแลกเปลี่ยนที่กันของของเหลวภายในเซลไม กบัซิลิกาขาง
นอก เมื่อมีการทับถม และแข็งตัวเปนหิน มีลักษณะเหมอืนไมเมื่อดภูายนอก แตเนื้อแข็งเปนหนิ 

หินแปร  
หินแปรเปนหนิที่แปรสภาพมาจากเดิม โดยอิทธิพลของอุณหภูมิและความดัน แบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 
กลุมหินท่ีแรเรียงตัวเปนแผน (foliated rocks) เนื้อหินจะมีลักษณะเปนร้ิวขนาน เนือ่งจากการเรียงตัวเปน

แผนของแร แบงลักษณะเนือ้ออกเปน 
1. เนื้อเปนแถบลายทาง (gneissic layering) เมื่อมีแรเรียงตัวเปนชัน้ๆ สลับสีกัน 
2. เนื้อไร (schistose) มีการเรียงตัวของแร แตเปนแรชนดิเดียวกนั ไมมีการสลับหรือการเรียงตัวนัน้ ไมเปน

แผนตอเนื่องกนัมาก 
3. เนื้อมีแนวแตกแบบหินชนวน (slaty cleavage) ถาหากการเรยีงตวัเปนแผนเกดิในหนิเนื้อละเอียด และ

อาจจะทําใหแตกออกเปนแผนบางๆ ได 
กลุมหินแรไมมีการเรียงตัวเปนแผน (nonfoliated rocks) พวกนี้มักจะมีลักษณะเปนกอนทึบ มักจะเกิดกับ

หินที่มีแรองคประกอบสวนใหญเพยีงอยางเดียว 
วิธีแจกแจงชนดิของหินแปร วิธีแจกแจงหินแปรที่งายที่สุด คือ การดูจากการเรยีงตัวเปนแผนของแรกอน 

แลวจึงดแูรองคประกอบอีกครั้งหนึ่ง กลุมแรบางชนิดเปนปจจัยชวยบอกใหรูวาหนิแปรนั้นแปรสภาพมารุนแรง
หรือไม เชน พวกเฟลดสปารและแอมฟโบลในหินแปร แสดงวาหนิแปรสภาพมาขั้นสูง 

หินแปรที่พบมาก 
1. หินชนวน (slate) คลายหินดินดาน แตแข็งกวา เนื้อแนนกวา มีแนวแตกเรยีบ อาจจะมีสีเทา ดํา แดง ก็ได 

แรตรวจไดยาก สวนมากเปนแรดินเหนยีว และมีควอตซอยู 
2. หินฟลไลต (phyllite) คือหินที่แปรสภาพขั้นสูงขึ้นไปจากหนิชนวน แตยังไมเขาขั้นจะเปนชิสต  มักจะมี

ไมกา มีความมันวาวมากกวา และจับล่ืนมอืกวา 
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3. หินชิสต (schist) เปนหนิแปรที่องคประกอบผันแปรไปไดมาก และมีการเรียงตวัเปนแผนของแรแบบเนื้อ
ไร 

4. หินไนส (gneiss) เปนหนิแปรเนื้อหยาบ ลักษณะของเนื้อหินเปนแบบมีแถบลายทาง แถบอาจจะคดโคง 
หงิกงอได องคประกอบเชิงแรที่พบบอยในเมืองไทยคลายๆ กับหินแกรนิต คือมี ควอตซ เฟลดสปาร ไมกา และมีแร
อ่ืนๆ ปนอยูบาง 

5. หินควอตซไซต (quartzite) แปรสภาพมาจากหนิทราย องคประกอบสวนใหญก็คอื ควอตซ เปนหินที่ไม
มีแรเรียงตวัเปนแผนบาง 

6. หินออน (marble) แปรสภาพมาจากหินปูนเนื้อละเอยีดแนน ทําปฏิกิริยากับกรดเกลือเจือจาง หนิออนเปน
หินแปรทีแ่รไมเรียงตัวกันเปนแผนบาง หนิออนบริสุทธิ์จะมีสีขาว แตส่ิงเจือปนจะทาํใหมีสีไดหลายสี (เอิบ เขียว
ร่ืนรมณ  2541 คูมือปฏิบัติการสํารวจดิน) 

 
14) Parent Material – วตัถุตนกําเนดิดนิ : ใหบนัทึก วตัถุตนกําเนดิของดินที่พบนัน้ๆ ถาไมทราบควรเวน

ชองวางไวและศึกษาใหรูใหไดในภายหลัง 
วัตถุตนกําเนิดดิน คือ วัสดุดนิตางๆ ทั้งที่เปนอินทรียสาร และอนนิทรียสาร ที่เกาะตวักันอยางหลวมๆ แลว

เปลี่ยนแปลงไปเปนดิน  
14.1 ชนิดของวัตถุตนกําเนดิดนิ จําแนกออกไดเปน 
14.1.1 วัตถุตนกําเนิดดนิอินทรีย แบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 
 14.1.1.1) วัสดุไฟบริก (fibric materials) เปนวัสดุอินทรียที่สลายตัวนอย มีช้ินสวนที่ยังแสดง

ลักษณะของสิ่งมีชีวิตดั่งเดิม เชน ช้ินสวนของพืชตางๆ อยูมาก เชนพีต (peat) 
 14.1.1.2) วัสดุเฮมิก (hemic materials) เปนวัสดุอินทรียที่สลายตัวปานกลาง บางสวนสามารถ

สังเกตเห็นไดวาเปนสวนไหนของพืชหรือสัตว เชน mucky peat 
 14.1.1.3) วัสดุแซพริก (sapric materials) เปนวัสดุอินทรียที่สลายตัวมาก สวนใหญกลายเปน

อินทรียวัตถุ และไมสามารถจะแจกแจงชิ้นสวนของวัสดวุามาจากอะไรได เชน มกั (muck) 
 14.1.1.4) วัสดุลิมนิก (limnic materials) เปนวัสดุผสมระหวางอนนิทรียสารกับอินทรียสาร หรือ

ตกตะกอนทางเคมีจากสารละลาย เชน เปนของผสมของอัลจี (algae) ไดอะตอม (diatom) มูลสัตว น้ํา พืชลอยน้าํที่
สลายตัว จะขาดสารเสนใย 

14.1.2 วัตถุตนกําเนิดดนิท่ีเปนอนินทรียสารหรือวัตถุตนกําเนิดดนิแรธาตุ  ที่พบมากในประเทศไทยจําแนก
ไดดังนี ้

 14.1.2.1) วัสดุตกคาง (residuum) เกิดจากการผุผังอยูกับที่ตอเนื่องจากหนิแข็งขึน้มาดานบน มี
ลักษณะที่เกีย่วกับชั้นหนิดานลางแลวแตวาจะเปนชนิดใด เนื้อประกอบดวยอนุภาคตางๆ ที่ไมมีการแยกขนาด บางที่
พบเศษหรือช้ินสวนของหนิที่กําลังสลายตัวดวย 
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 14.1.2.2)  เศษหินเชิงเขา (colluvium) เกิดจากชิ้นสวนหนิและแรที่ผุผัง แลวรวงหลนลงมาจากสวน
ที่สูงลงไปหาที่ต่ําเพราะแรงดึงดูดของโลก และทับถมกันอยูไมไกลจากแหลงเดิมโดยยังเปนชิ้นสวนที่มีรูปรางและ
ขนาดคละกัน (ไมมีการคัดขนาด) หลังจากนั้นจึงเกิดเปนดินขึ้น มักพบรวมกับวัสดุตกคาง และอยูใกลกับภูเขาหรือ
หนาผา 

 14.1.2.3) ตะกอนน้ํา (water deposits) เกิดจากการสะสมของตะกอนที่ถูกน้ําพัดพามา ลักษณะเดน
คือ จะมีการคดัขนาดทั้งในแนวดิ่ง (vertical) และแนวราบ (horizontal) ปกติตะกอนจะมีขนาดเทาๆ กันในบริเวณ
หนึ่งๆ ขนาดจะใหญเมื่ออยูใกลแหลงของตะกอน และขนาดของตะกอนจะเล็กลงทางปลายน้ํา รูปรางของตะกอนมี
ความกลมมนสูงกวา 2 ชนิดแรก ตะกอนน้าํแบงออกเปนมากมายหลายชนิด  

 1. ตะกอนน้ําพาเฉพาะแหง หรือตะกอนน้ําพาทองถิน่ (local alluvium) ลักษณะของตะกอนจะไม
คอยกลมมนเกดิจากอิทธิพลการพัดพาของน้ําระยะใกล ไมคอยมีการคัดขนาด 

 2. ตะกอนน้ําพา หรือตะกอนลําน้ํา (riverine alluvium) มีการคัดขนาดของตะกอนดีกวาตะกอนน้ํา 
พาเฉพาะแหงมาก และพบเกี่ยวของกับธารน้ํา ขนาดใหญถึงเล็ก 

 3. สิ่งท่ีทับถมในทะเลสาบ (lacustrine deposits) เปนตะกอนละเอียดทับถมในทองทะเลสาบ
โดยเฉพาะคือในทะเลสาบน้ําจืด 

 4. ตะกอนทับถมภาคพืน้สมทุร (marine deposits) เปนตะกอนที่ตกทับถมโดยอิทธิพลของน้ําเค็ม
ในทะเลและมหาสมุทร จะไมแสดงชั้นการทับถมตามฤดูกาล (varving) และมักมีสวนหลงเหลือของสิ่งมีชีวิตใน
ทะเล 

ตะกอนที่ตกทบัถมโดยอิทธิพลของน้ํานี้ พบในสภาพภูมิประเทศตางๆ ในปจจุบันมากมายรายละเอียด
เพิ่มเติมสามารถศึกษาไดจากหนังสือเกีย่วกบักําเนิดดิน และการสํารวจดินโดยทัว่ไป 

 14.1.2.4) ตะกอนทับถมโดยอิทธิพลของลม (eolian deposits) เปนตะกอนที่เคลื่อนยายมาทับถม
โดยอิทธิพลของลม ตะกอนมีการคัดขนาด สวนใหญมีขนาดเล็ก ตัง้แตขนาดทรายละเอียดลงไป พบในบริเวณใกล
ชายหาดของแมน้ําหรือทะเล บางทีตกเปนปริมาณมากๆ ได ตะกอนจะมีผิวเรียบเนือ่งจากมีการขดัสีกันของตะกอน
มาก เชน ในบริเวณเนินทราย (sand dune) ที่ราบดินลมหอบ (loessial plains) เปนตน บางครั้งแสดงชั้นการทับถม แต
บางครั้งอาจจะคัดขนาดตั้งแตใหญไปหาเล็ก แตไมแสดงชั้นชัดเจน แบงออกไป 

 1. ดินลมหอบหรือตะกอนลมหอบ (loess) อนุภาคเลก็ ตกตะกอนเปนเนื้อเดียวกนั แตตอนบน
ละเอียดกวาตอนลาง 

 2. ตะกอนทราย (sand) อนุภาคขนาดทรายตกเปนชั้นและมีความหนาสม่ําเสมอ 
 3. ฝุน (dust) เปนอนุภาคแขวนลอย และตกทับถมในปรมิาณนอยตอคร้ัง 
 4. วัสดุจากหยาดน้าํฟา (precipitation induced materials) เปนสารละลายและฝุน ที่ตกลงมากับ

หยาดน้ําฟา (เอิบ  เขียวร่ืนรมณ  2541  คูมือปฏิบัติการสาํรวจดิน) 
15) Land form –ภูมิสัณฐาน : ใหบันทกึรายละเอียดวาภูมิสัณฐานบริเวณทีพ่บเปนอะไร เชน alluvial plain 

(ที่ราบตะกอนน้ําพา) alluvial terrace (ตะพกัลําน้ํา)  river terrace (ตะพกัลุมน้ํา) backswamp (ที่ลุมหลังสันดิน) levee 
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(สันดินริมน้ํา) low terrace (ตะพักลําน้ําระดับต่ํา) tidal flat (ที่ราบน้ําขึน้ถึง) denudation surface (พืน้ผิวของการเกลี่ย
ผิวแผนดนิ) dissected erosion surface (พื้นผิวเหลือจากการกรอนซอยแบง) หรือ strath terrace (ตะพักเหลือจากการ
กรอน) เปนตน 

16) Slope – ความลาดชัน : ใหบันทึกตวัเลขเปน % ของ slope  
17) Topography – ลักษณะภูมิประเทศ : ใหบันทกึลักษณะภูมิประเทศซึ่งสัมพันธ กับ ความลาดชัน และการ

แบงชั้นความลาดชันของพื้นที่ในประเทศไทยนัน้ ไดแบงออกเปน 8 ช้ัน ดังตารางที่ 2 
 

         ตารางที่ 2  ชั้นความลาดชันและสภาพภูมิประเทศ 
สัญลักษณ รอยละของความลาดชัน สภาพภูมิประเทศ (topography) 

A 0-2 ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ 
(level to nearly level) 

B 2-5 ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
(gently undulating) 

C 5-12 ลูกคลื่นลอนลาด 
(undulating) 

D 12-20 ลูกคลื่นลอนชัน 
(rolling) 

E 20-35 เนินเขา 
(hilly) 

F 35-50 สูงชัน 
(steep) 

G 50-75 สูงชันมาก 
(very steep) 

H >75 สูงชันมากที่สุด 
(extremely steep) 

 
18) Elevation – ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง : ความสูงจากระดับน้ําทะเลของตําแหนงทีเ่จาะสํารวจ

โดยใชเครื่อง GPS หรือจากแผนที่ภูมิประเทศหนวยบันทกึคาเปนเมตร 
 19) Topographic position – ตําแหนงที่เจาะสํารวจบนสภาพภูมปิระเทศ : ใหบันทกึวาอยูบริเวณใด ดงัภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6  แสดงตําแหนงตางๆ บนสภาพภมิูประเทศ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 20. Runoff  - น้ําไหลบา : ใหคาดคะเนการไหลบา ของน้ําผานผิวดินวาเร็วชาอยางใด โดยใชลักษณะของ 
หนาตัดดิน ความลาดชันของพื้นที่ พืชพันธุ ที่ขึ้นคลุมดิน และลักษณะภูมิอากาศมาพิจารณา การแบงชั้นของน้าํไหล
บาแบงไดดังนี ้
 1. slow (ชา) : น้ําจะไหลบาผานหนาดินไปชาเหลือเกิน จนกระทั่งเปนเหตุใหน้ํามักขงัอยูบนผิวดินเปนระยะ
เวลานานพอประมาณกอนทีจ่ะซึมลงสูช้ันดินขางลาง หรือไมก็พอไหลผาน ก็ซึมลงสูดินหายไปจนหมดเลย ตามปกติ
แลวจะพบในบริเวณที่ราบต่าํ มักใชทํานาเปนสวนมาก หรือไมก็บริเวณดินที่เปนทรายจัด การกดักรอน (erosion) 
ของหนาดินมนีอยมากหรือไมมีเลย 
 2. medium (ปานกลาง) : น้ําจะไหลบาผานหนาดนิ ไปไดเร็วพอประมาณ สวนใหญแลวน้ําจะซึมลงไปสูช้ัน
ดินขางลาง จนเกือบหมด ถาจะขังอยูบนผิวหนาดินก็ช่ัวระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น การกัดกรอนของหนาดนิเมื่อถูกน้ํา
ไหลบาในระดบันี้จะมเีล็กนอย ในบริเวณดินที่ไมไดถูกไถพรวน ถาถูกไถพรวนจะมีในระดับปานกลาง 
 3. rapid   (เร็ว) : น้ําจะไหลบาผานหนาดินไปอยาง รวดเรว็จะซึมผานลงไปสูช้ันดินขางลางก็เพียงเล็กนอย
หรือไมซึมเลยเนื่องจากน้ําไหลบาผานผิวดินไปอยางรวดเร็ว หนาดนิจะถูกน้ํากัดกรอนไปเปนจาํนวนมากลงไปยังที่
ลาดชันต่ํากวา ดังนั้นอัตราการสูญเสียหนาดินโดยการกัดกรอนจะเกิดขึน้ในอัตราปานกลาง ไปจนกระทั้งสูงมาก 

21) Erosion – การกรอน : ใหระบุถึงชั้นของการกรอนของดิน 
 การกรอนของดินเปนกระบวนการแตกกระจาย (detachment) และการเคลื่อนยาย (movement) ของวัสดุดิน 
ซ่ึงอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือโดยมีการกระทําของมนุษยเปนตัวเรง  ตัวการที่ทําใหเกิดการกรอนของดินตาม
ธรรมชาติ ไดแก น้ํา (water) และลม (wind) การกรอนของดินทําใหคุณภาพของดินเสื่อมลง ดินจะสูญเสียธาตุอาหาร 
สมบัติทางกายภาพไมเหมาะสม ดินแนนทึบ ดินตื้นขึ้น เปนตน  

21.1 การกรอนโดยน้ํา (water erosion) 
เปนการสูญเสียวัสดดุินจากการพัดพาของน้าํ สวนหนึ่งของกระบวนการคือการแตกกระจายของวัสดดุินโดย

เม็ดฝนที่ตกลงมากระทบ วัสดุดินจะแขวนลอยอยูในน้ําทีไ่หลบาและถกูพัดพาไป แบงออกไปเปน 4 แบบไดแก 

Position Code 
Summit SU 
Shoulder SH 

Backslope BS 
Footslope FS 
Toeslope TS 
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1. การกรอนแบบแผน (sheet erosion) เกิดขึ้นบนพื้นที่ทีค่วามลาดชันไมมากนักอนุภาคดินจะถูกเคลื่อนยาย
ในลักษณะแผกระจายทั่วไปพรอมกับน้ําทีไ่หลบาพื้นผิวดิน 

2. การกรอนแบบริ้ว (rill erosion) เกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีความลาดชันเลก็นอยถึงปานกลางแตไมคอยสํ่าเสมอ 
เปนการสูญเสียดินไปตามรองเล็กๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวดนิ ซ่ึงอาจจะเกิดจากการที่การกดัเซาะของน้ําเริ่มรุนแรง แตรอง
เหลานี้สามารถทําใหหายไปดวยเครื่องมือไถพรวนธรรมดา 

3. การกรอนแบบรอง (gully erosion) มักเกิดบนพืน้ที่ที่มีความลาดชันปานกลางหรือลาดชันสูงๆ ซ่ึง
กระบวนการกรอนคอนขางรุนแรง รองจะมีขนาดกวางและลึก อาจเกดิจากบริเวณรองน้ําธรรมชาติ รองที่เกิดจากการ
ไถพรวน รองทางเดินของสตัว เสนทางตางๆ รองระหวางแถวพืช เมื่อมีปริมาณน้าํเพิ่มขึ้นจากฝนตกหรือการใหน้ํา
ชลประทาน รองจะมีขนาดใหญขึ้น การทีจ่ะทําใหรองเหลานี้หายไปตองใชเครื่องมือขนาดใหญและชนิดพิเศษ 

4. การกรอนแบบทอ (tunnel erosion) มักจะเกิดบริเวณใตช้ันผิวดินทีม่ชีองทางใหน้ําไหลผานไดดี ชองทาง
น้ําไหลเหลานัน้อาจเกดิจากการเชื่อมตอของชองวางขนาดใหญ รูของสัตว หรือรอยแตกระแหง รูรากพืชที่ตายและ
ถูกยอยสลายแลว และเมื่อชองวางหรือรูเหลานี้ถูกน้ํากดัเซาะเรื่อยๆ ก็จะขยายใหญขึ้น จนคลายกับเปนทอ (piping) 
และบริเวณทีน่้ําผานเขามา บางครั้งมีการกัดเซาะมากจนมีขนาดใหญและมีลักษณะคลายเหยือก (juggimg) 

21.2)  การกรอนโดยลม (wind erosion)  
มักพบบริเวณที่มีฝนนอย โดยเฉพาะในชวงแหงแลงความรุนแรงจะขึ้นกับลักษณะความเร็วของกระแสลม 

ความมากนอยของพืชพรรณที่ปกคลุมดิน โดยทั่วไปจะไมมีความสัมพนัธกับความลาดชันของพื้นที ่
 
การประเมินการสูญเสียดินโดยการกรอนดวยวิธีสนาม 
จะใชการคาดคะเนจากการสูญเสียช้ันดินบนซึ่งไดแกช้ันดิน A ซ่ึงเปนชั้นผิวดินที่ถูกรบกวนหรือช้ัน

ดินอนินทรยีทีค่ลุกเคลาดวยอินทรียวัตถุ และช้ันดิน E ซ่ึงเปนชั้นที่อนุภาคดนิเหนยีวและแรธาตตุางๆ ถูกชะลางลง
ไปสะสมในชัน้ดินลางๆ (ตารางที่ 3) 

 
ตารางที่ 3  ชั้นของการกัดกรอน (degree of erosion classes) 

ชั้น สัญลักษณ ชื่อเรียก การสูญเสียของชั้นดิน * (%) 
1 E0 ไมมีการกอน (non eroded) 0% 
2 E1 กรอนเล็กนอย (slightly eroded) 0 - < 25% 
3 E2 กรอนปานกลาง(moderately eroded) 25-75% 
4 E3 กรอนรุนแรง (severe erosion) >75% 
5 E4 กรอนรุนแรงมาก (very severe erosion) 100% 

*รอยละการสูญเสียของชั้นดิน A และ/หรือ ช้ัน E หรือของชั้นดินตอนบน 20 ซม. (ถาช้ันดิน A และ/หรือ ช้ันดิน E ดั้งเดิมมีความ
หนานอยกวา 20 ซม.) 
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22)  permeability - ความสามารถใหน้ําซึมผาน : ใหสังเกตดวยสายตาไดในสนาม โดยทัว่ๆ ไปแลวสังเกต
ไดจากชัน้ที่คาดวามีการซาบซึมน้ํา หรือยอมใหน้ําไหลผานไดชาที่สุด ของ solum (ของชั้น A หรือ B ) หรือของชั้น 
substratum (ช้ันใตช้ัน A หรือ B) ที่พบการแบงชั้นของความสามารถใหน้ําซึมผานของดินใหถือช้ันดังตอไปนี ้
 1. slow (ชา) : คาดวาดนิมี hydraulic conductivity (สัมประสิทธิ์การซาบซึมน้ํา) นอยกวา 0.5 ซม./ชม. 
 2. moderate (ปานกลาง) : คาดวาดนิมี hydraulic conductivity อยูระหวาง 0.5-15 ซม./ชม. 
 3. rapid (เร็ว) : คาดวาดนิมี hydraulic conductivity มากกวา 15 ซม./ชม. 
 
 23) Ground water – น้ําใตดิน : ใหบันทกึวาตําแหนงทีท่ําการเจาะสํารวจพบระดับน้ําใตดนิลึกประมาณใด 
อาจสังเกตไดจากบอน้ําของเกษตรกรที่อยูในบริเวณใกลเคียง หากไมพบน้ําใตดนิในหลุมที่เจาะสํารวจ 
 
 24) Drainage – การระบายน้าํของดิน : การแบงชั้นของการระบายน้ําของดินใหถือลักษณะตามกําหนดไวใน 
USDA soil drainage classes ดังตอไปนี้  
 0. การระบายน้ําเลวมาก (very poorly drained) : น้ําจะไหลซึมไปจากดินชามากมีระดับน้ําใตดนิตื้นมาก 
อาจจะอยูใกลกับผิวหรือมีน้าํขัง เปนระยะเวลานานในปหนึ่งๆ ดินที่จัดอยูในชั้นการระบายน้ําแบบนี้มกัจะพบ
ลักษณะดังตอไปนี ้
 - มักจะพบระดับน้ําใตดินลึกไมเกนิ 50 ซม.จากผิวดนิ ในระยะเวลานานถึง 6 เดือน หรือมากกวาในปหนึ่งๆ 
 - ดินที่มกีารระบายน้ําแบบนี้ มกัจะเกิดในบริเวณที่ราบหรือที่ราบต่ําเปนหนองและบงึ เปนตน 
 - ลักษณะสีของดินบน (ระยะ 18 ซม.) ปกติจะมีสีเขม มี value นอยกวา 5.5 เมื่อดนิแหง และนอยกวา 3.5 
เมื่อดินชื้น มี Chroma 2 หรือ นอยกวา 
 - ลักษณะสีของดินลาง โดยท่ัวๆ ไปจะมสีีเทาออนหรือเทาแตบางทีกอ็าจจะพบสีเขยีวหรือสีน้ําเงนิ จุดประ
อาจจะมหีรือไมก็ได แตถาสังเกตดแูลว คา chroma ของจุดประควรจะเปน 2 หรือนอยกวา สําหรับ hue 10 YR   และ 
chroma 3 หรือนอยกวา สําหรับ hue 2.5 YR หรือสีเทากวานี้ high chroma ของจุดประจะไมมีในดินนี้ (เพราะเปน
ลักษณะที่แสดงถึงขบวนการ เพิ่มออกซิเจน มากกวาขบวนการลดออกซิเจนในดิน 
 ดินที่มีการระบายน้ําเลวมากกวา ดนิจะเปยกชื้นจนเปนเหตใุหพืชทีป่ลูกทั่วๆไปไมเจริญงอกงามถาไมมีการ
ระบายน้ําชวย ยกเวนพวกขาวเทานัน้ (จําลอง  ศิริพันธุ  2518) 
 1. การระบายน้ําเลว (poorly drained) น้ําจะไหลซึมไปจากดนิชามาก ซ่ึงจะทําใหดินยังคงเปยกชื้นอยูเปน
เวลานาน โดยปกติระดับน้าํใตดินในฤดูฝนจะอยูที่ระดบัผิวดินเปนระยะเวลาสั้นกวา 6 เดือน ดนิที่มีการระบายน้ํา
แบบนี้จะเกดิในที่ต่ํา เชน บึงและบริเวณน้ําขังในระหวางฤดูฝน หรือน้ําขังในที่ราบที่มีคันกั้นไว สาเหตุของการ
ระบายน้ําเลวนี้เกิดขึน้จากระดบัน้ําใตดนิตื้น ในหนาตดัของดินมีช้ันที่น้ําซึมผานไดชาอยู หรือมีน้ําไหลซึมมาจากที่
อ่ืนที่สูงกวา หรืออาจจะเกิดจากสาเหตุหลายอยางรวมกันดังที่กลาวมาแลว 
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 สีพื้นของดินกเ็หมือนที่มีการระบายน้ําเลวมาก มีสีเขียวหรือสีน้ําเงิน ซ่ึงถาเกิดขึ้นจะตองพบวาลึกกวา 90 
ซม.โดยปกติแลวดินพวกนี้จะมีจุดประเกดิขึ้น และมี chroma สูงกวาในดินที่มกีารระบายน้าํเลวมาก (chroma 3 หรือ
มากกวา) 
 ในฤดูฝน ดินพวกนี้จะมีน้ําในดินมากจนเกินไปจนทําใหไมสามารถปลูกพืชไรไดในสภาพธรรมชาติ 
นอกจากจะใชปลูกขาว  
 2. การระบายน้ําคอนขางเลว (somewhat poorly drained) น้ําไหลซึมออกไปจากดนิยังชาอยูพอที่จะทําใหดนิ
เปยกชืน้เปนระยะเวลานานพอที่จะเปนอปุสรรคในการปลูกพืชไร ดินที่มีการระบายน้ําคอนขางเลวนี้โดยทัว่ๆ ไป
แลว จะมีช้ันทีน่้ําซึมผานไดยากอยู ระดับน้าํใตดินอยูตื้น เนื่องจากมีน้ําไหลซึมมาจากที่อ่ืนที่เปนที่สูงกวา หรืออาจจะ
เกิดจากสาเหตหุลายอยางรวมกัน สีของดนิในชั้นบนโดยทั่วๆ ไปมักจะเปนสเีทา สีน้ําตาลหรือสีเหลือง มีบางชั้น
ภายในความลกึ 75 ซม. จากผิวดินจะมีสีพืน้ที่มี chroma 3 หรือมากกวาอยู สีของดินลาง (lower A, B และ C) ปกติจะ
มีสีเทา มีจุดประที่มี chroma สูง เกิดขึ้นระหวางความลึก 15 ถึง 50 ซม. จากผิวดนิบน ดินนี้ถาใชทํานาจะสังเกตเห็น
จุดประตามรอยรากพืชและตามรูในดินชัน้บน ดินที่จดัอยูในชั้นของการระบายน้าํนี้ถาใชในการปลูกพืชไร จะมี
ขอจํากัดในเรือ่งการระบายน้ําที่ทําใหชงกัการเจริญเติบโตของพืช ยกเวนหรือพืชที่ชอบน้ํา  
 3. การระบายน้ําดีปานกลาง (moderately well drained) การไหลซึมของน้ําไปจากดินคอนขางจะชา ฉะนั้น
ดินจึงเปยกชื้นอยูเปนบางเวลาดินที่มีการระบายน้ําดีปานกลางนี้สวนมากเกิดอยูในสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด 
(undulating) และดินนี้จะมีช้ันที่น้ําซึมผานไดชาอยูในสวนที่เรียกวา solum (ช้ัน A และ B) หรือถัดลงไปเพียง
เล็กนอยระดับน้ําใตดินคอนขางตื้น (บางแหงตื้นกวา 100 ซม.) เพราะมีน้ําไหลซึมมาจากที่อ่ืนที่เปนที่สูงกวาหรือเกิด
จากสาเหตุหลายอยางรวมกัน ในดินชั้น A และสวนบนของดินชั้น B จะไมมีจุดประ จุดประเล็กๆไมคอยชัดเจนจะ
เกิดขึ้นในสวนลางของชั้น B หรือช้ัน C หรือเกิดขึ้นในระหวางความลึก 50 ซม. ถึง 100 ซม. จากผิวดินบน (สําหรับ
ดินพวกที่มีสีเขม จะมีจุดประสีเหลืองหรือสีเทา ที่มองเห็นไมชัดเจนในดินชั้น B หรือช้ัน C ) กรณีที่มีจุดประสีเทา 
จุดประนี้ควรจะอยูลึกเกินกวา 75 ซม. จากผิวดินบน  
 4. การระบายน้ําดี (well drained) น้ําไหลซึมผานไปจากดินไดงาย แตไมเร็วจนเกินไป ดินยังมีความชื้น
เหลืออยูภายหลังจากฝนตก สีพื้นของดินอาจจะเปนสีแดง สีน้ําตาล สีเหลือง และสีเทา สีของดินชั้นที่ต่ํากวาชัน้ A 
สวนมากจะมี chroma 3 หรือมากวา  (chroma อาจจะต่ํากวา 3 ในกรณทีี่มีสีนั้นเปนลักษณะตกคางจากวัตถุตนกําเนิด
ของดิน) จุดประที่ chroma สูงจะไมมีปรากฏใหเห็นในระยะตื้นกวา 100 ซม. แตอาจจะเกิดขึ้นในสวนต่ําของชัน้ B 
หรือ C ที่มีความลึกมากกวา 100 ซม. (แตมีขอยกเวนสาํหรับดินที่มีการปรับปรุงเรื่องการระบายน้ําแลว อาจจะยังมี
จุดประเหลือตกคางอยู พอใหสังเกตเห็น) 
 ดินที่มีการระบายน้ําดนีี้ภายหลังจากฝนหรือภายหลังจากการระบายน้าํเขาไปแลว ดนิจะรักษาความชื้นไวได
พอดีกับความเจริญของพืช 
 5. การระบายน้ําคอนขางมาก (somewhat excessively drained) การไหลซึมของน้ําไปจากดนิเปนไปอยาง
รวดเร็ว เชน ดินที่ประกอบดวยหินที่ยงัไมสลายตัวหมดเปนดินที่มีลักษณะชั้นดนิเกดิขึ้นใหเพียงเล็กนอย เนื้อดนิเปน
ทรายจัด และมีความพรุนมาก ในฤดูแลงดินพวกนีจ้ะแหงลึกลงไปจนถึง 100 ซม. หรือมากกวาและจะไมปรากฏจุด
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ประใหเห็นใน solum สีของดินอาจจะเปนสีแดง สีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีเทาก็ได ดนิที่มีการระบายน้ําคอนขางมากนี้
เหมาะสําหรับปลูกพืชบางชนิดเทานัน้และผลผลิตจะต่ํา  ถาไมมีการชลประทานที่ด ี
 6. การระบายน้ําดีมากเกินไป (excessively drained) การไหลซึมของน้ําไปจากดินเปนไปอยางรวดเร็วมาก 
ดินที่มีการระบายน้ําแบบนีส้วนมาก เปนพวกดินที่ประกอบดวยหินที่ยังไมสลายตวั มีความลาดชันมาก หรืออาจมี
ความพรุนมาก หรืออาจจะประกอบดวยลักษณะทั้งสองอยาง สีของดินอาจเปนสีแดง สีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีเทาก็
ได จุดประจะไมปรากฏใหเห็นในดินชนิดนี้ 
 เนื่องจากดินพวกนีไ้มสามารถจะเก็บความชื้นไวไดนาน จึงไมเหมาะที่จะใชปลูกพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
ทั่วไปๆ 

25)  Flooding   -  ลักษณะน้ําทวม  :  ใหอธิบายรายละเอยีด ดังนี ้
 25.1) Depth   -  ความลึก  :  ใหบันทึกวาน้ําที่ขังอยูบนผิวดินนั้นอยูสูงขึ้นมาจากผิวดินเทาใด 
 25.2) Duration  -  ระยะเวลา  :  ใหบันทกึวาระยะเวลาที่น้าํทวมนั้นยาวนานเทาใดในรอบป

หนึ่งๆ หรือระยะเวลาหนึ่งๆ เชน บอกวา 4-5 เดือนในรอบป 
 25.3) Frequency  -  ความถี่  :  ใหบันทึกวาความถี่ของการที่บริเวณนั้นถูกน้ําทวมวาเปนอยางไร 

ในรอบกี่ปจะทวมสักคราวหนึ่ง เชน 3-4 ปทวมสักครั้งหนึ่ง (3-4 year/a time) หรือทวมปละครั้งทุกป (once a year) เปน
ตน 

ถาหากน้ําไมเคยทวมใหบันทึกวา “none” 
26) Kind of vegetation  -  ชนิดของพืชพรรณ  :  ใหระบชุนิดของพืชทีพ่บในบริเวณนั้นๆ และการใช

ประโยชนที่ดนิ เชน ทํานา ทําไรขาวโพด เปนตน 
27) Genetic Horizon  -  ช้ันกาํเนิด  (ยอมาจากชั้นกําเนิดดิน : Soil Genetic Horizons)  :  ช้ันดินที่มี

ลักษณะเปนชัน้ๆ ขนานหรือเกือบขนานไปกับผิวหนาดนิ แตละชั้นมลัีกษณะแตกตางกัน เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ 
เคมีชีวภาพ และลักษณะอื่นๆ เชน สีดิน เนื้อดิน โครงสรางดนิ การยดึตัว ปฏิกิริยาดิน ส่ิงเหลานีส้ามารถสังเกตไดใน
สนาม การเรียกชั้นดินหลัก จะใชอักษรภาษาอังกฤษตวัใหญ  ไดแก O, A, E, B, C และ R 

O horizon ช้ัน O : ช้ันดินที่มีองคประกอบสวนใหญเปนอินทรียวัสดุพวกซากพืชที่ยังไมสลายตัว หรือ
บางสวนสลายตัวไปแลว เชน ใบไม กิ่งไม มอสส (moss) ไลเคน (lichen) 

A horizon ช้ัน A : ช้ันดินแร (mineral horizon) ซ่ึงเกิดอยูที่ผิวดินหรือใตช้ัน O ประกอบดวยอินทรียวัตถุที่
สลายตัวแลว ผสมคลุกเคลากับแรธาตุในดนิ ไมมีสมบัติเดนที่แสดงวาเปนชั้น E หรือช้ัน B หรือมีลักษณะสมบัตทิี่เปน
ผลมาจากการไถพรวน การทําทุงหญาเลี้ยงสัตว หรือการกระทําอยางอื่นที่คลายกัน โดยปกติมกัมสีีคลํ้า 
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ภาพที่ 7 ชัน้ดนิ (soil horizon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E horizon ช้ัน E : ช้ันดินแรที่มีการสูญเสียอนุภาคดินเหนียว เหล็ก และอะลูมิเนยีม เปนผลใหปริมาณอนภุาค

ขนาดทรายและทรายแปงตกคางอยูในปริมาณที่สูง ช้ันนี้จะมีสีจางกวาชั้นดินใกลเคยีง จึงเรียกวาชั้นซึมชะ (eluvial 
horizon)  

B horizon ช้ัน B : ช้ันดนิที่เกิดใตช้ัน A, E หรือ O เปนชั้นที่มีการสะสมพวกดินเหนยีว เหล็ก อะลูมิเนียม 
ฮิวมัส คารบอเนต ยิปซัม ซิลิกา ซ่ึงถูกชะลางมาจากชั้นบน หรือมีรองรอยท่ีแสดงถึงการเคลื่อนยายคารบอเนตหรอืการ
สะสมพวกเซสควิออกไซด (sesquioxide) หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในชั้น ช้ันสะสมของแร (illuvial horizon) 
อยูในชัน้นี ้

C horizon ช้ัน C : ช้ันที่ไมรวมช้ันหินแข็ง เปนชั้นที่ไมคอยไดรับอิทธิพลจากกระบวนการทางดิน 
(pedogenic process) ขาดสมบัติของการเปนชั้น O, A, E และ B องคประกอบของชัน้ C อาจเหมอืนหรือไมเหมือนกับ
ช้ัน A,E หรือ B ก็ได ปกติถือวาเปนชั้นวัตถุตนกําเนิดดิน นอกจากนี้ยังรวมถึงตะกอนตางๆ หินผุเนือ้ยุย (saprolite) หิน
ที่เกาะตวักนัหลวมๆ (unconsolidated bedrock) หรือช้ันที่มีการสะสมซิลิกา คารบอเนต ยิปซัม หรือเกลือที่ละลายไดงาย 
ที่อยูในสภาพที่แข็งตัวก็ถือวาเปนชั้น C 
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R horizon ช้ัน R : ช้ันหนิแข็งที่ยังไมมกีารผุพังสลายตัว เชน หินแกรนิต หนิบะซอลต หินควอตซไซต หิน
ทราย หินปนู  ช้ันนี้จะตองเปนชั้นที่เชื่อมตดิแนน ใชพล่ัวขุดไมคอยเขาถึงแมไดรับความชื้น 

AB horizon ช้ัน AB : ช้ันดนิในชวงเปลี่ยนแปลง มีลักษณะสวนใหญเหมือนชั้น A มากกวาชัน้ B เดิมเรียกวา
ช้ัน A3 

BA horizon ช้ัน BA : ช้ันดนิในชวงเปลี่ยนแปลง มีลักษณะสวนใหญเหมือนชั้น B มากกวาชัน้ A เดิมเรียกวา
ช้ัน B1 

EB horizon ช้ัน EB : ช้ันดินในชวงเปลี่ยนแปลง มีลักษณะสวนใหญเหมือนชั้น E มากกวาชัน้  B 
BE horizon ช้ัน BE : ช้ันดินในชวงเปลี่ยนแปลง มีลักษณะสวนใหญเหมือนชั้น B มากกวาชัน้ E 
BC horizon ช้ัน BC : ช้ันดนิในชวงเปลี่ยนแปลง มีลักษณะสวนใหญเหมือนชั้น B มากกวาชัน้ C เดิมเรียกวา

ช้ัน B3 
CB horizon ช้ัน CB : ช้ันดนิในชวงเปลี่ยนแปลง มีลักษณะสวนใหญเหมือนชั้น C มากกวาชัน้ B เดิมเรียกวา

ช้ัน C1 
E/B horizon ช้ัน E/B : ช้ันดินในชวงเปลีย่นแปลง ทีแ่สดงลักษณะทัง้ชั้น E และชั้น B อยางชัดเจน โดยมี

สวนประกอบของชั้น B และสวนประกอบของชั้น E มีปริมาตรมากกวา 
B/E horizon ช้ัน B/E : ช้ันดนิในชวงเปลีย่นแปลง ทีแ่สดงลักษณะทัง้ชั้น B และชั้น E อยางชัดเจน โดยมี

สวนประกอบของชั้น E ลอมรอบ สวนประกอบของชั้น B แตสวนประกอบของชั้น B มีปริมาตรมากกวา 
B/C horizon ช้ัน B/C : ช้ันดินในชวงเปลีย่นแปลง ทีแ่สดงลักษณะทัง้ชั้น B และชัน้ C อยางชัดเจน โดยมี

สวนประกอบของชั้น B ลอมรอบสวนประกอบของชั้น C และสวนประกอบของชั้น B มีปริมาตรมากกวา 
ช้ันดินหลักหรือช้ันที่ไดแบงตามลําดับ ยังมีการระบุความแตกตางหรือลักษณะยอยเองลงไปอีก โดยใช

สัญลักษณตัวพิมพเล็ก 
a : การมีอัตราการยอยสลายวัสดุอินทรียทีสู่งมาก ใชสําหรับชั้น   O 
b : ช้ันดินโดยเฉพาะชั้นที่เกิดขึ้นมาโดยขบวนการเกิดดิน แลวถูกทับถม 
c : มีการสะสมมวลสารพวก (concretion) หรือกอนทรงมน (nodule) ซ่ึงสวนใหญจะเปนสารเชื่อมพวก เหล็ก 

อะลูมินั่ม แมงกานีสหรือไททาเนียม แตไมใชซิลิกา โดโลไมต แคลไซต หรือ สารละลายเกลืออ่ืนๆ 
co : ใชเฉพาะชั้นลิมนิค แสดงถึงการตกตะกอนพที (sedimentary peat)  
 d : บงชี้ถึงการจํากัดการเจริญเติบของรากทางกายภาพ หรือกระทําโดยมนุษย ไมมสีารเชื่อม เชน ช้ันดานที่

เกิดจากการไถ 
di : บงชี้ถึงการมีการสะสมไดอะตอมในชัน้ลิมนิค 
e : ใชสําหรับชั้น  O แสดงถึงการสลายตัวของวัสดุอินทรียยังไมสมบูรณ 
f : ดินที่มนี้ําในดินกลายเปนน้ําแข็ง 
ff : บงชี้ถึงชั้นดินที่มีอุณหภมูิตอเนื่องต่ํากวา 0oC และไมมีน้ําแข็งเพยีงพอที่จะทําการเชื่อมแข็ง 
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g : ใชกับชั้นดินที่มีลักษณะอันแสดงวาดนินั้นถูกน้ําแชขังเปนเวลานานพอ เชน มสีีพื้นเปนสีเทา สีเทาแกม
เขียว หรือสีออกทางสีน้ําเงนิ ทั้งอาจมีจุดประในดินดวย 

h : ช้ันสะสมอินทรียวัตถุหรือฮิวมัส 
i : บงชี้ถึงการยอยสลายของอินทรียวัตถุเกดิขึ้นเพยีงเล็กนอย ใชสําหรับชั้น O 
j : ช้ันที่มีการสะสมจาโรไซต (Jarosite) สีเหลืองฟางขาวในดนิเปรี้ยวจดั 
jj : บงชี้ถึงขอบเขตของชั้นดนิผิดปกติ และแตกหกัโดยอิทธิพลของน้ําแข็ง 
k : การสะสมคารบอเนต โดยปกติเปนแคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate) 
m : การเชื่อมเปนแผนแข็ง หรือเชื่อมมากกวา 90 เปอรเซ็นต 
ma : ใชแสดงถึงชั้นลิมนิคที่เปนมารล 
n : บงชี้ถึงการสะสมโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได 
o : แสดงถึงการสะสมของเซสควิออกไซตที่ตกคาง 
p : บงชี้ถึงชั้นที่มีการไถพรวน สวนใหญใชกับชั้น A 
q : มีการสะสมซิลิกา 
r : บงถึงหินทีก่ําลังสลายตัว หรือช้ันหินทีอ่อนยุย ใชสําหรับชั้น C 
s : การสะสมเซสควิออกไซต และอินทรียวัตถุ (sesquioxides and organic matter) 
ss : พบรอยไถล (slickensides) 
t : มีการสะสมแรดินเหนยีว 
u : บงชี้ถึงการพบวัตถุโบราณ หรือวัตถุทีท่ําจากมนษุยหรือโรงงานอุตสาหกรรม เชน แกว ยาง พลาสติก อิฐ 

เหล็ก ฯลฯ 
v : พบชั้นที่มศีิลาแลงออน 
w : บงถึงชั้นที่มีการพัฒนาสแีละโครงสราง ใชกับชั้น B 
x : การมีลักษณะของชั้นดานเปราะ 
y : บงชี้ถึงการสะสมยิปซัม (gypsum) 
z : แสดงถึงการสะสมเกลือมากกวายิปซัม 

 
หลักในการใชสัญลักษณประกอบชั้นดินหลัก 

ช้ันดินหลักตางๆ เขียนแทนดวยอักษรตวัใหญดังที่ไดกลาวถึงมาแลว ในกรณีที่ช้ันดนิมีลักษณะเดนมากกวา 1 
ลักษณะ อาจตองใชอักษรสญัลักษณประกอบชั้นดินหลักมากกวา 1 ตวั การใชเปนไปตามกฎดังตอไปนี้ 

1. สัญลักษณประกอบชั้นดินหลักจะเขยีนตอจากสัญลักษณของชั้นดินหลักทันที เชน Bt, Bc, Bo 
2. ปกติจะไมใชสัญลักษณประกอบชั้นดินหลักมากกวา 3 ตัวดวยกัน 
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3. ในกรณีที่จําเปนตองใชสัญลักษณประกอบชั้นดินหลักมากกวา 1 ตัว อักษรตอไปนีจ้ะใชเปนตัวแรกคือ a, 
d, e, h, i, r, s, t และ w ยกเวนในกรณีของ Bhs หรือ Crt (ช้ันหินผุที่มกีารสะสมดินเหนียว) อักษรตางๆ เหลานี้จะไมใช
รวมกันในชั้นดินเดยีวกัน 

4. ในกรณีที่จําเปนตองใชสัญลักษณประกอบชั้นดินหลักมากกวา 1 ตัว และชั้นดนินั้นไมใชช้ันดนิทีถู่กฝง 
อักษรสัญลักษณตอไปนี้คือ c, f, g, m, v และ x ถาใชจะเขยีนเปนตัวสุดทาย เชน Btc, Bkm  เปนตน 

5. ในกรณีที่เปนชั้นดินถูกฝง อักษร b จะเขียนทายสุด และใชเฉพาะกับชัน้ดินแรธาตุที่ถูกฝง 
6. ช้ัน B ที่มีการสะสมดินเหนยีว และมีลักษณะอื่นๆ ที่แสดงวามีพัฒนาการดานโครงสรางและสีดิน หรือทั้ง

สองอยาง ใชสัญลักษณ  t  เปนสัญลักษณประกอบชั้น คือเปนชั้น  Bt 
7. ช้ัน  B  ที่แสดงลักษณะการขังน้ํา หรือมกีารสะสมคารบอเนต โซเดยีม ซิลิกา ยิปซมั หรือเกลือทีล่ะลาย

งายกวายิปซัม หรือมีการสะสมเซสควิออกไซตตกคาง ใชสัญลักษณประกอบชั้นดนิหลัก g, k, n, q, y, z หรือ  o  
ตามลําดับ ถาหากพบวามีการสะสมดินเหนียวที่เกิดจากการเคลื่อนยายมาสะสมดวย ใหใชอัษร  t  หนาอักษรเหลานี ้ 
เชน  Bto 

8. นอกจากจําเปนที่ตองใชเพื่อวัตถุประสงคในการอธิบาย อักษรที่ใชเปนสัญลักษณประกอบชั้น h, s และ w 
จะไมใชรวมกบั g, k, n, q, y z หรือ  o (เอิบ  เขียวร่ืนรมณ,  2541  คูมือปฏิบัติการสํารวจดิน) 
 
การเขียนสัญลักษณท่ีเปนอักษรและตัวเลขประกอบชั้นในทางดิง่ 
 1. ในกรณีที่เปนชั้นดินเดียวกนัแตมีมากกวา 1 ช้ัน ในหนาตัดดินใหเขยีนแบงโดยใชช้ันที่อยูบนสุดเปนชั้นที ่
1 เชน 
  Ap1-Ap2-Bw1-Bw2-Bt1-Bt2-C1-C2 ฯลฯ  เปนตน 
 2. ในกรณีที่มีความแตกตางของวัสดุ (contrasting materials) หรือมีความไมตอเนื่องทางธรณี (lithologic 
discontinuity) ในหนาตัดดนิ แตเปนชั้นดินเดียวกัน เขียนอักษรที่เปนสญัลักษณประกอบชั้นดิน และแจกแจงโดยตัวเลข
ในทางดิ่ง ดังตวัอยางตอไปนีเ้ชน 
  Ap1-Ap2-2Bt1-2Bt2-2C1-2C2 
  Ap1-Bw-Bt1-2Bt2-2Bt3-3Bt4-3C ฯลฯ  เปนตน 

3. ในชั้นทีแ่บงหรือแจกแจงไวแลวโดยใชตวัเลข แตถาสามารถแจกแจงปลีกยอยไดอีก เพื่อวัตถุประสงคใน
การเก็บตวัอยาง อาจเขียนสญัลักษณตวัเลขไดดังตอไปนี้ เชน 
  Ap1-Ap2-Bt1-Bt21-Bt22-Bt3-C  เปนตน 
 4. ช้ันดินถูกฝง (buried horizons) อาจเขียนไดในลักษณะตอไปนี ้
  4.1 ในกรณีที่วัสดุตอนบนและตอนลางไมแสดงความไมตอเนื่องทางธรณี แตดินชั้นลางเปนชั้นดินถูกฝง เชน 
  Ap-Bw-Btb1-Btb2-BCb  ฯลฯ 
  4.2 ในกรณีที่วัสดตุอนบนและตอนลาง (ซ่ึงถูกฝง) มคีวามไมตอเนื่องทางธรณี อาจเขียนเปน 
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   Ap-Bw-Bt-C-2Ab-2Btb1-2Btb2-2C  ฯลฯ เปนตน  (เอิบ  เขียวร่ืนรมณ, 2541  คูมือปฏิบัติการสํารวจ
ดิน) 
 28)  Depth – ความลึก ใหบงความลึกเปนเซนติเมตรของชั้นดินแตละชัน้วาลึกจากระดับไหนถึงไหน เชน 0-
15 ซม. หรือ 15-34 ซม. เปนตน 
 29)   Color (moist)  -  สีดิน  (เมื่อช้ืน)  : 
 สีของดินจะเหน็ไดชัดและแยกออกไดงาย เมื่อทําการศึกษาลักษณะของชั้นดิน (Soil profile) ฉะนั้นสีของดิน
จึงนับไดวามีความจาํเปนอยางหนึ่งที่จะทําการศึกษา เมือ่เราจําแนกประเภทดิน (Soil classification) สีของดินจะเปน
คุณลักษณะที่เห็นไดงายที่สุด เมื่อทําการสํารวจดินในสนาม โดยปกติสีของดินโดยตัวของมนัเองแลวมีความสําคัญ
เกี่ยวกับดินโดยตรงเปนสวนนอย แตวาสีก็เปนสิ่งที่ช้ีใหเห็นสภาพตางๆ ของดินไดเปนอยางด ี
 29.1 ความสําคัญของสีของดิน   
 ดินที่มีอินทรียวัตถุ (organic matter) อยูกจ็ะแสดงใหเหน็สีของดินแตกตางกันไป เชน ดินที่มีสีคลํ้า (Dark 
colored soil) ก็มีความสัมพนัธที่แสดงใหเห็นวา ดินนัน้มีพวกอนิทรียวัตถุอยูมากกวาดินที่สีจาง (Light colored soil) 
 ดินที่มีการระบายน้ําดี สวนมากจะมีสีดนิตั้งแตสีน้ําตาลออนจนถึงสีน้าํตาล และจะมีสีน้ําตาลเขมเรือสีดําตาม
ปริมาณของอินทรียวัตถุที่เพิม่ขึ้น ดินที่มีอินทรียวัตถุที่สลายตัวดแีลว (Humus) จะมสีีดําหรือเกือบดํา และจะมีสีเขมกวา
ดินที่มีอินทรียวัตถุที่ยังไมสลายตัวดี ซ่ึงสวนใหญจะมีสีน้ําตาล 
 
สีของดนิแตกตางกนัและอาจจะแบงออกไดดังนี ้
 ดินสีน้ําตาลเขมถึงสีดํา (Dark brown to black soils) โดยทั่วไปเปนดนิที่มีอินทรียวตัถุอยูมากในดนิ และเปน
ดินที่มีความอดุมสมบูรณดี ใหผลผลิตในดานเกษตรกรรมคอนขางสูง อินทรียวัตถุนอกจากมีความสัมพันธกับสีของดิน
ทั้งสองนี้แลว ยังทําใหดินนัน้มีโครงสราง (Structure) ด ี และเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของรากพืช และเปนสิ่งชวย
ทําใหธาตุอาหารในดินเปนประโยชนตอพชือีกดวย เชน แคลเซียมและไนโตรเจน 
 ดินที่มีสีน้ําตาลเขมหรือสีดํา บางครั้งก็ไมจําเปนจะตองเปนดินที่มีอินทรียวัตถุมากเสมอไป ดินสีคลํ้าหรือสีดาํ
อาจจะเปนดวยดินนั้นมีปริมาณของแรธาตบุางอยางสูง เชน แมงกานสี เหล็ก แมกนีไทต หรือเปนพวกถานอยูในดินก็
ได 
 ดินสีแดงหรือสีน้ําตาลปนแดง (Red or reddish brown soils) เปนดินที่มีความสัมพันธกับพวก Unhydrate iron 
oxide  หรือพวก  Manganese dioxide และบางสวนของ  hydrated iron oxide  ทําใหเกิดดินที่มีสีแดงหรือสีน้ําตาลปน
แดง โดยปกติพวก  Unhydrated iron oxide  ไมคงสภาพ (Unstable) เมื่ออยูในสภาวะที่มีความชื้นสามารถที่จะถูก
ออกซิไดซไดงาย เมื่อมีปริมาณของออกซิเจนพอเพียงทําใหเปลี่ยนเปน  Ferric oxide (Fe2O3  n  H2O) ใหดินมีสีแดง 
เชนเดียวกับตะปูเหล็กเมื่อถูกความชื้น และถูกออกซิเจนในอากาศก็จะเกิดสนิมสีน้ําตาลแดง สารประกอบของเหล็กที่มี
อยูในดินก็เชนเดียวกัน ดวยเหตุนี้จะเห็นไดวาดินสีแดงนั้นมีสภาพการระบายน้ําดี (Good drianage) และมีการถายเท
อากาศดี (Good aeration) มีสภาพการสลายตัวที่คอนขางรุนแรง ดังนั้นดินสีแดงมักจะเกิดในแถบที่มีอากาศรอนหรือ
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อบอุน มีความชื้นสูง และเปนดินที่มีอายุมาก เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณนอยกวาดินสีดํา แตดีกวาดินสีเทาหรือสี
เหลือง 
 ดินสีเหลือง (Yellow color in soils) สีเหลืองของดินเกิดจากพวก (hydrated iron oxide) มีการระบายน้ําในดิน
ไมคอยดี ในชั้นดินลึกๆ มคีวามชื้นมากกวาดินสแีดง ความแตกตางของภูมิอากาศ ไดแก ความชื้นสัมพัทธและเมฆ
หมอกมากกวาปริมาณน้ําฝน จะเหน็ไดวาการเกิดสีแดงหรือสีเหลืองเกิดจากวัตถุตนกําเนดิเดยีวกนั แตสีเหลืองจะมี
ความชื้นมากกวา ดินสีเหลืองจะเกดิมากกวาดนิสีแดง ในแถบภูมภิาคที่มีความชืน้สูงและมีเมฆหมอกปกคลุมอยูมาก
และเปนดินที่ใหผลผลิตคอนขางต่ํา 
 ดินสีเทาหรือสีขาว (Gray and whitish colors of soils) สวนใหญเกิดจากวัตถุหลายชนิด เชน พวก Quartz, 
Koalin, clay minerals, carbonates of lime & Magnesium, gypsums, เกลือตางๆ, พวกสารประกอบของ Ferrous Oxides 
ดินที่มีสีเทาจัด เกิดอยูในสภาพที่มีน้ําขังอยูตลอด ดินที่มีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว จะมีจุดประสี (Mottling or 
mottle) เกิดขึ้น โดยจะมีสีตางๆ เชน สีเทา  สีน้ําตาล  สีเหลือง สภาพของสีจะเกิดขึ้นในบริเวณที่น้ําใตดินขึ้นๆ ลงๆ 
(zone of fluctuation) คือ มีสภาพเปยกและแหง ตัวอยางของจุดประจะเห็นไดในดินนาทั่วไป ดินสีเทาออน จะแสดงให
เห็นวาดินนี้มีพวกอินทรียวัตถุและพวกเหล็กนอย  ในภูมิภาคที่คอนขางรอนจะเห็นมีดินสีขาวเกิดขึ้น เพราะมี
สวนประกอบของ Calcium carbonate, gypsum,  และเกลืออยู ดินสีขาวบางครั้ง เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินก็ได เชนพวก 
Marl หรือพวกหินสีขาว ดินที่มีสีขาวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งแวดลอมไมเหมาะสมกับพืช หรือพวกจุลินทรียตางๆ ทําให
ไมสามารถมีอินทรียวัตถุเกิดขึ้นได 
 29.2 ความแตกตางของสีดินบนและสีดินลาง 
 สีดินบน (Surface soil color) โดยทั่วไปมีสีคลํ้าหรือสีเทากวาสีดินลาง เพราะมีปริมาณของอินทรียวัตถุ
มากกวา ซ่ึงทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของพืชพรรณตางๆ ดวย เชน ดินในบริเวณทุงหญา โดยปกติจะมีสีน้ําตาลหรือดํา เพราะ
เกิดจากการสลายตัวของตนหญา  มาทับถมกัน  สวนที่ เกิดอยูในสภาพที่ เปนปา  ถาเปนดินปาที่ยังไมได ถูก 
รบกวนจะเห็นวามีช้ันของพวกอินทรียวัตถุเกิดอยูหนาประมาณ 2-3 นิ้ว ตอมาถามีการเปดปาใชประโยชนขึ้น
อินทรียวัตถุพวกนี้ก็จะคลุกเคลากับดินลางซึ่งมีสีจางกวา ทําใหดินชั้นนี้เกิดเปนสีเทา  สีเทาปนน้ําตาล 
 สีดินลาง (Subsoil color) มีความสัมพันธกับพวกอินทรียวัตถุนอยกวาสีดินบน สวนใหญจะมีความเกี่ยวของ
กับการระบายน้ําของดิน ดินที่มีการระบายน้ําเลว ปกติจะมีจุดประสี (Mottling) เกิดขึ้น เชน ดินลางสีเทาก็แสดงใหเห็น
วาดินนี้มีการเกิดภายใตสภาพของการระบายน้ําเลว จุดประสีอาจจะมีสีเทา  สีเหลือง  สีแดงหรือสีน้ําตาลปะปนอยูใน
ช้ันดิน 
 ฉะนั้นจะเห็นไดวาอินทรียวัตถุและการระบายน้ํามีอิทธิพลตอสีของดิน แตก็มีปจจัยอ่ืนๆ ทําใหเกิดสีของดิน 
เชน วัตถุตนกําเนิด ถาดินมีวัตถุตนกําเนิดเปนพวกหินทรายก็จะใหสีจาง สวนดินที่เกิดจากพวก Peat ก็จะใหสีดําคล้ํา 
อายุของดินก็มีขอแตกตาง เชน ดินที่มีอายุมาก (Mature soil) ไดผานขบวนการสลายตัวมาแลวทําใหอินทรียวัตถุถูกชะ
ลางไป และมีปริมาณลดนอยลงทําใหดินมีสีจางกวาดินที่มีอายุนอย (Young soil) ความลาดเท ก็เปนสาเหตุหนึ่ง ดินที่
เกิดบนที่สูงจะมีสีจางกวาที่เกิดในที่ลุมหรือบนที่ราบ ทั้งนี้เพราะดินสีดําชั้นบนถูกชะลางลงมาอยูช้ันลาง และโผลสวน
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ที่เหลือขึ้นมาแทนที่ซ่ึงจะมีสีจางกวา และอีกประการหนึ่งดินในบริเวณที่ต่ํามีปริมาณความชื้นสูงทําใหพืชพรรณตางๆ 
เจริญงอกงามไดมากกวาดินที่มีความชื้นนอย  จึงทําใหมีอินทรียวัตถุมากขึ้นทําใหดินมีสีคลํ้ากวา 
 29.3 การวัดและการเปรียบเทียบสีของดิน 
 การวัดสีของดนิตองมีมาตรฐานในการวัดใหเหมือนกัน โดยทั่วไปเราจะวดัดวย Munsell color charts ซ่ึง
ประกอบดวยแผนเทียบสีตางๆ กันซึ่งในสมุดเทียบสีประกอบดวย 
 Hue  คือ  สีจาก Spectrum เปนสีที่แทจริงโดยขึ้นอยูกับคาของคลื่นแสง (wave length) ใน Munsell color 
charts  ของดินไดแบงออกดังนี้คือ 
  10R,  2.5YR; 5YR; 7.5YR; 10YR; 2.5Y; 5Y 
 Value  คือ ความชัดเจนของสีโดยมีอิทธิพลของสีขาวและดําผสมอยู คาของ Value เมื่อลดต่ําลงสีจะเขมไป
ทางดํา และเมือ่เพิ่มคามากขึน้สีขาวก็จะคอยๆ มากขึ้น คาของ value  เปนไปในแนวตัง้ (Vertical) 
 Chroma  คือความบริสุทธิ์ของสีโดยมีความสัมพันธอยูกับสีขาวหรือสีเทา และจะมีคาเพิ่มมากขึน้เมื่อสีเทาได
ลดนอยลง  คาของ Chroma  เปนไปในแนวนอน (Horizon) 
 การรายงานผลของการเทียบสีดินกับสมดุเทียบสี ตองเรียงตามลําดับดังนี้คือ 
  Hue  Value  Chroma 
  10YR      6    /      3 
แลวอานคาของอีกดานหนึ่งของสมุดเทียบสี ก็จะไดวา 10YR 6/3 คือ pale brown 
 การวัดสีตองบอกดวยวา ดินอยูในสภาพแหง (dry) หรือสภาพชื้น (moist) เพราะสีของดินจะเปลี่ยนไปเมื่อดนิ
อยูในสภาพทีม่ีความชื้น คาของ  value จะแตกตางกันเมือ่ดินชื้น (moist) คาของ value จะเขมขึ้นประมาณ 1/2 ถึง 3 step 
และคาของ Chroma  เปลี่ยนจาก –1/2 ถึง +2 step โดยทัว่ไปคาของ Hue จะไมเปลี่ยนแปลง (วิชัย  บญุยะวัฒน,  2514) 
 30)  Texture (Soil texture)  -  เนื้อดิน  : 
 เนื้อดินหมายถึงความสัมพันธของอัตราสวนของพวกอนภุาคดินเหนยีว (clay) ดินทรายแปง (silt) และดิน
ทราย (sand) ซ่ึงมีขนาดเสนผาศูนยกลางต่าํกวา 2 มม. ลงไป 
 การแบงขนาดของเมด็ดิน นยิมใชอยู 2 ระบบ คือ 
 1. ระบบของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United State Department of Agriculture : U.S.D.A.) 
 2. ระบบของสมาคมวิทยาศาสตรทางดินนานาชาติ (International Society of Soil Science : I.S.S.S.) 
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 ระบบทั้งสองมีการจําแนกขนาดอนภุาคดังนี้คือ 
 

ขนาด U.S.D.A. I.S.S.S 
 (มม.) (มม.) 

Very coarse sand 2.0-1.0 - 
Coarse sand 1.0-0.5 2.00-0.20 

Medium sand 0.5-0.25 - 
Fine sand 0.25-0.10 0.20-0.02 

Very fine sand 0.10-0.05 - 
Silt 0.05-0.002 0.02-0.002 
Clay Below     0.002 Below     0.002 

 
 เนื่องจาก ดินที่เกิดขึ้นมักจะมีอัตราสวนผสมของอนุภาคดินเหนียว  ดินทรายแปง ดินทราย ในอัตราสวนตางๆ 
กัน การที่มีเนื้อดินแตเพียงอยางใดอยางหนึ่งนั้นแทบจะไมมี จึงทําใหมีอัตราการผสมตางๆ เกิดขึ้น ซ่ึงสามารถที่จะแยก
ออกไดในสนาม หรือในหองปฏิบัติการ ซ่ึงในทางปฏิบัติไดแบงออกเปนหมวดหมูดังนี้คือ 
 

General Term Class name 
Sandy soil - coarse textured soils…………………… Sand 

                     ……………………………………. Loamy sand 
                  - moderately coarse texture soils………… Sandy loam 

  …………………………………. Fine sandy loam 
Loamy soil – medium texture soils…………………. Very fine sandy loam 
     ………………….. loam 
     ………………….. Silt loam 
     ………………….. Silt 
 - moderately fine texture soils……………. Clay loam 
     ………………….. Sandy clay loam 
     ………………….. Silty clay loam 
Clayey soil – fine texture soil………………………. Sandy clay 
     ………………….. Silty clay  
     ………………….. Clay 
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 30.1 การจําแนกเนื้อดิน (Textural classes) การจําแนกแบบงายๆ โดยเราถือลําดับอนุภาคของดินขนาดใหญ
ไปหาขนาดเล็กละเอียด โดยอาศัยอัตราสวนของดินทราย  ดินทรายแปง  ดินเหนียวที่มีอยูในดินเปนหลัก ซ่ึงการจําแนก
นี้ผูทําการสํารวจดินสามารถที่จะบอกไดโดยการสัมผัส แตผลการวิเคราะหดินทางเชิงกลจะใหผลที่ถูกตองมากที่สุด 
การจําแนกเนื้อดินมีดังนี้ 
 Sands  
  Coarse sand : ทรายหยาบมากและทรายหยาบ 25 เปอรเซ็นต หรือมากกวา และมีทรายขนาดอื่นๆ ชนิด
เดียวนอยกวา 50 เปอรเซ็นต 
  Sand : ทรายหยาบมาก  ทรายหยาบและทรายขนาดปานกลาง 25 เปอรเซ็นต หรือมากกวา และมีทราย
ละเอียดหรือทรายละเอียดมากนอยกวา 50 เปอรเซ็นต 
  Fine sand : ทรายละเอียด 50 เปอรเซ็นตหรือมากกวา (หรือ) ทรายหยาบมาก  ทรายหยาบ  และทราย
ขนาดปานกลางรวมกันนอยกวา 25 เปอรเซ็นต และมีทรายละเอียดมากนอยกวา 50 เปอรเซ็นต 
  Very fine sand : ทรายละเอยีดมาก 50 เปอรเซ็นตหรือมากกวา 
 Loamy sands 
  Loamy coarse sand : ทรายหยาบมากและทรายหยาบ 25 เปอรเซ็นต หรือมากกวาและมีทรายอยางอื่น
ชนิดเดยีวกันนอยกวา 50 เปอรเซ็นต 
  Loamy sand : ทรายหยาบมาก  ทรายหยาบและทรายขนาดปานกลาง 25 เปอรเซ็นตหรือมากกวา และ
ทรายละเอียด ทรายละเอียดมากนอยกวา 50 เปอรเซ็นต 
  Loamy fine sand : ทรายละเอียด 50 เปอรเซ็นตหรือมากกวา (หรือ) ทรายหยาบมาก  ทรายหยาบ และ
ทรายขนาดปานกลางนอยกลวา 25 เปอรเซ็นต และทรายละเอียดมากนอยกวา 25 เปอรเซ็นต 
  Loamy very fine sand : ทรายละเอียด 50 เปอรเซ็นตหรือมากกวา 
 Sandy loams 
  Coarse sandy loam : ทรายหยาบมาก  ทรายหยาบ 25 เปอรเซ็นตหรือมากกวา และทรายอยางอืน่ชนิด
เดียวนอยกวา 50 เปอรเซ็นต 
  Fine sandy loam : หยาบหยาบมาก  ทรายหยาบและทรายขนาดปานกลาง 30 เปอรเซ็นตหรือมากกวา  
แตทรายหยาบมากนอยกวา 25 เปอรเซ็นต และทรายละเอียดมาก  ทรายละเอียดนอยกวา 30 เปอรเซ็นต 
  Fine sandy loam : ทรายละเอียด 30 เปอรเซ็นตหรือมากกวา และทรายละเอียดมาก 30 เปอรเซ็นต (หรือ) 
ทรายหยาบมาก และทรายขนาดปานกลางอยูระหวาง 15-30 เปอรเซ็นต 
  Very fine sandy loam : ทรายละเอียดมาก 30 เปอรเซ็นตหรือมากกวา (หรือ) ทรายละเอียด  ทรายละเอียด
มากมากกวา 40 เปอรเซ็นต หรืออยางนอยครึ่งหนึ่งของทรายละเอียดมากและทรายหยาบมาก  ทรายหยาบและทราย
ขนาดปานกลางนอยกวา 15 เปอรเซ็นต 
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ภาพที่ 8 ตารางแสดงเนื้อดินและสัดสวนของอนุภาคทราย ทรายแปง  และดินเหนียว 
  Loam : ดินเหนียว 7-27 เปอรเซ็นต  ดินทรายแปง 28-50 เปอรเซ็นต และดินทรายนอยกวา 52 เปอรเซ็นต 
  Silt loam : ดินทรายแปง 50 เปอรเซ็นตหรือมากกวา  ดินเหนยีว 12-27 เปอรเซ็นตหรือมีดินทรายแปง 50-
80 เปอรเซ็นต ดินเหนียวนอยกวา 12 เปอรเซ็นต 
  Silt : ดินทรายแปง 80 เปอรเซ็นตหรือมากกวา ดินเหนียวนอยกวา 12 เปอรเซ็นต 
  Sand clay loam : ดินเหนยีว 25-35 เปอรเซ็นต ดินทรายแปงนอยกวา 25 เปอรเซ็นต ดินทราย 45 
เปอรเซ็นตหรือมากกวา 
  Clay loam : ดินเหนยีว 27-40 เปอรเซ็นต ดินทราย 20-45 เปอรเซ็นต 
  Silt clay loam : ดินเหนียว 27-40 เปอรเซ็นต และดนิทรายนอยกวา 20 เปอรเซ็นต 
  Clay : ดินเหนยีว 40 เปอรเซ็นตหรือมากกวา ดินทรายนอยกวา 45 เปอรเซ็นต และดินทรายแปงนอยกวา 
40 เปอรเซ็นต 
  Sandy clay : ดินเหนยีว 35 เปอรเซ็นตหรือมากกวา ดินทรายมากกวา 45 เปอรเซ็นต 
  Silty clay : ดนิเหนยีว 40 เปอรเซ็นตหรือมากกวา ดินทรายแปงมากกวา 40 เปอรเซ็นต 
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ตอไปนี้เปนตวัยอท่ีจะใชบอกเนื้อดินในสนาม 
เนื้อดิน                              ตัวยอ 
very coarse sand (ดินทรายหยาบมาก)………………… vcos 
coarse sand (ดินทรายหยาบ) ……………………   cos 
Sand (ดินทราย)  ……………………       s 
fine sand (ดินทรายละเอยีด)   …………………     fs 
very fine sand (ดินทรายละเอยีดมาก)    …………….   vfs 
loamy coarse sand (ดินทรายหยาบปนดินรวน)     ………. lcos 
loamy sand (ดินทรายปนดนิรวน)         …………..    ls 
loamy fine sand (ดินทรายละเอยีดปนดินรวน)   ………        lfs 
sandy loam (ดินรวนปนทราย)    ………………….        sl 
fine sandy loam (ดินรวนปนทรายละเอียด)    ………….      fsl 
very fine sandy loam (ดินรวนปนทรายละเอียดมาก)  ………     vfsl 
Loam (ดินรวน)   ……………………        l 
Silt (ดินทรายแปง) ……………………        si 
silt loam (ดินรวนปนทรายแปง)   ……………..        sil 
เนื้อดิน                              ตัวยอ 
clay loam (ดินรวนปนดนิเหนยีว)   ………………     cl 
silty clay loam (ดินรวนเหนียวปนทรายแปง)  ………     sil 
sandy clay loam (ดินรวนเหนียวปนทราย)  …………..      scl 
silty clay (ดินเหนยีวปนทรายแปง)  …………..      sic 
sandy clay (ดินเหนยีวปนทราย)   ………………       sc 
Clay (ดินเหนยีว) ………………………        c 
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 30.2 วิธีการจําแนกเนื้อดิน 
 การแยกเนื้อดนิเมื่อทําการสํารวจดิน โดยมากเราอาศยัการสัมผัสดวยมือ เพราะเปนวิธีที่รวดเร็วและมีความ
ถูกตองพอควร แตการใชความรูสึกเมื่อสัมผัสดินนี้จะตองมีการฝกฝนหรือมีความชํานาญอยูบางแลว ซ่ึงมีหลักสังเกตได
ดังนี ้
 1. การใชความรูสึกเมื่อสัมผัส (feel method) อาศัยหลักดังนี้ 
  Sand : จะรูสึกสากมือ เนื้อดินไมเกาะตวักัน จะเหน็เมด็ทรายอาจจะบีบไดเมื่อเปยก แตเมื่อกระทบเขาจะ
แตกหมด 
  Sandy loam : ประกอบดวยทรายเปนสวนใหญ แตจะมีดินทรายแปงและดินเหนยีวปนบาง ทําใหเกิด
ความเหนียวขึน้  การเกาะตวัดีกวาดนิทรายและพอมองเห็นเม็ดทรายได มีการเกาะตวัดี พอควรเมือ่มีความชื้น และจะ
แตกเมื่อออกแรงบีบเล็กนอย 
  Loam : เปนดินที่มีอัตราสวนของ sand, silt และ clay เกอืบเทากัน เวลาบี้จะรูสึกสากมือเล็กนอย มคีวาม
เหนยีวพอควร ถาปนเมื่อเปยกจะคงรูปอยูไดไมแตก 
  Silt loam : เปนดินที่มีทรายละเอียดพอประมาณ มดีินเหนียวเล็กนอย มีดินทรายแปงประมาณครึ่งหนึ่ง 
เมื่อแหงจะแข็งเปนกอน ถาบี้ใหแตกจะคลายฝุนแปง มีลักษณะลื่นและออนนุม แตไมสามารถจะทําเปนแผนบางๆ 
คลายริบบิ้นได 
  Silt : เปยกจะลื่นและเนยีนมอื รูสึกเหนียวนอยกวาดนิเหนียว 
  Clay loam : มีเนื้อดินละเอยีด จะแข็งเมื่อแหงและมักจะเปนกอน ในสภาพชื้นจะทําริบบิ้นได แตล่ืนกวา
พวกดินเหนยีว สามารถปนเปนรูปตางๆ ไดและไมรูสึกสากมือ 
  Sandy clay loam : เมื่อแหงจะแข็งเหมือนกับ clay loam แตรูสึกสากมอืเมื่อเปยก ปนเปนรูปรางได แตไม
คอยคงทน 
  Silty clay loam : เมื่อดินชื้นคลาย clay loam แตมีความรูสึกเนียนและนุมมือกวา ปนเปนรูปรางได 
  Sandy clay : รูสึกเหนยีวและสากมือ เมื่อแหงจะแข็งมาก มีความเหนียวมากเมื่อเปยก 
  Clay : มีเนือ้ละเอียดมาก จับเปนกอนแข็งเมื่อแหง และจะเหนียวเมื่อเปยก สามารถทําเปนริบบิ้นได  
สามารถปนเปนรูปรางได แตดินที่มีพวก  Kaolinite มาก จะไมเหนยีวตดิมือ 
 2. การทําเปนแผนบางๆ (Ribbon method) โดยอาศัยความเหนียวของดิน (Plasticity) เมื่ออยูในสภาพที่ช้ืน
หรือเปยก เอาดินมาทําเปนแผนหนาประมาณ 1-2 มม. แลวสังเกตดวูาจะทําใหเปนแผนบางๆ ไดยาวแคไหน 
 ถาเปนดินทรายจะทําเปนแผนบางๆ ไดยาวไมเกิน 1 ซม. 
 ถาเปนดินทรายแปงจะทําเปนแผนบางๆ ไดยาวไมเกนิ 1-3 ซม. 
 ถาเปนดินเหนยีวจะทําเปนแผนบางๆ ไดยาวไมเกิน >3 ซม. 
 
 
 



 37

 3. วิธีการคลึงและมวน (Roll method) 
 -  ไมสามารถคลึงและมวนเปนรูปราง ไดแก Sand, Loamy sand 
 
 
 
 
 

- เร่ิมจะคลึงและมวนเปนรูปรางไดบาง ไดแก Sandy loam 
 
 
 
 
 -   คลึงเปนเสนยาวไดตอเนือ่ง แตจะแตกหักทันทีเมื่อมวนใหเปนวงแหวน 
      ไดแก  Loam,  Silt loam 
 
 
 
 
 -   คลึงเปนเสนยาวไดตอเนือ่ง แตเมื่อมวนเปนวงแหวน จะเกิดเปน 
      รอยราวไปทั่ว ไดแก Clay loam, Sandy clay loam, Silty clay loam 
 
 
 
 
 -   คลึงเปนเสนยาวไดตอเนือ่ง เมื่อมวนเปนวงแหวน จะไมมีรอยราว  
      หรือแตกหกั ไดแก Silty clay, Sandy clay และ Clay 
     (อนิรุทธิ์   โพธิจันทร 2538) 
 
  
 
 

ภาพที่ 9  แสดงการแปลผลเนื้อดินจากวิธีการคลึงและมวน (Roll method)  
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 4.  การใชตะแกรงรอน (Direct method) โดยใหอนภุาคของดินแตกแยกออกจากกนั แลวใชตะแกรงรอน
ขนาดรูโตเอาไวขางบนเรียงลําดับลงมาจนถงึเล็กที่สุด เขยาดินอนุภาคของดินจะแยกออกตามขนาดของรูตะแกรง แลว
คิดเปนเปอรเซน็ตของเนื้อดนิออกมา ในบางครั้งขณะที่รอนดินกําลังแหงนั้นทําใหลําบาก อาจจะใชน้ําชวยโดยปลอยน้ํา
จากขางบนลงมาทําใหการแยกตวัของดินไดรวดเรว็และไดผลดีขึ้น 
 5. การวิเคราะหดนิทางเชิงกล (Mechanical analysis) วิธีนี้อาศัยผลการวิเคราะหจากหองปฏิบตัิการ โดย
คํานวณคาออกมาเปนเปอรเซ็นตของอนุภาคดินตางๆ แลวอานคาออกมาเปนเนื้อดนิได 
 พวกอนุภาคทีข่นาดใหญกวา 2 มม. (Particles larger than 2 mm. diameter within the soil) ในการสํารวจดิน
เราจะพบวาในดินชั้นดนิบางแหงจะมีอนภุาคที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางใหญกวา 2 มม. เกิดขึน้ดวย โดยเฉพาะดิน
บริเวณใกลเชิงเขาหรือบนทีสู่ง ลักษณะเหลานี้จะตองแสดงประกอบไวกับเนื้อดนิดวยคือ 
 
ตารางที่ 4  แสดงชั้นและชนดิของอนภุาคที่ขนาดใหญกวา 2 มิลลิเมตร 

% of large Size of Particles (largest dimension) 
particles 0.2-7.5 cm. 7.5-25 cm. 25-60 cm. > 60 cm. 

>5-15 Slightly gravelly (sg) - - - 
>15-<35 Gravelly (g) Cobbly (cv) Stony (st) Bouldery (by) 
>35-<60 Very gravelly (vg) Very cobbly (vcb) Very stony (vst) Very bouldery (vby) 
>60-<90 Extremely gravelly (xg) Extremely cobbly (xcb) Extremely stony (xst) Extremely bouldery (xby) 

  
 สําหรับตัวยอที่แสดงไวหลังคําศัพทใหนํามาประกอบหนาตัวยอ ที่แสดงเนื้อดินเลย เชน gravelly clay loam 
เปน  gcl,  cobbly clay loam เปน cvcl หรือ very stony sandy loam เปน vstsl เปนตน 
 31)  Mottles – จุดประ : จุดประ (mottles) เปนสีที่เกิดขึ้นนอกเหนือไปจากสีพื้น (matrix color) สวนใหญแลว
เปนสีที่มีผลสืบเนื่องมาจากการเกิด oxidation หรือ reduction ของธาตุเหล็กหรืออิออนเหล็ก (fe++, fe+++) ในดิน เมือ่วัดสี
ของจุดประออกมาแลวใหแจงลักษณะจุดประอีก ดังนี ้
  31.1)  Abundance (ปริมาณ) ถาจุดประนั้น 
   1. มีปริมาณนอยกวา 2% ของพื้นที่ผิว ใหบันทึกวา “few (ตัวยอ f)” 
   2. มีปริมาณ 2-20% ของพื้นที่ผิว ใหบนัทึกวา “common (ตัวยอ c)” 
   3. มีปริมาณมากกวา 20% ของพื้นที่ผิว ใหบนัทึกวา “many (ตัวยอ m)” 
  31.2)  Size (ขนาด) ถาจุดประนั้น 
   1. มีขนาดเล็กกวา 2 มม. ใหบันทึกวา “fine (ตัวยอ 1)” 
   2. มีขนาด 2-5 มม. ใหบันทกึวา “medium (ตวัยอ 2)” 
   3. มีขนาดระหวาง5- 20 มม. ใหบันทึกวา “coarse (ตัวยอ 3)” 
   4. มีขนาดระหวาง 20-76 มม. ใหบันทึกวา “verycoarse (ตัวยอ 4)” 
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   5. มีขนาดใหญกวา 76 มม. ใหบันทึกวา “extremely coarse (ตัวยอ 5)” 
  31.3)  Contrast (ลักษณะสีทีต่ัดกันกับสีพืน้) ถาจุดประนั้น 
   1. มี hue และ chroma ใกลเคียงกับสีพื้น (matrix color) ใหบันทึกวา “faint (ตัวยอ f)” 

2. มี hue แตกตางจากสีพื้น 1-2 hues และ chroma หรือ value แตกตางจากสีพื้นมากกวา 1 หนวย 
ใหบันทกึวา “distinct (ตัวยอ d)” 

3. มี hue, chroma และ value ตางจากสีพื้นมากกวา 3 หนวย ใหบันทกึวา “prominent (ตัวยอ p)” 
 32)  Other Features – ลักษณะอืน่ๆ : ใหบันทึกลักษณะทีน่อกเหนือไปจากที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา พบ
อะไรบาง ใหอธิบายลักษณะดังกลาวนัน้ใหเขาใจงาย ลักษณะที่นอกเหนือไปจากทีไ่ดอธิบายมาแลวโดยทัว่ๆ ไดแก 
  32.1) ลักษณะชนิดและปริมาณของ gravels หรือ cobbles ตางๆ เชน พบวา gravels เหลานั้นเปนพวก
ศิลาแลงเกาะตวักันอยางหลวมๆ ไมเปนดานแข็ง พบอยูในชั้นดินนั้นเปนองคประกอบประมาณ 50%โดยปริมาตร ก็อาจ
บอกวา gravels composed of unconsolidated ironstones about 50% by volume of the soil matrix  เปนตน 
  32.2) ลักษณะของ plinthite เชน ถาพบวาชั้นนั้นพบ plinthite เกิดขึ้นอยูติดตอตลอดชั้นดินก็อาจบอก
วา plinthites forming as a continuous phase within the soil matrix  เปนตน 
  32.3)    ลักษณะของ nodule หรือ concretion (กอนสารเคมีสะสมในดนิ) ตางๆ เชน พบกอนสารเหล็ก
และแมงกานีสสะสมในดินเปนปริมาณมากมาย ในชัน้ดนิก็อาจบอกวา many ferric and manganese concretions หรือ
หากวาพบกอนปูนขาวสะสมในดนิกระจดักระจายอยูทัว่ๆ ไปในชัน้ดนิอาจบอกวา scattered secondary lime 
concretions ดังนี้เปนตน 
  32.4) ลักษณะและชนิดของหินที่พบปะปนอยูในชั้นดิน  เชน พบเศษหินทรายปะปนอยูกับเนื้อดิน
ประมาณ 60% โดยปริมาตร ก็อาจบอกวา sandstone fragments consisting of  60% by volume เปนตน 
  32.5)  ลักษณะรอยไถล (slickenside) ถาพบวาดินนีม้ี slickenside ชัดเจนภายในชั้นดินก็อาจบอกวา 
distinct slickenside เปนตน 
  32.6)  คราบดินเหนียว (clay coating or clay films) ซ่ึงหมายถึงคราบดินเหนียว หรืออาจเปนคราบ
อินทรียวัตถุกไ็ดที่มาเคลือบกอนดิน ถาพบก็บอกวามี clay coating หรือ clay fims 
  32.7)    ลักษณะของ jarosite เปนสารสีเหลืองฟางมักพบในดินเปรีย้ว ถาพบใหบอกวาพบ jarosite 
  32.8)    ช้ันดาน (Pans) ถาพบใหรายงานวาเปนชั้นดานแข็งหรือช้ันดานเปราะ 
  32.9)    วัตถุโบราณคดี (Artefacts) หรือวตัถุแปลกปลอม ถาพบแสดงวาบริเวณนัน้ๆ ไดถูกใชมาในอดีต 
  32.10)   ลักษณะอื่นๆ 
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 33)   pH -  คาความเปนกรดเปนดางหรือปฏิกิริยาดิน (Soil reaction) 
 การศึกษาทําไดโดยใชชุดวดัปฏิกิริยาดินในสนามวัด pH แลวรายงานดงัตอไปนี ้

pH ปฏิกิริยาดิน 
<3.5 กรดรุนแรงมากที่สุด (ultra acid) 

3.5-4.4 กรดรุนแรงมาก (extremely acid) 
4.5-5.0 กรดจัดมาก (very stongly acid) 
5.1-5.5 กรดจัด (strongly acid) 
5.6-6.0 กรดปานกลาง (moderately acid) 
6.1-6.5 กรดเล็กนอย (slightly acid) 
6.6-7.3 เปนกลาง (neutral) 
7.4-7.8 ดางเล็กนอย (slightly alkaline) 
7.9-8.4 ดางปานกลาง (moderately alkaline) 
8.5-9.0 ดางจัด (strongly alkaline) 

>9.0 ดางจัดมาก (very strongly alkaline) 
 

34) Classification – การจําแนกดิน : การจําแนกดินในประเทศไทยใชระบบการจําแนกของกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา (USDA) ที่เรียกวา Soil Taxonomy หรืออนุกรมวิธานดนิ ปจจุบันพิมพคร้ังที่ 10 ป 2006 
 อนุกรมวิธานดิน เปนระบบการจําแนกดินระบบหนึ่งที่มีการใชอยางแพรหลายในโลก ที่มีจุดประสงคเพื่อใช
ประโยชนทั้งในดานการสํารวจทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน  รวมถึงการจัดการทางการเกษตร  
เปนระบบการจําแนกดินที่เปนหลายช้ัน (multicategorical system) ตั้งแตขั้นสูงถึงขั้นต่ํา รวม 6 ขั้นดวยกัน คือ อันดับ 
(order) อันดับยอย (suborder) กลุมดินใหญ (great group) กลุมดินยอย (subgroup) วงศดิน (family) และชุดดิน (series) 
ตามลําดับ สําหรับในขั้นชุดดินใชช่ือชุดดินเปนชื่อสถานที่ที่พบดินชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวแยกออกจากดินอื่นๆ 
ไดเปนครั้งแรก และมีขอบเขตของพื้นที่ที่เปนดินดังกลาวกวางขวางมากพอ ซ่ึงกําหนดไววาตองมีพื้นที่ตั้งแต 8 ตาราง
กิโลเมตรขึ้นไป ลักษณะที่ใชในการจําแนกตามอนุกรมวิธานดินมีมากมาย และใชในระดับตางๆ กัน ในการจําแนกขั้น
สูงใชช้ันดินวินิจฉัย ซ่ึงเปนชั้นดินที่มีลักษณะเดนในดินทั้งที่เปนดินบนและดินลาง และลักษณะวินิจฉัยที่สามารถแบง
ออกไดเปนสภาพเงื่อนไข (conditions) วัสดุวินิจฉัย (diagnostic materials) สมบัติวินิจฉัย (diagnostic properties) แนว
สัมผัสวินิจฉัย (diagnostic contacts) สภาพความชื้นของดิน (soil moisture regimes) สภาพอุณหภูมิ (soil temperature 
regimes) และลักษณะวินิจฉัยของดินอินทรีย สําหรับในการจําแนกขั้นต่ํา เนนใชลักษณะที่เกี่ยวของกับการผลติพชื และ
ความแตกตางของลักษณะดินในหนาตัดดินเปนพื้นฐานดังที่สรุปไวในภาพที่ 10 
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 ภาพที่ 10  แผนภูมิแสดงขัน้ตอนการจําแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy, 2006) 
 
 อันดับดินในปจจุบันประกอบดวย 12 อันดับ เร่ิมจากอนัดับที่มีลักษณะเดนที่สุด ซ่ึงไดแก ดินในเขตหนาวจดั 
(Gelisols) กอน แลวตอไปสูดินที่จําแนกยากขึ้น หรือมีลักษณะเดนมากๆ นอยลงดังแสดงในภาพที่ 11 แลวพิจารณา
ลักษณะใหชัดเจนวาใชหรือไม จึงพิจารณาลกัษณะอนัดับดินตอไปเรื่อยๆ จนกวาจะสามารถกําหนดไดวาดนิที่เราแจก
แจงนัน้อยูในอันดับใด หลังจากรูแลววาอยูในอนัดับใดก็เร่ิมเขาสูการจําแนกขัน้อนัดับยอย กลุมดินใหญ กลุมดินยอย 
วงศดิน (พวกดิน)  จนถึงชุดดิน ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับ 
(Order) ....แบงออกจากกันโดยใชชั้นดินวินิจฉัยเปนสวนใหญ 

อันดับยอย 
(Suborder) 

….แบงยอยภายในอันดับออกจากกันโดยสมบัติของดนิที่เกี่ยวของกับความเปยก 
    สภาพภูมิอากาศ และอิทธิพลของพืชพรรณ 

กลุมดินใหญ 
(Great group) ….แบงยอยภายในอันดับยอยโดยเนนความชัดเจนของชั้นดินวินิจฉัยบางอยาง 

กลุมดินยอย 
(Subgroup) 

…..แบงยอยภายในกลุมดินใหญ โดยใชสมบัติที่เกี่ยวของกับกลุมดินใหญอื่น  
     อันดับยอยอื่นหรืออันดับอื่น หรือลักษณะที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ไมใชดิน 

พวกดิน 
(Family) 

....แบงยอยภายในกลุมดินยอย โดยใชลักษณะที่มีผลตอการจัดการและการตอบสนอง    
    ของพืช เชน ชัน้อนุภาคดิน แรองคประกอบ ปฏิกิริยาดิน อุณหภูมิ และความลึกของดิน ฯลฯ 

ชุดดนิ 
(Series) 

....ลักษณะเดนทางสัณฐานวิทยาของดิน และการจัดเรียงตัวของชั้นดิน 
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ดินที่มีลักษณะเดนเกี่ยวกับการแชแข็งถาวร ภูมิอากาศหนาวจัด 

เปนดินในอันดับดิน เจลิซอลส (Gelisols)         หากไมใช  

เปนดินมีอินทรียวัตถุมากกวา 300 กรมัตอกิโลกรัมเปนช้ันหนาอยางนอย 40 ซม.ภายในชวงความลึก 80 ซม. 

เปนดินในอันดับดิน ฮิสโทซอลส 

เปนดินที่มีช้ันลางวินจิฉัยสปอดิก 

เปนดินในอันดับดิน สปอโตซอลส (Spodosols) 

เปนดินที่มีช้ันมากกวา 35 ซม. มีสมบัติแอนติก มีแรแอลโลเฟน หรือสารอะลูมนิัม – ฮิวมัสเชิงซอนในปริมาณมาก 

เปนดินในอันดับดิน แอนดิซอลส (Andisols) 

        หากไมใช  

        หากไมใช  

        หากไมใช  

เปนดินที่มีช้ันลางวินจิฉัยออกซิก และแสดงการผุผังอยูกับที่สูง 

เปนดินในอันดับ ออกซิซอลส (Oxisols)         หากไมใช  

เปนดินมีดินเหนียวรอยละ 30 ลงไปจนถงึระดับความลึก 1 เมตร  หรือมีแนวสัมผัส หินออน/หนิแข็ง 
ดินเหนียวสวนใหญเปนดินเหนยีวยืดหดตัวไดมาก และดินแตกเปนรองลึกเมื่อแข็ง 

เปนดินในอันดับดิน เวอรทิซอลส (Verisols)         หากไมใช  

มีช้ันดินบนวินจิฉัยออคริก หรือช้ันดินลางวินิจฉัยอารจิลลิกหรือเนทริก และปกติจะแหง 

เปนดินในอันดับดิน แอริดิซอลส (Aridisols)         หากไมใช  

เปนดินที่มีอุณหภูมิดินเฉลี่ยตอปสูงกวา 8 oc มีดินช้ันลางวินิจฉัยอารจิลลิก มีอัตรารอยละความอิม่ตัวเบสนอยกวา 35 ในชวงระดับความลึก 1.25 เมตร 
ไดระดับผิวหนาของช้ันหนาของช้ันดินลางวินิจฉัยอารจิลลิก หรือ 1.8 เมตร ใตระดับหนาดิน 

 
เปนดินในอันดับดิน อัลทิซอลส (Ultisols)         หากไมใช  

เปนดินที่มีช้ันดินบนวินิจฉัยมอลลิก ความอ่ิมตัวเบสสูง อาจมช้ัีนดินลางวินิจฉัยอารลิก หรือ เนทริก ได 

เปนดินในอันดับดิน มอลลิซอลส (Mollisols)         หากไมใช  

เปนดินที่มีช้ันดินลางวินิจฉัยอารจิลลิกหรอืช้ันเนทรกิ มีความอิ่มตัวเบสปานกลางหรือสูง 

เปนดินในอันดับดิน แอลฟซอลส (Alfisols)         หากไมใช  

เปนดินที่แสดงพฒันาการต่ําอาจมีช้ันออคริก อัมบรกิและแคมบิก 

เปนดินในอันดับดิน อินเซปทิซอลส         หากไมใช  

เปนดินในอันดับดิน เอ็นทิซอลส (Entisols) 

ภาพที่  11  แผนภูมิแสดงการจําแนกเขาสูอันดับดินโดยสังเขป 
ท่ีมา : เอิบ  เขียวรื่นรมณ  และพิสุทธิ์  วิจารสรณ 2546 ;  ปฐพีวิทยา 38 (ปฐพีวิทยากาวไกล วิจัย-วิชาการ) 
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นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาลักษณะตางๆ ของดินดังกลาวขางตน มาจําแนกโดยใชคูมือ Key to soil Taxonomy 2006 ลง
ในระดบั  family เชน 
 Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Typic Paleustolts 
 
ตัวอยางการจําแนกเปนดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 35) Soil name – ช่ือดิน : ใหระบุช่ือชุดดินหรือประเภทของชุดดินวาเปนชุดดินอะไร หรือประเภทของชุดดิน
อะไร โดยการนําขอมูลที่ไดจากการจําแนก ผนวกกบัชนิดของวัตถุตนกําเนิดและสมบัติบางอยางแลวนํามาเทียบเคยีง
กับชุดดินจัดตัง้ซึ่งจัดทําโดยสวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและทีด่นิ สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดนิ ทั้ง 
4 ภาค วาตรงกับชุดดินอะไรก็ใหระบุช่ือชุดดินนัน้ๆ 
 36) Remark – หมายเหต ุ : เมื่อพบสิ่งที่นอกเหนือจากทีใ่นตารางที่ใหบนัทึกรายละเอียดกใ็หบนัทึกไวสําหรับ
เปนขอมูลเพิ่มเติมในการศึกษา เชน พบกรวดอยูบนผิวหนาดินหรือมีการชลประทาน เปนตน 
 37) Suitability for economic crops – ความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ : จําแนกความเหมาะสมของ
ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจโดยอาศัยคูมือการจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยกอง
สํารวจจําแนกดิน  เอกสารวชิาการฉบับที่  453 
 2.3.2.4 เขียนขอบเขตของดินแตละชนิด (Soil boundary) ลงบนภาพถายทางอากาศ หรือบนจอภาพในเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยทําการปรบัแกไขจากเสนขอบเขตที่ไดแปลไวกอนแลวใหถูกตอง 
 2.3.2.5 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานของดนิที่เปนตวัแทนของดินแตละชุดจากหนาตดัของดิน โดยขุดหลุมดนิ
ขนาด กวาง x ยาว x ลึก เทากับ 1 x 2 x 2 และเก็บตวัอยางดินเพื่อสงวเิคราะหในหองปฏิบัติการ (รายละเอียดอยูในคูมือ
การทําคําบรรยายหนาตัดของดิน  เอกสารวิชาการเลมที่ 21 กองสํารวจดิน   กรมพัฒนาที่ดิน 

Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Typic Paleustults 

อันดับ (Ultisols) 

อันดับยอย (Ustults) 

กลุมดิน (Paleustults) 

กลุมดินยอย (Typic Paleustults) 

พวกดิน (fine-loamy, siliceous, 
isohyperthermic Typic Paleustults) 
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2.3.3 การตรวจสอบความถูกตองของขอบเขตชุดดินแตละหนวยแผนที่ดิน 
 เมื่อผูสํารวจดินทําการสํารวจดินในสนามแลว ขอบเขตของดินและหนวยแผนที่ดินจะตองไดรับการ
ตรวจสอบความถูกตองเสียกอน จึงนําไปผลิตเปนแผนที่ดิน 
2.3.4 การจัดทาํแผนที่ดิน (soil map) 
 ขอบเขตของหนวยแผนที่ที่เขียนไวบนภาพถายทางอากาศจะถูกถายทอดลงบนภาพถายออรโธสี มาตราสวน 
1:25,000  และตอจากนัน้ดําเนินการพิมพเปนแผนที่ดนิ 
2.3.5 การจัดทาํรายงานการสาํรวจดิน (soil survey report) 
 1. รวบรวมขอมูลตางๆ ในบริเวณพืน้ที่สํารวจ หรือบริเวณใกลเคยีง เชน ขอมูลภูมิอากาศ แหลงน้ํา และขอมูล
ดานเศรษฐกิจและสังคม ที่นอกเหนือจากขอมูลที่ไดจากการสํารวจดินในสนาม 

2. ทําการวิเคราะหขอมูล เพื่อประมวลเปนขอมูลสําหรับการจัดทํารายงานการสํารวจดิน 
 3. จัดทํารายงานการสํารวจดิน ซ่ึงประกอบดวยขอมูลทั่วไปในพื้นที่ทําการสํารวจขอมูลดานทรัพยากรดิน 
ไดแก ลักษณะและคุณสมบัติของชุดดิน หรือหนวยแผนที่ดินแตละหนวย ขอมูลดานความเหมาะสมของที่ดินสําหรับ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ขอมูลความเหมาะสมของดินดานวิศวกรรม รวมทั้งขอเสนอแนะในเรื่องปญหาและการใชประโยชน
ที่ดิน รายงานการสํารวจดินจะใชประกอบกับแผนที่ดิน 
 
3.  หัวขอรายงานการสํารวจดิน 
 

ช่ือ  รายงานการสํารวจดินโครงการ.................. 
( จังหวัด  อําเภอ  ตําบล   หมูบาน  ฯลฯ ) 

 
บทคัดยอ 
สารบัญเรื่อง 
สารบัญตาราง 
สารบัญรูป 
สารบัญภาคผนวก 
1)  คํานํา 
2)  วัตถุประสงค 
3)  การตรวจเอกสาร 
4)  ผูดําเนินงาน 
5)  ระยะเวลาดําเนินงาน 
6)  ขอมูลทั่วไป 
 6.1)  ที่ตั้งและอาณาเขต 
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 6.2)  สภาพภมูอิากาศ  (  ปริมาณน้ําฝน  อุณหภูมิ  และความชื้นสัมพันธ  ) 
 6.3)  ความสมดุลน้ํา 
 6.4)  สภาพภมูปิระเทศ 
 6.5)  ธรณีวิทยา และธรณีสัณฐาน 
 6.6)  สภาพทางน้ําและแหลงน้ํา 
 6.7)  สภาพการใชที่ดินและพืชพรรณธรรมชาติ 
7)  อุปกรณและวิธีการสํารวจ 
 7.1)  อุปกรณสํารวจดิน 
 7.2)  วิธีการสาํรวจดิน 
8)  ผลการศึกษา 
 8.1)  สัณฐานดิน 
 8.2)  การจําแนกดิน 
 8.3)  ทรัพยากรดิน 
 8.4)  ความเหมาะสมของดนิสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 8.5)  ความเหมาะสมของดนิสําหรับทางดานปฐพกีลศาสตร 
9)  ปญหาและขอเสนอแนะ 
10)  สรุปผล 
11)  วิจารณผล 
12)  ประโยชนที่ไดรับ 
13)  เอกสารอางอิง 
14)  ภาคผนวก 
 14.1)  ภาคผนวกตาราง 
 14.2)  ภาคผนวกแผนที ่
 
4. ประโยชนของการสํารวจดิน 
 ขอมูลหรือขอสนเทศตางๆ ที่ไดมาจากการสํารวจดิน ที่ไดบันทึกไวในรูปของแผนที่ดินและรายงานสํารวจ
ดิน ซ่ึงเปนงานในหนาที่รับผิดชอบโดยตรงของสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณนั้นพบวามีความสําคัญตองานหลายสาขา พอสรุปไดดังนี้ 

4.1 ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนาการเกษตรในระดับประเทศ และระดับจังหวัด (nation 
and provincial agricultural development planning) ขอมูลเกี่ยวกับดินที่จะนํามาใชในการวางแผนการพัฒนาการ
เกษตรดังกลาวนี้ไดมาจากการสํารวจดินแบบหยาบ (reconnaissance survey) และคอนขางหยาบ (detailed 
reconnaissance survey) ซ่ึงในปจจุบันนี้ไดกระทําเสร็จสิ้นไปแลวคิดเปนเนื้อที่ไมนอยกวาครึ่งประเทศ การศึกษา
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สภาพของดินจากแผนที่ดินและรายงานการสํารวจดินดังกลาวจะชวยใหทราบวา พื้นที่สวนไหนควรจะใชในการ
เพาะปลูก บริเวณใดควรจะจัดสรรทําเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว บริเวณใดที่จะตองมีการพัฒนาที่ดินอยางเรงดวน หรือ
บริเวณใดควรจะกันไวเปนปาสงวนหรือปลูกสวนปา ถาหากปาดั้งเดิมถูกทําลายไปแลว เหลานี้เปนตน การทํา
โครงการพัฒนาการเกษตรโดยปราศจากขอมูลที่ไดมาจากการสํารวจดินถือวาเปนการวางแผนที่จะทําใหโครงการ
นั้นๆ เสี่ยงตอการลมเหลวในอนาคต 

4.2 ใชประกอบในการวางแผนระดับไรนา (farm planning) การวางผังไรนามีลักษณะเชนเดียวกับการ
วางแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศ ตางกันที่ขนาดของพื้นที่มีขนาดเล็กกวาหรือเปนเพียงขนาดฟารมทั่วๆไปเทา
นั้นเอง ขอมูลเกี่ยวกับดินที่จะเอามาใชในการวางแผนการจัดการไรนาไดมาจากการสํารวจดินแบบละเอียด (detailed 
survey) ซ่ึงมักจะทําเฉพาะแตละฟารมหรือเปนแหงๆ ไปตามความตองการของกสิกร ผลของการสํารวจดินดังกลาว
สวนใหญแลวจะนําเอาไปใชในการวางแผนอนุรักษดินและน้ํา การใหน้ํา การระบายน้ํา ตลอดจนการจัดระบบปลูก
พืชตางๆ เพื่อใหการใชที่ดินนั้นๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

4.3 ใชเปนรากฐานในการวางแผนการใชที่ดิน (land use planning) ซ่ึงหมายถึงการกําหนดการใชที่ดิน
ภายในบริเวณใดบริเวณหนึ่งใหเหมาะสม ขอมูลเกี่ยวกับดินที่นํามาใชในกิจการนี้ไดมาจากการสํารวจดินตั้งแตระดับ
คอนขางหยาบจนถึงละเอียด ซ่ึงจะนําเอามาใชในการวางแผนการใชที่ดินในบริเวณที่ตองการใหเหมาะสมทุกๆดาน 
เชน กําหนดวาบริเวณใดควรเปนแหลงเพาะปลูกพืชอะไร บริเวณใดควรเปนแหลงที่อยูอาศัยหรือตัวเมือง (urban 
area) บริเวณใดควรใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ (recreation area) หรือจัดเปนแหลงอุตสาหกรรมเหลานี้ เปนตน  

4.4 ใชเปนรากฐานในการวางแผนการพัฒนาดานชลประทาน (irrigation development planning) ขอมูลที่
ไดมาจากการสํารวจดินสามารถนําเอาไปใชทราบความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะใหน้ําชลประทานวาเปนอยางไร และ
จะใหผลคุมคาหรือไมเมื่อพื้นที่นั้นๆ ไดมีการชลประทานเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังนําเอาไปใชในการวางแผนขุดคลอง
สงน้ําหรือหาวิธีการที่จะใหน้ําชลประทานในการเพาะปลูกอยางมีประสิทธิภาพที่สุดอันจะชวยเสริมสรางให
โครงการชลประทานนั้นบรรลุสูเปาหมายอยางสมบูรณ และประหยัดเงินงบประมาณของรัฐ 

4.5ใชประโยชนในงานดานวิศวกรรม (engineering-uses) ขอมูลที่ไดมาจากการสํารวจดิน หากมีการศึกษา
คุณสมบัติทางดานวิศวกรรม (Rheological properties) ของดินแตละชนิดเพิ่มเติมขึ้นไปอีกจะเปนประโยชนอยาง
ใหญหลวงในงานดานวิศวกรรม โดยเฉพาะการสรางถนน เพราะนอกจากในแผนที่ดินจะไดแสดงแหลงวัสดุสราง
ทาง (road building material) โดย วิศวกรไมตองออกสํารวจลวงหนา แลวยังชวยใหวิศวกรมีขอมูลเกี่ยวกับดินที่จะ
นําเอาใชในการพิจารณาวางแนวทางสรางทางหรือถนน การทําทางระบายน้ํา ตลอดจนทําใหทราบถึงความเหมาะสม
ของดินวาจะนํายานพาหนะตลอดจนเครื่องมือจักรกลขนาดใหญที่ใชในการกอสรางผานเขาออกโดยสะดวกหรือไม
เหลานี้ เปนตน อยางไรก็ตามการนําขอมูลไปใชหาไดจํากัดไมเฉพาะการสรางทางแตวิศวกรยังสามารถนําเอามาใช
เปนขอมูลเบื้องตนในการพิจารณาการออกแบบโครงสรางเขื่อน การสรางสนามบิน และการสรางสิ่งกอสรางตางๆ 
ไดอีกดวย 
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4.6 ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติบํารุงรักษาปา (forest management) โดยชนิดของพันธุไมและการ
เจริญเติบโตของพันธุไมตางๆที่มีความสําคัญกับชนิดของดินปาที่ขึ้นบนดินแตละชนิดภายใตสภาพภูมิประเทศ
เดียวกันไมไดงอกงามหรือขึ้นไดดีเหมือนกันไม ดังนั้นขอมูลที่ไดมาจากการสํารวจดินจะอํานวยประโยชนอยางมาก
แกนักวิชาการปาไมที่จะนําเอาไปใชในการวางแผนงานการปฏิบัติบํารุงรักษาปาใหมเชนเดียวการนําเอาไปใชในการ
พัฒนาการเกษตรดังไดกลาวมาแลว 

4.7 ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินราคาที่ดิน ขอมูลดินสามารถนําเอามาใชในการประเมินราคาที่ดิน
ตามชนิดหรือสมรรถนะของที่ดินนั้นๆ ดินที่มีคุณภาพดีใหผลผลิตสูงควรมีราคาที่ดินแพงกวาดินที่มีคุณภาพต่ํากวา 
การประเมินราคาที่ดินโดยใชขอมูลดังกลาวจะทําใหราคาของที่ดินนั้นเปนราคาที่ยุติธรรม และมีหลักเกณฑที่
เหมาะสม ในอนาคตการประเมินราคาที่ดิน  การประเมินภาษีที่ดินเกษตรกรอาจจะเสียภาษีที่ดินในอัตราที่แตกตาง
กัน  เกษตรกรที่มีดินดีใหผลผลิตสูงควรเสียภาษีมากกวาเกษตรกรที่มีดินเลวใหผลผลิตต่ํา  

จากที่กลาวมาแลวจะเห็นวางานสํารวจดินมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนอยางยิ่ง ถาหากการพัฒนา
นั้นๆ เกี่ยวของกับการใชที่ดินไมวาจะเปนกิจการเกี่ยวกับการเกษตรหรือกิจการอื่นๆ อีกมากมายหลายสาขา ผลของ
การสํารวจดินเปนสิ่งจําเปนที่เจาหนาที่ของรัฐที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการใชที่ดินควรเรียนรูและใชใหเปน เพราะ
ขอมูลและขอสนเทศเกี่ยวกับดินในบริเวณตางๆ และจะชวยใหเกิดแนวทางในการวางแผนงานไดอยางเหมาะสมไม
เสี่ยงตอการลมเหลวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และทําใหประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณในการวางแผน  อยางไรก็ตาม
ผลของการสํารวจดินไมไดจํากัดการใชประโยชนเฉพาะวงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศของเจาหนาที่รัฐ  ผล
ของการสํารวจดินยังใหความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับชนิดของดินที่พบในประเทศไทย อันเปนความรูทาง
ปฐพีวิทยา (soil science) อยางหนึ่งที่จะกอใหเกิดประโยชนแกผูสนใจศึกษาไมวาจะเปนกสิกร นักเรียน นักศึกษา 
หรือประชาชนทั่วๆ ไป 
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