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บทท่ี 1  
บทนํา 

เอกสารเรื่อง “แนวทางการศึกษาดินตัวแทนหลัก สําหรับพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย” ได้จัดทํา
ขึ้นภายใต้การปฏิบัติงาน โครงการการศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่ง
เป็นโครงการที่ต้องการเพ่ิมเติม ปรับปรุง และแก้ไข ข้อมูลพร้อมทั้งรายละเอียดของดินตัวแทนหลัก (ในที่น้ี
หมายถึง “ชุดดิน”) เพ่ือให้ฐานข้อมูลของทรัพยากรดินในประเทศไทยมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน รวมท้ังข้อมูลดังกล่าวสามารถนําไปพัฒนาและประยุกต์ใช้สําหรับกิจกรรมทางด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
ทางด้านการเกษตร ซึ่งยังคงขาดข้อมูลอีกเป็นอันมากสําหรับที่จะใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้ประสบผลสําเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม 

ถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมา ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดินจะได้เคย
ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับลักษณะ สมบัติและการจําแนกของชุดดินต่างๆ ที่จัดต้ังในประเทศไทยมาแล้วหลายคร้ัง 
แต่ก็ยังพบว่ามีข้อผิดพลาดอีกหลายประการ ซึ่งได้รับการท้วงติงและเสนอแนะจากนักสํารวจดินและนักวิชาการ
ที่นําไปใช้ประโยชน์ นอกจากน้ีในแต่ละครั้งที่จัดทําก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมและความ
จําเป็นในขณะน้ัน จึงทําให้ข้อมูลและรายละเอียดที่มีอยู่ในเอกสารแต่ละฉบับจะเน้นเฉพาะเพียงบางด้านเท่าน้ัน 
ซึ่งในสภาพปัจจุบัน การพัฒนาทางการเกษตรมีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแทบทุกพ้ืนที่ 
รวมท้ังมีความต้องการใช้ข้อมูลแผนที่ดินที่เป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูลเฉพาะพ้ืนที่ และสามารถนําข้อมูลดินไปใช้
ประโยชน์ได้หลายๆ ด้าน แต่ข้อมูลทรัพยากรดินที่มีอยู่ยังเป็นฐานข้อมูลเดิม ที่มีข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการ
จัดทําแผนที่ดินระดับจังหวัด มาตราส่วน 1:100,000 อีกทั้งยังขาดข้อมูลที่สําคัญๆ อีกมาก ทําให้ไม่ตอบสนอง
ต่อการใช้งาน 

นอกจากน้ีแล้ว ชุดดินซึ่งเป็นการจําแนกข้ันตํ่าสุดตามระบบอนุกรมวิธานดินที่มีลักษณะและสมบัติที่
สม่ําเสมอ และต้องประกอบไปด้วยดินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สุด ทั้งในด้านการกําเนิดและการจัดเรียงตัว
ของช้ันกําเนิดดิน แต่จากการวิเคราะห์การแพร่กระจายรวมทั้งลักษณะและสมบัติทางด้านต่างๆ ของแต่ละชุด
ดินก็ยังปรากฏความแปรปรวนในแต่ละพ้ืนที่ บางครั้งมีความแตกต่างจากลักษณะเดิมที่กําหนดไว้เมื่อจัดต้ังชุด
ดินน้ัน บางคร้ังในแผนที่ดินไม่พบชุดดินในพื้นที่ที่เป็นบริเวณท่ีจัดต้ังชุดดินน้ันๆ บางชุดดินที่เคยมีปริมาณเนื้อที่
มาก แต่เมื่อมีการปรับปรุงแผนที่ดินใหม่ กลับมีปริมาณลดลงอย่างมากหรือบางครั้งไม่พบเลย บางพ้ืนที่ให้ช่ือ
ชุดดินเดียวกันแต่สมบัติดินมีความแตกต่างกัน แต่ประเด็นสําคัญก็คือ การกําหนดลักษณะและสมบัติของดิน
รวมทั้งการจําแนกดินในระบบอนุกรมวิธานดินของดินในพื้นที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สาเหตุดังกล่าว
ข้างต้นส่งผลให้ข้อมูลชุดดินมีความไม่น่าเช่ือถือและเป็นข้อจํากัดจากการใช้ประโยชน์จากข้อมูลแผนที่ดิน จึง
เป็นที่มาของการดําเนินงาน โครงการการศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาดินตัวแทนหลักดังกล่าว จะได้นํามาใช้ปรับปรุงการกําหนดลักษณะ สมบัติ ของ
ชุดดินจัดต้ังของประเทศไทย เพ่ือให้เป็นไปตามปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการกําเนิดดินตามสมการของ Jenny 
(1941) พร้อมทั้งจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรดินทั้งทางด้านสมบัติทางสัณฐานวิทยา สมบัติทางกายภาพ เคมี แร่
วิทยา และจุลสัณฐานวิทยา เพ่ือให้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (soil reference base) และสามารถ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลที่มีอยู่สําหรับกิจกรรมต่างๆ  

เอกสารฉบับน้ีประกอบด้วยเน้ือหาจํานวน 9 บท ได้แก่  
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บทที่ 1 บทนํา เป็นการนําเสนอที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดทําเอกสารเร่ือง “แนวทางการศึกษา
ดินตัวแทนหลักสําหรับพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย” ภายใต้การปฏิบัติงาน โครงการการศึกษาดิน
ตัวแทนหลักสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

บทที่ 2 นามศัพท์และความหมาย เป็นการนําเสนอความหมาย คําจํากัดความ ของนามศัพท์ที่ใช้ใน
แวดวงปฐพีวิทยา เน้นเฉพาะงาน สํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดิน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในเอกสารฉบับน้ี 

บทที่ 3 การคัดเลือกและตรวจสอบข้อมูลดินตัวแทนหลัก เป็นการนําเสนออุปกรณ์และวิธีการ แนวคิด 
เทคนิค สําหรับการรวบรวมข้อมูล ชุดดิน จากแหล่งต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการกําเนิดดิน 
พร้อมทั้งกําหนดจุดตัวแทนที่ต้องการศึกษาดินในแต่ละชุดดิน เพ่ือให้ตรงตามแนวความคิดของ “ชุดดิน” 

บทที่ 4 การศึกษาดินตัวแทนหลัก เป็นการนําเสนอวิธีการและเทคนิคต่างๆ สําหรับการศึกษาชุดดิน
ตัวแทนในภาคสนาม ต้ังแต่การเตรียมหลุมตัวอย่างดิน การถ่ายภาพหน้าตัดดิน การทําคําบรรยายหน้าตัดดิน 
การแจกแจงชั้นกําเนิดของดิน และการศึกษาสัณฐานวิทยา รวมท้ังได้นําเสนอการแปลผลจากข้อมูลใน
ภาคสนามเบ้ืองต้นเพ่ือให้เข้าใจถึงพฤติกรรม ลักษณะและสมบัติของดินที่ศึกษา ซึ่งสามารถนําไปสู่แนวทางการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่น้ันๆ ได้อย่างเหมาะสม 

บทที่ 5 การเก็บตัวอย่างดิน เป็นการนําเสนอวิธีการและเทคนิคต่างๆ สําหรับการเก็บตัวอย่างดิน ทั้ง
การเก็บตัวอย่างดินที่ถูกรบกวน การเก็บตัวอย่างดินตามสภาพธรรมชาติ การเตรียมตัวอย่างดินเพ่ือการ
วิเคราะห์ การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน และการเก็บและทําแท่งตัวอย่างหน้าตัดดิน 

บทที่ 6 การจัดทํารายงานข้อมูลชุดดิน เป็นการนําเสนอรูปแบบและองค์ประกอบของรายงาน เพ่ือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ หลังจากที่ได้วิเคราะห์และประมวลผลจากข้อมูลด้านต่างๆ มาแล้ว 

บทที่ 7 สรุปผล เป็นการสรุปผลการดําเนินงานสําหรับการจัดทําเอกสารเร่ือง แนวทางการศึกษาดิน
ตัวแทนหลักสําหรับพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย 

บทที่ 8 เอกสารอ้างอิง และ 

ภาคผนวก เป็นการนําเสนอข้อมูลประกอบต่างๆ ที่ถูกนํามาใช้ในโครงการ  

นอกจากน้ียังได้แนบตัวอย่างเร่ือง “รายงานการศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย: ชุดดินเดิมบาง” เพ่ือประกอบกับเอกสารแนวทางการศึกษาดินตัวแทนหลัก สําหรับ
พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย ซึ่งจะทําให้เห็นภาพพจน์ของเอกสารฉบับน้ีได้ชัดเจนขึ้น 

เอกสารเรื่อง “แนวทางการศึกษาดินตัวแทนหลัก สําหรับพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย” จัดทํา
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1. เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอน วิธีการ การแปลผลข้อมูลเบ้ืองต้นในการศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับ
พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย  

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานโครงการการศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานโครงการการศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเป็นไปในทิศทางและมีมาตรฐานเดียวกัน บนพ้ืนฐานความถูกต้องทางวิชาการ 
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มักจะมีช้ันดินบนที่หนา เน่ืองจากเป็นแหล่งทับถมของตะกอนเน้ือดินละเอียด ส่วนบริเวณพ้ืนที่ดอน ดินมีสภาพ
การระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี การพัฒนาของช้ันดินมีความชัดเจนและเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ดินที่เกิดในที่ที่มี
ความลาดชันสูง มักจะเป็นดินต้ืน มีช้ันดินน้อย มีการชะล้างหน้าดินมาก ช้ันดินบนจะบางหรืออาจจะไม่มีช้ันดิน
บนเลยก็ได้ 

วัตถุต้นกําเนิดดิน วัตถุต้นกําเนิดดินในที่น้ีหมายถึง วัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายตัวของหิน แร่ 
และเศษซากพืชและสัตว์ ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ ณ บริเวณน้ันๆ หรือเป็นพวกตะกอน
ต่างๆ ที่ถูกเคลื่อนย้ายมาจากแหล่งอ่ืนโดยวัสดุนําพา เช่น นํ้า ลม หรือธารนํ้าแข็ง แล้วมาทับถมอยู่ในบริเวณใด
บริเวณหน่ึง องค์ประกอบของวัสดุเหล่าน้ีจะเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อลักษณะและสมบัติต่างๆ ของดินที่
เกิดขึ้น วัตถุต้นกําเนิดดินเป็นปัจจัยควบคุมการเกิดดินที่สําคัญและมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนที่สุด และมี
อิทธิพลต่อองค์ประกอบของดิน เช่น สี เน้ือดิน โครงสร้าง และสมบัติทางเคมีของดิน โดยทั่วไปดินที่เกิดจาก
วัตถุต้นกําเนิดที่สลายตัวมาจากหินพวกที่มีปฏิกิริยาเป็นด่าง (basic rock) มักจะเป็นดินเน้ือละเอียด อาจมีสีดํา 
นํ้าตาล เหลือง หรือแดง มีความอุดมสมบูรณ์ต้ังแต่ระดับตํ่าถึงสูง ส่วนดินที่เกิดจากหินพวกหินทรายหรือ
หินแกรนิต ที่มีแร่องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นพวกควอตซ์ จะมีปฏิกิริยาเป็นกรด (acid rock) มักจะให้ดินเน้ือ
หยาบ สีจาง มีธาตุอาหารพืชน้อย ความอุดมสมบูรณ์และความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า เป็นต้น 
นวลศรี (2545) รายงานว่า วัตถุต้นกําเนิดของดินและระยะในการสลายตัว (weathering stage) ของวัตถุต้น
กําเนิดดิน เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดที่ทําให้เกิดความแตกต่างของระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทย 

ระยะเวลาหรือพัฒนาการของดิน บทบาทของเวลาที่เก่ียวข้องกับการเกิดดินมีทั้งระยะเวลาที่
แท้จริงที่ดินเริ่มพัฒนาจากวัตถุต้นกําเนิดดินซึ่งเป็นอายุจริงของดินและระยะเวลาสัมพัทธ์ซึ่งหมายถึงระดับการ
พัฒนาของดิน สําหรับอิทธิพลของเวลาในแง่ของการเกิดดินน้ัน หมายถึง ช่วงหน่ึงของเวลาที่ต่อเน่ืองกันไปโดย
ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงขัดจังหวะการพัฒนาตัวของดิน เวลาที่เป็นศูนย์สําหรับดินชนิดหน่ึงๆ คือ จุดที่ได้มี
เหตุการณ์ที่รุนแรงอย่างหน่ึงทางดินเกิดขึ้น ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของเวลาในการสร้างตัวของดินและจะเป็น
จุดเริ่มต้นของช่วงเวลาในการสร้างตัวของดินช่วงต่อไป เหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวอาจหมายถึง การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิประเทศ ระดับนํ้าใต้ดิน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในทันทีทันใดหรือการเปลี่ยนแปลงของวัตถุต้น
กําเนิดดิน เช่น มีการทับถมอย่างรุนแรงของตะกอนใหม่ เป็นต้น เราสามารถใช้ลักษณะและสมบัติบางประการ
ในการเปรียบเทียบอายุของดินได้ เช่น ความลึกของดิน ความหนาของช้ันดิน สีของดิน เป็นต้น ช้ันดินที่มีการ
สะสมอินทรียวัตถุหนากว่าแสดงว่ามีระยะเวลาในการพัฒนามากกว่าแม้ว่าจะเริ่มพัฒนาพร้อมกันก็ตาม ดินลึกมี
ระยะเวลาการพัฒนามากกว่าดินต้ืน หรือดินสีแดงผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงมานานกว่าดินสีดําหรือสี
นํ้าตาล และถือเป็นดินที่มีอายุมาก และดินที่ผ่านกระบวนการเกิดดินที่รุนแรงกว่าจะถือว่ามีอายุมากกว่า 

การสํารวจดิน คือ การศึกษาหาข้อมูล หรือข้อสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ของดินในบริเวณพ้ืนที่ใด
พ้ืนที่หน่ึง เพ่ือทราบถึงสภาพและลักษณะของดิน จําแนก ตลอดจนตรวจหาขอบเขตของดิน ทําแผนที่ แสดง
การแพร่กระจายของดิน แปลความหมาย เพ่ือจุดประสงค์อันเป็นประโยชน์ตามต้องการและทํารายงานการ
สํารวจดิน งานสํารวจดิน ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่ งานสํารวจดินในสนามและการเก็บตัวอย่างดิน งาน
วิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ งานจัดทําแผนที่ และงานเขียนรายงาน การสํารวจดินแยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

การสํารวจดินพื้นฐาน (general purpose soil survey) เป็นการสํารวจที่รวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานต่างๆ เก่ียวกับดินไว้ เป็นการสํารวจดินโดยทั่วไปซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในแง่ต่างๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง สามารถทําการวินิจฉัยคุณภาพของดินที่แสดงไว้บนแผนที่ดิน เพ่ือใช้ในกิจกรรมด้านการเกษตร ด้าน
วิศวกรรม ด้านการพัฒนาแหล่งนํ้า เป็นต้น และยังสามารถใช้เป็นฐานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี 
เช่น โครงการสํารวจดินระดับจังหวัด อําเภอ โครงการสํารวจและจําแนกดินบนพ้ืนที่สูง เป็นต้น 
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การสํารวจดินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง (specific purpose soil survey) เป็นการสํารวจ
ที่ทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ผลการสํารวจจะใช้ในวงแคบ การศึกษาลักษณะของดินจะเน้นหนักเฉพาะที่
เก่ียวข้องกับงานที่นําไปใช้เท่าน้ัน จะดําเนินในโครงการที่ต้องการนําผลงานไปใช้อย่างเร่งด่วนและต้องการใน
ระยะเวลาอันสั้นที่ไม่สามารถทําการสํารวจและจําแนกดินแบบประเภทแรกได้ เช่น การสํารวจความหนาของ
ตะกอนที่ทับถมของพ้ืนที่เกษตรภายหลังจากการเกิดดินถล่ม นํ้าท่วม การสํารวจคราบเกลือบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระดับการสํารวจดิน การสํารวจดินมีหลายระดับ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะนําข้อมูลไปใช้ เช่น การ
สํารวจแบบหยาบ ข้อมูลแผนที่ที่ได้ก็จะเป็นแบบกว้างๆ สําหรับนําไปใช้งานในระดับประเทศหรือภาค ส่วนการ
สํารวจระดับละเอียดมากมักทําในพ้ืนที่ขนาดเล็ก ข้อมูลที่ได้มีรายละเอียดมาก เหมาะสําหรับใช้ประโยชน์ใน
งานด้านการค้นคว้าทดลอง และงานอนุรักษ์ดินและน้ําระดับไร่นา การสํารวจแบบหยาบมักจะใช้เวลาค่อนข้าง
น้อยแต่สามารถครอบคลุมพ้ืนที่ได้มาก ระดับการสํารวจดิน แบ่งออกเป็น 6 ระดับ (ส่วนมาตรฐานการสํารวจ
จําแนกดินและที่ดิน, 2547) ดังน้ี 

1. การสํารวจดินแบบละเอียดมาก (very detailed survey) แผนที่ที่ใช้สํารวจในสนามมีมาตรา
ส่วน 1:10,000 หรือโตกว่า แผนที่ดินที่นําไปใช้หรือพิมพ์เผยแพร่มีมาตราส่วนระหว่าง 1:5,000-1:10,000 หรือ
เล็กกว่า หน่วยของแผนที่ดินใช้ระดับชุดดิน (soil series) ดินคล้าย (soil variant) ประเภทของชุดดินหรือดิน
คล้าย (phase of soil series or variant) ผลของการสํารวจดินชนิดน้ีใช้ประโยชน์ในงานด้านการค้นคว้า
ทดลองและงานอนุรักษ์ดินและนํ้าในระดับไร่นา 

2. การสํารวจดินแบบละเอียด (detailed survey) แผนที่ที่ใช้สํารวจในสนามมีมาตราส่วน
ระหว่าง1:10,000-1:30,000 หน่วยของแผนที่ดินที่ใช้เช่นเดียวกับการสํารวจดินแบบละเอียดมาก แผนที่ดินที่
นําไปใช้หรือพิมพ์เผยแพร่จะต้องมีมาตราส่วนเช่นเดียวกับการสํารวจดินแบบละเอียดมาก ผลของการสํารวจดิน
ชนิดน้ีใช้ประโยชน์ในงานด้านการวางแผนระบบชลประทานขนาดเล็ก การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
การอนุรักษ์ดินและนํ้าในไร่นาของเกษตรกร 

3. การสํารวจดินแบบค่อนข้างละเอียด (semi-detailed survey) แผนที่ที่ใช้สํารวจในสนามมี
มาตราส่วนระหว่าง 1:20,000-1:50,000 แผนที่ดินที่พิมพ์ออกเผยแพร่มีมาตราส่วนระหว่าง 1:25,000-
1:60,000 หน่วยของแผนที่ดินใช้ระดับชุดดิน ดินคล้าย หน่วยดินสัมพันธ์ (soil association) และหน่วยดิน
ผสม (soil complex) ผลของการสํารวจดินชนิดน้ีใช้ประโยชน์ในงานวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับ
อําเภอและโครงการขนาดกลาง 

4. การสํารวจดินแบบค่อนข้างหยาบ (detailed reconnaissance survey) มาตราส่วนของ
แผนที่ที่ใช้สํารวจในสนามอยู่ระหว่าง 1:40,000-1:100,000 แผนที่ดินที่พิมพ์ออกเผยแพร่มีมาตราส่วนระหว่าง 
1:50,000-1:100,000 หน่วยของแผนที่ดินใช้ระดับวงศ์ดิน ชุดดิน ดินคล้าย หน่วยดินสัมพันธ์ของชุดดินและดิน
คล้าย (association of soil series and variant) และหน่วยดินเบ็ดเตล็ด (miscellaneous land type) แผน
ที่ดินระดับน้ีใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้ที่ดินและการประเมินคุณค่าของที่ดินระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับโครงการขนาดใหญ่ 

5. การสํารวจดินแบบหยาบ (reconnaissance survey) มาตราส่วนของแผนที่ที่ใช้สํารวจใน
สนามอยู่ระหว่าง 1:100,000-1:250,000 แผนที่ดินที่พิมพ์ออกเผยแพร่มีมาตราส่วนระหว่าง 1:100,000-
1:500,000 หน่วยของแผนที่ดินใช้ระดับกลุ่มดิน (Great groups) หน่วยสัมพันธ์ของกลุ่มดิน (association of 
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great groups) และประเภทของที่ดิน (land type) ผลของการสํารวจชนิดน้ีโดยปกติจะใช้ในการวางแผน
ระดับภาคหรือระดับประเทศ 

6. การสํารวจดินแบบหยาบมาก (exploratory survey) มาตราส่วนของแผนที่ที่ใช้สํารวจใน
สนามอยู่ระหว่าง 1:100,000-1:250,000 แผนที่ดินที่พิมพ์ออกเผยแพร่มีมาตราส่วนระหว่าง 1:250,000-
1:1,000,000 หน่วยของแผนที่ดินใช้ระดับเดียวกับการสํารวจดินแบบหยาบ การสํารวจดินระดับน้ีใช้ในการ
พิจารณาความเหมาะสมของท่ีดินระดับประเทศเพ่ือใช้เป็นหลักในการวางแผนการศึกษาขั้นละเอียดต่อไป 

การจําแนกดิน หมายถึงการรวบรวมดินชนิดต่างๆ ที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันตามที่
กําหนดไว้ ให้เป็นหมวดหมู่อย่างมีระเบียบ เพ่ือสะดวกในการจดจําและนําไปใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1. เพ่ือรวบรวมความรู้ต่างๆ เก่ียวกับลักษณะดินให้เป็นหมวดหมู่ 
2. เพ่ือแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของดินชนิดต่างๆ และส่งเสริมให้มีความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของ

ดินชนิดต่างๆ มากขึ้น  
3. เพ่ือสามารถจดจําลักษณะต่างๆ ของดินได้ง่ายขึ้น 
4. เพ่ือเป็นการเรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ๆ และหลักการใหม่ๆ เก่ียวกับดิน 
5. เพ่ือแจกแจงชนิดของดินออกเป็นหมวดหมู่อย่างมีเหตุผล และมีประโยชน์ในการทํานาย

พฤติกรรมของดิน กําหนดลักษณะการใช้ที่ดีที่สุดของดิน คาดการณ์ผลผลิตที่จะได้จากดินแต่ละชนิด  
6. เป็นหน่วยพ้ืนฐานในการวิจัย และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางปฐพีวิทยา 
การจําแนกดินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
- การจําแนกดินแบบบรสิุทธิ์ (comprehensive natural หรือ Taxonomic soil classification) 

เป็นการจําแนกดินโดยอาศัยลักษณะและสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน ตลอดจนสภาพแวดล้อมใน
การกําเนิดดินน้ันๆ มาเป็นบรรทัดฐาน การจําแนกดินแบบน้ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการสํารวจและทํา
แผนที่ดินและใช้เป็นฐานข้อมูลในการจําแนกดินแบบประยุกต์ 

- การจําแนกดินแบบประยุกต์ (interpretive หรือ technical soil classification) เป็นการ
จําแนกดินหรือจัดกลุ่มของดินออกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือประโยชน์ในการใช้ที่ดินน้ันๆ ในแต่ละวัตถุประสงค์ โดย
อาศัยข้อมูลจากการสํารวจดิน ทําแผนที่ดินและการจําแนกดินแบบบริสุทธ์ิมาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณา 
ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการแปลผลงานการสํารวจดิน (soil survey interpretation) 

การจําแนกดินมีหลายระบบ เช่น ระบบการจําแนกดินของรัสเซีย ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเย่ียม ซึ่ง
มักจะให้ความสําคัญของดินที่พบในเขตหนาว แต่ระบบที่อยู่ในความสนใจของประเทศต่างๆ ในโลก คือ ระบบ
อนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และระบบของ FAO ซึ่งจะมีมาตราส่วนค่อนข้าง
หยาบ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นระบบ WRB: World Reference Base for Soil Resources  

งานสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดินได้พัฒนาระบบการจําแนกดินในประเทศไทยมาเป็นลําดับ 
เริ่มแรกภายหลังจากที่มีการจัดต้ังกรมพัฒนาที่ดินขึ้น ในปี พ.ศ. 2506 ได้ใช้ระบบการจําแนกดินระบบประจํา
ชาติ (national soil classification system) ที่ Dr. R. Dudal และ Dr. F.R. Moormann ดัดแปลงมาจาก
ระบบการจําแนกดินปี 1938 ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ใกล้เคียงกัน แต่มีการ
เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมบ้างเพ่ือให้เหมาะสมกับดินทางแถบเอเชียอาคเนย์ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2510 ได้เริ่มใช้
ระบบการจําแนกดินแบบอนุกรมวิธานดินจนถึงปัจจุบัน เน่ืองจากการจําแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน มีข้อดี 
ดังน้ี (เฉลียว, 2531) 
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1. เป็นระบบที่มีขั้นตอนการจําแนกที่สมบูรณ์เช่นเดียวกับการจําแนกพืชและสัตว์ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ อันดับ (order) อันดับย่อย (suborder) กลุ่มดินใหญ่ (great group) กลุ่มดินย่อย 
(subgroup) วงศ์ดิน (family) และชุดดิน (series) 

2. ช่ือของชุดดินที่จําแนกไว้ต้ังแต่ระดับอันดับถึงระดับวงศ์ดิน มีความหมายในตัวเองและบ่ง
ลักษณะที่สําคัญของดินที่ทําการจําแนกไว้  

3. ลักษณะของดินที่ใช้ในการจําแนกแต่ละขั้นตอน กําหนดไว้ค่อนข้างแน่นอน สามารถวัดและ
ตรวจสอบได้ทั้งในสนามและในห้องปฏิบัติการ เป็นลักษณะของดินที่ค่อนข้างมั่นคงแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงง่าย  

4. เป็นระบบการจําแนกดินที่สามารถนําผลของการจําแนกไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ทางการเกษตรระดับประเทศหรือภูมิภาคได้ดี โดยเฉพาะการจําแนกดินในระดับวงศ์ดิน  

5. เป็นระบบมีวัตถุประสงค์กว้างสามารถวินิจฉัยคุณภาพของดินที่จําแนกไว้ไปใช้ได้หลาย
ประเภท 

6. เป็นระบบที่มีแนวโน้มว่าจะใช้แพร่หลายและกลายเป็นระบบสากลต่อไป 

แผนท่ีดิน (soil maps) เป็นแผนที่ที่แสดงถึงการแจกกระจาย (distribution) ทางภูมิศาสตร์ของดิน
ชนิดต่างๆ ซึ่งมีสมบัติที่เก่ียวข้องกัน มีความสัมพันธ์กัน และเป็นลักษณะตามธรรมชาติของดินที่พบในการ
สํารวจ ในแผนที่ดินประกอบด้วยขอบเขตชนิดต่างๆ ของดิน และลักษณะภูมิประเทศที่เด่นๆ พร้อมทั้ง
คําอธิบายสัญลักษณ์ (legends) เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ 

หน่วยแผนท่ีดิน (soil mapping units) เป็นองค์ประกอบหน่ึงของแผนที่ดิน หมายถึง ชนิดหรือกลุ่ม
ของดินที่เขียนขอบเขตแสดงไว้ในแผนที่ดินน้ันๆ หน่วยแผนที่ดินจะมีช่ือ ซึ่งอาจจะเป็นช่ือทางการจําแนกชนิด
ของดินตามระบบใดระบบหน่ึง หรืออาจจะเป็นช่ือที่ใช้เฉพาะทางการสํารวจที่แสดงให้เห็นภาพพจน์ของสภาพ
ธรรมชาติเชิงภูมิศาสตร์ของบริเวณนั้นๆ ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับดินพอที่จะนํามาแปลความหมายเพ่ือใช้
ประโยชน์ได้ ในหน่วยแผนที่ดินหน่ึงๆ อาจจะประกอบด้วยชุดดินหน่ึงชนิดหรือมากกว่า ซึ่งถ้ามีลักษณะเด่นของ
ดินเพียงชนิดเดียวเรียกว่า หน่วยดินเด่ียว (soil consociation) หรือมีสมบัติดินที่เด่นหลายชนิดพอๆ กัน 
เรียกว่า หน่วยดินสัมพันธ์ (soil association) หน่วยดินเชิงซ้อน (soil complex) หรือหน่วยดินศักย์เสมอ 
(undifferentiated group)  

ภูมิภาพหรือภูมิทัศน์ (landscape) หมายถึง ลักษณะภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของบริเวณใดบริเวณ
หน่ึงรวมทั้งภูมิประเทศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของมนุษย์  

ธรณีสัณฐาน (landform) หรือภูมิลักษณ์ หมายถึง แบบรูปหรือลักษณะของพ้ืนผิวโลกที่เกิดตาม
ธรรมชาติ มีรูปร่างสัณฐานต่างๆกัน เช่น ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบนํ้าท่วม เป็นต้น การศึกษาเก่ียวกับลักษณะภูมิ
ประเทศ เรียกว่า ธรณีสัณฐานวิทยา  

ดินหนึ่ง (Soil individual) คือ ดินที่กําหนดเป็นแนวความคิดว่า เป็นเทหวัตถุที่มีลักษณะเป็นสามมิติ 
เป็นองค์ประกอบของภูมิทัศน์ ดินจะปรากฏอยู่ ณ ที่หน่ึง ซึ่งในทางด่ิงจะเริ่มต้ังแต่ส่วนที่สัมผัสอากาศลึกลงไป
จนถึงช้ันวัสดุธรณีที่อยู่ด้านล่าง ในทางราบจะขยายขอบเขตด้านข้างออกไปจนถึงลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมโดยสิ้นเชิง ดินหน่ึงๆ จะมีขอบเขตติดกับดินอ่ืนๆ หรือวัสดุที่ไม่ใช่ดิน ความแตกต่างระหว่างดินหน่ึงกับดิน
อ่ืนๆ จะเป็นอะไรก็ได้ เช่น ความลึกต่างกัน ลักษณะของช้ันดินที่ประกอบอยู่ต่างกัน โดยที่ขนาดที่เล็กที่สุดของ
ดินหน่ึง เรียกว่า พีดอน (pedon)  

พีดอน คือ ปริมาตรที่เล็กที่สุดที่สามารถบอกได้ว่าเป็นดินหน่ึง 
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หน่วยหลายพีดอน (polypedon) คือ กลุ่มของพีดอนที่เหมือนและต่อเน่ืองกัน ขอบเขตของโพลีพีดอน
ไปจรดพ้ืนที่ที่ไม่มีดินหรือถึงพ้ืนที่ดินอ่ืนที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ในระบบอนุกรมวิธานดินถือว่า
เป็นหน่วยการจําแนกในระดับชุดดิน มีความหมายเดียวกับ soil individual 

แนวความคิดและความสัมพันธ์ของภูมิภาพ ดินหน่ึง หน่วยหลายพีดอน พีดอน และหน้าตัดดิน แสดง
ในภาพที่ 2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 2-1  แนวความคิดและความสัมพันธ์ของภูมิภาพ ดินหน่ึง หน่วยหลายพีดอน พีดอน และหน้าตัดดิน 

ชุดดิน (Soil series) เป็นหน่วยแผนที่ดินที่ใช้แพร่หลายที่สุด โดยเฉพาะในการสํารวจที่ละเอียดและมี
ความเข้มข้นในการสํารวจสูงและแผนที่ดินมาตราส่วนใหญ่ ชุดดินเป็นหน่วยแผนที่ดินที่เป็นนามธรรม 
(abstract) ของดินหน่ึงหรือหน่วยหลายพีดอน และเป็นช่ือช้ันของการจําแนก (taxonomic classes) ตาม
ระบบอนุกรมวิธานดินซึ่งถือว่าเป็นขั้นการจําแนกขั้นตํ่าสุดต่อจากวงศ์ดิน กลุ่มดินย่อย กลุ่มดินใหญ่ อันดับย่อย 
และอันดับ  

ชุดดินจะมีสมบัติภายในของหน่วยสมํ่าเสมอที่สุด ประกอบไปด้วยดินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สุด
ทั้งในด้านการกําเนิดและการจัดเรียงตัวของชั้นกําเนิดดิน การจําแนกชุดดินจะใช้ชนิดและการเรียงตัวของช้ัน
ดิน สีดิน เน้ือดิน โครงสร้าง การยึดตัว ปฏิกิริยาดินในแต่ละช้ัน สมบัติทางเคมีและสมบัติเชิงแร่ของช้ันดินปกติ 
รวมทั้งวัตถุต้นกําเนิดดิน สภาพพ้ืนที่ หรืออาจจะใช้ลักษณะทางธรณีสัณฐานวิทยาเข้ามาประกอบในการจําแนก
ด้วยก็ได้ ซึ่งควรจะมีดินที่มีลักษณะเหมือนกันอยู่ในดินหน่ึงเดียวกันอย่างน้อยร้อยละ 85 และในชุดดินเดียวกัน
อาจจะแตกต่างกันในเร่ืองความลาดชัน การทับถม การกร่อน ความลึก ชุดดินจึงสามารถใช้เป็นหน่วยถ่ายทอด
องค์ความรู้ งานวิจัย และเทคโนโลยีทางปฐพีวิทยาจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงได้เป็นอย่างดีและมีความเหมาะสม 

การให้ช่ือชุดดินใช้ช่ือสถานที่พบคร้ังแรกเป็นหลัก เช่น ช่ือตําบล อําเภอ จังหวัด หรือช่ือของบริเวณ
ที่มีลักษณะเด่นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและบางคร้ังอาจใช้ช่ือของแม่นํ้า ลําคลอง ก็ได้ และมีพ้ืนที่เป็น
บริเวณกว้าง (ก่อนหน้าน้ี ประเทศไทยกําหนดให้ใช้พ้ืนที่ 20 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป ปัจจุบัน กําหนดให้ใช้พ้ืนที่ 
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- มีความแตกต่างอย่างชัดเจนทางด้านสัณฐานวิทยา (morphology) และองค์ประกอบ
อย่างชัดเจน ไม่อยู่ในวิสัยธรรมดาที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากการวัดได้ในสนาม เช่น การมีลักษณะสีใกล้เคียงกัน
หรือเน้ือดินใกล้เคียงกัน เป็นต้น หรือ 

- เป็นลักษณะสําคัญที่เก่ียวข้องกับชนิดและการจัดเรียงช้ันดิน หรือ 
- เป็นลักษณะที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือการจัดการที่ดินอย่างมีนัยสําคัญ 

รวมท้ังจากข้อมูลของดินคล้าย ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากชุดดินอย่างน้อย 2 
ลักษณะ แต่ยังมีปริมาณพ้ืนที่ไม่มากพอตามข้อกําหนดที่จะถูกจัดต้ังเป็นชุดดินได้  

2) ถ้าเป็นดินใหม่ และมีการจําแนกแตกต่างออกไปจากวงศ์ดินที่มีอยู่ การกําหนดชุดดินขึ้นมา
ใหม่หรือต้ังดินคล้ายใหม่ สามารถกระทําได้เลย 

ประเภทของชุดดินหรือดินคล้าย (phases of soil series or soil variants) เป็นช่ือหน่วยแผน
ที่ดินที่แบ่งย่อยออกไปจากชุดดิน เน่ืองจากมีสมบัติดินหลายประการที่สามารถนําไปแปลความหมายเพ่ือการใช้
ประโยชน์และการจัดการต่างๆ ของดินได้ ลักษณะหรือสมบัติดินที่นํามาใช้เป็นประเภทของชุดดินหรือดินคล้าย 
ได้แก่ เน้ือดินตอนบน (phases of surface texture) ความลึกของดิน (phases of soil depth) ความลาดชัน
ของพ้ืนที่ (phases of slope) และการกร่อนของดิน (phases of soil erosion) 

รายงานการสํารวจดิน เป็นเอกสารประกอบแผนที่ดิน รายละเอียดประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของ
บริเวณที่ทําการสํารวจดิน เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางธรณีวิทยาและอุทกวิทยา พืชพรรณและ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับดินที่สํารวจพบ ทั้งลักษณะและสมบัติของดิน รวมทั้งผล
การวิเคราะห์ทางเคมีของดินตัวอย่างที่เก็บจากหน้าตัดดินที่เป็นตัวแทน และข้อมูลประกอบอ่ืนๆ ที่สามารถ
นํามาใช้พิจารณาเพ่ือประโยชน์ในด้านการจัดการดินและการอนุรักษ์ดิน  

ชุดดินที่เป็นหน่วยแผนที่ ซึ่งได้ปรากฏในข้อมูลแผนที่และรายงานโครงการสํารวจและทําแผนที่ดิน 
ขนาดมาตราส่วนต่างๆ ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบการสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดิน ทั้งที่กรมพัฒนาที่ดิน
รับผิดชอบดําเนินการเองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2506 และก่อนหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินจะก่อต้ัง เมื่อปี พ.ศ. 2506 ที่งาน
สํารวจดินอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกรมชลประทาน กรมกสิกรรม และกรมการข้าว มี
เอกสารต่างๆ ดังน้ี  

1. เอกสารวิชาการ รายงานการสํารวจดินรายพ้ืนที่ และแผนที่ดินมาตราส่วนขนาดต่างๆ เป็นการ
สํารวจตามความต้องการของหน่วยงาน และมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการสํารวจน้ันๆ ส่วนใหญ่มีระดับการ
สํารวจดินแบบค่อนข้างหยาบ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ทราบชนิดและสมบัติของดินในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 
ในพ้ืนที่น้ันอย่างกว้างๆ สําหรับนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ต่อไป มีหน่วยแผนที่เป็นชุดดิน และมี
รายงานและแผนที่เป็นภาษาอังกฤษ (Soil Survey Report-SSR) จํานวนรวมท้ังหมด 105 ฉบับ ผู้เขียน
รายงานส่วนใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางดินต่างชาติที่เข้ามาร่วมงานการสํารวจดินกับประเทศไทยภายใต้
โครงการความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ ร่วมกับนักสํารวจดินของประเทศไทย แผนที่และรายงานดังกล่าวได้
ถูกใช้เป็นข้อมูลหลักสําหรับการสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดินของประเทศไทยในเวลาต่อมา ตัวอย่างเช่น 
Report on the Preliminary Soil Survey of the Mae Klong Irrigation Project Area ปี  พ .ศ .  2 5 0 5 
Detailed Reconnaissance Soil Survey of the Mae Taeng Irrigation Project (Chiang Mai Province) 
ปี พ.ศ . 2506 และ Report on the soil survey in The Khok Krathiam Tract ปี พ.ศ . 2508 เป็นต้น 
ตัวอย่างรายงานแสดงในภาพที่ 2-2 
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ภาพที่ 2-2   ตัวอย่าง Soil Survey Report-SSR ที่เป็นเอกสารวิชาการ รายงานการสํารวจดินรายพ้ืนที่และ
แผนที่ดินมาตราส่วนขนาดต่างๆ  

2. รายงานการสํารวจดินรายจังหวัด และแผนที่ดินมาตราส่วน 1:100,000 ดําเนินการระหว่างปี 
พ.ศ. 2510-2527 เป็นการสํารวจแบบค่อนข้างหยาบ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ทราบชนิดและสมบัติของดินในการ
ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งมีหน่วยแผนที่เป็นชุดดิน หน่วยสัมพันธ์ของชุดดิน และหน่วยเบ็ดเตล็ด พร้อม
รายละเอียดสภาพแวดล้อม วัตถุต้นกําเนิดดิน ลักษณะดินและคําบรรยายหน้าตัดดิน ความอุดมสมบูรณ์และ
ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ รวมท้ังผลการวิเคราะห์ดินทางกายภาพและเคมี ซึ่งนับได้ว่าเป็น แผนที่ดิน
ชุดแรกที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งประเทศ และยังใช้ในการอ้างอิงข้อมูลอยู่ในปัจจุบัน ตัวอย่างรายงานแสดง
ในภาพที่ 2-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2-3  ตัวอย่างรายงานการสํารวจดินรายจังหวัด และแผนที่ดินมาตราส่วน 1:100,000  

3. รายงานการศึกษาทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน และแผนที่ดินมาตราส่วน 1:50,000 
ดําเนินการในปี พ.ศ. 2542-2545 เป็นการปรับปรุงและแก้ไขลักษณะและสมบัติบางอย่างที่ใช้ในการจําแนก
เพ่ิมเติม รวมทั้งมีการกําหนดลักษณะชุดดินที่จัดต้ังใหม่เป็นจํานวนมาก จึงได้ปรับปรุงแผนที่ดินระดับจังหวัดให้
มีความถูกต้อง โดยทําการสํารวจและตรวจสอบดินภาคสนามเพ่ิมเติม ซึ่งแผนที่จะแสดงข้อมูลขอบเขตดิน
พร้อมทั้งสภาพภูมิประเทศ โดยมีหน่วยแผนที่เป็น ชุดดิน ชนิดดินและหน่วยสัมพันธ์ของชุดดิน สามารถ
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ดําเนินการได้ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น นครราชสีมา แพร่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุตรดิตถ์ 
อุบลราชธานี และนราธิวาส ตัวอย่างรายงานแสดงในภาพที่ 2-4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-4  ตัวอย่างรายงานการศึกษาทรัพยากรดินและศกัยภาพของที่ดินและแผนที่ดินมาตราส่วน 1:50,000 

4. รายงานการศึกษาทรัพยากรดินและศักยภาพของท่ีดิน และแผนที่ดินมาตราส่วน 1:25,000 เป็น
การสํารวจดินในระดับค่อนข้างละเอียด ดําเนินการในปี พ.ศ. 2546-2547 มีการตรวจสอบดินในภาคสนามที่มี
ความละเอียดมากย่ิงขึ้น เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในกิจกรรมต่างๆ มีหน่วยแผนที่เป็นประเภทของชุดดิน และหน่วยสัมพันธ์ของประเภทชุดดิน 
รายละเอียดของแผนที่ประกอบด้วยเส้นขอบเขตดินและภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมทั้งตารางสรุปข้อมูลแสดง
ความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ สามารถจัดทําได้ 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธ์ุ บุรีรัมย์ 
เชียงใหม่ และลําพูน ตัวอย่างรายงานแสดงในภาพที่ 2-5 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2-5  ตัวอย่างรายงานการศึกษาทรัพยากรดินและศกัยภาพของที่ดินและแผนที่ดินมาตราส่วน 1:25,000 

5. รายงานความเหมาะสมของดินเพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจรายอําเภอ และแผนที่ดินมาตราส่วน 
1:25,000 ดําเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2528-2545 เป็นการสํารวจดินแบบค่อนข้างละเอียด มีเป้าหมายศึกษา
ทรัพยากรดินเพ่ือใช้กําหนดนโยบายการใช้ที่ดินระดับอําเภอ ซึ่งมีหน่วยแผนที่เป็นประเภทของชุดดิน และ
หน่วยสัมพันธ์ของประเภทของชุดดิน โดยส่วนใหญ่แสดงเส้นขอบเขตดินซ้อนทับบนภาพถ่ายทางอากาศขาวดํา 
และแสดงผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งดําเนินการได้รวม 158 
อําเภอ กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ตัวอย่างรายงานแสดงในภาพที่ 2-6 
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ภาพที่ 2-6  ตัวอย่างรายงานความเหมาะสมของดินเพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจรายอําเภอและแผนทีดิ่นมาตรา
ส่วน 1:25,000 

6. รายงานโครงการสํารวจดินตามภารกิจเฉพาะ (Adhoc survey) เช่น โครงการการสํารวจดินใน
บริเวณโครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า โครงการสํารวจดินในเขตโครงการปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น ตัวอย่างรายงานแสดง
ในภาพที่ 2-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-7  ตัวอย่างรายงานโครงการสํารวจดินตามภารกิจเฉพาะ (Adhoc survey) 
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3.2 การตรวจสอบข้อมูลชุดดินเบื้องต้น 
การตรวจสอบข้อมูลชุดดินเบ้ืองต้นมีขั้นตอน ดังน้ี 

1. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในรูปของเอกสารหรือแผนที่ ภายหลังจากการกําหนด
ชุดดินที่จะทําการศึกษาแล้ว สามารถรวบรวมได้จากเอกสารวิชาการและรายงานประเภทต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นเอกสารสํารวจดินในสมัยแรกๆ ได้แก่ Soil Survey Reports ต้ังแต่ฉบับที่ 1-105 เริ่มเผยแพร่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2505 (ภาคผนวกที่ 2) รายงานการสํารวจดินระดับจังหวัด มาตราส่วน 1:100,000 (ภาคผนวกที่ 3) รวมท้ัง
รายงานการสํารวจดินระดับโครงการต่างๆ (ฉบับที่ 1-787 เริ่มเผยแพร่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2508) เอกสารวิชาการ
สํารวจดิน (ฉบับที่ 15-528 เริ่มเผยแพร่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2515) และข้อมูลจากเอกสารงานสํารวจดินอ่ืนๆ เช่น การ
ประชุมวิชาการ เอกสารวิชาการของนักวิทยาศาสตร์ทางดินต่างประเทศ เป็นต้น (เอกสารต้นฉบับติดตามได้
จากห้องรวบรวมข้อมูลดิน กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน) ตามตัวอย่างภาพที่ 3-1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3-1  ตัวอย่างเอกสารวิชาการและรายงานประเภทต่างๆ  

2. ตรวจสอบข้อมูลชุดดินเบ้ืองต้นจากรายงานและแผนที่ดิน ในที่น้ีกําหนดให้ศึกษาและตรวจสอบ
จากข้อมูลรายงานและแผนท่ีดินระดับจังหวัดมาตราส่วน 1:100,000 ก่อน เน่ืองจากข้อมูลของชุดดินส่วนใหญ่
ถูกจัดต้ังและจัดทํารายละเอียดของข้อมูลต่างๆ อยู่ในช่วงของการจัดทํารายงานและแผนที่ดินระดับจังหวัด การ
ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นดังกล่าวเป็นการศึกษาร่วมกับแผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ภูมิประเทศ เพ่ือให้ทราบถึง
ข้อมูลเบ้ืองต้นที่เป็นปัจจัยควบคุมการเกิดและพัฒนาการของดิน ทั้งทางด้านลักษณะ สมบัติ การแพร่กระจาย 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับชุดดินน้ันๆ (นอกจากนี้ยังอาจตรวจสอบร่วมกับแผนที่ดินในขนาดมาตราส่วน
ต่างๆ ทั้ง 1:250,000 1:50,000 และ 1:25,000 ด้วยก็ได้) 

ทั้งน้ีจากความหมายของ “ชุดดิน” ที่กําหนดการให้ช่ือชุดดิน จะใช้ช่ือสถานที่พบคร้ังแรกเป็น
เบ้ืองต้นก่อน ดังน้ันจึงสามารถกําหนดขอบเขตของชุดดินน้ันๆ ในแผนที่ดินได้ โดยพิจารณาร่วมกับช่ือหมู่บ้าน 
ตําบล อําเภอ แม่นํ้า ลําคลอง หรือช่ือของบริเวณที่มีลักษณะเด่นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งศึกษา
จากข้อมูลชุดดินที่ได้จัดต้ังไว้แล้ว (established soil series) ที่แนวโน้มส่วนใหญ่จะคัดเลือกมาจากบริเวณที่ชุด
ดินน้ันๆ ได้ถูกจัดต้ังขึ้น และมีค่าพิกัดการเก็บตัวอย่างดินกําหนดไว้ แต่หากไม่ได้เป็นบริเวณเดียวกัน ซึ่งอาจจะ
มีสาเหตุมาจากในการปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดของชุดดินครั้งหลังๆ ได้เปลี่ยนสถานที่เก็บชุดดินตัวแทน
ไปใช้ในบริเวณอ่ืนแทน เช่น จุดที่ศึกษาครั้งแรกนั้น อาจมีความลึกไม่ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด (ต้ืนกว่า 200 
เซนติเมตร) ข้อมูลไม่สอดคล้องกับการกําหนดลักษณะและสมบัติของดินตามที่มีการกําหนดไว้ หรือมีการ
ดัดแปลงพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ได้ เช่น พ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่วางกับระเบิด 
พ้ืนที่ปนเป้ือน) หรืออาจเป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสมที่จะเข้าศึกษา ก็สามารถที่จะคัดเลือกจากบริเวณที่ใกล้เคียงจาก
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จุดที่เป็นจุดจัดต้ังในครั้งแรกได้ แต่อย่างไรก็ตามควรจะพยายามคัดเลือกจากพ้ืนที่ตัวแทนที่ได้เก็บตัวอย่างดิน
ในครั้งแรกก่อน ข้อมูลบริเวณที่จัดต้ัง ศึกษา และเก็บตัวอย่างดินของ 240 ชุดดิน แสดงในภาคผนวกที่ 4 

3. ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ให้กําเนิดดินของพ้ืนที่ชุดดินที่ถูกคัดเลือก ตามสมการของ Jenny 
(1941) ทั้งลักษณะภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ สภาพพ้ืนที่ วัตถุต้นกําเนิดดิน และพัฒนาการของดิน โดย
พิจารณาร่วมกับการกําหนดลักษณะและสมบัติของชุดดินที่ได้กําหนดไว้แล้ว (Setting of soil series)  

4. กําหนดจุดที่ต้องการศึกษาตรวจสอบเพ่ิมเติม ประมาณ 3-4 จุด จุดดังกล่าวควรอยู่ภายใน
ขอบเขตหรือใกล้เคียงกับบริเวณชุดดินที่ศึกษา หรืออาจอยู่ในพ้ืนที่บริเวณอ่ืนๆ นอกเหนือจากน้ัน หากพ้ืนที่เดิม
ไม่เหมาะสม แต่ต้องมีปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ให้กําเนิดดินเช่นเดียวกับชุดดินที่ศึกษา และสะดวกในการเข้า
ปฏิบัติงาน  

ตัวอย่างการตรวจสอบชุดดินที่ต้องการศึกษา ได้แก่ การศึกษาชุดดินกําแพงแสน (ภาพที่ 3-2) ชุดดิน
กําแพงแสนตามเอกสารวิชาการฉบับที่ 91 เรื่อง การกําหนดลักษณะและวินิจฉัยความเหมาะสมของชุดดินใน
ภาคกลาง โดย เฉลียวและคณะ (2531) ได้กระจายตัวเป็นส่วนใหญ่ในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
(จุดสีม่วงเป็นบริเวณที่พบชุดดินกําแพงแสน) และเอกสารฉบับน้ีได้คัดเลือกหน้าตัดดินที่ SW-53/6 ซึ่งเก็บ
ตัวอย่างบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตามแผนที่ภูมิประเทศที่ 5052IV (ระบบ L708) มีพิกัดบริเวณ 
33.2N และ 18.1E ใช้เป็นตัวแทนของชุดดินกําแพงแสน (typifying pedon) ในการอธิบายลักษณะและสมบัติ
ของดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-2   ตัวอย่างแผนที่การแพร่กระจายและจุดศึกษาชุดดินกําแพงแสน บริเวณอําเภอกําแพงแสน        
บนแผนที่ดินระดับจังหวัดมาตราส่วน 1:100,000 
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ต่อมา สถิระ และคณะ (2547) ได้เปลี่ยนหน้าตัดดินตัวแทนของชุดดินกําแพงแสนจากเดิมในเขต
อําเภอเมือง เป็นหน้าตัดดินที่ SW-53/31 ซึ่งได้เก็บตัวอย่างภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพ่ือใช้เป็นหน้าตัดดินตัวแทนสําหรับการอ้างอิง เน่ืองจากเป็น
บริเวณที่อยู่ในเขตอําเภอกําแพงแสนและตรงตามแนวความคิดของการจัดต้ัง "ชุดดิน" ดังน้ัน ในกรณีเช่นน้ีจึง
ควรเลือกเก็บตัวอย่างชุดดินกําแพงแสน ในเขตอําเภอกําแพงแสน เพ่ือให้ตรงตามข้อกําหนดของ “ชุดดิน” และ
มีปัจจัยสภาพแวดล้อมในการกําเนิดดินใกล้เคียงหรือคล้ายกับการจัดต้ังชุดดินกําแพงแสนมากท่ีสุด โดยใช้
ข้อมูลการแพร่กระจายของชุดดินกําแพงแสน จากแผนที่ดินมาตราส่วน 1:100,000 เป็นกรอบในการศึกษา
เบ้ืองต้น พร้อมทั้งกําหนดจุดศึกษาดินเบ้ืองต้นเฉพาะในเขตอําเภอกําแพงแสน 

3.3 การตรวจสอบลักษณะและสมบตัิของดินในสนาม 
การตรวจสอบลักษณะและสมบัติของดินในสนาม เป็นการศึกษาลักษณะและสมบัติของชุดดินที่

ต้องการศึกษา จากจุดที่เป็นตัวแทนของชุดดินตัวแทนที่กําหนดไว้แล้ว ประมาณ 3-4 จุด เพ่ือให้ได้ชุดดินตัว
แทนที่เหมาะสมท่ีสุด มีขั้นตอนและวิธีการ ดังน้ี 

1. ใช้แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 หรือใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข 
(Orthophoto Map) ที่ได้กําหนดจุดศึกษาตัวแทนไว้แล้ว ตามปกติช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาเรื่อง
ดินและการเดินทางเข้าพ้ืนที่ จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ดินไม่เปียกหรือแห้งมาก
เกินไป สะดวกในการเข้าปฏิบัติงาน ทั้งง่ายในการขุดหลุมดิน ศึกษาและเก็บตัวอย่างดิน 

2. บันทึกสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ พร้อมทั้งศึกษาดินโดยขุดหลุมขนาดเล็ก (mini pit) ให้มีขนาด 
50x50x50 เซนติเมตร แล้วเจาะดินด้วยสว่านเจาะดินจนถึงความลึก 2 เมตร หรือศึกษาจากหน้าตัดดินข้างทาง
ที่มีการเปิดดินไว้แล้ว (road cut) เพ่ือศึกษาลักษณะและสมบัติของดินตัวแทน ทําคําบรรยายหน้าตัดดิน (soil 
profile description) จําแนกดินให้ถึงระดับชุดดิน ตามระบบอนุกรมวิธานดิน 

3. พิจารณาเปรียบเทียบ ตรวจสอบ ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการกําเนิดดิน ลักษณะและสมบัติ
ดิน การจําแนกดิน และข้อมูลอ่ืนๆ กับแนวความคิดในการจัดต้ังชุดดินน้ันๆ ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 
หากใช่ ก็สามารถกําหนดให้เป็นจุดตัวแทนเพ่ือศึกษาดินได้ แต่หากไม่ใช่ บริเวณน้ีก็ไม่ควรกําหนดให้เป็นจุด
ตัวแทน 

4. ในกรณีที่ข้อมูลบริเวณที่ศึกษามีความขัดแย้งกับเอกสารวิชาการการกําหนดลักษณะและสมบัติ
ของชุดดิน จําเป็นต้องมีการหาเหตุผลมาอธิบายถึงความขัดแย้งน้ันๆ โดยอาจเจาะสํารวจดิน ตรวจสอบเอกสาร
เพ่ิมเติมหรือสอบถามจากนักสํารวจดินอาวุโส เพ่ือหาข้อสรุป แต่ทั้งน้ีต้องให้ตรงตามข้อกําหนดของ “ชุดดิน” 

5. หากบริเวณดังกล่าว เมื่อพิจารณาในขั้นต้นแล้ว ตรงตามแนวความคิดของ “ชุดดิน” สามารถใช้
เป็นจุดตัวแทนเพ่ือศึกษาได้ ให้ติดต่อและประสานงานกับเจ้าของพ้ืนที่ก่อน เพ่ือตรวจสอบประวัติการใช้ที่ดิน 
การขออนุญาตเข้าพ้ืนที่ ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการศึกษา (ในบางพ้ืนที่อาจต้องรอการเก็บเก่ียวผลผลิตให้
เรียบร้อยก่อน) แรงงานการขุดเจาะ การอํานวยความสะดวก และรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น  

7. ศึกษาลักษณะและสมบัติของดินจนครบตามจุดที่กําหนดไว้แล้ว  
8. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และศึกษาข้อมูลลักษณะและสมบัติของดินในแต่ละบริเวณตามลําดับ

ร่วมกับข้อมูลจากเจ้าของพ้ืนที่ ความสะดวกในการเข้าเก็บตัวอย่างดิน เพ่ือประกอบการตัดสินใจ เน่ืองจาก 
บริเวณจุดศึกษาเพ่ือจัดทําหลุมหน้าตัดดิน (pit) ต้องเป็นพ้ืนที่ที่ตรงตามแนวความคิดของชุดดินที่ต้องการศึกษา 
มีความเหมาะสมต่อการเข้าปฏิบัติงานและเจ้าของพ้ืนที่อนุญาต 
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จากภาพที่ 3-3 และ 3-4 ตัวอย่างกรณีศึกษาชุดดินกําแพงแสน ได้กําหนดจุดที่จะศึกษาเบ้ืองต้น ไว้
จํานวน 3 จุด (Ks1 Ks2 และ Ks3) และเมื่อตรวจสอบในสนามแล้ว พบว่า จุด Ks3 มีความเหมาะสมท่ีสุดที่จะ
กําหนดเป็นจุดศึกษาดินตัวแทนหลักของชุดดินกําแพงแสน รวมทั้งเจ้าของพ้ืนที่อนุญาตและสะดวกในการเข้า
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3-3   แผนที่แสดงจุดศึกษาชุดดินกําแพงแสน จํานวน 3 บริเวณ ในขอบเขตของชุดดินกําแพงแสน 
มาตราส่วน 1:100,000 ในทอ้งที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3-4  สภาพพ้ืนที่และลักษณะของชุดดินกําแพงแสน 3 บริเวณ ในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
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แผ่นไม้/แผ่นกระดาษ ช่วยในการจัดผ้าเทปให้ต้ังฉาก (ภาพที่ 4-2 ก) และต้องพิจารณาผ้าเทปความลึกเมื่อมอง
ผ่านมุมกล้องด้วย (เน่ืองจากเลนส์ของกล้องมีความเว้า-นูน แตกต่างไปจากสายตาของผู้ถ่าย) (ภาพที่ 4-2 ค) 

8. พ่นนํ้าให้ดินมีความช้ืน (ภาพที่ 4-2 ข) (ตามปกติจะใช้เครื่องพ่นยาแบบมือโยกหรือกระบอกพ่น
ยาอัดลม ซึ่งสะดวกและพ่นได้เป็นบริเวณกว้างกว่ากระป๋องฉีดพ่นฝอย (กระบอกฉีดนํ้าฟ็อกก้ี)) (ภาพที่ 4-3) นํ้า
ที่นํามาใช้ ต้องระวังเร่ืองการปนเป้ือน การมีสารละลายอ่ืนๆ ปะปน โดยเฉพาะสารละลายจากปูน เน่ืองจาก 
อาจทําให้การวัดค่าปฏิกิริยาดินในสนามมีความผิดพลาด  

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4-1  หลุมเพ่ือศึกษาชุดดินขนาด กว้างxยาวxลึก = 2x2x2 เมตร (ก) และการตกแต่งหน้าตัดดิน (ข) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-2  การรองผ้าเทปด้วยแผ่นกระดาษแข็ง เพ่ือช่วยให้ผ้าเทปต้ังฉาก (ก) การฉีดพ่นหน้าตัดดินด้วย
กระบอกพ่นยาอัดลม (ข) หน้าตัดดินที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ค) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-3  เครื่องพ่นยาแบบมือโยก กระป๋องฉีดพ่นฝอย (กระบอกฉีดนํ้าฟ็อกก้ี) และกระบอกพ่นยาอัดลม  
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9. ถ่ายภาพให้ได้จุดศูนย์กลางของหน้าตัดดิน ไม่ก้มหรือเงยมุมกล้อง เน่ืองจากจะทําให้มาตราส่วน
ผิดไปจากความเป็นจริง สําหรับกล้องถ่ายภาพควรเป็นแบบ DSLR (Digital Single-Lens Reflex) ที่ใช้เทคนิค
การสะท้อนภาพด้วยเลนส์เด่ียว มีคุณภาพสูง ภาพที่ได้ไม่มีความผิดเพ้ียน ซึ่งจะต่างจากกล้องคอมแพค ที่จะมี
คุณภาพที่ด้อยกว่า ส่วนเลนส์ที่เหมาะสมควรเป็นเลนส์มุมกว้าง (Wide Field lens, Wide Angle Lens, Short 
lens) ที่มีทางยาวโฟกัสน้อยกว่า 35 มิลลิเมตร. ซึ่งจะให้ความชัดเจนลึกมากกว่าเลนส์ปกติ และมีความ
เหมาะสมในกรณีที่ต้องการถ่ายภาพที่ระยะระหว่างวัตถุกับกล้องมีจํากัดหรือใช้กับงานที่ต้องการเน้นลักษณะ
บางส่วน (บางครั้งอาจต้องนอนถ่ายภาพ หรือมีการตกแต่งหลุมดินเพ่ิมเติมให้ยาวขึ้น เพ่ือให้สามารถเก็บภาพให้
ครบทั้งหน้าตัดดิน) (ภาพที่ 4-4) 

10. ถ่ายภาพหน้าตัดดิน โดยให้แสงอาทิตย์ตกกระทบผิวหน้าให้เต็ม หากสภาพอากาศไม่
เอ้ืออํานวย มีเมฆมาก หรือพระอาทิตย์ส่องไม่เต็มหน้าตัดอันเน่ืองจากการวางแนวหลุมไม่เหมาะสม หรือมีมุม
มืดด้านใดด้านหน่ึง อาจพิจารณาให้มีการถ่ายภาพแบบไม่มีแสงอาทิตย์ โดยการใช้ร่มขนาดใหญ่บังแสงอาทิตย์
ไว้ (ภาพที่ 4-5) 

11. ถ่ายภาพให้ครอบคลุมต้ังแต่ผิวหน้าดินบนจนถึงความลึก 200 เซนติเมตรหรือต้ืนกว่าหากเจอ
ช้ันขัดขวาง รวมทั้งถ่ายภาพในลักษณะและสมบัติดินที่เด่นๆ ในแต่ละบริเวณหรือแต่ละช้ันความลึก เช่น ช้ันหิน
พ้ืน แนวสัมผัส ผลึกยิปซั่ม ช้ันจาโรไซต์ กรวด เศษหิน ช้ันศิลาแลงอ่อน โครงสร้างแบบเม็ด ช่องว่างในดิน ราก 
อิทธิพลของสิ่งมีชีวิตประเภทต่างๆ เป็นต้น โดยอาจใช้ไม้บรรทัดหรือเหรียญ เป็นมาตราส่วนสําหรับการ
ถ่ายภาพ (ภาพที่ 4-6) 

12. หลังจากถ่ายภาพเสร็จแล้ว ศึกษาสัณฐานของดิน แจกแจงช้ันกําเนิดดิน และขีดแบ่งบริเวณที่
หน้าตัดดินมีความแตกต่างกัน เพ่ือสะดวกในการศึกษาหน้าตัดดินและการเก็บตัวอย่างดิน แล้วถ่ายภาพอีกคร้ัง 

13. ถ่ายภาพสภาพภูมิประเทศ โดยถ่ายให้เห็นสภาพพ้ืนที่อย่างกว้างๆ เพ่ือประกอบคําอธิบาย
ลักษณะภูมิสัณฐานและชนิดของวัตถุต้นกําเนิดดิน อาจถ่ายให้ผ่านหลุมศึกษาตัวอย่างดินก็ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-4  การถ่ายภาพหน้าตัดดิน  
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ภาพที่ 4-5  ความแตกต่างของหน้าตัดดินที่รับแสงอาทิตย์ (ก) และหน้าตัดดินที่ใช้ร่มบัง (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-6  การถ่ายภาพลักษณะและสมบัติดินที่เด่นๆ 
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4.2 การทําบรรยายหน้าตัดดิน 
การทําคําบรรยายหน้าตัดดินเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกําเนิดดิน สภาพแวดล้อม ลักษณะและ

สัณฐานวิทยาของดินอย่างมีระบบ และเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับตัวแทนดินที่ทําการศึกษาให้
ครบถ้วน บริเวณจุดศึกษาและทําคําบรรยายหน้าตัดดินต้องบันทึกข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ลงบนแผ่นบันทึก
ข้อมูล ณ ที่น้ีกําหนดให้ใช้แผ่นบันทึกข้อมูลของ Soil Survey Division (1973) รายละเอียดในแต่ละรายการ 
รวบรวมจาก Dent และ Changprai. (1973), พิสุทธ์ิ (2518), เอิบ (2552) และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

1. ชื่อดินและสัญลักษณ์ (Soil name and symbols)  

ปกติจะต้องทราบก่อนว่า ดินที่กําลังจะศึกษาจัดอยู่ในชุดดิน (soil series) และมีสัญลักษณ์หรือตัว
ย่อเป็นเช่นไร เช่น ชุดดินกําแพงแสน (Ks) ชุดดินนครปฐม (Np) ช่ือดินและสัญลักษณ์ของดินสามารถค้นคว้า
ศึกษาเพ่ิมเติมได้จากเอกสารวิชาการและรายงานด้านการสํารวจดิน  

2. รหัสของหน้าตัดดิน (Profile code)  

สามารถกําหนดรูปแบบอย่างไรก็ได้ แต่ต้องให้เป็นระบบ ง่ายต่อการจดจําและสะดวกในการค้นหา 
เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลดิน เช่น  

SW-53/34 (SW=South-West ภาคตะวันตกเฉียงใต้ 53 หมายถึง จังหวัดนครปฐม -34 
หมายถึง หมายเลขหลุมที่เก็บตัวอย่างดินในจังหวัดนครปฐม เป็นชุดดินบางเลน)  

NE-S-20/48 (NE=North-East-South ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณตอนใต้ 20 หมายถึง 
จังหวัดนครราชสีมา -48 หมายถึง หมายเลขหลุมที่เก็บตัวอย่างดินในจังหวัดนครราชสีมา เป็นชุดดินโชคชัย 

สําหรับโครงการศึกษาดินตัวแทนหลักน้ี กําหนดให้ใช้ รหัสของหน้าตัดดินเป็น ชุดดินน้ันๆ เช่น    
Es-Ks (โครงการการศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย-ชุดดินกําแพงแสน) 

3. โครงการ (Project) 

เป็นช่ือโครงการที่ทําคําบรรยายหน้าตัดดิน ณ ที่น้ี ได้แก่ โครงการการศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับ
พัฒนาการเกษตรของประเทศไทย 

4. ชื่อของผู้ทําคําอธิบายหน้าตัดดิน (Described by)  

อาจเป็นช่ือเดียวหรือหลายช่ือ ถ้าหากว่าช่วยกันทําหลายคน โดยให้ช่ือของผู้ทําคําบรรยายส่วน
ใหญ่นําหน้า เช่น S. Udomsri หรือ K. Doungkamol, K. Ramsutara and A. Srisupaoran  

5. วันที่ (Date)  

เป็นวัน เดือน ปี ที่ทําคําบรรยายหน้าตัดดิน ตามปกติบันทึกเป็น ค.ศ. เช่น 5 Feb 2012 

6. เขตการปกครอง (Location)  

จะต้องระบุให้ชัดเจนและให้มีความสัมพันธ์กับสถานที่ที่ใช้เป็นหลัก เช่น ถนน หลักบอกระยะทาง
ของถนน เขตการปกครองที่ใช้ ได้แก่ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด และต้องอธิบายอย่างละเอียด เพ่ือให้เห็น
ภาพอย่างชัดเจน หากเป็นไปได้ ควรระบุช่ือของเจ้าของพ้ืนที่ด้วย เพ่ือสะดวกในการสืบค้นภายหลัง เช่น  

In field plot of Mr. Daecho Inchuay, Ban Mai Daeng, Moo 19, Tambon Tha Rua, 
Amphoe Muang Changwat Nakhon Si Thammarat (ตัวอย่างของชุดดินระโนด) 





 

approx. 150 m. north-west of road from Ban Tha Chang- Ban Khao Din at km. 1, 
in area of Chai Nat temporary prison, Ban Khao Phlong, Tambon Khao Tha Phya, Amphoe 
Muang Changwat Chai Nat (ตัวอย่างของชุดดินเขาพลอง) 

7. ชื่อ ระวางแผนที่สภาพภูมิประเทศและพิกัดที่ทําคําบรรยายหน้าตัดดิน (Sheet name of 
topography map, sheet number, coordinate)  

ภาพที่ 4-8  ตัวอย่างแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 

       - 27 -



- 28 - 
 

แผนที่สภาพภูมิประเทศ คือ แผนที่ซึ่งแสดงลักษณะภูมิประเทศ (topography) บนพ้ืนผิวโลก ซึ่ง
ได้แก่ ความสูงตํ่าของพ้ืนที่ ทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์ดัดแปลงขึ้น เช่น ที่ราบ ที่ราบสูง เนินเขา แม่นํ้า 
เกาะ ถนน เมือง ปัจจุบันใช้แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L 7018 ของกรมแผนที่ทหาร ซึ่งเป็นแผนที่ที่
คลุมทั้งประเทศท่ีมีรายละเอียดมากที่สุด และสามารถใช้เป็นแผนที่ฐาน (Base map) ในการจัดการข้อมูลแผน
ที่ตามระบบ GIS ได้เป็นอย่างดี และสามารถอ้างอิงได้ 

ก. ชื่อประจําแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร: แผนที่ภูมิประเทศทุกแผ่นจะมีช่ือประจํา
แผ่นเอาไว้ที่หัวกระดาษ ให้บันทึกช่ือประจําแผ่น เช่น อําเภอสิรินธร อําเภอด่านมะขามเต้ีย บ้านสาริกา อําเภอ
เลิงนกทา จังหวัดขอนแก่น  

ข. เลขที่ประจําแผ่นของภูมิประเทศ (ระวาง): แผนที่ภูมิประเทศทุกแผ่นจะมีเลขทีป่ระจําแผน่
ปรากฏบริเวณด้านบนขวามือ ให้บันทึกเลขดังกล่าวลงไป เช่น 6039 II 4936I 5037IV  

  

 

 

 
ภาพที่ 4-9  ช่ือประจําแผนทีภู่มิประเทศ และเลขที่ประจาํแผ่นของภูมิประเทศ (ระวาง) มาตราส่วน 1:50,000 

ค. พิกัดที่ทําคําบรรยายหน้าตัดดิน: ให้ระบุตําแหน่งหรือจุดที่ทําศึกษาหน้าตัดดิน อยู่ที่พิกัด
ตารางเท่าใดในแผนที่ภูมิประเทศ การอ่านค่าพิกัดตารางมี 2 วิธี คือ 

- อ่านจากเครื่องมือกําหนดจุดพิกัด (GPS) การอ่านค่าจากเครื่องมือ GPS จะมีให้เลือกระบบ
ระหว่าง Lat/Lon กับ UTM การอ่านค่า Lat/Lon คืออ่านค่าเส้นรุ้งเส้นแวง แต่ในที่น้ีจะกล่าวเฉพาะการอ่าน
ค่า UTM และการอ่านค่า UTM ในประเทศไทยใช้อยู่ 2 datum คือ 

1. Indian datum ใช้กับแผนที่ภูมิประเทศ 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหารรุ่นเก่า 
2. WGS 84 ใช้กับแผนที่ภูมิประเทศ 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหารรุ่นใหม่ ซึ่งจะมี

อักษรและหมายเลข WGS 84 กํากับอยู่ ค่าที่อ่านได้จากเคร่ือง GPS มีความหมายดังน้ี 
เลข 47 คือ เลขของ Zone โดยกําหนดว่าครึ่ง

ของจังหวัดชัยภูมิไปทางทิศตะวันตก อยู่ใน Zone 47 และ
ครึ่งหน่ึงของจังหวัดชัยภูมิไปทางทิศตะวันออก อยู่ใน Zone 
48 (ประเทศไทยมีอยู่ 2 Zone) 

เลข 7 และ 14 คือเลขกํากับ grid ที่นับไปทาง
ทิศตะวันออกและทิศเหนือ ตามลําดับ      

สําหรับ 05165 E คือ เลขประจําเส้น grid ไปทางตะวันออก                  
                                                                    10684 N คือ เลขประจําเส้น grid ไปทางเหนือ 
              เมือ่จะหาตําแหน่งในแผนที ่เราจะอ่านค่า พิกัดตาราง ดังน้ีคือ 051106 ซึ่งจะได้อธิบายในข้อต่อไป 

– การอ่านค่าพิกัดตารางจากแผนท่ีภูมิประเทศ จากแผนที่ของประเทศไทย มาตราส่วน 
1:50,000 ซึ่งมีตารางยูทีเอ็ม ช่วงห่างช่วงละ 1,000 เมตร จะเห็นตัวเลขกํากับปลายเส้นตารางทุกเส้นตามขอบ
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ระวางด้านตัวเลขที่กํากับอยู่สองหลักที่พิมพ์ด้วยตัวหนาๆ ตัวเลขเดียวกันน้ียังมีกํากับไว้ในตรงกลางเส้นตาราง
แต่ละเส้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการอ่านพิกัด 

วิธีอ่านพิกัดตารางมีหลักสําคัญ คือ ต้องอ่านจากซ้ายไปขวา และจากล่างขึ้นบนเสมอ 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
ภาพที่ 4-10  การหาพิกัดตารางของจุด     บนแผนทีส่ภาพภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 

สมมุติว่าต้องการหาพิกัดตารางของจุด       วิธีปฏิบัติจะมีดังน้ี 
1. พิจารณาจากตารางที่เป็นกรอบก้ันบริเวณจุดที่กําหนด 
2. อ่านพิกัดของจุดมุมล่างซ้ายของตาราง ซึ่งเป็นจุดที่เส้นตารางทางแนวยืนตัดกับทาง

แนวนอนโดยถือหลักอ่านจากซ้ายไปขวาและจากล่างขึ้นบน คือ 
  - อ่านจากซ้ายไปขวา   เส้นตารางทางแนวยืน มีตัวเลข 46 กํากับ 
  - อ่านจากล่างขึ้นบน   เส้นตารางทางแนวนอน มีตัวเลข 65 กํากับ 

พิกัดของจุดที่เส้นตารางทั้งสองตัดกันคือ ตัวเลขที่อ่านได้เรียงต่อกัน ได้แก่ 4665 ค่าพิกัด 
4665 น้ีใช้เป็นเคร่ืองช้ีบอกของตารางที่อยู่แนวขวา และข้างบนของจุดที่เส้น 46 ตัดกับเส้น 65 ทั้งช่องตาราง 

3. พิจารณาจากจุดอยู่ทางขวาของเส้น 46 และอยู่เหนือจากเส้น 65 มากน้อยเพียงไร 
ระยะห่างจากทั้งสองถึงจุด A น้ันหาโดยแบ่งด้านของตาราง 4665 ออกเป็น 10 ส่วน จะด้วยวิธีแบ่งหรือ
ประมาณด้วยตาก็ได้  

จากภาพ จุด A อยู่ทางขวาของเส้น 46 เป็นระยะห่างประมาณ 3 ใน 10 ส่วนของหน่ึงช่อง
ตาราง และอยู่เหนือจากเส้น 65 ขึ้นไปเป็นระยะห่างประมาณ 5 ใน 10 ส่วนของหน่ึงช่องตาราง 

4. นําระยะห่างที่อ่านได้ทางขวาของเส้น 46 เรียงต่อกับตัวเลขกํากับ เส้นตารางทางแนวยืน
ได้ 463 (3 มาจาก 3/10) นําระยะห่างที่อ่านได้เหนือเส้น 65 ขึ้นไปเรียงต่อกับ ตัวเลขกํากับเส้นตารางทาง
แนวนอนได้ 655 (5 มาจาก 5/10) 

5. นําตัวเลขสองชุดในข้อ 4 มาเรียงต่อกันเป็น 463655 ตัวเลขน้ีคือพิกัดตารางของจุด  
6. เพ่ิมเติมอักษรประจําจัตุรัส 100,000 ม. และอักษรประจําเขตกริด (พิจารณาจากข้อมูล

รายละเอียดแผนที่บริเวณด้านล่างของแผนที่สภาพภูมิประเทศ) ในที่น้ี อักษรประจําจัตุรัส คือ WB และอักษร
ประจําเขตกริด คือ 48P ดังน้ันค่าพิกัดประจําจุดน้ี ได้แก่ 48PWB463655 

7. นําพิกัดที่ครบ บันทึกลงในช่อง coordinate 
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8. หมายเลขภาพถ่ายทางอากาศ แนวบิน และจุดภาพถ่ายทางอากาศ (Air photo mission, 
strip, number)  

การบันทึกหมายเลขภาพถ่ายทางอากาศ แนวบิน และจุดภาพถ่ายทางอากาศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลที่
อ้างอิงได้ รวมทั้งเพ่ือคํานวณหามาตราส่วนของภาพถ่ายทางอากาศ (หากยังต้องใช้ภาพถ่ายทางอากาศช่วยใน
การปฏิบัติงานเข้าพ้ืนที่) 

- Photo Mission โครงการถ่ายภาพทางอากาศ ที่หัวภาพถ่ายทางอากาศทุกแผ่นจะมีหมายเลข
ประจําโครงการถ่ายภาพทางอากาศให้บันทึก เช่น Vap 61. เป็นต้น 

- Strip  ให้บันทึกเลขประจํา strip  เช่น 
หมายเลข 4 เป็นต้น 
- No. ให้บันทกึเลขที่ประจําแผ่น  เช่น 
เลขที่ 00074 เป็นต้น 

 

 

(* ในกรณีที่เป็นภาพ Orthophoto ของกรมพัฒนาที่ดิน ในแต่
ละภาพจะบอกเลขรหัสไว้ 9 ตัว ซึ่ง 5 ตัวแรกคือ Sheet number ของ 
Topography Map ตามตัวอย่าง ที่พิกัด 48PWB463655 อยู่ในระวาง 
6039 II ซึ่งก็คือ 60392 แล้วตามด้วยเลข Coordinate 4 ตัว น่ันก็คือ 
เลขประจําเส้นทางแนวยืนกับเลขประจําเส้นในแนวนอน เช่น 4664 เมื่อ
รวมกันจะได้เลขรหัสดังน้ี 603924664 เป็นต้น) 

 

ภาพที่ 4-11  การอ่านหมายเลขประจําภาพของ ภาพ Orthophoto  

9. การจําแนกดิน (Classification)  

เป็นการบันทึกการจําแนกดินตามระบบการจําแนกดินที่ใช้ ซึ่งจะบันทึกภายหลังจากการศึกษา
สัณฐานวิทยาเสร็จแล้ว ในที่น้ีกําหนดให้ใช้การจําแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) ตาม 
Keys to Soil Taxonomy ฉบับล่าสุด ปัจจุบันปรับปรุงเป็นฉบับที่ 12 ปี ค.ศ. 2014 (Soil Survey Staff, 
2014) และจําแนกดินให้ถึงระดับวงศ์ดิน เช่น ชุดดินกําแพงแสน จําแนกเป็น 

Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs  
การจําแนกดินจะเป็นประโยชน์ในการกําหนดช้ันเก็บตัวอย่างดินตามช้ันกําเนิดดิน รวมทั้งการ

กําหนดรายการวิเคราะห์สมบัติของดินทั้งทางกายภาพ เคมี แร่วิทยา และจุลสัณฐานวิทยา 
หากผู้ทําข้อมูลคําบรรยายหน้าตัดดินทราบถึงการจําแนกระบบประจําชาติ ซึ่งเป็นระบบที่มีพ้ืนฐาน

มาจากระบบการจําแนกดินของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1938 (USDA 1938) ที่แบ่งดินใน
ประเทศไทยออกได้เป็น 20 กลุ่มดินหลัก (great soil group) เช่น Grumusols, Rendzinas, Alluvial soil, 
Red brown earth, Non calcic brown soil เป็นต้น ก็สามารถกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 

(รายละเอียดสามารถอ่านเพ่ิมเติมได้จาก http://osl101.ldd.go.th/std/class_02.htm) 
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10. ชนิดของหิน (Rock Types) 

หินเป็นของแข็งที่ประกอบด้วยแร่เด่ียวหรือหลายชนิดรวมกันอยู่ตามธรรมชาติ สามารถแบ่งออก
ตามลักษณะการเกิดเป็นชนิดใหญ่ๆ ได้ 3 ชนิด 

ก. หินอัคนี (igneous rocks) เป็นหินที่เกิดจากการเย็นตัวของหินหนืดใต้ผิวโลกหรือลาวาท่ี
บนผิวโลก หินอัคนีจําแนกตามองค์ประกอบทางเคมีตามสัดส่วนของซิลิกาที่เป็นองค์ประกอบของหิน ได้ 4 พวก 
ดังน้ี 

1) หินอัคนีด่างจัดหรือสี เข้มจัด (ultra-basic igneous rocks) เ ป็นหินที่มีซิลิกาเป็น
องค์ประกอบน้อยกว่าร้อยละ 45 ได้แก่ เพอริโดไทต์ (peridotite) ดูไนต์ (dunite)  

2) หินอัคนีด่างหรือหินสีเข้ม (basic igneous rocks) เป็นหินที่มีซิลิกาเป็นองค์ประกอบร้อย
ละ 45-52 ได้แก่ แกบโบร (grabbo) บะซอลต์ (basalt)  

3) หินอัคนีปานกลางหรือหินสีปานกลาง (Intermediate igneous rocks) หินชนิดน้ีมีซิลิ
กา เป็นองค์ประกอบร้อยละ 52-66 ได้แก่ ซายไนต์ (syenite) ไดโอไรต์ (diorite) แอนดีไซต์ (andesite) 

4) หินอัคนีกรดหรือหินสีจาง (acidic igneous rocks) หินชนิดน้ีมีซิลิกาเป็นองค์ประกอบ
มากกว่าร้อยละ 66 ได้แก่ ไรโอไลต์ (rhyorite) ออบซิเดียน (obsidian) พิทสโตน (Pitchstone)   

ตารางที่ 4-1  การแบ่งชนิดของหินอัคนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: http://www.geothai.net/igneous-rocks/ 

เนื้อหิน ส่วนประกอบ
(Composition) แคลเซียม แพลจิโอ

เคลส
ไม่มีเฟลด์สปาร์

มีควอตซ์ ไม่มีควอตซ์ มีควอตซ์ < 100% ไม่มีควอตซ์ ไม่มีควอตซ์
Pegmatite
(เพคมาไทต์) 

เน้ือผลึกหยาบ ผลึกขนาดเดียว Granite Syenite Diorite Gabbro Dunite (ดูไนต์)
(Phaneritic) (Nonporphyritic) (แกรนิต) (ซายไนต์) (ไดโอไรต์) (แกบโบร) Peridotite (เพอริโดไทต์)

Pyroxenite (ไพรอกซีไนต์)
Hornblendite (ฮอร์นเบลนไดต์)

ผลึกสองขนาด* Granite Syenite Diorite Gabbro 
porphyry porphyry porphyry porphyry

(Porphyritic) (แกรนิตพอไฟรี) (ซายไนต์พอไฟรี) (ไดโอไรต์พอไฟรี) (แกบโบรพอไฟรี)
เน้ือผลึกละเอยีด ผลึกขนาดเดียว Rhyolite Trachite Andesite Basalt
(Aphanitic) (Nonporphyritic) (ไรโอไลต์) (ทราไคต์) (แอนดีไซต์) (บะซอลต์)

ผลึกสองขนาด* Rhyolite Trachite Andesite Basalt 
porphyry porphyry porphyry porphyry

(Porphyritic) (ไรโอไลต์พอไฟรี) (ทราไคต์พอไฟรี)  (แอนดีไซต์พอไฟรี) (บะซอลต์พอไฟรี)

* ในกรณีท่ีมีผลึกสองขนาด แต่มี
 phenocryst น้อยกว่า 25% ใช้
คําว่า Porphyritic นําหน้าแทน 
เช่น Porphyritic granite หากมี
เนื้อผลึกละเอียดคงเรียกช่ือ
เหมือนเมื่อมีผลึกขนาดเดียว เช่น
 Rhyolite

หินท่ีมีเน้ือแก้ว เศษหิน และเนื้อ
ฟองอากาศ จะมีส่วนประกอบไม่
แน่นอน บางชนิดอาจไม่มีแร่
ผสมอยู่เลย เช่น หินแก้วภูเขาไฟ 
และพัมมิส จะประกอบด้วยแก้ว
ล้วนๆ

เน้ือแก้ว (Glassy) Obsidian (หินแก้วภูเขาไฟ)

                         สี                          สีจาง                                                                                                                                สีเข้ม

ไมกา และ/หรือ ฮอร์นเบลนด์ โปตัสเซียม
เฟลด์สปาร์ หรือโซเดียมแพลจิโอเคลส

ฮอร์นเบลนด์ 
โซเดียม แคลเซียม 

แพลจิโอเคลส

โอลีวีน ไพรอกซีน หรือ แอมฟิโบล

เน้ือผลึกหยาบมาก (Pegmatitic)

 (Texture)

เน้ือเศษหิน (Fragmental) Tuff (ทัฟฟ์)

เน้ือฟองอากาศ (Vesicular) Pumice (พัมมิส) Scoria (สคอเรีย)
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ข. หินตะกอน (sedimentary rocks) เป็นหินที่เกิดขึ้นจากการสะสมของตะกอนชนิดต่างๆ 
(sedimentation) เช่น กรวด ทราย เศษหิน หรือซากพืชและสัตว์ หรือเกิดจากการตกตะกอนทางเคมีในนํ้า 
แล้วเกิดการแข็งตัว (lithification) กลายเป็นหิน การเกิด (Origin) ของหินตะกอนมี 3 แบบ คือ 

1) Detrital origin เกิดจากการผุพังและการกัดเซาะ (weathering and erosion) ของหิน
เดิม ซึ่งจะเป็นหินชนิดอะไรก็ได้ กลายเป็นเม็ดกรวด ทราย หรือดิน แล้วโดนพัดพามาทับถมกัน เมื่อแข็งตัวจะ
ได้หิน อาทิ หินทราย (sandstone)  

2) Chemical origin เกิดจาการตกตะกอน (precipitation) ในแหล่งนํ้าธรรมชาติ โดย
กรรมวิธีทางเคมี เช่น หินปูน (limestone)  

3) Biochemical (organic) origin เกิดจากการทับถมของซากพืชและสัตว์แล้วเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นหิน เช่น ถ่านหิน หรือมีตะกอนชนิดอ่ืนมาเช่ือมประสานซากเหล่าน้ันจนเป็นหิน เช่น 
โคควินยา  

และสามารถแบ่งหินตะกอนตามลักษณะการเกิด เน้ือหิน และองค์ประกอบ ตามตารางที่ 4-2  

ตารางที่ 4-2  การแบ่งชนิดของหินตะกอน ตามลักษณะการเกิด เน้ือหิน และองค์ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: http://www.geothai.net/sedimentary-rocks/ 

การเกิด ส่วนประกอบ ช่ือหิน
(Origin) (Composition) (Rock name)

เนื้อเม็ด ขนาดหยาบ (กรวด) Conglomerate (หินกรวดมน)

Detrital Breccia หินกรวดเหล่ียม

Sandstone (หินทราย)

Siltstone (หินทรายแป้ง)

ขนาดละเอียดมาก (ดิน
เหนียว) (< 1/256 มม.)

ควอตซ์และแร่ดิน Shale and Mudstone 
(หินดินดานและหินโคลน)

Limestone (หินปูน)

เนื้อผลึก แคลไซต์ Limestone (หินปูน)
Dolomite or Dolostone

(หินโดโลไมต์)
เชิร์ตและแร่ซิลิกาอ่ืนๆ Chert (หินเชิร์ต)
เฮไลต์ Rock salt (หินเกลือ)
ยิปซัม Gypsum (ยิปซัม)

เนื้อเม็ด ช้ินส่วนขนาดหยาบ Coquina (โคควินย่า)

Fossiliferous limestone
(หินปูนซากดึกดําบรรพ์)

เนื้อผลึก Coal (ถ่านหิน)
Nonclastic

เน้ือหิน
(Texture)

ก้อนกรวดกลมของหิน
หรือแร่ต่างๆ เช่น แร่
ควอตซ์ เชิร์ต และหินค
ก้อนกรวดเหล่ียมของหิน
หรือแร่ต่างๆ

ขนาดปานกลาง (ทราย) 
(1/16 – 2 มม.)

ส่วนใหญ่เป็นแร่ควอตซ์ 
อาจมีแร่อ่ืนปนเล็กน้อย

เปลือกหอยและเศษ
ช้ินส่วนของสัตว์ มีแร่แคล
ไซต์เป็นตัวเช่ือม หรือ
ประกอบในเน้ือหินปูน

เนื้อแน่น สารอินทรีย์จากการ
สลายตัวของพืช

Clastic

Clastic

เนื้อละเอียดถึงหยาบใน
เนื้อผลึก

ช้ินส่วนของเปลือกหอย 
และ/หรือ เม็ดแร่แคลไซต์
ในเนื้อหินปูน

เน้ือละเอียดถึงหยาบ
โดโลไมต์

ขนาดละเอียด (ซิลต์) 
(1/256   1/16 มม.)

ควอตซ์และแร่ดิน

(> 2 มม.)

การสะสมของ
อินทรีย์สาร

Nonclastic

Organic (> 2 มม.)

การตกตะกอน
ทางเคมี 

Chemical

การสะสมของ
ช้ินตะกอน
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ค . หินแปร (metamorphic rocks) เป็นหินที่ถือกําเนิดขึ้นภายในช้ันเปลือกโลก โดย
เปลี่ยนแปลงมาจากหินเดิมที่อาจเป็นหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปรก็ได้ การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีเกิดขึ้นใน
สถานะของแข็ง ไม่ผ่านการหลอมเหลว ด้วยผลจากอุณหภูมิสูง ความดันสูง หรือทั้ง 2 ประการ ในกระบวนการ
น้ีอาจมีสารใหม่หรือไม่มีเพ่ิมเข้าไปด้วยก็ได้ 

1) หินไนส์ (gneiss) เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินได้หลายชนิดในสภาพอุณหภูมิและความ
ดันสูง ที่พบมากโดยทั่วไปเป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินแกรนิต 

2) หินชีสต์ (schist) เป็นหินแปรเน้ือหยาบ อาจแปรสภาพมาจากหินอัคนีสีจาง หินทรายที่มี
เฟลด์สปาร์มาก หินปูนและหินทรายแป้ง หินทรายละเอียด หินดินดาน หินฟิลไลต์ หินชนวน หินบะซอลต์ มีแร่
ในกลุ่มไมกาเป็นองค์ประกอบอยู่สูงและอาจพบแร่ควอตซ์อยู่บ้างเล็กน้อย เน้ือหินมีลักษณะเป็นแผ่นบาง ดังน้ัน
องค์ประกอบทางแร่ของหินจะเป็นหินแปรที่แปรมา 

3) หินควอร์ตไซต์ (quartzite) แปรสภาพมาจากหินทรายควอตซ์ที่อุณหภูมิและความดัน
ปานกลางถึงสูง 

4) หินอ่อน (marble) แปรสภาพจากหินปูนและหินโดโลไมต์ที่อุณหภูมิและความดันตํ่าถึง
สูง  

5) หินชนวน (slate) เป็นหินแปรเน้ือละเอียดมากแปรสภาพจากหินดินดานในสภาวะ
อุณหภูมิและความดันตํ่า 

6) หินฟิลไลต์ (phyllite) เป็นหินแปรเน้ือละเอียดแปรสภาพมาจากหินชนวนในสภาพ
อุณหภูมิตํ่าและความดันสูง 

หินอัคนีและหินตะกอนทั่วไปเมื่อผ่านกระบวนการแปรสภาพ จะกลายเป็นหินแปร ดังน้ี 

ตารางที่ 4-3  ช่ือของหินแปรภายหลังกระบวนการแปรสภาพของของหินอัคนีและหินตะกอน 

หินตะกอน
หินทราย หินควอร์ตไซต์ (quartzite)
หินดินดาน หินชนวน (slate) หินฟิลไลต์ (phyllite) หินชีสต์ (schist)

หินฮอร์นเฟลส์ (hornfels)
หินปูน หินโดโลไมต์ หินอ่อน (marble)
ถ่านบิทูมินัส แอนทราไซต์ แกรไฟต์

หินอคันี
หินอัคนีเนื้อทรรศน์ หินไนส์
หินอัคนีเนื้อจุณ หินชีสต์

หินเดิม  หินแปร

 
 

11. ชนิดวัตถุต้นกําเนิดดิน (parent material) 

เป็นการอธิบายชนิดของวัตถุต้นกําเนิดดิน ซึ่งชนิดของวัตถุต้นกําเนิดดินสามารถนําไปใช้ประเมิน
สมบัติและลักษณะของดินบางประการได้  
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วัตถุต้นกําเนิดดิน หมายถึง วัตถุต้ังต้นของการสร้างดิน ประกอบด้วย ของแข็งอนินทรีย์ที่สลายตัวผุ
พังจากหินแร่และอินทรียวัตถุที่ย่อยสลายจากซากพืชสัตว์ วัตถุต้นกําเนิดดินประเภทอนินทรีย์เกิดขึ้นจาก
กระบวนการทางธรรมชาติ เช่น การผุพังสลายตัวของหินและแร่ที่เป็นวัตถุให้กําเนิดดิน (soil forming 
material) วัสดุที่ผุพังมาน้ีอาจถูกพัฒนาไปเป็นดินที่จุดน้ัน หรืออาจถูกพัดพาเคลื่อนย้ายออกไปบริเวณอื่นแล้ว
พัฒนาต่อไปเป็นดินที่จุดอ่ืนก็ได้ ดังน้ันวัตถุต้นกําเนิดดิน ณ บริเวณใดๆ มีที่มาได้ทั้งจากหินแร่ในพ้ืนที่น้ันและ
ตะกอนทับถมที่พัดพามาจากพ้ืนที่อ่ืน เอิบ (2548) แบ่งชนิดวัตถุต้นกําเนิดดินได้ ดังน้ี 

ก. วัตถุต้นกําเนิดดินแบ่งตามชนิดของวัตถุต้นกําเนิดดิน ได้แก่ 
1) วัตถุต้นกําเนิดดินอินทรีย์ แบ่งออกตามการสลายตัว ได้เป็น 4 ประเภท คือ 

- วัสดุไฟบริก (fibric materials) เป็นวัสดุอินทรีย์ที่สลายตัวน้อย มีช้ินส่วนที่ยังแสดง
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตด่ังเดิม เช่น ช้ินส่วนของพืชต่างๆ อยู่มาก เช่น พีต 

- วัสดุเฮมิก (hemic materials) เป็นวัสดุอินทรีย์ที่สลายตัวปานกลาง บางส่วน
สามารถสังเกตเห็นได้ว่าเป็นส่วนไหนของพืชหรือสัตว์ เช่น mucky peat 

- วัสดุแซพริก (sapric materials) เ ป็นวัสดุอินทรีย์ที่สลายตัวมาก ส่วนใหญ่
กลายเป็นอินทรียวัตถุ และไม่สามารถจะแจกแจงช้ินส่วนของวัสดุว่ามาจากอะไรได้ เช่น มัก 

- วัสดุลิมนิก (limnic materials) เป็นวัสดุผสมระหว่างอนินทรียสารกับอินทรียสาร 
หรือตกตะกอนทางเคมีจากสารละลาย เช่น เป็นของผสมของอัลจี (algae) ไดอะตอม (diatom) มูลสัตว์ นํ้า 
พืชลอยนํ้าที่สลายตัว จะขาดสารเส้นใย 

2) วัตถุต้นกําเนิดดินที่เป็นอนินทรียสารหรือวัตถุต้นกําเนิดดินแร่ธาตุ เป็นวัตถุต้นกําเนิดดิน
ที่พบกันส่วนใหญ่ 

ข. วัตถุต้นกําเนิดดินแบ่งตามการกําเนิด ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1) วัตถุต้นกําเนิดดินที่อยู่กับที่ (In-situ soil parent materials) เป็นวัสดุผิวโลกที่เกิดจาก

การผุพังอยู่กับที่ต่อเน่ืองของหินแข็งที่รองรับพ้ืนผิวโลกอยู่ขึ้นมาด้านบน และมีการพัฒนาเป็นดิน ณ จุดกําเนิด
น้ัน มีลักษณะที่เก่ียวกับช้ันหินด้านล่างแล้วแต่ว่าจะเป็นชนิดใด เน้ือประกอบด้วยอนุภาคต่างๆ ที่ไม่มีการแยก
ขนาด บางที่พบเศษหรือช่ินส่วนของหินที่กําลังสลายตัวด้วย เรียกวัตถุต้นกําเนิดดินประเภทน้ีว่า วัสดุตกค้าง 
(residuum)  

2) วัตถุต้นกําเนิดดินที่ถูกเคลื่อนย้ายมา (transported soil parent materials) สามารถ
แยกตามตัวการได้เป็น 2 ประเภท คือ 

- วัตถุต้นกําเนิดดินที่เคลื่อนย้ายมาโดยแรงโน้มถ่วงของโลก เป็นวัสดุผิวโลกที่เกิดจาก
ก้อนหิน หินผุ ช้ินส่วนหินและแร่ที่ผุผัง แล้วร่วงหล่นลงมาจากส่วนที่สูงลงไปหาที่ตํ่าเพราะแรงดึงดูดของโลก 
และทับถมกันอยู่ไม่ไกลจากแหล่งเดิม ที่เป็นเชิงเขา ภูเขาหรือหน้าผา โดยยังเป็นช้ินส่วนที่มีรูปร่างและขนาด
คละกัน (ไม่มีการคัดขนาด) หลังจากน้ันจึงเกิดเป็นดินขึ้น มักพบร่วมกับวัสดุตกค้าง และอยู่ใกล้กับ วัตถุต้น
กําเนิดดินประเภทน้ีเรียกว่า เศษหินเชิงเขา (colluvium) โดยทั่วไปวัตถุต้นกําเนิดดินที่เคลื่อนย้ายมาโดยแรง
โน้มถ่วงของโลกมักมีองค์ประกอบ รูปร่าง ชนิด ขนาด สัมพันธ์กับวัตถุต้นกําเนิดดินที่อยู่กับที่ 

- วัตถุต้นกําเนิดดินที่ถูกเคลื่อนย้ายโดยการพัดพาและทับถมโดยตัวการทางธรณี เป็น
วัสดุผิวโลกหรือตะกอนที่เคลื่อนย้ายจากบริเวณอ่ืนมาทับถมโดยมีตัวการทางธรณี คือลมและน้ํา วัตถุต้นกําเนิด
ดินประเภทน้ีเรียกว่า ตะกอนพัดพา วัตถุต้นกําเนิดประเภทตะกอนพัดพามีช่ือเรียกตามตัวการพัดพาและทับถม 
ได้แก่ 
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ก. ที่ราบ (plain) เป็นลักษณะภูมิประเทศที่ราบเรียบหรือมีลูกคลื่นบ้างเล็กน้อย พิสัยของความ
สูงตํ่าของพ้ืนที่ 150 เมตร สามารถจําแนกตามลักษณะการเกิดได้เป็น  

1) ที่ราบที่เกิดจากการทับถมอิทธิพลของธารนํ้าไหล (fluvial deposition landform) 
- ที่ราบเนินตะกอนรูปพัด (alluvial fan) เป็นที่ราบที่เกิดขึ้นบริเวณฐานของหุบเขา 

เกิดจากธารนํ้าที่ไหลจากหุบเขาลงสู่ที่ราบ เมื่อตะกอนที่ถูกพัดพามาปิดก้ันทางนํ้าทําให้ธารนํ้าแยกออกไปเป็น
สายและพาเอาตะกอนไปทับถมแผ่ออกไปเป็นลักษณะครึ่งวงกลม เกิดเป็นที่ราบที่มีลักษณะคล้ายพัด (ภาพที่ 
4-12) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4-12  ลักษณะของทีร่าบเนินตะกอนรูปพัดและขนาดของตะกอนตามระยะทาง 

- ที่ราบเนินตะกอนเชิงเขา (piedmont alluvial) เป็นที่ราบที่เกิดบริเวณหุบเขาชันที่
เรียงรายอยู่ใกล้ๆกัน แต่ละหุบเขามีเนินตะกอนรูปพัดอยู่ที่ปากหุบ เนินตะกอนรูปพัดของแต่ละหุบได้แผ่ขยาย
ถึงกันเป็นที่ราบเนินตะกอนเชิงเขา (ภาพที่ 4-13) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-13  สภาพพ้ืนที่ของที่ราบเนินตะกอนเชิงเขา 
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2) ที่ราบที่เกิดจากการทับถมโดยอิทธิพลของลม (aeolian deposition landform)  
- ที่ราบแบบริ้วคลื่นทราย (sand ripple) เป็นสัณฐานที่มีลักษณะเป็นแนวสันเนิน

ขนาดเล็ก ต่อเน่ืองและมีระยะห่างระหว่างสันประมาณ 2 เซนติเมตร มีทิศทางของสันเนินขวางทิศทางลม  มัก
พบในที่โล่งราบไม่มีสิ่งปกคลุม อนุภาคทรายสามารถถูกพัดพาไปที่อ่ืนได้ง่าย 

- สันทราย (sand dune) เป็นสันทรายที่มีสันเนินขนาดใหญ่พบมากในทะเลทราย มี
สัณฐานหลายแบบตามความรุนแรงของลม 

- Loess เป็นสัณฐานที่ประกอบด้วยอนุภาคทรายแป้ง สีคล้ํา ความหนาแน่นตํ่า  
3) ที่ราบที่เกิดจากการทับถมโดยอิทธิพลของธารนํ้าแข็ง (glacial deposition landform) 

ที่ราบชนิดน้ียังไม่พบในประเทศไทย 
- Moraine มีการสะสมของแพเศษหินธารนํ้าแข็ง 
- Outwast Plain ที่ราบที่ประกอบด้วยเศษหินธารนํ้าแข็ง  
- Esker เนินขนาดใหญ่ ลักษณะนูนยาวโค้ง ประกอบด้วยกรวดท้ายธารนํ้าแข็ง ที่มี

การจัดเรียงช้ันกรวดและทราย 
- Drumlin เนินกรวดบนที่ราบดินหินคละธารนํ้าแข็ง 
- Till/Boulder clay ที่ราบดินหินคละธารนํ้าแข็ง 

4) ที่ราบชายฝั่งทะเล (coastal plain)  
- หาด (beach) เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างแนวน้ําขึ้นกับแนวนํ้าลง เป็นบริเวณที่มีการ

สะสมตะกอนขนาดใหญ่ในปัจจุบัน  ต้ังแต่ขนาดทรายไปจนถึงกรวดหรือก้อนหิน (ภาพที่ 4-16 ก) 
- ที่ราบลุ่มนํ้าขึ้นลง (tidal flat) เป็นที่ราบที่เกิดตามชายฝั่งทะเล มีการทับถมของ

ตะกอนโดยอิทธิพลของน้ําขึ้น-นํ้าลง โดยจะนําพาตะกอนมาทับถมบริเวณนํ้าทะเลข้ึนสูงสุดและลงตํ่าสุด มักเกิด
ในบริเวณที่เป็นอ่าวที่คลื่นไม่รุนแรงมากนักและระดับนํ้าทะเลต้ืน มักพบตามปากแม่นํ้าในเขตร้อนและมักมีพืช
ป่าชายเลนพวกเสม็ดและโกงกาง สามารถจําแนกตามระดับการท่วมถึงของนํ้าทะเลในปัจจุบันได้เป็น 3 ระดับ 
คือ ที่ราบนํ้าขึ้นลงที่มีนํ้าทะเลข้ึนถึงเมื่อนํ้าขึ้นถึงระดับนํ้าสูงสุด (high-tidal flat) ระดับกลาง (Inter-tidal flat) 
และระดับตํ่าสุด (sub-tidal flat) (ภาพที่ 4-16 ข) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-16  สภาพพ้ืนที่ของหาด (ก) และที่ราบลุ่มนํ้าขึ้นลง (ข) 
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- ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นํ้า (delta) เป็นที่ราบที่เกิดบริเวณท่ีเรียกว่า
ชะวากทะเล (estuary) ซึ่งเป็นบริเวณที่ธารนํ้าไหลมาบรรจบกับฝั่งทะเล เมื่อนํ้าจืดจากธารนํ้าไหลผสมกับนํ้า
ทะเลทําให้เกิดเป็นแหล่งสะสมของตะกอนขนาดต่างๆ มีการตกตะกอนกระจายกันอยู่ตามลักษณะการข้ึนลง
ของน้ํา (ภาพที่ 4-17 ก) 

- สันดินริมทะเล (coastal dune) เป็นสันเนินทรายที่ขนานไปกับชายฝั่งทะเล และ
ขวางทิศทางลงสู่ทะเล เกิดจากการท่ีลมพัดเอาทรายละเอียดมาทับถมกัน มักพบว่าระหว่างสันเนินเป็นพ้ืนที่ลุ่ม 
มีนํ้าแช่ขัง (ภาพที่ 4-17 ข) 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 4-17  ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นํ้า (ก) และสันดินริมทะเล (ข) 

ข. ที่ราบสูง (plateau) เป็นที่ราบเรียบที่เกิดบนพ้ืนที่สูงที่มีความสูงกว่าระดับพ้ืนที่โดยรอบ
ต้ังแต่ 300 เมตรขึ้นไป มักพบขอบผาชันหรือตลิ่งชันอย่างน้อยหน่ึงด้าน (ภาพที่ 4-18) สามารถจําแนกได้เป็น  

1) ที่ราบสูงเชิงเขา (piedmont plateau) เป็นที่ราบสูงที่อยู่ระหว่างเชิงเขากับที่ราบหรือ
ทะเล มีความสูงมากกว่า 300 เมตร 

2) ที่ราบสูงระหว่างเขา (inter-mountain plateau) เป็นที่ราบสูงที่มีเทือกเขาล้อมรอบ
ขนาบอยู่  

3) เนินเมซาหรือเนินยอดป้าน (mesa and butte) เป็นภูเขาที่มียอดราบมีขนาดเล็ก
ประมาณ 1–2 ตารางกิโลเมตร มีช้ันหินวางตัวในแนวระนาบด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้าน เป็นพ้ืนที่สูงชันเกิด
จากการสึกกร่อนของช้ันหินที่มีความทนทานต่างกัน  

4) เควสตา (cuesta) เป็นที่ราบสูงที่เกิดในช้ันหินที่เอียงตัวเล็กน้อย ด้านหน่ึงมีความลาดชัน
และด้านท้ายลาดเป็นมุมเอียงตามความเอียงของช้ันหิน 

ค. เขา (hill) เป็นพ้ืนที่สูงที่มียอดเขา มีความสูงกว่าพ้ืนที่โดยรอบ 150-600 เมตร (ภาพที่ 4-
19 ก) 

ง. ภูเขา (mountain) เป็นพ้ืนที่ที่มีระดับสูงกว่าพ้ืนที่โดยรอบต้ังแต่ 600 เมตรขึ้นไป มียอด
เขาและมีสันเขาที่อาจประกอบด้วยหลายยอดเขา (ภาพที่ 4-19 ข) 
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ภาพที่ 4-18  ที่ราบสูงระหว่างเขาและเควสตา (ก) เนินเมซาและผาชัน (ข) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4-19  เขา (ก) และภูเขา (ข) 

13. Topographic position-ตําแหน่งที่เจาะสํารวจบนสภาพภูมิประเทศ  

ตําแหน่งที่เจาะสํารวจบนสภาพภูมิประเทศหรือบนความลาดชัน แบ่งตําแหน่งออกเป็น 5 บริเวณ 
ได้แก่ Summit, Shoulder, Backslope, Footslope และToeslope (Ruhe, 1960) (ภาพที่ 4-20) ให้บันทึก
ว่าอยู่บริเวณใดของพ้ืนที่ และวาดภาพประกอบเพ่ือให้เห็นภาพพจน์ของบริเวณที่ศึกษาดิน  

 
 

Summit      บริเวณส่วนบน (ยอดเขา) 
Shoulder    บริเวณส่วนไหล่ (ไหล่เขา) 
Backslope   บริเวณลาดเขา 
Footslope   บริเวณเชิงเขา 
Toeslope    บริเวณที่ลาดเชิงเขา 

 
 

ภาพที่ 4-20  ตําแหน่งที่เจาะสํารวจบนสภาพภูมิประเทศ                                                                                
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ตําแหน่งที่เจาะสํารวจบนสภาพภูมิประเทศจะมีความสําคัญต่อลักษณะและสมบัติของดิน ย่ิงมี
ความลาดชันมากขึ้นเท่าใด พัฒนาการของดินและความหนาของชั้นดินบนก็มีน้อยลงเท่าน้ัน พบว่า ดินบริเวณ 
บริเวณส่วนบน (ยอดเขา หรือ Summit) จะไม่ค่อยมีความแตกต่างของแต่ละช้ันดิน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตําแหน่งอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นดินต้ืนหรือพบช้ันที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของพืช ส่วนดินบริเวณส่วนไหล่ (ไหล่
เขา หรือ shoulder) มักเป็นดินที่มีพัฒนาการของช้ันดินช้า อันเน่ืองจากนํ้าฝนจะไหลผ่านหน้าดินออกไปจาก
พ้ืนที่ได้รวดเร็ว หน้าดินมีการชะล้างพังทลายอยู่ตลอดเวลา ทําให้การชะละลายของหน้าตัดดินมีน้อย ดิน
บริเวณลาดเขา (backslope) จะมีช้ันดินบน (A) บางที่สุดเมื่อเทียบกับบริเวณอ่ืนๆ ส่วนช้ันดินสะสม (B) อาจจะ
มีความหนามากกว่า อันเน่ืองมาจากบริเวณน้ีมีการระบายนํ้าดี โครงสร้างแข็งแรง เกิดการแห้งและเปียก
สลับกัน ในที่สุดจะพัฒนาเป็นช้ันดินวินิจฉัยอาร์จิลลิก ส่วนบริเวณเชิงเขา (footslope) จะเป็นบริเวณที่สะสม
พวกตะกอนจากด้านบนตลอดเวลา ทําให้ดินมีพัฒนาการไม่มาก (Ekdahl, 1996)  

14. ความลาดชัน (Slope) 

ความลาดชันของพ้ืนที่ หมายถึง สภาพพ้ืนที่ที่มีการเบ่ียงเบนหรือเอียงไปจากแนวระนาบ ส่วน
สภาพพ้ืนที่ หมายถึง ความสูงตํ่าของพ้ืนที่หรือลักษณะความลาดชันของพ้ืนที่ (slope) ซึ่งความลาดชันของ
พ้ืนที่จะบอกถึงความต่างระดับของพ้ืนที่ (slope gradient) ความสลับซับซ้อนของพ้ืนที่ (complexity) รูปร่าง
ของความลาดชัน (configuration) ความยาวของความลาดชัน (length) และทิศทางของความลาดชัน 
(aspect) เป็นต้น สภาพพ้ืนที่ ระบุโดยใช้เปอร์เซ็นต์ของความลาดชัน (slope)  

การวัดความลาดชันของพ้ืนที่ เป็นการวัดความต่างระดับเมื่อเทียบเป็น 100 หน่วย เช่น พ้ืนที่มี
ความลาดชัน 5 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า ความต่างระดับระหว่างจุดสองจุดในแนวด่ิงเท่ากับ 5 หน่วย เมื่อ
เทียบระยะห่างในทางราบระหว่างจุดสองจุดน้ันเท่ากับ 100 หน่วย ความลาดชันของพ้ืนที่ตามปกติ จะแบ่ง
ออกเป็น 6 ช้ัน แต่สําหรับการศึกษาดินบนพ้ืนที่สูง ได้แบ่งออกเป็น 8 ช้ัน แสดงตามตารางที่ 4-4 แต่ละช้ันมี
รายละเอียด ดังน้ี  

ตารางที่ 4-4  ช้ันความลาดชันและสภาพภูมิประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ความลาดชันเชิงซ้อน ความลาดชันเชิงเดีย่ว
ความลาดชัน (Complex slope) (Single slope)

A 0-2 พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ
(level to nearly level) (level to nearly level)

B 2-5 พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ลาดชันเล็กน้อยมาก
(gently undulating) (very gently sloping)

C 5-12 พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด ลาดชันเล็กน้อย
(undulating) (gently sloping)

D 12-20 พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน ลาดชันสูง
(rolling) (strongly sloping)

E 20-35 พ้ืนที่เนินเขา สูงชันปานกลาง
(hilly) (moderately steep)

F 35-50 พ้ืนที่ภูเขา สูงชัน
(mountain) (steep)

G 50-75 พ้ืนที่ภูเขา สูงชันมาก
(mountain) (very steep)

H ชันกว่า 75 พ้ืนที่ภูเขา สูงชันท่ีสุด
(mountain) (extremely steep)

สัญลักษณ์
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สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ (level to nearly level) มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ มีความเหมาะสมในการปลูกพืชทุกประเภท เน่ืองจากมีการกร่อนสูญเสียหน้าดินน้อยมากหรือไม่มี
เลย สําหรับพืชที่ต้องการนํ้ามากและให้มีนํ้าแช่ขังนานอย่างสม่ําเสมอตลอดทั้งพ้ืนที่ การปรับสภาพพื้นที่ให้
ราบเรียบจึงจําเป็นอย่างย่ิง เช่น ใช้ปลูกข้าว ก็อาจทําคันนาเป็นช่วงๆ เพ่ือช่วยในการกักเก็บนํ้าและให้มีนํ้าท่วม
ขังสม่ําเสมอ 

สภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย (slightly undulating) มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ มีความเหมาะสมในการปลูกพืชทุกประเภท ยกเว้นใช้ปลูกข้าว เน่ืองจากข้าวต้องการนํ้ามากและให้
มีนํ้าแช่ขังนานอย่างสม่ําเสมอตลอดท้ังแปลงปลูก สําหรับการปลูกพืชผักหรือพืชไร่ ควรมีการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชขวางความลาดเทหรือปลูกพืชสลับ ทั้งน้ี เพ่ือช่วยรักษาความช้ืนของดินและชะลอ
ความเร็วของนํ้าที่ไหลผ่านผิวดินและยังช่วยป้องกันการกร่อนสูญเสียหน้าดินได้อีกด้วย 

สภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด (undulating) มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีความ
เหมาะสมต่อการปลูกพืชทุกประเภท ยกเว้นใช้ปลูกข้าว นอกจากน้ีควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่
เหมาะสม เช่น การทําคันดินก้ันนํ้า ทําขั้นบันไดและปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดชันของพ้ืนที่ เพ่ือช่วย
ชะลอความเร็วของนํ้าที่ไหลบ่าผ่านผิวดิน ทําให้ลดการกร่อนและทําให้นํ้าซึมผ่านลงไปในดินช้ันล่างได้มากขึ้น 
ทําให้ความช้ืนในดินมากขึ้น นอกจากน้ี ควรปลูกพืชคลุมดินเพ่ือช่วยรักษาความช้ืนของดินไว้และยังช่วยลดการ 
กร่อนได้อีกด้วย การทําทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ถาวรโดยปล่อยสัตว์เข้าไปแทะเล็มหญ้าในแปลงปลูกควรจะจํากัด
ปริมาณสัตว์ เพ่ือลดการเหยียบยํ่า ทําลายพ้ืนผิวดินและก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินมากขึ้น 

สภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน (rolling) มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มีความเหมาะสม
ในการปลูกพืชหลายชนิด แต่ก็ไม่ค่อยเหมาะสมต่อการปลูกพืชบางชนิด เช่น พืชไร่หรือพืชผัก เน่ืองจากพืชที่
ปลูกจะได้รับความเสียหายจากการกร่อนและขาดแคลนนํ้า ในระดับปานกลางถึงรุนแรง การใช้ประโยชน์ในพ้ืน
ที่ดินบริเวณน้ีจําเป็นต้องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า เช่น การทําขั้นบันไดดิน (bench terrace) คูรับนํ้าขอบ
เขา (hill side ditch) หรือปลูกพืชขวางตามแนวระดับร่วมกับการปลูกพืชคลุมดิน ทําทางระบายนํ้าและบ่อตัก
ตะกอน เป็นต้น การทําทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ถาวรควรมีการจํากัดจํานวนสัตว์เลี้ยงไม่ให้เข้าไปแทะเล็มหญ้าในแปลง
ปลูกมากเกินไปและควรให้หญ้ามีระยะพักตัว 

สภาพพื้นที่เนินเขา (hilly) มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ จะไม่ค่อยเหมาะสมในการ
ปลูกพืชเกือบทุกประเภท เน่ืองจากมีการกร่อนรุนแรงมาก การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณนี้จะต้องมีความ
ระมัดระวัง และมีมาตรการในการอนุรักษ์ดินและนํ้าเป็นพิเศษ โดยการทําขั้นบันไดดิน คูรับนํ้าขอบเขา ปลูกพืช
เฉพาะหลุมร่วมกับการปลูกพืชคลุมดิน ทําทางระบายนํ้าและบ่อดักตะกอนเป็นต้น สําหรับการทําทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ ควรจํากัดจํานวนสัตว์เลี้ยงและไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปแทะเล็มหญ้าในแปลงปลูกเป็นระยะเวลานาน
ติดต่อกัน ควรมีการบํารุงจนกว่าทุ่งหญ้าจะสมบูรณ์จึงจะปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปแทะเล็มใหม่ 

พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนหรือพื้นที่ลาดชันสูง (slope complex or steep slope) มีความ
ลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่น้ีส่วนใหญ่ยังไม่มีการสํารวจและจําแนกดิน ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช
ทุกชนิด เน่ืองจากมีอัตราการกร่อนสูงมาก การจัดการดูแลรักษาลําบาก ทําให้เกิดการชะล้างพังทลายรุนแรง
มาก แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องนําพ้ืนที่น้ีมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อง
พิจารณาถึงชนิดพืชที่จะปลูกร่วมกับลักษณะของดินภายใต้การจัดการอนุรักษ์ดินและนํ้าเป็นพิเศษหรือทําใน
ระบบวนเกษตร สภาพพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนหรือพ้ืนที่ลาดชันสูง สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
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การข้ึน-ลงของนํ้าใต้ดินตามฤดูกาลทําให้มีการปลดปล่อยแร่เหล็ก แมงกานีสออกจากแร่ปฐมภูมิ 
เกิดเป็นจุดประและมวลสารพอกสะสมภายในหน้าตัดดิน  

18. ลักษณะน้ําท่วม (flooding)  

เป็นการรายงานถึงความลึก (depth) ความถี่ (frequency) ความยาวนาน (duration) ของน้ําท่วม 
การบันทึกถึงลักษณะนํ้าท่วมทําให้ทราบถึงข้อจํากัดของดินที่มีผลต่อพืชปลูก ลักษณะนํ้าท่วม ให้อธิบาย
รายละเอียด ดังน้ี 

ก. Depth-ความลึก: ให้บันทึก ปริมาณนํ้าที่ขังอยู่บนผิวดินน้ันอยู่สูงขึ้นมาจากผิวดินเท่าใด มี
หน่วยเป็นเซนติเมตร 

ข. Duration-ระยะเวลา: ให้บันทึก ระยะเวลาที่นํ้าท่วมน้ันยาวนานเท่าใดในรอบปีหน่ึงๆ หรือ
ระยะเวลาหน่ึงๆ เช่น 4-5 เดือนในรอบปี 

ค. Frequency-ความถ่ี: ให้บันทึกความถี่ของการที่บริเวณนั้นถูกนํ้าท่วมว่าเป็นอย่างไร ใน
รอบกี่ปีจะท่วมสักคราวหน่ึง เช่น 3-4 ปีท่วมสักครั้งหน่ึง (3-4 year/a time) หรือท่วมปีละคร้ังทุกปี (once a 
year) เป็นต้น ถ้าหากนํ้าไม่เคยท่วมให้บันทกึว่า “none” 

20. พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ที่ดิน (vegetation and land use)  

ให้ระบุชนิดของพืชที่พบในบริเวณน้ันๆ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ข้าว ข้าวโพด มะขาม 
ยางพารา เป็นต้น รวมทั้งอาจบันทึกถึงพืชพรรณด้ังเดิมในบริเวณพ้ืนที่ที่ศึกษา เช่น เคยเป็นป่าดิบช้ืน ป่าเต็งรัง 
ป่าพรุ ทั้งน้ีเพ่ือใช้ประเมินลักษณะและสมบัติของดินเบ้ืองต้น รวมทั้งการพิจารณาถึงชนิดพืชที่จะปลูกด้วย 

21. ข้อมูลอ่ืนๆ (others)  

เป็นการอธิบายถึงลักษณะเด่นของบริเวณที่ทําคําบรรยาย เช่น ร่องระแหง (crack) จอมปลวก 
(termite mound) คราบนํ้าเป็นสีสนิม ชนิดและขนาดของหินที่ลอยหน้า ช้ินส่วนหยาบกระจัดกระจายบนผิว
ดิน การมีหินพ้ืนโผล่ ซึ่งหมายถึง หินชนิดต่างๆ ที่มีฐานรากลึกลงไปในดิน และมีบางส่วนโผล่พ้นผิวดินขึ้นมา ซึ่ง
ถือว่ามีความสําคัญต่อการใช้ที่ดินและการจัดการดิน โดยเฉพาะการใช้เครื่องจักรกล (รายละเอียดตาม soil 
survey manual 1993) รวมไปถึงการบันทึกลักษณะของพืชที่พบ เช่น แคระแกร็น หงิกงอ เจริญเติบโตไม่ดี 
ซึ่งจะสามารถช่วยประเมินสมบัติของดินบางประการได้  

ตัวอย่างข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติมที่เป็นลักษณะเด่นของบริเวณที่ทําคําบรรยาย เช่น จอมปลวก ขนาด
ของหินที่ลอยหน้า คราบนํ้าเป็นสีสนิม ร่องระแหง แสดงได้ดังภาพที่ 4-24 และสําหรับรายละเอียดและการ
แปลผลของการพบข้อมูลอ่ืนๆ จะอยู่ในส่วนของการศึกษาสัณฐานวิทยาของดิน 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-24  ตัวอย่างลักษณะเด่นของบริเวณที่ทําคําบรรยาย  
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4.3 การแจกแจงชั้นกําเนิดของดิน 
การแจกแจงชั้นกําเนิดของดิน เป็นการศึกษากระบวนการต่างๆ ทางดินที่ทําให้ดินมีลักษณะและสมบัติ

ที่แตกต่างกันออกไป ช่วยให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมและปัจจัยหลักที่ควบคุมการกําเนิดดินน้ันๆ โดยพิจารณา
จากช้ันกําเนิดดิน (soil genetic horizons) ที่ช้ันดินมีลักษณะเป็นช้ันๆ ขนานหรือเกือบขนานไปกับผิวหน้าดิน 
แต่ละช้ันมีลักษณะแตกต่างกัน เน่ืองจากสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และลักษณะอ่ืนๆ เช่น สีดิน เน้ือดิน 
โครงสร้างดิน การยึดตัว ปฏิกิริยาดิน สิ่งเหล่าน้ีสามารถสังเกตได้ในสนาม การเรียกช้ันดินหลักจะใช้อักษร
ภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ได้แก่ O, A, E, B, C และ R 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 4-25  ช้ันดินหลัก 

O horizon ช้ัน O: ช้ันอินทรีย์ (organic horizon) เป็นช้ันดินที่มักวางตัวอยู่ช้ันบนสุดเหนือช้ันดิน
แร่ ประกอบด้วยการสะสมของอินทรีย์สารเป็นปริมาณมากกว่าร้อยละ 30 ช้ันดินที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น
อินทรียวัสดุพวกซากพืชที่ยังไม่สลายตัวหรือบางส่วนสลายตัวไปแล้ว เช่น ใบไม้ ก่ิงไม้ มอสส์ ไลเคน ช้ันดิน
อินทรีย์มักจะพบในดินในพ้ืนที่ป่าไม้ที่ยังไม่ถูกรบกวนหรือเข้าไปถากถางใช้ประโยชน์หรือดินพรุ สามารถแบ่ง
ช้ันปลีกย่อยออกเป็น  

ช้ัน Oi หมายถึงช้ันดินอินทรีย์ที่มีการสะสมอินทรียวัตถุที่มีการสลายตัวเล็กน้อย 
ช้ัน Oe หมายถึงช้ันดินอินทรีย์ที่มีอินทรียวัตถุที่สลายตัวปานกลาง และ 
ช้ัน Oa หมายถึงช้ันดินอินทรีย์ที่มีอินทรียวัตถุที่สลายตัวสูง 

A horizon ชั้น A: ช้ันดินแร่ (mineral horizon) เป็นช้ันหน้าดินที่วางตัวอยู่เหนือช้ันดินแร่ธาตุ
อ่ืนๆ ตามธรรมชาติหรืออยู่ใต้ช้ัน O ประกอบด้วยช้ินส่วนจากการสลายตัวของแร่ธาตุและอินทรีย์สารผสม
คลุกเคล้ากัน โดยจะมีลักษณะที่เก่ียวกับการเคลือบอนุภาคด้วยอินทรีย์สารคือ มีสีดําคล้ํา เป็นช้ันดินที่มี
อินทรียวัตถุคลุกเคล้าอยู่มากท่ีสุดและมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าช้ันดินแร่อ่ืนๆ ไม่มีสมบัติเด่นที่แสดงว่าเป็น
ช้ัน E หรือช้ัน B หรือมีลักษณะสมบัติที่เป็นผลมาจากการไถพรวน การทําทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือการกระทํา
อย่างอ่ืนที่คล้ายกัน 

E horizon ชั้น E: ช้ันซึมชะ (eluviation horizon) ช้ันดินแร่ที่มีการสูญเสียสสารหรือแร่ธาตุ
ต่างๆ เช่น อนุภาคดินเหนียว อินทรียสาร ธาตุเหล็ก ธาตุอะลูมินัมและธาตุแคลเซียม ออกไปจากช้ันหน้าตัดดิน
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โดยกระบวนการชะละลาย ดินช้ันน้ีมักมีสีจาง เน้ือหยาบและปริมาณแร่ธาตุตํ่ากว่าช้ันดิน A ที่อยู่ด้านบน 
เน่ืองจากจะเหลือเฉพาะวัตถุที่คงทนต่อการสลายตัว เช่น อนุภาคทราย ทรายแป้งและแร่เซสควิออกไซด์ เป็นต้น 
มักพบในดินที่มีอายุมากหรือดินที่ผ่านการชะล้างอย่างรุนแรง 

B horizon ชั้น B: ช้ันสะสม (illuviation horizon) ช้ันดินที่เกิดใต้ช้ัน A, E หรือ O เป็นช้ันที่มี
การสะสมสสารและแร่ธาตุที่มาจากช้ันซึมชะ (E) พวกดินเหนียว อินทรียสาร เหล็ก อะลูมินัม ฮิวมัส คาร์บอเนต 
ยิปซัม ซิลิกา และอ่ืนๆ ซึ่งถูกชะล้างมาจากช้ันบน จะมีลักษณะที่แสดงถึงการสะสมอนุภาคดินเหนียว เช่น มีสี
ดําของอินทรียวัตถุ หรือมีเน้ือดินละเอียดกว่าช้ันดินอ่ืนๆ หรือมีร่องรอยที่แสดงถึงการเคลื่อนย้ายคาร์บอเนต
หรือการสะสมพวกเซสควิออกไซด์ ในดินที่ผ่านการพัฒนาการน้อยจะไม่พบช้ันดินสะสม เช่น ดินบนพ้ืนที่
ตะกอนใหม่หรือดินบนที่ลาดชันที่มีการชะล้างพังทลายของหน้าดิน  

C horizons หรือ layers ชั้น C: ช้ันวัตถุต้นกําเนิดดิน เป็นช้ันของวัตถุเริ่มต้นที่จะพัฒนาต่อไป
เป็นดิน เป็นช้ันที่ไม่รวมช้ันหินแข็ง เป็นช้ันที่ไม่ค่อยได้รับอิทธิพลจากกระบวนการทางดิน (pedogenic 
process) ขาดสมบัติของการเป็นช้ัน O, A, E และ B จะไม่มีองค์ประกอบและโครงสร้างที่แสดงลักษณะของดิน 
องค์ประกอบของช้ัน C อาจเหมือนหรือไม่เหมือนกับช้ัน A, E หรือ B ก็ได้ ช้ัน C ที่พบในหน้าตัดดินใดๆ อาจ
เป็นวัตถุต้นกําเนิดของดินที่วางตัวอยู่ด้านบนหรือไม่ก็ได้ ดินที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินอยู่กับที่ (residuum) 
ช้ันดิน C จะเป็นวัตถุต้นกําเนิดที่สัมพันธ์กับช้ันหินที่วางตัวอยู่ด้านล่าง ดินที่เกิดจากตะกอนที่พัดพามาทับถม
โดยแรงโน้มถ่วงของโลก (colluvium) หรือพัดพาโดยลมและนํ้า (alluvium) ช้ัน C ที่วางตัวอยู่ด้านล่างอาจไม่
มีความสัมพันธ์กับช้ันหินที่วางตัวอยู่ด้านล่าง นอกจากน้ีช้ัน C ยังรวมถึงตะกอนต่างๆ หินผุเน้ือยุ่ย (saprolite) 
หินที่เกาะตัวกันหลวมๆ (unconsolidated bedrock) หรือช้ันที่มีการสะสมซิลิกา คาร์บอเนต ยิปซัม หรือ
เกลือที่ละลายได้ง่าย ที่อยู่ในสภาพที่แข็งตัวก็ถือว่าเป็นช้ัน C 

R layers ชั้น R: ช้ันหินแข็งที่เป็นองค์ประกอบทางธรณีวิทยาของเปลือกโลก ยังไม่มีการผุพัง
สลายตัว เช่น หินแกรนิต หินบะซอลต์ หินควอร์ตไซต์ หินทราย หินปูน ช้ันน้ีจะต้องเป็นช้ันที่เช่ือมติดแน่น ใช้
พลั่วขุดไม่ค่อยเข้าถึงแม้ได้รับความช้ืน ช้ัน R น้ี อาจผุพังสลายตัวและพัฒนาไปเป็นวัตถุต้นกําเนิดดินและเป็น
ดินต่อไป 

บริเวณช่วงช้ันที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจให้ช้ันที่เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

AB horizon ช้ัน AB: ช้ันดินในช่วงเปลี่ยนแปลง มีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนช้ัน A มากกว่าช้ัน B 
เดิมเรียกว่าช้ัน A3 

BA horizon ช้ัน BA: ช้ันดินในช่วงเปลี่ยนแปลง มีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนช้ัน B มากกว่าช้ัน A 
เดิมเรียกว่าช้ัน B1 

EB horizon ช้ัน EB: ช้ันดินในช่วงเปลี่ยนแปลง มีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนช้ัน E มากกว่าช้ัน B 
BE horizon ช้ัน BE: ช้ันดินในช่วงเปลี่ยนแปลง มลีักษณะส่วนใหญ่เหมือนช้ัน B มากกว่าช้ัน E 
BC horizon ช้ัน BC: ช้ันดินในช่วงเปลี่ยนแปลง มีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนช้ัน B มากกว่าช้ัน C 

เดิมเรียกว่าช้ัน B3 
CB horizon ช้ัน CB: ช้ันดินในช่วงเปลี่ยนแปลง มีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนช้ัน C มากกว่าช้ัน B 

เดิมเรียกว่าช้ัน C1 
E/B horizon ช้ัน E/B: ช้ันดินในช่วงเปลี่ยนแปลง ที่แสดงลักษณะทั้งช้ัน E และช้ัน B อย่างชัดเจน 

โดยมีส่วนประกอบของช้ัน E ล้อมรอบส่วนประกอบของช้ัน B และส่วนประกอบของช้ัน E มีปริมาตรมากกว่า 
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B/E horizon ช้ัน B/E: ช้ันดินในช่วงเปลี่ยนแปลง ที่แสดงลักษณะทั้งช้ัน B และช้ัน E อย่างชัดเจน 
โดยมีส่วนประกอบของช้ัน E ล้อมรอบส่วนประกอบของช้ัน B แต่ส่วนประกอบของช้ัน B มีปริมาตรมากกว่า 

B/C horizon ช้ัน B/C: ช้ันดินในช่วงเปลี่ยนแปลง ที่แสดงลักษณะทั้งช้ัน B และช้ัน C อย่าง
ชัดเจน โดยมีส่วนประกอบของช้ัน B ล้อมรอบส่วนประกอบของช้ัน C และส่วนประกอบของช้ัน B มีปริมาตร
มากกว่า 

ช้ันดินหลักหรือช้ันที่ได้แบ่งตามลําดับสามารถระบุความแตกต่างหรือลักษณะย่อยเองลงไปอีกโดย
ใช้สัญลักษณ์ตัวพิมพ์เล็ก ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์ ลักษณะเดน่
a ใช้สําหรับช้ัน  O  แสดงถึงการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ท่ีสลายตัวสูง
b ช้ันที่ถูกฝัง (buried soil) โดยเป็นช้ันท่ีมีลักษณะของดินท่ีแสดงว่าได้ผ่านการพัฒนามาก่อนถูกฝัง

กลบ ซ่ึงอาจมีลักษณะทางการกําเนิดดินท่ีไม่เก่ียวข้องกับตะกอนหรือดินทับอยู่ด้านบน การฝัง
กลบอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีหรือสภาพอากาศอย่างรุนแรงในอดีต

c ช้ันดินท่ีมีการสะสมมวลสารพวก (concretion) หรือก้อนทรงมน (nodule) ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น
สารเช่ือมพวก เหล็ก อะลูมินั่ม แมงกานีสหรือไททาเนียม แต่ไม่ใช่ซิลิกา โดโลไมต์ แคลไซต์ หรือ 

co ใช้เฉพาะชั้นลิมนิค แสดงถึงการตกตะกอนพีท (sedimen tary peat)
d ช้ันดินท่ีมีความหนาแน่นสูง รากพืชไม่สามารถไชชอนได้ ท้ังท่ีเกิดจากสาเหตุธรรมชาติและจาก

มนุษย์ ไม่มีสารเชื่อม บ่งช้ีถึงการจํากัดการเจริญเติบของรากทางกายภาพ   เช่น  ชั้นดินแน่นทึบ
di บ่งช้ีถึงการมีการสะสมไดอะตอมในช้ันลิมนิค
e ใช้สําหรับช้ัน  O แสดงถึงการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ยังไม่สมบูรณ์ (สลายตัวปานกลาง)
f ช้ันดินท่ีมีการแช่แข็งอย่างถาวรซ่ึงเกิดในเขตภูมิอากาศท่ีหนาวเย็น 
ff บ่งช้ีถึงชั้นดินท่ีมีอุณหภูมิต่อเนื่องตํ่ากว่า 0oC และไม่มีน้ําแข็งเพียงพอท่ีจะทําการเชื่อมแข็ง
g ใช้กับชั้นดินท่ีมีลักษณะอันแสดงว่าดินนั้นถูกน้ําแช่ขังเป็นเวลานานพอ เช่น มีสีพ้ืนเป็นสีเทา สี

เทาแกมเขียว หรือสีออกทางสีน้ําเงิน ท้ังอาจมีจุดประในดินด้วย
h ช้ันสะสมอินทรียวัตถุหรือฮิวมัส
i ใช้สําหรับช้ัน  O แสดงถึงการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
j ช้ันที่มีการสะสมจาโรไซต์ (Jarosite) สีเหลืองฟางข้าวในดินเปรี้ยวจดั
jj บ่งช้ีถึงขอบเขตของชั้นดินผิดปกติ และแตกหักโดยอิทธิพลของน้ําแข็ง
k การสะสมคาร์บอเนต โดยปกติเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate)
m การเช่ือมตัวกันแน่นเป็นแผ่นแข็ง หรือเช่ือมมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์
ma ใช้แสดงถึงชั้นลิมนิคท่ีเป็นมาร์ล
n บ่งช้ีถึงการสะสมโซเดียมท่ีแลกเปล่ียนได้
o แสดงถึงการสะสมของเซสควิออกไซด์ท่ีตกค้าง
p บ่งช้ีถึงชั้นท่ีมีการไถพรวน ส่วนใหญ่ใช้กับชั้น A
q มีการสะสมซิลิกา
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ภาพที่ 4-26  ตัวอย่างช้ันดินหลักและช้ันดินย่อย 

นอกจากน้ี เอกสาร Keys to soil taxonomy (2014) ได้เพ่ิมเติมช้ันกําเนิดของดินอีก 2 ช้ัน ได้แก่ 

M layers ชั้น M: ช้ันขัดขวางรากพืช เป็นช้ันที่อยู่ใต้ผิวดิน ประกอบด้วยช้ันวัสดุที่ผลิตโดยมนุษย์
และเรียงตัวกันอย่างต่อเน่ืองในแนวระนาบ ตัวอย่างของวัสดุดังกล่าว เช่น วัสดุใยสังเคราะห์ต่างๆ ยางมะตอย 
คอนกรีต ยาง และพลาสติก 

W layers ชั้น W: ช้ันนํ้าน้ีอาจอยู่ภายในหน้าตัดดินหรืออยู่ใต้ดินก็ได้ สัญลักษณ์ f อาจใช้ประกอบ
กับ W ในกรณีที่เป็นช้ันนํ้าแช่แข็งอย่างถาวรซึ่งเกิดในเขตภูมิอากาศท่ีหนาวเย็น ช้ัน W หรือ Wf จะไม่ใช้ในนํ้าที่
มีระดับต้ืน นํ้าแข็ง หรือหิมะ 

และได้เพ่ิมช้ันดินย่อยอีก จํานวน 3 ช้ันดินย่อย ได้แก่ ช้ันดินย่อย kk, se และ yy มีรายละเอียด ดังน้ี 

kk การสะสมคาร์บอเนตปริมาณมาก ตามปกติจะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตที่แปรสภาพมา 
(secondary carbonate) โดยกระบวนการทางดิน จะใช้สัญลักษณ์น้ีเมื่อมีคาร์บอเนตเป็นปริมาณมาก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 โดยปริมาตร ซึ่งจะอยู่ในการแปรสภาพของคาร์บอเนตระยะที่ 3 หรือสูงกว่า 

se การสะสมซัลไฟด์ จะใช้ประกอบกับช้ันดินแร่และช้ันดินอินทรีย์ ช้ันดินที่มีซัลไฟด์อยู่มักจะมีสี
คล้ํา (ค่า value น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 และค่า chroma น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2) พบในสภาพแวดล้อมที่

สัญลักษณ์ ลักษณะเดน่
r บ่งช้ีถึงหินท่ีกําลังสลายตัว หรือช้ันหินท่ีอ่อนยุ่ย ใช้สําหรับช้ัน C
s การสะสมเซสควิออกไซต์และอินทรีย์วัตถุ (sesquioxides and organic matter)
ss พบรอยไถล (slickensides)
t มีการสะสมแร่ดินเหนียวท่ีถูกเคลื่อนย้าย
u บ่งช้ีถึงการพบวัตถุโบราณ หรือวัตถุท่ีทําจากมนุษย์หรือโรงงานอุตสาหกรรม เช่น แก้ว ยาง 
v พบชั้นท่ีมีการสะสมศิลาแลง ซ่ึงมีสีแดงประกอบด้วยเหล็กสูงและมีฮิวมัสอยู่น้อย มีลักษณะคงตัว

มากเม่ือเปียกและแข็งมากเม่ือสัมผัสอากาศ
w บ่งถึงช้ันท่ีมีการพัฒนาสีและโครงสร้าง ใช้กับชั้น B
x การมีลักษณะของชั้นดานเปราะ
y บ่งช้ีถึงการสะสมยิปซัม (gypsum)
z บ่งช้ีถึงการสะสมเกลือ
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เก่ียวข้องกับชายฝั่งทะเลท่ีมีการอ่ิมตัวด้วยนํ้าอย่างถาวรหรืออยู่ใต้นํ้า มีกลิ่นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซ
ไข่เน่า นอกจากน้ียังอาจพบซัลไฟด์ในบริเวณพ้ืนที่ดอนที่เป็นแหล่งสะสมของซัลเฟอร์ภายใต้กระบวนการทาง
ธรณีวิทยาซึ่งจะไม่มีกลิ่นของซัลไฟด์ ตัวอย่างของดินที่มีวัตถุต้นกําเนิดดินที่มาจากการสะสมของถ่านหิน ได้แก่ 
ลิกไนต์  

yy ช้ันสะสมยิปซั่มเด่นชัด เป็นช้ันที่มียิปซั่มสะสมอยู่ ซึ่งอาจเป็นยิปซั่มที่ถูกแปรสภาพมา จะใช้
สัญลักษณ์น้ีเมื่อมียิปซั่มเป็นปริมาณมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยปริมาตร ทั้งที่มาจากกระบวนการทางดิน
หรือกระบวนการทางธรณีวิทยา ช้ันที่มียิปซั่มตามปกติจะมีสีออกขาว (ค่า value 7-9.5 และค่า chroma น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 4) 

4.4 การศึกษาสัณฐานวทิยา 
การศึกษาสัณฐานวิทยาของดิน เป็นการศึกษาลักษณะและสมบัติของดินในสนาม ซึ่งเป็นลักษณะที่

สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ชัดเจน และสามารถวัดในเชิงปริมาณได้ การศึกษาสัณฐานวิทยาของดินเป็น
ประสบการณ์เฉพาะตัว ขึ้นกับความสามารถของแต่ละบุคคล 

1. ข้อควรปฏิบัติก่อนการศึกษา 

1. ตามปกติการศึกษาสัณฐานวิทยาของดินและการเก็บตัวอย่างดินจะใช้เวลามาก โดยทั่วไปไม่น้อย
กว่า 3-4 ช่ัวโมง ดังน้ันควรเตรียมร่มขนาดใหญ่หรือเต็นท์ เพ่ือช่วยป้องกันแสงแดด ฝน ความร้อน และช่วยใน
การถ่ายภาพ บางครั้งอาจเตรียมเก้าอ้ี โต๊ะสนาม เสื่อ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และหาก
สถานที่ศึกษาและเก็บตัวอย่างดินอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน ควรเตรียมอาหาร นํ้าด่ืม และอุปกรณ์ต่างๆ ให้
เรียบร้อย เพ่ือช่วยประหยัดเวลาในการทํางาน สําหรับการศึกษาหน้าตัดดินที่เป็นดินนํ้าขัง การใส่กางเกงขาสั้น
จะสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และควรเตรียมชุดสําหรับเปลี่ยนภายหลังจากเสร็จการทํางานด้วย  

2. สําหรับการศึกษาสัณฐานวิทยาผ่านหน้าตัดดินที่เป็น road cut อาจต้องเตรียมบันไดหรือเก้าอ้ี
สําหรับช่วยในการปฏิบัติงาน ทั้งการถ่ายภาพและการเก็บตัวอย่างดิน ซึ่งจะทําให้สะดวกมากย่ิงขึ้น 

3. ศึกษาสัณฐานวิทยาของชุดดินผ่านตัวอย่างหน้าตัดดิน ภายหลังจากที่แจกแจงช้ันกําเนิดต่างๆ 
ของดินแล้ว โดยการใช้พลั่ว เสียม หรือมีด ช่วยในการเก็บตัวอย่างดินที่เป็นตัวแทนที่เหมาะสมในแต่ละช้ันดิน 
ประมาณ 1-2 กิโลกรัม ในลักษณะที่ยังมีโครงสร้างปรากฏอยู่ หลีกเลี่ยงการเก็บตัวอย่างดินบริเวณรอยต่อของ
แต่ละช้ันดิน หรือบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก เช่น สิ่งมีชีวิตต่างๆ  

4. นําตัวอย่างดินตัวแทนขึ้นมาวางบริเวณด้านหลังของหลุม พร้อมกับจัดเรียงตัวอย่างดินตัวแทน
ตามช้ันกําเนิดดินให้มีระยะห่างกันพอเหมาะ อาจใช้แผ่นไม้จากกล่องเก็บแท่งตัวอย่างหน้าตัดดิน หรือแผ่น
พลาสติกรองตัวอย่างดิน ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกและเป็นระเบียบ ป้องกันการปนเป้ือน ตัวอย่างดินน้ีใช้ศึกษา
สัณฐานวิทยาของดินอย่างละเอียด ทั้งทางด้านสีดิน เน้ือดิน ช้ินส่วนหยาบที่ปนในช้ันดิน การยึดตัวของดิน 
ลักษณะบนผิวหน้าภายในดิน สิ่งสะสมเข้มข้นในดิน ปฏิกิริยาของดิน ซึ่งหากเกิดข้อสงสัยหรือตัวอย่างดินไม่
เพียงพอ ก็จะสามารถพิจารณาหรือเก็บตัวอย่างดินเพ่ิมเติมจากหน้าตัดดินได้ทันที 

5. การศึกษาช้ันดิน ความลึกของช้ันดินจากผิวหน้าดิน โครงสร้างของดิน ช่องว่างในดิน รากพืช 
ลักษณะอ่ืนๆ ขอบเขตของช้ันดิน ให้ศึกษาและตรวจสอบขณะที่ปฏิบัติงานในหลุมเป็นหลัก ซึ่งจะสะดวก 
คล่องตัว และเห็นภาพพจน์ของดินน้ันได้อย่างชัดเจน อาจถ่ายภาพลักษณะพิเศษที่พบในดินเพ่ิมเติมจากการ
ถ่ายภาพหน้าตัดดิน เช่น ลักษณะที่พบในโครงสร้างดิน สิ่งเจือปนในเน้ือดิน 
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ก. การศึกษาช้ันดิน  
ช้ันของดินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางดินต่างๆ ที่ทําให้ดินมีลักษณะเด่นแตกต่างกัน

ออกไป มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามวัตถุต้นกําเนิดดินและอิทธิพลของกระบวนการสร้างตัวของดิน ซึ่งมี
รายละเอียดตามหัวข้อ 4.3 การแจกแจงชั้นกําเนิดของดิน 

ข. การศึกษาความลึกของชั้นดินจากผิวหน้าดิน  
ความลึกของช้ันดินจากผิวหน้าดิน หมายถึง ความหนาของช้ันดินต้ังแต่ผิวดินบนลงไปจนถึงความ

ลึก 2 เมตร ซึ่งสามารถแบ่งดินออกเป็นช้ันๆ ตามความหนาบางในแต่ละช้ันดินตามช้ันกําเนิดดิน (genetic 
horizon) ซึ่งความหนาบางในแต่ละช้ันดินจะมีผลต่อกระบวนการสร้างตัวของดิน พัฒนาการของดินและการ
จําแนกดิน สําหรับประเทศไทย ความลึกของช้ันดินจากผิวหน้าดินใช้หน่วยเป็น เซนติเมตร (ซม.) 

ช้ันดินในแต่ละช้ันจะเป็นช้ันที่วางตัวขนานกับผิวดิน คุณสมบัติของแต่ละช้ันดินเกิดขึ้นจาก
กระบวนการสร้างตัวของดิน ลักษณะที่สามารถมองเห็นหรือวัดได้จากในภาคสนามเพ่ือดูความเหมือนหรือ
แตกต่างของแต่ละช้ัน ได้แก่ สีดิน เน้ือดิน โครงสร้างของดิน การยึดตัวของดิน สิ่งปะปนในดิน รวมไปถึงผลการ
วิเคราะห์ดินที่ได้จากห้องปฏิบัติการก็เป็นสิ่งช่วยสนับสนุนการแยกความแตกต่างในแต่ละช้ันได้เป็นอย่างดี 
(Soil Survey Staff, 1999) ดินที่เกิดในสภาพภูมิประเทศเกือบราบถึงราบเรียบ มักมีช้ันที่เป็นดินหนากว่าดินที่
เกิดในพ้ืนที่ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า (Sanchez, 1976) ความหนาของช้ันดินอาจนําไปใช้พิจารณาถึง
พัฒนาการของดินได้ จากการศึกษาของ นงคราญ (2529) พบว่า ดินที่มีพัฒนาการของดินน้อยมากหรือ
ค่อนข้างน้อยจะมีค่าความหนาของช้ันดิน B น้อยที่สุด และความหนาของช้ันดิน B จะมีค่าเพ่ิมขึ้น เมื่อดินมี
พัฒนาการเพ่ิมขึ้น  

ค. การศึกษาสีดิน (Soil Color)  
สีของดินจะเห็นได้ชัดและแยกออกได้ง่าย โดยปกติสีของดินโดยตัวของมันเองแล้วมีความสําคัญ

เก่ียวกับดินโดยตรงเป็นส่วนน้อย แต่ว่าสีก็เป็นสิ่งที่ช้ีให้เห็นสภาพต่างๆ ของดินได้เป็นอย่างดี  
สีดินที่ทดสอบควรอยู่ในสภาวะดินช้ืน นอกจากจะต้องการวัดสีดินแห้งเพ่ือจุดประสงค์บางประการ 

หากดินน้ันยังแห้งอยู่ หยิบดินมาก้อนหน่ึงใส่นํ้าให้เปียกพอประมาณ อาจจะใช้นํ้าหยดลงไปหรือการสเปรย์นํ้า
ให้เป็นฝอย รอจนนํ้าระเหยไปเหลือแต่แผ่นฟิล์มบางๆ รอจนฟิล์มน้ันหายไป แล้วค่อยวัด โดยเปรียบเทียบกับสี
ในสมุดเทียบสีมันเซลล์ (Munsell soil Color Chart) และเขียนเป็นรหัสคือ Hue (สีสัน) ค่าสี (value)/ค่ารงค์ 
(chroma) ให้เปรียบเทียบกับทั้งแผ่นสี ซึ่งเป็นค่าของ Hue ก่อน แล้วจึงอ่านค่า value และค่า chroma (ภาพ
ที่ 4-28) สีดินที่วัดแบ่งออกเป็นสองลักษณะ คือ  

1) สีพื้น (matrix color) ซึ่งเป็นสีที่มีปริมาณมากและต่อเน่ืองกัน บางทีสีพ้ืนอาจจะเป็นสีผสม 
(mixed) ได้ ถ้าหากว่ามีมากกว่าหน่ึงสีขึ้นไป และไม่ใช่สีของจุดประ  

2) จุดประ (mottles) เป็นสีที่เกิดจากอิทธิพลการขังนํ้าของดินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต้องมีการรายงาน
แตกต่างกันไป  

1. การวัดสีพื้น 
- สีพื้นธรรมดา รายงาน Hue value/chroma เช่น 10YR 3/2 
- สีพื้นผสม รายงาน Hue ผสมvalue/chroma (ของสีที่มีมากกว่าหรือชัดเจนกว่า) และ 

Hue  value/chroma (ของสีที่มีน้อยกว่าหรือชัดเจนน้อยกว่า) ในกรณีสีผสม อาจจะประมาณร้อยละของการ
ผสมกันลงไปด้วย เช่น สีผสม 5YR 4/4 60% 7.5 YR 2/2 40% เป็นต้น  
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ภาพที่ 4-28  สมุดเทียบสีมันเซลล ์(Munsell soil Color Chart) และวิธีการวัดสี 

2. การวัดสีจุดประ  
วัดในลักษณะเดียวกันกับการวัดสีพ้ืน แต่ต้องรายงานถึง ปริมาณ (quantity) ขนาด (size) 

และความชัดเจน (contrast) จากสีพ้ืน 
- ปริมาณ แบ่งออกได้เป็น 

Few      มีจุดประปนอยู่ในสีพ้ืนน้อยกว่า 2% 
Common  มีจุดประปนอยู่ในสีพ้ืนระหว่าง 2-20% 
Many      มีจุดประปนอยู่ในสีพ้ืนมากกว่า 20% ขึ้นไป 

- ขนาด หมายถึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจุดประแต่ละแห่ง ถ้าหากว่ามีลักษณะคล้าย
วงกลม และความยาวไม่เกินสามเท่าของความกว้าง ให้ใช้วัดส่วนที่ยาวที่สุด แต่ถ้าหากมีลักษณะเป็นเส้นรอบๆ
เม็ดดิน วัดส่วนที่สั้นกว่า ขนาดแบ่งออกเป็น 

Fine     ความยาวของส่วนที่วัดน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร 
Medium  ความยาวของส่วนที่วัดระหว่าง 5-15 มิลลิเมตร 
Coarse     ความยาวของส่วนที่วัดมากกว่า 15 มิลลิเมตร 

- ความชัดเจน หมายถึง ความแตกต่างระหว่างสีจุดประกับสีพ้ืน แบ่งออกได้เป็น  
Faint        สังเกตเห็นได้ยาก สีจุดประมี Hue เหมือนสีพ้ืน และจะมีค่า chroma

แตกต่างออกไปไม่มากกว่า 1 หน่วย หรือค่า value แตกต่างออกไปไม่มากกว่า 2 หน่วย นอกจากเมื่อสีมีค่า 
value และค่า chroma ตํ่า อาจมี Hue แตกต่างกันได้ 1 แผ่น (2.5 หน่วย) 

Distinct     เห็นได้ชัด แต่สีแตกต่างกับสีพ้ืนปานกลาง จะมีลักษณะดังต่อไปน้ี 
1) มี Hue เหมือนสีพ้ืน แต่มีค่า chroma แตกต่างออกไป 2-4 หน่วย หรือ ค่า 

value แตกต่างออกไปจากสีพ้ืน 3-4 หน่วย 
2) มี Hue แตกต่างออกไปจากสีพ้ืน 1 หน้า (2.5 หน่วยของ Hue) แต่มคี่า 

chroma แตกต่างจากของสีพ้ืนไม่เกิน 1 หน่วย หรือค่า value แตกต่างจากสีพ้ืนไม่เกิน 2 หน่วย 



- 59 - 
 

Prominent  เห็นได้ชัดมาก จุดประมีสีแตกต่างกับสีพ้ืนมาก จะมีลักษณะดังต่อไปน้ี คือ  
1) มี Hue แตกต่างจากของสีพ้ืนอย่างน้อย 2 หน้า (5 หน่วย) ถ้าหากว่าค่า 

chroma และค่า value เท่ากัน 
2) ม ีHue เหมือนกับของสีพ้ืน แต่ค่า chroma หรือค่า value จะต้องแตกต่าง

ออกไปอย่างน้อย 4 หน่วย 
3) มี Hue แตกต่างจากของสีพ้ืน 1 หน้า (2.5 หน่วย) คา่ chroma ต้องแตกต่าง

ออกไปอย่างน้อย 1 หน่วย หรือค่า value จะต้องแตกต่างจากของสีพ้ืนไม่ตํ่ากว่า 2 หน่วย 
หากต้องรายงานให้ละเอียดแล้ว จะบอกถึงรูปร่างของจุดประด้วย เช่น เป็นเส้น 

(streaks) เป็นแถบ (band) เป็นรูปลิ้น (tongues) เป็นท่อ (tubes) เป็นจุด (spots) และอาจจะต้องอธิบายถึง
ขอบเขตที่สีจุดประต่อกับสีพ้ืนด้วยว่าชัดเจนเพียงใด  

- ขอบเขตของจุดประ เป็นขอบเขตการแยกตัวของบริเวณที่เป็นสีจุดประกับสีพ้ืนว่ามีความ
ชัดเจนมากน้อยเพียงใด จะมีความสําคัญเฉพาะในดินบางชนิดเท่าน้ัน แบ่งออกเป็น 

Sharp มีลักษณะของแนวต่อระหว่างจุดประกับสีพ้ืนคมชัดเหมือนใบมีด (ไม่สามารถ
มองเห็นความกว้างของแนวต่อเน่ืองด้วยตาเปล่า 

Clear แนวต่อเน่ืองระหว่างจุดประกับสีพ้ืน มีความกว้างที่แคบกว่า 2 มิลลิเมตร 
Diffuse แนวต่อเน่ืองระหว่างจุดประกับสีพ้ืน มีความกว้างประมาณมากกว่า 2 

มิลลิเมตร 
3. การรายงานสีพื้นและสีจุดประ 

- การรายงานสีพื้น ให้รายงานสีที่มีอยู่มากที่สุด และไม่จําเป็นต้องระบุสภาพของดิน 
นอกจากดินแห้ง ถ้ามีหลายสี ให้รายงานสีที่มีมากที่สุด (dominant color) ก่อน แล้วระบุต่อไปว่ามีสีอะไรบ้าง
ผสมอยู่ (ในกรณีที่ไม่ใช่สีจุดประ)  

- การรายงานสีจุดประ จะต้องรายงานต่อจากสีพ้ืน และรายงานตามลําดับคือ ปริมาณของ
สีจุดประ ขนาดของสีจุดประ ความชัดเจนของสีจุดประ สีของสีจุดประ และอาจเพ่ิมเติมลักษณะอย่างอ่ืนของสี
จุดประด้วย ในกรณีที่มองเห็นได้ว่าสีของจุดประแตกต่างกัน แต่มีขนาดเล็กมากและจางมาก ไม่จําเป็นต้อง
รายงานโดยใช้รหัสมันเซลล์ก็ได้ แต่จะต้องบันทึกไว้ในลักษณะอ่ืนๆ ให้เป็นที่เข้าใจได้ 

การจําแนกความแตกต่างระหว่างสีจุดประกับสีพ้ืน (contrast) แสดงตามตารางที่ 4-5 และ
การแยกระหว่างสีพ้ืนและสีจุดประที่เกิดจากอิทธิพลการขังนํ้าของดิน แสดงตามภาพที่ 4-29   

ตารางที่ 4-5  การจําแนกความแตกต่างระหว่างสีจุดประกับสีพ้ืน (contrast) 
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ภาพที่ 4-29  ขั้นตอนการแยกระหว่างสีพ้ืนและสีจุดประทีเ่กิดจากอิทธิพลการขังนํ้าของดิน 

สีของดินจะเห็นได้ชัดและแยกออกได้ง่าย โดยปกติสีของดินโดยตัวของมันเองแล้วมีความสําคัญ
เก่ียวกับดินโดยตรงเป็นส่วนน้อย แต่ว่าสีก็เป็นสิ่งที่ช้ีให้เห็นสภาพต่างๆ ของดินได้เป็นอย่างดี ในระบบการ
จําแนกดินระบบประจําชาติ ซึ่งเป็นระบบที่มีพ้ืนฐานมาจากระบบการจําแนกดินของกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1938 (USDA 1938) ก็ได้ใช้สีดินมาช่วยในการจําแนก เช่น Brown Forest soils, 
Humic Gley soils, Red Yellow Podzolic soils, Red Yellow Latosols, Reddish Brown Latosols เป็น
ต้น 

สีของดินเป็นสมบัติที่สามารถเห็นได้ชัดกว่าสมบัติอ่ืนๆ ดินชนิดต่างๆ โดยปกติมีสีหรือรูปแบบ 
(pattern) ของการเปลี่ยนสีภายในหน้าตัดดินที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับของดินชนิดอ่ืนๆ ดังน้ัน สี
ของดินจึงเป็นสมบัติที่เป็นประโยชน์ในการช่วยจําแนกดินออกเป็นชนิดต่างๆ (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 
2541) เน่ืองจากสีของดินบอกให้ทราบถึงสมบัติบางประการของดิน เช่นปริมาณอินทรียวัตถุ ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน ปริมาณด่างที่แลกเปลี่ยนได้ ความช้ืนและอุณหภูมิของดิน  

ในดินที่มีอายุน้อย สีของดินส่วนใหญ่จะเป็นสีที่มาจากวัตถุต้นกําเนิดดิน (Jenny, 1941) สีพ้ืนของ
ดินที่เป็นสีเทาหรือสีผสมของสีเทากับสีอ่ืนๆ แสดงว่าดินมีพัฒนาการอยู่ในสภาพที่มีการขังนํ้าเป็นระยะ
เวลานานพอที่จะทําให้เกิดปฏิกิริยารีดักชัน และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนรูปจากเฟอร์ริกไอออนไปเป็นเฟอร์รัส
ไอออน (ทัศนีย์, 2531) การพบจุดประที่มีโครมาสูง ร่วมกับมวลสารพอก และสารก้อนกลมของเหล็กและ
แมงกานีสออกไซด์ แสดงให้เห็นว่าดินมีสภาพการระบายน้ําที่เลว การระบายอากาศไม่สม่ําเสมอกันทั่วทั้งหน้า
ตัดดิน และอยู่ในวัฎจักรออกซิเดชัน-รีดักชัน (Buol และคณะ, 1997) สีดินที่เป็นสีเทา หรือเทาค่อนไปทางเขียว 
แสดงถึงสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับทะเลมาก่อน นอกจากน้ีการพบจุดประสีเหลืองฟางข้าว (สี 2.5Y 8/4) 
ของสารประกอบกํามะถันหรือที่เรียกว่าจาโรไซต์ (jarosite: KFe3(SO4)2(OH)6) แสดงให้เห็นถึงบริเวณดังกล่าว
มีความสัมพันธ์กับทะเลหรือเคยเป็นทะเลมาก่อน (Pons and van Breemen, 1982)  
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ตารางที่ 4-6  แสดงขนาดของอนุภาคดินพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ชั้น (classes) ของเนื้อดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
ภาพที่ 4-30  ตารางสามเหลี่ยมเนื้อดิน 
 

3. นิยามของชั้นเนื้อดิน 
เน้ือดินซึ่งประกอบด้วย อนุภาคแร่ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2 มิลลิเมตร ในสัดส่วน

สัมพัทธ์แตกต่างกัน มีนิยามดังต่อไปน้ีคือ 
1) ทราย (sands) มีอนุภาคขนาดทรายมากกว่าร้อยละ 85 และมีร้อยละของอนุภาคขนาด

ทรายแป้ง รวมกับ 1.5 เท่าของค่าร้อยละของอนุภาคขนาดดินเหนียว น้อยกว่า 15 แบ่งออกเป็น 
ทรายหยาบ (coarse sand) มีอนุภาคขนาดทรายหยาบมากและทรายหยาบปาน

กลาง ต้ังแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป และมีอนุภาคทรายขนาดอ่ืนๆ ขนาดเดียว น้อยกว่าร้อยละ 50 
ทราย (sand) มีอนุภาคขนาดทรายหยาบมาก ทรายหยาบ และทรายหยาบปาน

กลาง รวมกันอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีอนุภาคขนาดทรายหยาบมากและทรายหยาบรวมกันน้อยกว่าร้อยละ 
25 และทรายละเอียด ทรายละเอียดมาก น้อยกว่าร้อยละ 50 

USDA ISSS 1/

ทรายหยาบมาก (very coarse sand) 2.00-1.00  -
ทรายหยาบ (coarse sand) 1.00-0.50 2.00-0.20
ทรายหยาบปานกลาง (medium sand) 0.50-0.25  -
ทรายละเอียด (fine sand) 0.25-0.10 0.20-0.02
ทรายละเอียดมาก very fine sand) 0.10-0.05  -
ทรายแป้ง (silt) 0.05-0.002 0.02-0.002
ดินเหนียว (clay) < 0.002 < 0.002
1/ ปัจจุบันเป็น International Union of Soil Science (IUSS)

ระบบการจําแนกท่ีใช้กันมาก

เส้นผา่นศนูย์กลาง (มิลลิเมตร)
ขนาดของอนุภาคดนิ
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ทรายละเอียด (fine sand) มีอนุภาคขนาดทรายละเอียดอย่างน้อยร้อยละ 50 หรือ
มีอนุภาคขนาดทรายหยาบมาก ทรายหยาบ และทรายหยาบปานกลาง รวมกันน้อยกว่าร้อยละ 25 และมี
อนุภาคขนาดทรายละเอียดมาก น้อยกว่าร้อยละ 50 

ทรายละเอียดมาก (very fine sand) มีอนุภาคขนาดทรายละเอียดมาก อย่างน้อย
ร้อยละ 50 

2) ทรายปนดินร่วน (loamy sand) มีอนุภาคขนาดทรายอยู่ในพิสัยร้อยละ 70-91 และมี
ค่าร้อยละของทรายแป้งรวมกับ 1.5 เท่าของค่าร้อยละของอนุภาคขนาดดินเหนียวอย่างน้อยร้อยละ 15 และมี
ค่าร้อยละของอนุภาคขนาดทรายแป้งรวมกับ 2 เท่าของค่าร้อยละของอนุภาคขนาดดินเหนียวน้อยกว่าร้อยละ 
30 แบ่งออกเป็น 

ทรายหยาบปนดินร่วน (loamy coarse sand) มีอนุภาคขนาดทรายหยาบมาก
และทรายหยาบ รวมกันอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีอนุภาคขนาดทรายอ่ืนๆ ขนาดเดียว น้อยกว่าร้อยละ 50 

ทรายปนดินร่วน (loamy sand) มีอนุภาคขนาดทรายหยาบมาก ทรายหยาบและ
ทรายหยาบปานกลางรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 25 มีอนุภาคขนาดทรายหยาบมากและทรายหยาบรวมกันน้อย
กว่าร้อยละ 25 มีอนุภาคขนาดทรายละเอียดน้อยกว่าร้อยละ 50 และอนุภาคขนาดทรายละเอียดมาก น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

ทรายละเอียดปนดินร่วน (loamy fine sand) มีอนุภาคขนาดทรายละเอียดอย่าง
น้อยร้อยละ 50 หรือมีอนุภาคขนาดทรายหยาบมาก ทรายหยาบ และทรายหยาบปานกลาง รวมกันน้อยกว่า
ร้อยละ 25 และมีอนุภาคขนาดทรายละเอียดมาก น้อยกว่าร้อยละ 50 

ทรายละเอียดมากปนดินร่วน (loamy very fine sand) มีอนุภาคขนาดทราย
ละเอียดมากอย่างน้อยร้อยละ 50 

3) ดินร่วนปนทราย (sandy loam) อาจจะ 1) มีอนุภาคขนาดดินเหนียวร้อยละ 7 ถึง 20 
มีอนุภาคขนาดทรายมากกว่าร้อยละ 52 และค่าร้อยละของอนุภาคขนาดทรายแป้งรวมกับ 2 เท่าของค่าร้อยละ
ของอนุภาคขนาดดินเหนียวอย่างน้อยเท่ากับร้อยละ 30 หรือ 2) มีอนุภาคขนาดดินเหนียวน้อยกว่าร้อยละ 7 มี
อนุภาคขนาดทรายแป้งน้อยกว่าร้อยละ 50 และมีอนุภาคขนาดทรายมากกว่าร้อยละ 43 แบ่งออกเป็น 

ดินร่วนปนทรายหยาบ (coarse sandy loam) มีอนุภาคขนาดทรายหยาบมาก
และทรายหยาบรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีอนุภาคขนาดทรายอ่ืนๆ ชนิดเดียว น้อยกว่าร้อยละ 50 

ดินร่วนปนทราย (sandy loam) มีอนุภาคขนาดทรายหยาบมาก ทรายหยาบและ
ทรายหยาบปานกลางรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 30 แต่มีอนุภาคขนาดทรายหยาบมากและทรายหยาบรวมกัน
น้อยกว่าร้อยละ 25 และมีอนุภาคขนาดทรายละเอียดน้อยกว่าร้อยละ 30 และทรายละเอียดมากน้อยกว่าร้อย
ละ 30 หรือมีอนุภาคขนาดทรายหยาบมาก ทรายหยาบ และทรายหยาบปานกลางรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 มี
อนุภาคขนาดทรายละเอียดน้อยกว่าร้อยละ 30 มีอนุภาคขนาดทรายละเอียดมากน้อยกว่าร้อยละ 30 โดยมี
อนุภาคขนาดทรายละเอียดและทรายละเอียดมากรวมกันไม่เกินร้อยละ 40 

ดินร่วนปนทรายละเอียด (fine sandy loam) มีอนุภาคขนาดทรายละเอียดอย่าง
น้อยร้อยละ 30 และมีอนุภาคขนาดทรายละเอียดมากน้อยกว่าร้อยละ 30 หรือมีอนุภาคขนาดทรายหยาบมาก 
ทรายหยาบ และทรายหยาบปานกลางรวมกันในพิสัยร้อยละ 15 ถึง 30 หรือมีอนุภาคขนาดทรายละเอียด และ
ทรายละเอียดมากรวมกันมากกว่าร้อยละ 40 โดยเป็นอนุภาคขนาดทรายละเอียดอย่างน้อยครึ่งหน่ึง และมี
อนุภาคขนาดทรายหยาบมาก ทรายหยาบ และทรายหยาบปานกลางรวมกัน ไม่เกินร้อยละ 15 
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ดินร่วนปนทรายละเอียดมาก (very fine sandy loam) มีอนุภาคขนาดทราย
ละเอียดมากอย่างน้อยร้อยละ 30 และมีอนุภาคขนาดทรายหยาบมาก ทรายหยาบ และทรายหยาบปานกลาง
รวมกันน้อยกว่าร้อยละ 15 หรือมีอนุภาคขนาดทรายละเอียด และทรายละเอียดมาก รวมกันมากกว่าร้อยละ 
40 โดยอย่างน้อยครึ่งหน่ึงเป็นทรายละเอียดมาก และมีอนุภาคขนาดทรายหยาบมาก ทรายหยาบและทราย
หยาบปานกลางรวมกัน น้อยกว่าร้อยละ 15 

4) ดินร่วน (loam) มีอนุภาคขนาดดินเหนียวร้อยละ 7-27 มีอนุภาคขนาดทรายแป้งร้อย
ละ 28-50 และมีอนุภาคขนาดทรายไม่เกินร้อยละ 52 

5) ดินร่วนปนทรายแป้ง (silt loam) มีอนุภาคขนาดทรายแป้งอย่างน้อยร้อยละ 50 และ
มีอนุภาคขนาดดินเหนียวร้อยละ 12-27 หรือมีอนุภาคขนาดทรายแป้งร้อยละ 50-80 และมีอนุภาคขนาดดิน
เหนียว น้อยกว่าร้อยละ 12 

6) ทรายแป้ง (silt) มีอนุภาคขนาดทรายแป้งอย่างน้อยร้อยละ 80 และมีอนุภาคขนาดดิน
เหนียวน้อยกว่าร้อยละ 12 

7) ดินร่วนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) มีอนุภาคขนาดดินเหนียวร้อยละ 20-35 
มีอนุภาคขนาดทรายแป้ง น้อยกว่าร้อยละ 28 และมีอนุภาคขนาดทรายมากกว่าร้อยละ 45 

8) ดินร่วนเหนียว (clay loam) มีอนุภาคขนาดดินเหนียวร้อยละ 27-40 และมีอนุภาค
ขนาดทรายมากกว่าร้อยละ 20-46 

9) ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (silty clay loam) มีอนุภาคขนาดดินเหนียวร้อยละ 27-
40 และมีอนุภาคขนาดทรายไม่เกินร้อยละ 20 

10) ดินเหนียวปนทราย (sandy clay) มีอนุภาคขนาดดินเหนียวอย่างน้อยร้อยละ 35 
และมีอนุภาคขนาดทรายอย่างน้อยร้อยละ 45 

11) ดินเหนียวปนทรายแป้ง (silty clay) มีอนุภาคขนาดดินเหนียวอย่างน้อยร้อยละ 40 
และมีอนุภาคขนาดทรายแป้งอย่างน้อยร้อยละ 40 

12) ดินเหนียว (clay) มีอนุภาคขนาดดินเหนียวอย่างน้อยร้อยละ 40 มีอนุภาคขนาดทราย
ไม่เกินร้อยละ 45 และมีอนุภาคขนาดทรายแป้ง น้อยกว่าร้อยละ 40 

4. กลุ่มของชั้นเนื้อดิน (group of textural classes) 
เน่ืองจากการแบ่งช้ันเน้ือดินมีความละเอียดมาก ทําให้มีช้ันเน้ือดินต่างๆ มากมาย ในบางกรณี

อาจจะมีการเรียกช่ือเป็นกลุ่มของช้ันเน้ือดิน เพ่ือความสะดวกโดยแบ่งออกเป็นดินทราย ดินร่วน ดินเหนียว 
หรือเป็นดินเน้ือหยาบ (coarse-textured) ดินเน้ือหยาบปานกลาง (moderately coarse-textured) ดินเน้ือ
ปานกลาง (medium-textured) ดินเน้ือละเอียดปานกลาง (moderately fine-textured) และดินเน้ือ
ละเอียด (fine-textured) ก็ได้ ซึ่งมีลักษณะการแบ่งกลุ่มของช้ันเน้ือดินดังแสดงไว้ในตารางที่ 4-7 

5. การทดสอบโดยวิธีสัมผัส (Feel Method) 
การทดสอบโดยวิธีสัมผัสจะสามารถทําได้ผลอย่างดีใกล้เคียงกับความเป็นจริง จําเป็นต้องอาศัย

ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสํารวจ จําแนกดินเอง การฝึกจับเน้ือดินแล้วเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการเป็นประจําจะช่วยเพ่ิมความถูกต้องและความม่ันใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และเพ่ือความสะดวกใน
การทดสอบโดยวิธีสัมผัส ควรฝึกใช้มือสัมผัสดินเป็นมือที่ไม่ได้ใช้ในการบันทึกข้อมูล เพ่ือจะไม่เสียเวลาในการ
ล้างและเช็ดมือบ่อยๆ การทดสอบโดยวิธีสัมผัสในแต่ละเนื้อดิน มีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตารางที่ 4-7  การแบ่งกลุ่มของช้ันเน้ือดินหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ทราย (sand) เมื่อสัมผัสดินจะรู้สึกสากมือมาก สังเกตได้ว่าอนุภาคดินไม่เกาะติดกัน จะเห็น
อยู่เป็นเม็ดๆ เมื่อแห้ง ถ้าเป็นก้อนพอจับขึ้นมาจะแตกออกจากกัน ถ้าดินช้ืนใส่ลงไปในฝ่ามือและกําให้แน่น 
เสร็จแล้วปล่อยมือออก ดินจะแตกออกจากกัน ไม่จับกันเป็นก้อน หรือจับเป็นก้อนแต่หลวมมาก เน้ือดิน
ลักษณะน้ีไม่ค่อยพบมากนัก ส่วนใหญ่จะพบบริเวณชายหาด สันทรายชายทะเล 

ทรายปนดินร่วน (loamy sand) เมื่อสัมผัสดินจะรู้สึกสากมือ เช่นเดียวกับทรายแต่น้อย
กว่า เมื่อทําให้ช้ืนแล้วใส่ลงในฝ่ามือแล้วกําให้แน่น เมื่อปล่อยมือออกดินจะคงสภาพเป็นก้อนหลวมๆ แต่พอ
สัมผัสจะแตกออกจากกัน  

ดินร่วนปนทราย (sandy loam) เมื่อสัมผัสดินจะรู้สึกสากมือ แต่ดินมีความลื่นกว่าทราย
ปนดินร่วน ดินเมื่อแห้งจะจับกันเป็นก้อนๆ แต่พอใช้แรงกดเบาๆ จะแตกออกจากกัน เมื่อทําให้ดินช้ืน แล้วใส่ใน
ฝ่ามือ กําให้แน่น แล้วปล่อยมือ ดินจะยังคงสภาพเป็นก้อนอยู่หรือถ้าใช้หัวแม่มือและน้ิวช้ีกดลงบนดินช้ืน จะ
เกิดเป็นแผ่น แต่พอขยับมือเล็กน้อย ดินก็จะแยกออกจากกัน 

ดินร่วน (loam) เมื่อสัมผัสดินขณะดินช้ืนจะรู้สึกนุ่มมือ แต่ยังรู้สึกสากมืออยู่บ้างเล็กน้อย 
เป็นลักษณะของทรายละเอียด เมื่อแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ ต้องใช้แรงกดมากพอประมาณ จึง
จะทําให้ดินแตกออกจากกัน หรือถ้าทําให้ดินช้ืน เมื่อใส่ลงในฝ่ามือ กําให้แน่นแล้วปล่อยมือ ดินจะจับกันเป็น
ก้อนไม่แตกออกจากกัน 

ดินร่วนปนทรายแป้ง (silt loam) เมื่อสัมผัสดินขณะดินช้ืนจะรู้สึกนุ่มมือและลื่น เวลาแห้ง
ดินจะจับกันเป็นก้อน เวลาจับขึ้นมาจะไม่แตกออกจากกัน จะต้องใช้แรงบีบหรือกดค่อนข้างมากจึงแตกออก 
เวลาดินเปียกหรือช้ืน พอจะทําให้เป็นแผ่นๆ ได้ โดยใช้หัวแม่มือกับน้ิวช้ี แต่จะแตกออกจากกันได้ง่ายมาก 

ดินร่วนเหนียว (clay loam) เมื่อแห้งดินจะแตกออกเป็นก้อนแข็ง เมื่อดินช้ืนหรือเปียกทํา
ให้เป็นแผ่นบางๆ (ribbon) ได้ แต่เมื่อเวลาจับปลายข้างใดข้างหน่ึงไว้ ดินจะหักออกจากกันได้ง่าย ดินสามารถ
จะป้ันเป็นลูกกระสุนได้ เวลาคลึงให้เป็นก้อน จะไม่ค่อยแน่นนัก ไม่สากมือ 

ดินร่วนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) เมื่อแห้งดินจะแตกออกเป็นก้อนแข็ง 
เช่นเดียวกับพวกดินร่วนเหนียว แต่เมื่อช้ืนสัมผัสดูจะรู้สึกเหนียวและสากมือ และทําให้เป็นแผ่นบางๆ ได้ 
สามารถป้ันดินให้เป็นลูกกลมๆ ได้ แต่ไม่ค่อยแน่น 

คําเรียกท่ัวไป
(General Terms)

ดินทราย (Sandy soils) เนื้อหยาบ
(Coarse-textured)

เนื้อหยาบปานกลาง
(Moderately coarse-textured)

ดินร่วน (Loamy soils) เนื้อปานกลาง
(Medium textured)
เนื้อละเอียดปานกลาง
(Moderately fine-textured)

ดินเหนียว (Clayey soils) เนื้อละเอียด (Fine-textured) ได้แก่ ดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทรายแป้งและดินเหนียว

ได้แก่ ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียว
ปนทรายแป้ง

ชื่อชั้นของเน้ือดนิหลัก

ได้แก่ ทรายชนิดต่างๆ ต้ังแต่ทรายหยาบมาก ถึงทรายละเอียด
มากและทรายปนดินร่วนต่างๆ ต้ังแต่ทรายหยาบปนดินร่วนถึง
ทรายละเอียดมากปนดินร่วน

ได้แก่ ดินร่วนปนทรายชนิดต่างๆ ต้ังแต่ดินร่วนปนทรายหยาบ 
ถึงดินร่วนปนทรายละเอียด

ได้แก่ ดินร่วนปนทรายละเอียดมาก ดินร่วน ดินร่วนปนทราย
แป้ง และทรายแป้ง





- 68 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-31  ขั้นตอนและความรู้สึกของแต่ละชนิดเน้ือดินจากการทดสอบโดยวิธีสัมผัส 
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2. เน้ือดินช่วยบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินเน้ือหยาบจะมีระดับธาตุอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชตํ่ากว่าดินเน้ือละเอียด เช่น ดินทรายมักจะขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 
เน่ืองจากดินทรายจะดูดยึดธาตุอาหารได้ตํ่ากว่าและสูญเสียธาตุอาหารลงไปอยู่ในดินช้ันล่างจนไม่เป็นประโยชน์
ต่อพืชได้ง่ายกว่า 

3. เน้ือดินช่วยบอกถึงความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 
ดินเน้ือหยาบจะมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดินน้อยกว่าดินเน้ือละเอียด 
ดังน้ัน ในการแก้ไขความเป็นกรดจัดของดินโดยใช้วัสดุปูนในดินที่มีเน้ือหยาบจะต้องระมัดระวังให้มากกว่าดิน
เน้ือละเอียด เน่ืองจากในดินเน้ือหยาบจะมีการเปล่ียนแปลงได้ง่ายมาก จึงต้องการปริมาณปูนน้อยกว่าในการ
ยกระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้ขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกัน 

4. เน้ือดินช่วยบอกให้ทราบถึงสภาพการถ่ายเทอากาศในดิน เช่น ดินทรายจะมีการถ่ายเท
อากาศในดินดีกว่าดินเหนียว ทั้งน้ี เน่ืองจากดินทรายมีขนาดของช่องว่างในดินใหญ่และมีความต่อเน่ืองดีกว่า
ดินเหนียว 

5. เน้ือดินช่วยบอกให้ทราบถึงปริมาณความช้ืนในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น ดินทรายจะมี
ความช้ืนที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้อยกว่าดินเหนียวและดินร่วน ทั้งน้ี เน่ืองจากดินทราย (sand: s) และดินทราย
ปนดินร่วน (loamy sand: ls) อุ้มนํ้าไว้ได้น้อยกว่าดินร่วนเหนียวปนทราย (sandy clay loam: scl) และดิน
ร่วนปนทราย (sandy loam: sl) หรือดินร่วนเหนียวปนทรายและดินร่วนปนทรายอุ้มนํ้าไว้ได้น้อยกว่าดิน
เหนียวปนทรายแป้ง (silty clay: sic) ดินร่วน (loam: l) ดินเหนียว (clay) ดินร่วนปนดินเหนียว (clay loam: 
cl) และดินเหนียวปนทราย (sandy clay: sc) หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ดินร่วน ดินเหนียว ดินร่วนปนดิน
เหนียวและดินเหนียวปนทรายอุ้มนํ้าไว้ได้น้อยกว่าดินทรายแป้ง (silt: si) ดินร่วนปนทรายแป้ง (silt loam: sil) 
และดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (silty clay loam: sicl) เป็นต้น 

การมีอนุภาคดินเหนียวเป็นปริมาณที่สูง ทําให้มีบทบาทมากที่สุดในการควบคุมหรือกําหนดสมบัติ
ต่างๆ ของดิน ทั้งทางกายภาพและทางเคมี (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) เช่น ความเป็นประโยชน์ของ
ไนโตรเจนในดินต่อพืชจะเพ่ิมขึ้นเมื่อดินมีเน้ือละเอียดมากขึ้น ทําให้มีศักยภาพในการให้ผลผลิตต่อพืชสูง 
เน่ืองจากเป็นดินที่มีธาตุอาหารสูง มีค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนสูง สามารถเก็บรักษาความช้ืนไว้ได้นาน 
แต่บริเวณที่เป็นดินเหนียวจัดสีดํา ที่พบกระจายในบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของภูเขาหินปูน หินด่าง หรือหินอัคนี
ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสูง ในหน้าแล้ง ดินจะแห้งและแตกเป็นร่องระแหง พบรอยไถล (slickensides) ทําให้
รากพืชฉีกขาดได้ง่าย ดังน้ันจึงควรรักษาความช้ืนของดินไม่ให้แห้ง การไถพรวนต้องกระทําขณะที่ความช้ืน
พอเหมาะ ใช้วัสดุปรับปรุงดินหรือปรับปรุงโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของดินให้ร่วนซุยขึ้น โดยการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดต่างๆ เช่น การใช้แกลบหรือฟางข้าว นอกจากน้ีปริมาณดินเหนียวละเอียดที่เพ่ิมขึ้น ที่อาจ
เน่ืองมาจากการเคลื่อนย้ายจากดินบนมาสะสมในดินล่างหรือเกิดจากการอัดแน่น เน่ืองจากมีการใช้เครื่องมือ
ทางการเกษตรและการอัดตัวกันของแร่ดินเหนียวละเอียด เมื่อมีการหดตัว เน่ืองจากดินมีโครงสร้างไม่ดี การจับ
กันของอนุภาคดินค่อนข้างแน่นทึบในช้ันดินที่อยู่ลึกลงไปเกิดการอัดตัวแน่นขึ้น ดินจะเกิดการจับตัวแบบเน้ือ
สมานแน่น (massive) ในดินเน้ือละเอียดและแน่นทึบ มีผลต่อความเป็นประโยชน์ของปริมาณนํ้าที่ดินให้แก่พืช 
คือ ถ้ามีปริมาณนํ้าในดินน้อย เช่นหน้าแล้ง ดินเหนียวจัด ซึ่งมีสมบัติของการนํานํ้าตํ่ากว่าในดินร่วนเหนียว 
(อํานาจ, 2525) ทําให้นํ้าใต้ดินไม่สามารถผ่านขึ้นมาสู่ผิวดินตามระบบท่อเล็กๆ (capillary rise) ได้ง่ายนัก 
เน่ืองจากนํ้ามีแรงตึงผิวในหน้าแล้งสูง ในฤดูฝน ดินเหนียวจะอุ้มนํ้าได้ดีกว่าดินชนิดอ่ืนๆ แต่การระบายนํ้าจะ
เลวมากและความสามารถในการให้นํ้าซึมผ่านจะช้า ทําให้เกิดการท่วมขังของนํ้าบนผิวดินและในช้ันดิน จึงเป็น
ตัวจํากัดชนิดของพืชที่ปลูก ในขณะที่ดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนเหนียว มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชทุก
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ภาพที่ 4-32  ตัวอย่างการประเมินค่าความหนาแน่นรวมจากเน้ือดิน 

ดรุณี และคณะ (2552) ได้ศึกษาค่าความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อดินกับการอุ้มนํ้าของดิน (ร้อยละโดย
มวล) ที่สภาวะความจุความช้ืนสนาม (FC) และที่จุดเห่ียวเฉาถาวรของพืช (PWP) และค่าเฉล่ียของความจุนํ้าที่
เป็นประโยชน์ต่อพืช (AWCA) ในแต่ละเน้ือดินของตัวอย่างดินที่เก็บและรวบรวมในช่วงปี พ.ศ. 2547-2551 ใน
ประเทศไทย แสดงตามตารางที่ 4-9  

ตารางที่ 4-9 คา่ความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือดินกับการอุ้มนํ้าของดิน (% โดยมวล) ที่สภาวะความจุความช้ืน 
สนามและที่จุดเหี่ยวเฉาถาวรของพืช และค่าเฉล่ียของความจุนํ้าที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จํานวน
ความจุความชื้นสนาม จุดเห่ียวเฉาถาวรของพืช ความจุนํ้าท่ีเป็นประโยชน์ตอ่พืช ตวัอย่าง

(FC) (PWP)  (AWCA) (n)
ทราย (s) 4 ± 1 1 ± 0 3 14
ทรายปนดินร่วน (ls) 6 ± 2 2 ± 1 4 106
ดินร่วนปนทราย (sl) 13 ± 6 7 ± 4 6 152
ดินร่วน (l) 23 ± 6 12 ± 5 11 83
ดินร่วนปนทรายแป้ง (sil) 23 ± 3 9 ± 2 14 22
ดินร่วนเหนียวปนทราย (scl) 24 ± 10 14 ± 5 10 87
ดินร่วนเหนียว (cl) 27 ± 4 17 ± 4 10 106
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (sicl) 30 ± 5 18 ± 4 12 55
ดินเหนียวปนทราย (sc) 21 ± 3 14 ± 2 7 8
ดินเหนียวปนทรายแป้ง (sic) 32 ± 6 32 ± 6 11 31
ดินเหนียว (c) 35 ± 7 24 ± 5 11 95

เน้ือดนิ

ร้อยละคา่เฉล่ียการอุ้มนํ้าของดนิ ณ
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ตารางที่ 4-10  ช้ันขนาดของช้ินส่วนของหินในดิน  

1. รูปร่างกลมหรือลูกบาศก์หรือรูปท่ีมีแกนยาวเท่าๆ กัน (เส้นผา่นศนูย์กลาง)

2.5 มม. Fine Fine gravelly
5-20 มม. Medium Medium gravelly
20-75 มม. Coarse Coarse gravelly

75-250 มม. Cobbles Cobbly
250-600 มม. Stones Stony
≥ 600 มม. Boulders Bouldery
2. รูปร่างแบน (ความยาว)
2-150 มม. Channers Channery
150-380  มม. Flagtones Flaggy
380-600 มม. Stones Stony
≥ 600 มม. Boulders Bouldery

คําประกอบเรียกขนาดชื่อของขนาดรูปร่างและขนาด

2-75  มม. Pebbles Gravelly

 

ฉ. การศึกษาโครงสร้างของดิน (Soil Structure) 
โครงสร้างของดิน หมายถึง โครงร่างทางกายภาพในดิน (physical organization in soils) เป็น 

ลักษณะการเกาะรวมตัวกันของอนุภาคดิน ทําให้เกิดรูปร่างต่างๆ ขึ้น การอธิบายโครงสร้างของดิน จะอธิบาย
รูปร่าง (shape) ขนาด (size) และความคงทน (grade) ในการเกาะรวมตัวของอนุภาคดิน 

1. รูปร่างของโครงสร้าง (Shape of Structure)  
รูปร่างของโครงสร้าง แสดงตามภาพที่ 4-33 แบ่งออกเป็น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-33  รูปร่างของโครงสร้างของดิน 
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ภาพที่ 4-34  ตัวอย่างการยึดตัวของดินช้ืน 

3. การยึดตัวของดินเปียก (Consistence when wet) 
การยึดตัวของดินเปียกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ความเหนียว (stickiness) และความสามารถ

ในการเปลี่ยนรูปร่าง (plasticity) ลักษณะทั้งสองประการทดสอบเมื่อดินเปียก 
- ความเหนียว วิธีทดสอบทําโดย นําดินมาก้อนหน่ึง ใช้หยดน้ําลงไปจนดินเปียก คลึงให้ดิน

ผสมกันจนเป็นเน้ือเดียวกันและป้ันเป็นลูกกระสุนกลมๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 เซนติเมตร แล้ว
ใช้แรงกดระหว่างน้ิวหัวแม่มือกับน้ิวช้ีที่สะอาด ไม่มีคราบดินติดอยู่ และสังเกตระดับความเหนียวของดิน 

Non-sticky หลังจากกดดินด้วยน้ิวหัวแม่มือและน้ิวช้ี เมื่อปล่อยมือไม่มีดินติดอยู่บน
น้ิวทั้งสอง ดินจะร่วงหล่นไปหมด 

Slightly sticky กดดินในลักษณะดังกล่าว เมื่อปล่อยมือดินจะติดอยู่กับน้ิวใดนิ้วหน่ึง 
Moderately sticky หลังจากใช้แรงกดดินแล้วดินจะติดอยู่กับน้ิวทั้งสอง เวลา

ปล่อยมือดินจะยืดออก ก่อนที่จะขาดออกจากกัน 
Very sticky หลังจากใช้แรงกดดินแล้ว ดินจะติดอยู่กับน้ิวทั้งสอง เวลาปล่อยมือดิน

จะยืดออกมาก ก่อนที่จะขาดออกจากกัน 
ตัวอย่างการทดสอบความเหนียวของดินเมื่อดินเปียก แสดงได้ในภาพที่ 4-35 

 
 
 
 

 

 

 
ภาพที่ 4-35  การทดสอบความเหนียวของการยึดตัวขณะดินเปียก 

- การเปลี่ยนรูปได้ วิธีทดสอบทําโดย หยดน้ําลงบนตัวอย่างดินจนเปียก คลึงให้ดินผสมกัน
จนเป็นเน้ือเดียวกันและคลึงเป็นแท่งกลมๆ ด้วยน้ิวช้ีหรือน้ิวหัวแม่มือบนฝ่ามือ แล้วสังเกตความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง 

Non-plastic ไม่สามารถคลึงดินให้เป็นเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร 
ความยาว 4 เซนติเมตร ที่ไม่ขาดออกจากกันเมื่อจับปลายด้านใดด้านหน่ึงยกข้ึน 
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Slightly Plastic สามารถคลึงดินให้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ความยาว 
4 เซนติเมตร และไม่ขาดออกจากกันเมื่อจับปลายด้านใดด้านหน่ึงยกข้ึนได้ แต่เส้นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 
มิลลิเมตร จะขาด 

Moderately Plastic สามารถคลึงดินให้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร และ
ยาว 4 เซนติเมตรได้ และไม่ขาดออกจากกันเมื่อจับปลายด้านใดด้านหน่ึงยกขึ้น แต่ดินที่คลึงเป็นเส้นที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร จะขาด 

Very Plastic สามารถคลึงดินให้เป็นเส้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร 
และยาว 4 เซนติเมตร ได้ และไม่ขาดออกจากกันเมื่อจับปลายด้านใดด้านหน่ึงยกข้ึน 

ตัวอย่างการทดสอบการเปลี่ยนรูปได้ของดินเมื่อดินเปียก แสดงได้ในภาพที่ 4-36 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-36  การทดสอบการเปลี่ยนรูปได้ของการยึดตัวขณะดินเปียก 

4. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างพิเศษของดินบางชนิด 
ในสภาพแวดล้อมบางชนิด ดินที่เกิดขึ้นอาจแสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่แตกต่างออก

ไปจากดินที่พบมากโดยทั่วๆ ไป และสามารถที่จะทดสอบในสนามได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 
- ความสามารถของดินชื้นที่จะเหลวเม่ือมีแรงมากระทํา (ความเละ) (Smeariness) โดย

ที่ดินจะกลับคงรูปเดิมได้ เมื่อปล่อยให้อยู่ในสภาพปกติหลังจากน้ัน การทดสอบทําโดยใช้ตัวอย่างดินที่มีขนาด
ประมาณ 2.5-3.0 เซนติเมตร จับไว้ระหว่างน้ิวหัวแม่มือและน้ิวช้ี แล้วค่อยๆ ออกแรงกดดินทั้งสองน้ิว ใน
ลักษณะที่จะบีบให้ขาดออกจากกัน แล้วสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของมวลดิน แบ่งออกได้เป็น  

Non-smeary เมื่อดินเปลี่ยนรูปร่าง ตัวอย่างจะไม่เปลี่ยนเป็นของเหลว น้ิวจะไม่ลื่น
จากกัน ไม่มีลักษณะเป็นดินเละ 

Weakly smeary เมื่อดินเปลี่ยนรูปร่าง ดินจะเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลว น้ิวจะลื่น
จากกัน และดินจะแผ่กระจายติดมือ หลังจากดินแผ่กระจายติดมือแล้วจะไม่ปรากฏว่ามีนํ้าติดน้ิวมือทั้งสองหรือ
อาจมีนํ้าติดน้ิวมืออยู่เพียงเล็กน้อย 

Moderately smeary เมื่อดินเปลี่ยนรูปร่าง ดินจะเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวทันที 
น้ิวมือจะลื่นออกจากกัน ดินจะแผ่กระจายและติดมือและจะมีนํ้าติดอยู่บนน้ิวทั้งสองพอสังเกตเห็นได้ 

Strongly smeary เมื่อดินเปลี่ยนรูปร่าง ดินจะเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลว น้ิวจะ
ลื่นออกจากกัน ดินจะเละติดมือและลื่นมาก หลังจากดินแผ่กระจายติดมือแล้วจะมีนํ้าติดน้ิวมือให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 

- สภาพของเหลวและไหลได้ (Fluidity) หมายถึง การไร้แรงต้านทานของดินในสภาพดิน
เปียก ปกติจะพบในดินที่อ่ิมตัวด้วยนํ้าตลอดเวลาหรือเกือบตลอดเวลา วิธีทดสอบทําโดยใช้ดินปริมาณเต็มกํามือ
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ในสภาพสนามแล้วบีบกํามือ ปริมาณของดินที่ไหลผ่านช่องน้ิวมือออกมาก จะเป็นสิ่งบ่งบอกถึงสภาพของเหลว
และไหลได้ของดิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 

Non-fluid เมื่อบีบดินเต็มกํามือ ดินจะเปลี่ยนรูปร่างตามแรงบีบ แต่ไม่เปลี่ยนเป็น
ของเหลว (n < 0.7)  

Slightly fluid เมื่อบีบดินเต็มกํามือ วัสดุดินบางส่วน จะไหลผ่านร่องน้ิวมือออกมา
จากกํามือ แต่เมื่อบีบเต็มที่แล้ว จะคงเหลือดินส่วนใหญ่อยู่ในกํามือ (n = 0.7-1.0) (ภาพที่ 4-36) 

Moderately fluid เมื่อบีบตัวอย่างดินเต็มกํามือเต็มแรง ดินส่วนใหญ่จะไหล
ลอดช่องน้ิวมือออกจากกํามือ จะมีดินเหลืออยู่ในกํามือเพียงเล็กน้อย (n = 1.0-2.0) 

Very fluid เมื่อบีบตัวอย่างดินเต็มกํามือโดยเพ่ิมแรงขึ้นเรื่อยๆ วัสดุดินจะไหลออก
จากกํามือผ่านร่องน้ิวมือได้ง่าย คล้ายของเหลวที่มีความหนืด ดินที่ออกจากกํามืออาจเหลือเพียงเล็กน้อยหรือ
อาจจะไม่เหลืออยู่ในกํามือเลยก็ได้ (n = 2.0 หรือมากกว่า) 

ตัวอย่างสภาพของเหลวและไหลได้ แสดงตามภาพที่ 4-37  
ค่าเอ็น (n-value) คือค่าปัจจัยนํ้า เป็นค่าแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของนํ้า

ในดินในสภาพสนาม กับร้อยละของดินเหนียวและอินทรียวัตถุในรูปของฮิวมัส ใช้ในการคาดคะเนการรับ
นํ้าหนักของดินหรือการทรุดตัวของดินเมื่อมีการระบายน้ําออก มีสูตรคํานวณดังน้ี (Pons and Zonneveld, 
1965; Soil Survey Division Staff, 1993) 

n = (A-0.2R)/(L+3H) 
เมื่อ A = ร้อยละของน้ําในสภาพสนาม 
 R = ร้อยละของอนุภาคทรายแป้งรวมกับอนุภาคทราย 
 L = ร้อยละของอนุภาคดินเหนียว 
 H = ร้อยละของอินทรียวัตถุ หรือร้อยละคาร์บอนอินทรีย์ x 1.724 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 4-37  การทดสอบสภาพของเหลวและไหลได้ (ก) Non-fluid (ripe: ค่า n-value < 0.7) (ข) Slightly 
fluid (nearly ripe: ค่า n-value 0.7-1.0) และ (ค) Moderately fluid (half ripe: ค่า n-value 
0.7-1.0)  

การยึดตัวของดิน เป็นความสามารถในการต้านทางแรงที่จะมาเปลี่ยนรูปร่างของก้อนดินหรือแรงที่
ผิวหน้าดินจะเกาะติดกับวัสดุอย่างอ่ืน ถ้าดินมีความเหนียวปานกลางถึงมาก มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนเหนียว 
ร่วนเหนียวปนทรายแป้ง หรือดินเหนียว แสดงถึงการมีแรงยึดระหว่างอนุภาค (cohesion) และแรงยึดระหว่าง
อนุภาคดินกับวัตถุอย่างอ่ืน (adhesion) ปานกลางถึงสูง ทําให้การเกาะยึดกันเองระหว่างอนุภาคดินและกับ
อนุภาคอ่ืนมากขึ้นตามไปด้วย ส่วนในดินที่มีความเหนียว (sticky) และความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่าง 
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ซ. การศึกษาการเช่ือมตัวของดิน (Cementation) 
การเช่ือมตัวของดินวัดเมื่อดินเปียก และเมื่อพบว่าดินมีการเช่ือมตัวด้วยสารเช่ือมเท่าน้ัน ซึ่งอาจจะ

เป็นเหล็ก แมงกานีสออกไซด์ คาร์บอเนต หรือช้ันที่มีการเช่ือมโดยยิปซัม ใช้ตัวอย่างขนาด 2.5-3.0 เซนติเมตร 
ของช้ันที่มีการเช่ือมตัวดังกล่าวเพ่ือทดสอบ การทดสอบทําโดยผึ่งดินให้แห้งก่อนแล้วทําให้เปียกโดยแช่ในนํ้า 

1. ชั้นการเช่ือมตัวของดิน แบ่งออกได้ดังนี้ 
- Noncemented เมื่อดินเปียกสามารถทําให้แตกจากกันได้ โดยใช้แรงน้อยมากค่อยๆ กด

ระหว่างน้ิวหัวแม่มือกับน้ิวช้ี 
Extremely weakly cemented เมื่อดินเปียกสามารถทําให้แตกจากกันได้ โดยใช้

แรงเล็กน้อยค่อยๆ กดระหว่างน้ิวหัวแม่มือกับน้ิวช้ี 
Very weakly cemented ตัวอย่างดินจะแตกเมื่อใช้น้ิวช้ีและน้ิวหัวแม่มือกดอย่าง

ช้าๆ โดยใช้แรงปานกลาง 
Weakly cemented ตัวอย่างดินจะแตกเมื่อใช้น้ิวช้ีและนิ้วหัวแม่มือค่อยๆ กดอย่าง

ช้าๆ แต่เต็มแรง 
Moderately cemented ดินจะไม่แตกออกจากกันโดยใช้แรงกดระหว่างน้ิวช้ีกับ

น้ิวหัวแม่มือแต่จะแตกออกจากกันได้โดยใช้แรงกดระหว่างสองมือ 
Strongly cemented ดินจะไม่แตกออกจากกัน โดยใช้แรงกดระหว่างมือทั้งสอง 

แต่จะแตกได้โดยใช้เท้าค่อยๆ กดลงเต็มนํ้าหนักตัว 
Very strongly cemented ดินจะไม่แตกออกจากกันโดยใช้เท้ากดเต็มนํ้าหนักตัว 

แต่จะแตกออกจากกันได้โดยทุบด้วยแรงที่ใช้พลังงานตํ่ากว่า 3 จูลล์ (joules, J) (1 จูลล์ = พลังงานท่ีเกิดจาก
ทิ้งนํ้าหนัก 1 กก. ระยะทาง 10 ซม.) 

Indurated ดินจะไม่แตกออกจากกันโดยทุบด้วยแรงตํ่ากว่า 3 จูลล์ 
2. การรายงานการเชื่อมตัวของดิน  
ให้รายงานต่อท้ายการยึดตัวของดิน 

ฌ. การศึกษาลักษณะบนผิวหน้าภายในดิน (Internal Surface Features) 
ลักษณะที่ปรากฏบนผิวหน้าภายในดิน แบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกันคือ 1) ผิวเคลือบของ

วัสดุต่างๆ ที่ไม่เหมือนกับวัสดุดินที่อยู่ใกล้เคียงและครอบคลุมผิวหน้าบางส่วน หรือผิวหน้าทั้งหมดภายในดิน 2) 
วัสดุที่มีการสะสมเข้มข้นขึ้นที่ผิวหน้าภายในดิน ที่เกิดจากสารท่ีวัสดุอ่ืนๆ เคลื่อนย้ายออกไป และ 3) ผิวหน้าที่
ถูกแรงกดเน่ืองจากกิจกรรมตามธรรมชาติ เช่น การยืดหรือหดตัวหรือการเคลื่อนที่ผ่านกันของมวลดิน 
การศึกษาที่ต้องเน้นประกอบด้วย ชนิด ตําแหน่งที่พบ ปริมาณ และความชัดเจน 

1. ชนิด (Kinds) ที่แจกแจงออกจากกัน โดยใช้ความแตกต่างของเน้ือ (texture) สี การยึดตัว 
และการจัดเรียงตัวของอนุภาค หรือการทําปฏิกิริยาในการทดสอบต่างๆ และในกรณีที่พบว่ามีลักษณะใดๆ ที่
แตกต่างจากส่วนที่อยู่ใกล้เคียง แต่ไม่สามารถแจกแจงเป็นชนิดได้ ก็ยังควรต้องอธิบายและบันทึกไว้ด้วย 

- คราบดินเหนียว (clay films หรือ clay skin) เป็นช้ันบางของดินเหนียวที่เคลื่อนย้ายมา
สะสม และมีการจัดเรียงตัวกันของอนุภาคในมวลดินที่เป็นผิวเคลือบ การเคลือบอาจพบตามผนังช่อง (void) 
รอบหน่วยโครงสร้างดิน (ped) หรือเม็ดแร่ (mineral grains) ต่างๆ 
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- สะพานดินเหนียว (clay bridges) เป็นดินเหนียวที่เช่ือมอนุภาคแร่ธาตุในลักษณะคล้าย
สะพาน 

- คราบทราย (sand coats) หรือทรายแป้ง (silt coats) เป็นการจัดเรียงตัวของเม็ดทราย
หรือทรายแป้งบนผิวหน้าที่พบ เกิดขึ้นเน่ืองจากวัสดุที่ละเอียดกว่าถูกเคลื่อนย้ายออกไป 

- คราบอ่ืนๆ (other coats) เป็นผิวเคลือบที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว เช่น คราบที่เป็น
ออกไซด์ของเหล็ก อะลูมินัม แมงกานีส อินทรียวัตถุ เกลือ หรือคาร์บอเนตต่างๆ และอาจต้องมีการวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือยืนยันด้วย 

- ผิวหน้าที่ถูกแรงกด (stress surface หรือ pressure faces) เป็นผิวหน้าที่เรียบและลื่น
เป็นผลมาจากการจัดเรียงตัวใหม่ของอนุภาคจากอิทธิพลการเคลื่อนย้ายของมวลดิน 

- รอยไถล (Slickensides) รอยถูไถที่ผิวในหน้าตัดดิน มีลักษณะเรียบเป็นมันและมีร่องเป็น
แนว ขนาดโดยทั่วไปใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร เกิดจากการเคลื่อนย้ายผ่านกันของมวลดินที่มีปริมาณมาก และ
มักจะพบตํ่าจากผิวหน้าดิน 50 เซนติเมตรลงไปในดินเหนียวที่ยืดหดตัวสูง ซึ่งเป็นโซนการข้ึนลงของนํ้าใต้ดิน 

2. ตําแหน่งที่พบ (Location) ลักษณะบนผิวหน้าต่างๆ อาจพบในบางส่วนหรือทั้งหมดของ
หน่วยโครงสร้าง ท่อ ช่องในดิน อนุภาคเด่ียวๆ ช้ินส่วนของหิน ช้ินส่วนของดิน สารเม็ดกลม หรือ มวลพอก 
จะต้องบันทึกลักษณะการจัดเรียงตัว และชนิดของบริเวณที่พบด้วย เช่น พบว่ามีคราบดินเหนียวบนผิวหน้าใน
แนวด่ิง (vertical surface) ของเม็ดดิน ก็ต้องระบุให้ชัดเจน เป็นต้น 

3. ปริมาณ (Amount) ใช้ค่าร้อยละของบริเวณผิวหน้าที่พบตลอดแนวทั้งช้ันดินเป็นเกณฑ์ 
โดยแบ่งออกเป็น 

น้อยมาก (Very few) ครอบคลุมผิวหน้า น้อยกว่าร้อยละ 5 
น้อย (Few) ครอบคลุมผิวหน้าในพิสัยร้อยละ 5-25 
ค่อนข้างมาก (Common) ครอบคลุมผิวหน้าในพิสัยร้อยละ 25-50 
มาก (Many) ครอบคลุมผิวหน้าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 

4. ความชัดเจน (Distinctness) หมายถึง ความยากง่ายที่จะสามารถแจกแจงลักษณะที่
ปรากฏบนผิวหน้าออกจากมวลดิน ซึ่งขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ปรากฏบนผิวหน้ากับเน้ือพ้ืนของดิน
ในบริเวณใกล้เคียงในด้านความหนา สี และสมบัติอ่ืนๆ แบ่งออกเป็น 

ไม่ค่อยชัดเจน (Faint) สามารถสังเกตเห็นได้เฉพาะเมื่อใช้แว่นขยาย 10 เท่า และแจกแจง
ชัดเจนได้เป็นบางส่วน นอกจากจะใช้แว่นขยายที่มีกําลังขยายสูงกว่า 10 เท่า 

ชัดเจน (distinct) สามารถสังเกตเห็นได้โดยไม่ต้องใช้แว่นขยาย แต่จะมองเห็นได้ชัดเจน
ย่ิงขึ้นเมื่อใช้แว่นขยาย 

ชัดเจนมาก (prominent) สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนโดยไม่ต้องใช้แว่นขยาย โดยมี
ลักษณะความแตกต่างด้านสี ความหนา และสมบัติอ่ืนที่ผิวหน้าเด่นชัด แตกต่างไปจากบริเวณใกล้เคียง 

5. การรายงาน 
การรายงานจะเน้นสมบัติที่จะให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับดินเท่าน้ัน แต่ในทุกกรณีที่รายงาน

ลักษณะบนผิวหน้าภายในดิน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชนิด และตําแหน่งที่พบ 
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การรายงานประกอบด้วย ปริมาณ ความชัดเจน สี ชนิด และตําแหน่งที่พบ ต่อเน่ืองกันไป 
เช่น ….; few distinct, grayish brown (10YR 5/2) clay films on vertical faces of peds; หรือ ...; many, 
distinct brown clay bridges between mineral grains; …. 

ตัวอย่างการศึกษาลักษณะบนผิวหน้าภายในดินทั้งผิวหน้าที่ถูกแรงกด รอยไถล คราบดินเหนียวปน
กับอินทรียวัตถุ คราบดินเหนียว คราบออกไซด์ของเหล็ก แมงกานีส คราบทราย แสดงตามภาพที่ 4-38 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-38  ตัวอย่างการศึกษาลักษณะบนผิวหน้าภายในดิน 

คราบดินเหนียวเป็นลักษณะวินิจฉัยที่สําคัญที่ใช้วินิจฉัยชนิดของดินได้ดี ดินที่มีพัฒนาการน้อยหรือ
ดินที่มีการสลายตัวอย่างรุนแรงจะไม่พบการเคลือบของดินเหนียว แต่จะพบในดินที่มีพัฒนาการปานกลางหรือ
มาก ดินที่พบว่ามีคราบดินเหนียวจัดว่าเป็นดินที่มีช้ันสะสมของดินเหนียว และเป็นข้อกําหนดที่สําคัญของช้ัน
ดินวินิจฉัยอาร์จิลลิก แต่การจะเป็นช้ันดินวินิจฉัยอาร์จิลลิกหรือไม่น้ัน จะต้องพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ทาง
กายภาพว่ามีการเพ่ิมขึ้นของดินเหนียวหรือไม่ เช่นในกรณีที่พบช้ันชะล้าง (E horizon) ต้องมีการเพ่ิมขึ้นของ
อนุภาคดินเหนียวตามข้อกําหนด หรือหากไม่มีช้ันชะล้างแล้ว ต้องมีคราบดินเหนียวที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย
จากดินบนมาสะสมในดินล่างในรูปแบบต่างๆ (soil survey staff, 2014)  

ผิวที่เคลือบด้วยดินเหนียวเกิดจากการเคลื่อนย้ายอนุภาคขนาดดินเหนียวไปกับนํ้าที่ไหลซึมผ่าน
ช่องว่างขนาดใหญ่จากช้ันดินบนสู่ช้ันดินล่างแล้วเคลือบบนผิวของเม็ดดินหรือเคลือบตามผนังของช่องว่าง หรือ
เป็นสะพานเช่ือมระหว่างเม็ดแร่ในช้ันดินล่าง การเกิดลักษณะแบบนี้ได้ แสดงว่าดินต้องมีระยะเวลาในการสร้าง
ตัวมานาน เป็นดินที่มีพัฒนาการต้ังแต่ปานกลางจนถึงมาก (Birkeland, 1974) ถ้าสารที่เคลือบเป็นออกไซด์ 
(oxide cutan) จะมีลักษณะเป็นช้ันบางๆ ของโลหะออกไซด์ เช่น เหล็ก (ferran) ที่มีสีแดง ส่วนถ้าเป็น
แมงกานีส (mangan) จะมีสีดํา ส่วนผิวเคลือบทรายหรือทรายแป้ง เป็นผิวเคลือบชนิดหน่ึงที่ส่วนใหญ่เกิดจาก
อิทธิพลของน้ําท่วมบริเวณท่ีราบนํ้าท่วมถึงเฉพาะในช่วงฤดูที่มีนํ้าท่วมเท่าน้ันที่ทําให้ผิวเคลือบเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยเคลือบหนาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร 
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สําหรับผิวหน้าซึ่งถูกกดดันมักพบในดินที่มีแร่ดินเหนียวชนิด 2:1 กลุ่มสเมกไทต์มาก ทําให้ดินมีการ
ขยายและหดตัวสูง จึงเกิดความเครียดในขณะที่เกิดการเสียดสีกัน ทําให้เกิดผิวหน้าซึ่งถูกกดดันได้ง่าย ในขณะ
ที่รอยไถล เป็นรอยถูไถที่ผิวในหน้าตัดดิน มีลักษณะเรียบมัน เกิดจากการเลื่อนไถลระหว่างมวลของก้อนดินที่
อยู่ติดกัน เมื่อมีการขยายและหดตัวของก้อนดินขณะเปียกและแห้ง โดยเฉพาะในดินเหนียวประเภทที่มีการยืด
และหดตัวสูง เมื่อดินเปียกและแห้ง โดยทั่วไปพบในหน้าตัดดินตอนล่าง การพบรอยไถลจะเป็นสมบัติดินที่
จําเป็นสําหรับการจําแนกดินในอันดับเวอร์ทิซอลส์ นอกจากน้ียังใช้ในการจําแนกดินระดับกลุ่มดินย่อย พวก 
Vertic ของอันดับดินต่างๆ  

ญ. การศึกษาช่องว่างในดิน (Pores) 
ช่องว่างที่ทําการศึกษาในดิน เป็นช่องว่างขนาดใหญ่พอที่สามารถสังเกตเห็นได้ทั้งในสภาพแห้ง ช้ืน 

และเปียก ซึ่งจะไม่ใช่ช่องว่างระหว่างโครงสร้าง หรือช่องว่างในพ้ืนที่เน้ือดิน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามความช้ืนได้
ง่าย การศึกษาช่องว่างในดินประกอบด้วย ปริมาณ ขนาด รูปร่าง และความต่อเน่ืองในทางด่ิง  

1. ปริมาณ (Amount) คิดเป็นจํานวนต่อหน่วยพ้ืนที่ ช่องว่างขนาดเล็กมาก (very fine) และ
ขนาดเล็ก (fine) ใช้พ้ืนที่ 1 ตารางเซนติเมตร ช่องว่างขนาดปานกลาง (medium) และขนาดใหญ่ (coarse) ใช้
พ้ืนที่ 1 ตารางเดซิเมตร (10 x 10 ซม.2) และช่องว่างขนาดใหญ่มากใช้พ้ืนที่ 1 ตารางเมตร ช้ันของปริมาณแบ่ง
ออกเป็น 

น้อย (Few)  มีปริมาณน้อยกว่า 1 ต่อหน่วยพ้ืนที่ 
ค่อนข้างมาก (Common) มีปริมาณ 1-5 ต่อหน่วยพ้ืนที่ 
มาก (Many)  มีปริมาณเท่ากับหรือมากกว่า 5 ต่อหน่วยพ้ืนที่ 

2. ขนาด (Size) โดยทั่วไปขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องว่างที่ทําการศึกษาอยู่ในพิสัยของ
ช้ันที่กําหนดไว้ดังต่อไปน้ี 

เล็กมาก (Very fine)    <0.5 มิลลิเมตร  
เล็ก (Fine)     1-2 มิลลิเมตร 
ปานกลาง (Medium)    2-5 มิลลิเมตร 
ใหญ่ (Coarse)   5-10 มิลลิเมตร   
ใหญ่มาก (Very coarse)  ≥10 มิลลิเมตร 

3. ความต่อเนื่องในทางด่ิง (Vertical continuity) ใช้กับช่องว่างที่มีขนาดต้ังแต่ 0.5 
มิลลิเมตรขึ้นไป ในสภาพดินช้ืนหรือเปียกกว่า แบ่งออกเป็น 

ตํ่า (Low)    มีความต่อเน่ืองน้อยกว่า 1 เซนติเมตร 
ปานกลาง (Moderate)  มีความต่อเน่ือง 1-10 เซนติเมตร 
สูง (High)    มีความต่อเน่ืองเท่ากับหรือมากกว่า 10 เซนติเมตร  
ต่อเนื่อง (Continuous)  เมื่อต่อเน่ืองตลอดช่วงความหนาของช้ันดิน 

4. การจัดเรียงตัว (Orientation) ใช้เฉพาะในบางกรณีที่พบชัดเจนแบ่งออกเป็น 
Horizontal   เรียงตัวภายใน 45° ของทางราบ 
Oblique  เรียงตัวใกล้กับ 45° 
Random  กระจัดกระจายทั่วไป กําหนดทิศทางไม่ได้ 
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5. รูปร่าง (Shape) แบ่งออกเป็น  
Vesicular  รูปร่างกลม รูปไข่ 
Tubular  รูปร่างทรงกระบอกเป็นท่อกลม แบ่งออกเป็น 
    - Simple tubular  มีท่อเดียว 
    - Dendritic tubular  เป็นท่อมีสาขาคล้ายก่ิงไม้ 
Irregular   รูปร่างไม่แน่นอน 

6. การรายงาน 
รายงานตามลําดับต้ังแต่ ปริมาณ ขนาด รูปร่าง ความต่อเน่ือง การจัดเรียงตัว และลักษณะการ

แจกกระจาย เช่น ....; many fine tubular pores;….    ….; few fine tubular pores and many medium 
tubular pores with moderate vertical continuity; 

สําหรับการรายงานปริมาณและขนาดของช่องว่างในดิน พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างช้ัน
ของปริมาณและช้ันของขนาด ตามตารางที่ 4-12 และตัวอย่างของการศึกษารากพืช แสดงในภาพที่ 4-39 

ตารางที่ 4-12  ความสัมพันธ์ระหว่างช้ันของปริมาณและขนาดของช่องว่างในดิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4-39  การศึกษาช่องว่างในดิน 

ขนาด Very fine Fine Medium Coarse Very coarse
ชั้น (<0.5 mm) (1-2 mm) (2-5 mm) (5-10 mm) (≥10 mm)

จํานวนช่องว่าง
Few <1 <1 <1 <1 <1
Common 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
Many ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5

พ้ืนท่ี 1 m2

จํานวนช่องว่าง จํานวนช่องว่าง

1 cm2 100 cm2
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ช่องว่างในดิน ส่วนใหญ่เกิดจากการจับตัวกันของอนุภาคปฐมภูมิ จากรูปร่างที่ขรุขระไม่แน่นอน 
หรือจากรูปร่างที่เป็นเหลี่ยมของอนุภาคแร่ จากอิทธิพลของรากพืช จากรูของแมลง หนอน และสัตว์อ่ืนๆ ในดิน 
การมีช่องว่างในดิน เรียกว่า ความพรุน (porosity) ของดินและมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นรวม (bulk 
density) ของดิน สามารถแบ่งช่องว่างในดินอย่างกว้างๆ ได้ 2 ขนาดที่มีหน้าที่สําคัญต่างกัน  

1. ช่องว่างขนาดใหญ่ (macropores) มีขนาดต้ังแต่ 50 ไมโครเมตรข้ึนไป นํ้าและอากาศ
สามารถเคลื่อนที่ได้ดี เป็นที่อยู่ของรากพืช เป็นทางให้นํ้าแทรกซึมและเคลื่อนที่ระบายออกไปจากดินและเป็น
ช่องว่างสําหรับการถ่ายเทอากาศ เรียกว่า ช่องว่างระบายนํ้า (drainage pores) หรือช่องว่างถ่ายเทอากาศ 
(aeration pores) 

2. ช่องว่างขนาดเล็ก (micropores) มีขนาด 0.5-50 ไมโครเมตร ทําหน้าที่ดูดยึดนํ้าที่เป็น
ประโยชน์ไว้ในดินให้พืช เรียกว่าช่องว่างเก็บกักนํ้า (storage pores) ซึ่งนํ้าจะไหลผ่านได้ยาก 

ดินประเภทดินทรายหรือทรายแป้งซึ่งเป็นเน้ือดินหยาบหรือค่อนข้างหยาบ อนุภาคของดินมีขนาด
ใหญ่ พ้ืนที่ผิวภายในของดินมีค่าน้อย ทําให้ดูดซับนํ้าได้น้อย และช่องระหว่างอนุภาคมีขนาดใหญ่ ทําให้ดูดนํ้า
ด้วยแรงตํ่า ช่องว่างขนาดใหญ่จะมีจํานวนมาก โดยมีช่องว่างอยู่ระหว่าง 35–50 เปอร์เซ็นต์ ดินระบายนํ้าได้ดี 
เน่ืองจากส่วนมากจะมีอากาศบรรจุอยู่ และดินระบายอากาศดี เน่ืองจากดินมีช่องอากาศมากและมีความ
ต่อเน่ืองถึงกัน ส่วนดินเหนียวที่อนุภาคของดินมีขนาดเล็ก มีเน้ือดินละเอียด พ้ืนที่ผิวภายในของดินมีค่ามาก ทํา
ให้ดูดซับนํ้าได้มาก และช่องระหว่างอนุภาคมีขนาดเล็ก ทําให้ดูดนํ้าด้วยแรงสูง จะมีช่องว่างขนาดเล็กอยู่เป็น
จํานวนมากซึ่งมีช่องว่างอยู่ระหว่าง 40–60 เปอร์เซ็นต์ ดินระบายนํ้าไม่ดี ส่วนมากจะมีนํ้าขังอยู่ และดินระบาย
อากาศไม่ดี เน่ืองจากมีช่องอากาศน้อยและไม่มีความต่อเน่ืองถึงกัน สําหรับดินที่อัดตัวแน่นจะมีช่องว่างทั้งหมด
อยู่เพียง 25–30 เปอร์เซ็นต์ 

ดรุณี และคณะ (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือดินกับความหนาแน่นรวม (bulk 
density) และความพรุนรวม (total porosity, E) ของดิน พบว่า ดินทุกชนิดที่ค่าความพรุนรวมเท่ากับ 50% 
จะมีค่าความหนาแน่นรวมของดินใกล้เคียงค่า 1.3 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร ดังน้ัน สามารถใช้ค่าความ
หนาแน่นรวมของดิน ที่ 1.3 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นตัวช้ีวัดว่า ดินทุกชนิดเร่ิมมีความแน่นทึบเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
จะไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกพืช ถ้ามีความหนาแน่นรวมของดินมากกว่า 1.3 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 

การศึกษาเก่ียวกับช่องว่างในดิน จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการเกษตรสําหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสัดส่วนของช่องขนาดต่างๆ จะช่วยสื่อความหมายถึงพฤติกรรมของดิน ดินมี
การระบายนํ้าและอากาศเป็นอย่างไร มีความเสี่ยงสําหรับการขาดแคลนนํ้าหรือการมีนํ้าทว่มขังหรือไม่ 

ฎ. การศึกษารากพืช (Plant Roots) 
ชนิด ขนาดและปริมาณของรากพืชจะช่วยคาดคะเนสมบัติของดินบางประการ ปกติรากพืชจะ

เจริญไม่ค่อยดีในดินที่มีความช้ืนและธาตุอาหารพืชน้อย ในสภาวะที่ดินเป็นกรดจัดจะจํากัดการเจริญเติบโตของ
รากพืชเช่นเดียวกัน การศึกษารากพืชจะบอกถึงปริมาณ ขนาดและบริเวณที่พบ 

1. ปริมาณ ให้นับจํานวนรากพืชต่อหน่วยพ้ืนที่ สําหรับขนาดเล็กมาก (very fine) และขนาด
เล็ก (fine) ใช้หน่วยพ้ืนที่ 1 ตารางเซนติเมตร ขนาดปานกลาง (medium) และขนาดใหญ่ (coarse) ใช้หน่วย
พ้ืนที่ 1 ตารางเดซิเมตร (100 ซม.2) และขนาดใหญ่มาก (very coarse) ใช้หน่วยพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร ช้ัน
ปริมาณของรากพืช แบ่งออกเป็น 

น้อย (Few)  มีรากน้อยกว่า 1 รากต่อหน่วยพ้ืนที่ 
ค่อนข้างมาก (Common)  มีราก 1-5 รากต่อหน่วยพ้ืนที่ 
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มาก (Many) มีรากเท่ากับหรือมากกว่า 5 รากต่อหน่วยพ้ืนที่ 
2. ขนาด ให้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของรากพืช โดยมีช้ันขนาดของรากพืชดังต่อไปน้ีคือ 

เล็กมาก (Very fine)    ขนาด  <1 มิลลิเมตร 
เล็ก (Fine)   ขนาด 1-2 มิลลิเมตร 
ปานกลาง (Medium)  ขนาด 2-5 มิลลิเมตร 
ใหญ่ (Coarse)   ขนาด 5-10 มิลลิเมตร 
ใหญ่มาก (Very coarse) ขนาด ≥10 มิลลิเมตร 

3. บริเวณท่ีพบ (Location) บอกความสัมพันธ์ของบริเวณท่ีพบรากพืชกับ ขอบเขตช้ันดิน 
ร่องรอยของสัตว์ ช่องในดินหรือลักษณะอย่างอ่ืนภายในช้ัน หรือบอกว่าอยู่ในก้อนดินหรือเม็ดดิน หรือระหว่าง
หน่วยโครงสร้างของดิน 

4. การรายงานรากพืช รายงานตามลําดับคือ ปริมาณ ขนาด และบริเวณที่พบ เช่น ....; many 
very fine and common fine roots;… (ไม่บอกปริมาณ) ....; common very fine and many fine roots 
concentrated along vertical faces of structural units;…. 

ปริมาณและขนาดของรากพืช สามารถรายงานโดยใช้ตารางที่ 4-13  เป็นตารางเปรียบเทียบ และ
แสดงการเปรียบเทียบปริมาณและขนาดของรากพืชในดินทรายและดินเหนียว ที่ในเนื้อดินที่เป็นดินเหนียวจะมี
ปริมาณรากและขนาดที่ใหญ่กว่าเน้ือดินที่เป็นดินทราย ตามภาพที่ 4-39 

ตารางที่ 4-13 ความสัมพันธ์ระหว่างช้ันของปริมาณรากพืชกับขนาดของรากพืช 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-40 เปรียบเทียบปริมาณและขนาดของรากพืชในดินทราย (ก) และดินเหนียว (ข) 

ขนาด Very fine Fine Medium Coarse Very coarse
ชั้น (<1 mm) (1-2 mm) (2-5 mm) (5-10 mm) (≥10 mm)

Few <1 <1 <1 <1 <1
Common 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
Many ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5

พ้ืนที่ 1 m2

จํานวนรากจํานวนราก จํานวนราก

1 cm2 100 cm2
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ตามปกติแล้วดินจะถูกศึกษาจนถึงความลึก 200 เซนติเมตร หรือถึงช้ันหินพ้ืน ช้ันดานแข็ง หรือช้ัน
เช่ือมแข็งที่รากพืชไม่สามารถชอนไชผ่านลงไปได้ หรือช้ันวัสดุใดๆ ก็ตามท่ีไม่พบกิจกรรมของ สัตว์ รากพืช หรือ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ การมีรากพืชลงไปถึงช้ันดินใดๆ ก็ตาม จะแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการทางดินที่ยังคงดําเนิน
ไปอยู่ตลอดเวลา 

ในด้านการจําแนกดิน รากพืชสามารถใช้แยกการจําแนกช้ันดานซิลิกา (duripan) ออกจากช้ันดาน
เปราะ (fragipan) ที่รากพืชจะสามารถแทงทะลุผ่านช้ันน้ีได้เฉพาะตามรอยแตกในแนวด่ิงซึ่งมีช่วงห่างใน
แนวราบต้ังแต่ 10 เซนติเมตรขึ้นไปเท่าน้ัน นอกจากน้ีรากพืชยังได้ถูกนํามาใช้ในการจําแนกช้ันความลึกของดิน 
(soil depth classes) ในระดับวงศ์ดิน ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการชอนไชของรากพืชลงไปหาอาหารและน้ํา 
การที่รากพืชไม่สามารถชอนไชผ่านไปได้ เน่ืองจากพบช้ันที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของพืช (root-limiting 
layer) จะเป็นข้อจํากัดที่รุนแรงมากทําให้มีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืช  

ช้ันที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของพืช ในที่น้ีหมายถึงช้ันดานซิลิกา ช้ันดินวินิจฉัยเพโทรแคลซิก ช้ัน
ดินวินิจฉัยเพโทรยิปซิก และช้ันดินวินิจฉัยพลาซิก สารเช่ือมแข็งอินทรีย์ แนวสัมผัสดินแน่น แนวสัมผัสหินแข็ง 
แนวสัมผัสหินเน้ืออ่อน และแนวสัมผัสเพโทรเฟอร์ริกหรือช้ันเช่ือมแข็งเหล็ก และสามารถจําแนกดิน เป็น 
shallow หากพบช้ันดังกล่าวภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ยกเว้นดินในอันดับออกซิซอลส์ 
(Oxisols) ที่ต้องพบภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดินแร่ และไม่พิจารณาใช้กับช้ันความลึกของดินใน
กลุ่มดินย่อยที่ได้บ่งบอกถึงแนวสัมผัสช้ันหินพ้ืนแข็ง (Lithic contact) และช้ันดานเปราะ (Fragipan) ไว้แล้ว 

ดังน้ัน ความลึกของดินจึงเป็นตัวกําหนดระบบของรากพืชในการชอนไชไปหาอาหารหรือความ
แข็งแรงของรากในการค้ําจุนลําต้น ถ้าดินย่ิงต้ืนมาก ปริมาตรของดินจะมีน้อย รากพืชที่ชอนไชไปดูดนํ้าและธาตุ
อาหารจะมีอย่างจํากัด ทําให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ พืชแต่ละชนิดจะมีระบบรากที่แตกต่างกัน พืชบางชนิด
อาจเจริญเติบโตได้ภายใต้สภาพที่เป็นดินต้ืน เช่น ข้าว ต้องการดินลึกประมาณ 15-25 เซนติเมตร พืชไร่ต้องการ
ดินลึกอย่างน้อย 25 เซนติเมตร ส่วนไม้ยืนต้นต้องการดินลึกอย่างน้อย 50-100 เซนติเมตร (กองสํารวจและ
จําแนกดิน, 2543)  

ญ. การศึกษาลักษณะอ่ืนๆ ที่พบภายในช้ันดิน (Other features in soil horizons) 
1. ปริมาณของก้อนหินและเศษแร่ (Content of rocks and mineral fragments) 

ปริมาณ เป็นค่าร้อยละโดยปริมาตร แบ่งออกได้เป็น 
Few  พบน้อยกว่า ร้อยละ 2 
Common พบระหว่าง ร้อยละ 2-20 
Many  พบมากกว่า ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

ขนาด แบ่งออกเป็น 
Gravel  ขนาด   0.2-7.5  เซนติเมตร 
Stone  ขนาด    7.5-25  เซนติเมตร 
Boulders ขนาดใหญ่กว่า  25   เซนติเมตร 

รูปร่าง แบ่งออกเป็น 
Angular ลักษณะเป็นเหลี่ยม ขอบมุมจะเห็นเหลี่ยมชัดเจน 
Rounded ลักษณะกลมมน 
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Flat  ลักษณะเป็นก้อนแบน 
ชนิดและธรรมชาติของก้อนหินและแร่ที่พบ เป็นการศึกษาชนิดเศษหินและแร่ดังกล่าวน้ัน 

ว่าเป็นอะไร และอยู่ในสภาพใด 
ชนิด  บอกช่ือของแร่หรือหิน เช่น granite, shale, phyllite ฯลฯ 
สภาพที่พบ   ให้พิจารณาดังต่อไปน้ี 

Fresh  ยังไม่สลายตัว 
Weathered  มีการสลายตัวเกิดขึ้นแล้ว สีอาจจะเปลี่ยนไป แต่มีบางส่วนคงสภาพ

เดิมให้เห็นบ้าง 
Strongly weathered  มีการสลายตัวมาก สี ผลึก เน้ือของวัสดุดังกล่าวเปลี่ยนไป

มาก จับหักดูจะยุ่ยออกจากกันได้โดยง่าย 
การรายงาน  รายงานตามลําดับคือ ปริมาณ ขนาด รูปร่าง และชนิด ดังเช่น 
....; few small rounded stones (8-12 cm) of quartz and few large angular stones 

(15-20 cm) of weathered diorite เป็นต้น 
2. สิ่งสะสมเข้มข้น (Concentrations) สิ่งสะสมเข้มข้นในดิน เป็นวัตถุที่เกิดการสะสมในดิน 

โดยกระบวนการทางดิน ในการศึกษาจะตรวจปริมาณ ขนาด รูปร่าง การยึดตัว สี องค์ประกอบ ชนิด และ
ตําแหน่งที่พบ 

ชนิด (Kinds)  ประกอบด้วย 
1) มวลสะสม (Masses) เป็นสารที่แยกตัวออกจากพ้ืนเน้ือ (matrix) ของดิน และ

สะสมกันอยู่โดยไม่มีการเช่ือมตัวกัน มักจะเกิดอยู่กับที่ ส่วนใหญ่เป็นสารพวกคาร์บอเนต ผลึกละเอียดของ
ยิปซัมหรือเกลือที่ละลายได้ง่ายกว่ายิปซัม และออกไซด์ของเหล็กและแมงกานีส 

2) พลินไทต์หรือศิลาแลงอ่อน (Plinthite) เป็นมวลที่ประกอบด้วยสารที่มีเหล็กเป็น
องค์ประกอบสูง มีสีออกแดง มีอินทรียวัตถุตํ่า และจับตัวกันแน่นแตกต่างจากดินบริเวณใกล้เคียง 

3) มวลก้อนกลมหรือก้อนทรงมน (Nodules) และมวลสารพอก (Concretions) 
เป็นมวลที่เช่ือมตัวกันแน่น สามารถแยกออกจากดินได้เป็นหน่วยเด่ียวๆ อาจเกิดอยู่กับที่ หรือมีการเคลื่อนย้าย
มาสะสมได้ มวลพอกแตกต่างจากสารเม็ดกลม โดยที่จะมีโครงร่างภายในเป็นวง และมีจุดศูนย์กลางล้อมรอบ
ด้วยมวลเป็นช้ันๆ 

4) กลุ่มผลึก (Crystals) เป็นผลึกของแร่ที่เกิดและสะสมตัวอยู่กับที่ เช่น ผลึกของ
ยิปซัม แคลไซต์ เฮไลต์ หรือแร่ชนิดอ่ืนๆ 

5) หินเหล็ก (Ironstone) เป็นการสะสมอยู่กับที่ของเหล็กออกไซด์ที่มีการเช่ือมตัว
กัน มักพบอยู่เป็นช้ันบนของช้ันพลินไทต์ 

ปริมาณ คิดเป็นร้อยละต่อปริมาตรของดิน โดยใช้หลักการต่อไปน้ี 
น้อย (Few)     พบน้อยกว่า ร้อยละ 2 
ค่อนข้างมาก (Common) พบระหว่าง ร้อยละ 2-20 
มาก (Many)   พบมากกว่า ร้อยละ 20 

ขนาด อาจได้จากการวัดโดยตรง หรือจากประมาณตามช้ันของขนาดดังกล่าวข้างล่างน้ี การ
จัดขนาดจะขึ้นอยู่กับรูปร่างของสารที่จะอธิบาย คือ 1) ถ้ารูปร่างสมํ่าเสมอ วัดจากส่วนสั้นที่สุด เช่น เส้นผ่าน
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ศูนย์กลางของรูปทรงกระบอก (cylindrical shape) หรือความหนาของแผ่น 2) ถ้ารูปร่างไม่แน่นอน วัดส่วน
ยาวที่สุด ช้ันของขนาดแบ่งออกเป็น 

ละเอียด (Fine)   ขนาด <2 มิลลิเมตร 
ปานกลาง (Medium)  ขนาด 2-5 มิลลิเมตร 
ใหญ่ (Coarse)   ขนาด 5-20 มิลลิเมตร 
ใหญ่มาก (Very coarse)  ขนาด 20-76 มิลลิเมตร 
ใหญ่ที่สุด (Extremely coarse) ขนาด >76 มิลลิเมตร 

รูปร่าง แบ่งออกเป็น 
รูปร่างกลม (Rounded) มีความกว้าง ยาว หนา เท่าๆ กัน มีมุมคมน้อยและค่อนข้าง

สม่ําเสมอ 
รูปทรงกระบอก (Cylindrical) มีลักษณะเป็นกระบอก หรือแบบท่อ 
รูปแบบแผ่น (Platelike) มีลักษณะเป็นแผ่น 
รูปร่างไม่แน่นอน (Irregular)  มีลักษณะไม่แน่นอน 

การยึดตัว หรือความแข็ง แบ่งออกได้เป็น 
Soft   บีบให้แตกด้วยมือได้ ทําให้แตกจนเล็กกว่า 1 เซนติเมตรได้ 
Hard   ไม่สามารถทําให้แตกได้โดยการบีบด้วยน้ิวมือ 

องค์ประกอบ  ถ้าหากทราบอย่างแน่นอนจะต้องระบุไว้ เช่น คาร์บอเนต แมงกานีส เหล็ก  
การรายงาน  รายงานตามลําดับต่อไปน้ีคือ ปริมาณ ขนาด รูปร่าง การยึดตัว สี 

องค์ประกอบ ชนิด และตําแหน่งที่พบ 
. . . . , many fine, irregular, hard, light brown, iron concretions distributed 

uniformly through the horizon; … เป็นต้น 
3. ชั้นดาน (Pans) หากพบช้ันดาน ก็ให้ศึกษาช้ันดานด้วย โดยศึกษาความต่อเน่ืองของชั้นดาน 

โครงสร้างของช้ันดาน และชนิดของช้ันดาน  
ความต่อเน่ืองของช้ันดาน แบ่งออกเป็น 

Continuous  ช้ันดานเช่ือมต่อกันเป็นแผ่น โดยไม่มีการหักหรือหักน้อยมาก 
Discontinuous  ช้ันดานจะมีรอยแตก  แต่ยังคงเรียงตัวต่อกันอยู่ตามสภาพของดิน 
Broken  ช้ันดานจะแตกออกจากกัน และแผ่นที่แตกเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ 

โครงสร้างของช้ันดาน แบ่งออกเป็น 
Massive  แน่นทึบ สังเกตไม่เห็นโครงสร้าง 
Vesicular  มีลักษณะคล้ายฟองนํ้า มีช่องขนาดใหญ่ และอาจจะมีสารอ่ืนอ่อนกว่า อยู่

ภายในด้วยก็ได้ 
Pisolitic  เป็นก้อนกลมมีสารเช่ือม เช่ือมเข้าด้วยกัน 
Nodular  เป็นก้อนไม่สม่ําเสมอและมีสารเช่ือม เช่ือมเข้าด้วยกัน 
Platy  มีลักษณะเป็นแผ่นบาง มีสารเช่ือม เช่ือมเข้าด้วยกัน 
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ชนิดของช้ันดาน แบ่งออกเป็น Indurated pans หรือ cemented pans หรือช้ันดานแข็ง 
และ fragipan หรือช้ันดานเปราะ  

การรายงานช้ันดาน ต้องรายงานความต่อเน่ือง โครงสร้าง และชนิดของช้ันดาน เช่น 
. . . ; continuous massive indurated iron-rich pan แ ล ะ  continuous pisolitic 

indurated pan of iron oxide and organic matter เป็นต้น 
4. ปริมาณของคาร์บอเนต (Content of carbonates) สามารถศึกษาได้โดยการหยดกรด

เกลือเจือจางลงบนดิน แล้วอธิบายดังต่อไปน้ี 
Noncalcareous  ไม่เป็นฟองฟู่กับกรดเกลือ 
Slightly calcareous มีฟองเกิดขึ้นน้อยมาก ได้ยินเสียง แต่เห็นฟองฟู่เล็กน้อย 
Calcareous เป็นฟองฟู่เห็นได้อย่างชัดเจน 

5. วัตถุโบราณคดี (Artefacts) หรือวัตถุแปลกปลอม เป็นวัตถุที่แสดงให้เห็นว่า บริเวณน้ันๆ ได้
ถูกใช้ในอดีตมาแล้ว อาจจะพบพวกเศษจาน ชาม อิฐ และถ่าน ถ้าพบในดินช้ันล่างและพบว่าไม่ได้ถูกรบกวนมา
นาน จะแสดงว่าดินน้ีมีอายุมากขึ้นกว่าเดิม  

6. อิทธิพลของสิ่งมีชีวิตในดิน (Features of Biological Origin) ที่พบมาก เช่น รังของพวก
มด ปลวก และพวกไส้เดือน ซึ่งพวกน้ีจะมีอิทธิพลต่อสมบัติทางเคมี และทางกายภาพของดิน ยกตัวอย่างเช่น 
ปลวกจะชอบดินที่ค่อนข้างเป็นด่าง และมีเน้ือดินปานกลาง ถ้าหากพบปลวกแสดงว่าสภาพพ้ืนที่น้ันอยู่ค่อนข้าง
สูง และน้ําไม่ท่วม ดินจอมปลวกมักจะมีปฏิกิริยาเป็นด่าง และพบพวกก้อนของแร่คาร์บอเนตเสมอ 

ตัวอย่างของลักษณะที่พบภายในช้ันดิน แสดงในภาพที่ 4-41 4-42 และ 4-43 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-41 ตัวอย่างลักษณะอ่ืนๆ ที่พบภายในช้ันดิน (ก) ช้ันของหินทรายแป้งที่กําลังสลายตัวและยังไม่
สลายตัว (ข) ผลึกไมก้าจากหนิแกรนิต (ค) ก้อนปูนมาร์ล และ (ง) หินดินดานที่ยังไม่สลายตัว 
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ภาพที่ 4-42 ตัวอย่างลักษณะอ่ืนๆ ที่พบภายในช้ันดิน (ก) ศิลาแลงอ่อน (ข) หินเหล็ก (ค) มวลก้อนกลม และ  
(ง) ผลกึยิปซั่ม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-43 ตัวอย่างลักษณะอ่ืนๆ ที่พบภายในช้ันดิน (ก) กรดเกลือทําปฏิกิริยากับคาร์บอเนตในดิน (ข) เถ้า
ถ่านในเน้ือดิน (ค) จาโรไซต์ (ง) ช้ันดานไถพรวนในดินทรายแป้ง และ (ง) รังปลวก  
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มวลก้อนกลม ก้อนทรงมน หรือ nodule เป็นสารประกอบเคมีที่จับตัวกันแน่นและแข็ง เช่น 
แคลเซียมคาร์บอเนต หรือเหล็กออกไซด์ ที่แยกออกมาจากตัวดินสะสมเป็นเน้ือเดียวกัน โดยไม่มีการจัดเรียงตัว
ภายในเป็นช้ันๆ ส่วนมวลสารพอก หรือ concretion จะเป็นสารประกอบเคมีที่จับตัวกันแน่นและแข็ง เช่น 
แคลเซียมคาร์บอเนตหรือเหล็กออกไซด์ที่แยกออกมาจากตัวดิน และมีการจัดเรียงตัวภายในเป็นช้ันๆ อาจมี
ลักษณะเป็นก้อน เป็นแท่ง หรือเป็นแผ่น เกิดจากการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ของน้ําใต้ดินตามฤดูกาล ทําให้มีการ
ปลดปล่อยแร่เหล็ก แมงกานีส ออกจากแร่ปฐมภูมิ เกิดเป็นจุดประและมวลสารพอกสะสมในหน้าตัดดิน 

หินเหล็กหรือมวลพอกเหล็ก หรือ ironstone เป็นมวลที่เกิดจากการสะสมของเหล็กออกไซด์โดย
มีการเช่ือมตัวกัน มีลักษณะคล้ายหินที่ผุพังสลายตัวแต่มีความแข็งแกร่งมาก การเช่ือมประสานน้ีเกิดจากเหล็ก
และ/หรืออะลูมินัมออกไซด์ บางครั้งอาจมีแมงกานีสรวมอยู่ด้วย ซึ่งอาจเกิดอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาจากที่อ่ืน 
ส่วนใหญ่สารเช่ือมน้ีเป็นเหล็กออกไซด์ที่มีระบบผลึก มีหลายสี เช่น สีนํ้าตาลเข้ม เหลืองปนนํ้าตาล หรือแดงปน
ม่วง ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณนํ้าที่ปนอยู่ในวัสดุและการเกิดผลึก มวลพอกเหล็กน้ีกร่อนได้น้อยมาก 

พลินไทต์หรือศิลาแลงอ่อน เป็นสารผสมของดินเหนียวกับสารอ่ืนๆ ที่มีการเช่ือมตัวในสภาวะที่ยัง
ไม่แข็ง มีเหล็กอยู่ในปริมาณสูง มีฮิวมัสตํ่า มักมีควอตซ์ เคโอลิไนต์ปนอยู่ด้วย ตามปรกติจะเกิดในดินช้ันล่างใน
รูปของจุดประสีแดง อยู่ในสภาพยังไม่แข็งตัวสามารถตัดแต่งเป็นรูปที่ต้องการ เมื่อนําขึ้นมาให้สัมผัสอากาศและ
ผ่านกระบวนการที่ทําให้เปียกและแห้งสลับกันไปหลายๆ ครั้ง จะแข็งตัวอย่างถาวร รู้จักกันทั่วไปว่า ศิลาแลง 

สันต์ (2529) ได้เสนอบรรทัดฐานเพ่ือช่วยแยกศิลาแลงอ่อนและสารที่เกิดในรูปของจุดประสี
แดง ดังน้ี 

1. เน้ือดิน (Texture) ศิลาแลงอ่อนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินเหนียวปนทราย อาจพบ
ดินร่วนปนดินเหนียวบ้าง ส่วนจุดประสีอ่ืนๆ เป็นได้ทุกเน้ือดิน 

2. สีดิน (Hue) ศิลาแลงอ่อนมีสี 7.5YR ถึง 10R ส่วนจุดประสีอ่ืนๆ มีสีระหว่าง 10YR ถึง 10R  
3. การยึดตัว (Consistence) ศิลาแลงอ่อนเมื่อช้ืนจะคงทน (firm) ถึงคงทนมาก (very firm) 

โดยเฉพาะตอนส่วนกลาง (nucleus) จะคงทนมาก เมื่อแห้งจะแข็ง (hard) ถึงแข็งมาก (very hard) แต่ก็
สามารถบีบให้แตกได้ ส่วนจุดประสีอ่ืนๆ เมื่อช้ืนจะร่วนซุย (friable) ถึงคงทน (firm) เมื่อแห้งจะอ่อนนุ่ม (soft) 
ถึงแข็ง (hard)  

4. การเป็นขีดหรือเป็นรอย (Streaking) ศิลาแลงอ่อนเมื่อบ้ีจะมีสีหรือรอยติดน้ิวมือเพียง
เล็กน้อยเท่าน้ัน แม้ว่าจะช้ืนก็ตามและจะรู้สึกสากมือ เมื่อใช้ปลายน้ิวกรีดดู จะรู้สึกว่ามีความคงทนมาก ส่วนจุด
ประสีอ่ืนๆ เมื่อบ้ี จะพบว่ามีสีติดมือและเห็นลายน้ิวมือ และเมื่อใช้มีดกรีดดู จะมีความทนทานเท่ากับหรือ
มากกว่าดินที่อยู่ข้างเคียงเพียงเล็กน้อย 

5. การยึดตัวเมื่อสังเกตตามหน้าตัดข้างถนน (Consistence on a weathered road cut) ศิลา
แลงอ่อนเมื่อทําให้ช้ืนจะยังมีความคงทนอย่างย่ิง (extremely firm) ถึงคงทนมาก และจะแข็งมากถึงแข็งอย่าง
ย่ิง (extremely hard) เมื่อแห้ง ส่วนจุดประสีแดงอ่ืนๆ ดินส่วนที่เป็นสีแดงและสีนํ้าตาล เมื่อทําให้ช้ืนจะร่วน
ซุยถึงคงทน เมื่อแห้งจะแข็งถึงค่อนข้างแข็ง (slightly hard) และเมื่อนําก้อนที่ช้ืนมาคลึงให้เป็นก้อนกลมด้วย
น้ิวหัวแม่มือและน้ิวช้ี จะแตก 

6. รูปร่างและขนาด (Shape and size) ศิลาแลงอ่อนมีรูปร่างเป็นได้ทั้งแบบเป็นแผ่น (platy) 
หนา 1.5 เซนติเมตร ความยาวอาจมากถึง 10 เซนติเมตร และเป็นก้อนแบบผิวไม่เรียบ (irregular) หรือเป็น
รูปทรงกลม (spheroidal) มีความยาวน้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร แต่ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ส่วนจุดประสีอ่ืนๆ 
มีรูปร่างและขนาดใดๆ ก็ได้ 
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เช่ือมต่อกันเป็นเม็ดโดยตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือมาร์ล (marl) มาร์ลเป็นปูนแคลเซียมคาร์บอเนตที่
มีดินเหนียวหรือมีสารอ่ืนเจือปนอยู่ในปริมาณไม่แน่นอน มีลักษณะอ่อนและร่วนหรือจับกันเป็นก้อน ที่พบใน
ประเทศส่วนใหญ่จะมีแคลเซียมคาร์บอเนตร้อยละ 45-80 

artifact หรือวัสดุแปลกปน เป็นเศษวัสดุจากสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้น เช่น หม้อ ไห อิฐ ที่พบเป็นช้ินส่วน
ในลักษณะต่างๆ อยู่ในดิน การพบสิ่งของต่างๆ เหล่าน้ี แสดงถึงอิทธิพลหรือกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อดิน 
สามารถคาดคะเนถึงลักษณะภูมิสัณฐานและวัตถุต้นกําเนิดดินในบริเวณน้ันๆ รวมทั้งพัฒนาการและระยะเวลา
ในการเกิดดินได้ จากหลักฐานทางโบราณคดี สามารถกล่าวได้ว่าหากพบ artifact หรือวัสดุแปลกปน ในดิน 
แสดงว่า พ้ืนที่บริเวณน้ันมีอายุไม่เกินสมัยหินเก่า (Old Stone Age หรือ Palaeolithic Period) หรือประมาณ 
10,000 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ Soil Survey Division Staff (1993) กล่าวไว้ว่า พ้ืนผิวของสภาพพ้ืนที่ทั้งหมดมี
อายุไม่เกิน 10,000 ปี อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและระดับนํ้าทะเล 

จาโรไซต์ (jarosite) เป็นแร่ที่มีองค์ประกอบของโพแทสเซียม เหล็กซัลเฟต ซึ่งมีสูตรทางเคมี 
KFe3(SO4)2(OH)6 มีสีเหลืองคล้ายสีฟางข้าว มักพบในดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนนํ้ากร่อย (brackish 
water deposit) ซึ่งตะกอนเหล่าน้ีมีเกลือซัลเฟตปะปนอยู่ด้วย เมื่อดินมีการระบายนํ้าและการถ่ายเทอากาศได้
ดี กระบวนการทางชีวเคมีจะดําเนินไปอย่างต่อเน่ืองหลายขั้นตอนจนสุดท้ายเกิดสารจาโรไซต์ และกรดกํามะถนั 
(H2SO4) จึงเป็นสาเหตุทําให้ดินเปรี้ยวจัดหรือเป็นกรดจัด มีค่าปฏิกิริยาดินตํ่ากว่า 4.0 การสังเกตในสนามจะ
พบจุดประของสารจาโรไซต์ ในหน้าตัดดินตอนล่าง มีสีเหลืองฟางข้าว ลักษณะคล้ายผงกํามะถัน เกาะตัวกัน
อย่างหลวมๆ ปะปนอยู่กับเน้ือดิน นอกจากจุดประของสารจาโรไซต์แล้วยังมีจุดประสีเหลือง แดงและ/หรือ
นํ้าตาลของสารพวกเหล็ก และแมงกานีส เป็นต้น ปะปนอยู่ในเนื้อดินจํานวนมาก  

ฎ. การศึกษาขอบเขตของขั้นดิน (Horizon Boundary) 
ขอบเขตของช้ันดิน หมายถึงอาณาเขตระหว่างช้ันดิน ซึ่งจะแตกต่างกันในความชัดเจนและความสูง

ตํ่า (topography) ของแนวระหว่างช้ันที่อยู่ต่อเน่ืองกัน ภาพความชัดเจนระหว่างช้ันและความสูงตํ่าของแนว
ระหว่างช้ัน แสดงตามภาพที่ 4-44 

1. ความชัดเจนระหว่างชั้น (Distinctness of horizon boundaries) ให้ศึกษาจากบริเวณท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงจากช้ันที่หน่ึงไปสู่อีกช้ันหน่ึง (transitional zone) 

Abrupt  ความแตกต่างระหว่างช้ันเห็นได้ชัดเจนมาก ความหนาของส่วนที่เปลี่ยนแปลง
น้อยกว่า 2 เซนติเมตร 

Clear  ความแตกต่างระหว่างช้ันเห็นชัดพอประมาณ ความหนาของช่วงเปลี่ยนแปลง 2-5 
เซนติเมตร 

Gradual  ความหนาของช่วงเปลี่ยนแปลง 5-15 เซนติเมตร 
Diffuse  ความหนาของช่วงเปลี่ยนแปลงมากกว่า 15 เซนติเมตร แต่ช้ันที่แตกต่างกันในแง่

วัตถุองค์ประกอบ เช่น ช้ัน E กับ Bt หรือช้ัน calcareous กับ non calcareous ถือว่าเป็น abrupt ได้ 
2. ความสูงตํ่าของแนวระหว่างชั้น (Topography of horizon boundary) แบ่งออกได้ดังน้ี 

Smooth แนวแบ่งเขตเกือบเป็นแนวตรง 
Wavy แนวแบ่งเขตเป็นแบบลูกคลื่นลอนลาด ความกว้างของลูกคลื่นมากกว่าความลึก 
Irregular คล้าย wavy แต่ความลึกมากกว่าความกว้าง 
Broken แนวแบ่งเขตไม่ติดต่อกัน 
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3. การรายงานขอบเขตดิน ต้องรายงานความชัดเจน และความสูงตํ่าระหว่างช้ัน ดัง
ตัวอย่างเช่น ...; gradual and smooth boundary to Bt. เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-44  ความชัดเจนระหว่างช้ันและความสูงตํ่าของแนวระหว่างช้ันที่พบภายในช้ันดิน 

ขอบเขตของช้ันดินสามารถใช้พิจารณาในเรื่องของพัฒนาการของดินได้ ในดินที่มีพัฒนาการน้อย 
ลักษณะและสมบัติของดินยังได้รับอิทธิพลจากวัตถุต้นกําเนิดดินค่อนข้างมาก การแยกขอบเขตของช้ันดินในแต่
ละช้ันออกจากกันได้โดยง่ายทั้งในการแยกช้ันดินหลักหรือช้ันดินย่อย โดยเฉพาะดินที่มีความไม่ต่อเน่ืองทาง
ธรณี (lithologic discontinuity) ที่มีความแตกต่างกันของการกระจายขนาดอนุภาคและ/หรือองค์ประกอบ
เชิงแร่ระหว่างช้ันดินอย่างชัดเจนที่ช้ีให้เห็นว่าเป็นความแตกต่างกันของวัสดุธรณี ซึ่งไม่ใช่วัสดุที่เกิดจาก
กระบวนการทางดิน มีความแตกต่างระหว่างช้ันเห็นได้ชัดเจนมากทั้งขนาดอนุภาคดินเหนียว อนุภาคทราย 
หรือสีของดิน สามารถช่วยแยกขอบเขตของช้ันดินได้ง่าย ส่วนใหญ่มีการจําแนกขอบเขตช้ันดินเป็นแบบ 
abrupt แต่หากดินมีพัฒนาการอย่างมากหรือรุนแรงแล้ว การแยกขอบเขตช้ันดินจะกระทําได้ยาก เช่น ในกรณี
ดินที่มีมีช้ันดินวินิจฉัยออกซิก (oxic horizon) จะมีการจําแนกขอบเขตช้ันดินเป็นแบบ diffuse ซึ่งมีความหนา
ของช่วงเปลี่ยนแปลงมากกว่า 15 เซนติเมตร แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างช้ันดินไม่ชัดเจน ทําให้ยาก
ในการแบ่งแยกขอบเขตของชั้นดิน 

ฏ. การศึกษาปฏิกิริยาดิน (Soil Reaction) 
การศึกษาทําได้โดยใช้ชุดวัดปฏิกิริยาดินในสนาม ตามปกติจะใช้ชุดของ Hellige-Truog Soil 

Reaction (pH) Tester วัดค่าปฏิกิริยาดิน แล้วรายงานผลค่าปฏิกิริยาดินตามภาพที่ 4-45 
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สําหรับข้อควรระวังในการใช้ชุดวัดปฏิกิริยาดินในสนาม จะต้องทําความสะอาดเบ้าใส่ตัวอย่างดิน
อย่างดี ไม่ให้มีการปนเป้ือนของผง หรือสารเคมีใดๆ และต้องระวังเร่ืองการใช้เศษผ้าหรือกระดาษทิชชู่มาทํา
ความสะอาด เน่ืองจากอาจมีการปนเป้ือนจากกรดเกลือหรือสารเคมีอ่ืนๆ ได้ที่ติดมาได้  

นอกจากน้ี หากในเนื้อดินมีปูน ต้องทดสอบการทําปฏิกิริยา โดยการใช้กรดเกลือ ความเข้มข้น 0.1 
N (0.1 N HCl) หยดไปที่ตัวดิน และสังเกตการทําปฏิกิริยาระหว่างดินกับกรดเกลือ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4-45  ชุดวัดปฏิกิริยาดินในสนาม 

ปฏิกิริยาของดิน เป็นสมบัติทางเคมีที่มีความหมายในการศึกษาภาคสนามมาก เพราะเป็นการวัดค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง ในขณะที่ดินอยู่ในสภาพธรรมชาติ ปฏิกิริยาดินจะเป็นเครื่องช่วยวินิจฉัยถึงสภาพเบส 
ระดับการผุพังอยู่กับที่ ปริมาณการชะละลาย ความเป็นประโยชน์ได้ของธาตุอาหารบางชนิดและความเป็นพิษ
ต่อพืช 

ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งทางตรงและทางอ้อม อิทธิพล
ทางตรง คือ เมื่อดินเป็นกรดจัดหรือเป็นด่างจัดจะเกิดอันตรายต่อรากพืช ทําให้รากพืชไม่สามารถดูดนํ้าและแร่
ธาตุอาหารได้ เป็นเหตุให้พืชไม่เจริญเติบโตหรือเห่ียวเฉาตายได้ ส่วนอิทธิพลทางอ้อม คือ ค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างของดิน จะมีผลต่อการละลายของแร่ธาตุอาหารในดิน หรือทําให้แร่ธาตุอาหารไม่อยู่ในรูปที่รากพืชสามารถ
ดูดเอาไปใช้ได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อดินเป็นกรดจัด ธาตุฟอสฟอรัสจะถูกตรึงอยู่ในรูปที่พืชไม่อาจดูดเอาไปใช้ได้ 
ในทางกลับกันจะทําให้ธาตุเหล็กและอลูมิเนียมละลายในดินออกมามากจนเป็นพิษต่อพืช แต่ถ้าดินเป็นด่าง ธาตุ
บางอย่าง เช่น เหล็ก ไนโตรเจน หรือฟอสฟอรัส ก็จะอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถดูดเอาไปใช้ได้ ย่ิงไปกว่าน้ัน ความ
เป็นกรดเป็นด่างของดิน ยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดิน ซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการสลายตัวของ
อินทรียวัตถุ และปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนในดินให้แก่พืชอีกด้วย  

ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินหรือค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ของดินจะวัดออกมาเป็นหน่วย คือ มีค่า
เท่ากับ 1 จนไปถึง 14 ถ้ามีค่าเท่ากับ 7 ถือว่าเป็นกลาง ถ้ามีค่าตํ่ากว่า 7 ถือว่าเป็นกรด แสดงว่าธาตุประจุบวก
ที่เป็นด่างที่เคยมีอยู่ในระบบดินถูกชะล้างออกไป และมีไฮโดรเจนไอออนเข้ามาแทนที่บริเวณผิวของอนุภาคดิน
เหนียว ถ้ามีค่าสูงกว่า 7 ถือว่าเป็นด่าง เป็นผลมาจากอิทธิพลของธาตุประจุบวกพวกโซเดียม แมกนีเซียม และ
แคลเซียมที่อยู่ในระบบดินยังมีปริมาณมาก  

ค่าปฏิกิริยาดินที่ถือว่าเหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืช ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 5.5-7.0 
แต่ถึงกระน้ันก็ตาม มีพืชบางชนิดสามารถข้ึนได้ดีในดินที่มีค่าปฏิกิริยาดินนอกเหนือไปจากช่วงดังกล่าว เช่น 
ยาสูบ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ มันเทศ ข้าวโพดฝักอ่อน หรือถั่วลิสง สามารถข้ึนได้ดีในดินที่มีค่าปฏิกิริยาดิน 
เท่ากับ 5.0 เป็นต้น ถ้าดินเป็นกรดจัด และต้องการแก้ไขความเป็นกรดของดิน วัสดุหรือสารเคมีที่นิยมใช้กัน 
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ได้แก่ ปูนขาว ปูนโดโลไมต์ ปูนมาร์ล หรือหินปูนฝุ่น ปริมาณการใช้ย่อมขึ้นอยู่กับชนิดของเน้ือดินและค่า
ปฏิกิริยาดิน ถ้าเป็นดินด่าง หรือมีค่าปฏิกิริยาดินมากกว่า 7 การแก้ไขจะมีอยู่ 2 กรณี คือ ดินเป็นด่าง เพราะมี
ปูนปน หรือเป็นด่างเพราะมีปริมาณเกลือมากจนทําอันตรายต่อพืชที่ปลูก ดินด่างที่มีสาเหตุมาจากการมีปูน
ปะปน ส่วนมากจะพบในบริเวณท่ีมีภูเขาหินปูน ผลของการมีปูนมากเกินไปอาจทําให้พืชตระกูลถั่วขาดธาตุ
เหล็ก และทําให้มีผลผลิตตํ่า โดยเฉพาะถ่ัวลิสงจะมีปัญหามาก อาจแก้ไขโดยการให้ธาตุเหล็กทางใบ พวกนํ้ายา
เหล็กคีเลทพ่น ส่วนดินด่างที่เป็นพวกดินเค็ม มักแก้ไขปัญหาได้ยากและมีการลงทุนสูง จึงควรเลือกชนิดของพืช
ทนเค็มหรือพันธ์ุพืชที่ทนเค็มปลูก  

ค่าปฏิกิริยาดินในสนามสามารถนํามาใช้ในการคาดคะเนค่าความอ่ิมตัวเบสได้เช่นกัน จาก
การศึกษาของ สุนันท์ (2531) ที่ได้นําค่าปฏิกิริยาดินที่วัดได้ในสนามและผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละความอ่ิมตัว
เบสในหน้าตัดดินเดียวกัน จํานวน 433 ตัวอย่าง มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้หลักทางวิชาสถิติหา
สหสัมพันธ์และรีเกรสช่ัน และวัดขนาดความสัมพันธ์ได้จากค่า Correlation Coefficient (r) พบว่า มี
ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความอ่ิมตัวเบส (% base saturation) และค่าปฏิกิริยาดิน โดยร้อยละความอ่ิมตัว
เบสมีค่าสูงขึ้นเมื่อค่าปฏิกิริยาดินเพ่ิมขึ้น และสามารถสรุปความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้ตามระบอบความช้ืนดิน 
ดังน้ี 

1. สภาพความช้ืนแบบแอควิก (aquic soil moisture regime) ดินที่มีค่าร้อยละความอ่ิมตัว
เบส 35% ในช้ันขนาดอนุภาคดินร่วนหยาบ (coarse-loamy) และดินร่วนละเอียด (fine-loamy) ปฏิกิริยาดิน
ในสนามจะมีค่า 5.6 ในช้ันขนาดอนุภาคดินทรายแป้งละเอียด (fine-silty) และดินเหนียวปนกรวด (clayey-
skeletal) ปฏิกิริยาดินในสนามจะมีค่า 5.8 และช้ันขนาดอนุภาคดินเหนียว (clayey) ปฏิกิริยาดินในสนามจะมี
ค่า 5.5 

2. สภาพความช้ืนแบบยูดิก (udic soil moisture regime) ดินที่มีค่าร้อยละความอ่ิมตัวเบส 
35% ในช้ันขนาดอนุภาคดินร่วนละเอียด (fine-loamy) ปฏิกิริยาดินในสนามจะมีค่า 7.7 ช้ันขนาดอนุภาคดิน
เหนียว (clayey) ปฏิกิริยาดินในสนามจะมีค่า 10.8 ช้ันขนาดอนุภาคดินร่วนปนกรวด (loamy-skeletal) 
ปฏิกิริยาดินในสนามจะมีค่า 6.7 และช้ันขนาดอนุภาคดินเหนียวปนกรวด (clayey-skeletal) ปฏิกิริยาดินใน
สนามจะมีค่า 8.7 

3. สภาพความช้ืนแบบอัสติก (ustic soil moisture regime) ดินที่มีค่าร้อยละความอ่ิมตัวเบส 
35% ในช้ันขนาดอนุภาคดินร่วน (loamy) ดินเหนียว (clayey) และดินร่วนปนกรวด (loamy-skeletal) 
ปฏิกิริยาดินในสนามจะมีค่า 5.5 สําหรับช้ันขนาดอนุภาคดินทรายแป้งละเอียด (fine-silty) ปฏิกิริยาดินใน
สนามจะมีค่า 3.8 และช้ันขนาดอนุภาคดินเหนียวปนกรวด (clayey-skeletal) ปฏิกิริยาดินในสนามจะมีค่า 5.6 
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บทที่ 5  
การเก็บตัวอย่างดิน 

การเก็บตัวอย่างดินเป็นขั้นตอนที่สําคัญ จะต้องกระทําอย่างเป็นระบบ มีหลักการ ถูกวิธี มีความ
ละเอียดในการเก็บ เน่ืองจากเป็นการเก็บตัวอย่างดินในลักษณะที่จะใช้เป็นตัวแทนของชุดดินน้ันๆ ตัวอย่างดิน
จะถูกนําไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั้งทางด้าน กายภาพ เคมี แร่วิทยา และจุลสัณฐานวิทยา ผลที่ได้จะ
นํามาใช้ในการจําแนกดิน การเปรียบเทียบลักษณะของดินในบริเวณพ้ืนที่อ่ืนๆ การคาดคะเนลักษณะและ
สมบัติของดิน ข้อจํากัดของดินสําหรับกิจกรรมต่างๆ รวมท้ังแนวทางในการปรับปรุงบํารุงดิน เป็นข้อมูล
สนับสนุนงานทดลอง วิจัย รวมท้ังใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

การเก็บตัวอย่างดินตามโครงการการศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย เป็นการเก็บตัวอย่างดินตามช้ันดินหลัก (O A E B C และ R) รวมถึงช้ันย่อยของช้ันดินหลักน้ันๆ ด้วย 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเก็บตัวอย่างที่ถูกรบกวน (Disturbed samples) และการเก็บตัวอย่างดินตาม
สภาพธรรมชาติ (Undisturbed samples) 

5.1 ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดิน 
การเก็บตัวอย่างดินจะกระทําภายหลังจากทําคําบรรยายหน้าตัดดินเสร็จแล้ว ก่อนที่จะเก็บตัวอย่างดิน

จะต้องมีการพิจารณาในภาพรวมว่า ควรมีจํานวนการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือส่งวิเคราะห์ก่ีช้ันดิน แบ่งเป็นก่ี
ประเภท และจะวิเคราะห์ตัวอย่างเพ่ือหาสมบัติของดินอะไรบ้าง โดยพิจารณาจากข้อมูลการทําคําบรรยายหน้า
ตัดดิน โดยทั่วไปสําหรับการวิเคราะห์ทางกายภาพ เคมีและแร่วิทยา จะเก็บตัวอย่างดินทุกช้ันเพ่ือตรวจสอบ
ลักษณะและสมบัติของดินรวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ส่วนการวิเคราะห์ทางจุลสัณฐานวิทยาจะเลือก
เฉพาะช้ันที่เป็นตัวแทนแต่ละช้ันกําเนิดดินเท่าน้ัน (ช้ันกําเนิดดินหลัก) ซึ่งช้ันที่เลือกเก็บน้ันต้องสามารถใช้
อธิบายลักษณะในภาพรวมทางจุลสัณฐานวิทยาของดินที่ศึกษาได้ครบถ้วน ตามปกติจะเก็บประมาณ 3-5 กล่อง
ต่อหน้าตัดดิน และเพ่ือความสะดวก ไม่เกิดความสับสนและป้องกันความผิดพลาดขณะเก็บตัวอย่างดิน ควรทํา
สัญลักษณ์บริเวณช่องช้ันกําเนิดดินหรือช่องความลึกของดินในแผ่นบันทึกข้อมูลดิน เช่น ใช้คําว่า ku หรือ
สัญลักษณ์       หรือ      แทน สําหรับการเก็บดินโดยใช้กล่อง kubiena ใช้สัญลักษณ์       หรือคําว่า core 
แทนการเก็บดินโดยใช้กระบอกเก็บตัวอย่าง และทําสัญลักษณ์ในแต่ละช้ันที่ต้องการเก็บตัวอย่างของหน้าตัดดิน
ด้วย 

ภายหลังเก็บตัวอย่างดินเสร็จแล้ว ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง นับจํานวนตัวอย่างดินให้ครบ
ตามท่ีกําหนดไว้ ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ภายในหลุมดิน เก็บเศษขยะบริเวณข้างเคียง แล้วกลบหลุม
ให้เรียบร้อย นําดินล่างที่แยกไว้ลงไปก่อน ตามด้วยดินบนจนเต็ม แล้วปักไม้หรือทําเคร่ืองมือไว้ เพ่ือให้ทราบว่า
ดินบริเวณน้ีมีโอกาสยุบตัวได้ และอาจเป็นอันตรายต่อเกษตรกร และการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร  

5.2 การเก็บตัวอย่างดินท่ีถูกรบกวน 
การเก็บตัวอย่างดินที่ถูกรบกวน เป็นการเก็บเพ่ือนําไปวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ เช่น การกระจาย

ของอนุภาคดิน สมบัติทางเคมี เช่น ค่าปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ การวิเคราะห์เชิง
เคมีรวมโดยวิธีการเรืองแสงของรังสีเอกซ์และองค์ประกอบเชิงแร่ของดิน สมบัติทางแร่วิทยา โดยวิเคราะห์ชนิด
และปริมาณของแร่ในกลุ่มอนุภาคดินเหนียวและกลุ่มอนุภาคทรายแป้ง มีหลักการและวิธีการ ดังน้ี 
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4. เก็บตัวอย่างดินที่ถูกรบกวนใส่ถุงพลาสติก โดยใช้พลั่วสนาม มีดสนาม บุ้งก๋ี จากช้ันล่างขึ้นมาหาช้ัน
บน (ภาพที่ 5-2 ก และ ข) เพ่ือหลีกเลี่ยงการปะปนกันของดินตัวอย่าง ก่อนเก็บตัวอย่าง ต้องทําความสะอาด
อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดทุกคร้ัง รวมทั้งผิวหน้าตัวอย่างดิน เพ่ือป้องกันการปะปนของดินในช้ันอ่ืนๆ เก็บตัวอย่างให้
ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ผิวหน้าแนวด่ิงของแต่ละช้ันดินๆ ละประมาณ 2-3 กิโลกรัม ในที่น้ี
กําหนดให้เก็บ 3 ชุด (ชุดที่ 1 เพ่ือส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ชุดที่ 2 เพ่ือจัดทําแท่งหน้าตัดดินขนาดเล็ก 
(soil micro monolith) และชุดที่ 3 เพ่ือรวบรวมสําหรับจัดทําตัวอย่างดินอ้างอิง (soil reference base) ส่วน
การเก็บ core และ Kubiena box เก็บจากบนลงล่าง ในแนวเดียวกัน ตามวิธีการเก็บ โดยแต่ละช้ันดินที่เก็บ
ต้องอยู่ภายในบริเวณขอบเขตช้ันดิน และหลีกเลี่ยงการเก็บตัวอย่างดินใกล้กับแนวช้ันที่เปลี่ยนแปลง  

5. เก็บตัวอย่างดิน จนถึง 2 ช้ันสุดท้ายด้านบน จึงเปลี่ยนมาเป็นการเก็บจากช้ันผิวหน้าลงไป (ภาพที่ 
5-2 ค) เพราะจะทําให้ทํางานได้สะดวกกว่า ตัวอย่างดินที่อยู่ในถุงอาจใช้มือช่วยบิให้มีขนาดเล็กลงมากที่สุด ก็
จะสะดวกและลดระยะเวลาในการเตรียมตัวอย่าง 

6. สําหรับช้ันที่มีปริมาณก้อนกรวด ลูกรัง เศษหิน ขนาดใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตร จะเก็บเฉพาะตัวอย่าง
ดินเท่าน้ัน ควรแยกก้อนกรวดออกจากดินทิ้งไป ด้วยการเขย่าแล้วหยิบออก และช้ันน้ีต้องมีการเก็บตัวอย่างดิน
สําหรับนําไปวิเคราะห์หาร้อยละของปริมาณช้ินส่วนหยาบโดยปริมาตรอีกต่างหาก โดยเก็บตัวอย่างดินและก้อน
กรวดในคราวเดียวกัน ประมาณ 250-500 กรัม และแยกส่งตัวอย่างดินจากดินถุงปกติ 

7. รวบและผูกปากถุง พร้อมทั้งติดป้ายกระดาษกํากับตัวอย่างดินกับถุงให้เรียบร้อยเพ่ือกันสิ่งเจือปน 
การผูกเชือกควรทําเป็นแบบห่วง เพ่ือสะดวกในการเคลื่อนย้ายและการแก้มัด (ภาพที่ 5-2 ง) พร้อมทั้งนํา
ตัวอย่างดินเข้าไว้ในร่ม ไม่ให้ถูกแดด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-2 การเก็บตัวอย่างดินถุง 
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5.3 การเก็บตัวอย่างดินตามสภาพธรรมชาติ  
การเก็บตัวอย่างดินที่ไม่ถูกรบกวนเพ่ือนําไปวิเคราะห์ ก) สมบัติทางกายภาพ เช่น ค่าการนํานํ้า 

(hydraulic conductivity) และความหนาแน่นรวมของดิน (bulk density) เป็นการเก็บตัวอย่างดินดินโดยใช้ 
กระบอกเก็บตัวอย่าง (core) ในแนวด่ิงจากช้ันบนลงไป ข) สมบัติทางจุลสัณฐานวิทยาของดิน (Soil 
micromorphology) เป็นการเก็บตัวอย่างดินในช้ันที่ต้องการโดยใช้กล่องเก็บตัวอย่างดินคูเบียนา (Kubiena 
box) รวมทั้ง ค) เพ่ือทําแท่งหน้าตัดดินจําลอง (soil monolith) สําหรับเป็นหลักฐาน และเป็นแท่งตัวอย่างดิน
ใช้เผยแพร่องค์ความรู้สู่นักวิชาการทางดินและบุคคลทั่วๆ ไป เป็นการเก็บตัวอย่างดินโดยใช้กล่องเก็บตัวอย่าง
ดิน  

1. การเก็บตัวอย่างดินแบบ core method  

ตัวอย่างจากการเก็บแบบ core method เป็นการเก็บดินในเชิงปริมาตร โดยใช้ที่ตอก core หรือ
การใช้ไม้ตอก การเก็บตัวอย่างดินแบบ core method มีรายละเอียด ดังน้ี (ภาพที่ 5-3) 

1. ควรเก็บ core ภายหลังจากการเก็บตัวอย่างดินตัวที่ถูกรบกวน (ดินถุง) เสร็จแล้ว 
2. core ขนาดมาตรฐานตามที่กรมพัฒนาที่ดินใช้ มีขนาด 3.5x7.5 เซนติเมตร มีคมด้านเดียว 

พร้อมฝาพลาสติกปิดทั้ง 2 ด้าน ฝาพลาสติกขอบหนาจะใช้สําหรับปิดด้านที่มีคม 
3. เก็บ core ในแนวด่ิงจากช้ันบนลงไป อย่างน้อยช้ันละ 2 ตัวอย่าง (ตามโครงการฯ น้ี 

กําหนดให้เก็บช้ันละ 3 ตัวอย่าง) เก็บ core ในแต่ละช้ันกําเนิดดิน บริเวณตอนกลางของช้ันน้ันๆ เพ่ือให้เป็นตัว
แทนที่แท้จริง เช่น หากมีช้ันความลึกระหว่าง 20-40 เซนติเมตร ควรเก็บ core ที่ ระหว่างความลึก 28-31.5 
เซนติเมตร หรือ หากช้ันความลึกอยู่ระหว่าง 65-90 เซนติเมตร ควรเก็บ core ที่ ระหว่างความลึก 75.5-79.0 
เซนติเมตร 

4. ปาดช้ันดินที่ไม่ต้องการออกด้วยมีดหรือพลั่ว จนถึงช้ันที่กําหนดหรือความลึกที่ต้องการเก็บ 
วาง core ด้านที่มีคมลงบนดินให้ต้ังฉาก หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีรากพืชขนาดใหญ่ รูของสิ่งมีชีวิต หรือสิ่ง
แปลกปลอมอ่ืนๆ แล้วใช้ที่ตอก core ตอกลงไป จนให้ดินเลยขอบของ core ขึ้นมาประมาณ 1-2 เซนติเมตร 
สําหรับการใช้ไม้ตอก ให้ใช้ไม้แบนวางบน core หรือใช้ core อีกอันช่วย (โดยกลับด้านให้ขอบ core ด้านทู่ชน
กัน) แล้วตอกด้วยค้อนลงไปในแนวด่ิงจนตัวอย่างดินเลยขอบขึ้นมาเช่นกัน  

5. หากดินมีความช้ืนที่เหมาะสม ไม่เปียกหรือแห้งเกินไป จะเก็บ core ได้สะดวก แต่หากดิน
แห้งมากเกินไป ควรให้นํ้าแก่ดินและทิ้งไว้ เพ่ือให้ดินมีความช้ืนหรือให้ดินอ่ิมตัว  

6. ใช้มีดขนาดเล็กตัดแต่งดินที่ล้นออกมาให้เรียบเสมอขอบ ใช้ฝาพลาสติกขอบบางปิด แล้วใช้
เสียมหรือพลั่วค่อยๆ แซะด้านข้างและให้ห่างจาก core พอประมาณ ลงไปจนให้เลยขอบ core ด้านล่างเพ่ืองัด
ก้อนดินให้แตกออกเป็นก้อนขึ้นมา พยายามไม่ให้ core กระทบกระเทือน แกะดินที่หุ้ม core ออก แล้วใช้มีด
ตัดแต่งดินที่ล้นออกมาให้เรียบเสมอขอบด้านคม ตามปกติตัวอย่างดินจะต้องเต็ม core ถ้าตัวอย่างดินไม่เต็ม 
ขาดไม่มากนักให้เก็บดินบริเวณเดียวกันแต่งให้ดินเต็ม core แล้วปิดด้วยฝาพลาสติกด้านหนา หรือเก็บใหม่ 

7. พัน core ด้วยเทปกาวหรือเทปพันสายไฟให้แน่น เพ่ือไม่ให้ฝาพลาสติกหลุดออกมาได้ (การ
ใช้เทปพันสายไฟจะสะดวกเวลาแกะออกและไม่เหนียวติดกับ core)  

8. บันทึกข้อมูล ทั้งช่ือชุดดิน ช้ันดิน ช่วงความลึก ลงบนเทปกาวหรือเทปพันสายไฟ  
9. เก็บตัวอย่างดินให้ครบทุกช้ันตามที่กําหนด ในแนวเดียวกัน พร้อมทั้งรวบรวม core ที่เก็บ

เสร็จแล้วใส่ถุงพลาสติก ผูกเชือกและนําเก็บไว้ในร่ม ไม่ให้ถูกแดด 
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ภาพที่ 5-5  กล่องไม้สําหรับเก็บแท่งตัวอย่างดิน 

2. ใช้พลั่วหรือเสียมถากหน้าตัดดินให้เรียบ ใช้กรรไกรตัดรากไม้หรือรากพืชเพ่ือไม่ให้เป็น
อุปสรรคในการเก็บ อาจพ่นนํ้าให้ดินมีความช้ืนพอเหมาะจะเก็บตัวอย่างดินได้สะดวกและลดฝุ่นละออง 

3. นํากล่องไม้ที่เปิดฝาออกทั้งสองด้านแล้ว เขียนช่ือชุดดินที่เก็บตัวอย่าง พร้อมทั้งทําสัญลักษณ์
ทิศทางของแท่งตัวอย่างข้างกล่องไม้ แล้วทาบลงบนหน้าตัดดินบริเวณที่ต้องการ ทิ้งด่ิงให้ได้ฉาก ให้กรอบบน
ด้านในอยู่บริเวณผิวดินที่ 0 เซนติเมตร ใช้มีดปลายแหลมขีดทําแนวตามกรอบด้านใน อาจใช้แนวที่ลึกเข้าไป 
ภายหลังจากการเก็บ core หรือ kubiena box เพ่ือเป็นแนวของกล่องด้านใดด้านหน่ึงก็ได้ 

4. ใช้พลั่ว เสียม มีด ตัด-กรีดดินด้านนอกรอยขีด ให้ดินเป็นแท่งมีขนาดใกล้เคียงกับกรอบน้ัน มี
ความหนาอย่างน้อยเท่ากับความหนาของกล่องไม้ (10 เซนติเมตร) อาจใช้กล่องไม้ทาบหน้าตัดดินเพ่ือหาขนาด
ที่แท้จริงเป็นระยะๆ ควรเร่ิมทําจากด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อน และสุดท้ายบริเวณด้านล่าง เน่ืองจากต้องการให้
ด้านล่างได้รับนํ้าหนักดินด้านบนไว้ก่อนที่จะตัดออก สําหรับด้านบนตัดแต่งรากพืชให้อยู่ตามสภาพธรรมชาติ 

5. อัดกล่องไม้เข้าไปตามแท่งดินที่ตัดไว้แล้วให้แท่งดินอยู่ในกล่องพอดี ในกรณีที่เป็นดินนาหรือ
ดินมีความช้ืนจะปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็ว สําหรับดินทราย ดินปนกรวด เศษหินหรือลูกรัง ต้องระวังการ
แตกหรือหลุดออกจากกัน หลีกเลี่ยงการกระแทกอย่างแรง และแท่งดินต้องมีขนาดเล็กกว่ากรอบเล็กน้อย จึงจะ
สามารถเอากล่องสวมเข้าไปได้พอดี ไม่ติดเม็ดลูกรังหรือขอบของเศษหิน กรณีที่ดินเลื่อนไถลบ่อยคร้ังจนไม่เต็ม
กล่อง อาจต้องทําหน้าตัดดินให้เอียงเล็กน้อยเพ่ือช่วยให้การเก็บดินสะดวกขึ้น 

6. ใช้มีดแต่งผิวดินด้านหน้ากล่องให้เรียบ ควรแต่งจากล่างขึ้นด้านบน เพ่ือป้องกันการหลุดหรือ
เลื่อนของตัวอย่างดิน หากตัวอย่างดินไม่เต็มกล่องให้นําดินบริเวณเดียวกันมาอัดให้เต็ม แล้วปิดฝากล่อง
ด้านหน้าด้วยตะปูเกลียวปล่อยขนาดประมาณ 1 น้ิว โดยใช้ไขควงหรือสว่านไฟฟ้า ขั้นตอนน้ีควรใช้ไม้หรือพลั่ว
ยันกล่องไม้ด้านล่างไว้ป้องกันไม่ให้ดินไหลเลื่อนลงมา ร่วมกับการใช้แคลมป์จับช้ินงานชนิดมือกดหรือปากกาจับ
ช้ินงานตัวซี เพ่ือให้สามารถปิดฝากล่องได้อย่างสะดวก ไม่โก่งออกด้านข้าง  

7. นําแท่งตัวอย่างดินออกจากหน้าตัดดินโดยการใช้พลั่วหรือมีดขุดดินด้านข้างของกล่องทั้งซ้าย
และขวาเฉียงเข้าหากันจนเกือบชนกันบริเวณด้านหลังกล่อง จากน้ันใช้พลั่วหรือเสียมแทงดินหลังกล่องด้านบน
ลงมาจนดินขาดออกจากกันทั้งแท่ง ขณะแทงดินต้องกดและดันแผ่นไม้ไว้เพ่ือให้แท่งดินอยู่ในกล่อง ขั้นตอนน้ี
ต้องระมัดระวังมิให้ดินในกล่องแตกหักหรือเลื่อนไหล (โดยเฉพาะดินที่ไม่เกาะตัวกัน ดินที่มีปริมาณทรายสูงหรือ
ปนเศษหิน กรวด ลูกรัง ปริมาณมาก) สําหรับดินนาที่มีความเหนียวและค่อนข้างแฉะ อาจใช้ลวดขนาด 2-3 
มิลลิเมตรผูกกับไม้สองอัน แล้วรูดตัดตัวอย่างดินจากด้านบนลงมาก็ได้ 

8. ยกแท่งตัวอย่างดินขึ้นจากหลุม ตกแต่งผิวดินอีกด้านให้เรียบตามสภาพธรรมชาติ ให้แต่งจาก
ด้านบนลงไปหาด้านล่าง นําตัวอย่างดินจากหลุมดินบริเวณเดียวกันอัดเติมให้เต็มหากตัวอย่างดินไม่เต็มหน้าตัด 
แล้วปิดฝากล่องให้แน่น ตรวจสอบช่ือชุดดิน วันที่เก็บตัวอย่างดิน และทิศทางของแท่งตัวอย่างดิน ผูกเชือกเพ่ือ
สะดวกในการเคลื่อนย้าย เก็บเข้าที่ร่ม ไม่ให้ถูกแดด  
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ภาพที่ 5-6  วิธีการเก็บแท่งตัวอย่างดิน (1)   
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ขั้นตอนการทําแท่งตัวอย่างหน้าตัดดินในห้องปฏิบัติการ มีดังน้ี 
1. ขั้นตอนแรกเป็นการเตรียมตัวอย่างดินก่อนผนึกผ้าเข้ากับดิน เพ่ือให้ดินมีตัวยึดไม่หลุดร่วง 

โดยเปิดฝากล่องตัวอย่างที่เก็บดินมา แล้วใช้แผ่นโฟมหนาประมาณ 1 น้ิว ขนาดความกว้าง x ยาว เท่ากับกล่อง
คือ 120x20 เซนติเมตร หรือเล็กกว่าเล็กน้อย วางทาบตัวอย่างดินแล้วพลิกกล่องดินกลับหลัง พร้อมทั้งดันแผ่น
โฟมข้ึนมา (ภาพที่ 5-7) ให้ตัวอย่างดินโผล่พ้นขอบกล่องประมาณ 3-5 เซนติเมตร (ขึ้นกับลักษณะและชนิดของ
ดิน หากเป็นดินทรายจะหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร ถ้าเป็นดินปนหิน กรวด ลูกรัง จะหนาประมาณ 3-5 
เซนติเมตร) แล้วตกแต่งผิวหน้าดินให้เรียบ เพ่ือใช้เป็นด้านที่ใช้ผนึกผ้า  

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5-7  ขัน้ตอนการเปิดฝากล่องแล้วพลิกกลับกล่องดินโดยใช้โฟมดันด้านหลัง 

2. การฉีดนํ้ายา (ใช้กาวลาเท็กซ์ผสมนํ้าอัตราส่วนกาวต่อนํ้าประมาณ 1:20 และผสมนํ้ายา
ผงซักฟอกหรือนํ้ายาล้างจาน ประมาณ 0.3 % โดยปริมาตร เพ่ือเป็นสารลดแรงตึงผิวและช่วยให้นํ้ายาซึมได้ดี
ขึ้น) ฉีดนํ้ายาให้ชุ่ม ผึ่งลมไว้ให้แห้งหมาดๆ ฉีดซ้ําวันละ 2-3 ครั้ง ประมาณ 3-4 วัน (หากเป็นดินทราย จะต้อง
ฉีดให้มากกว่าดินเหนียว เน่ืองจากตามปกติดินทรายจะไม่ค่อยจับตัวกัน) (ภาพที่ 5-8 ก) การฉีดกาวในขั้นตอน
น้ี เมื่อกาวแห้งจะทําให้ดินจับตัวแข็งคงรูปเป็นแท่งดิน 

3. การผนึกผ้ากับดินเพ่ือป้องกันไม่ให้ดินแตกหักหลุดลุ่ย ให้ใช้แปรงทาสีทากาวทาหนังประมาณ 
300 ลูกบาศก์เซนติเมตร ให้ทั่วบนตัวอย่างดินด้านที่ได้ฉีดนํ้ายาจนแข็งแล้ว (ภาพที่ 5-8 ข) เสร็จแล้วเอาผ้าด้าย
ดิบหรือผ้าขาวบางที่ตัดให้มีขนาดเท่าตัวอย่างหน้าตัดดิน ขนาด 120 x 20 เซนติเมตร วางทับลงบนกาว กดผ้า
ให้แนบกับดิน ทิ้งไว้ 2-3 วัน หลังจากกาวแห้ง ผ้าจะติดแน่นกับตัวอย่างดินน้ัน (ภาพที่ 5-8 ค) 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-8  ขัน้ตอนการฉีดนํ้ายา (ก) การทากาวหนัง (ข) และการผนึกผา้กับดิน (ค) 

4. การตัดให้เป็นแผ่นบาง เมื่อกาวที่ผนึกผ้ากับดินแห้งดีแล้ว ใช้เลื่อยลันดาค่อยๆ เลื่อยตัวอย่าง
ดินที่โผล่ขึ้นมานี้ ให้ใบเลื่อยแนบกับกรอบไม้ ขณะเลื่อยใช้แผ่นสังกะสีบางๆ สอดตามเลื่อยเข้าไปด้วย เพ่ือช่วย
ป้องกันการแตกหักของดินส่วนที่เลื่อยแล้ว และยังช่วยให้เลื่อยดินได้คล่องขึ้น (การเลื่อยดินเหนียวจะใช้เวลา
มากกว่าดินทราย) สําหรับดินที่มีก้อนกรวด หิน หรือมวลสารพอก ก้อนทรงมนปะปนอยู่ จะเป็นอุปสรรคต่อ
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การเลื่อย จึงต้องใช้ความระมัดระวังมิให้ตัวอย่างดินเสีย เสร็จแล้วพลิกสังกะสีกลับ ผิวดินด้านที่เลื่อยออกมาน้ี
จะเป็นด้านที่ใช้โชว์ตัวอย่างหน้าตัดดินจริงๆ (ภาพที่ 5-9) 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-9  ขัน้ตอนการตัดตัวอย่างดินให้เป็นแผ่นบาง 

5. การผนึกดินลงบนแผ่นไม้มีขอบ ตกแต่งขอบตัวอย่างดินที่ตัดออกมาเป็นแผ่นน้ีให้มีขนาด
เท่ากับขนาดของแผ่นไม้มีขอบ ทากาวทาหนังบนแผ่นไม้มีขอบ รอพอกาวหมาดๆ ยกตัวอย่างดินที่ตัดเป็นแผ่น
ลงใส่ (ให้ด้านที่มีแผ่นผ้าผนึกอยู่อยู่ด้านล่าง) ใช้กระดานวางทาบกดให้ตัวอย่างดินแนบแน่นกับแผ่นไม้ แล้วทิ้ง
ไว้จนกว่ากาวจะแห้ง (ภาพที่ 5-10) 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5-10  ขั้นตอนการผนึกดินลงบนแผน่ไม้มีขอบ 

3. การตกแต่งแท่งตัวอย่างหน้าตัดดิน 

การตกแต่งหน้าตัดดินมีความสําคัญอย่างมากของการทําแท่งตัวอย่างหน้าตัดดิน ตัวอย่างที่ทําจะ
สวยงามและมีลักษณะเหมือนดินในสภาพธรรมชาติหรือไม่จะขึ้นอยู่กับการตกแต่งหน้า ปกติดินที่มีโครงสร้าง 
(Structure) ตามธรรมชาติ ก็ควรตกแต่งหน้าดินให้มีโครงสร้างแบบธรรมชาติด้วย ส่วนมากดินที่มีเน้ือดินเป็น
ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียวปนดินทราย ดินเหนียว มักจะเป็นดินที่มีโครงสร้างตาม
ธรรมชาติ ส่วนดินที่มีเน้ือดินเป็นดินทราย ดินทรายปนดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินที่อยู่ในสภาพนํ้าขัง
มักจะไม่ค่อยมีโครงสร้าง (massive) ซึ่งจะยากในการตกแต่ง 

1. การตกแต่งดินที่มีโครงสร้างน้ัน ให้ใช้มีดปลายแหลมค่อยๆ แกะดินออกตามโครงสร้างธรรมชาติของ
ดิน ต้องระวังไม่ให้หน้าดินเป็นรอยมีด ขณะตบแต่งให้ใช้นํ้ายา (กาวลาเท็กซ์ผสมนํ้าอัตรา 1:20) ฉีดไปด้วย 
เพ่ือให้ดินมีความช้ืนและง่ายในการตกแต่ง โดยพิจารณาร่วมกับคําอธิบายหน้าตัดดิน (soil profile 
description) หรือภาพถ่ายจากสนาม เพ่ือให้มีสภาพตามธรรมชาติมากที่สุด 

2. เมื่อตกแต่งได้ที่แล้ว ให้ใช้นํ้ายาที่เข้มข้นขึ้น (กาวลาเท็กซ์ผสมนํ้าอัตรา 1:10) ฉีดซ้ําหลายๆ ครั้ง แต่
ละคร้ังฉีดให้พอชุ่ม ปล่อยผึ่งลมให้แห้งแล้วฉีดใหม่อีกติดต่อกันประมาณ 4-5 วัน หรือจนกว่าตัวอย่างดินจะแข็ง 
และเมื่อกาวที่ฉีดตัวอย่างดินน้ีแห้งแล้ว ผิวดินที่ตกแต่งจะแห้งแข็งคงสภาพอยู่ได้ ไม่แตกหักหรือหลุดออกมา 
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3. ทําคําอธิบายประกอบแท่งตัวอย่างหน้าตัดดิน โดยการติดแถบผ้าเทปบริเวณขอบของแท่งหน้าตัด
ดินทั้ง 4 ด้าน ขนาดกว้างประมาณ 1 น้ิว และติดแถบความลึกสีแดง-เหลือง หรือสีอ่ืนๆ ทั้งสองข้าง เน่ืองจาก
พ้ืนที่ในการทําคําบรรยายมีจํากัดจึงอธิบายลักษณะและสมบัติของดินอย่างสั้นๆ ด้วยอักษรย่อ คําอธิบาย
ประกอบตัวอย่างที่สําคัญของแต่ละช้ัน เช่น ระดับความลึกของดิน เน้ือดิน ค่าปฏิกิริยาดิน และช่ือของชุดดิน
บริเวณด้านบนสุด 

ขั้นตอนการตกแต่งแท่งหน้าตัดดิน แสดงในภาพที่ 5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-11  ขั้นตอนการตกแต่งแท่งหน้าตัดดิน 

4. การแสดงแท่งตัวอย่างหน้าตัดดิน 

แท่งตัวอย่างหน้าตัดดินที่จัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจะวางแสดงในสถานที่ที่ปราศจากความช้ืน ไม่มีฝุ่น
ละอองมากจนเกินไป ควรจัดวางแท่งตัวอย่างหน้าตัดดินในแนวต้ังโดยใช้ขาต้ังที่ทําด้วยเหล็กหรือไม้หรือแท่น
วาง ให้เอียงไปด้านหลังเล็กน้อยเพ่ือป้องกันการไหลของตัวอย่างดิน และควรมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับดินแต่
ละตัวอย่างไว้ด้วยตามปัจจัยแวดล้อมในการกําเนิดดิน เช่น การจําแนกดิน วัตถุต้นกําเนิดดิน ลักษณะดิน พืช
พรรณธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์ที่ดินน้ัน รวมท้ังแสดงภาพถ่ายของภูมิประเทศของบริเวณที่ศึกษาตัวอย่าง
ดินน้ันๆ ประกอบ จะช่วยให้ผู้สนใจสามารถมองเห็นถึงภาพพจน์ของดินน้ันได้ดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 5-12  การแสดงแท่งตัวอย่างหน้าตัดดินพร้อมข้อมูลปัจจัยแวดลอ้มในการกําเนิดดิน 
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5.5 การเตรียมข้อมูลและตัวอย่างดินเพื่อการส่งวิเคราะห์ 
1. รวบรวมตัวอย่างดินที่เก็บมาแล้ว เพ่ือคัดแยกชนิดและประเภทของตัวอย่าง ก่อนที่จะส่งวิเคราะห์ 

รวมท้ังตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดต่างๆ ทั้ง ช่ือชุดดิน ช้ันดิน ความลึก จํานวนตัวอย่างดิน โดย
นํามาจัดเรียงตามลําดับช้ันและความลึก (ภาพที่ 5-13) 

2. เพ่ือความรวดเร็ว อาจช่วยเตรียมตัวอย่างดิน โดยนําตัวอย่างดินที่ถูกรบกวนมาผึ่งให้แห้งในที่ร่ม 
หลังจากน้ันนําดินมาบดและร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 2 มิลลิเมตร เพ่ือแยกก้อนกรวด เศษหินและแร่ และ
เศษซากพืชออก ซึ่งจะนําไปใช้ในการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางแร่วิทยาของดิน ส่วน 
ตัวอย่าง core และ kubiena box จะนํามาเปิดฝาออก ผึ่งให้แห้งในที่ร่ม  

3. ระมัดระวังไม่ให้ตัวอย่างดินสลับช้ันหรือสลับชุดดินกัน ภายหลังจากที่นําตัวอย่างดินออกจากถุง 
หรือแกะตัวอย่างจาก core หรือจาก kubiena box  

4. จัดทําคําบรรยายหน้าตัดดินฉบับสมบูรณ์ และแบบบันทึกข้อมูลและรายละเอียดของตัวอย่างที่ส่ง
ตามแบบบันทึกส่งตัวอย่างดินของสํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดินกําหนดที่เป็นหน่วยงานหลักในการ
วิเคราะห์ดินของโครงการฯ น้ี เพ่ือแนบไปพร้อมกับตัวอย่างดินสําหรับส่งวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ได้ใช้วิธีมาตรฐานของ National Soil Survey Center (1996) สําหรับการ
จําแนกดิน ส่วนรายการที่จะส่งวิเคราะห์ดิน จะเป็นไปตามความต้องการในการจําแนกดินของชุดดินน้ันๆ 
ตัวอย่างดินที่ส่งเข้าวิเคราะห์ แยกตามกลุ่มงาน ดังน้ี 

การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ประกอบด้วย  
1) วิเคราะห์การกระจายของอนุภาคดิน (soil particle size distribution) ในขนาดต่าง ๆ กัน

คือ ทราย (มี 5 ขนาด คือ ทรายหยาบมาก ทรายหยาบ ทรายหยาบปานกลาง ทรายละเอียด และทรายละเอียด
มาก) อนุภาคทรายแป้งและอนุภาคดินเหนียว โดยวิธี pipette แล้วเปรียบเทียบเนื้อดินจากระบบการจําแนก
เน้ือดินของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 

2) การวิเคราะห์หาความหนาแน่นรวมของดิน (bulk density)  
3) การ วิ เคราะห์ หาค่ าสั มประสิ ท ธ์ิ ก า ร นํ า นํ้ า อ่ิ ม ตั วของ ดิน  (saturated hydraulic 

conductivity)  
4) การวิเคราะห์ปริมาณความช้ืนในดิน (water retention ที่ 1/3 และ 15 บาร์) โดยการวัด

แรงดึงนํ้าในดินตามช้ันดินต่างๆ  
การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ประกอบด้วย  

1) ปฏิกิริยาของดิน (soil reaction, pH) โดยใช้เครื่องมือวัด เตรียมสารละลายดินโดยใช้นํ้าและ 
KCl เป็นสารละลาย 

2) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (organic matter)  
3) ปริมาณไนโตรเจนรวม (total nitrogen)  
4) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (available phosphorus) โดยสกัดดินด้วยนํ้ายา Bray II 

แล้ววัดฟอสฟอรัสด้วยเครื่อง Spectrophotometer สําหรับดินที่มีค่าปฏิกิริยาดินเป็นด่างใช้วิธีของ Olsen 
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5) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (available potassium) โดยใช้ 1 N NH4OAc pH 7.0 
แล้ววัดปริมาณโพแทสเซียมด้วยเครื่อง flame photometer 

6) ปริมาณด่างที่สกัดได้ (extractable bases) ซึ่งประกอบด้วย แคลเซียม แมกนีเซียม 
โพแทสเซียม และโซเดียม  

7) ปริมาณกรดที่สกัดได้ (extractable acidity: EA) ใช้ barium choride triethanolamine 
pH (8.2) เป็นสารละลาย 

8) ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (cation exchange capacity: CEC) และค่าความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนประสิทธิผล (effective cation exchange capacity:ECEC)  

9) อัตราร้อยละความอ่ิมตัวเบส (base saturation percentage; % BS) 
10) ค่าการนําไฟฟ้าของสารละลายดิน (electrical conductivity)  
11) ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3)  
12) ปริมาณอะลูมินัมที่สกัดได้ (Extract. Al) ด้วยการชะล้างดินด้วย 1N KCl แล้วหาปริมาณ

ของ Al ด้วยการวัดสีหลังจากให้ทําปฏิกิริยากับ aluminon (NH4-aurine tricar- boxylate) หรือวิธีอ่ืน ๆ 
13) ปริมาณเหล็กที่สกัดได้ (Extract. Fe) 
14) ในกรณีที่เป็นดินเค็ม ต้องวิเคราะห์ค่าร้อยละของโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ (exchangeable 

sodium percentage: ESP) และค่าอัตราส่วนการดูดซับโซเดียม (sodium adsorption ratio: SAR) เพ่ิมเติม 
การวิเคราะห์สมบัติทางแร่วิทยาและจุลสัณฐานวิทยา ประกอบด้วย 

1) วิเคราะห์องค์ประกอบทางแร่ในดิน โดยหาชนิดและปริมาณของแร่ดินเหนียว (clay 
minerals) ที่มีขนาดอนุภาคดินเล็กกว่า 2 ไมโครเมตร และชนิดและปริมาณของแร่ในอนุภาคขนาดทรายแป้ง 
(silt fraction) ขนาด 2-50 ไมโครเมตร โดยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction analysis) 
(Jackson, 1965)  

2) วิเคราะห์ทางจุลสัณฐานวิทยา (soil micromorphology) โดยทําให้ดินแข็งแล้วนํามาทํา
แผ่นตัดบาง (Thin section) ให้มีความหนา 0.03 มิลลิเมตร ตามวิธีของ Brewer (1960; 1964) แล้วศึกษา
ด้ วยกล้ อ ง จุ ลทร รศ น์ช นิ ด ดูหิ นและแร่  (polarizing microscope) บรรยายลั กษณะของ ดินทาง 
micromorphology ตามวิธีของ Bullock et al. (1985) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-13  การตรวจสอบตัวอย่างดินก่อนส่งเข้าห้องวิเคราะห์ดิน
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บทที่ 6  
การจัดทํารายงาน 

การจัดทํารายงานของแต่ละดินตัวแทนหลัก (ชุดดิน) ภายใต้โครงการการศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นการนําเสนอผลการดําเนินงานของแต่ละ "ชุดดิน" ทั้งทางด้านปัจจัย
สิ่งแวดล้อมในการกําเนิดดิน สัณฐานวิทยา ลักษณะและสมบัติของดินทางด้านกายภาพ เคมี แร่วิทยา และจุล
สัณฐานวิทยา ร่วมกับข้อมูลก่อนหน้าสําหรับนําไปใช้ในการจําแนกดิน การจําแนกความเหมาะสมของดิน
สําหรับทางด้านเกษตรกรรม วิศวกรรม ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อเสนอแนะและแนวทางในการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมตามศักยภาพของดิน การปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษ์ดินและนํ้า อีกทั้งสามารถ
นําไปกําหนดลักษณะของดินตัวแทนหลักเพ่ือการพัฒนาการเกษตรต่อไป  

โดยทั่วไปการจัดทํารายงานสามารถดําเนินการควบคู่ไปกับการทํางานในภาคสนาม เช่น การตรวจ
เอกสาร การทําคําบรรยายหน้าตัดดิน และเมื่อได้รับผลการวิเคราะห์ดินที่ครบถ้วนสมบูรณ์มาแล้ว (ตามปกติจะ
ใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน) ก็จะเขียนผลและวิจารณ์ผลการศึกษาเพ่ิมเติมให้ครบสมบูรณ์ได้ โดยมีหัวข้อ
สําหรับการจัดทํารายงาน ดังน้ี 

1. บทนํา เป็นการนําเสนอความเป็นมาและเหตุผลในการดําเนินโครงการการศึกษาดินตัวแทนหลัก
สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  

2. วัตถุประสงค์ เป็นการนําเสนอวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานโครงการฯ และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

3. การตรวจเอกสาร เป็นการนําเสนอเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวข้อง ในเรื่อง 

ก. ความหมาย ความสําคัญของชุดดิน  
ข. ประวัติของชุดดินที่ศึกษา  
ค. การจําแนกชุดดินที่ศึกษา 
ง. สภาพแวดล้อม ลักษณะและสมบัติของชุดดินที่ศึกษาในภาพรวม พร้อมทั้งการแพร่กระจายใน

พ้ืนที่จังหวัดน้ันๆ  
จ. งานวิจัยทางวิชาการด้านต่างๆ ของชุดดินที่ศึกษา  

4. อุปกรณ์และวิธีการ เป็นการนําเสนออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทั้งในสํานักงานและภาคสนาม และ
วิธีการในการศึกษาทั้งการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นและวางแผนก่อนออกสํารวจภาคสนาม การปฏิบัติงานใน
ภาคสนาม การวิเคราะห์ตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการ  

5. สถานที่ทําการศึกษา เป็นการนําเสนอสถานที่ที่ได้ดําเนินโครงการทั้งในสํานักงานส่วนกลางของกรม
พัฒนาที่ดิน และท้องที่ของบริเวณจังหวัดที่เป็นตัวแทนศึกษา 

6. ผลและวิจารณ์การศึกษา เป็นการนําเสนอผลของการศึกษาทางด้านต่างๆ รวมท้ังการวิจารณ์ผลที่
ได้ ประกอบด้วย  

1) สภาพทั่วไปของบริเวณที่ทําการศึกษาซึ่งเป็นบริเวณที่ศึกษาชุดดินตัวแทนหลัก  
2) สภาพภูมิอากาศ 
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3) ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
4) สมบัติทางกายภาพ ประกอบด้วย 

- การแจกกระจายของขนาดอนุภาค และช้ันเน้ือดิน  
- ความหนาแน่นรวมของดิน  
- ค่าความสามารถในการให้นํ้าซึมผ่านได้ 

5) สมบัติทางเคมี ประกอบด้วย 
- ปฏิกิริยาดิน  
- ปริมาณอินทรียวัตถุ  
- ปริมาณไนโตรเจนรวม  
- ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  
- ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์  
- ปริมาณด่างที่สกัดได้ (แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโพแทสเซียม) และปริมาณด่างรวม

ที่สกัดได้ 
- ปริมาณความเป็นกรดที่สกัดได้  
- ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน 
- ค่าอัตราส่วนร้อยละความอ่ิมตัวเบส  
- ค่าวิเคราะห์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ค่าการนําไฟฟ้าของดิน ปริมาณเหล็กที่สกัดได้    ปริมาณ

แคลเซียมคาร์บอเนตในดิน  
6) สมบัติทางแร่วิทยา ลักษณะองค์ประกอบทางแร่ในดิน (soil mineral) ประกอบด้วย 

- แร่ในกลุ่มอนุภาคขนาดดินเหนียว 
- แร่ในกลุ่มอนุภาคขนาดทรายแป้ง 

7) สมบัติทางจุลสัณฐานวิทยา 
8) การจําแนกดิน 

- การจําแนกขั้นสูง 
- การจําแนกขั้นตํ่า 
- ช้ันอนุกรมวิธานของดิน 

9) การประเมินศักยภาพของชุดดิน  
- การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
- การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 
- การจําแนกความเหมาะสมของดินทางด้านวิศวกรรมเบ้ืองต้น 
- การประเมินความคงทนต่อการสูญเสียดิน (ค่า K) 

10) ข้อจาํกัด แนวทางและข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 
11) คําแนะนําการจัดการดินและปุ๋ย 
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7. การปรับปรุงการกําหนดลักษณะและสมบัติของดิน เป็นการอธิบายถึงการปรับปรุงข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาครั้งน้ีร่วมกับเอกสารทางวิชาการก่อนหน้า เพ่ือจัดทําการกําหนดลักษณะและสมบัติของชุดดินที่
ศึกษา ทั้งทางด้านการแพร่กระจาย สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยในการกําเนิดดิน การระบายนํ้า การซาบซึมนํ้า
และความสามารถให้นํ้าซึมผ่าน พืชพรรณที่ปรากฏ ลักษณะและสมบัติของหน้าตัดดิน การจําแนกดิน ข้อมูล
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่ใช้เป็นพ้ืนที่ตัวแทนของชุดดินที่ศึกษา คําบรรยายหน้าตัดดิน ช่วงของชุดดิน ชุดดินที่
คล้ายคลึง ความสัมพันธ์กับชุดดินอ่ืนๆ ความเหมาะสมทางด้านการเกษตร วิศวกรรม และด้านอ่ืนๆ ผลการ
วิเคราะห์ดินทั้งชุดดินที่คัดเลือกเป็นตัวแทน และค่าเฉล่ียของชุดดินที่ศึกษา 

8. สรุป  

9. เอกสารอ้างอิง 

10. ภาคผนวก  

ทั้งน้ี เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจน จึงได้นําเสนอตัวอย่างรายงานประกอบกับเอกสารฉบับน้ี เรื่อง 
“การศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย: ชุดดินเดิมบาง” 
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บทที่ 7  
สรุป 

เอกสารเรื่อง แนวทางการศึกษาดินตัวแทนหลัก สําหรับพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย จัดทําขึ้น
เพ่ือใช้เป็นแนวทางและคู่มือในการดําเนินงาน รวมท้ังให้ทราบถึงขั้นตอน วิธีการ เทคนิค รายละเอียด รวมท้ัง
การแปลผลข้อมูลเบ้ืองต้นต่างๆ ภายใต้การปฏิบัติงาน โครงการการศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางและมีมาตรฐานเดียวกัน บนพ้ืนฐานความถูกต้องและ
สามารถใช้อ้างอิงทางวิชาการได้  

สําหรับโครงการการศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นโครงการที่
ดําเนินการเพ่ือเพ่ิมเติม ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลพร้อมทั้งรายละเอียดของดินตัวแทนหลัก (หมายถึง “ชุดดิน”) 
อันจะทําให้ฐานข้อมูลของทรัพยากรดินในประเทศไทยมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
รวมท้ังสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาและประยุกต์ใช้สําหรับกิจกรรมทางด้านอ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม 
เน่ืองจาก ชุดดิน เป็นการจําแนกขั้นตํ่าสุดตามระบบอนุกรมวิธานดิน ที่มีลักษณะและสมบัติภายในของหน่วยที่
สม่ําเสมอ ประกอบไปด้วยดินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สุด ทั้งในด้านการกําเนิดและการจัดเรียงตัวของช้ัน
กําเนิดดิน รวมทั้งช่ือของชุดดิน ที่เป็นช่ือสถานที่พบและถูกจัดต้ังเป็นครั้งแรก เช่น ช่ือของตําบล อําเภอ จังหวัด 
หรือช่ือของบริเวณที่มีลักษณะเด่นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งช่ือของแม่นํ้า ลําคลอง ภูเขา ก็จะสามารถสื่อ
และมองเห็นภาพของพ้ืนที่บริเวณน้ันๆ ได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน ชุดดินจึงสามารถใช้เป็นหน่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ 
งานวิจัย และเทคโนโลยีทางปฐพีวิทยาจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงได้เป็นอย่างดีและมีความเหมาะสม 

ข้อมูลจากการศึกษาดินตัวแทนหลักดังกล่าว ได้ถูกนํามาใช้ปรับปรุงการกําหนดลักษณะ สมบัติของชุด
ดินจัดต้ังของประเทศไทย เพ่ือให้เป็นไปตามปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการกําเนิดดิน พร้อมทั้งจัดทําฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินทั้งทางด้านสมบัติทางสัณฐานวิทยา สมบัติทางกายภาพ เคมี แร่วิทยา และจุลสัณฐานวิทยา 
เพ่ือให้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (soil reference base) และสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลสําหรับกิจกรรม
ต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีความสําคัญและจําเป็นสําหรับการเลือกชนิดพืชปลูก 
คําแนะนําและแนวทางในการปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษ์ดินและนํ้า เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
ย่ังยืน มีความเหมาะสมตามศักยภาพของดิน อันจะนําไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เอกสารฉบับน้ีได้กล่าวถึงที่มาของการดําเนินงานโครงการฯ การบรรยายถึงนามศัพท์ ความหมาย คํา
จํากัดความ ที่ใช้ในแวดวงการสํารวจ จําแนก และทําแผนที่ดิน การคัดเลือกและตรวจสอบข้อมูลดินตัวแทน
หลัก ทั้งอุปกรณ์และวิธีการ แนวคิด เทคนิค ในการรวบรวมข้อมูลชุดดิน การกําหนดจุดตัวแทนที่ต้องการศึกษา
ให้ตรงตามแนวความคิดของ “ชุดดิน” วิธีการและเทคนิคต่างๆ รวมท้ังการแปลผลข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับ
การศึกษาชุดดินตัวแทนในภาคสนาม ทั้งการเตรียมหลุมตัวอย่างดิน การถ่ายภาพหน้าตัดดิน การทําคําบรรยาย
หน้าตัดดิน การแจกแจงชั้นกําเนิดของดิน การศึกษาสัณฐานวิทยา การเก็บตัวอย่างดินเพ่ือส่งวิเคราะห์ การเก็บ
และจัดทําแท่งตัวอย่างหน้าตัดดิน การนําเสนอรูปแบบและองค์ประกอบของรายงาน พร้อมทั้งได้นําเสนอ
ตัวอย่าง เรื่อง รายงานการศึกษาดินตัวแทนหลักสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย: ชุดดินเดิมบาง 
เพ่ือใช้ประกอบกับเอกสารฉบับน้ี ซึ่งจะทําให้เห็นภาพพจน์ของเอกสารได้ชัดเจนขึ้น 
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บทที่ 8  
เอกสารอ้างอิง 
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ภาคผนวก



ผ-1  
 

ข้อมูลดินในประเทศไทย จําแนกตามแผนที่ดินและรายงานการสํารวจดินรายจังหวัด มาตราส่วน 
1:100,000 พบจํานวน 583 หน่วยแผนที่ดิน (ณรงค์, 2544) ดังภาคผนวกที่ 1 ดังน้ี  

ภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลดินในประเทศไทย รายหน่วยแผนที่ จากแผนที่ดินขนาดมาตราส่วน 1:100,000 
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ภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) ข้อมลูดินในประเทศไทย รายหน่วยแผนที ่จากแผนที่ดินขนาดมาตราส่วน 1:100,000 
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ภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) ข้อมลูดินในประเทศไทย รายหน่วยแผนที ่จากแผนที่ดินขนาดมาตราส่วน 1:100,000 
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ภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) ข้อมลูดินในประเทศไทย รายหน่วยแผนที ่จากแผนที่ดินขนาดมาตราส่วน 1:100,000 
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SSR-22 1964 Report on the Soil Survey of the Kut Daeng tank-Irrigation Project Area (Roi Et Province)  
SSR-23 1964 Report on the Soil Survey of the Thawat Chai Tank-Irrigation  Area 
SSR-24 1964 Report on the Soil Survey of the Proposed Land Settlement Area at Non Sang (Udon Province)
SSR-25 1964 Report on the Soil Survey of the land Development Project Area  in Kamphang Phet Province
SSR-26 1964 Report on the Soil Survey of the Chiang Pin Land Settlement  Province Area (Udon Thani Province)
SSR-27 1964 Report on the Thai-Malayan Soil Corralation Meeting 
SSR-28 1964 Interim  Reports on the Great soil Group Survey I :Khon Kaen Study Area 
SSR-29 1966 Soil Series Survey in the MERS Pran Buri Study Area
SSR-30 1966 Soil Survey of Roi Et Province 
SSR-31 1964 Interim Reports on the Great Soil Group Survey II: Pran Buri Study Area
SSR-32 1965 Characteristice of Soils on which paddy is grown in relation to their capability classification 
SSR-33 1965 Report on the Soil Survey of the hup Kapong Development Project Area
SSR-34 1965 Soil Survey for the Pulpwood Project in Sisakat Province
SSR-35 1965 Interim Reports on the Great Soil Group Survey III: Chiang Mai Study Area
SSR-36 1965 Survey for a Power Pump Irrigation Demonstreation Province in Amphoe Tha Bo, Nong Kai Province 
SSR-37 1965 Chao Phya Irrigation Project II, Report on the soil survey in the The Manorom Tract
SSR-38 1965 Interia Reports on the Great Soil Group Survey IV. Chanthaburi Study Area
SSR-39 1965 Chao Phya Irrigation Project IV. Report on the soil survey in The Boromdhart Tract
SSR-40 1965 Chao Phya Irrigation Project III, Report on the soil survey in The Khok krathiamt Tract  
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ภาคผนวกที่ 2 (ต่อ) รายช่ือ Soil Survey Reports ฉบับที่ 1-105  
SSR-41 1965 Interim Reports on the Great Soil Group Survey V. Hat Yat Strdy Area
SSR-42 1965 Chemical and Mineralogical Study of Subsurface Horizons of Chiang Mai
SSR-43 1966 Interim Reports on the Great Soil Group Survey VI. Nakhon-Sawan Study Area  
SSR-44 1966 Interim Reports on the Great Soil Group Survey VII. Lop Buri Study Area
SSR-45 1965 Report on the Soil Survey in the Phet Buri Irrigation Tract
SSR-46 1966 Report on The Soil Survey of The MERS Study Areas No. 6 Chanthaburi
SSR-47 1967 Report on the Soil Survey of the Kud Ling Ngah Tank-Irrigation Area (Udon Thani Province) 
SSR-48 1966 Final Report on the Great Soil Group Survey of Seven Selected Areas in Thailand 
SSR-49 1966 Soil Series Survey of the MERS Lop Buri Study Area
SSR-50 1966 Soil Series Survey of the MERS Chiang Mai Study Area
SSR-51 1966 Soil Series Survey of the Khon Kaen Area
SSR-52 1966 Soil Series Survey of the Nakhon Sawan Area
SSR-53 1966 Chao Phya Irrigation Project : V Report on the soil survey in The Maharat Tract
SSR-54 1967 Chao Phya Irrigation Project : VI Report on the soil survey in The Pholathep Tract
SSR-55 1967 A Detailed Soil Survey of the Rubber Research Centre, Hat Yai 
SSR-56 1967 Report on the Soil Survey in the Nong Chang Yai Tank Irrigation Area (Ubon Province)
SSR-57 1967 Chao Phya Irrigation Project : VII.  The Chong Kae Tract
SSR-58 1967 Reconnaissance Soil Survey of Rubber Growing Areas in Thailand, Chanthaburi Area 
SSR-59 1967 Soil Survey Interpretation Handbook Part I : Soil and Their Uses 
SSR-60 1967 Soil Survey Interpretation Handbook Part II : Land capability Classification
SSR-61 1967 Chao Phya Irrigation Project : VIII Report on the soil survey in The Channasut Tract
SSR-62 1967 Reconnaissance Soil Survey of Rubber Growing Areas in Thailand, Songkhla Area
SSR-63 1967 Reconnaissance Soil Survey of Rubber Growing Areas in Thailand, Trang  Area
SSR-64 1968 Reconnaissance Soil Survey of Rubber Growing Areas in Thailand, Phanga  Area
SSR-65 1968 Reconnaissance Soil Survey of Rubber Growing Areas in Thailand, Ranong  Area
SSR-66 1968 Chao Phya Irrigation Project IX Report on the soil survey in The Yang Mani Tract
SSR-67 1968 Reconnaissance Soil Survey of Rubber Growing Areas in Thailand, Chumphon Area
SSR-68 1969 Reconnaissance Soil Survey of Rubber Growing Areas in Thailand, Surat Thani  Area
SSR-69 1969 Chao Phya Irrigation Project X Report on the soil survey in The Tha Bot Tract
SSR-70 1968 Reconnaissance Soil Survey of Rubber Growing Areas in Thailand, Nakhon Sri Thammarat  Area
SSR-71 1968 Report on the Detailed Survey in the Channasut Land Consolidation  Project Area
SSR-72 1968 Soils of Thailand A reconnaissance survey with map showing the general soil conditions
SSR-72A 1972 The Soils of the Kingdom of Thailand Explanatory text of the General Soil map
SSR-73 1967 Detailed Soil Survey of the North-Eastern Portion of ASRCT Sakaerat Experiment station (Nakhon 
SSR-74 1968 Transfer of Boundaries Form Air-Photo onto Base Map
SSR-75 1969 Soil Suitability Survey of Teacher Training School, Changwat Sakon Nakhon
SSR-76 1969 General Land Suitability for Crop Diverstification in Peninsular Thailand
SSR-77 1971 Soil Survey of Changwat Ubon Ratchathani
SSR-78 1969 Soil Survey Interpretation Report No. 3 for Ubon Province
SSR-79 1969 Notes on soil Temperature Regimes in Thailand
SSR-80 1969 Guide for writing Province Soil Survey Reports  
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ภาคผนวกที่ 2 (ต่อ) รายช่ือ Soil Survey Reports ฉบับที่ 1-105  
SSR-81 1969 Acid Sulphate Soils in Thailand
SSR-82 1969 Detailed Soil Survey and Land Classification in the Kui Buri River Valley
SSR-83 1970 Air-Photos and Air-photo Interpretation in Soil Survey
SSR-84 1971 Some Morphological Physical and Chemical Aspects of Acid Sulphate Soils in Thailand
SSR-85 1971 Method and Procedure by Photo-Interpretation for Survey of Rubber Plantations in Thailand
SSR-86 1972 Detailed Reconnaissance Soil Survey of the Northern Part of Chiang Rai Province 
SSR-87 1972 Semi-Detailed Soil Survey of a Part of the Central Plain Pho Phraya, Sam Chuk and Sam Chuk-
SSR-88 1972 Semi-Detailed Soil Survey of a Part of the Central Plain Rerng Rang, Nakhon Luang, Maharat-Extensiion 
SSR-89 1972 Detailed Reconnaissance Soil Survey of the Southern Central Plain Area
SSR-90 1972 Detailed Reconnaissance Soil Survey of NAN Province
SSR-91 1972 Kinds and Intensities of Soil Surveys
SSR-92 1971 Classificatiobn and Evaluation of Soils for Wetland Rice
SSR-93 1973 Detailed Reconnaissance Soil Survey of Chiang Rai Province
SSR-94 1972 Reconnaissance Soil Survey of Peninsular Thailand
SSR-95 1972 Procedures for black and white line and tone reproductions for offset printing
SSR-96 1973 Climate and Crops in Thailand
SSR-97 1972 Soil and Land Forms of Thailand
SSR-98 1973 Instructions for Printing maps and Reports
SSR-99 1973 Detailed Soil Survey of The Northern Regional Agricultural Centre Chiang Mai 
SSR-100 1973 Report on the Detailed Soil Survey of An Enlarged Land Consolidation Project Area in the Channasut 
SSR-101 1973 Detailed Reconnaissance Soil Survey of Tak Fa Land Settlement Project NaKhon Sawan Province 
SSR-102 1973 Detailed Soil Survey of the Thai-Australian Land Development Centre Hang Chat, Lampang Province
SSR-103 1975 Land Capability Classification of The Chao Nen Resettlement Project Areas
SSR-104 1978 Detailed and Semi-Detailed Soil Survey of Thai-Australian Land Development Project, Ban Pakhrai and 

Ban Mae Hao, Tambol Hang Chat, Amphoe Hang Chat Lampang Province
SSR-105 1980 Soil Survey of Pilot Reforestation Area Khao Phoo Luang Forest Amphce Pak Thong Chai, Nakhon  
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ภาคผนวกที่ 3  รายช่ือรายงานการสํารวจดินระดับจังหวัดมาตราส่วน 1:100,000 
 

  
ฉบับท่ี พ.ศ. ชื่อ ฉบับท่ี พ.ศ. ชื่อ

53 2509 รายงานการสํารวจที่ดินของจังหวัดร้อยเอ็ด 304 2530 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดสตูล
133 2516 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดสกลนคร 311 2525 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดนครปฐม
134 2518 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดนราธิวาส 315 2527 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดลําปาง
135 2522 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดชุมพร 317 2529 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดลําพูน
136 2518 รายงานสํารวจดิน จังหวัดกาฬสินธ์ุ 321 2525 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดราชบุรี
137 2525 รายงานสํารวจดิน จังหวัดเลย 335 2527 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
138 2525 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดหนองคาย 344 2526 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา
139 2526 รายงานสํารวจดิน จังหวัดอุดรธานี 363 2528 รายงานการสํารวจดิน  จังหวัดระยอง
140 2518 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดมหาสารคาม 394 2529 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดกระบี่
141 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดขอนแก่น 417 2529 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
154 2521 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดบุรีรัมย์ 426 2532 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดนครสวรรค์
155 2517 รายงานการสํารวจดิน ทุ่งกุลาร้องไห้ 431 2530 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดพิจิตร
156 2524 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดสงขลา 432 2529 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดพิษณุโลก
157 2524 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดชัยภูมิ 436 2529 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดพัทลุง
158 2520 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดสุรินทร์ 466 2530 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
160 2520 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดศรีสะเกษ 475 2531 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดตาก
179 2520 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ 476 2530 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดมุกดาหาร
180 2519 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดลพบุรี 477 2530 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดนครพนม
201 2525 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดแพร่ 478 2530 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดร้อยเอ็ด
204 2522 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดเชียงใหม่ 486 2536 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดปัตตานี
205 2520 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดเพชรบูรณ์ 487 2530 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดพังงา
224 2522 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดชุมพร 504 2533 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดอุทัยธานี
227 2527 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดภูเก็ต 570 2537 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดกาญจนบุรี
231 2522 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดนครนายก 660 2537 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดสุพรรณบุรี
241 2523 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดจันทบุรี 667 2541 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดกําแพงเพชร
242 2536 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดตราด 687 2542 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดปราจีนบุรี
251 2525 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดสมุทรสงคราม 709 2542 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช
258 2524 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดสระบุรี 783 2545 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดระนอง
270 2525 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดสุโขทัย 784 2545 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดยะลา
283 2525 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดเพชรบุรี 787 2547 รายงานการสํารวจดิน จังหวัด ชลบุรี
303 2526 รายงานการสํารวจดิน จังหวัดตรัง

หมายเหตุ: รายงานสํารวจดินจังหวัดบางส่วนอยู่ใน Soil Survey Report-SSR
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ภาคผนวกที่ 4  บริเวณที่จัดต้ัง ศึกษา และเก็บตัวอย่างดินของ 240 ชุดดิน 
 
 
 
 
 

 

  

สถานท่ีจัดตั้ง
Ak อ่าวลึก ในพ้ืนท่ีศนูย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบ่ี (สถานีทดลองยางในช่อง) จังหวัดกระบ่ี
Ay อยุธยา ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Ba บางนรา ในเขตบ้านบางนรา อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
Ban บางมูลนาก ในเขตอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
Bb บรบือ ใกล้กับบ้านหนองโดน หลักกิโลเมตร ท่ี 18+200 ห่างจากถนนสายบ้านไผ่-มหาสารคามทางด้าน

ขวามือประมาณ 150 เมตร อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
Bbg บ้านบึง ในเขตอําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
Bc บาเจาะ ในเขตอําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
Bg บ้านจ้อง ห่างจากอําเภอแม่สายทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกของถนนสายแม่สาย-แม่จัน

ประมาณ 1 กิโลเมตร ใกล้กับสถานีบ่มใบยาบ้านจ้อง อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
Bh บ้านทอน ในเขตบ้านทอน ตําบลโคกเคยีน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
Bk บางกอก ในเขตกรุงเทพมหานคร
Bl บางเลน ในเขตอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
Bm บ้านหมี่ ในเขตอําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Bn บางเขน ในพ้ืนท่ีเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Bng บึงชะนัง ในเขตบ้านบึงชะนัง ตําบลเทพนิมิต อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี
Bo บ่อไทย ในเขตบ้านบ่อไทย อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
Bp บางน้ําเปร้ียว ในเขตอําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Bpg บางปะกง ในพ้ืนท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินฉะเชิงเทรา (ศนูย์อนุรักษ์ดินและน้ําบางประกง)  บ้านบางประกง อําเภอ

บางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Bph บางแพ ในเขตอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
Bpi บ้านไผ่ ในเขตอําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
Bpo บ้านโภชน์ ในเขตตําบลบ้านโภชน์ อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
Br บุรีรัมย์ ด้านขวามือของถนนสายบุรีรัมย์-ประโคนชัย ประมาณกิโลเมตรท่ี 1 อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Bt บุญฑริก ห่างจากโรงเรียนบ้านหนองแสง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 100 เมตร อําเภอบุณฑริก 

จังหวัดอุบลราชธานี
Bu สายบุรี ในเขตอําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
Ca ชะอํา ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
Cb ชลบุรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Cc ฉะเชิงเทรา ในเขตบ้านหนามแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Cd ชัยบาดาล ในเขตอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
Ce เชียงแสน ใกล้กับเวียงหนอง บนถนนบ้านป่าถ่อน-บ้านสันกอกุก อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
Cg เชียงของ ในเขตดอยก่ิวแก้ว ทางทิศใต้ของอําเภอเชียงของประมาณ 2 กิโลเมตร อําเภอเชียงของ จังหวัด
Ch เชียงคาน ในเขตอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Chl ฉลอง ในเขตบ้านฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ชุดดิน
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สถานท่ีจัดตั้ง
Chp ชุมพลบุรี ห่างจากบ้านท่ายาง ทางทิศตะวันออก ประมาณ 800 เมตร อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
Ci โชคชัย หลักกิโลเมตรท่ี 18.5 บริเวณทางด้านทิศใต้ของถนนสายโชคชัย-เดชอุดม อําเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา
Ck ช่องแค ในเขตบ้านช่องแค ตําบลช่องแค อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
Ckr จักราช ในเขตอําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Cm เชียงใหม่ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
Cp ชุมพร ประมาณ 9 กิโลเมตร จากแยกปฐมพรไปอําเภอหลังสวน ทางด้านซ้ายมือ บ้านเขาโพธ์ิ ตําบลทุ่งคา 

อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร
Cpg ชุมพวง ห่างจากบ้านบ่อไร่หมู ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร อําเภอชุมพวง จังหวัด
Cr เชียงราย ระหว่างบ้านสันกอกุกและบ้านแม่ฮา อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
Cs ชุมแสง ในเขตอําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
Ct จตุรัส หลักกิโลเมตรท่ี 70 ทางทิศตะวันตกของถนนสายสีคิว้-ชัยภูมิ อําเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
Cu จันทึก ในเขตตําบลจันทึก อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Cyi ไชยา ในเขตตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Cyi เชียรใหญ่ ในเขตอําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Db เดิมบาง ในเขตอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
Dc ดอนเจดีย์ ในเขตอําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Dk ด่านขุนทด ในเขตอําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
Dl ดงลาน กิโลเมตรท่ี 22 ถนนชุมแพ-เลย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
Dm ดอนเมือง ในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
Don ดงยางเอน ในเขตบ้านดงยางเอน อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
Dp ดอยปุย ในเขตยอดดอยปุย อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
Dr ดอนไร่ ในเขตบ้านไร่ดอน ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
Ds ด่านซ้าย ห่างจากบ้านหนองบัวประมาณ 1 กิโลเมตร อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
Dt ดงตะเคยีน ในเขตบ้านดงตะเคยีน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
Fd ฝ่ังแดง ในเขตบ้านฝ่ังแดง ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร
Gk สุไหงโก-ลก ในเขตอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
Hc ห้างฉัตร ในเขตอําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
Hd หางดง ในเขตอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
Hg หุบกระพง ในเขตบ้านหุบกะพง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
Hh หัวหิน ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ์
Hk หินกอง ในเขตบ้านหินกอง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
Ho ห้วยยอด ในเขตบ้านน้ําพราย อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
Hp ห้วยโป่ง ในพ้ืนท่ีศนูย์วิจัยพืชไร่ระยอง (สถานีกสิกรรมห้วยโป่ง) บ้านห้วยโป่ง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
Ht ห้วยแถลง ในเขตอําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
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สถานท่ีจัดตั้ง
Hy หาดใหญ่ ในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Kat กันตัง ในเขตอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
Kbi กระบ่ี ในเขตบ้านช่องเขา อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี
Kc คลองซาก ใกล้กับห้วยคลองชาก อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
Kd กาบแดง ในพ้ืนท่ีพรุกาบแดง จังหวัดนราธิวาส
Kg กําบง ห่างจากบ้านกําบงทางทิศตะวันออกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ด้านขวามือของถนนจากบ้านห้วยผ้ึง-

บ้านกําบง ตําบลกําบง จังหวัดกาฬสินธ์ุ
Kh คอหงส์ ในพ้ืนท่ีศนูย์วิจัยยางสงขลา (ศนูย์วิจัยยางคอหงส์) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Ki กุลาร้องไห้ ในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ ครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และอุบลราชธานี
Kk โคกกระเทียม ในเขตบ้านโคกกระเทียม ตําบลโคกกระเทียม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
Kkl ควนกาหลง ในเขตอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
Kkt เขาขาด ในเขตบ้านเขาขาด อําเภอละงู จังหวัดสตูล
Kl แกลง ในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง
Klt คลองเต็ง ในเขตบ้านคลองเต็ง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง
Km คลองท่อม ในพ้ืนท่ีสถานีทดลองยางคลองท่อม อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี
Kmr เขมราฐ ในเขตอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
Knk คลอง ในเขตบ้านคลองนกกระทุง ตําบลท่าช้าง อําเภอบางกลํ่า (อําเภอรัตภูมิ) จังหวัดสงขลา
Ko โคกเคยีน ในเขตบ้านโคกเคยีน ตําบลโคกเคยีน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
Koi โคกกลอย ในเขตบ้านโคกกลอย ตําบลโคกกลอย อําเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา
Koy เกาะใหญ่ ในเขตบ้านเกาะใหญ่ ตําบลเกาะใหญ่ อําเภอกระแสสินธ์ุ (ระโนด) จังหวัดสงขลา
Kp กําแพงเพชร ในเขตบ้านตลุกงาม ตําบลเทพนคร (คณฑี) อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
Ks กําแพงแสน ในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
Kt โคราช ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
Kut คลองขุด ใกล้กับสนามบินสตูล บ้านคลองขุด ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
Kyo เขาย้อย ในเขตอําเภอเขาย้อย-อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
La หล่มสัก ในเขตบ้านน้ําดุกกลาง อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
Lah ละหาน ในเขตบ้านละหาน อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
Lam ลําแก่น ในเขตบ้านลําแก่น ตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
Lan หลังสวน ในเขตอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
Lb ลพบุรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
Lgu ละงู ในเขตบ้านปิใหญ่ ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล
Li ล้ี ในเขตอําเภอล้ี จังหวัดลําพูน
Lk หล่มเก่า ในเขตอําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
Ll ลําภูรา ในเขตบ้านลําภูรา อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
Ln ลํานารายณ์ ในเขตบ้านลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
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  สถานท่ีจัดตั้ง
Lo เลย ในเขตอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Lp ลําปาง ในเขตจังหวัดลําปาง
Ls ลําสนธิ ใกล้กับลําสนธิ อําเภอลําสนธิ (ชัยบาดาล) จังหวัดลพบุรี
Ly ลาดหญ้า ในเขตอําเภอลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
Ma มหาโพธิ ในเขตอําเภอศรีมโหสถ (ศรีมหาโพธิ) จังหวัดปราจีนบุรี
Mak มะขาม ใกล้กับบ้านป่าญาติ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
Mik ไม้ขาว ในเขตบ้านสวนมะพร้าว ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Ml มวกเหล็ก ในพ้ืนท่ีฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
Mn มโนรมย์ ในเขตอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
Mr แม่ริม ในเขตอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Ms แม่สาย ใกล้กับน้ําแม่สายและน้ําแม่คํา บ้านเวียงหอม อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
Msk มหาสารคาม ในเขตจังหวัดมหาสารคาม
Mt แม่แตง ประมาณ 43.1 กิโลเมตร ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ บนถนนเชียงใหม่-ฝาง อําเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่
Mta แม่ทะ ในเขตอําเภอแม่ะ จังหวัดลําปาง
Mu มูโน๊ะ ในเขตบ้านมูโน๊ะ ตําบลมูโน๊ะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
Na น่าน ประมาณ 1 กิโลเมตรทางทิศเหนือของสะพานนํ้าสา ถนนยนตรกิจโกศล อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
Nal นํ้าเลน ในเขตบ้านน้ําเลน อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
Nat นาทวี ในเขตอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
Nb หนองบอน ในเขตตําบลหนองบอน อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Ncu นํ้าชุน ในเขตตําบลน้ําชุน อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
Nd นํ้าดุก ในเขตบ้านน้ําดุก ตําบลปากช่อง อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
Ng นํ้าพอง ประมาณ 1 กิโลเมตร ทางทิศเหนือของบ้านนายม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น
Ni นํ้ากระจาย ในเขตบ้านน้ํากระจาย ตําบลพะวง (น้ําน้อย) อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Nk หนองแก ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ์
Nm หนองมด ในพ้ืนท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงราย ใกล้กับบ้านโปร่งพระบาทนก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Nn นครพนม ในเขตจังหวัดนครพนม
Nok หนองคล้า ในเขตบ้านหนองคล้า ตําบลเขาวิเศษ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
Np นครปฐม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Ns นครสวรรค์ ประมาณ 2 กิโลเมตรจากนครสวรรค ์ถนนสายนครสวรรค-์กําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัด

Ntm นาท่าม ในเขตบ้านนาท่าม อําเภอเมือง จังหวัดตรัง
Ntn นาทอน ในเขตบ้านนาทอน ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Nw นราธิวาส ในพ้ืนท่ีพรุ จังหวัดนราธิวาส
Oc โอลําเจียก ในเขตบ้านโอลําเจียก อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี
Ok องครักษ์ ในเขตอําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
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  สถานท่ีจัดตั้ง
Pac ปากจั่น ในเขตบ้านปากจั่น ตําบลปากจั่น อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
Pad ปะดังเบซาร์ ในเขตบ้านปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
Pao พะเยา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Pat ผักกาด ห่างจากบ้านผักกาดทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร ทางด้านซ้ายมือของถนนบ้านผักกาด-บ้านโอ

ลําเจียก อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี
Paw พะวง ในเขตตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Pb เพชรบุรี ในพ้ืนท่ีโครงการชลประทานเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
Pc ปากช่อง ในเขตอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Pe เพชรบูรณ์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
Pga พังงา ในเขตบ้านบางคลี ตําบลนาเตย อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
Ph พาน ในเขตอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
Pi สุไหงปาดี ในเขตอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
Pk ภูเก็ต ประมาณ 4 กิโลเมตรจากสะพานสารสิน อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Pkm ปากคม ในเขตตําบลปากคม อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
Pm พิมาย ในพ้ืนท่ีทุ่งสัมฤทธ์ิ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
Pn เพ็ญ ในเขตอําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
Png โพนงาม ประมาณ 2 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านโพนงาม บ้านโพนงาม อําเภอวังสะพุง จังหวัด
Po โป่งตอง บริเวณทางทิศใต้ของอําเภอแม่จันประมาณ 3.5 กิโลเมตร ใกล้กับสํานักงานป่าไม้ อําเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย
Pon โป่งนํ้าร้อน ในเขตอําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี
Pp โพนพิสัย พ้ืนท่ีนิคม อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Ps ภูสะนา กิโลเมตรท่ี 30 ห่างจากถนนสายเลย-เชียงคานด้านซ้ายมือประมาณ 30 เมตร ในเขตภูเขาภูสะนา(ว)

 อําเภอเมือง จังหวัดเลย
Ptg พานทอง ในเขตอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
Pth ปากท่อ ในเขตอําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
Pti ปัตตานี ในเขตจังหวัดปัตตานี
Ptl พัทลุง ในเขตจังหวัดพัทลุง
Pto พะโต๊ะ ในเขตบ้านพะโต๊ะ ตําบลพะโต๊ะ อําเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
Ptu ประทิว ในเขตอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
Py พัทยา ในเขตบ้านพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Pym พะยอมงาม ในเขตบ้านท่าน้ําเคม็ ตําบลท่าแพ อําเภอท่าแพ (เมือง) จังหวัดสตูล
Ra ระแงะ ในเขตอําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
Ran ระโนด ในเขตบ้านเชิงแส อําเภอกระแสสินธ์ุ (อําเภอระโนด) จังหวัดสงขลา
Rb ราชบุรี ในเขตจังหวัดราชบุรี
Re ร้อยเอ็ด ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
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สถานท่ีจัดตั้ง
Rg ระนอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระนอง
Rn เรณู ประมาณ 1 กิโลเมตรทางทิศเหนือของบ้านเรณู ตําบลเรณู อําเภอเรณู (ธาตุพนม) จังหวัดนครพนม
Ro รือเสาะ ในเขตอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
Rs รังสิต ในเขตนครรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Ry ระยอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระยอง
Sa สรรพยา ในเขตอําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
Sai สันทราย ในเขตบ้านแพะ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Sak ทรายขาว ในเขตบ้านทรายขาว ตําบลสะพานไม้แก่น อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
Sat สมอทอด ในเขตตําบลซับสมอทอด อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
Sb สระบุรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
Sd สะเดา ในเขตอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
Se เสนา ในเขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Sg ไทรงาม ในเขตบ้านบึงพิไกร อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร
Sh สัตหีบ ในเขตอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรี
Si สีคิว้ หลักกิโลเมตรท่ี 11 ห่างจากถนนสายสีคิว้-ชัยภูมิ ทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร อําเภอสีคิว้ 

จังหวัดนครราชสีมา
Sin สิงห์บุรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
Sk สกล ประมาณ 1 กิโลเมตรทางทิศเหนือของบ้านดอนน้อย อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
Ska สระแก้ว ในเขตจังหวัดสระแก้ว
Sm สมุทรปราการ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
Sn สูงเนิน ประมาณ 3 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของบ้านกลางใหญ่ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Sng สงขลา ในเขตบ้านนาสีทอง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
So สบปราบ ในเขตอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
Sp สันป่าตอง ในเขตบ้านกาด อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
Sri ศรีเทพ ในเขตอําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
Ss ศรีสงคราม ในเขตลุ่มน้ําสงคราม อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
St สีทน ใกล้กับอ่างเก็บน้ําห้วยสีทน อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์
Stn สะท้อน ในเขตบ้านเกาะสะท้อน ตําบลเกาะสะท้อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
Stu สตูล ใกล้กับสนามบินสตูล อําเภอเมือง จังหวัดสตูล
Su สุรินทร์ ในเขตเขาสวาย (พนมสวาย) อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
Suk สตึก ในเขตอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
Sw สวี ในพ้ืนท่ีศนูย์วิจัยพืชสวนชุมพร (โรงเรียนเกษตรกรรมชุมพร) ตําบลวิสัย อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
Ta ตากใบ ในเขตอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
Tac ท่าฉาง ในเขตอําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Tan ธัญบุรี ในเขตอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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สถานท่ีจัดตั้ง
Tc ท่าจีน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
Td ตราด ในเขตบ้านปลายคลอง อําเภอเมือง จังหวัดตราด
Te ท่าแซะ ในเขตอําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
Tg ทุ่งหว้า ในเขตบ้านทุ่งหว้า อําเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา
Ti ท่าใหม่ ในเขตอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Tim ท้ายเหมือง ในเขตอําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
Tk ตาคลี ในเขตอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
Tkn ตาขุน ในเขตบ้านตาขุน อําเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Tkt ตะก่ัวทุ่ง ในเขตอําเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา
Tl ท่าล่ี ทางด้านซ้ายมือของถนนสายบ้านสามแยก-ท่าล่ี ประมาณ 1 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ

บ้านโคกใหญ่  ตําบลโคกใหญ่ อําเภอท่าล่ี จังหวัดเลย
Tm ท่าม่วง ในเขตอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
Tn ท่าพล ในเขตบ้านท่าพล อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
Tng ตรัง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง
Tp ธาตุพนม ในเขตอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
Tph ตะพานหิน ในเขตอําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
Tq ท่าขวาง ในเขตบ้านท่าขวาง ตําบลบ่อนอก อําเภอเมือง จังหวัดประจวบครีีขันธ์
Tr ท่าเรือ บ้านศาลาลอย อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Ts ต้นไทร ในเขตบ้านต้นไทร อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
Tsl ท่าศาลา ในเขตอําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tsr ทุ่งสัมฤทธ์ิ ในพ้ืนท่ีทุ่งสัมฤทธ์ิ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
Tt ท่าตูม ในเขตอําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
Tu ท่าอุเทน ในเขตอําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
Tuk ทุ่งคา่ย ในเขตบ้านทุ่งคา่ย ตําบลทุ่งคา่ย อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
Ty ท่ายาง ในเขตอําเภอแก่งกระจาน (ท่ายาง) จังหวัดเพชรบุรี
Ub อุบล ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
Ud อุดร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
Utt อุตรดิตถ์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
Vi วิสัย ในพ้ืนท่ีศนูย์วิจัยพืชสวนชุมพร (โรงเรียนเกษตรกรรมชุมพร) ตําบลวิสัย อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
Wa วัฒนา ในเขตบ้านบัววัฒนา อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
Wat วังตง ในเขตบ้านวังตง ตําบลนาทอน อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
Wb วิเชียรบุรี ในเขตอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
Wc วังชมพู ทางด้านซ้ายมือของถนนสายวังชมภู-เพชรบูรณ์ ห่างจากบ้านวังชมภูประมาณ 5 กิโลเมตร ตําบลวัง

ชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
Wi วังไห ประมาณ 4 กิโลเมตร ทางทิศใต้ของบ้านปลาน้อย บ้านวังไห อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
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สถานท่ีจัดตั้ง
Wn วาริน ทางทิศตะวันออกประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากศนูย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี (สถานีทดลองพืชไร่

อุบลราชธานี) อําเภอสว่างวีระวงศ ์(วารินชําราบ) จังหวัดอุบลราชธานี
Wp วัลเปรียง ในเขตบ้านนาวัลเปรียง ตําบลไร่ใหม่ อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบครีีขันธ์
Ws วังสะพุง ประมาณ 2 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านนํ้าอ้อม บริเวณทางด้านขวามือของถนนเลย-

ขอนแก่น อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
Ya ยะลา ในเขตในเขตอําเภอเมือง จังหวัดยะลา
Yg ย่ีงอ ในเขตบ้านย่ีงอ ตําบลย่ีงอ อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส
Yk ย่านตาขาว ในเขตบ้านทุ่งกระบือ ตําบลทุ่งกระบือ อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
Yl ยางตลาด ในเขตอําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ
Yt ยโสธร ทางทิศตะวันออกของอําเภอเมืองยโสธร ประมาณ 8-10 กิโลเมตร ถนนสายยโสธร-อํานาจเจริญ 

จังหวัดยโสธร

ชุดดิน
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