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ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

บทคัดยอ 

 การศึกษาลักษณะและสมบัติของดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิตบริเวณจังหวัดอุทัยธานี ทําการศึกษา

โดยเลือกพืน้ที ่5 บริเวณ ผลการศึกษา พบวา ลักษณะและสมบัติตางๆ ของดินผันแปรไปตามสัณฐานภูมิประเทศ

และวัตถุตนกําเนิดของดิน ซึ่งสามารถแบงการเกิดดินตามลําดับภูมิประเทศเปน 2 กลุม คือ กลุมที่เกิดจากการ

สลายตัวผุพังอยูกับทีแ่ละตะกอนดาดเชิงเขาของหินแกรนิต อยูในสภาพพืน้ทีบ่ริเวณพืน้ผิวเหลือจากการกัดกรอน 

จําแนกดินไดดังนี้ ชุดดินทับเสลา (Tas) Loamy-skeletal, Ultic Haplustalfs ชุดดินบานไร (Bar) Coarse-loamy 

Ultic Haplustalfs และ ชุดดินลานสัก (Lsk) Coarse-loamy Typic Paleustalfs กลุมทีเ่กิดตะกอนน้าํพาจาก

หินแกรนิตเปนสวนใหญ จําแนกดินไดดังนี้ ชุดดินอุทัย (Uti) Coarse-loamy Oxyaquic Haplustalfs และ ชุดดิน

หนองฉาง (Nch) Fine-loamy Aeric Endoaqualfs  

สมบัติทางกายภาพของดินทีทํ่าการศึกษาพบวา ชุดดิน Tas, Bar, Lsk และ Uti มีอนุภาคขนาดทรายอยู

ในดินปริมาณสูง ชั ้นเนือ้ดินอยูในกลุมเนือ้หยาบ คาความหนาแนนรวมของดินสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 

(1.41-1.60 เมกะกรัมตอลูกบาศกเมตร) มีสัมประสิทธิ์การนําน้ําอยูในชวงชาปานกลางถึงเร็วมาก (1.26-67.09 

เซนติเมตรตอชั่วโมง) สวนชุดดิน Nch มีอนุภาคขนาดทรายปริมาณปานกลาง ชั้นเนื้อดินอยูในกลุมเนือ้ละเอียด

ปานกลาง ความหนาแนนรวมของดินอยูในระดับคอนขางต่ําถึงคอนขางสูง (1.28-1.76 เมกะกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

มีสัมประสิทธิ์การนําน้ําอยูในสวนใหญอยูในระดับชามาก (0.01-0.05 เซนติเมตรตอชั่วโมง)  

 สมบัติทางเคมีของดินท่ีทําการศึกษาพบวา คาปฏิกิริยาดินของชุดดิน Tas, Bar และ Lsk อยูในชวงกรดจัด

มากถึงกรดเล็กนอย (pH 4.6-6.4) ชุดดิน Uti และ Nch อยูในชวงกรดจัดมากถึงดางเล็กนอย (pH 5.0-7.6) 

ปริมาณอินทรียวัตถุในชุดดิน Tas, Bar และ Lsk อยูในระดับต่ํามากถึงปานกลาง  ( 0.8 - 19.2 กรัมตอกิโลกรัม )    

ชุดดิน Uti และ Nch อยูในระดับต่ํามากถึงคอนขางสูง (0.5-25.8 กรัมตอกิโลกรัม) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน

ประโยชน ชุดดิน Tas, Bar และ Lsk อยูในระดับต่ํามากถึงสูงมาก (1.4-131.7 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ชุดดิน Uti 

และ Nch อยูในระดับต่ํามากถึงสูง (1.0-28.7 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน ชุดดิน 

Tas, Bar และ Lsk อยูในระดับต่าํถึงสูงมาก (30.0-319.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ชุดดิน Uti และ Nch อยูในระดับ

ต่ํามากถึงสูงมาก (14.0-164.4 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ชุดดิน Tas, Bar และ Lsk  

อยูในระดับต่ําถึงคอนขางต่าํ (3.01-9.73 เซนติโมลตอกิโลกรัม)  ชุดดิน Uti และ Nch อยูในระดับต่ํามากถึง     

ปานกลาง (1.67-13.93 เซนติโมลตอกิโลกรัม) อัตรารอยละความอิ่มตัวเบสพบวา ทุกชุดดินสวนใหญอยูในระดับ

ปานกลางถึงสูง (รอยละ 35.91-87.57)  

(1) 
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 ผลการศึกษาทางแรวิทยาพบวา องคประกอบเชิงแรของอนุภาคขนาดดินเหนียว ชุดดิน Bar, Lsk, Uti 

และ Nch พบแรเคโอลิไนตปริมาณปานกลางถึงมากและแรอิลไลตปริมาณนอย สวนชุดดิน Tas พบแรเคโอลิไนต

และอิลไลตในระดับปานกลาง  องคประกอบเชิงแรของอนุภาคขนาดทรายแปงพบวา ทุกชุดดินมีแรควอตซเปน

แรหลักและมีแรเฟลดสปารปริมาณเล็กนอย 

จากสมบัติทางเคมีของดินทําใหระดับความอุดมสมบูรณของดินตางกัน โดยพบวา ชุดดิน Tas, Bar และ 

Nch มีความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลาง ชุดดิน Lsk และ Uti มีความอุดมสมบูรณอยูในระดับต่ํา เม่ือทําการ

จําแนกความเหมาะสมตอการปลูกพืช พบวา ชุดดิน Tas มีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกสับปะรดและ   

ปลูกหญาเลีย้งสัตว ชุดดิน Bar มีความเหมาะสมดีมากในการปลูกมะพราว มะมวง มะขาม และขนุน ชุดดิน Lsk  

มีความเหมาะสมดีในการปลูกมะมวงหิมพานต มะพราว มะมวง มะขาม ขนุน และหญาเลี้ยงสัตว ชุดดิน Uti       

มีความเหมาะสมดีในการปลูกมันสําปะหลัง ออย สับปะรด มะมวงหิมพานต มะพราว มะมวง มะขาม ขนุน และ

หญาเลี้ยงสัตว ชุดดิน Nch มีความเหมาะสมดีในการปลูกขาว  

ในการจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับงานดานปฐพีกลศาสตร ทีเ่นนหนักทางคุณสมบัติดินทางดาน

กายภาพ พบวา ชุดดิน Lsk มีความเหมาะสมดีถึง 6 กิจกรรม คือ การใชเปนดินถมหรือดินคันทาง การใชเปน

เสนทางแนวถนน การใชทําบอเกรอะ การใชสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การใชสรางอาคารต่ําๆ และการ

ใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน เนื่องจากไมพบชั้นวัตถุตนกําเนิดดินภายในหนาตัด ความลาดชันท่ีไมสูงมาก และไมติด

ขอจํากัดเรื่องการระบายน้าํของดิน การดูแลรักษาปรับปรุงบํารุงดินทําไดงายและเสียคาใชจายนอย ชุดดิน Uti มี

ความเหมาะสมดี 5 กิจกรรม คือ การใชเปนแหลงหนาดิน การใชเปนดินถมหรือดินคันทาง การใชเปนเสนทางแนว

ถนน การใชทําบอเกรอะ และการใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน ชุดดิน Tas และ Bar มีความเหมาะสมดี 3 กิจกรรม 

คือ การใชเปนดินถมหรือดินคันทาง การใชเปนเสนทางแนวถนน และการใชทําบอเกรอ เนือ่งจากพบชั้นวัตถุตน

กําเนิดดินภายในหนาตัด และพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง สวนชุดดิน Nch ความเหมาะสมดี 2 กิจกรรม คือ การใชเปน

บอขุดและการใชเปนพื้นที่อางเก็บน้ําขนาดเล็ก มีความยืดหยุนในการปรับใชงานดานปฐพีกลศาสตรนอยมีความ

ยุงยากในการดัดแปลงแกไขและตองเสียคาใชจายสูง เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องน้ําทวมหรือแชขัง 

(2) 
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สารบัญ 

 

                    หนา      

บทคัดยอ          (1)  

สารบัญ           (3) 

สารบัญตาราง          (5) 

สารบัญตารางภาคผนวก         (5) 

สารบัญภาพ          (6) 

บทท่ี 1 บทนํา           1 

1.1 บทนํา         1 

1.2 วัตถุประสงค         1 

บทท่ี 2 นามศัพท ความหมาย และการตรวจเอกสาร      2 

2.1 นามศัพทและความหมาย       2 

2.2 การตรวจเอกสาร        8 

บทท่ี 3 ขอมูลท่ัวไป         18 

3.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต        18 

3.2 สภาพภูมิอากาศและสมดุลน้ํา       18 

3.3 ลักษณะภูมิประเทศ        22 

3.4 ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน       24 

3.5 แมน้ําและแหลงน้ําท่ีสําคัญ       29 

3.6 พืชพรรณธรรมชาติและการใชท่ีดิน      31 

3.7 ทรัพยากรดิน         34 

บทท่ี 4 อุปกรณและวิธีการดําเนินงาน       40 

4.1 อุปกรณการดําเนินงาน       40 

4.2 วิธีการดําเนินงาน        40 

(3) 
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

สารบัญ (ตอ) 

 

                    หนา      

บทท่ี 5 ผลการศึกษา         45 

5.1 สภาพแวดลอม การกําเนิด และสัณฐานวิทยาของดิน    45 

5.2 สมบัติทางกายภาพของดิน       65 

5.3 สมบัติทางเคมีของดิน        70 

5.4 สมบัติทางแรวิทยาของดิน       81 

5.5 กระบวนการเกิดดิน        85 

5.6 การจําแนกดิน        88 

5.7 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน      93 

5.8 ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ     93 

5.9 ศักยภาพของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ     98 

5.10 ความเหมาะสมของดินสําหรับงานดานปฐพีกลศาสตร    102 

5.11 ศักยภาพของดินสําหรับงานดานปฐพีกลศาสตร     108 

บทท่ี 6 สรปุผลการศึกษา         113 

6.1 สรปุและวจิารณผลการศึกษา       113 

6.2 แนวทางการใชประโยชนท่ีดิน       116 

6.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ       124 

บทท่ี 7 ปญหาและขอเสนอแนะ        125 

7.1 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน      125 

7.2 ขอเสนอแนะ         125 

เอกสารอางอิง         126 
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ตารางท่ี 3-2 สภาพการใชท่ีดินของจังหวัดอุทัยธานี        32 

ตารางท่ี 3-3 ทรัพยากรดินท่ีสํารวจพบในจังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1:100,000   34 

ตารางท่ี 3-4 ทรัพยากรดินท่ีสํารวจพบในจังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1:25,000   37 

ตารางท่ี 5-1 สภาพแวดลอมบริเวณท่ีทําการศึกษา       57 

ตารางท่ี 5-2 ลกัษณะสําคัญบางประการของดินท่ีทําการศึกษา     58 

ตารางท่ี 5-3 ลักษณะสัณฐานวิทยาของหนาตัดดินในบริเวณท่ีทําการศึกษา    59 

ตารางท่ี 5-4 สมบัติทางแรวิทยาของดินท่ีทําการศึกษา      83 

ตารางท่ี 5-5 การจําแนกดินท่ีทําการศึกษาตามระบบอนุกรมวิธานดิน     92 

ตารางท่ี 5-6 การประเมินระดับความอุดมสมบูรณของดินท่ีทําการศึกษา    94 

ตารางท่ี 5-7 การประเมินความเหมาะสมของดินท่ีใชปลูกพืชเศรษฐกิจ     95 

ตารางท่ี 5-8 ความเหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจแตละระดับความลาดชัน    99 

ตารางท่ี 5-9 ศักยภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจของดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิต  101 
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ตารางท่ี 5-12 ศักยภาพดานปฐพีกลศาสตรของดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิต  111 

ตารางท่ี 6-1 ความสัมพันธระหวางสภาพพ้ืนท่ีและชุดดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิต 115 

สารบัญตารางภาคผนวก 

ตารางผนวกท่ี 1 สมบัติทางกายภาพของดินท่ีทําการศึกษา     145 
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บทที่ 1  

บทนํา 

1.1 บทนาํ 

เดิมขอมูลทรัพยากรดินในจังหวัดอุทัยธานีสวนใหญมาจากการจัดทําแผนที่ระดับจังหวัด 

มาตราสวน 1:100,000 และ 1:50,000 แตดวยเทคโนโลยีสารสนเทศทีก่าวหนาและพัฒนาการดาน

การสํารวจจําแนกดินมีความทันสมัยมากขึ ้นประกอบกับการใชประโยชนที ่ดินมีการพัฒนา

เปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหกองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดินไดดําเนินการสํารวจดินเพื่อ

การเกษตรระดับจังหวัด มาตราสวน  1:25,000 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและปรับปรุงขอมูล

ขอบเขตดินใหมีความถูกตองสอดคลองกับพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพบวา จังหวัดอุทัยธานีมีพ้ืนท่ี

สวนใหญทางดานทิศตะวันตกของจังหวัดเปนภูเขาหินแกรนิต วางตัวแนวเหนือ-ใตตอเนื่องมาจาก

ภูเขาหินแกรนิตจังหวัดตาก ทําใหพบดินที ่พัฒนามาจากหินแกรนิตในทุกธรณีสัณฐาน และมี

ทรัพยากรดินในพื้นที่ที่มีความลาดชันนอยกวารอยละ  35 ซึ่งพัฒนามาจากหินแกรนิตกระจายอยู

ท่ัวไปมากกวารอยละ 50 ของดินในพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด  

ลักษณะสัณฐานวิทยาของดินมีความสัมพันธกับสภาพภูมิประเทศ ทําใหสภาพการระบายน้ํา 

การกรอน การทับถม การเคลื ่อนยายและสะสมวัสดุทางแร และสมบัติตางๆ ของดินมีความ

แตกตางกัน ดังนั้นการศึกษาการกําเนิด สัณฐานวิทยา สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และ

องคประกอบเชิงแรของดินที ่มีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิตตามลําดับสภาพภูมิประเทศจึงมี

ความสําคัญมาก เนื่องจากทําใหสามารถจําแนกดินในระดับชุดดิน ซ่ึงเปนการจําแนกขัน้ต่ําสุดใน

ระบบอนุกรมวิธานดิน ทําใหฐานขอมูลของทรัพยากรดินในประเทศไทยมีความครบถวน สมบูรณ 

ถูกตองและเปนปจจุบัน รวมถึงทราบความอุดมสมบูรณของดิน สามารถทําการจําแนกความเหมาะสม

ของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและจําแนกความเหมาะสมดานปฐพีกลศาสตรไดอยางเหมาะสม 

นําไปสูการบริหารจัดการทรัพยากรดิน การปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษดินและน้ําเบื้องตน ทําให

เกิดการใชทรัพยากรดินอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

 

1.2 วัตถุประสงค 

1. เพือ่ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติทางกายภาพ เคมี แรวิทยา และการกําเนิดของ

ดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินแกรนิตในจังหวัดอุทัยธานี เพ่ือสําหรับใชกําหนดเปนลักษณะและ

สมบัติของดินตัวแทนหลัก  

2. เพือ่จําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและจําแนกความเหมาะสม

ของดินดานปฐพีกลศาสตร อันเปนขอมูลพื้นฐานในการพิจารณาวางแผนการใชประโยชนที่ดินและ

จัดการดินไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
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บทที่ 2 

นามศัพท ความหมาย และการตรวจเอกสาร 

2.1 นามศัพทและความหมาย 

2.1.1 ดิน (soils) หมายถึง  เทหวัตถุท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวและมีวิวัฒนาการตามธรรมชาติท่ีเกิด

จากการสลายตัวของหินและแรธาตุ ผสมคลกุเคลากับอินทรียวัตถุ (Dokuchaev, 1983) ซึง่ปกคลุมผิว

โลกอยูเปนชั้นบางๆ เปนวัตถุทีค้่าํจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืช มีการแบงชั้น (horizon) 

ท่ีสามารถสังเกตเห็นไดจากตอนบนลงไปตอนลาง มีอาณาเขตและลักษณะประจําตัว ซ่ึงประกอบดวย

แรธาตุที่เปนของแข็ง อินทรียวัตถุ น้ํา และอากาศที่มีสัดสวนแตกตางกันออกไป การเกิดขึ้นของดิน

เปนผลสืบเนื่องมาจากการกระทํารวมกันของปจจัยตางๆ เชน สภาพภูมิอากาศ พืช และสิ่งมีชีวิต 

ตอวัตถุตนกําเนิดของดิน ในสภาพพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งตลอดชวงระยะเวลาหนึ่ง 

2.1.2 ปจจัยในการกําเนิดดิน (soil forming factors)  หมายถึง ปจจัยที่ควบคุมการเกิด

และพัฒนาการของดิน 5 ปจจัย ประกอบดวย สภาพภูมิอากาศ (climate) ปจจัยทางชีวภาพ (biotic 

factor) ความตางระดับของพ้ืนท่ีหรือสภาพภูมิประเทศ (relief หรือ topography) วัตถุตนกําเนิดดิน 

(soil parent material) และระยะเวลาหรือพัฒนาการของดิน (time) ความสัมพันธของปจจัยเหล่านี้

สามารถเขียนแทนไดดวยสมการ (Jenny, 1941)  

s = f (cl, o, r, p, t, …) เม่ือ s = ดินชนิดหนึ่ง 

1) สภาพภูมิอากาศ (climate) สภาพภูมิอากาศที่มีอิทธิพลตอการเกิดของดินหรือทํา

ใหดินมีลักษณะแตกตางกัน ไดแก ปริมาณการกระจายตัวของฝนและอุณหภูมิ ซ่ึงปจจัยท้ังสองอยางนี้

มีอิทธิพลตออัตราการสลายตัวของทั้งหินและแรของวัตถุตนกําเนิดดิน  (weathering process)  ใน

ดานกายภาพและเคมี (physical and chemical weathering) ทั้งยังมีอิทธิพลตออัตราความเร็วของ

การเคลื่อนยายและการสะสมใหมของหินและแรท่ีถูกแปรสภาพโดยตัวการสําคัญมาเปนวัตถุตนกําเนิด

ของดิน รวมไปถึงการชะลางพังทลายของดิน การชะละลายธาตุอาหารพืชในดินและสภาพความชื้นในดิน 

บริเวณเขตรอนซึ่งมีอุณหภูมิสูงและมีปริมาณฝนตกชุก หิน แร จะสลายตัวเปนดินไดเร็ว การผุพัง

สลายตัวตางๆ จึงดําเนินไปอยางรวดเร็ว เกิดการชะลางธาตุอาหารพืชออกไปไดมาก จึงมักทําใหดินมี

ความอุดมสมบูรณต่ํา นอกจากนีภู้มิอากาศยังมีผลตอชนิดของสิง่มีชีวิตและพืชพรรณ ซึง่เปนปจจัยที่

ควบคุมการสรางตัวของดินดวย 

2) ปจจัยทางชีวภาพ (biotic factor)  ไดแก สิง่มีชีวิต ซ่ึงประกอบดวยพืชและสัตว 

แตมักจะเนนที่พืชพรรณตางๆ ที่ขึ ้นปกคลุมบนผิวดิน โดยมีอิทธิพลตอความหนาของชั ้นดินบน 

ปริมาณอินทรียวัตถุหรือปริมาณธาตุคารบอนที่เปนองคประกอบในดิน ปริมาณและการหมุนเวียน

ของธาตุอาหารพืช ระดับความชื้น องคประกอบทางเคมีของดิน และสมบัติของดินทางดานอื่นๆ  
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หากพืชพรรณที่ขึ้นปกคลุมดินถูกทําลายยอมสงผลกระทบตอระดับความอุดมสมบูรณของดิน ทําให

ดินเกิดความเสื ่อมโทรม โดยเฉพาะการชะลางพังทลายของหนาดินที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและ

รุนแรง นอกจากนี้พืชพรรณยังมีความสัมพันธกับชนิดของดินอีกดวย เชน บริเวณปาดิบชื้นทีช่ัน้ดินบน

จะหนา จะมีปริมาณอินทรียวัตถุสะสมสูงและดินจะมีความชื้นตลอดทัง้ป สวนดินบริเวณพืน้ทีป่าสน

หรือปาสนเขามักมีความอุดมสมบูรณต่าํ ปฏิกิริยาดินเปนกรด ในขณะทีพื่้นที่ปาชายเลนจะเปนดินที่

ยังมีสภาพไมอยูตัวหรือเปนเลนเละ มีปริมาณเกลือเปนองคประกอบมาก บางแหงมีสารประกอบของ

ธาตุกํามะถันเปนองคประกอบอยูสูง สําหรับพื้นที่ปาพรุจะมีลักษณะดินสวนใหญเปนดินเหนียวปน

อินทรียสารสูงในสภาพน้ําขัง คาปฏิกิริยาดินจะเปนกลาง แตถาทําใหดินแหงจะกลายเปนดินกรดจัด

และเกิดการยุบตัวลงมาก 

3) ความตางระดับของพืน้ทีห่รือสภาพภูมิประเทศ (relief หรือ topography) ใน

ทีน่ี ้หมายถึงความสูงต่ ําหรือระดับที่ไมเทากันของสภาพพื้นทีแ่ละความลาดชันของพื้นที่ จะมีความ

เก่ียวของกับระดับน้ําใตดิน ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะมีอิทธิพลตอการเกิดลักษณะชั้นในหนาตัดดิน ความลึก 

สี ความชื้นสัมพัทธ และความรุนแรงของการชะลาง เปนตน ตัวอยางเชน บริเวณพ้ืนท่ีราบลุมน้ําทวมถึง 

ลักษณะของชั้นดินท่ีเกิดข้ึนจะแยกออกจากกันใหเห็นไมชัดเจน ในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขัง ระดับน้าํใตดิน

อยูตื้น ดินมีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว มักมีชั้นดินบนที่หนา เนือ่งจากเปนแหลงทับถมของ

ตะกอนเนื้อละเอียด สวนบริเวณพ้ืนท่ีดอน ดินมีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี การพัฒนาการของชั้นดิน

มีความชัดเจนและเปนไปอยางตอเนือ่ง ดินทีเ่กิดในที่ทีมี่ความลาดชันสูง มักเปนดินตื้น มีชัน้ดินนอย 

การชะลางหนาดินมาก ชั้นดินบนจะบางหรืออาจไมมีชั้นดินบนเลยก็ได 

4) วัตถุตนกําเนิดดิน (soil parent material) วัตถุตนกําเนิดดินในทีน่ีห้มายถึง วัตถุ

ซึง่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหิน แร และเศษซากพืชและสัตว ซ่ึงอาจเปนวัสดุที่เกิดจากการแปร

สภาพอยูกับที ่ณ บริเวณนัน้ หรือเปนพวกตะกอนทีถู่กเคลื่อนยายมาจากแหลงอื่นโดยวัสดุนําพา เชน 

น้ํา ลม หรือธารน้ําแข็ง แลวมาทับถมอยูในบริเวณใดบริเวณหนึง่ องคประกอบของวัสดุเหลานีจ้ะเปน

ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอลักษณะและสมบัติของดินท่ีเกิดข้ึน วัตถุตนกําเนิดดินเปนปจจัยควบคุมการ

เกิดดินท่ีสําคัญและมองเห็นไดคอนขางชัดเจนทีสุ่ด และมีอิทธิพลตอองคประกอบของดิน เชน สี เนื้อดิน 

โครงสราง และสมบัติทางเคมีของดิน โดยทัว่ไปดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดที่สลายตัวมาจากหินพวก 

ทีมี่ปฏิกิริยาเปนดาง  (basic rock) มักจะเปนดินเนือ้ละเอียด อาจมีสีดํา น้าํตาล เหลือง หรือแดง มี

ความอุดมสมบูรณตั ้งแตระดับต่ ําถึงสูง สวนดินทีเ่กิดจากหินพวกหินทรายหรือหินแกรนิต ที่มีแร

องคประกอบสวนใหญเปนพวกควอตซ จะมีปฏิกิริยาเปนกรด (acid rock) มักจะใหดินเนือ้หยาบ สีจาง มี

ธาตุอาหารพืชนอย ความอุดมสมบูรณและความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ํา เปนตน 
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วัตถุตนกําเนิดดินทีเ่ปนอนินทรียสารหรือแรธาตุ ทีพ่บสวนใหญสามารถจําแนกออกไดดังนี้ 

(เอิบ, 2552) 

(1) วัสดุตกคาง (residuum) เกิดจากการผุพังอยู กับที่ตอเนื ่องจากหินแข็งขึ้นมา

ดานบน มีลักษณะท่ีเก่ียวกับชั้นหินดานลาง แลวแตวาจะเปนดินชนิดใด เนื้อประกอบดวยอนุภาคท่ีไม

มีการแยกขนาด  

(2) เศษหินเชิงเขา (colluvium) เกิดจากชิน้สวนของหินและแรที่ผุพัง แลวรวงหลน

ลงมาจากสวนท่ีสูงลงไปหาท่ีต่ําเพราะแรงดึงดูดของโลก และทับถมกันอยูไมไกลจากแหลงเดิม โดยยัง

เปนชิ้นสวนที่มีรูปรางและขนาดคละกัน (ไมมีการคัดขนาด) หลังจากนั้นจึงเกิดเปนดินขึ้น มักพบ

รวมกับวัสดุตกคาง และอยูใกลกับภูเขาหรือหนาผา 

(3) ตะกอนน้ํา (water deposits) เกิดจากการสะสมกันของตะกอนท่ีถูกน้ําพัดพามา 

ลักษณะเดนคือ จะมีการคัดขนาดทัง้ในแนวดิ่งและแนวราบ ปกติตะกอนจะมีขนาดเทากันในบริเวณ

หนึ่งๆ ขนาดจะใหญเม่ืออยูใกลแหลงของตะกอน และขนาดตะกอนจะเล็กลงทางปลายน้ํา 

5) ระยะเวลาหรือพัฒนาการของดิน (time) บทบาทของเวลาที่เกี่ยวของกับการเกิด

ดินมีท้ังระยะเวลาท่ีแทจริงที่ดินเริม่พัฒนาจากวัตถุตนกําเนิดดินซึ่งเปนอายุจริงของดินและระยะเวลา

สัมพัทธ ซ่ึงหมายถึงระดับการพัฒนาของดิน สําหรับอิทธิพลของเวลาในแงของการเกิดดินนัน้หมายถึง 

ชวงหนึ่งของเวลาท่ีตอเนื่องกันไปโดยไมมีเหตุการณรุนแรงขัดจังหวะการพัฒนาตัวของดิน เวลาท่ีเปน

ศูนยสําหรับดินชนิดหนึ่ง คือ จุดที่ไดมีเหตุการณรุนแรงอยางหนึ่งทางดินเกิดขึ้น ถือวาเปนจุดสิ้นสุด

ของเวลาในการสรางตัวของดินและจะเปนจุดเริ ่มตนของชวงเวลาในการสรางตัวของดินชวงตอไป 

เหตุการณรุนแรงดังกลาวอาจหมายถึง การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ ระดับน้ ําใตดิน การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในทันทีทันใดหรือการเปลีย่นแปลงของวัตถุตนกําเนิดดิน เชน มีการทับถม

อยางรุนแรงของตะกอนใหม เปนตน เราสามารถใชลักษณะและสมบัติบางประการในการเปรียบเทียบ

อายุของดินได เชน ความลึกของดิน ความหนาของชั้นดิน สีของดิน เปนตน ชั้นดินท่ีมีการสะสม

อินทรียวัตถุหนากวาแสดงวามีระยะเวลาในการพัฒนามากกวา แมวาจะเริ่มพัฒนาพรอมกันก็ตาม 

ดินลึกมีระยะเวลาการพัฒนามากกวาดินตืน้ หรือดินสีแดงผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงมานานกวา

ดินสีดําหรือสีน้ําตาล และถือเปนดินท่ีมีอายุมาก และดินท่ีผานกระบวนการเกิดดินทีรุ่นแรงกวาจะถือ

วามีอายุมากกวา 

6) ปจจัยแทรกในการเกิดดิน (dots factor) คือ วัสดุท่ีเพ่ิมเติมเขาสูดินไดจากแหลง

อ่ืนหรือในภาวะบางอยาง ดินอาจจะไดรับอิทธิพลของกระบวนการที่เกิดขึ้นในลักษณะอุบัติเหตุได 

เชน การเกิดไฟเผาในบริเวณผิวหนาพืน้ที่ อาจรวมถึงอิทธิพลการจัดการดินของมนุษย เชน การใสปุย 

การใสปูน หรือวัสดุปรับปรุงดิน (เอิบ, 2548) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



5 
 

2.1.3 กระบวนการทางดิน (pedological processes)  จะเกี่ยวของกับการผุพังสลายตัว

ของท้ังอินทรยีสารและอนินทรียสารกับการสังเคราะหวัตถุใหม ทีเ่กิดขึน้จากอิทธิพลของกระบวนการ

สรางดิน และอยูภายใตอิทธิพลของปจจัยควบคุมการเกิดดิน โดยทั่วไปมักจะแยกกระบวนการเกิด

ของดินออกเปน  2 ลักษณะใหญๆ  ดวยกัน  คือ กระบวนการทําลายและกระบวนการสราง ซ่ึง

กระบวนการทั้งสองแบบนี้อาจจะเกิดขึน้พรอมกัน หรือเกิดกระบวนการทําลายขึ้นกอนแลวเกิด

กระบวนการสรางดนิตามมาก็ได ตามทฤษฎกีารเกิดดนิกระบวนการสรางดินมีความแตกตางกันอยางมาก 

เห็นไดวาสมบัติของดินโดยทั่วไปนั้นมีความเหมือนและคลายคลึงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคํานึงถึง

ขั้นของการเกิดดินในขั้นที่สองคือการเกิดและแบงแยกชั้นดินหลังจากผานขั้นที่หนึ่งคือการผุพังและ

ทับถมของวัตถุตนกําเนิดดินแลว ในกระบวนการสรางดินจะมีหลักของการเปลีย่นแปลงเกิดข้ึน 

กระบวนการเหลานี้สามารถจัดรวมเปนกลุมได 4 กลุมดวยกัน (Simonson, 1959; เอิบ, 2548) 

1) การเพิ่มเติมวัสด ุ ( addition ) เชน การเพิ่มเติมวัสดุอินทรียและวัสดุแรธาตุลงดินใน

ลักษณะของแข็ง ของเหลว และกาซ ประกอบดวยการเพิม่วัสดุในดิน (enrichment) การสะสมวัสดุ

ผิวหนา (cumulization) และการตกทับถมของเศษพืช (littering) 

2) การสูญเสียวัสดุ (losses) เปนการสูญเสียวัสดุไปจากดิน ประกอบดวย การชะละลาย 

(leaching) และการกรอน (erosion) 

3) การเคลื่อนยายวัสดุ (translocation) เปนการเคลื่อนยายวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

ภายในดิน ประกอบดวย  การซึมชะหรือการเคลื่อนยายออก  ( eluviation )  การสะสมหรือการ

เคลื่อนยายเขา (illuviation) การสะสมแคลเซียมคารบอเนต (calcification) การสูญเสียแคลเซียม

คารบอเนต (decalcification) การสะสมเกลือ (salinization) การสูญเสียเกลือ (desalinization) 

การสะสมดาง (alkalization) การสูญเสียดาง (dealkalization) การยายที่เชิงกล (lessivage) การ

รบกวนดิน (pedoturbation) และการเปนสีจางของดิน (leucinization)  

4) การเปลี่ยนแปลงรูปวัสดุ (transformation) เปนการเปลี่ยนแปลงรูปของวัสดุแรธาตุและ

วัสดุอินทรียจากรูปหนึง่ไปเปนอีกรูปหนึ่งในดิน ประกอบดวย การสลายตัว (decomposition) การ

สังเคราะห (synthesis) การเกิดฮิวมัส (humification) การแปรรูปเปนแรธาตุ (mineralization) 

การเพ่ิมซิลิกา (resilication) การรวนซุยของดิน (loosening) และการแข็งข้ึนของดิน (hardening) 

2.1.4 ลําดับภูมิประเทศ (toposequence) หมายถึง ลําดับของลักษณะสัณฐานดินทีเ่กิดบน

วัตถุตนกําเนิดชนิดเดียวกัน แตมีสมบัติแตกตางกัน เนื่องจากเกิดในสภาพภูมิประเทศท่ีแตกตางกัน ใน

การใชคํานี้ครั้งแรกเนนสมบัติดินท่ีแตกตางกันท่ีมีสาเหตุมาจากระดับความสูงของตําแหนงและสภาพ

อุทกวิทยาท่ีแตกตางกันของเนินเขา สวนลําดับดิน (soil sequence) หมายถึง การเรียงลําดับหนวยดิน

หรือชนิดของดินทีพ่บในพื้นทีต่ามความแตกตางของปจจัยทีใ่หกําเนิดดิน รูปแบบของการเรียงลําดับ

นั้นจะตองมีรูปแบบเดียวกันไมวาจะพบในบริเวณตางกัน การทีเ่กิดลําดับดินอยางสม่ําเสมอเนือ่งจาก
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อิทธิพลของปจจัยทีใ่หกําเนิดดินอยางใดอยางหนึ่ง เชน ลําดับภูมิประเทศ ลําดับชีวภาพ ลําดับหิน 

ลําดับภูมิอากาศ  ลําดับเวลา และลําดับมนุษย ( คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมปฐพีวิทยา, 2551 )

สภาพภูมิประเทศที่แตกตางกันจะมีผลตอลักษณะการระบายน้ําของดิน  เชนเดียวกับกระบวนการ

กรอนและการทับถมที่มีความสัมพันธกับการเคลือ่นยายของวัสดุและการละลายในพืน้ที ่ สมบัติดิน

บางประการจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิประเทศ เชน  ความหนาของชั้นดินบนมักเพิ่มขึ้นใน 

สวนต่ําของสภาพภูมิประเทศ และโดยปกติแลวตนไมในบริเวณตอนลางของชวงความลาดชันจะให

ผลผลิตและการเจริญเติบโตดีกวาตอนบน (Gerrard, 1992) 

2.1.5 ระบบอนุกรมวิธานดิน ( Soil Taxonomy ) ซึ ่งเปนระบบการจําแนกดินของ

สหรัฐอเมริกาท่ีมีการนํามาใชในประเทศไทยนับตั้งแตป พ.ศ. 2518 เปนตนมา ระบบอนุกรมวิธานดิน

แบงขั้นการจําแนกดินเปน 7 ขั้น โดยเรียงลําดับจากการจําแนกขั้นสูงสุดไปหาขั้นต่าํสุด ไดดังนี้ 

ขั้นของการจําแนกขั้นสูง 4 ข้ัน คือ อันดับดิน (soil order) อันดับดินยอย (soil suborder) กลุมดิน 

(soil great group) และกลุมดินยอย (soil subgroup) ขั้นของการจําแนกขั้นต่ํา 2 ข้ัน คือ พวกดิน

หรือวงศดิน (soil family) และชุดดิน (soil series)  (Soil Survey Staff, 2014) 

2.1.6 ชุดดิน (soil series)  เปนชื่อชั้นของการจําแนก  (taxonomic classes)  ตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน ถือวาเปนข้ันการจําแนกข้ันต่ําสุด ตอจากวงศดิน กลุมดินยอย กลุมดินใหญ อันดับยอย 

และอันดับ การใหชือ่ชุดดินใชชื่อสถานที่พบครั้งแรกเปนหลัก เชน ชือ่ตําบล อําเภอ จังหวัด หรือชื่อ

ของบริเวณท่ีมีลักษณะเดนเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายและบางครั้งอาจใชชื่อของแมน้ํา ลําคลอง ซ่ึง

มีพ้ืนท่ีเปนบริเวณกวาง (กอนหนานี้ประเทศไทยกําหนดใหใชพืน้ที่ 20 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป ปจจุบัน 

กําหนดใหใชพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร และสามารถตั้งเปนชุดดินได แมจะมีพื้นที่ที่พบนอยกวา 

8 ตารางกิโลเมตร ถาดินนั้นมีลักษณะแตกตางไปจากชุดดินอ่ืนเดนชัดจริงๆ)  (เอิบ, 2548) 

2.1.7 ดินหนึ่ง  ( soil individual ) คือ ดินที่กําหนดเปนแนวความคิดวา เปนเทหวัตถุที่มี

ลักษณะเปนสามมิติ เปนองคประกอบของภูมิทัศน ดินจะปรากฏอยู ณ ท่ีหนึ่ง ซ่ึงในทางดิ่งจะเริ่ม

ตั้งแตสวนท่ีสัมผัสอากาศลึกลงไปจนถึงชั้นวัสดุธรณีท่ีอยูดานลาง ในทางราบจะขยายขอบเขตดานขาง

ออกไปจนถึงลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ดินหนึ่งจะมีขอบเขตติดกับดินอืน่หรือวัสดุที่

ไมใชดิน ความแตกตางระหวางดินหนึ่งกับดินอ่ืนๆ จะเปนอะไรก็ได เชน ความลึกตางกัน ลักษณะของ

ชั้นดินท่ีประกอบอยูตางกัน โดยขนาดท่ีเล็กท่ีสุดของดินหนึ่ง เรียกวา พีดอน (pedon)  

2.1.8 พีดอน (pedon) คือ ปริมาตรท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถบอกไดวาเปนดินหนึ่ง 

2.1.9 หนวยหลายพีดอน (polypedon) คือ กลุมของพีดอนทีเ่หมือนและตอเนือ่งกัน ขอบเขต

ของโพลีพีดอนไปจรดพื้นทีที่่ไมมีดินหรือถึงพืน้ที่ดินอื่นทีมี่ลักษณะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ใน

ระบบอนุกรมวิธานดินถือวาเปนหนวยการจําแนกในระบบชุดดิน มีความหมายเดียวกับดินหนึ่ง  
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2.1.10 หินแกรนิต (Granite) เปนหินที่พบมากและแพรหลายที่สุดในจํานวนหินอัคนีดวยกัน 

มีเนื้อหินแบบเนื้อหยาบ โครงสรางแบบแนนทึบ แรสีจางทีเ่ปนองคประกอบเปนควอตซ โพแทสเซียม

เฟลดสปาร และแพลจิโอเคลส แรสีเขมที่เปนองคประกอบรวมดวยคือ ไบโอไทตและกลุมแอมฟโบล 

(อัญชลแีละคณะ, 2555) การจาํแนกหนิแกรนติของประเทศไทยแบงออกเปน 3 แนว คือ  

1) หินแกรนิตแนวตะวันออกมักเปนมวลหินขนาดเล็ก หรืออาจเกิดเปนมวลหินขนาดใหญ 

ซึง่ประกอบดวยมวลหินขนาดเล็กของหินแกรนิตชนิดตางๆ แทรกทับซอนกันอยู หินแกรนิตแนวนี้

มักจะเกิดขึ้นปะปนและสัมพันธกับกลุมหินภูเขาไฟจึงมีประเภทหินและแรประกอบหินแตกตางกัน

มาก บริเวณทีพ่บหินแกรนิตแนวนี้ ไดแก บริเวณจังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดแพร จังหวัด

ตาก บริเวณตะวันออกของนครสวรรค (อําเภอไพสาลี) ดานทิศตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(เขาหินซอน) จังหวัดจันทบุรี (เขาสอยดาว) และจังหวัดตราด (เขาพริ้ว)  

2) หินแกรนิตแนวตอนกลาง เปนมวลหินขนาดใหญเปนแนวยาวติดตอกันตามแนวเหนือ-ใต 

บริเวณอําเภอฝาง อําเภอแมแจม อําเภอขุนยวม อําเภอสะเมิง อําเภอฮอด และเทือกเขาดอยอินทนนท 

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน เทือกเขาขุนตาล จังหวัดลําปาง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และจาก

บริเวณอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม บริเวณตะวันตกของ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนแนวลง

มาทางใตผานเทือกเขาหินแกรนิตของจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยองและภาคใตของ

ประเทศไทย  

3) หินแกรนิตแนวตะวันตก มีลักษณะคลายหินแกรนิตแนวตอนกลางและแนวตะวันออก 

แตลักษณะเนื้อหินแกรนิตที่พบหยาบใหญไมเทากัน ผลึกแรมักไมมีการเรียงตัว โดยพบตามบริเวณ

ชายแดนไทย-เมียนมาร ไดแก บริเวณตะวันตกของ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัด

เชียงใหม จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณตะวันตกของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดภูเก็ต ชายทะเล

ตะวันตกบริเวณจังหวัดระนอง 

ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีจัดอยูในแนวหินแกรนิตตอนกลางของประเทศไทย จะเกิดเปน

มวลหินขนาดใหญ เปนแนวยาวติดตอกัน หินแกรนิตบางสวนมีลักษณะผลึกแรเรียงตัวเปนแถบ 

เปนแนวตรงและแถบคดโคง มีลักษณะการเรียงตัวของแรคลายหินไนส จึงมักถูกเรียกวา ไนสิกแกรนิต 

ซ่ึงเชื่อวาเกิดจากหินแกรนิตถูกบีบอัดตามแนวรอยเลื่อนขนาดใหญ สวนใหญของหินแกรนิตในจังหวัด

อุทัยธานีจะวางตัวในแนวเหนือ - ใต ตอเนื่องกับหินแกรนิตในจังหวัดตาก ในพ้ืนท่ีบริเวณนี้เรียก

หินแกรนิตวา บานทองหลางแกรนิต พบกระจายตัวในทางดานตะวันตกของจังหวัด ลักษณะหิน

ประกอบดวย หินแกรนิตเนื้อหยาบมีผลึกเฟลดสปารขนาดใหญมาก ผลึกแรจะเรียงตัวเปนแนวตัง้แต

เรียงตัวธรรมดา จนถึงเปนชัน้ขาวสลับดํา หินแกรนิตในแนวตอนกลางนีมี้สัดสวนของแรสีขาวและแร

สีดําอยูในชวงจาํกัดแคบๆ ซ่ึงจัดอยูในกลุมของหินแกรนิตแท (true granite) (กรมทรพัยากรธรณี, 2551) 
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2.2 การตรวจเอกสาร 

2.2.1 การสํารวจดินท่ีพบดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิตของจังหวัดอุทัยธานี 

การสํารวจดินจังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1 : 100,000 (กองสํารวจและจําแนกดิน, 2533) 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูลตางๆ เกี่ยวกับทรัพยากรดิน นําไปใชประโยชนในการจัดวางโครงการ

สําหรับพัฒนาดานการเกษตร พบดินที ่มีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิต มีเนื ้อทีร่อยละ 10.17 

ประกอบดวย ชุดดินทับเสลา (Tas) ชุดดินบานไร (Bar) ชุดดินมาบบอน (Mb) ชุดดินภูสะนา (Ps) 

ชุดดินจันทึก (Cu) และชุดดินดงตะเคียน (Dt )  

การสํารวจดินสองขางทางหลวงสายอําเภอหนองฉาง อําเภอบานไร มาตราสวน 1 : 50,000 

(กองสํารวจท่ีดิน, 2515) เพื่อจัดสรรใหราษฎรเขาอยูอาศัย ปองกันการบุกรุกเขาถือครองที่ดินโดย

พละการ พบดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิต คือ ชุดดินดงตะเคียน (Dt) และชุดดินเลย (Lo)  

การสํารวจดินหวยแมดีนอยตําบลแกนมะกรูด อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี โดยการ

คัดเลือกพืน้ที่และใหขอเสนอแนะในการใชประโยชนทีด่ินตามความสามารถของดินใหกับฝายทหาร 

(กองสํารวจดิน, 2520) โดยการสํารวจครั้งนี้ไมพบดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิต 

การสํารวจดินในจังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1:50,000 โดยจัดทําข้ึนเพ่ือปรับปรุงขอมูลดิน

ในระดับจังหวัด (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน, 2547) เปนแผนทีแ่สดงขอบเขตดินโดยใช

หนวยแผนทีข่องกลุมชุดดินและหนวยสัมพันธของกลุมชุดดิน โดยพบดินที่มีวัตถุตนกําเนิดมาจาก

หินแกรนิตดังนี้  

1) อําเภอลานสัก สํารวจพบกลุมชุดดินที่ 37 ชุดดินทับเสลา (Tas) กลุมชุดดินที่ 35 

ชุดดินมาบบอน (Mb) กลุมชุดดินที่ 29 ชุดดินหนองมด (Nm) กลุมชุดดินที่ 40 ชุดดินหุบกะพง (Hg) 

กลุมชุดดินท่ี 44 ชุดดินจันทึก (Cu) กลุมชุดดินท่ี 46 ชุดดินโปงตอง (Po) และกลุมชุดดินที ่56 ชุดดิน

ภูสะนา (Ps)  

2) อําเภอบานไรและอําเภอหวยคต สํารวจพบกลุมชุดดินที ่37 ชุดดินทับเสลา ( Tas) 

กลุมชุดดินที่ 35 ชุดดินมาบบอน (Mb) กลุมชุดดินที่ 40 ชุดดินหุบกะพง (Hg) และกลุมชุดดินที่ 44 

ชุดดินจันทึก (Cu)  

3) อําเภอทัพทัน สํารวจพบกลุมชุดดินที่ 35 ชุดดินมาบบอน (Mb) กลุมชุดดินที่ 40 

ชุดดินหุบกะพง (Hg) กลุมชุดดินท่ี 44 ชุดดินจันทึก (Cu) และกลุมชุดดินท่ี 56 ชุดดินภูสะนา (Ps)  

4) อําเภอสวางอารมณพบกลุมชุดดินที่ 35 ชุดดินมาบบอน (Mb) กลุมชุดดินที่ 40 

ชุดดินหุบกะพง (Hg) และกลุมชุดดินท่ี 44 ชุดดินจันทึก (Cu)  

5) อําเภอหนองขาหยาง อําเภอหนองฉาง และอําเภอเมือง สํารวจพบกลุมชุดดินที่ 35 

ชุดดินมาบบอน (Mb) กลุมชุดดินท่ี 40 ชุดดินหุบกะพง (Hg) และกลุมชุดดินท่ี 44 ชุดดินจันทึก (Cu) 
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การสํารวจดินจังหวัดอุทัยธานีมาตราสวน 1 : 25,000 (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 

2559) เพ่ือสํารวจและปรับปรุงขอมูลขอบเขตดินใหมีความถูกตองสอดคลองกับพ้ืนท่ีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ซ่ึงการแสดงผลขอมูลดินในครั้งนี้ไดใชแผนท่ีภาพถายออรโธสีเชิงเลข (orthophoto) ซึ่งสามารถแสดง

รายละเอียดของสภาพพืน้ที่และสภาพแวดลอมทีเ่ปนจริงไดอยางชัดเจนและทันสมัยที่สุดที่มีอยู โดย

พบดินที่มีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิต มีเนื้อที่รอยละ 33.77 ประกอบดวย ชุดดินทับเสลา (Tas) 

ชุดดินบานไร (Bar) ชุดดินลานสัก (Lsk) ชุดดินอุทัย (Uti) ชุดดินหนองฉาง (Nch) ชุดดินทัพทัน 

(Tht) ชุดดินหนองมด (Nm) ชุดดินโปงตอง (Po) ชุดดินภูสะนา (Ps) และชุดดินจันทึก (Cu) 

2.2.2 ลักษณะและสมบัติบางประการของดินที่มีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิตในจังหวัด

อุทัยธานี กองสํารวจและจําแนกดิน (2533) ไดทําการศึกษาทําคําบรรยายหนาตัดดินและวิเคราะห

สมบัติของดินที่มีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิตในจังหวัดอุทัยธานี ประกอบดวย ชุดดินทับเสลา (Tas) 

ชุดดินบานไร (Bar) ดินคลายชุดดินมาบบอนท่ีเปนดินรวนหยาบ (Mb-col) และชุดดินอุทัย (Uti) ดังนี้ 

1) ชุดดินทับเสลา (Thap Salao series : Tas)  ศึกษาบริเวณบานระบํา กิ่งอําเภอลานสัก 

จังหวัดอุทัยธานี จําแนกดินเปน Loamy-skeletal, mixed, isohyperthermic Arenic Haplustalfs 

เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่และตะกอนดาดเชิงเขาของหินแกรนิต บริเวณภูเขา สภาพพืน้ที่เปน 

ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 3 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา

ถึงปานกลาง การซึมผานไดของน้ําปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนเปนปาเบญจพรรณ 

การจัดเรียงชั้น A-Bt 

ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินตืน้ถึงชัน้กรวดและเศษหิน โดยปริมาณกรวดและเศษหินจะ

เพ่ิมมากข้ึนตามความลึก ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทาเขมมากหรือสีน้ําตาลปนเทาเขม 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง  ( pH 5.5-7.0 )  ดินลางเปนดินรวนปนทรายปนกรวดมาก มีสี

น้ําตาลเขม สีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลซีด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย ( pH 5.0-6.5 )  

 

ความลึก  

(ซม.) 
อินทรียวัตถุ 

ความจุ

แลกเปลี่ยน 

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส 

ที่เปน

ประโยชน 

โพแทสเซียม 

ที่เปน

ประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดนิ 

0-25 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง สูง ปานกลาง 

25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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2) ชุดดินบานไร (Bar Rai series : Bar) ศึกษาบริเวณตําบลหวยน้าํหอม อําเภอลาดยาว 

จังหวัดนครสวรรค จําแนกดินเปน Coarse-loamy, mixed, isohyperthermic Ultic Haplustalfs 

เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่และตะกอนดาดเชิงเขาของหินแกรนิตบริเวณพื้นผิวที่เกิดจากการ

กัดกรอน สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5 เปอรเซ็นต  การระบายน้ําดี  การไหลบา

ของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว การซึมผานไดของน้าํปานกลางถึงเร็ว พืชพรรณธรรมชาติและการใช

ประโยชนเปนปาเบญจพรรณ การจัดเรียงชั้น A-Bt 

ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นเศษหินและกอนหินของหินแกรนิต ดินบน

เปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทาเขมมากและสีเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 

(pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินรวนปนทรายถึงรวนปนทรายปนกรวด มีสีน้าํตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.0-5.5)  
 

ความลึก  

(ซม.) 
อินทรียวัตถุ 

ความจุ

แลกเปลี่ยน 

แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว

เบส 

ฟอสฟอรัส 

ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 

ที่เปนประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดนิ 

0-25 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

3) ดินคลายชุดดินมาบบอนทีเ่ปนดินรวนหยาบ (mab Bon coarse loamy variant : 

Mb-col)  ศึกษาบริเวณบานชุมเทพ  กิง่อําเภอลานสัก จําแนกดินเปน Coarse-loamy, mixed, 

isohyperthermic, coated Oxic Paleustults เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ของหินแกรนิต 

บนบริเวณพ้ืนผิวท่ีเหลือคางจากการกรอน สภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 8 เปอรเซ็นต 

การระบายน้ําดี การไหลบาของน้าํบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว การซึมผานไดของน้ํา ปานกลางถึงเร็ว 

พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนเปนขาวโพด การจัดเรียงชั้น A-Bt 

ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาล ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดเลก็นอย (pH 6.5) ดินลางเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียว สีน้าํตาลถึงสีน้าํตาลเขม

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0)  

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ความลึก  

(ซม.) 
อินทรียวัตถุ 

ความจุ

แลกเปลี่ยน 

แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว

เบส 

ฟอสฟอรัส 

ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 

ที่เปนประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดิน 

0-25 ต่ํา ปานกลาง ต่ํา สูง สูง ปานกลาง 

25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 
 

4) ชุดดินอุทัย (Authai series : Aut) ศึกษาบริเวณบานใหมศรีสมบูรณ ตําบลหวยน้าํหอม 

อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค จําแนกดินเปน Coarse-loamy, mixed, isohyperthermic, 

Fluventic  Dystropepts   เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่และตะกอนดาดเชิงเขาของหินแกรนิต 

บริเวณเนินตะกอนน้ําพารูปพัด สภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 3 เปอรเซ็นต 

การระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง การซึมผานไดของน้ําเร็ว การจัดเรียงชั้น A-Bt-B 

ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลเขม

และสีน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.0) ดินลางเนื้อดินเปนดินรวนปน

ทรายหยาบ สีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขมปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 5.0-6.0)  
 

ความลึก  

(ซม.) 
อินทรียวัตถุ 

ความจุ

แลกเปลี่ยน 

แคตไอออน 

ความ

อ่ิมตัวเบส 

ฟอสฟอรัส 

ที่เปนประโยชน 

โพแทสเซียม 

ที่เปนประโยชน 

ความอุดม

สมบูรณ 

ของดนิ 

0-25 ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

25-50 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
 

2.2.3 สมบัติของดิน (soil properties) ท่ีมีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิต  

จากการศึกษาดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินแกรนิตของประเทศไทย ซึง่ไดวิเคราะหสภาพ

พื้นที่ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติทางกายภาพ เคมีของดิน และแรวิทยา พบวา ดินที่เกิดจาก

การผุพังอยูกับทีข่องหินแกรนิตจะเปนดินมีการระบายน้ําตามธรรมชาติคอนขางดีถึงดี ความสามารถ

ในการใหน้ําซึมผานปานกลางถึงดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว ความสามารถในการ

อุมน้ําปานกลาง (เชาว, 2527)  

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



12 
 

1) สมบัติทางกายภาพ 

(1) ผลการศึกษาการกระจายขนาดของอนุภาคดินตามความลึก การศึกษาดินทีเ่กิดจาก

หินแกรนิตในประเทศไทย (อัมภวัลยและคณะ, 2537) พบวา ทุกบริเวณมีปริมาณอนุภาคขนาดทราย

สูงกวาอนุภาคขนาดทรายแปงและดินเหนียว ลักษณะการสะสมของอนุภาคดิน พบวา ปริมาณ

อนุภาคขนาดทรายมีคาลดลงตามความลึกในขณะทีก่ารสะสมของอนุภาคขนาดดินเหนียวมีคาเพิม่ขึ้น

ตามความลึก การศึกษาดินทีเ่กิดจากหินแกรนิตในชายฝงทะเลภาคใต ( Vijarnsorn, 1972) พบวา 

เปนดินเนื้อหยาบและมีปริมาณอนุภาคทรายสูง ปริมาณดินเหนียวเพ่ิมข้ึนในดินลาง  

(2) ความหนาแนนรวมของดิน จากการศึกษาดินที่เกิดจากหินแกรนิตในบริเวณชายฝง

ทะเลตะวนัออกเฉียงใต (Inthawong, 1978; บุษยรัตน, 2552) พบวา ดนิสวนใหญมีความหนาแนนรวม

สูงและมีความพรุนต่ํา  

(3) สภาพนําน้ ําขณะดินอิ่มตัวดวยน้ ํา การศึกษาดินที่เกิดจากหินแกรนิตในบริเวณ

ชายฝงทะเลตะวันออกเฉียงใต (บุษยรัตน, 2552) พบวา มีคาอยูในระดับชามากถึงเร็ว 

2) สมบัติทางเคมี 

(1) จากผลการวิเคราะหคาปฏิกิริยาดินโดยใชสัดสวนดินตอน้าํ 1:1 จากการศึกษาดินที่

เกิดจากหินแกรนิตในประเทศไทย (อัมภวัลยและคณะ, 2537) พบวา ทุกชุดดินมีคาต่ํา โดยมีคา

ปฏิกิริยาดินเพ่ิมข้ึนตามความลึก ซึง่สอดคลองกับการศึกษาดินทีเ่กีย่วของกับเหมืองดีบุกและปาชายเลน 

(เชาวน, 2527) การศึกษาดินที่เกิดจากหินแกรนิตบริเวณภาคเหนือ (สารคาม, 2528) พบวา มีคาต่ํา 

และมีคาคอนขางคงทีต่ลอดหนาตัดดิน การศึกษาดินที่เกิดจากหินแกรนิตในบริเวณชายฝ งทะเล

ตะวันออกเฉียงใต (บุษยรัตน, 2552) พบวา ทุกหนาตัดดินมีคาต่ ํามากถึงต่ ํา สวนคาที ่วัดโดย

สารละลาย 1 โมลาร โพแทสเซียมคลอไรด 1:1 มีคาต่ํากวาคาท่ีวัดไดโดยใชน้ําทุกหนาตัดดิน 

(2) ปริมาณอินทรียวัตถุ จากการศึกษาดินที่เกิดจากหินแกรนิตในประเทศไทย (อัมภวัลย

และคณะ, 2537) พบวา มีปริมาณสูงในชัน้ดินบน แลวลดลงในชัน้ดินลางตลอดหนาตัดดิน การศึกษา

ดินที่เกิดจากหินแกรนิตบริเวณภาคเหนือ (สารคาม, 2528) พบวา บริเวณที่ทําการศึกษามีความ

แปรปรวนตั ้งแตต่าํมากถึงสูงมาก และการศึกษาดินที่เกิดจากหินแกรนิตในบริเวณชายฝ งทะเล

ตะวันออกเฉียงใต (บุษยรัตน, 2552) พบวา มีปริมาณต่ํามากถึงปานกลาง 

(3) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดิน จากการศึกษาดินที่เกิดจากหินแกรนิตใน

ประเทศไทย (อัมภวัลยและคณะ, 2537) พบวา มีปริมาณสูงในชั้นดินบน แลวลดลงในชั้นดินลาง

ตลอดหนาตัดดิน การศึกษาดินที่เกิดจากหินแกรนิตบริเวณภาคเหนือ (สารคาม, 2528) พบวา มี

ปริมาณต่ําทุกหนาตัดดินยกเวนบริเวณดอยสะเก็ด และดอยขุนตาลนอยมีปริมาณปานกลาง และ 

การศึกษาดินท่ีเกิดจากหินแกรนิตในบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเฉียงใต (บุษยรัตน, 2552) พบวา มี

ปริมาณคอนขางต่ําถึงสูง 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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(4) ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนในดิน จากการศึกษาดินที่เกิดจากหินแกรนิต

ในประเทศไทย (อัมภวัลยและคณะ, 2537) และการศึกษาดินที่เกิดจากหินแกรนิตในบริเวณชายฝง

ทะเลตะวันออกเฉียงใต (บุษยรัตน, 2552) พบวา ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนอยูในเกณฑ

ต่ํามากถึงต่ําตลอดหนาตัดดิน โดยมีแนวโนมลดลงในชั้นดินลาง การศึกษาดินทีเ่กิดจากหินแกรนิต

บริเวณภาคเหนือ (สารคาม, 2528) พบวา ทุกหนาตัดดินอยูในเกณฑสูงมากตลอดหนาตัดดิน ยกเวน

บริเวณดอยปุยมีคาอยูในเกณฑต่ํามาก  

(5) ปริมาณเบสทีส่กัดได จากการศึกษาดินที่เกีย่วของกับเหมืองดีบุกและปาชายเลน 

(เชาว, 2527) พบวาดินทีส่ลายตัวจากหินแกรนิต มีปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียม

ต่ํา และพบวาปริมาณแคลเซียมที่สกัดได มีมากกวาแมกนีเซียมที่สกัดได แมกนีเซียมที่สกัดได มี

มากกวาโพแทสเซียมทีส่กัดได การศึกษาดินทีเ่กิดจากหินแกรนิตบริเวณภาคเหนือ (สารคาม, 2528) 

และ การศึกษาดินที่เกิดจากหินแกรนิตในบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเฉียงใต (บุษยรัตน, 2552) 

พบวา ทุกหนาตัดดินมีคาต่ําและลดลงตามความลึก 

(6) ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน จากการศึกษาดินทีเ่กิดจากหินแกรนิตใน

ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงใตตามลําดับ (Vijarnsorn, 1972; Inthawong, 1978) พบวาอยูใน

ระดับต่ํา การศึกษาดินที่เกิดจากหินแกรนิตบริเวณภาคเหนือ (สารคาม, 2528) และการศึกษาดินที่

เกิดจากหินแกรนิตในบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเฉียงใต (บุษยรัตน, 2552) พบวา ในทุกหนาตัดดิน

มีคาแปรปรวนโดยอยูในชวงต่ําถึงปานกลางและมีคาลดลงตามความลึก 

(7) สภาพความเปนกรดทีแ่ลกเปลีย่นไดของดิน จากการศึกษาดินทีเ่กิดจากหินแกรนิต

ในภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงใตตามลําดับ (Vijarnsorn, 1972; Inthawong, 1978) พบวาอยูใน

ระดับสูง เชนเดียว กับการศึกษาดินที่เกิดจากหินแกรนิตบริเวณภาคเหนือ (สารคาม, 2528) พบวา 

มีคาสูงในทุกหนาตัดดิน และมีคาลดลงตามความลึก การศึกษาดินที่เกิดจากหินแกรนิตในบริเวณ

ชายฝงทะเลตะวันออกเฉียงใต (บุษยรัตน, 2552) พบวาอยูในระดับปานกลางถึงสูง 

(8) คาอัตรารอยละความอ่ิมตัวดวยเบสของดิน จากการศึกษาดินท่ีเกิดจากหินแกรนิตใน

ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงใตตามลําดับ (Vijarnsorn, 1972; Inthawong, 1978) พบวา อยูใน

ระดับต่ํา การศึกษาดินทีเ่กิดจากหินแกรนิตบริเวณภาคเหนือ (สารคาม, 2528) พบวา มีคาต่ํา ยกเวน

บริเวณอําเภอบานตาก จังหวัดตาก มีคาปานกลาง 
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3) สมบัติทางแรวิทยา 

จากการศึกษาแรที่พบในดินทีเ่กิดจากหินแกรนิตในประเทศไทย (อัมภวัลยและคณะ, 

2537) พบวา องคประกอบทางแรในขนาดอนุภาคดินเหนียวโดยเทคนิคทาง XRD ทุกชุดดิน ประกอบ

ดวยแรดินเหนียวหลักคือ แร่เคโอลิไนต  แรดินเหนียวอืน่ๆ  พบปริมาณนอยถึงนอยมาก ไดแก แร

อิลไลต์  แรเวอรมิคิวไลต และแรมอนตมอริลโลไนต  รวมถึงแรดินเหนียวพวก 14 A๐

2.2.4 ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ  

 group ซ่ึงไม

สามารถระบุชนิดของแรท่ีรวมอยูได  

ขอมูลจากการสํารวจดิน สามารถจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ โดย

ใชวิธีประเมินตามคูมือการจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 

(กองสํารวจและจําแนกดิน, 2543) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักเกณฑการจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

1) ศึกษาลักษณะและสมบัติตางๆ ของดิน ตลอดจนสภาพแวดลอมที่ไดจากขอมูลการ

สํารวจและจําแนกดินอยางละเอียด นํามาจัดหมวดหมูหรือเปนชั้นตามความรุนแรงของลักษณะดิน

และสภาพแวดลอมทีมี่ผลตอการเพาะปลูกพืช หรือตามความเสี่ยงตอความเสียหาย เมื่อนําดินนัน้มา

ปลูกพืช พิจารณาโดยถือหลักวา พืชท่ีจะปลูกตามปกติจะตองปลูกในฤดูฝน ชั้นความเหมาะสมของดิน

แตละชั้นจะประกอบดวยชุดดินหลายชุด แตไมไดหมายความวาชั้นความเหมาะสมของดินแตละชั้นนั้น

ตองการการจัดการที่เหมือนกันเสมอไป ชั้นความเหมาะสมของดินแตละชั้นจะมีขอจํากัดปลีกยอยลง

ไปอีก เรียกวา ชั้นความเหมาะสมของดินยอย (subclass) 

2) ระดับความเหมาะสมของดินแตละชั้นยกเวนชั้นความเหมาะสมท่ี 1 จะตองระบุลักษณะ

และคุณสมบัติของดินท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตหรือมีผลกระทบตอผลผลิตของพืชท่ีปลูก ลักษณะของ

ดินทีร่ะบุไวในชัน้ความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชแตละชัน้ เรียกวา ขอจํากัด (limitation) 

การจําแนกความเหมาะสมของดินแตละชั้นจะตองตรวจสอบวาดินแตละชุดนั้นมีลักษณะอะไรบางที่

รุนแรงที่สุดที่จะเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตหรือมีผลกระทบตอผลผลิตของพืชก็จะตกอยูในชั้น

ความเหมาะสมนั้น 

3) เมื่อทราบระดับความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชแลวใหทําการจําแนกระดับ

ความเหมาะสมยอยลงไป โดยจะระบุชนิดของขอจํากัดที่รุนแรงที่สุดไวตอทายชั้นความเหมาะสมของ

ดินหลัก ชนิดของขอจํากัด หรือลักษณะของดินท่ีเปนอันตรายหรือทําความเสียหายใหแกพืช ไดแก 

t : สภาพพ้ืนท่ี (topography)  

s : เนื้อดิน (texture) หรือ ชั้นอนุภาคดิน (particle size class)  

b : ชั้นดินท่ีมีการชะลางรุนแรง (albic horizon) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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c : ความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือชั้นที่พบกอนกรวดมากกวา 60 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร

 (depth to consolidated layer)  

g : ความลึกท่ีพบกอนกรวด 35-60 เปอรเซ็นตโดยปรมิาตร (depth to gravelly layer) 

r : หินพ้ืนโผล (rockiness)  

z : กอนหินโผล (stoniness)  

x : ความเค็มของดิน (salinity)  

d : การระบายน้ําของดิน (drainage)  

f  : อันตรายจากการถูกนํ้าทวม (flooding)  

w : อันตรายจากน้ําแชขัง (water logging)  

m : ความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา (rick of moisture shortage)  

n : ความอุดมสมบูรณของดิน (nutrient status)  

a : ความเปนกรดของดิน (acidity)  

k : ความเปนดางของดิน (alkalinity) 

j : ความลึกท่ีพบชั้นดินกรดกํามะถัน (depth to acid sulfate layer)  

e : การกรอนของดิน (erosion)  

o : ความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย (thickness of organic soil material)  

ระดับความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ แบงออกเปน 5 ชั้น ไดแก 

ระดับความเหมาะสมท่ี 1 : เหมาะสมดีมาก 

ระดับความเหมาะสมท่ี 2 : เหมาะสมดี 

ระดับความเหมาะสมท่ี 3 : เหมาะสมปานกลาง 

ระดับความเหมาะสมท่ี 4 : ไมคอยเหมาะสม 

ระดับความเหมาะสมท่ี 5 : ไมเหมาะสม 

4) สภาพภูมิอากาศและชั้นความสูงไมไดนํามาเปนขอพิจารณาการจําแนกความเหมาะสม

ของดินสําหรับการปลูกพืชตางๆ  โดยตรง แตผู จําแนกความเหมาะสมของดินควรจะนําสภาพ

ภูมิอากาศมาพิจารณาเปนอันดับแรก เพื่อแนะนําหรือเลือกชนิดพืชที่จะนํามาปลูกวาใชปลูกพืชได้

หรือไม  โดยคํานึงถึงเขตความชื ้นของดินที่ไดจากระบบการจําแนกดินหรือความสูงที่อยู เหนือ

ระดับน้ําทะเล 
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2.2.5 ความเหมาะสมของดินสําหรับงานดานปฐพีกลศาสตร 

การจัดหมวดหมูของดินตามลักษณะและสมบัติดินทางดานปฐพีกลศาสตร เพื่อการใชงาน

ในแตละกิจกรรมวามีความเหมาะสมอยูในระดับไหนรวม 11 กิจกรรม ไดแก การใชเปนแหลงหนาดิน 

แหลงทรายและกรวด ดินถมหรือดินคันทาง การใชเปนเสนทางแนวถนน การใชเปนบอขุด การใชเปน

พ้ืนท่ีอางเก็บน้ําขนาดเล็ก การใชสรางคันกัน้น้ ํา การใชทําระบบบอเกรอะ การใชสรางโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก การใชสรางอาคารต่ําๆ และการใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน (สุวณี, 2538) 

1) ชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับงานดานปฐพีกลศาสตร จําแนกตามกิจกรรมได ดังนี้ 

ระดับความเหมาะสมของดินสําหรับการใชเปน แหลงหนาดิน แหลงทรายและกรวด 

ดินถมหรือดินคันทาง และการใชเปนเสนทางแนวถนน แบงระดับความเหมาะสมได 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับความเหมาะสมท่ี 1 : เหมาะสมดี  

ระดับความเหมาะสมท่ี 2 : เหมาะสมปานกลาง  

ระดับความเหมาะสมท่ี 3 : ไมเหมาะสม  

ระดับความเหมาะสมท่ี 4 : ไมเหมาะสมอยางยิ่ง  

ระดับความเหมาะสมของดินสําหรับใชทําบอขุด อางเก็บน้าํขนาดเล็ก คันกัน้น้าํ อาคารตํ่าๆ 

บอเกรอะ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และการใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน แบงระดับความ

เหมาะสมได 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับความเหมาะสมท่ี 1 : เหมาะสมดี  

ระดับความเหมาะสมท่ี 2 : เหมาะสมปานกลาง  

ระดับความเหมาะสมท่ี 3 : ไมเหมาะสม  

2) ระดับความเหมาะสมแตละระดับมีความหมาย ดังนี้ 

ระดับความเหมาะสมที่ 1 : เหมาะสมดี คือ ดินไมมีหรือมีขอจํากัดเล็กนอยคุณสมบัติ 

ตางๆ เหมาะสมตามที่กําหนดไว จะมีขอจํากัดบางเล็กนอยและสามารถแกไขไดงาย การดูแลรักษา

และการปรับปรุงบํารุงดินทําไดงายและเสียคาใชจายนอย 

ระดับความเหมาะสมท่ี 2 : เหมาะสมปานกลาง คือ ดินท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมปานกลาง 

ขอจํากัดในการใชอาจมีบาง ซึง่ตองแกไขโดยการวางแผนและออกแบบใหเขากับสภาพและลักษณะ

ของดินอาจจะตองมีการบํารุงรักษาเปนพิเศษ แผนงานการกอสรางอาจจะตองแกไขดัดแปลงบาง จาก

แผนเดิมทีใ่ชกับดินทีมี่ขอจํากัดเพียงเล็กนอย การกอสรางฐานราก หรือ ตอมอควรเสริมใหมัน่คงเปน

พิเศษ 
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ระดับความเหมาะสมที่ 3 : ไมเหมาะสม  คือ  ดินที่มีคุณสมบัติไมเหมาะสมเพียง

อยางเดียวหรือมากกวาและมีขอจํากัดนัน้ๆ มีความยุงยากในการดัดแปลงแกไขและตองเสียคาใชจาย

สูง จําเปนตองมี การปรับปรุงและฟ นฟูดินเปนหลัก นอกจากนัน้ตองมีการออกแบบเปนพิเศษ

ตลอดจนมีการบํารุงรักษาดินอยางสมํ่าเสมอยิ่งข้ึน 

ระดับความเหมาะสมที่ 4 : ไมเหมาะสมอยางยิง่ คือ ในการใชประโยชนของดินทาง

วิศวกรรมบางอยางจะเปนการเพิ่มความเสียหาย สําหรับการใชประโยชนในกิจกรรมเฉพาะอยาง ซึ่ง

จะแกไขขอจํากัดไดยากท่ีสุดและเสียคาใชจายสูง 

3) ชนิดของขอจํากัดในการจําแนกระดับความเหมาะสมสําหรับงานดานปฐพีกลศาสตร 

ใชอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กกํากับทายตัวเลขความเหมาะสม เพือ่บงบอกถึงขอจํากัดของดิน 

ยกเวนระดับความเหมาะสมท่ี 1 ไดแก  

a : ลักษณะของดินตามการจําแนกดิน (sub grade properties)  

b : ความหนาของวัสดุท่ีเหมาะสม (thickness of suitable material) 

c : ความลึกถึงชั้นหินพ้ืน (depth to bedrock) 

d : การระบายน้ําของดิน (drainage) 

f  : น้ําทวมหรือแชขัง (flooding hazard) 

g : ปริมาณเศษหินที่มีขนาดใหญกวาทรายหยาบมากๆ (fragment coarser than 

very coarse sand ) 

h : ระดับน้ําใตดินในฤดูฝน (depth to seasonal water table) 

j : ปฏิกิริยาของดิน (reaction) 

k : ความซึมน้ําของดิน (permeability or hydraulic conductivity) 

l  : ศักยภาพในการยืดและหดตัวของดิน (shrink-swell potential) 

m : ความลึกถึงชั้นท่ีมีการซาบซึมน้ํา (dept to permeable material) 

o : การกัดกรอนของทอเหล็กท่ีไมเคลือบผิว (corrosivity uncoated steel) 

p : การมีกอนหิน (stoniness) 

q : ความลึกถึงชั้นทรายหรือกรวด (depth to sand and gravel) 

r : การมีหินโผล (rockiness) 

s : เนื้อดิน (texture) 

t : สภาพภูมิประเทศหรือความลาดชัน (topography or slope) 

u : การยึดตัวขณะดินชื้น (moist consistence) 

x : ความเค็มของดิน (salinity) 
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บทที่ 3 

ขอมูลทั่วไป 

3.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดอุทัยธานี เปนจังหวัดท่ีตั้งอยูทางภาคกลางตอนเหนือของประเทศไทย หางจากกรุงเทพฯ 

ประมาณ 220 กิโลเมตร อยูระหวางเสนรุงที่ 14o 56' 06" ถึง 15o 50' 00" เหนือ และเสนแวงที ่

98o 58' 48" ถึง 100o 

ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดนครสวรรค 

15' 00" ตะวันออก มีเนื้อที่ทัง้หมดประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 4,206,404 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้ (กรมการปกครอง, 2553) 

ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 

ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค 

ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี 

การจัดรูปแบบการปกครองตามลักษณะการปกครองสวนภูมิภาค โดยแบงออกเปน 8 อําเภอ 

ไดแก อําเภอบานไร อําเภอลานสัก อําเภอหวยคต อําเภอสวางอารมณ อําเภอทัพทัน อําเภอหนองฉาง 

อําเภอหนองขาหยาง และอําเภอเมืองอุทัยธานี (ภาพท่ี 3-1) ประกอบดวย 70 ตําบล และ 642 หมูบาน  

 

3.2 สภาพภูมิอากาศและความสมดุลน้ํา  

สภาพภูมิอากาศที่มีอิทธิพลตอการเกิดของดินหรือทําใหดินมีลักษณะแตกตางกัน ไดแก 

อุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน ซึ่งทั้งสองอยางนี้มีอิทธิพลตออัตราการสลายตัวของหิน แร ทั้งในดาน 

กายภาพ และเคมี (physical and chemical weathering) ทัง้ยังมีอิทธิพลตออัตราความเร็วของ

การเคลื่อนยายและการสะสมใหมของหินและแรท่ีถูกแปรสภาพมาเปนวัตถุตนกําเนิดของดิน 

จากการจําแนกประเภทภูมิอากาศตามระบบของคอปเปน (Köppen classification, 1931) 

พบวาจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยูในเขตรอน มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ

พัดผานเปนประจํา ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะนําเอาไอน้ําจากทะเลพัดผานขึ้นไปทางทิศเหนือ

ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ระยะนีมี้ฝนตกชุกเรียกวา ฤดูฝน ระหวางเดือนพฤศจิกายน

ถึงเดือนกุมภาพันธ จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากทิศเหนือลงมาทางทิศใตนําเอาความ

แหงแลงและความหนาวเย็นลงมา ระยะนี้เรียกวา ฤดูหนาว ตอจากนั้นอากาศจะแหงแลงและรอนชื้น 

คือ ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน เรียกวา ฤดูรอน เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 3-1 ขอมูล

สภาพภูมิอากาศในคาบ 30 ป (พ.ศ.2530-2559) จะเห็นวาจังหวัดอุทัยธานี มีปริมาณน้าํฝนเฉลี่ย

ตลอดป 1,141.2 มิลลิเมตร (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560) ซ่ึงต่ํากวา 1,200 มิลลิเมตร ถือวาบริเวณนี้ 

มีปริมาณน้ําฝนรวมรายปนอย (พงศกฤษณ, 2560) และมีจํานวนวันฝนตกเฉลี่ย 103 วัน  
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เดือนท่ีฝนตกมากท่ีสุด คือเดือนกันยายน ซึง่มีปริมาณน้าํฝน 280.3 มิลลิเมตร คาศักยการคายระเหย

น้ําเฉลี่ยตลอดป 121.9  มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 29.5  องศาเซลเซียส  ความแตกตางของ

อุณหภูมิระหวางเดือนท่ีรอนท่ีสุดและเดือนท่ีหนาวท่ีสุด คือ แตกตางกัน 8 องศาเซลเซียส โดยเดือนท่ี

รอนที่สุด คือ เดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉลีย่ 34.0 องศาเซลเซียส เดือนมกราคมมีอากาศหนาวเย็น

ทีสุ่ด มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25.8 องศาเซลเซียส ลักษณะอุณหภูมิแบบนี้เปนลักษณะของประเทศทีอ่ยูใน

เขตรอน ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 75 เปอรเซ็นต โดยเดือนกันยายนมีความชืน้สัมพัทธสูงสุด คือ 

84 เปอรเซ็นต สวนเดือนทีมี่ความชืน้สัมพัทธต่าํสุด คือ เดือนกุมภาพันธ มีนาคม และเมษายน โดยมี

คาเทากันคือ 64 เปอรเซ็นต 

ตารางท่ี 3-1 ขอมูลปริมาณน้ําฝน คาศักยการคายระเหยน้ํา ความชื้นสัมพัทธ และอุณหภูมิเฉลี่ยราย

เดือนในคาบ 30 ป (พ.ศ.2530-2559) ของจังหวัดอุทัยธานี 

เดือน 
ปรมิาณ

นํ้าฝน 

(มม.) 

จํานวน

วันท่ีฝน

ตก (วัน) 

คาศักยการคาย

ระเหยนํ้า (มม.) 

อุณหภูม ิ

(°ซ) 

ความช้ืนสัมพัทธ 

(%) 

(PET) 0.5 PET ต่ําสุด สูงสุด เฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด เฉลี่ย 

ม.ค. 4.4 1  99.8 49.9 19.0 32.6 25.8 40 89 69 

ก.พ. 5.7 0 110.6 55.3 19.7 34.0 26.8 35 87 64 

มี.ค. 32.8 2 138.5 69.3 24.7 38.0 31.3 38 86 64 

เม.ย. 61.6 2 153.6 76.8 26.9 41.1 34.0 36 87 64 

พ.ค. 144.5 9 148.1 74.1 26.9 39.1 33.0 49 92 75 

มิ.ย. 146.7 17 132.6 66.3 25.9 35.9 30.9 62 92 80 

ก.ค. 118.5 11 126.8 63.4 24.9 34.2 29.5 62 93 81 

ส.ค. 128.9 15 122.7 61.4 25.1 34.5 29.8 64 95 83 

ก.ย. 280.3 20 111.6 55.8 25.2 32.9 29.0 65 96 84 

ต.ค. 189.8 19 109.7 54.9 25.2 33.1 29.1 65 94 83 

พ.ย. 25.7 6 108.3 54.2 24.1 32.9 28.5 69 91 78 

ธ.ค. 2.3 1 100.4 50.2 21.8 31.8 26.8 43 91 72 

ผลรวม 1,141.2 103 - - - - - - - - 

เฉลี่ย - - 121.9 60.9 24.1 35.0 29.5 52 91 75 
 

ท่ีมา :  กรมอุตุนิยมวิทยา (2560) 
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ภาพท่ี 3-2 แสดงสภาพสมดุลน้ําในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2530-2559) จังหวัดอุทัยธานี 

จากสภาพสมดุลน้ําในคาบ 30 ป ในชวง พ.ศ. 2530-2559 ของจังหวัดอุทัยธานี พบวา ชวง

ความชื้นท่ีเพียงพอตอการเพาะปลูกอยูในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน ชวงทีมี่น้าํมากเกินพอตอ

การเพาะปลูกอยูในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม และชวงทีพื่ชขาดน้าํอยูในชวงพฤศจิกายนถึงเดือน

เมษายน 
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3.3 ลักษณะภมิูประเทศ  

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปจะเปนภูเขาสูง และลาดเทจากทิศตะวันตกต่ําลงมาทางทิศตะวันออก 

โดยทางทิศตะวันตกจะเปนเทือกเขาสลับซับซอน ตอนกลางของจังหวัดเปนที่ลาดเชิงเขาและที่ดอน

ลูกคลื ่นลอนลาดสลับกับเนินเขาเตี ้ยๆ สวนทางดานตะวันออกของจังหวัดสวนใหญเปนทีร่าบลุ ม 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแบงไดดังนี้ (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) (ภาพท่ี 3-3)

3.3.1 บริเวณเนินเขาและภูเขา (hills and mountains) เปนลักษณะภูมิประเทศที่มีความ

ลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต ประกอบไปดวยเขาและภูเขาท่ีสลับซับซอนจํานวนมาก โดยเนินเขา 

(hills) เปนพื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต 100-600 เมตร จากบริเวณพื้นที่โดยรอบและภูเขา (mountains) 

เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสูงตั้งแต 600 เมตร ข้ึนไปจากบรเิวณพ้ืนท่ีโดยรอบ (คณาจารยภาคปฐพีวิทยา, 2548) 

ครอบคลุมเนื ้อทีท่างทิศตะวันตกของจังหวัดอยูแถบตะวันตกของอําเภอบานไรและอําเภอลานสัก 

เทือกเขานี้เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงเปนทิวเขาทีแ่บงเขตแดนประเทศไทยกับสาธารณรัฐ

แหงสหภาพเมียนมาร 

3.3.2 บริเวณเชิงเขา (foothill slope) เปนลักษณะภูมิประเทศทีล่าดเทตอเนือ่งจากภูเขา

หรือเทือกเขามีความลาดชันนอยกวา 35 เปอรเซ็นต พื้นที่บริเวณเหลานี้มักจะมีลําหวยเล็กๆ ซึ่งมี

ตนน้าํมาจากภูเขาตัดผาน ทําใหมีลักษณะภูมิประเทศเปนแบบลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน 

พบทางดานตะวันตกของอําเภอบานไรและอําเภอลานสัก  

3.3.3 บริเวณพื้นผิวที่เหลือคางจากการกรอน (erosion surface) เปนบริเวณที่มีสภาพ

พื้นที่เปนลูกคลื ่นลอนชันเปนสวนใหญ มีความลาดชันประมาณ 8-16 เปอรเซ็นต พบบริเวณ

ตอนกลางคอนไปทางทิศตะวันตกของอําเภอบานไรและอําเภอลานสัก อยู สูงจากระดับน้ําทะเล

ประมาณ 130-200 เมตร พื้นที่บริเวณนี้สวนใหญยังคงเปนปาตามธรรมชาติ แตบางแหงถูกหักลาง

ถางพงเพ่ือทําการเกษตร 

3.3.4 บริเวณตะพักลําน้าํระดับกลางถึงระดับสูงและเนินตะกอนน้ําพารูปพัด (middle to 

high terrace and alluvial fans) เปนบริเวณที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยจนถึง

ลูกคลื่นลอนชัน แตสวนใหญมีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 5-12 เปอรเซ็นต 

พบบริเวณดานทิศตะวันตกของอําเภอทัพทัน อําเภอสวางอารมณ อําเภอหนองฉาง รวมทั้งบริเวณ

ดานตะวันออกของอําเภอบานไร และอําเภอลานสัก อยูสูงจากระดับน้าํทะเลประมาณ 70-130 เมตร 

พ้ืนท่ีบริเวณนี้สวนใหญใชทําการเกษตร 

3.3.5 บริเวณตะพักลําน้ําระดับต่ํา (low terrace) เปนบริเวณที่มีสภาพภูมิประเทศเปน

ท่ีราบหรือคอนขางราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 2 เปอรเซ็นต พบบริเวณอําเภอหนองขาหยาง 

อําเภอหนองฉาง และอําเภอทัพทัน รวมท้ังบริเวณดานทิศตะวันออกและทิศใตของอําเภอสวางอารมณ 

อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 20-70 เมตร พ้ืนท่ีบริเวณนี้มีแหลงน้ําไหลผาน โดยท่ัวไปใชทํานา 
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ภาพท่ี 3-3 แผนท่ีความสูงต่ําของพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี 
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3.3.6 บริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา (alluvial plains)  ไดแก  บริเวณสองฝงของแมน้ําสาย

หลักและลําน้ําสาขา ซึง่ในชวงฤดูฝนน้าํจากแมน้ําจะไหลบาทวมพืน้ทีด่ังกลาว วัตถุตนกําเนิดดินเกิด

จากตะกอนทีแ่มน้าํพัดพามาทับถม แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก ลักษณะแรกเปนสันดินริมฝงแมน้ําซึ่ง

เกิดขึน้ตามธรรมชาติ มีเนื้อดินละเอียดปานกลางและเปนตะกอนใหม ลักษณะหนาตัดของดินเกิดขึ้น

ยังไมดี มักเปนชัน้ของตะกอนที่ถูกน้ํา พัดพามาทับถมกันเปนชั้นๆ  ใชเปนพื้นที่ปลูกสรางที่อยูอาศัย

และปลูกไมผล ไมยืนตน พืชไร พืชผักตางๆ และอีกลักษณะจะเปนพื้นที่ราบลุม ซึ่งมีลักษณะต่าํกวา

สันดินริมฝงแมน้ํา ตะกอนจะมีเนื้อละเอียด เปนพวกดินเหนียว พืน้ทีส่วนนีใ้ชในการทํานา พืน้ทีบ่ริเวณ

นี้อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 18-20 เมตร 

 

3.4 ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน  

3.4.1 ธรณีวิทยาเปนปจจัยควบคุมการเกิดดินที่สําคัญและมองเห็นไดคอนขางชัดเจนที่สุด มี

อิทธิพลตอองคประกอบของดิน เชน สีดิน เนื้อดิน โครงสรางดิน และสมบัติทางเคมีของดิน จากขอมูล

แผนท่ีธรณีวิทยา (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) พบวา ลักษณะทางธรณีวิทยาของบริเวณท่ีทําการศึกษา

ในจังหวัดอุทัยธานี แบงออกไดดังนี้ (ภาพที่ 3-4)

1) หินมหายุคพรีแคมเบรียน (Precambrian; PE) มีอายุมากกวา 570 ลานป  ในพ้ืนท่ีนี้

เรียกวา หมวดหินลานสางไนส โดยหมวดหินดังกลาว พบกระจายตัวบริเวณดานตะวันตกและ

ตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที ่พืน้ทีต่นน้ําหวยขาแขง หวยเสลา บริเวณแนวเทือกเขาถนนธงชัยซึง่ตอ

เนื่องมาจากน้าํตกลานสาง จังหวัดตากและจังหวัดนครสวรรค ประกอบดวยหินแปรเกรดสูง เชน 

หินควอตซโชเฟลดสปาติกไนส หินพาราไนส หินไบโอไทตไนส หินควอตซไมกาชีสต และ หินชีสต 

บางบริเวณพบหินไนสท่ีแปรสภาพมาจากหินแกรนิต 

2) หินยุคออรโดวิเชียน (Ordovician; O) มีอายุระหวาง 505-438 ลานป เปนหินแปรอีก

ชนิดหนึ่ง ท่ีพบลักษณะสวนใหญไดถูกแรงทับถมกันเปนชั้น โดยท่ัวไปแลวเปนพวกทีไ่มมีความสัมพันธ

ระหวางชั้น ไดแก หินชุดทุงสง หินพวกนี้สวนใหญพบบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใตของพ้ืนท่ี และกระจัด

กระจายอยูบางทางตอนกลางเปนแนวไปทางทิศใตของจังหวัดอุทัยธานี 

3) หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน-คารบอนิเฟอรัส (Silurian Devonian / Silurian Devonian 

Carboniferous / Carboniferous; SD/SDC/C) มีอายุระหวาง 410-286 ลานป ประกอบดวย หิน

ตะกอนพวกหินดินดาน หินโคลนเนือ้ซิลิกา หินทราย และหินดินดานเนื้อปนถาน มีซากดึกดําบรรพ

พวกตะคูไลต ไทรโลไปต พบบริเวณอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี เรียกวา หินแหลงบานไร (Ban Rai 

Formation) หินที่พบแตกตางกันออกไปหลายชนิด ไมเปนไปตามขัน้ตอน หินพวกนี้สวนใหญจะพบ

บริเวณแนวทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีท่ีมีระดับสูงมากๆ และมีแนวแพรกระจายครอบคลุม สวนดานทิศใต

และบริเวณตอนกลางบางสวนมีอายุอยูในยุคดีโวเนียนและไซลูเรียน  
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หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน ของจังหวัดอุทัยธานี (360-438 ลานป) เรยีกวา กลุมหินทองผาภูมิ 

( SDCtp ) พบบริเวณอําเภอทองผาภูมิและอําเภอสังขละบุรี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด

กาญจนบุรี สําหรับจังหวัดอุทัยธานีพบชั้นหินดังกลาวแผกระจายตัวคอนขางกวางบริเวณดานทิศ

ตะวันตก ทิศใต และทิศตะวันออกของจังหวัด ในอําเภอสวางอารมณ อําเภอทัพทัน อําเภอบานไร 

อําเภอหวยคต และเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง โดยชั้นหินนีว้างตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-

ตะวันออกเฉียงใต และเหนือ-ใต ลักษณะหินประกอบดวยหินทรายแทรกสลับหินปูนเนือ้ดิน และ

หินปูนเลนส ถัดขึน้มาเปนหินดินดานสลับหินเชิรต และหินดินดานเนื้อซิลิกา สีเทาดํา- น้าํตาลออน 

ชั้นหินบาง บางบริเวณมีการแปรสภาพระดับต่าํ จากการศึกษาซากดึกดําบรรพทัง้หมด พบวากลุม

หินทองผาภูมินาจะมีการสะสมตัวในทะเลตัง้แตยุคออรโดวิเชียนตอนปลายถึงยุคคารบอนิเฟอรัส 

( 286 - 461 ลานป ) ที่เรียกวากลุมหินตะนาวศรี ( SDCtn ) ประกอบดวยหินเกรยแวก หินทรายแปง 

หินโคลน หินดินดาน หินโคลนปนกรวด หินปูน และบางแหงเปนหินชนวน 

4) หินยุคเพอรเมียน (Permain; P) มีอายุระหวาง 286-245 ลานป เปนหินยุคเพอรเมียน

ชวงกลาง ประกอบดวย หนิปนู หนิดนิดาน หนิเชิรต บางแหงมีหินบะซอลตรูปหมอนและเซอรเพนทิไนต

ปะปนรวมดวย หินปูนยุคนี้ เรียกกันทั่วไปวา กลุมหินราชบุรี (Pr) พบเพียงเล็กนอยเปนภูเขาโดดที่

ดันตัวขึ้นมาแทรกบริเวณหินโคลน ในยุคไทรแอสซิกตอนบน พบบริเวณตอนกลางของพื้นที่ เยือ้งมา

ทางทิศตะวันออก ลักษณะเปนแนวเรียงตัวจากดานเหนือเปนกลุมๆ สูดานทิศใต เชน บริเวณผาแรด 

เขาปลารา และเขาชองลม เปนตน 

5) หินยุคไทรแอสซิก (Triassic; Tr) มีอายุระหวาง 245-210 ลานป พบทางทิศตะวันตก

ของจังหวัดอุทัยธานีบริเวณอําเภอบานไรและอําเภอลานสัก สวนใหญจะเปนหินยุคไทรแอสซิก 

ตอนบน ประกอบดวย หินโคลนเนื้อซิลิกา หินทราย หินดินดานสีเทาดํา-เทาอมเขียว พบซากดึกดําบรรพ 

นอกจากนั้นจะเปนหินภูเขาไฟ ชนิดแอนดีไซต เนื้อแนนแข็ง สีเทาเขียว หินยุคนี้เรียกกันทั่วไปวา 

กลุมหินลําปาง (Lampang group) จําแนกตามชนิดของกลุมหินไดดังนี้ 

(1) หนวยหินปูน (Trl) กระจายตัวกวางขวางโดยชัน้หินนี้วางตัวตอเนื่องกับหนวยหินทราย

และหินโคลนยุคไทรแอสซิก (Trss) และชั้นหินวางตัวในแนวเดียวกันคือ ตะวันตกเฉียงเหนือ -

ตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวยหินปูนสีเทา เนือ้ปนดิน มีทัง้แสดงชั้นหินและไมแสดงชัน้หิน บางแหง

อาจจะเปนหินโดโลไมตและมีการแปรสภาพบาง นอกจากนีย้ังพบชัน้หินโคลนและหินทรายชัน้บางๆ 

แทรกสลับชั้นดวย  

(2) หินอัคนีแทรกซอนยุคไทรแอสซิก (Trgr) ประกอบดวย หินไนสิกแกรนิต ไบโอไทตแกรนิต 

แกรโนไดโอไรด ไบโอไทตมัสโคไวตแกรนิต มัสโคไวตทัวมาลีนแกรนิต และไบโอไทตทัวมาลีนแกรนิต  
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6) หินยุคครีเทเชียส (Cretaceous ; K)  มีอายุประมาณ 210-66.4 ลานป  พบตอนกลาง  

ของจังหวัดอุทัยธานี บริเวณอําเภอสวางอารมณ และอําเภอทัพทัน ประกอบดวย 

(1) หินตะกอนยุคครีเทเชียส ประกอบดวยหินตะกอนชนิดตางๆ ไดแก หินทรายอารโคส

สีขาวถึงน้ําตาลแกมแดง สลับดวยหินโคลนสีขาวถึงเทาจาง หินทรายกรวดมน และหินปูนกรวดมน  

(2) หินอัคนียุคครีเทเชียส ประกอบดวยหินแกรนิตยุคครีเทเชียส (Kgr) มีอายุประมาณ 

140-66.4 ลานป ประกอบดวยหินแกรนิตสีจางเนื้อปานกลางถึงหยาบ และหินแอไพลตแกรนิตเนือ้

ละเอียดถึงปานกลาง แทรกดันตัวขึ้นมาผานหินตะกอนและหินแปรที่อยูดานบนซึ่งมีอายุแกกวาหิน

ไรโอไลตยุคยุคครีเทเชียส (Krh) ประกอบดวย หินไรโอไลต หินไซอีไนต ขนาดผลึกละเอียดปานกลาง 

เปนผลึกเนื้อดอก 

7) ตะกอนยุคควอเทอรนารี ( Quaternary;  Q ) มีอายุระหวาง  1.6-0.01  ลานป เปนยุค 

สุดทายในตารางธรณีกาล ยุคควอเทอรนารีเปนยุคที ่มีการเปลี ่ยนแปลงทั ้งสภาพภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ และสิง่มีชีวิต ธรณีวิทยาของยุคสวนมากจึงเกีย่วเนื่องกับตะกอนกึง่แข็งตัวและทีย่ ังไม

แข็งตัวเปนหิน โดยหินทีเ่กิดมากอนยุคนี้เปนตนกําเนิดและมีการเปลี่ยนแปลงสภาพตามกระบวนการ

ทางธรณีวทิยาท้ังการผพุงั การสกึกรอน การพัดพา และการสะสมตัวเกิดเปนแหลงสะสมตะกอนทับถม

กันเปนธรณีสัณฐานลักษณะตางๆ ธรณีวิทยายุคควอเทอรนารีของประเทศไทยสวนมากจึงเกี่ยวของ

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของพื้นที่เดิม  ลักษณะของตะกอน ลักษณะภูมิประเทศ และ

กระบวนการสะสมตัว สามารถจําแนกหนวยตะกอนยอยไดดังนี้ 

(1) ตะกอนตะพักลําน้ํา (Qt) พบแพรกระจายในตอนกลางดานตะวันตกและตอนใตดาน

ตะวันตกเฉียงใตของจังหวัด ลักษณะเปนเนิน ชัน้ตะกอนตอนบนเปนทรายรวนแลวเปลีย่นสลับดวย

ชัน้ดินเหนียวลูกรัง และชั้นดินเหนียวลูกรังปนกรวด บางบริเวณมีมวลพอกของเหล็กออกไซดและ

แมงกานีสปนบาง แลวเปนชั้นเศษหินแตกหักของหินทราย ยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน หินโคลนยุค

คารบอนิเฟอรัส-เพอรเมียน และหินทรายสีแดงยุคจูแรสซิก 

(2) ตะกอนน้าํพารูปพัด (Qaf) พบแพรกระจายในตอนกลางดานตะวันตก สวนมากเปน

ชั้นทรายมากกวาชั้นกรวด ในชัน้ทรายบางชัน้มีชัน้กรวดบางๆ แทรก มีชัน้ดินเหนียวและชัน้ดินแทรก

สลับบาง 
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 (3) ตะกอนน้ําพา (Qa) เปนการสะสมตะกอนแบบตะกอนน้ําพา ซ่ึงลักษณะของตะกอน

แตละบริเวณจะแตกตางกันไป จะเปนตะกอนทองทรายรองน้ํา สีน้าํตาลปนแดง เม็ดขนาดละเอียด

ถึงปานกลาง การคัดขนาดไมดี พบกอนกรวดคอนขางเหลี่ยม กรวดสวนมากเปนควอตซสีขาว บริเวณ

ทีร่าบน้าํทวมถึงทีไ่กลจากแมน้ ําจะพบการตกตะกอนของตะกอนขนาดใหญตอเนื่องจนถึงตะกอน

ขนาดละเอียด ชัน้ลางสุดเปนทรายละเอียดสีขาวปนเขียวเนื้อรวนประกอบดวยตะกอนควอตซเปน

สวนมากขนาดของตะกอนจะหยาบมากขึน้เปนตะกอนทรายขนาดปานกลาง สีเหลืองปนเทา เนือ้ปน

ดินเหนียวเล็กนอย การคัดขนาดปานกลาง แลวคอยเปลี่ยนชั้นเปนตะกอนดินเหนียว สีน้ําตาล เนือ้ปน

ทรายเล็กนอย 

3.4.2 ธรณีสัณฐานและวัตถุตนกําเนิดดินทีพ่บในจังหวัดอุทัยธานี แบงออกไดเปนหมวดหมู 

ดังนี้ 

1) พืน้ทีภู่เขา (Mountainous area) ไดแก บริเวณพืน้ที่ที่มีลักษณะเปนภูเขา และมีความ

ลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต ซึ่งพืน้ทีน่ีจ้ะประกอบไปดวย บริเวณพืน้ทีที่เ่รียกวา ที่ลาดชันเชิงซอน 

(Slope Complex) 

2) ภูมิประเทศคาสต (Karst topography) เปนพ้ืนท่ีหินปูนท่ีน้ําฝน น้ําทา ชะละลายหิน

ออกไปจนเปนตะปุมตะปาเต็มไปดวยหลุมบอและทางน้ําใตดิน ที่น้ําละลายเอาเนื้อหินปูนแทรกซึม

หายลงไป พื้นที่แบบนี้จึงมักเปนที่แหงแลง แตตอนปลายธารน้าํมุดดินหายไปหมด วัตถุตนกําเนิดของ

ดินที่พบในบริเวณนี้เกิดมาจากวัตถุตกคางและเศษหินเชิงเขาของหินดินดานที่สัมพันธกับหินปูน 

(Residuum and colluvium from shale in associated with limestone) 

3) พ้ืนผิวเหลือจากการกัดกรอนซอยแบง (Dissected erosion surface) เปนสภาพพื้นทีที่่

เหลือตกคางจากกระบวนการน้าํกัดเซาะ พื้นทีภู่เขากลายเปนที่คอนขางราบ เมือ่มองแตไกลทําใหมี

ความรูสึกวาเปนระนาบของพื้นที่เดียวกัน แตในปจจุบันไดขาดตอนเปนหวงๆ มีลักษณะพื้นที่เปน

ลูกคลื่นลอนลาด วัตถุตนกําเนิดของดินท่ีเกิดอยูในบริเวณนี้มีหลายชนิด ซ่ึงพอจะจําแนกออกไดดังนี้ 

(1) วัตถุตนกําเนิดดินท่ีเกิดจากวัตถุตกคางและเศษหินเชิงเขาของหินดินดาน หินฟลไลต 

และหินอืน่ๆ ทีมี่สมบัติคลายคลึง (Residuum and colluvium from shale, phyllite and other 

equivalent rocks)  

(2) วัตถุตนกําเนิดดินที่เกิดจากวัตถุตกคางและเศษหินเชิงเขาของหินทราย และหิน 

ควอรตไซต ซึง่ถูกแทรกดวยชัน้ของหินดินดาน และหินฟลไลตหรือหินทีค่ลายคลึง (Residuum and 

colluvium from sandstone and quartzite interbeded with shale and phyllite or 

equivarent rocks) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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(3) วัตถุตนกําเนิดดินที่เกิดจากวัตถุตกคางและเศษหินเชิงเขาของหินดินดานที่มีทรายปน 

และ/หรือ หินทรายเนื้อละเอียด (residuum and colluvium from sandy shale and/or fine grain 

sandstone) 

(4 ) วัตถุตนกําเนิดดินที ่เ กิดจากวัตถุตกคางและเศษหินเชิงเขาของหินแกรนิต 

(residuum and colluvium from granite) 

4) เนินตะกอนน้ําพารูปพัด ( Alluvial fan ) เปนเนินตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวของ

ตะกอนในบริเวณที่มีการเปลี่ยนระดับของทางน้ําจากหุบเขาชันลงสูที่ราบ ซึ่งจะทําใหความเร็วของ

กระแสน้ําลดลงจนไมสามารถนําพาตะกอนบางสวนตอไปได ตะกอนดังกลาวจึงตกสะสมในลักษณะที่

แยกกระจายออกไปรอบขางเปนรูปพัด วัตถุตนกําเนิดของดินบริเวณนี้จะเปนตะกอนน้ําพา 

5) ลานตะพักลําน้ํา (terrace) อยูในตําแหนงที่สูงกวาที่ราบน้ําทวมถึงในปจจุบันเล็กนอย 

โดยปกติแลวน้ําจากลําน้ําไมทวมถึง วัตถุตนกําเนิดดินบริเวณนี้เปนพวกตะกอนลําน้ําคอนขางใหม 

(semi-recent alluvium) ซึ่งลําน้าํพัดพามาทับถมไวนานพอสมควรจนกระทัง่กระบวนการเกิดดิน

ดําเนินไปบางแลว แตอยูในท่ีคอนขางต่ําในฤดูฝนจึงถูกน้ําแชขังเปนประจํา 

6) ท่ีราบตะกอนน้ําพา (Alluvial plain) เปนท่ีราบหรือคอนขางราบขนาดใหญสองฝงแมน้ํา 

ในฤดูน้ําหลากน้ําจะไหลลนสองฝงแมน้ําทวมบริเวณดังกลาวและนําตะกอนมาสะสม วัตถุตนกําเนิด

ของดินบริเวณนี้จะเปนตะกอนน้าํพามีลักษณะเนื้อละเอียด นอกจากบริเวณสันดินริมน้าํจะมีเนื้อ

ละเอียดปานกลาง 

 

3.5 แมน้ําและแหลงน้ําท่ีสําคัญ 

แมน้ําและแหลงน้ําท่ีสําคัญของจังหวัดอุทัยธานี แสดงใหเห็นดังภาพท่ี 3-5 อธิบายไดดังนี้ 

3.5.1 แมน้ําสะแกกรัง มีตนกําเนิดจากเขาโมโกจูในจังหวัดกําแพงเพชรไหลจากทิศเหนือไป

ทิศใตผานอําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค ผานอําเภอสวางอารมณ อําเภอทัพทัน และอําเภอเมือง

อุทัยธานีกอนไปบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาที่บานทาซุง ตําบลทาซุง อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีความ

ยาวประมาณ 225 กิโลเมตร  

3.5.2 แมน้ําตากแดด คือ แมน้ําสะแกกรังชวงที่ไหลผานเขตอําเภอสวางอารมณ อําเภอทัพทัน 

และอําเภอเมือง จนถึงปากคลองขุมทรัพย มีความยาวประมาณ 364 กิโลเมตร 

3.5.3 แมน้ ําเจาพระยาไหลมาจากจังหวัดนครสวรรคผานตําบลหาดทนง (เกาะเทโพ) 

อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีความยาวประมาณ 232 กิโลเมตร 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพท่ี 3-5 แผนท่ีสภาพทางน้ําและแหลงน้ําจังหวัดอุทัยธานี  

 ภาพท่ี 3-5 
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3.5.4 ลําหวยทับเสลา หวยทับเสลาเปนลําหวยสาขาของแมน้าํสะแกกรัง หวยทับเสลา มี

ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอบานไร อําเภอลานสัก ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุทัยธานี ไหล

ผานอําเภอลานสัก อําเภอหนองฉาง อําเภอหนองขาหยาง มาบรรจบแมน้ําสะแกกรังที่ตําบลน้ําซึม 

อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีความยาวจากทายเขื่อนทับเสลาถึงจุดทีบ่รรจบกับแมน้ ําสะแกกรัง

ประมาณ 90 กิโลเมตร 

3.5.5 เข่ือนทับเสลาเปนเข่ือนดินขนาดใหญ สูง 30 เมตร ยาว 4,270 เมตร สามารถกักเก็บ

น้ําได 160 ลานลูกบาศกเมตร ก้ันลําหวยทับเสลา ตั้งอยูท่ีตําบลระบํา อําเภอลานสัก มีเนือ้ที ่11,875 ไร 

(กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี, 2560) 

 

3.6 พืชพรรณธรรมชาติและสภาพการใชท่ีดิน  

พืชพรรณธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความแตกตางกันของหนาตัดดิน 

เชน การสะสมอินทรียวัตถุ การผสมคลุกเคลาภายในหนาตัดดิน การหมุนเวียนของธาตุอาหารพืช 

ความคงทนของโครงสรางของดิน พืชพรรณธรรมชาติที่ปกคลุมผิวดินจะชวยลดอัตราการกรอนของ

ดิน ทําใหอัตราการเคลือ่นยายธาตุอาหารพืชออกไปจากผิวหนาดินลดลง (คณาจารยภาคปฐพีวิทยา, 

2548)  

สภาพการใชท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี (ตารางท่ี 3-2) พืน้ทีส่วนใหญของจังหวัดเปนพืน้ที่ปาไมรอยละ 

52.28 รองลงมาคือพ้ืนท่ีเกษตรกรรมรอยละ 41.48 ประกอบดวยพ้ืนที่นารอยละ 15.47 พืชไรรอยละ 

22.86 ไมยืนตนรอยละ 2.34 ไมผลรอยละ 0.60 พืชสวนรอยละ 0.03 ทุงหญาเลีย้งสัตวและโรงเรือน

เลี้ยงสัตวรอยละ 0.13 และสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารอยละ 0.05 พืน้ทีชุ่มชนและสิง่ปลูกสรางรอยละ 

3.50 พ้ืนท่ีน้ํารอยละ 1.62 และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดรอยละ 1.12 (กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน, 2558) 

(ภาพที่ 3-6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



32 

 

ตารางท่ี 3-2 สภาพการใชท่ีดินของจังหวัดอุทัยธานี 
 

 ประเภทการใชท่ีดิน  สญัลกัษณ 
เนื้อท่ี 

        ไร   รอยละ   

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม    A 1,744,716 41.48 

พ้ืนท่ีนา    A1 650,466 15.47 

พืชไร    A2 961,206 22.86 

ไมยืนตน    A3 98,682 2.34 

ไมผล    A4 25,424 0.60 

พืชสวน A5 956 0.03 

ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือน A7 6,037 0.13 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา A9 1,822 0.05 

พ้ืนท่ีปาไม F 2,199,390 52.28 

พ้ืนท่ีน้ํา W 67,278 1.62 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด M 47,646 1.12 

พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง U 147,374    3.50 

รวมท้ังหมด 4,206,404              100.00  

  

ท่ีมา : กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพท่ี 3-6 แผนท่ีสภาพการใชท่ีดินจังหวัดอุทัยธานี (กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน, 2558) 

 ภาพท่ี 3-6 
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3.7 ทรัพยากรดิน 

3.7.1 จากการสํารวจดินจังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1:100,000 (กองสํารวจและจําแนกดิน, 

2533) พบวา จังหวัดอุทัยธานี สามารถสรุปออกเปนชุดดินและหนวยเชิงซอนตางๆ ไดท้ังหมด 43 ชุดดิน 

มีเนื้อท่ี 4,206,404 ไร ดังแสดงไวในตารางท่ี 3-3 (ภาพที่ 3-7)
 

ตารางท่ี 3-3 ทรัพยากรดินท่ีสํารวจพบในจังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1:100,000 
 

ลําดับที ่ ช่ือหนวยแผนท่ี 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

1 AC หนวยผสมของดินตะกอนหลายชั้นปนกัน 61,773 1.47 

2 Bar ชุดดินบานไร 2,128 0.05 

3 Bg ชุดดินบานจอง 12,704 0.30 

4 Ch ชุดดินเชียงคาน 28,589 0.68 

5 Cr ชุดดินเชียงราย 20,000 0.48 

6 Cu ชุดดินจันทึก 56,064 1.33 

7 Db ชุดดินเดิมบาง 237,902 5.68 

8 Ds ชุดดินดานซาย 3,258 0.08 

9 Dt ชุดดินดงตะเคียน 25,293 0.60 

10 Hd ชุดดินหางดง 5,187 0.12 

11 Kb ชุดดินกบินทรบุรี 6,548 0.16 

12 Ks ชุดดินกําแพงแสน 138,119 3.28 

13 Kt ชุดดินโคราช 6,396 0.15 

14 Ky ชุดดินเขาใหญ 12,713 0.30 

15 Kyo ชุดดินเขายอย 24,564 0.58 

16 Lb ชุดดินลพบุรี 1,175 0.03 

17 Ly ชุดดินลาดหญา 51,517 1.22 

18 Mb ชุดดินมาบบอน 81,623 1.94 

19 Mr ชุดดินแมริม 5,620 0.13 

20 Ng ชุดดินน้ําพอง 45,467 1.08 

21 Np ชุดดินนครปฐม 24,011 0.57 

22 On ชุดดินอน 3,691 0.09 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 3-3 ทรัพยากรดินท่ีสํารวจพบในจังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1:100,000 (ตอ) 
 

ลําดับที ่ ช่ือหนวยแผนท่ี 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

23 Pb ชุดดินเพชรบุรี  129,264 3.07 

24 Pc ชุดดินปากชอง  39,163 0.93 

25 Pp ชุดดินโพนพิสัย  3,345 0.08 

26 Ps ชุดดินภูสะนา 28,883 0.45 

27 Pth ชุดดินปากทอ 226,018 5.38 

28 Re ชุดดินรอยเอ็ด 12,826 0.30 

29 Rn ชุดดินเรณู 1,792 0.04 

30 Sa ชุดดินสรรพยา 6,673 0.16 

31 Sb ชุดดินสระบุรี 11,606 0.27 

32 Sk ชุดดินสกล 7,300 0.17 

33 Sp ชุดดินสันปาตอง 199,416 4.75 

34 Suk ชุดดินสตึก 23,289 0.56 

35 Tas ชุดดินทับเสลา 243,905 5.80 

36 Tk ชุดดินตาคลี 44,522 1.06 

37 Tm ชุดดินทามวง 53,949 1.28 

38 Ty ชุดดินทายาง 81,822 1.95 

39 Ub ชุดดินอุบล 7,548 0.18 

40 Wn ชุดดินวาริน 19,511 0.47 

41 Yt ชุดดินยโสธร 16,809 0.4 

42 VC หนวยผสมของดินในหุบเขา 1,732 0.04 

43 SC พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอน 2,145,218 51.00 

รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด 4,206,404 100.00 
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ภาพท่ี 3-7 แผนท่ีทรัพยากรดินจังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1:100,000 (กองสํารวจและจําแนกดิน, 2533) 
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3.7.2 การสาํรวจดินจังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1:25,000 (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 

2559) พบวา จังหวัดอุทัยธานี สามารถสรปุออกเปนชุดดินและหนวยเชิงซอนตางๆ ไดทั้งหมด 35 ชุดดิน 

มีเนื้อที่ 4,178,898 ไร หรือรอยละ 99.346 ของเนื้อที่ทั้งหมด และเปนพื้นที่เบ็ดเตล็ด 4 ประเภท 

ไดแก บอ (Pits) ทีด่ินเต็มไปดวยกอนหิน (Rubber land) ท่ีดินดัดแปลง  (Made land) และพ้ืนท่ีน้ํา 

(Water) มีเนื้อท่ี 27,506 ไร หรอืรอยละ 0.654 ของเนื้อท่ีท้ังหมด ดงัแสดงไวในตารางท่ี 3-4 (ภาพที่ 3-8)

ตารางท่ี 3-4 ทรัพยากรดินท่ีสํารวจพบในจังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1:25,000 

ลําดับท่ี สัญลักษณแผนท่ี 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

1 AC ดินตะกอนน้ําพาเชิงซอน 10,179 0.24 

2 Bar ชุดดินบานไร 128,069 3.05 

3 Cm ชุดดินเชียงใหม 11,635 0.28 

4 Cn ชุดดินชัยนาท 16,701               0.40 

5 Don ชุดดินดงยางเอน 307 0.01 

6 Khk ชุดดินคลองขลุง 62,354 1.48 

7 Kld ชุดดินกลางดง 1,409 0.03 

8 Kpg ชุดดินเขาพลอง 325,571 7.74 

9 Kr ชุดดินโกรกพระ 7,006 0.17 

10 Ksp ชุดดินโกสัมพี 819 0.02 

11 Lsk ชุดดินลานสัก 71,779 1.71 

12 Ly ชุดดินลาดหญา 78,729 1.87 

13 Mr ชุดดินแมริม 1,471 0.04 

14 Nch ชุดดินหนองฉาง 274,266 6.52 

15 Nm ชุดดินหนองมด 2,044 0.05 

16 Pc ชุดดินปากชอง 18,449 0.44 

17 Phi ชุดดินไพศาลี 48,002 1.14 

18 Psl ชุดดินพิษณุโลก 4,714 0.11 

19 Plo ชุดดินโพทะเล 2,839 0.07 

20 Khu ชุดดินขาณุ 623 0.02 

21 Ps ชุดดินภูสะนา 5,206 0.12 

ตารางท่ี 3-4 ทรัพยากรดินท่ีสํารวจพบในจังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1 : 25,000 (ตอ) 
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ลําดับท่ี สัญลักษณแผนท่ี 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

22 Sa ชุดดินสรรพยา 12,537             0.30  

23 Sg ชุดดินไทรงาม 6,675 0.16 

24 Sin ชุดดินสิงหบุรี 13,648 0.32 

25 Tas ชุดดินทับเสลา 140,009 3.33 

26 Tht ชุดดินทัพทัน 249,037 5.92 

27 Tk ชุดดินตาคลี 46,781 1.11 

28 Ty ชุดดินทายาง 41,047 0.98 

29 Uti ชุดดินอุทัย 549,985 13.07 

30 Ws ชุดดินวังสะพุง 58,253 1.39 

31 ML ท่ีดินดัดแปลง 10,791 0.26 

32 P บอขุด 473 0.01 

33 RL ท่ีดินเต็มไปดวยกอนหิน 745 0.02 

34 W พ้ืนท่ีน้ํา 25,864 0.62 

35 SC พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอน 1,978,386 47.03 

รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด 4,206,404 100.00 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



39 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

39 

ภาพท่ี 3-8 แผนท่ีทรัพยากรดินจังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1:25,000 (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 
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บทที่ 4 

อุปกรณและวิธีการดําเนินงาน 

4.1 อุปกรณการดําเนินงาน 

4.1.1 แผนที่แสดงการแพรกระจายของหินอัคนีและขอบเขตแนวหินแกรนิต (กรมทรัพยากร

ธรณี, 2551) แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1 :50,000 ( กรมทรัพยากรธรณี, 2550 )  

แผนท่ีภูมิประเทศจังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1:50,000 (กรมแผนท่ีทหาร, 2543) แผนท่ีดินมาตราสวน 

1:25,000 ( กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559 ) และแผนที่ดิน มาตราสวน  1:100,000  

(กองสํารวจและจําแนกดิน, 2533) 

4.1.2 เครื่องมือการสํารวจดินภาคสนามมาตรฐาน (Soil Survey Division Staff, 1993) ไดแก 

พลั่วสนาม สวานเจาะดิน จอบ ชุดน้ํายาวัดปฏิกิริยาดิน สมุดเทียบสี แวนขยาย เทปวัดระยะ คอนยาง 

คอนธรณี เครื่องระบุพิกัด  ( GPS ) ขวดฉีดน้ํา  เครื่องมือวัดความลาดชัน  มีดสนาม  ถุงพลาสติกเก็บ

ตัวอยางดิน ปากกา เชือกฟาง กระบอกเก็บตัวอยาง (core) และกลองถายรูป 

4.1.3 เครื่องมือ อุปกรณ และสารเคมี ท่ีจําเปนในการวิเคราะหทางดาน ทางกายภาพ ทางเคมี 

และทางแรวทิยาของดิน (National Soil Survey Center, 1996) 

4.1.4 อุปกรณสํานักงาน โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร เชน ArcGIS  

 

4.2 วิธีการดําเนินงาน 

จากการทีส่ัณฐานวิทยาของดินมีความสัมพันธกับสภาพภูมิประเทศ ทําใหดินมีความแตกตาง

กันไปตามลักษณะของพื้นที่ เชน การระบายน้ํา ความลึก สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และ

สมบัติทางแรของดิน ดังนั้นการเลือกศึกษาดินที่มีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิตในแตละสภาพพื้นที่

ทั้ง  5 บริเวณ ประกอบดวย ชุดดินทับเสลา ชุดบานไร ชุดดินลานสัก ชุดดินอุทัยธานี และชุดดิน

หนองฉาง จึงเปนตัวแทนที่แสดงถึงลักษณะของดินเพือ่ท่ีจะนํามาเปนแนวทางในการเปรียบเทียบ

ลักษณะตางๆ ของดิน โดยมีวิธีการดังนี้ 

4.2.1 การรวบรวมขอมูลเบื้องตนและการวางแผนปฏิบัติงาน 

1) ศึกษาแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1:50,000 แผนที่ภูมิประเทศ

จังหวัดอุทัยธานี มาตราสวน 1:50,000 แผนทีด่ินมาตราสวน  1:100,000 แผนที่ดินมาตราสวน 

1:25,000 และรายงานสํารวจดินจังหวัดอุทัยธานี โดยไดพิจารณารวมกับปจจัยทีค่วบคุมการเกิดและ

พัฒนาการของดิน (Soil forming factors)  
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2) เลือกชุดดินเปนดินตัวแทนหลัก โดยการวิเคราะหขอมูลรวมกับการตรวจสอบแผนท่ีดิน 

(การใหชื่อชุดดินใชชื่อสถานท่ีพบครั้งแรกเปนหลัก เชน ชื่อตําบล อําเภอ จังหวัด หรือชื่อของบริเวณท่ี

มีลักษณะเดนเปนทีรู่จักกันอยางแพรหลาย และตองเปนชุดดินทีมี่การกระจายตัวและมีปริมาณเนือ้ที่

มากพอตามขอกําหนดหรือเปนชุดดินที่ยังขาดรายละเอียดที่จําเปนตอการแปลผลเพื่อการใชงาน

ทางดานตางๆ) แลวกําหนดบริเวณท่ีจะศึกษา 2-3 จุด ตามทีกํ่าหนดไวในเบื้องตน เพือ่คัดเลือกชุดดิน

ท่ีเปนตัวแทนท่ีดีท่ีสุด (ภาพท่ี 4-1) 

4.2.2 การปฏิบัติงานภาคสนาม 

1) การศึกษาลักษณะภูมิประเทศ ธรณีวิทยา สภาพแวดลอม การใชประโยชนท่ีดิน และ

ศึกษาดินโดยใชสวานเจาะดินลึกประมาณ 2 เมตร เพือ่ศึกษาหาตัวแทนของดินที่ทําการศึกษาโดย

ละเอียด เม่ือไดตัวแทนของดินแลวจึงทําการขุดหลุมดิน ขนาดกวาง x ยาว x ลึก เทากับ 2.0 x 2.0 x 

2.0 เมตร ศึกษาโดยละเอียดตามชั้นความลึกของดินและทําคําอธิบายหนาตัดดินตามคูมือการทํา

คําบรรยายหนาตัดดิน (เอิบ, 2552; National soil survey center, 2012) 

2) การเก็บตัวอยางดิน 

เก็บตัวอยางตามชั้นกําเนิดดินตลอดหนาตัดดินใสถุงพลาสติกตัวอยางละประมาณ 2 

กิโลกรัม เขียนชื่อดิน ชั้นดิน สถานที่เก็บใหเรียบรอยลงแผ่นปายผูกถุงตัวอยาง ( tag ) เพื่อนําไป

วิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และองคประกอบทางแรของดิน สําหรับชัน้ดินทีมี่ปริมาณ

กอนกรวด  ลูกรัง เศษหิน ขนาดใหญกวา  2 มิลลิเมตร จะเก็บเฉพาะตัวอยางดินขนาดรอนผาน

ตะแกรงขนาดชองเปด 2 มิลลิเมตรเทานัน้ ควรแยกกอนกรวดทีมี่ขนาดใหญกวาออก และชั้นนีต้องมี

การเก็บตัวอยางดินสําหรับนําไปวิเคราะหหารอยละของปริมาณชิ้นสวนหยาบโดยปริมาตร โดยเก็บ

ตัวอยางดินและกอนกรวดในคราวเดียวกัน ประมาณ 500 กรัม และแยกสงตัวอยางดินจากดินถุงปกติ 

เก็บตัวอยางดินที่ไมถูกรบกวนเพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพบางประการโดยใชกระบอกเก็บตัวอยาง 

(core) จํานวนชั้นละ 3 ตัวอยาง  

4.2.3 การเตรียมขอมูลและตัวอยางดินเพ่ือการสงวิเคราะห 

1) รวบรวมตัวอยางดินที่เก็บมาแลว เพื่อคัดแยกชนิดและประเภทของตัวอยาง กอนที่

จะสงวิเคราะหรวมท้ังตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดตางๆ 

2) เตรียมตัวอยางดินกอนสงวิเคราะห โดยนําตัวอยางดินทีถู่กรบกวนมาผึง่ใหแหงในที่

รม หลังจากนัน้นําดินมาบดและรอนผานตะแกรงรอนขนาด 2 มิลลิเมตร เพือ่แยกกอนกรวด เศษหิน

และแร และเศษซากพืชออก ซึ่งจะนําไปใชในการวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางแร

วิทยาของดิน สวนตัวอยาง กระบอกเก็บตัวอยาง (core) นํามาเปดฝาออกผึ่งใหแหงในท่ีรม 
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3) จัดทําคําบรรยายหนาตัดดินและแบบบันทึกขอมูลและรายละเอียดของตัวอยางทีส่ง 

ตามแบบบันทึกสงตัวอยางดินของสํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน เพื่อแนบไปพรอมกับ

ตัวอยางดินสําหรับสงวิเคราะห 

4.2.4  การวิเคราะหตัวอยางดิน ไดใชมาตรฐานของ National Soil Survey Center (1996) 

 สําหรับจําแนกดิน  

1) การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ ประกอบดวย 

วิเคราะหการกระจายของอนุภาคดิน (soil particle size distribution) ในขนาดตางๆ 

กัน คือ ทราย อนุภาคทรายแปง และอนุภาคดินเหนียว โดยวิธีไปเปตต (pipette method) แลว

เปรียบเทียบเนื้อดินจากระบบการจําแนกเนื้อดินของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 

วิเคราะหหาความหนาแนนรวมของดิน (bulk density) 

วิ เคราะหหาคาสัมประสิทธิ ์การนําน้ ําอิ ่มตัวของดิน ( saturated  hydraulic 

conductivity ) 

2) การวิเคราะหสมบัติทางเคมี ประกอบดวย 

ปฏิกิริยาดิน ( soil reaction, pH ) โดยใชเครื่องมือวัด เตรียมสารละลายดินโดยใชน้ํา

และ KCl เปนสารละลายอัตราสวน 1:1 

ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (organic matter) 

ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (available phosphorus) โดยสกัดดินดวยน้ํายา 

Bray II แลววัดฟอสฟอรัสดวยเครื่อง Spectrophotometer 

ปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ปนประโยชน (available potassium) โดยใช 1 N NH4

ปริมาณดางที่สกัดได ( extractable bases ) ซ่ึงประกอบดวย  แคลเซียม แมกนีเซียม 

โพแทสเซียม และโซเดียม 

OAc 

pH 7.0 แลววัดปริมาณโพแทสเซียมดวยเครื่อง flame photometer 

ปริมาณกรดทีส่กัดได (extractable acidity: EA) ใช barium choride triethanolamine 

pH 8.2 เปนสารละลาย 

คาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (cation exchange capacity: CEC) 

อัตรารอยละความอ่ิมตัวเบส (base saturation percentage: % BS) 

3) การวิเคราะหสมบัติทางแรวิทยา 

วิเคราะหองคประกอบทางแรในดิน โดยหาชนิดและปริมาณของแรดินเหนียว (clay 

minerals) ที่มีขนาดอนุภาคดินเล็กกวา 2 ไมโครเมตร และชนิดปริมาณของแรในอนุภาคขนาดทราย

แปง (silt fraction) ขนาด 2-50 ไมโครเมตร โดยวิธีการเลีย้วเบนของรังสีเอกช (X-ray diffraction 

analysis)  (Jackson, 1964; กรรณิการ, 2527) 
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4.2.5 วิเคราะหขอมูล  

1) รวบรวมขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และแรวิทยา 

รวมถึงสภาพแวดลอมบางประการที่แสดงถึงขอจํากัดในดานความอุดมสมบูรณของดินและการใช

ประโยชนท่ีดิน และทําการจําแนกดินท่ีศึกษาตามระบบอนุกรมวิธานดิน (soil survey staff, 2014) 

2) ประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย (กองสํารวจและ

จําแนกดิน, 2543) 

3) ประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับงานดานปฐพีกลศาสตร (สุวณี, 2538) 

4) เขียนรายงานในรูปของเอกสารวิชาการและพิมพเผยแพร 
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บทที่ 5 

ผลการศึกษา 

5.1 สภาพแวดลอมการเกิดและสัณฐานวิทยาของดิน 

สภาพแวดลอม ลักษณะสําคัญบางประการ และสัณฐานวิทยาสนามของดินท่ีทําการศึกษาท้ัง  

5 บริเวณแสดงไวใน ตารางท่ี 5-1, 5-2 และ 5-3 และคําอธิบายหนาตัดดินในภาคผนวก อธิบายได

ดังนี้ 

5.1.1 ชุดดินทับเสลา (Tas) บริเวณที่ศึกษาตัวแทนของชุดดินทับเสลาอยูในบริเวณเขื่อน

ทับเสลา บานไผศรีทอง ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พบวาเกิดจากการสลายตัวผุพัง

และตะกอนดาดเชิงเขาของหินไนสิกแกรนิต (residuum and colluvium from gneissic granite) 

ซึง่ธรณีวิทยาเปนมหายุคพรีแคมเบรียน (PE) หมวดหินลานสาง วางตัวแบบรอยชัน้ไมตอเนื่องอยูใต

หินควอรตไซตและหินปูน สัณฐานภูมิประเทศเปนเนินเขา (hill) ตําแหนงไหลเขา (shoulder) มี

ความลาดชัน 9 เปอรเซ็นต สภาพภูมิประเทศเปนลูกคลื่นลอนลาด การระบายน้ําดี การไหลบาของ

น้าํบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว การซึมผานไดของน้ ําเร็วถึงเร็วมาก พืชพรรณธรรมชาติและการใช

ประโยชนท่ีดินในขณะทําการศึกษาเปนพ้ืนท่ีปาเต็งรัง (ภาพท่ี 5-1 และ 5-2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-1 จุดเก็บชุดดินทับเสลาบนภาพถายออรโธสีและแผนท่ีดินมาตราสวน 1:25,000  

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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   ภาพท่ี 5-2 ลกัษณะภมูิประเทศและหนาตัดดินของชุดดินทับเสลา  

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินตื้น ดินบนลึก 10 เซนติเมตร มีสีน้ําตาลปนเทาเขมมาก เนื้อดิน

เปนดินรวนปนทรายปนเศษหินพวกหินแกรนิต โครงสรางของดินเปนแบบกอนเหลี่ยมมุมมน มีขนาด

ละเอียดถึงปานกลาง มีความคงทนของโครงสรางดินนอย ดินลางตอนบนลึก 10-30 เซนติเมตร มีสี

น้ําตาล เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายปนเศษหินพวกหินแกรนิตมาก โครงสรางของดินแบบกอนเหลีย่ม

มุมมนและแบบเม็ดเดี่ยวมีขนาดละเอียดถึงปานกลาง มีความคงทนของโครงสรางดินนอย ดินลาง

ตอนลางลกึ 30-70/90 เซนติเมตร สีน้ําตาลปนเหลืองและสีน้ําตาลซีด เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายปน

เศษหินมากถึงมากท่ีสุดรวมท้ังพบหินผุจากหินแกรนิต โครงสรางเปนแบบกอนเหลีย่มมุมคมและแบบ

เม็ดเดี่ยว มีขนาดละเอียดถึงปานกลาง มีความคงทนของโครงสรางดินนอย ปฏิกิริยาดินในสนามตลอด

หนาตัดดินเปนกรดเล็กนอย (pH 6.5) ชัน้หินผุและหินแข็งลึก 70/90-200 เซนติเมตร เปนชัน้หินผุ

และหนิแข็งจากหินไนสกิแกรนติ มีสีน้ําตาลปนเหลืองและสีน้ําตาลซีด 

5.1.2 ชุดดินบานไร (Bar) บริเวณที่ศึกษาตัวแทนของชุดดินบานไรอยูในบริเวณบานอีเลย 

ตําบลเจาวัด อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี พบวาเกิดจากการสลายตัวผุพังและตะกอนดาดเชิงเขา

ของหนิแกรนิต (residuum and colluvium from granite) ซึง่ธรณีวิทยาเปนหินอัคนีแทรกซอนยุค

ไทรแอสซิก (Trgr) ในพืน้ที ่นี ้เรียกบานทองหลางแกรนิต สัณฐานภูมิประเทศเปนเนินเขา (hill) 

ตําแหนงเชิงเขา (foot slope) มีความลาดชัน 9 เปอรเซ็นต สภาพภูมิประเทศเปนลูกคลื่นลอนลาด 

มีการระบายน้าํดี การไหลบาของน้าํบนผิวดินปานกลาง การซึมผานไดของน้ําเร็วปานกลางถึงเร็ว 

การใชประโยชนท่ีดินในขณะทําการศึกษาเปนแปลงมันสําปะหลัง (ภาพท่ี 5-3 และ 5-4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-3 จุดเก็บชุดดินบานไรบนภาพถายออรโธสีและแผนท่ีดินมาตราสวน 1:25,000 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 ภาพท่ี 5-4 ลักษณะภูมิประเทศและหนาตัดดินของชุดดินบานไร  

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกปานกลาง ดินบนลึก 18 เซนติเมตร มีสีน้าํตาลปนเทา

เขมมาก เนือ้ดินเปนดินรวนปนทรายปนเศษหินเล็กนอย มีโครงสรางของดินแบบกอนเหลี่ยมมุมมน 

มีขนาดละเอียด มีความคงทนของโครงสรางดินปานกลาง ดินลางตอนบนลึก 18-90 เซนติเมตร มีสี

น้ําตาลและสีน้ําตาลปนเหลืองเขม เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายปนเศษหิน มีโครงสรางแบบกอนเหลี่ยม

มุมมนขนาดปานกลาง มีความคงทนของโครงสรางดินปานกลาง พบวา มีการเคลือบบางๆ ของ

อนุภาคดินเหนียวที่เคลื่อนยายจากชั้นดินบนตั้งแตระดับความลึก 18 - 90 เซนติเมตร ลงไป ดินลาง

ตอนลางลึก 90-140 เซนติเมตร มีสีน้าํตาลปนเหลืองเขม เนือ้ดินเปนดินรวนปนทรายปนเศษหินมาก

ถึงมากที่สุด โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามความลึก มีโครงสรางแบบกอนเหลี่ยมมุมมนขนาดปานกลาง 

มีความคงทนของโครงสรางดินปานกลาง ปฏิกิริยาดินในสนามตลอดหนาตัดดินเปนกรดปานกลาง 

(pH 6.0) ชั้นหินผุของหินแกรนิต มีสีน้ําตาลลึก 140-175 เซนติเมตร  

5.1.3 ชุดดินลานสัก (Lsk) บริเวณที่ศึกษาตัวแทนของชุดดินลานสักอยูบริเวณบานโปงสามสิบ 

ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พบวาเกิดจากการสลายตัวผุพังและตะกอนดาดเชิงเขา

ของหนิแกรนิต (residuum and colluvium from granite) ซึง่ธรณีวิทยาเปนหินอัคนีแทรกซอนยุค

ไทรแอสซิก (Trgr) สัณฐานภูมิประเทศเปนเนินเขา (hill) ตําแหนงเชิงเขา (foot slope) มีความลาดชัน 

6 เปอรเซ็นต สภาพภูมิประเทศเปนลูกคลื่นลอนลาด การระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดิน

ปานกลาง มีการซาบซึมน้ําเร็วปานกลางถึงเร็ว พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนทีด่ินในขณะ

ทําการศึกษามีการใชพ้ืนท่ีในการปลูกมันสําปะหลัง และขาวโพดหวาน (ภาพท่ี 5-5 และ 5-6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5-5 จุดเก็บชุดดินลานสักบนภาพถายออรโธสีและแผนท่ีดินมาตราสวน 1:25,000 
 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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   ภาพท่ี 5-6 ลักษณะภูมิประเทศและหนาตัดดินของชุดดินลานสัก  

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนลึก 38 เซนติเมตร มีสีน้าํตาล เนื้อดินเปน

ดินรวนปนทราย มีโครงสรางของดินแบบกอนเหลี่ยมมุมมน มีขนาดละเอียดถึงปานกลาง ความคงทน

ของโครงสรางดินนอยถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินในสนามเปนกรดปานกลาง (pH 6.0) ดินลางความลึก 

38-170 เซนติเมตร มีสีน้ําตาล สีน้าํตาลเขม และสีแดงปนเหลือง เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึง

ดินรวนปนทรายปนเศษหินพวกหินแกรนิต มีโครงสรางแบบกอนเหลี่ยมมุมมนมีขนาดปานกลาง มี

ความคงทนของโครงสรางดินปานกลาง พบวา มีการเคลือบบางๆ ของอนุภาคดินเหนียวทีเ่คลื่อนยาย

จากชัน้ดินบนตั้งแตระดับความลึก 38 เซนติเมตรลงไป ดินลางตอนลางลึก 170-200 เซนติเมตร มีสี

น้ําตาลเขมและสีแดงปนเหลือง เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายปนเศษหินพวกหินแกรนิต มีโครงสราง

แบบกอนเหลี่ยมมุมมนมีขนาดปานกลาง มีความคงทนของโครงสรางดินปานกลาง ปฏิกิริยาดินใน

สนามของดินลางเปนกรดจัด (pH 5.5) 

5.1.4 ชุดดินอุทัย (Uti) บริเวณที่ศึกษาตัวแทนของชุดดินอุทัยอยู ในบริเวณบานปาออ 

ตําบลปาออ อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พบวาเกิดจากตะกอนน้ําพา (alluvium) จากหินแกรนิต 

ซึง่ธรณีวิทยาเปนตะกอนตะพักลําน้ ํายุคควอเทอรนารี (Qt) สัณฐานภูมิประเทศเปนตะพักลําน้ ํา

ระดับกลาง (middle terrace) มีความลาดชัน 2 เปอรเซ็นต สภาพภูมิประเทศเปนลูกคลื่นลอนลาด

เล็กนอย การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินต่ํา การซึมผานไดของน้ําปานกลาง

ถึงเร็ว พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดินในขณะทําการศึกษามีการใชพื้นที่ในการปลูก

มันสําปะหลังและไมผล (ภาพท่ี 5-7 และ 5-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5-7 จุดเก็บชุดดินอุทัยบนภาพถายออรโธสีและแผนท่ีดินมาตราสวน 1:25,000 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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  ภาพท่ี 5-8 ลักษณะภูมิประเทศและหนาตัดดินของชุดดินอุทัยธานี  

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนลึก 30 เซนติเมตร มีสีน้าํตาล เนือ้ดินเปนดิน

รวนปนทราย มีโครงสรางของดินแบบกอนเหลี ่ยมมุมมน มีขนาดปานกลาง มีความคงทนของ

โครงสรางดินแตกออกจากกันงาย มีปฏิกิริยาดินในสนามเปนกรดปานกลาง (pH 6.0) ดินลางตอนบน

ลึก 30-80 เซนติเมตร มีสีน้ําตาล เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีโครงสรางแบบกอนเหลี่ยมมุมมน 

มีขนาดปานกลาง มีความคงทนของโครงสรางดินแตกจากกันไดงาย พบวา มีการเคลือบของอนุภาค

ดินเหนียวทีเ่คลือ่นยายจากชัน้ดินบนตั้งแตระดับความลึก 25 เซนติเมตรลงไป ปฏิกิริยาดินในสนาม

เปนกรดปานกลาง (pH 6.0) ดินลางตอนลางลึก 80-200 เซนติเมตร มีสีน้าํตาล ถึงสีเทาปนชมพู พบ

จุดประสีน้าํตาลและสีน้ําตาลแก เนือ้ดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย มีโครงสราง

แบบกอนเหลีย่มมุมมน ขนาดปานกลาง มีความคงทนของโครงสรางดินแตกออกจากกันไดปานกลาง 

มีการเคลือบของอนุภาคดินเหนียวที่เคลื่อนยายจากชั้นดินบน และพบมวลกอนกลมของเหล็กและ

แมงกานสี ปฏิกิริยาดินในสนามเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 

5.1.5 ชุดดินหนองฉาง (Nch) บริเวณที่ศึกษาตัวแทนของชุดดินหนองฉางอยูในบริเวณตําบล

อุทัยเกา อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี พบวาเกิดจากตะกอนน้ําพา (alluvium) ทับถมอยูบน

ตะกอนน้ําพาจากหินแกรนิต อยูบนเนินตะกอนน้าํพารูปพัดระดับต่ํา ซึ่งธรณีวิทยาเปนตะกอนน้ําพา

รูปพัดยุคควอเทอรนารี  (Qaf) สัณฐานภูมิประเทศเปนเนินตะกอนน้ําพารูปพัด (alluvial fan) มี

ความลาดชัน 1 เปอรเซ็นต สภาพภมูปิระเทศคอนขางราบเรียบ การระบายน้ําคอนขางเลว การไหลบา

ของน้ําบนผิวดินต่ํา การซึมผานไดของน้ําชา พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนทีด่ินขณะ

ทําการศึกษาเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว (ภาพท่ี 5-9 และ 5-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-9 จุดเก็บชุดดินหนองฉางบนภาพถายออรโธสีและแผนท่ีดินมาตราสวน 1:25,000 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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  ภาพท่ี 5-10 ลักษณะภูมิประเทศและหนาตัดดินของชุดดินหนองฉาง  

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนลึก 12 เซนติเมตร มีสีเทาเขมและสีน้ําตาล 

เนือ้ดินเปนดินรวน มีโครงสรางของดินแบบกอนเหลีย่มมุมคม ขนาดปานกลางถึงใหญ มีความคงทน

ของโครงสรางดินแตกออกจากกันปานกลาง  มีปฏิกิริยาดินในสนามเปนกรดเล็กนอย (pH 6.5) ดิน

ลางตอนบนลึก 12-30 เซนติเมตร มีสีเทาเขมและน้าํตาล พบจุดประสีน้าํตาลเขม เนือ้ดินเปนดินรวน

ปนดินเหนียว มีโครงสรางแบบกอนเหลีย่มมุมคมขนาดใหญ มีความคงทนของโครงสรางดินแตกจาก

กันไดปานกลาง ปฏิกิริยาดินในสนามเปนกลาง (pH 7.0) ดินลางตอนลางลึก 30-105 เซนติเมตร มีสี

เทาเขม เทา และน้ําตาลปนเทา พบจุดประสีเหลืองปนน้าํตาล น้าํตาลปนเหลือง และน้าํตาลเขม 

เนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวถึงดินรวนเหนียวปนทราย มีโครงสรางแบบกอนเหลี่ยมมุมคมขนาด

ใหญ มีความคงทนของโครงสรางดินแตกจากกันไดปานกลางถึงแข็งแรง พบวา มีการเคลือบของ

อนุภาคดินเหนียวที่เคลื่อนยายจากชั้นดินบนเห็นไดชัดเจน ปฏิกิริยาดินในสนามเปนกรดจัดถึงกรด

เล็กนอย (pH 5.0-6.5) ดินลางตอนลางลึก 105-170 เซนติเมตร มีสีเทาปนน้าํตาลออน และสีเทา พบ

จุดประสีน้าํตาลปนเหลือง เนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนถึงดินรวนปนทราย มีโครงสรางแบบ

กอนเหลี่ยมมุมมนขนาดเล็ก มีความคงทนของโครงสรางดินแตกจากกันไดงาย พบวา มีการเคลือบ

ของอนุภาคดินเหนียวที่เคลื่อนยายจากชั้นดินบนเห็นไดชัดเจน พบแรไมกา แรควอตซ และแร

เฟลดสปารขนาดเลก็ปรมิาณมาก ปฏิกิริยาดินในสนามเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพท่ี 5-11 ความสัมพันธของดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิตตามลําดับภูมิประเทศ 
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ตารางท่ี 5-1 สภาพแวดลอมบริเวณท่ีทําการศึกษา 

ชุดดิน การใชที่ดิน ความสูงจากระดับน้ําทะเล ความลาดชนั สภาพภูมิประเทศ สัณฐานภูมิประเทศ วัตถุตนกําเนิด 

(soil series) (land use) (elevation) (slope) (%) (relief) (landform) (parent Material) 

Thap Salao  dry dipterocarp 

forests 

187 9 undulating  hilly residuum from gneissic 

granite 

Ban Rai  cassava 217 9 undulating  hilly residuum from granite 

Lan Suk  sweet corn and 

cassava 

225 6 undulating  hilly residuum from granite 

Uthai  orchard and 

cassava 

140 2 gently undulating terrace alluvium 

Nong Chang  paddy field 66 1    nearly flat alluvial fan alluvium 
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ตารางท่ี 5-2 ลกัษณะสําคัญบางประการของดินท่ีทําการศึกษา 

 

 

 

 

ชุดดิน 
ความหนาชั้นดนิบน 

(ซม.) 

ความลึก 

(ซม.) 
พัฒนาการหนาตัดดิน การระบายน้ํา การซึมผานไดของน้าํ การไหลบาของน้ํา 

(soil series) (thickness of soil surface) (effective depth) (profile development) (drainage) (permeability) (runoff) 

 

Thap Salao  

 

10 

 

30 

 

A-Bt-BCr-Cr1-Cr2  

 

well drained 

 

very rapid 

 

medium 

Ban Rai  18 90 Ap-AB-Bt1-Bt2- 

BCr-Cr 

well drained moderate rapid medium 

Lan Suk  12 170 Ap-BA-Bt1-Bt2- 

Bt3-Bt4-BC 

well drained moderate rapid medium 

Uthai  25/30 200 Ap1-Ap2-Bt1-Bt2- 

Bt3-Btc1-Btc2-Btc3 

moderately well 

drained to well drained 

moderate rapid low 

Nong Chang  12 170+ Apg-BAg-Btg1-Btg2-Btg3-2Btg4-

2Btg5-2Btg6 

somewhat poorly 

drained 

slow low 
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ตารางท่ี 5-3 ลักษณะสัณฐานวิทยาของหนาตัดดินในบริเวณท่ีทําการศึกษา 

Horizon Depth Color Texture Structure Consistence Field 

pH 

Boundary Other Features 

 (cm) Mottles   Dry,Moist,Wet Distinctness  

Thap Salao  

A 0-10 10YR 3/2 

- 

GSL 1, F-M, SBK & SG S,VFR,SO/PO 6.5 C and S many rock fragment (quartz 

grain) diameter 0.5-3 cm and 

few fine mica flake 

Bt 10-30 10YR 4/3 VGSL 1, F-M, SBK & SG S,VFR,SS/SP 6.5 C and S many rock fragment (quartz 

grain) diameter 0.5-3 cm and 

few fine mica flake 
  -      

BCr 30-70/90 10YR 5/4 XGSL 1, F-M, SBK & SG S,VFR,SS/SP 6.5 C and W many rock fragment (quartz 

grain) diameter 0.5-3 cm and 

few fine mica flake 
  -      

Cr1 70/90-120 10YR 6/3 

- 

- - - 6.5 C and S weathering rock from granite 

Cr2 120-200 10YR 6/3 

- 

- - - 6.5 - 

 

weathering rock from granite 
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ตารางท่ี 5-3 ลักษณะสัณฐานวิทยาของหนาตัดดินในบริเวณท่ีทําการศึกษา (ตอ) 

Horizon Depth Color Texture Structure Consistence Field 

pH 

Boundary Other Features 

 (cm) Mottles   Dry,Moist,Wet Distinctness  

Ban Rai     

Ap 0-18 10YR 3/2 SGSL 2, F, SBK SH,FR,SO/PO 6.0 C and S - 
  -      

AB 18-30/35 7.5YR 5/6 SGSL 2, F, SBK SH,FR,SO/PO 6.0 C and W - 
  -      

Bt1 30/35-60 10YR 4/3 GSL 2, M, SBK SH,FR,SO/PO 6.0 C and S - 
  -      

Bt2 60-85/90 10YR 4/4 GSL 2, M, SBK SH,FR,SO/PO 6.0 C and W - 
  -      

BCr 85/90-130/140 10YR 4/4 

- 

XGSL 2, M, SBK H,FI,SO/PO 6.0 C and W common coarse to very coarse 

angular rock fragment from granite  

Cr 130/140-175+ 7.5YR 4/6 

- 

- - - 6.5 - many coarse angular rock fragment 

and weathering rock from porphyry 

granite 
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ตารางท่ี 5-3 ลักษณะสัณฐานวิทยาของหนาตัดดินในบริเวณท่ีทําการศึกษา (ตอ) 

Horizon Depth Color Texture Structure Consistence Field 

pH 

Boundary Other Features 

 (cm) Mottles   Dry,Moist,Wet Distinctness  

Lan Suk      

Ap 0-12 7.5YR 4/3 

- 

SL 1, F, SBK S,VFR,SO/PO 6.0 C and S - 

BA 12-38 7.5YR 4/3 

- 

SL 2, F-M, SBK S,VFR,SO/PO 6.0 C and S - 

Bt1 38-70 7.5YR 4/4 

- 

SL 2, M, SBK S,VFR,SO/PO 5.5 C and S - 

Bt2 70-100 7.5YR 4/6 
- 

SGSL 2, M, SBK S,VFR,SO/PO 5.5 C and S few fine rock fragment from 

granite 

Bt3 100-135/140 7.5YR 4/6 
- 

SGSL 2, M, SBK S,VFR,SO/PO 5.5 C and W few fine rock fragment from 

granite 

Bt4 135/140-170 mixed 7.5YR 4/6 (80%) 

5YR 5/8 (20%) 

GSL 2, M, SBK S,VFR,SO/PO 5.5 C and S common fine rock fragment 

BCr 170-200 mixed 7.5YR 5/6 (80%) 

5YR 5/8 (20%) 

GSL 2, M, SBK S,VFR,SO/PO 5.5 - common fine rock fragment 
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ตารางท่ี 5-3 ลักษณะสัณฐานวิทยาของหนาตัดดินในบริเวณท่ีทําการศึกษา (ตอ) 

Horizon Depth Color Texture Structure Consistence Field 

pH 

Boundary Other Features 

 (cm) Mottles   Dry,Moist,Wet Distinctness  

Uthai     

Ap1 0-15 7.5YR 4/3 

- 

SL 1, F-M, SBK L,VFR,SO/PO 6.0 C and S - 

Ap2 15-25/30 7.5YR 4/3 

- 

SL 1, F-M, SBK S,VFR,SO/PO 6.0 C and S - 

Bt1 25/30-55 7.5YR 5/4 

- 

SL 1, M, SBK S,VFR,SO/PO 6.0 C and S - 

Bt2 55-80 7.5YR 5/4 

- SL 1, M, SBK S,VFR,SO/PO 6.0 C and S - 

Bt3 80-105 7.5YR 5/4 SL 1, M, SBK S,VFR,SO/PO 6.0 C and S - 

  7.5YR 5/8       

Btc1 105-130 7.5YR 5/4 SGSL 1, M, SBK S,VFR,SO/PO 6.0 C and S few fine iron and manganese 

  7.5YR 5/8       

Btc2 130-155 mixed 10YR 6/2 (80%)  

10YR 6/2 (20%) 

VGSL 2, M, SBK SH,FI,SS/MP 5.0 C and S many medium iron and 

manganese nodule 

  7.5YR5/8, 10YR5/6       

Btc3 155-200 10YR 6/3 SGSCL 2, M, SBK SH,FI,SS/MP 5.0 - few fine iron and manganese 

  7.5YR5/8, 10YR5/6      nodule 
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ตารางท่ี 5-3 ลักษณะสัณฐานวิทยาของหนาตัดดินในบริเวณท่ีทําการศึกษา (ตอ) 

Horizon Depth Color Texture Structure Consistence Field 

pH 

Boundary Other Features 

 (cm) Mottles   Dry,Moist,Wet Distinctness  

Nong Chang  

Apg 0-12 mixed 7.5YR 4/1 (50%) 

7.5YR 4/3 (50%) 

L 2, M-C, ABK -,VFR,SS/SP 6.5 C and S - 

  7.5YR 3/4       

BAg 12-30 mixed 7.5YR 4/1 (50%) 

7.5YR 4/3 (50%) 

CL 2, C, ABK -,VFR,MS/MP 7.0 G and S - 

  7.5YR 3/4       

Btg1 30-50 mixed 7.5YR 4/1 (50%) 

10YR 5/1 (50%) 

CL 2-3, C, ABK -,VFR,MS/VP 6.5 C and S few fine quartz 

  10YR 6/6       

Btg2 50-80 10 YR 5/1 CL 2-3, C, ABK -,VFR,MS/VP 5.0 G and S few fine quartz 

  10YR 6/6, 10YR 5/6       

Btg3 80-105 10 YR 5/2 CL 2-3, C, ABK -,FR,MS/VP 5.0 G and S few fine quartz 

  7.5YR 5/6      few fine mica flake 

2Btg4 105-130 mixed 10YR 5/2 (50%) 

10YR 6/2 (50%) 

SL 2-3, C, ABK -,VFR,MS/VP 5.0 A and S abrupt textural contacts many fine 

quartz few fine mica flake 

  7.5YR 5/6       

2Btg5 130-150 10 YR 6/2 LCOS 1, F-M, SBK -,L,SO/PO 6.0 G and S many coarse quartz 

  10YR 5/6      and feldspar 

2Btg6 150-170 mixed 10YR 6/1 (50%) 

10YR 6/2 (50%) 

COSL 1, F-M, SBK -,L,SO/PO 5.5 - many coarse quartz 

and feldspar 

  10YR 5/6       
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หมายเหตุ 

 

Texture class Fragment Content Vol.% Structure grade Structure size Structure type 

LS = Loamy Sand SG = Slightlt Gravelly (<15%) 0 = structureless VF = Very Fine PL = Platy 

LCOS = Loamy Coarse Sand G = Gravelly (15-35%) 1 = Weak F = Fine PR = Prismatic 

SL = Sandy Loam VG = Very Gravelly (35-60%) 2 = Moderate M = Medium COL = Columnar 

COSL = Coarse Sandy Loam EG = Extremely Gravelly (>60%) 3 = Strong CO = Coarse ABK = Angular Blocky 

L = Loam 

    

VC = Very Coarse SBK = Subangular Blocky 

SCL = Sandy Clay Loam 

    

EC = Extremely Coarse GR = Granular 

CL = Clay Loam 

      

SGR = Single Grain 

        

MA = Massive 

          Consistence Consistence    Consistence Boundary Boundary 

Dry Moist Wet Distinctness Topography 

L = Loose L = Loose SO = Nonsticky A = Abrupt S = Smooth 

S = Soft VFR = Very Friable SS = Slightly Sticky C = Clear W = Wavy 

SH = Slightly hard FR = Friable MS = Moderately Sticky G = Gradual I = Irregular 

H = Hard FI = Firm VS = Very Sticky D = Diffuse B = Broken 

VH = Very hard VFI = Very Firm PO = Nonplastic 

    EH = Extremely hard EFI = Extremly Firm SP = Slightly Plastic 

    

    

MP = Moderately Plastic 

    

    

VP = Very Plastic 
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5.2 สมบัตทิางกายภาพของดนิ 

ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของดินทีมี่วัตถุตนกําเนิดมาจากหินแกรนิต ประกอบดวยการ

แจกกระจายของขนาดอนุภาค ปริมาณชิ้นสวนหยาบในดิน ความหนาแนนรวมของดิน และคาการ

อ่ิมตัวดวยน้ําของดิน อธิบายไดดังนี้ 

5.2.1 การแจกกระจายของขนาดอนุภาคดิน ดินทีมี่วัตถุตนกําเนิดมาจากหินแกรนิต พบวา 

เม่ือเปรียบเทียบผลการแจกกระจายของอนุภาคดินกับเกณฑการจําแนกชั้นเนื้อดินหลักของกระทรวง

เกษตรสหรัฐอเมริกา  (Soil Survey Division Staff, 1993) (ภาพที่ 5-12) พบวา 

ชั้นของเนื้อดินชุดดิน Tas, Bar, Lsk และ Uti อยูในกลุมเนือ้หยาบถึงหยาบปานกลาง คือ 

ดินรวนปนทราย (sandy loam)  

ชุดดิน Nch อยูในกลุมเนื้อปานกลางถึงละเอียดปานกลาง คือ ดินรวน (loam) และดิน

รวนเหนียว (clay loam) โดยที่ความลึกมากกวา 105 เซนติเมตรลงไปอยูในกลุมเนือ้หยาบถึงหยาบ

ปานกลาง คือ ดินทรายปนดินรวน (loamy sand) และดินรวนปนทราย (sandy loam) 

จากการศึกษา พบวา ดินท่ีทําการศึกษาสวนใหญเนื้อดินอยูในกลุมหยาบถึงหยาบปานกลาง 

ซ่ึงหินแกรนิตเม่ือเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีจะใหดินที่มีเนือ้หยาบ ขนาดของผลึกแร ความแข็ง

ของแรและหิน รวมถึงความคงทนของสารเชือ่มในดิน จะมีผลตออัตราการผุพังอยูกับทีข่องหินในดิน

ดวย (เอิบ, 2548) สวนชุดดิน Nch อยูในกลุมเนื้อละเอียดปานกลางถึงหยาบปานกลางเปนผลมาจาก

วัตถุตนกําเนิดท่ีเปนตะกอนน้ําพาพัดพามาทับถม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-12 แสดงการแจกกระจายของอนุภาคขนาดทราย ทรายแปงและดินเหนียวของดินท่ี

ทําการศึกษา 

Thap Salao series (Tas)  

Ban Rai series (Bar) 

Lan Suk series (Lsk) 

Uthai series (Uti) 

Nong Chang series (Nch) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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การแจกกระจายของอนุภาคทรายในชั้นตางๆ ของดินท่ีทําการศึกษา (ภาพท่ี 5-13) พบวา  

ชุดดิน Tas มีปริมาณเพ่ิมข้ึนตามความลึก มีปริมาณสูง อยูในพิสัย 696-910 กรัมตอกิโลกรัม  

ชุดดิน Bar และ Lsk คอนขางสมํ่าเสมอตลอดหนาตัดดิน มีปริมาณสูง อยูในพิสัย 709-790 

กรัมตอกิโลกรัม  

ชุดดิน Uti มีแนวโนมลดลงตามความลึก มีปริมาณสูง อยูในพิสัย 652-746 กรัมตอกิโลกรัม  

ชุดดิน Nch มีปริมาณปานกลางถึงคอนขางสูง อยูในพิสัย 350-435 กรัมตอกิโลกรัม แตมี

ปริมาณสูงตั้งแตความลึก 130 เซนติเมตรลงไป อยูในพิสัย 597-794 กรัมตอกิโลกรัม 

การแจกกระจายของอนุภาคขนาดทรายแปงในชั้นดินตางๆ (ภาพท่ี 5-13) พบวา  

ชุดดิน Tas มีปริมาณต่ําลดลงตามความลึก อยูในพิสัย 45-174 กรัมตอกิโลกรัม  

ชุดดิน Bar, Lsk และ Uti มีปริมาณต่ําคอนขางสม่าํเสมอตลอดหนาตัดดิน อยูในพิสัย 

107-199 กรัมตอกิโลกรัม  

ชุดดิน Nch มีปริมาณปานกลางถึงคอนขางสูง พิสัย 301-438 กรัมตอกิโลกรัม แตมีปริมาณ

ต่ําตั้งแตความลึก 130 เซนติเมตร อยูในพิสัย 124-215 กรัมตอกิโลกรัม  

การแจกกระจายของอนุภาคขนาดดินเหนียวในชั้นดินตางๆ (ภาพท่ี 5-13) พบวา  

ชุดดิน Tas, Bar, Lsk และ Uti มีปริมาณต่ํามาก อยูในพิสัย 45-170 กรัมตอกิโลกรัม  

ชุดดิน Nch มีปริมาณต่ํา อยูในพิสัย 212-275 กรัมตอกิโลกรัม และมีปริมาณต่าํมากตั้งแต

ความลกึ 130 เซนติเมตร อยูในพิสัย 70-188 กรัมตอกิโลกรัม 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 5-13 กราฟแสดงการแจกกระจายของอนุภาคขนาดทราย ทรายแปงและดินเหนียวของดินที่

ทําการศึกษา 
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ดินที่ทําการศึกษา สวนใหญมีการกระจายอนุภาคขนาดทรายในชั้นดินบนและลดลงตาม

ความลึก อนุภาคดินเหนียวเพิม่ขึ้นตามความลึก เนื่องจากอิทธิพลของการเคลื่อนยายเชิงกลรวมกับ

การซึมชะ อนุภาคขนาดเล็กลงไปสะสมในชั้นดินลาง และการเคลือบอยูในผิวชองวางในดินและผิว

กอนดิน (Buol et al., 2003) สวนในดินลางตอนลางทีพ่บอนุภาคขนาดทรายทีมี่ปริมาณมากและมี

ขนาดใหญ เนื่องจากการสลายตัวของวัตถุตนกําเนิด (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) สวนชุดดิน 

Nch ท่ีพบอนุภาคขนาดทรายท่ีมีปริมาณมากในดินลางตอนลางเนื่องจากตะกอนคนละชวงระยะเวลา

กับตะกอนน้ําพาชั้นบนท่ีทับถมอยู 

5.2.2 ปริมาณชิ้นสวนหยาบ (coarse fragments) ปริมาณรวมของชิ้นสวนหยาบในแตละหนาตัด

ดินท่ีทําการศึกษา (ภาพท่ี 5-14) พบวา  

ชุดดิน Tas พบชิน้สวนหยาบปริมาณปานกลางที่เปนเศษหินของหินแกรนิตในดินบน มี

ปริมาณมากท่ีความลึก 30 เซนติเมตร และมีปริมาณเพ่ิมข้ึนตามความลึกจนถึงชั้น Cr  

ชุดดิน Bar พบชิน้สวนหยาบปริมาณเล็กนอยทีเ่ปนเศษหินของหินแกรนิตตั้งแตดินบน มี

ปริมาณมากท่ีความลึก 90 เซนติเมตร และมีปริมาณมากท่ีสุดในชั้น BCr  

ชุดดิน Lsk พบชิน้สวนหยาบทีเ่ปนเศษหินของหินแกรนิตปริมาณมากตั้งแตความลึก 170 

เซนติเมตร ลงไป  

ชุดดิน Uti พบชิ้นสวนหยาบท่ีเปนการจับตัวของเหล็กและแมงกานีสออกไซด ในชั้น Btc  

ชุดดิน Nch ไมพบชิ้นสวนหยาบเนื่องจากเปนตะกอนน้ําพาท่ีมีการคัดขนาดดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-14 กราฟแสดงปริมาณชิ้นสวนหยาบและความหนาแนนรวมของดินท่ีทําการศึกษา 
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5.2.3 ความหนาแนนรวม (bulk density) ความหนาแนนรวมของดินทีศึ่กษาทัง้ 5 บริเวณ 

(ภาพท่ี 5-14) พบวา  

ชุดดิน Tas, Bar, Lsk และ Uti มีความสมํ่าเสมอตลอดหนาตัดดิน และอยูในระดับปานกลาง

ถึงคอนขางสูงอยูในพิสัย 1.36-1.63 เมกะกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ชุดดิน Nch ดินบนอยูในระดับคอนขางต่ํา 1.28 เมกะกรัมตอลูกบาศกเมตร สวนดินลางอยู

ในระดับคอนขางสูงอยูในพิสัย 1.62-1.76 เมกะกรัมตอลูกบาศกเมตร 

เนื่องจากชุดดิน Tas, Bar, Lsk และ Uti เนื้อดินเปนดินมีอนุภาคขนาดทรายปนอยูมาก

สม่าํเสมอตลอดหนาตัดดินจึงทําใหดินมีคาความหนาแนนรวมของดินอยูในระดับปานกลาง คาความ

หนาแนนรวมของดินข้ึนอยูกับปริมาตรชองวาง ถาอนุภาคเรียงตัวกันแลวไดปริมาตรชองวางมากความ

หนาแนนรวมจะมีคาต่ํา สวนชุดดิน Nch ดินบนมีปริมาตรชองวางมากทําใหมีคาอยูในระดับคอนขางต่ํา

และในดินลางมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวอยูมาก ซ่ึงจะเขาไปแทรกตัวอยูในท่ีวางตางๆ ในดินทําใหดิน

แนนทึบข้ึนทําใหอยูในระดับคอนขางสงู (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) 

5.2.4 คาสัมประสิทธิ์การนําน้ําของดินขณะอ่ิมตัว ( hydraulic conductivity ) ท้ัง 5 ชุดดิน 

(ภาพท่ี 5-15) พบวา 

ชุดดิน Tas มีคาสัมประสิทธิก์ารนําน้ําอยูในระดับเร็วถึงเร็วมาก ชั้นดินบนความลึก 10 

เซนติเมตร มีคา 66.79 เซนติเมตรตอชัว่โมง สวนชั้นดินลางทีค่วามลึก 10-90 เซนติเมตร มีคาอยูใน

พิสัย 21.97 ถึง 25.18 เซนติเมตรตอชั่วโมง โดยมีคาสูงสุดในชั้น BCr  

ชุดดิน Bar มีคาสัมประสิทธิ์การนําน้ําอยูในระดับเร็วปานกลางถึงเร็ว ชั้นดินบนความลึก 18 

เซนติเมตร มีคา 14.16 เซนติเมตรตอชั่วโมง สวนชั้นดินลางที่ความลึก 18-140 เซนติเมตร มีคาอยูใน

พิสัย 10.07 ถึง 15.46 เซนติเมตรตอชั่วโมง โดยมีคาสูงสุดในชั้น BCr 

ชุดดิน Lsk มีคาสัมประสิทธิ์การนําน้ําอยูในระดับปานกลางถึงเร็ว ชั้นดินบนความลึก 12 

เซนติเมตร มีคา 4.47 เซนติเมตรตอชั่วโมง สวนชัน้ดินลางที่ความลึก 12-200 เซนติเมตร มีคาอยูใน

พิสัย 3.44 ถึง 22.37 เซนติเมตรตอชั่วโมง โดยมีคาสูงสุดในชั้น Bt3 

ชุดดิน Uti มีคาสัมประสิทธิก์ารนําน้ ําอยู ในระดับชาปานกลางในชั้นดินบนความลึก 30 

เซนติเมตร มีคา 1.26 ถึง 3.09 เซนติเมตรตอชั่วโมง และเร็วมากในชั้นดินลางท่ีความลึก 30-200 เซนตเิมตร 

มีคาอยูในพิสัย 4.56 ถึง 67.09 เซนติเมตรตอชั่วโมง โดยมีคาสูงสุดในชั้น Btc 

ชุดดิน Nch มีคาสัมประสิทธิ ์การนําน้ ําอยู ในระดับเร็วมากในชัน้ดินบนความลึก 12 

เซนติเมตร มีคา 95.7 เซนติเมตรตอชั่วโมง และชามากในชั้นดินลาง 12-150 เซนติเมตร มีคาอยูใน

พิสัย 0.01 ถึง ถึง 0.05 เซนติเมตรตอชั่วโมง โดยมีคาสูงสุดในชั้น Apg 
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ภาพท่ี 5-15 กราฟแสดงคาสัมประสิทธิ์การนําน้ําของดินขณะอ่ิมตัว 
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จากการศึกษาคาสัมประสิทธิก์ารนําน้าํของดินขณะอิ่มตัวของดินทีทํ่าการศึกษา พบวา ชุดดิน 

Tas, Bar และ Lsk อยูในระดับปานกลางถึงเร็วมาก โดยมีระดับเร็วถึงเร็วมากในชั้น BCr เนื่องจากดินมี

การปนของเศษหินผุและการแจกกระจายของดินเหนียวต่ําทําใหชองวางของดินมีขนาดใหญและมี

ปริมาณมาก สวนชุดดิน Uti อยูในระดับชาปานกลางถึงเร็วมากในชั้น Btc เนือ่งจากดินชั้นนีมี้การปน

ของมวลกอนกลมของเหล็กและแมงกานีสปริมาณมาก และชุดดิน Nch อยูในระดับชามากในดินลาง

เนื่องจากดินมีการแจกกระจายของอนุภาคขนาดดินเหนียวสูงกวาชุดดินอ่ืนๆ ซึ่งสภาวะเชนนีทํ้าให

ชองวางขนาดใหญมีปริมาณนอย อัตราการเคลื่อนที่ของน้ําในเวลาใดเวลาหนึ่งจะขึ้นอยูกับสมบัติ

ตางๆ ของดิน (เอิบ, 2548) โดยปกติจะขึ้นอยูกับโครงสรางของดิน ชนิดของเนือ้ดิน ขนาด รูปราง 

ปริมาณชิ้นสวนหยาบ การเชื่อมโยง ความตอเนื่อง ความคดเค้ียว ความคงทน การแจกกระจายของ

ชองวางในดิน และชนิดของไอออนท่ีจะทําใหอนุภาคดินฟุงกระจาย (Hillel, 1998; Juma, 2001) 
 

5.3 สมบัตทิางเคมีของดนิ 

ผลการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดินที่ทําการศึกษาแสดงผลตามตารางผนวกที่ 2 โดยใช

เกณฑการแบงระดับคาวิเคราะหตางๆ ตามตารางผนวกท่ี 4 (เอิบ, 2548) และ (Land Classification 

Division and FAO Project Staff, 1973) ดังนี้ 

5.3.1 ปฏิกิริยาดิน ผลการวิเคราะหคาปฏิกิริยาดินโดยใชดินตอน้ํา อัตราสวน 1:1 (pH 1:1 น้ํา)

(ภาพท่ี 5-16) 

ชุดดิน Tas มีคาปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดเล็กนอย (pH 5.8-6.3) 

ชุดดิน Bar มีคาปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย (pH 6.1-6.4)  

ชุดดิน Lsk มีคาปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.6-5.3) 

ชุดดิน Uti มีคาปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-5.8)  

ชุดดิน Nch มีคาปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงดางเล็กนอย (pH 5.4-7.6)  

เกือบทุกชุดดินมีคาคอนขางคงที่ มีแนวโนมลดลงตามความลึก โดยทั่วไปคาปฏิกิริยาดิน

แสดงออกตามอิทธิพลของวัตถุตนกําเนิด แมวาดินเหลานี้จะพัฒนามาจากวัตถุตนกําเนิดทีเ่ปน

หินแกรนิตเหมือนกันก็ตาม แตคาปฏิกิริยาสวนใหญไมต่ํามากและคอนขางคงที่ แสดงใหเห็นวาดินมี

การผุพังอยูกับท่ีไมรุนแรงนัก มีปริมาณการชะละลายไมสงูมาก (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) 

สวนชุดดิน Nch มีความแปรปรวนเนื่องมาจากเปนลักษณะของวัตถุตนกําเนิดท่ีเปนตะกอนน้ําพา 
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ภาพท่ี 5-16 กราฟแสดงคาปฏิกิริยาดินท่ีวัดโดยดินตอน้ําและดินตอสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด 

คาปฏิกิริยาดินทีว่ัดโดยดินตอสารละลายโพแทสเซียมคลอไรดในอัตราสวน 1:1 (pH 1:1 KCl) 

(ภาพท่ี 5-16) พบวา ดินท่ีศึกษามีคาอยูในพิสัย 3.5-5.7 โดยมีแนวโนมในลักษณะเดียวกับคาปฏิกิริยา

ดินทีว่ัดโดยน้าํ ผลการวิเคราะห พบวา คาทีว่ัดโดยน้ํามีคาสูงกวาคาทีว่ัดโดยสารละลายโพแทสเซียม

คลอไรด แสดงวาผลรวมไอออนสุทธิของดินทุกบริเวณเปนลบ ซึง่เปนธรรมชาติของระบบดินทีค่วบคุม

โดยอิทธิพลของแรดินเหนียวซิลิเกต ทําใหสภาพสมดุลของคอลลอยดดินอยูในสภาพที่มีประจุเปนลบ

และสามารถดูดซับไอออนบวกท่ีผิวอนุภาคดินไดดีกวาไอออนลบ (Sanchez, 1976) 

5.3.2 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (organic matter) ทีว่ิเคราะหไดในดินที่มีวัตถุตนกําเนิดจาก

หินแกรนิตท้ัง 5 ชุดดิน (ภาพท่ี 5-17) พบวา  

ชุดดิน Tas มีปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับต่ํามากถึงคอนขางต่ํา มีคาอยูในพิสัย 0.8-14.0 

กรัมตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Ap 

ชุดดิน Bar มีปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับต่าํมากถึงปานกลาง มีคาอยูในพิสัย 2.0-19.2 

กรัมตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Ap 

ชุดดิน Lsk มีปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับต่าํมาก มีคาอยูในพิสัย  0.9 - 4.5  กรัมตอ

กิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Ap 

ชุดดิน Uti มีปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับต่าํมากถึงต่ํา มีคาอยูในพิสัย 0.9-6.5 กรัมตอ

กิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Ap1 

ชุดดิน Nch มีปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับต่าํมากถึงปานกลาง มีคาอยูในพิสัย 0.5-25.8 

กรัมตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Apg 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

3 5 7 
de

pt
h 

(c
m

) 

pH (1:1 นํ้า) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

3 4 5 6 

de
pt

h 
(c

m
) 

pH (1:1 KCl) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-17 กราฟแสดงปริมาณอินทรียวัตถุของดินท่ีทําการศึกษา 
 

ทุกหนาตัดดินมีปริมาณอินทรียวัตถุมีคามากในดินบนและลดลงตามความลึก โดยชุดดิน 

Nch มีปริมาณสูงทีสุ่ด เนื่องจากการทับถมของเศษพืชและรากพืชทีขึ่้นปกคลุมอยูบนผิวดินจํานวน

มาก เมื่อสลายตัวจึงทําใหมีการสะสมอินทรียวัตถุในดินบนมากกวาชัน้ดินลาง (Virgo and Holmes, 

1977) ในชวงความลึกที่ 80  - 105 เซนติเมตร อาจเน่ืองมาจากการทับถมของตะกอนตางชวงระยะ

เวลากัน 

5.3.3 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (available phosphorus) ในดินที่มีวัตถุตนกําเนิด

มาจากหินแกรนิตท้ัง 5 ชุดดิน (ภาพท่ี 5-18) พบวา  

ชุดดิน Tas มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูในระดับสูงถึงสูงมาก มีคาอยูในพิสัย 

30.4-131.7 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Cr2 

ชุดดิน Bar มีปรมิาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนอยูในระดับต่าํถึงสูง มีคาอยูในพิสัย 4.9-35.7 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Ap 

ชุดดิน Lsk มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูในระดับต่ํามากถึงสูง มีคาอยูในพิสัย 

1.4-33.4 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Ap 

ชุดดิน Uti มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนอยูในระดับต่าํมากถึงคอนขางต่ํา มีคาอยูใน

พิสัย 0.9-6.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Ap1 
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ชุดดิน Nch มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูในระดับต่ํามากถึงสูง มีคาอยูในพิสัย 

1.0-28.7 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Apg 

การท่ีชุดดิน Tas มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูสูงและเพิ่มขึ้นตามความลึก โดย

ดินลางมีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนอยูในระดับสูงมากในชั้น Cr การท่ีมีคาปริมาณฟอสฟอรัสท่ี

เปนประโยชนสูงกวาบริเวณอืน่ อาจเนื่องมาจากไดรับอิทธิพลการชะละลายนอยกวาสวนอื่นๆ และ

อิทธิพลของวัตถุตนกําเนิด  

ชุดดิน Bar, Lsk, Uti และ Nch มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูงในดินบน และมี

แนวโนมลดลงตามความลึก ในดินลาง เนื่องจากอิทธิพลของการจัดการดินเพือ่การปลูกพืชในดินบน

และดินลางมีพัฒนาการมากผานการชะละลายมาพอสมควรทําใหดินเปนกรดและมีไฮดรัสออกไซด

ของเหล็กและอะลูมินัมสะสมอยู มาก ฟอสฟอรัสจึงถูกดูดซับและอยู ในรูปที่ละลายออกมาเปน

ประโยชนไดยากมากข้ึน (Sanchez, 1976; Halvin et al, 1999)  

สวนชุดดิน Nch พบวา อยูในระดับสูงในดินบนแลวลดลงในดินลางตอนบน  และเพิ่มสูงขึ้น 

ท่ีระดับความลึก 105 เซนติเมตร จากนั้นลดลงในดินลางตอนลางอีก ซึง่เปนลักษณะของตะกอน

ดานบนท่ีทับอยูบนตะกอนดานลางคนละชวงเวลากัน ดินบนมีการชะละลายนอยสวนดินลางผานการ

ชะละลายมานาน เหล็กและอะลูมินัมละลายออกมามาก ทําใหฟอสฟอรัสถูกตรึงโดยเหล็กและ

อะลูมินัม  

5.3.4 ปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ปนประโยชน (available potassium) ของดินทีทํ่าการศึกษา 

(ภาพท่ี 5-18) พบวา  

ชุดดิน Tas มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชนอยูในระดับต่ํา มีคาอยูในพิสัย 30.0-57.0 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Bt 

ชุดดิน Bar มีปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนอยูในระดับสูงถึงสูงมาก มีคาอยูในพิสัย 

120.0-319.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Cr 

ชุดดิน Lsk มีปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง มีคาอยูใน

พิสัย 34.0-71.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น BCr 

ชุดดิน Uti มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชนอยูในระดับต่ํามากถึงปานกลาง มีคาอยูใน

พิสัย 14.0-70.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Ap1 

ชุดดิน Nch มีปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนอยูในระดับต่ํามากถึงสูงมาก มีคาอยูใน

พิสัย 25.5-164.4 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Apg 

ชุดดิน Tas และ Lsk มีคาผันแปรโดยมีคาอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง สวนดินในชุดดิน Nch 

และชุดดิน Uti มีคาอยูในระดับสูงมากในดินบน และลดลงในดินลาง เนื่องจากมีปริมาณอินทรียวัตถุ

อยูมาก ซ่ึงโดยท่ัวไปจะมีการสะสมอยูในดินบนมากกวาดินลาง เม่ือมีการยอยสลายอินทรียสารจะเกิด
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การปลดปลอยโพแทสเซียมบางสวนทีเ่ปนประโยชนแกดิน (Brady and Weil, 2008) ชุดดิน Bar มี

คาสูงถึงสงูมาก โดยมีคาเพิม่ขึ้นตามความลึก แสดงใหเห็นวาชุดดินนี้มีวัตถุตนกําเนิดทีเ่ปนหินแกรนิต

ทีมี่แรเฟลดสปารชนิดโพแทสเฟลดสปาร (Potash feldspar) ประกอบอยูปริมาณมาก โดยปริมาณ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนขึน้อยูกับความมากนอยของการผุพังสลายตัว ปริมาณอนุภาคดินเหนียว 

ความชื้น และอิทธิพลของวัตถุตนกําเนิดดิน โดยปกติวัตถุตนกําเนิดดินทีเ่ปนหินแกรนิตจะมีการ

ปลดปลอยโพแทสเซียมออกมามาก (Hamdan and Burnham, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-18 กราฟแสดงปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนและปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน 

5.3.5 ปริมาณเบสที่สกัดได (extractable bases) คือ ปริมาณธาตุแคลเซียมท่ีสกัดได้ แมกนีเซียม 

ท่ีสกัดได โพแทสเซียมท่ีสกัดได และโซเดียมท่ีสกัดได ผลการศึกษามีดังนี้ 

1) ปริมาณแคลเซียมท่ีสกัดได (extractable Ca) (ภาพท่ี 5-19) พบวา 

ชุดดิน Tas มีปริมาณแคลเซียมท่ีสกัดไดอยูในระดับต่าํ มีคาอยูในพิสัย 3.45-4.99 เซนติโมล

ตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Bt 

ชุดดิน Bar มีปริมาณแคลเซียมท่ีสกัดไดอยูในระดับต่าํถึงสูง มีคาอยูในพิสัย 2.67-11.90 

เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Ap 

ชุดดิน Lsk มีปริมาณแคลเซียมที่สกัดไดอยูในระดับต่ํามากถึงต่ํา มีคาอยูในพิสัย 1.42-3.47 

เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น BA 
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ชุดดิน Uti มีปริมาณแคลเซียมท่ีสกัดไดอยูในระดับต่ํามากถึงต่ํา มีคาอยูในพิสัย 0.85-2.23 

เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Ap1 

ชุดดิน Nch มีปริมาณแคลเซียมท่ีสกัดไดอยูในระดับต่าํมากถึงปานกลาง มีคาอยูในพิสัย 

0.49-8.97 เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Apg 

ในชุดดิน Bar และ Nch มีคาอยูในระดับปานกลางถึงสูงในดินบน และมีแนวโนมลดลง

ตามความลึก สวนชุดดิน Tas, Lsk และ Uti มีคาอยูในระดับต่ํามากถึงต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-19 กราฟแสดงปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมท่ีสกัดได 

2) ปริมาณแมกนีเซียมท่ีสกัดได (extractable Mg) (ภาพท่ี 5-19) พบวา  

ชุดดิน Tas มีปริมาณแมกนีเซียมทีส่กัดไดอยูในระดับต่าํถึงปานกลาง มีคาอยูในพิสัย 

0.93-2.20 เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Bt 

ชุดดิน Bar มีปริมาณแมกนีเซียมทีส่กัดไดอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง มีคาอยูในพิสัย 

0.72-1.91 เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Ap 

ชุดดิน Lsk มีปริมาณแมกนีเซียมที่สกัดไดอยูในระดับต่ํามากถึงปานกลาง มีคาอยูใน

พิสัย 0.02-1.17 เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Bt4 
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ชุดดิน Uti มีปริมาณแมกนีเซียมที่สกัดไดอยู ในระดับต่ํามากถึงสูง มีคาอยู ในพิสัย 

0.02-4.87 เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Bt1 

ชุดดิน Nch มีปริมาณแมกนีเซียมที่สกัดไดอยูในระดับต่ ํามากถึงสูง มีคาอยู ในพิสัย 

0.50-3.14 เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น BAg 

ในชุดดิน Tas, Bar และ Lsk มีคาอยูในระดับต่ํามากถึงปานกลาง สวนในชุดดิน Uti 

และ Nch มีคาอยูในระดับต่ํามากถึงสูง โดยมีคาสูงในดินลางตอนบน  

3) ปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกัดได (extractable K) (ภาพท่ี 5-20) พบวา 

ชุดดิน Tas มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกัดไดอยูในระดับต่ํามาก มีคาอยูในพิสัย 0.10-0.17 

เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Ap 

ชุดดิน Bar มีปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดไดอยูในระดับต่ํามากถึงสูง มีคาอยู ในพิสัย 

0.26-0.64 เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Cr 

ชุดดิน Lsk มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกัดไดอยูในระดับต่ํามาก มีคาอยูในพิสัย 0.08-0.17 

เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Bt4 

ชุดดิน Uti มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีสกัดไดอยูในระดับต่ํามาก มีคาอยูในพิสัย 0.04-0.14 

เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Ap1 

ชุดดิน Nch มีปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดไดอยูในระดับต่ํามากถึงปานกลาง มีคาอยูใน

พิสัย 0.08-0.32 เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Apg 

ในชุดดิน Tas, Lsk และ Uti มีคาอยูในระดับต่ํามาก สวนชุดดิน Bar มีคาอยูในระดับต่าํ

ถึงสูง โดยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามความลึกและสูงท่ีสุดในชั้นวัตถุตนกําเนิดดิน 

4) ปริมาณโซเดียมท่ีสกัดได (extractable Na) (ภาพท่ี 5-20) พบวา 

ชุดดิน Tas มีปริมาณโซเดียมที่สกัดไดอยูในระดับต่ําถึงสูง มีคาอยูในพิสัย 0.10-0.89 

เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Cr1 

ชุดดิน Bar มีปริมาณโซเดียมท่ีสกัดไดอยูในระดับต่ํามากถึงต่ํา มีคาอยูในพิสัย 0.03-0.25 

เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Bt2 

ชุดดิน Lsk มีปริมาณโซเดียมท่ีสกัดไดอยูในระดับต่าํมากถึงสูง มีคาอยูในพิสัย 0.03-0.71 

เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Bt4 

ชุดดิน Uti มีปริมาณโซเดียมที่สกัดไดอยูในระดับต่าํมากถึงปานกลาง มีคาอยูในพิสัย 

0.04-0.38 เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Ap1 
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ชุดดิน Nch มีปริมาณโซเดียมท่ีสกัดไดอยูในระดับปานกลาง มีคาอยูในพิสัย 0.33-0.69 

เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Btg1 

ในชุดดิน Tas และ Lsk มีคาอยูในระดับต่ํามากถึงสูงโดยมีแนวโนมเพิม่ขึ้นในดินลาง 

และชุดดิน Nch มีคาอยูในระดับปานกลาง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-20 กราฟแสดงปริมาณโพแทสเซียมและโซเดียมท่ีสกัดได 

5.3.5 ปริมาณเบสรวมทีส่กัดได (sum extractable bases) คือ ผลรวมของปริมาณแคลเซียม 

แมกนีเซียม โพแทสเซียม และโซเดียมท่ีสกัดได มีคาวิเคราะหในชัน้ดินบนและดินลางอยูในระดับต่ํา

มากถึงปานกลาง (1.12-14.1 เซนติโมลตอกิโลกรัม)  

จากผลการวิเคราะหปริมาณเบสรวมท่ีสกัดได (ภาพท่ี 5-21) พบวา  

ชุดดิน Tas มีปริมาณเบสรวมท่ีสกัดไดอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง มีคาอยูในพิสัย 4.87-7.47 

เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Bt 
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ชุดดิน Bar มีปริมาณเบสรวมท่ีสกัดไดอยูในระดับต่าํถึงปานกลาง มีคาอยูในพิสัย 4.06-14.10 

เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Ap 

ชุดดิน Lsk มีปริมาณเบสรวมที่สกัดไดอยูในระดับต่าํมากถึงต่ํา มีคาอยูในพิสัย 1.55-3.76 

เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น BA 

ชุดดิน Uti มีปริมาณเบสรวมทีส่กัดไดอยูในระดับต่ํามากถึงต่ํา มีคาอยูในพิสัย 1.12-5.81 

เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Bt1 

ชุดดิน Nch มีปริมาณเบสรวมที่สกัดไดอยูในระดับต่ ํามากถึงปานกลาง มีคาอยู ในพิสัย 

1.40-13.18 เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น BAg 

ในชุดดิน Tas, Bar และ Nch อยูในระดับต่ํามากถึงปานกลาง มีแนวโนมลดลงตามความลึก 

สวนชุดดิน Lsk และ Uti อยูในระดับต่ํามากถึงต่ํา โดยคาทีไ่ดมีความผันแปร การทีป่ริมาณเบสรวมที่

สกัดไดมีแนวโนมลดลงตามความลึก และมีความแปรปรวนบางในดิน เปนผลมาจากอัตราการชะละลาย

ทีไ่มเทากันในหนาตัดดิน และการที่พบปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และโซเดียมสวน

ใหญมีคาอยูในปริมาณต่ําเนื่องจากวัตถุตนกําเนิดดินทีเ่ปนหินแกรนิตมีปริมาณ แคลเซียม แมกนีเซียม 

โพแทสเซียม และโซเดียม เปนองคประกอบอยูนอย (Sanchez et al., 1983; Hamdan and 

Bumham, 1996; Boul et al., 2003) 

5.3.6 ปรมิาณกรดท่ีแลกเปลี่ยนได (extractable acidity) (ภาพท่ี 5-21) พบวา  

ชุดดิน Tas มีปริมาณกรดที่แลกเปลี่ยนไดอยูในระดับปานกลาง มีคาอยูในพิสัย 2.35-3.49 

เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น BCr 

ชุดดิน Bar มีปริมาณกรดทีแ่ลกเปลีย่นไดอยูในระดับปานกลาง มีคาอยูในพิสัย 2.43-3.78 

เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Ap 

ชุดดิน Lsk มีปริมาณกรดที่แลกเปลี่ยนไดอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง มีคาอยูในพิสัย 

1.92-3.73 เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Bt1 

ชุดดิน Uti มีปริมาณกรดที่แลกเปลี่ยนไดอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง มีคาอยูในพิสัย 

1.65-2.57 เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Btc2 

ชุดดิน Nch มีปริมาณกรดที่แลกเปลี่ยนไดอยูในระดับต่ํามากถึงปานกลาง มีคาอยูในพิสัย 

0.86-2.85 เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Btg2 

ชุดดิน Tas, Bar และ Lsk อยูในระดับปานกลางลดลงตามความลึกซึ่งมีความสัมพันธกับ

ปริมาณอินทรียวัตถุ เนือ่งจากอินทรียวัตถุสามารถดูดซับไฮโดรเจนไอออนไวไดหรือเกิดการสลายตัว

ของอินทรียวัตถุ ทําใหเกิดอนุมูลกรดในอินทรียวัตถุซึ่งจะแตกตัวใหไฮโดรเจนไอออน (Brady and 

Weil, 2008) สวนชุดดิน Uti และ Nch อยูในระดับต่ํามากถึงปานกลาง มีความผันแปรไมตอเนื่อง 

อาจเปนผลมาจากอัตราการชะละลายท่ีไมเทากันในหนาตัดดิน 
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ภาพท่ี 5-21 กราฟแสดงปริมาณเบสรวมท่ีสกัดไดและปรมิาณกรดท่ีแลกเปลี่ยนได 
 

 5.3.7 ความจุแลกเปลีย่นแคตไอออนของดิน (cation exchange capacity : CEC) โดยวิธี 

ชะละลายไอออนบวกดวยสารละลาย 1N NH4

ชุดดิน Tas มีความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินอยูในระดับคอนขางต่ํา มีคาอยูในพิสัย 

5.93-9.73 เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น BCr 

OAc ท่ีเปนกลาง (pH 7) (ภาพท่ี 5-22) พบวา 

ชุดดิน Bar มีความจุแลกเปลีย่นแคตไอออนของดินอยูในระดับคอนขางต่ํา มีคาอยูในพิสัย 

3.48-9.34 เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Ap 

ชุดดิน Lsk มีความจแุลกเปลีย่นแคตไอออนของดินอยูในระดับต่ํา มีคาอยูในพิสัย 3.01-3.62 

เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Bt1 

ชุดดิน Uti มีความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินอยูในระดับต่ํามาก มีคาอยู ในพิสัย 

1.67-2.51 เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Btc2 

ชุดดิน Nch มีความจุแลกเปลีย่นแคตไอออนของดินอยูในระดับต่าํถึงปานกลาง มีคาอยูใน

พิสัย 3.02-13.93 เซนติโมลตอกิโลกรัม มีคาสูงสุดในชั้น Bag 
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ดินที ่ทําการศึกษา ชุดดิน Tas, Bar, Lsk และ Uti อยูในระดับต่ํามากถึงคอนขางต่ ํา 

เนื่องจากพบชั้นหินแกรนิตผุอยูในระดับตื้นปริมาณดินเหนียวลดลงตามความลึกทําใหดูดซับแคตไอออน

ไดนอย (Sanchez, 1976) เนือ้ดินเปนดินรวนปนทรายและดินมีพัฒนาการสูง แคตไอออนตางๆ ถูก

ชะละลายออกจากหนาตัดดินไดงาย มีแรดินเหนียวที่มีกิจกรรมต่าํทําใหดินมีความอุดมสมบูรณต่าํ

เนือ่งจากธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืชในรูปไอออนบวกอยูในปริมาณต่ํา (Foth and Schafer, 

1980) สวนชุดดิน Nch มีคาในระดับต่ําถึงปานกลาง มีคามากกวาในชุดดินอืน่ๆ เนือ่งจากเนื้อดินเปน

ดินเนื้อละเอียด มีปริมาณดินเหนียวมากกวาชุดดินอ่ืนๆ ทําใหแคตไอออนตางๆ ถูกยึดไวในหนาตัดดิน 

และมีคาลดลงในดินลางตอนลางเนื่องจากปริมาณอนุภาคดินเหนียวลดลงตามความลึก (คณาจารย

ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) 

5.3.8 อัตรารอยละความอิม่ตัวเบส (base saturation percentage: % BS)  (ภาพที่ 5-22)  

พบวา 

ชุดดิน Tas มีอัตรารอยละความอ่ิมตัวเบสของดินอยูในระดับปานกลาง มีคาอยูในพิสัยรอยละ 

66.77-69.21 มีคาสูงสุดในชั้น Cr1 

ชุดดิน Bar มีอัตรารอยละความอิ่มตัวเบสของดินอยูในระดับปานกลางถึงสูง มีคาอยูใน

พิสัยรอยละ 60.46-78.86 มีคาสูงสุดในชั้น Ap 

ชุดดิน Lsk มีอัตรารอยละความอิม่ตัวเบสของดินอยูในระดับคอนขางต่ําถึงปานกลาง มีคา

อยูในพิสัยรอยละ 33.48-60.08 มีคาสูงสุดในชั้น BCr 

ชุดดิน Uti มีอัตรารอยละความอ่ิมตัวเบสของดินอยูในระดับปานกลาง มีคาอยูในพิสัยรอยละ 

36.84-72.90 มีคาสูงสุดในชั้น Bt1 

ชุดดิน Nch มีอัตรารอยละความอิ่มตัวเบสของดินอยูในระดับปานกลางถึงสูง มีคาอยูใน

พิสัยรอยละ 51.74-87.57 มีคาสูงสุดในชั้น BAg 

ดินท่ีทําการศึกษาสวนใหญมีคาอัตรารอยละความอ่ิมตัวเบสอยูในระดับปานกลาง โดยชุดดิน 

Tas, Bar, Uti และ Nch อยู ในระดับปานกลางถึงสูง สวนชุดดิน Lsk อยูในระดับต่ําถึงปานกลาง 

อัตรารอยละความอ่ิมตัวเบสของดินสวนใหญสูงกวา 35 เนื่องจากการ ชะละลายยังไมเต็มที ่(Buol et 

al., 2003) ทําใหเหลือธาตุประจุบวกท่ีเปนดางสะสมอยูในชั้นหนาตัดดิน  

แนวโนมของคาอัตรารอยละความอิ่มตัวเบสที่สูงขึ ้นหรือลดลงอยางไมเปนระบบนั ้น 

เนื่องมาจากดินสวนใหญเปนดินเนื้อหยาบ มีการสะสมดินเหนียวนอย อนุภาคดินเหนียวปริมาณ

ใกลเคียงกันตลอดหนาตัดดิน และแรดินเหนียวสวนใหญเปนแรเคโอลิไนต คาจึงไมมีแนวโนมไปทางใด

ทางหนึ่งอยางชัดเจน  
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ภาพท่ี 5-22 กราฟแสดงปริมาณความจแุลกเปลี่ยนแคตไอออนและอัตรารอยละความอ่ิมตัวเบส 

ผลวิเคราะหทางเคมีมีความแตกตางกับการศึกษาดินที่มีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิตภาคใต 

(บุษยรัตน, 2552; Vijarnsorn, 1972) ในเรือ่งปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดเล็กนอย สภาพ

ความเปนกรดท่ีแลกเปลี่ยนไดต่ําถึงปานกลาง แตสอดคลองกับการศึกษาดินที่สลายตัวจากหินแกรนิต

บริเวณอําเภอบานตาก จังหวัดตาก (สารคาม, 2528) ในเรื ่องคาอัตรารอยละความอิ่มตัวดวยเบส

มากกวา 35 เนื่องจากการชะละลายนอย และวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิตจังหวัดอุทัยธานี มีแนวตอ

เนื่องมาจากภูเขาหินแกรนิตจังหวัดตาก และบางสวนของจังหวัดตากอยูในแกรนิตแนวตอนกลางของ

ประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) เชนกัน 

 

5.4 สมบัติทางแรวิทยาของดนิ 

ผลการศึกษาชนิดและปริมาณแรในกลุมอนุภาคขนาดดินเหนียวและอนุภาคขนาดทรายแปง

ของดินโดยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซแลวนํามาเปรียบเทียบกับแรมาตรฐาน (Jackson, 1964; 1965)  

5.4.1 องคประกอบเชิงแรในกลุมอนุภาคดินเหนียว การศึกษาองคประกอบเชิงแรในกลุม

อนุภาคดินเหนียวแสดงไวในตาราง 5-4 พบวา  

ชุดดิน Tas แรองคประกอบหลักในกลุ มอนุภาคดินเหนียว คือ เคโอลิไนตและอิลไลตมี

ปริมาณปานกลาง (20-40 เปอรเซ็นต) ตลอดหนาตัดดิน  
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ชุดดิน Bar แรองคประกอบหลักในกลุมอนุภาคดินเหนียว คือ เคโอลิไนต มีปริมาณปานกลาง 

(20-40 เปอรเซ็นต) และพบอิลไลตปริมาณนอย (5-20 เปอรเซ็นต) ตลอดหนาตัดดินและพบแร

ดินเหนียวสอดชั้นขนาด 0.7 และ 1.0 นาโนเมตร ปริมาณเล็กนอย (5-20 เปอรเซ็นต) ในดินชั้นบน 

ชุดดิน Lsk แรองคประกอบหลักในกลุมอนุภาคดินเหนียวคือ เคโอลิไนต มีปริมาณปานกลาง 

(20-40 เปอรเซ็นต) พบอิลไลตปริมาณนอย (5-20 เปอรเซ็นต) และพบแรดินเหนียวสอดชั้นขนาด 

1.4 นาโนเมตรปริมาณเล็กนอย (5-20 เปอรเซ็นต) ตลอดหนาตัดดิน 

ชุดดิน Uti แรองคประกอบหลักในกลุมอนุภาคดินเหนียวคือ เคโอลิไนต มีปริมาณปานกลาง 

(20-40 เปอรเซ็นต) พบอิลไลตปริมาณเล็กนอย (5-20 เปอรเซ็นต) และพบควอตซปริมาณเล็กนอย 

(นอยกวา 5 เปอรเซ็นต) ตลอดหนาตัดดิน นอกจากนี้ยังพบแรดินเหนียวสอดชั้นขนาด 1.4 นาโนเมตร 

ในดินชั้นบน  

ชุดดิน Nch แรองคประกอบหลักในกลุมอนุภาคดินเหนียวคือ เคโอลิไนต มีปริมาณมาก 

(40-60 เปอรเซ็นต) พบอิลไลตปริมาณเล็กนอย (5-20 เปอรเซ็นต) และพบควอตซปริมาณเล็กนอย 

(นอยกวา 5 เปอรเซ็นต) ตลอดหนาตัดดิน นอกจากนี้ยังพบแรเหล็กออกไซดและอนาเทสในดินชั้นลาง 

ชุดดิน Tas พบแรเคโอลิไนตปริมาณใกลเคียงกับแรอิลไลตอยูในระดับปานกลางแสดงให

เห็นวา แรดนิเหนียวซิลิเกตเกิดจากกระบวนการเปลีย่นแปลงสภาพของแรปฐมภูมิทีอ่ยูในวัตถุตนกําเนิด

ดินโดยเกิดท้ังกระบวนการทางกายภาพและเคมีสลายตัวและสรางผลึกใหม (อัญชลี, 2553) การพบแร

ดินเหนียวชนิดใดไมเดนชัดแสดงใหเห็นวาผานกระบวนการแปรสภาพมาไมมากนัก ( Brady and 

Weil, 2008) โดยชุดดิน Bar, Lsk และ Uti พบแรเคโอลิไนตปริมาณปานกลางและอิลไลตปริมาณ

นอย สวนชุดดิน Nch พบแรเคโอลิไนตเปนแรหลักปริมาณมากและอิลไลตปริมาณนอย แสดงวา เปน

ดินท่ีผานกระบวนการกําเนิดดินมาเปนเวลาคอนขางนาน (Gidden et al., 1960; Goss and Allew, 

1968) สภาพที่มีการระบายน้ําดีทําใหมีการชะละลายสูงซึ่งเหมาะตอการเกิดแรเคโอลิไนต (อัญชลี, 

2553; เอิบ, 2548; Goudic, 1973; Gilkes and Suddhiprakarn, 1979; Brady and Weil, 2008) 

การทีพ่บแรอิลไลตเปนผลมาจากมีแรไมกาเปนองคประกอบในวัตถุตนกําเนิดดิน ( Uehara  and 

Gillman, 1981)  
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ตารางที่ 5-4 สมบัติทางแรวิทยาของดินที่ทําการศึกษา 

Depth 
(cm) Horizon 

Clay fraction Silt fraction 
Kao Ill Sme Ver Qtz 0.7 & 1.0 nm  1.4 nm Qtz Feld 7 A๐ 10 A clay ๐ 14 Aclay ๐ Cal  clay Dolo 

Tas                

0-10 A xx xx - - - - - - - - - - - - 

10-30 Bt1 xx xx - - - - - xx tr x x - - - 

30-70/90 BCr xx xx - - - - - - - - - - - - 

70/90-120 Cr1 xx xx - - - - - xx tr tr x - - - 

120-200 Cr2 xx xx - - - - - - - - - - - - 

Bar                

0-18 Ap xx x - - - x - - - - - - - - 

18-30/35 AB xx x - - - - - xx tr tr - tr - - 

30/35-60 Bt1 xx x - - - - - - - - - - - - 

60-85/90 Bt2 xx x - - - - - xx tr tr - tr - - 

85/90-130/140 BCr xx x - - - - - xx x tr - tr - - 

130/140-175+ Cr xx x - - - - - xx x tr - tr - - 

Lsk                

0-12 Ap xx x - - - - tr - - - - - - - 

12-38 BA xx x - - - - tr xx x  tr  tr tr 

38-70 Bt1 xx x - - - - tr - - - - - - - 

70-100 Bt2 xx x - - - - tr xx x - tr - tr tr 

100-135/140 Bt3 xx x - - - - tr - - - - - - - 

135/140-170 Bt4 xx x - - - - tr xx x tr - - tr tr 

170-200+ BCr xx x - - - - tr xx x - - - tr tr 
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ตารางที่ 5-4 สมบัติทางแรวิทยาของดินที่ทาํการศึกษา (ตอ) 

Depth 
(cm) 

Horizon 
Clay fraction Silt fraction 

Kao Ill Sme Ver Qtz 0.7 & 1.0 nm 1.4 nm Others Qtz Feld Kao Mica Alb Micro Ortho Cal Dolo 
Uti                   

0-15 Ap1 xx x - - x - tr - - - - - - - - - - 

15-25/30 Ap2 xx x - - tr - - - xxx x - - - - - tr tr 

25/30-55 Bt1 xx x - - tr - - - - - - - - - - - - 

55-80 Bt2 xx x - - tr - - - xxx x - - - - - tr tr 

80-105 Bt3 xx x - - tr - - - - - - - - - - - - 

105-130 Bt4 xx x - - tr - - - xxx x - - - - - tr tr 

130-155 Btc1 xx x - - tr - - - xxx x - - - - - tr tr 

155-200+ Btc2 xx x - - tr - - - - - - - - - - - - 

Nch                   

12-30 Btg1 xxx x - - tr - - - xxxx - tr tr tr tr - - - 

30-50 Btg2 xxx x - - tr - - Iron oxide tr. xxx - tr x tr tr tr - - 

80-105 2Btg4 xxx x - - tr - - Iron oxide tr. xxxx - tr tr tr tr tr - - 

130-150 2Btg6 xxx x - - tr - - Anatase tr. xxxx - tr tr tr tr - - - 

         Iron oxide tr.          
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Kao    =     Kaolinite 

Ill       =     Illite  

Sme   =     Smectite 

Ver   =     Vermiculite 

Qtz    =    Quartz 

Feld   =    Feldspar 

  
 

xxxx    =    Dominant (> 60%) 

xxx     =     Large (40 - 60%) 

xx      =     Medium (20 - 40%) 

x       =     Small (5 - 20%) 

tr      =      Trace (< 5%) 

-       =      not detected 

 
 

 

Alb    =    Albite  

Micro =    Microcline 

Ortho =    Orthoclase 

Cal    =    Calcite  

Dolo  =    Dolomite 

 

0.7 & 1.0 nm     =     Interstratified 0.7 & 1.0  nm 

1.4 nm           =    Interstratified 1.4 nm 

7 A๐clay         =    Interstratified 7 A๐clay 

10 A๐clay       =    Interstratified 10 A๐clay 

14 A๐clay       =    Interstratified 14 A๐clay 

 
 

 

หมายเหตุ : 
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5.4.2 องคประกอบเชิงแรในอนุภาคขนาดทรายแปง คือ ทุกชุดดินมีแรควอตซเปน

องคประกอบหลักซึง่มีปริมาณปานกลาง (20-40 เปอรเซ็นต) และในชุดดิน Tas, Bar, Lsk และ Uti 

พบแรเฟลดสปารปริมาณเล็กนอยถึงนอย (5-20 เปอรเซ็นต) ในชุดดิน Lsk และ Uti พบแรแคลไซต

และโดโลไมตปริมาณเล็กนอย (นอยกวา 5 เปอรเซ็นต) นอกจากนี้ยังพบแรดินเหนียวสอดชั้นขนาด 7 A๐ 

ปริมาณเล็กนอยในชุดดิน Tas, Bar และ Lsk แรดินเหนียวสอดชัน้ขนาด 10 A๐ ปริมาณเล็กนอยใน

ชุดดิน Tas และ Lsk และแรดินเหนียวสอดชั้นขนาด 14 A๐

การพบแรควอตซเปนแรหลักในกลุมอนุภาคขนาดทรายแปง เนื่องจากแรควอตซเปนแรที่

ทนทานตอการสลายตัวมากกวาแรชนิดอื่น โดยแรชนิดอื่นมีการสลายตัวเล็กลงเปนแรในกลุมอนุภาค

ขนาดดินเหนียวหรือเปลีย่นแปลงเปนแรดินเหนียวชนิดใหมขึน้มา (Brikeland, 1974; Brady and 

Weil, 2008; Buol et al., 2003) แตแรควอตซจะมีความคงทนตอการสลายตัวทั้งทางกายภาพและ

เคมีจึงทําใหพบในแรขนาดทรายแปงได (อัญชลี, 2553; Calvert et al., 1980) เนือ่งจากแรควอตซมี

การจัดเรียงอะตอมในโครงสรางเปนแบบผลึกโควาเลนต ซึง่แรงดึงดูดแบบโควาเลนตเปนแรงดึงดูดที่

แข็งแรงมากที่สุดในประเภทพันธะเคมีดวยกันสงผลใหแรควอตซคงทนตอการผุพังสลายตัว (ไพบูลย, 

2546) นอกจากนี้ยังพบแรเฟลดสปารหลงเหลืออยู ในดินนั้นแสดงใหเห็นวาดินผานกระบวนการ

ผุพังอยู กับที่และชะละลายพอสมควร ( Suddhiprakarn, 1978;  Gilkes and Suddhiprakarn,   

1979 )  การพบแรแคลไซตและโดโลไมตในชุดดิน Lsk และ Uti  ปริมาณเล็กนอย เปนผลทําใหดินมี  

อัตรารอยละความอิ่มตัวเบสอยูในระดับสูง ในชุดดิน Nch พบแรแอลไบตปริมาณเล็กนอยซึ่งเปน

แรเดนในแรโซเดียมเฟลดสปาร การพบแรออรโทเคลสและแรไมโครไคลนปริมาณเล็กนอยซึ่งเปน

แรเดนในโพแทชเฟลดสปาร นอกจากนี้ยังพบควอตซและเฟลดสปารซึ่งเปนผลจากการสลายตัวของ

วัตถุตนกําเนิดดินท่ีเปนหินแกรนิต  

 ปริมาณเล็กนอยในชุดดิน Bar และพบแร

แอลไบต แรออรโทเคลส และในชุดดิน Nch พบแรไมโครไคลนปริมาณเล็กนอย (นอยกวา 5 เปอรเซ็นต)  

 

5.5 กระบวนการเกิดดิน  

เม่ือพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศจากบริเวณท่ีสูงไปหาท่ีต่ําจะพบชุดดินทับเสลา ชุดดินบานไร 

ชุดดินลานสัก ชุดดินอุทัย และชุดดินหนองฉาง เรียงตามลําดับจากการพบวัตถุตนกําเนิดดินจากตื้น

ไปหาลึกมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.5.1 ชุดดินทับเสลา (Tas) พบวาเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินไนสที่แปรสภาพมา

จากหินแกรนิต เปนดินตื ้นถึงชั ้นหินผุ เนื ้อดินเปนดินรวนหยาบปนเศษหินมาก ดินบนมีปริมาณ

อินทรียวัตถุสูงในดินบนและลดลงในดินลาง เนือ่งจากกระบวนการสะสมชิน้สวนสารอินทรีย 

(littering) จากการทับถมของพืชที่ขึ ้นปกคลุมอยู  และผานกระบวนการเนาเป อยผสมกับวัสดุแร 

(decomposition) และผานกระบวนการชะละลายในดินลาง (leaching) พัฒนาการของหนาตัด
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เปน A-Bt-BCr-Cr เปนดินมีพัฒนาการ พบกระบวนการเคลือบของอนุภาคดินเหนียวทีเ่คลือ่นยาย

จากชั้นดินบนไปสูดินลาง (illuviation) มีกระบวนการสะสมดินเหนียวตามชองวาง (lessivage) 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดเล็กนอย ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ํามากถึงคอนขางต่ํา 

และมีอัตรารอยละความอิ่มตัวดวยเบสปานกลาง อาจเนื่องจากกระบวนการชะละลาย (leaching) 

ไมสูงมากเนื่องจากปริมาณน้ําฝนนอย (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560) ทําใหเหลือธาตุประจุบวกทีเ่ปนดาง

สะสมอยูในหนาตัดดิน (alkalization)  

5.5.2 ชุดดินบานไร (Bar) พบวาเกิดจากการสลายตัวผุพังและเศษหินเชิงเขาของหินแกรนิต 

เปนดินรวนหยาบลึกปานกลางถึงชั้นหินผุ ดินบนมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงในดินบนและลดลงในดินลาง 

เนื่องจากกระบวนการสะสมชิ้นสวนสารอินทรีย (littering) จากการทับถมของพืชทีขึ่้นปกคลุมอยู 

และผานกระบวนการเนาเปอยผสมกับวัสดุแร (decomposition) และผานกระบวนการชะละลายใน

ดินลาง ( leaching ) พัฒนาการของหนาตัดดินเปน  Ap-AB-Bt-BCr-Cr  เปนดินมีพัฒนาการ พบการ

สะสมของดินเหนียวทีเ่คลื่อนยายมาจากชัน้ดินบน (illuviation) มีกระบวนการสะสมดินเหนียวตาม

ชองวางและบนกอนดิน (lessivage) ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรดเล็กนอย ความจุแลกเปลี่ยน

แคตไอออนต่ํามากถึงคอนขางต่ํา และมีอัตรารอยละความอิ่มตัวดวยเบสปานกลางเนื ่องจาก

กระบวนการชะละลาย (leaching) ไมสูงมาก นอกจากนัน้ยังพบแรควอตซและเฟลดสปาร เกิดจาก

กระบวนการปลดปลอยองคประกอบเชิงแร (mineralization) มีลักษณะเหลี่ยมและไมคัดขนาดในหนา

ตัดดินแสดงถึงการผุพังสลายตัวของหินแกรนิต  

5.5.3 ชุดดินลานสัก ( Lsk ) พบวา เกิดจากการสลายตัวผุพังและเศษหินเชิงเขาของหิน

แกรนิต เปนดินรวนหยาบลึกมากถึงชั้นหินผุ ดินบนมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงในดินบนและลดลงในดิน

ลาง  เนือ่งจากกระบวนการสะสมชิน้สวนสารอินทรีย ( littering ) จากการทับถมของพืชท่ีข้ึนปกคลุมอยู 

และผานกระบวนการเนาเปอยผสมกับวัสดุแร (decomposition) และผานกระบวนการชะละลายใน

ดินลาง ( leaching ) เปนดินลึกมากถึงชั้นหินผุ พัฒนาการหนาตัดดินเปน Ap-BA-Bt-BCr เปนดินมี

พัฒนาการพบการสะสมของดินเหนียวท่ีเคลื่อนยายมาจากชั้นดินบน (illuviation) มีกระบวนการการ

สะสมดินเหนียวตามชองวางและบนกอนดิน (lessivage) ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด 

ความจุแลกเปลีย่นแคตไอออนต่ํามากถึงคอนขางต่าํ และมีอัตรารอยละความอิ่มตัวดวยเบสปานกลาง

เนื่องจากกระบวนการชะละลาย (leaching) ไมสูงมาก ประกอบกับการพบแรแคลไซตและโดโลไมต

ในอนุภาคขนาดทรายแปง นอกจากนั ้นยังพบแรควอตซและเฟลดสปาร เกิดจากกระบวนการ

ปลดปลอยองคประกอบเชิงแร ( mineralization ) มีลักษณะเหลี่ยมและไมคัดขนาดในหนาตัดดิน

แสดงถึงการผุพังสลายตัวของหินแกรนิต  
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5.5.4 ชุดดินอุทัย ( Uti ) พบวาเกิดจากตะกอนน้ําพาจากหินแกรนิตเปนสวนใหญ เปนดิน

รวนหยาบลึกมาก ดินบนมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงในดินบนและลดลงในดินลาง เนื่องจากกระบวนการ

สะสมชิ้นสวนสารอินทรีย (littering) จากการทับถมของพืชที่ขึ้นปกคลุมอยู และผานกระบวนการ

เนาเปอยผสมกับวัสดุแร (decomposition) และผานกระบวนการชะละลายในดินลาง (leaching) 

พัฒนาการหนาตัดดินเปน Ap-Bt-Btc เปนดินมีพัฒนาการพบการสะสมของดินเหนียวที่เคลื่อนยาย

มาสะสมจากชั้นดินบน (illuviation) มีกระบวนการการสะสมดินเหนียวตามชองวางและบนกอนดิน 

(lessivage) และมีกระบวนการเปลี่ยนรูปของเหล็ก (gleization) พบมวลกอนกลมซึง่เกิดจากการ

สะสมของเหล็กและแมงกานีสภายในความลึก 80 ถึง 200 เซนติเมตร โดยสภาพที่เหมาะสมทีจ่ะทํา

ใหเกิดการสะสมและเกิดการจับตัวของเหล็กออกไซด คือ สภาพทีเ่ปนกรด เกิดสภาพออกซิเดชัน 

(oxidation) และมีการสูญเสียน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน

ต่าํมากถึงคอนขางต่ํา และมีอัตรารอยละความอิ่มตัวดวยเบสปานกลางเนื่องจากพบแรแคลไซตและ

โดโลไมตของอนุภาคขนาดทรายแปงในหนาตัด นอกจากนัน้ยังพบแรควอตซและเฟลดสปาร ลักษณะ

กลมมนและคัดขนาดในหนาตัดดินเปนผลจากวัตถุตนกําเนิดท่ีเปนตะกอนน้ําพาจากหินแกรนิต  

5.5.5 ชุดดินหนองฉาง ( Nch ) พบวาเกิดจากตะกอนน้าํพาทับถมอยูบนตะกอนน้าํพาจาก

หินแกรนิตเปนสวนใหญ เปนดินรวนละเอียดมีความลึกมาก ดินบนมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงและลดลง

ในดินลาง เนื่องจากกระบวนการสะสมชิ้นสวนสารอินทรีย (littering) จากการทับถมของพืชที่ขึ้น

ปกคลุมอยู และผานกระบวนการเนาเปอยผสมกับวัสดุแร (decomposition) และผานกระบวนการ

ชะละลายในดินลาง (leaching) พัฒนาการหนาตัดดินเปน Apg-BAg-Btg-2Btg ดินมีพัฒนาการพบ

การสะสมของดินเหนียวที่เคลือ่นยายมาสะสมจากชั้นดินบน (illuviation) มีกระบวนการการสะสม

ดินเหนียวตามชองวางและบนกอนดิน (lessivage) ดินมีสีเทามีสภาพการอ่ิมตัวดวยน้ําและเกิดรีดักชั่น 

(reduction) อยางตอเนื่องมีกระบวนการเปลี่ยนรูปของเหล็ก (gleization) พบมวลกอนกลมซึง่เกิด

จากการสะสมของเหล็กและแมงกานีส ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงดางเล็กนอย ความจุแลกเปลี่ยน

แคตไอออนต่ําถึงปานกลาง และมีอัตรารอยละความอิ่มตัวดวยเบสปานกลางเนื่องจากกระบวนการ

ชะละลาย (leaching) ไมสูงมาก พบแรแอลไบตซึ่งเปนแรเดนในแรโซเดียมเฟลดสปาร และพบแร

ออรโทเคลส แรไมโครไคลนซึง่เปนแรเดนในโพแทชเฟลดสปาร และแรควอตซในอนุภาคขนาดทราย

แปงลักษณะกลมมนและคัดขนาดตลอดหนาตัดดินเปนผลจากตะกอนน้ ําพาจากหินแกรนิต 

นอกจากนั ้นยังพบ แรอนาเทส ชวงความลึก 130 เซนติเมตรลงไป แรอนาเทสเปนรูปหนึง่ของ

ไทเทเนียมไดออกไซต (TiO2

 

) ซึ่งเปนสารที่เกาแกชนิดหนึ่งแสดงถึงตะกอนคนละชวงระยะเวลากับ

ตะกอนน้ําพาชั้นบนท่ีทับถมอยู (Tillman, 1972) 
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5.6 การจําแนกดิน จากการศึกษาลักษณะดินทางสัณฐานวิทยาสนาม แรวิทยา สมบัติทางกายภาพ

และสมบัติทางเคมีของดินที่มีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิต  5 บริเวณ สามารถจําแนกตามระบบ

อนุกรมวิธานดิน (Soil survey staff, 2014) ไดดังตอไปนี้ 

5.6.1 ชุดดินทับเสลา (Tas) 

Higher categories 

Order: มีการสะสมอนุภาคขนาดดินเหนียวในชั้นดินลางทําใหเกิดชัน้ดินลางวินิจฉัยอารจิลลิก 

และดินมีปริมาณของธาตุประจุบวกที่เปนดางหลงเหลืออยูในระบบดินมาก มีคาอัตรารอยละความ

อ่ิมตัวเบสสูงกวารอยละ 35 จึงจัดอยูในอันดับ Alfisols 

Suborder: มีสภาพความชื้นดินแบบ ustic คือ ในชวงปดินจะแหงเปนบางสวนหรือท้ังหมด

ของชวงควบคุมความชืน้ของดินเปนระยะเวลารวมกัน 90 วัน หรือมากกวาในรอบป และมีบางสวน

หรือทั้งหมดของชวงควบคุมความชืน้ของดินอยูในสภาพชืน้รวมกันนานกวา 180 วัน ในรอบป หรือ

อยางนอย 90 วัน ติดตอกันในรอบป จึงจัดอยูในอันดับยอย Ustalfs 

Great Groups: พบชั้นหนิพ้ืนออน (paralithic contact) ภายใน 150 เซนติเมตร จึงจัด

อยูในกลุมดิน Haplustalfs  

Subgroups: ชั้น Bt มีคาอัตรารอยละความอ่ิมตัวเบสนอยกวารอยละ 75 จึงจําแนกเปน Ultic 

Lower categories 

Family 

: การจําแนกชัน้อุณหภูมิดิน จัดเปน isohyperthermic เนือ่งจากความสูงของบริเวณ

พืน้ที่ศึกษาไมเกิน  360 เมตร จึงคาดวาอุณหภูมิดินเฉลีย่ตอป สูงกวา 22 องศาเซลเซียส และมีคา

ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูรอนและหนาวตางกันนอยกวา 5 องศาเซลเซียส (คํารณและ

คณะ, 2527) 

: การจําแนกชั้นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนแคตไอออนจัดอยูในชั้น superactive เนื่องจาก

มีคาอัตราสวนระหวางคาความจุแลกเปลี่ยนไอออนตอดินเหนียวมากวา 0.6 

: การจําแนกชั้นแรวิทยา การจําแนกขั้นนี้ จะจําแนกตามชั้นขนาดอนุภาคดิน พิจารณา

จากอนุภาคขนาด 0.02-2.0 มิลลิเมตร พบวาไมมีแรใดมีปริมาณมากจนเดนชัด จึงจัดอยูในชัน้แรวิทยา

เปน mixed  

: การจําแนกชั้นเนื้อดิน จัดอยูในชัน้เนือ้ดิน Loamy-skeletal เนือ่งจากมีชิน้สวนหยาบ

ปะปนมากกวารอยละ 35 โดยปริมาตร และมีปริมาณอนุภาคขนาดดินเหนียวต่าํกวารอยละ 35 โดย

น้ําหนัก 
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5.6.2 ชุดดินบานไร (Bar) 

Higher categories 

Order: มีการสะสมอนุภาคขนาดดินเหนียวในชั้นดินลางทําใหเกิดชัน้ดินลางวินิจฉัยอารจิลลิก 

และดินมีปริมาณของธาตุประจุบวกทีเ่ปนดางหลงเหลืออยูในระบบดินมากมีคาอัตรารอยละความ

อ่ิมตัวเบสสูงกวารอยละ 35 จึงจัดอยูในอันดับ Alfisols 

Suborder: มีสภาพความชื้นดินแบบ ustic คือ ในชวงปดินจะแหงเปนบางสวนหรือท้ังหมด

ของชวงควบคุมความชืน้ของดินเปนระยะเวลารวมกัน 90 วัน หรือมากกวาในรอบป และมีบางสวน

หรือทั้งหมดของชวงควบคุมความชื้นของดินอยูในสภาพชื้นรวมกันนานกวา 180 วัน ในรอบปหรือ

อยางนอย 90 วัน ติดตอกันในรอบป จึงจัดอยูในอันดับยอย Ustalfs 

Great Groups: พบชั้นหนิพ้ืนออน (paralithic contact) ภายใน 150 เซนติเมตร จึงจัด

อยูในกลุมดิน Haplustalfs  

Subgroups: ชั้น Bt มีคาอัตรารอยละความอ่ิมตัวเบสนอยกวารอยละ 75 จึงจําแนกเปน Ultic 

Lower categories 

Family 

: การจําแนกชัน้อุณหภูมิดินจัดเปน isohyperthermic เนื่องจากความสูงของบริเวณ

พืน้ที่ศึกษาไมเกิน  360 เมตร จึงคาดวาอุณหภูมิดินเฉลีย่ตอป สูงกวา 22 องศาเซลเซียส และมีคา

ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูรอนและหนาวตางกันนอยกวา 5 องศาเซลเซียส (คํารณและ

คณะ, 2527) 

: การจําแนกชัน้กิจกรรมการแลกเปลีย่นแคตไอออน จัดอยูในชัน้ active เนือ่งจากมีคา

อัตราสวนระหวางคาความจุแลกเปลี่ยนไอออนตอดินเหนียวเทากับ 0.44-0.54 

: การจําแนกชั้นแรวิทยา การจําแนกขั้นนี้ จะจําแนกตามชั้นขนาดอนุภาคดิน พิจารณา

จากอนุภาคขนาด 0.02-2.0 มิลลิเมตร พบวาไมมีแรใดมีปริมาณมากจนเดนชัด จึงจัดอยูในชั้นแรวิทยา

เปน mixed  

: การจําแนกชั้นเนื้อดิน จัดอยูในชั้นเนื้อดิน Coarse-loamy เนื่องจากมีอนุภาคดินเหนียว

นอยกวารอยละ 18 โดยน้ําหนัก 

5.6.3 ชุดดินลานสัก (Lsk) 

Higher categories 

Order: มีการสะสมอนุภาคขนาดดินเหนียวในชั้นดินลางทําใหเกิดชั้นดินลางวินิจฉัยอารจิลลิก 

และดินมีปริมาณของธาตุประจุบวกทีเ่ปนดางหลงเหลืออยูในระบบดินมากมีคาอัตรารอยละความ

อ่ิมตัวเบสสูงกวารอยละ 35 จึงจัดอยูในอันดับ Alfisols 
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Suborder: มีสภาพความชื้นดินแบบ ustic คือ ในชวงปดินจะแหงเปนบางสวนหรือท้ังหมด

ของชวงควบคุมความชืน้ของดินเปนระยะเวลารวมกัน 90 วัน หรือมากกวาในรอบป และมีบางสวน

หรือทั้งหมดของชวงควบคุมความชืน้ของดินอยูในสภาพชืน้รวมกันนานกวา 180 วัน ในรอบป หรือ

อยางนอย 90 วัน ติดตอกันในรอบป จึงจัดอยูในอันดับยอย Ustalfs 

Great Groups: ไมพบแนวสัมผัสชั้นดินแนน ชั้นหินพื้นแข็ง หรือชั้นหินพื้นออน ภายใน 

150 เซนติเมตร และมีเปอรเซ็นตดินเหนียวไมลดลงมากกวา 20 เปอรเซ็นต ตามความลึกโดยคิดเทียบ

กับชั้นดินลางทีมี่เปอรเซ็นตดินเหนียวสูงสุดและชัน้ Bt รอยละ 50 แตมีสีดินที่เปนสีพืน้มี hue 7.5 

และมี chroma มากกวาหรือเทากับ 5 จึงจัดในกลุมดิน Paleustalfs  

Subgroups: ไมแสดงลักษณะอ่ืนๆ ท่ีแตกตางไปจากกลุมดิน จึงจําแนกเปน Typic 

Lower categories 

Family 

: การจําแนกชัน้อุณหภูมิดิน จัดเปน isohyperthermic เนือ่งจากความสูงของบริเวณ

พืน้ที่ศึกษาไมเกิน  360 เมตร จึงคาดวาอุณหภูมิดินเฉลีย่ตอป สูงกวา 22 องศาเซลเซียส และมีคา

ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูรอนและหนาวตางกันนอยกวา 5 องศาเซลเซียส (คํารณและ

คณะ, 2527) 

: การจําแนกชั้นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนแคตไอออน จัดอยูในชั้น semiactive เนื่องจาก

มีคาอัตราสวนระหวางคาความจุแลกเปลี่ยนไอออนตอดินเหนียวเทากับ 0.26-0.34 

: การจําแนกชั้นแรวิทยา การจําแนกขั้นนี้ จะจําแนกตามชั้นขนาดอนุภาคดิน พิจารณา

จากอนุภาคขนาด 0.02-2.0 มิลลิเมตร พบวาไมมีแรใดมีปริมาณมากจนเดนชัด จึงจัดอยูในชั้นแรวิทยา

เปน mixed  

: การจําแนกชั้นเนื้อดิน จัดอยูในชั้นเนื้อดิน Coarse-loamy เนื่องจากมีอนุภาคดินเหนียว

นอยกวารอยละ 18 โดยน้ําหนัก 

5.6.4 ชุดดินอุทัย (Uti) 

Higher categories 

Order: มีการสะสมอนุภาคขนาดดินเหนียวในชั้นดินลางทําใหเกิดชั้นดินลางวินิจฉัยอารจิลลิก 

และดินมีปริมาณของธาตุประจุบวกทีเ่ปนดางหลงเหลืออยูในระบบดินมากมีคาอัตรารอยละความ

อ่ิมตัวเบสสูงกวารอยละ 35 จึงจัดอยูในอันดับ Alfisols 

Suborder: มีสภาพความชื้นดินแบบ ustic คือ ในชวงปดินจะแหงเปนบางสวนหรือท้ังหมด

ของชวงควบคุมความชืน้ของดินเปนระยะเวลารวมกัน  90 วัน หรือมากกวาในรอบป และมีบางสวน

หรือทัง้หมดของชวงควบคุมความชื้นของดินอยูในสภาพชื้นรวมกันนานกวา  180 วัน ในรอบปหรือ

อยางนอย 90 วัน ติดตอกันในรอบป จึงจัดอยูในอันดับยอย Ustalfs 
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Great Groups: ไมพบชั้นดินแนน ชั้นหินพื้นแข็ง หรือชั้นหินพื้นออน ภายใน 150 เซนติเมตร

และมีเปอรเซ็นตดินเหนียวไมลดลงมากกวา 20 เปอรเซ็นต ตามความลึกโดยคิดเทียบกับชั้นดินลางที่

มีเปอรเซ็นตดินเหนียวสูงสุดและชั้น  Bt รอยละ 50 มีสีดินทีเ่ปนสีพืน้มี  hue 7.5 แตมี  chroma

นอยกวา 5 จึงจัดในกลุมดิน Haplustalfs  

Subgroups: ภายใน 100 เซนติเมตร มีชั้นที่มีน้าํแชขัง หรืออิ่มตัวดวยน้าํเปนระยะเวลา

ติดตอกันมากกวาหรือเทากับ  20 วัน หรือรวมแลวมากกวาหรือเทากับ 30 วันในรอบปจึงจําแนก

เปน Oxyaquic 

Lower categories 

Family 

: การจําแนกชัน้อุณหภูมิดิน จัดเปน isohyperthermic เนือ่งจากความสูงของบริเวณ

พืน้ที่ศึกษาไมเกิน  360 เมตร จึงคาดวาอุณหภูมิดินเฉลีย่ตอป สูงกวา 22 องศาเซลเซียส และมีคา

ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูรอนและหนาวตางกันนอยกวา 5 องศาเซลเซียส (คํารณและ

คณะ, 2527) 

: การจําแนกชั้นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนแคตไอออน จัดอยูในชั้น semiactive เนื่องจาก

มีคาอัตราสวนระหวางคาความจุแลกเปลี่ยนไอออนตอดินเหนียวเทากับ 0.24-0.26 

: การจําแนกชั้นแรวิทยา การจําแนกขั้นนี้ จะจําแนกตามชั้นขนาดอนุภาคดิน พิจารณา

จากอนุภาคขนาด 0.02-2.0 มิลลิเมตร พบวาไมมีแรใดมีปริมาณมากจนเดนชัด จึงจัดอยูในชัน้แรวิทยา

เปน mixed  

: การจําแนกชั้นเนื้อดิน จัดอยูในชั้นเนื้อดิน Coarse-loamy เนื่องจากมีอนุภาคดินเหนียว

นอยกวารอยละ 18 โดยน้ําหนัก 

5.6.5 ชุดดินหนองฉาง (Nch) 

Higher categories 

Order: มีการสะสมอนุภาคขนาดดินเหนียวในชั้นดินลางทําใหเกิดชั้นดินลางวินิจฉัยอารจิลลิก 

และดินมีปริมาณของธาตุประจุบวกทีเ่ปนดางหลงเหลืออยูในระบบดินมากมีคาอัตรารอยละความ

อ่ิมตัวเบสสูงกวารอยละ 35 จึงจัดอยูในอันดับ Alfisols 

Suborder: ดินมีสภาพความชืน้แบบแอควิก (aquic moisture regime) คือ มีสภาพทีดิ่น

อิ่มตัวดวยน้ําหรือมีน้ําแชขังระยะเวลาหนึ่งทําใหดินอยูในสภาพขาดออกซิเจน เหล็กและแมงกานีส

สูญเสียออกซิเจนทําใหดินมีสีเทาและจุดประสี จึงจัดอยูในอันดับยอย Aqualfs  

Great  Groups :  เปนดินที่มีอันดับยอยเปน  Aqualfs  ที่มีสภาพอิ่มตัวดวยน้ําทุกสวน 

(Endosaturation) คือดินทีอิ่ม่ตัวดวยน้าํทุกชัน้ดินภายในความลึกมากกวา 200 เซนติเมตร จากผิว

ดินแร จึงจัดอยูในอันดับดิน Endoaqualfs  
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Subgroups: ในชั้น Ap จนถึงความลึก 75 เซนติเมตร พบชัน้ดินชั้นใดชัน้หนึง่มีสีพื้นเทากับ

รอยละ 50 เปนสี 7.5 YR และมีส ีchroma มากกวาหรือเทากับ 2 จึงจําแนกเปน Aeric 

Lower categories 

Family 

: การจําแนกชัน้อุณหภูมิดิน จัดเปน isohyperthermic เนือ่งจากความสูงของบริเวณ

พืน้ที่ศึกษาไมเกิน  360 เมตร จึงคาดวาอุณหภูมิดินเฉลีย่ตอป สูงกวา 22 องศาเซลเซียส และมีคา

ความแตกตางระหวางอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูรอนและหนาวตางกันนอยกวา 5 องศาเซลเซียส (คํารณและ

คณะ, 2527) 

: การจําแนกชั้นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนแคตไอออน จัดอยูในชั้น semiactive เนื่องจาก

มีคาอัตราสวนระหวางคาความจุแลกเปลี่ยนไอออนตอดินเหนียวเทากับ 0.35-0.37 

: การจําแนกชั้นแรวิทยา การจําแนกขัน้นี ้จะจําแนกตามชั้นขนาดอนุภาคดิน พิจารณา

จากอนุภาคขนาด 0.02-2.0 มิลลิเมตร พบวาไมมีแรใดมีปริมาณมากจนเดนชัด จึงจัดอยูในชัน้แรวิทยา

เปน mixed  

: จัดอยูในชั้นเนื้อดิน Fine-loamy เนื่องจากดินมีเนือ้รวนละเอียด มีอนุภาคดินเหนียว

รอยละ 18-35 โดยน้ําหนัก 

ตารางท่ี 5-5  การจําแนกดินท่ีทําการศึกษาตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Survey Staff, 2014)

Orders Suborders Great groups Subgroup Family series 

Alfisols Ustalfs Haplustalfs Ultic Haplustalfs Loamy-skelatal, mixed, 
superactive, 
isohyperthermic 

Thap Salao 
(Tas) 

Alfisols Ustalfs Haplustalfs Ultic Haplustalfs Coarse-loamy, mixed, 
active, isohyperthermic 

Ban Rai 
(Bar) 

Alfisols Ustalfs Paleustalfs Typic Paleustalfs Coarse-loamy, mixed, 
semiactive, 
isohyperthermic 

Lan Suk 
(Lsk) 

Alfisols Ustalfs Haplustalfs Oxyaquic 
Haplustalfs 

Coarse-loamy, mixed, 
semiactive, 
isohyperthermic 

Uthai 
(Uti) 

Alfisols Aqualfs Endoaqualfs Aeric Endoaqualfs Fine-loamy, mixed, 
semiactive, 
isohyperthermic 

Nong Chang 
(Nch) 
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5.7 การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 

จากผลการประเมินความอุดมสมบูรณของดิน (ตารางท่ี 5-6) โดยใชหลักเกณฑของกรมพัฒนาทีดิ่น 

(กองสํารวจและจําแนกดิน, 2543) ซึง่ใชผลการวิเคราะหดินทางเคมี ไดแก ปริมาณอินทรียวัตถุ 

ปรมิาณฟอสฟอรสัที่เปนประโยชน ปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ปนประโยชน อัตรารอยละความอิม่ตัวเบส 

และความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ไดแสดงวิธีคิดระดับความอุดมสมบูรณของดินไวในตารางท่ี 5-7 

พบวาดินที่ทําการศึกษาที่ระดับความลึกชวง 0-25 เซนติเมตร ชุดดิน Tas, Bar และ Nch มีระดับ

ความอุดมสมบูรณปานกลาง สําหรับชุดดิน Lsk และ Uti ท่ีมีระดับความอุดมสมบูรณต่ํา ท่ีระดับความ

ลึก 25-50 เซนติเมตร ชุดดิน Tas, Bar และ Nch มีระดับความอุดมสมบูรณปานกลาง สําหรับชุดดิน 

Lsk และ Uti ท่ีมีระดับความอุดมสมบูรณต่ํา  

 

5.8 ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 
จากการจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจขางตน ( ตารางที่ 5-7) สามารถ

นํามาใชประโยชนท่ีดินตามความเหมาะสมสําหรับพืชเศรษฐกิจดังนี้ (กองสํารวจจําแนกดิน, 2543) 

5.8.1 ชุดดินทับเสลา (Tas)  

การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกขาว พบวา ชุดดินทับเสลาไม

เหมาะสมสําหรับการปลูกขาว เนื่องจากมีขอจํากัดเก่ียวกับสภาพภูมิประเทศท่ีมีความลาดชันมากกวา 

5 เปอรเซ็นต และมีการระบายน้ําของดินดีมีน้ําไหลซึมผานไปจากดินไดเร็ว 

การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชไรคือ ออย ขาวโพด ขาวฟาง ถัว่เขียว 

ถั่วลิสง ถัว่เหลือง ฝาย ปอแกว ทานตะวัน มันสําปะหลัง และสับปะรด พบวา ชุดดินทับเสลาไมคอย

เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร เนื่องจากมีขอจํากัดพบกอนกรวดจากเศษหินแกรนิตปริมาณ 35-60 

เปอรเซ็นต ทีร่ะดับความลึกนอยกวา 25 เซนติเมตร ยกเวน สับปะรดทีมี่ความเหมาะสมปานกลาง 

เนือ่งจากมีขอจํากัดเกีย่วกับสภาพภูมิประเทศที่มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต และพบกอนกรวด 

35-60 เปอรเซ็นต ท่ีระดับความลึกนอยกวา 25 เซนติเมตร 

การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกไมผลคือ มะมวงหิมพานต มะพราว 

มะมวง มะขาม ขนุน สม และลางสาด พบวาชุดดินทับเสลาไมคอยเหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล 

เนื่องจากมีขอจํากัดพบกอนกรวดจากเศษหินแกรนิตปริมาณ  35-60 เปอรเซ็นต ที่ระดับความลึก

นอยกวา 25 เซนติเมตร 

การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการทําเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว พบวา ชุดดิน

ทับเสลามีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกหญาเลี้ยงสัตว เนื่องจากมีขอจํากัดพบกอนกรวด 35-60 

เปอรเซ็นต ท่ีระดับความลึกนอยกวา 25 เซนติเมตร 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



94 

 

ตารางท่ี 5-6 การประเมินระดับความอุดมสมบูรณของดินท่ีทําการศึกษา 

ชุดดิน 
ความลกึ OM Avail P Avail K CEC BS รวม ระดับความอุดม

สมบูรณของดิน (cm) (g kg-1 คะแนน ) (mg kg-1 คะแนน ) (mg kg-1 คะแนน ) (cmol kg-1 คะแนน ) % คะแนน คะแนน 

Tas 0-25 0.86 1 34.36 3 46.20 1 9.11 1 67.79 2 8 ปานกลาง 

 25-50 0.46 1 39.32 3 54.20 1 9.63 1 67.96 2 8 ปานกลาง 

Bar 0-25 1.91 2 34.65 3 120.60 3 9.29 1 78.64 3 12 ปานกลาง 

 25-50 1.02 1 10.16 2 156.40 3 6.71 1 71.97 2 9 ปานกลาง 

Lsk 0-25 0.45 1 20.19 2 42.64 1 3.30 1 44.67 2 7 ต่ํา 

 25-50 0.36 1 6.99 1 45.04 1 3.54 1 45.41 2 6 ต่ํา 

Uti 0-25 0.51 1 18.46 2 50.40 1 1.95 1 63.72 2 7 ต่ํา 

 25-50 0.18 1 6.58 1 18.60 1 1.69 1 72.83 2 6 ต่ํา 

Nch 0-25 1.77 2 18.14 2 107.25 3 13.81 1 87.52 3 11 ปานกลาง 

 25-50 0.65 1 4.56 1 39.94 1 10.95 2 82.72 3 8 ปานกลาง 

 

หมายเหต ุ วิธีคํานวณระดับความอุดมสมบูรณของดิน ใชวิธีใหคะแนน (กองสาํรวจและจาํแนกดนิ, 2543) 

  คะแนน นอยกวาหรือเทากับ 7  หมายถึงดินมรีะดับความอุดมสมบูรณต่าํ 

  คะแนน 8-12    หมายถึงดินมรีะดับความอุดมสมบูรณปานกลาง 

  คะแนน มากกวาหรือเทากับ 13  หมายถึงดินมรีะดับความอุดมสมบูรณสงู 
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ตารางที่ 5-7 การประเมินความเหมาะสมของดินที่ใช้ปลูกพืชโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

 

หมายเหตุ 
1 = เหมาะสมดีมาก 
2 = เหมาะสมดี 
3 = เหมาะสมปานกลาง 
4 = ไม่ค่อยเหมาะสม 
5 = ไม่เหมาะสม

ชุด
ดิน

 

ข้า
ว  

พืชไร่ ไม้ผล 

ทุ่ง
หญ

้าเล
ี้ยง

สัต
ว์ 

อ้อ
ย 

 

ข้า
วโ

พด
  

ข้า
วฟ่

าง
  

ถั่ว
เขี

ยว
  

ถั่ว
ลิส

ง  

ถั่ว
เห

ลือ
ง  

ฝ้า
ย 

 

ปอ
แก้

ว 
 

ทา
นต

ะวั
น 

 

มัน
สํา

ปะ
หล

ัง  

สับ
ปะ

รด
  

มะ
ม่ว

งห
ิมพ

าน
ต์ 

 

มะ
พร้

าว
  

มะ
ม่ว

ง  

มะ
ขา

ม 
 

ขน
ุน 

 

ส้ม
  

ลา
งส

าด
  

Tas 5td 4g 4g 4g 4g 4g 4g 4g 4g 4g 4g 3tg 4g 4g 4g 4g 4g 4g 4g 3g 

Bar 5td 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 1 1 1 1 1 3s 3s 2z 

Lsk 5td 3t 3ts 3t 3ts 3t 3ts 3ts 3t 3t 3t 3t 2n 2n 2n 2n 2n 3s 3s 2n 
Uti 4td 2n 3s 2n 3s 2n 3s 3s 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 3s 3s 2n 

Nch 2f 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 

t = มีข้อจํากัดเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ 
s = มีข้อจํากัดเกี่ยวกับเนื้อดิน 
d = มีข้อจํากัดเกี่ยวกับการระบายน้ํา 
n = มีข้อจํากัดเรื่องความอุดมสมบูรณ์ดิน 
m = มีข้อจํากัดในการขาดแคลนน้ําอย่างรุนแรง 
g = มีข้อจํากัดเกี่ยวกับการพบก้อนกรวดมากของดิน 
w = มีข้อจํากัดอันตรายจากน้ําแชข่ัง 
z = ก้อนหินโผล่  
f = มีข้อจํากัดทําให้เกิดความเสียหายจากน้ําท่วม 
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5.8.2 ชุดดินบานไร (Bar)  

การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกขาว พบวา ชุดดินบานไรไมเหมาะสม

สําหรับการปลูกขาว เนื ่องจากมีขอจํากัดเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศที่มีความลาดชันมากกวา 5

เปอรเซ็นต และมีการระบายน้ําของดินดีมีน้ําไหลซึมผานไปจากดินไดเร็ว 

การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชไรคือ ออย ขาวโพด ขาวฟาง ถัว่เขียว 

ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ฝาย ปอแกว ทานตะวัน มันสําปะหลัง และสับปะรด พบวา ชุดดินบานไรเหมาะสม

ปานกลางสําหรับการปลูกพืชไร เนือ่งจากมีขอจํากัดเกีย่วกับสภาพภูมิประเทศทีมี่ความลาดชัน 5-12 

เปอรเซ็นต  

การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกไมผลคือ มะมวงหิมพานต มะพราว 

มะมวง มะขาม ขนุน สม และลางสาด พบวา ชุดดินบานไรเหมาะสมดีมากสําหรับการปลูกไมผล 

ยกเวนสมและลางสาด ที่มีความเหมาะสมปานกลาง เนื ่องจากพบขอจํากัดในเรือ่งเนื ้อดินทีมี่ชั ้น

อนุภาคดินเปนดินรวนหยาบ  

การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการทําเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว พบวา ชุดดิน

บานไรมีความเหมาะสมดีในการปลูกหญาเลีย้งสัตว แตมีขอจํากัดเล็กนอย คือ พบกอนหินโผล 0.1-3 

เปอรเซ็นต ของพ้ืนท่ี 

5.8.3 ชุดดินลานสัก (Lsk)  

การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกขาว พบวา ชุดดินลานสักไมเหมาะสม

สําหรับการปลูกขาว เนื ่องจากมีขอจํากัดเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศที่มีความลาดชันมากกวา 5 

เปอรเซ็นต และมีการระบายน้ําของดินดีมีน้ําไหลซึมผานไปจากดินไดเร็ว 

การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชไรคือ ออย ขาวโพด ขาวฟาง ถัว่เขียว 

ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ฝาย ปอแกว ทานตะวัน มันสําปะหลัง และสับปะรด พบวา ชุดดินลานสักเหมาะสม

ปานกลางสําหรับการปลูกพืชไร โดยออย ขาวฟาง ถั่วลิสง ปอแกว ทานตะวัน มันสําปะหลัง และ 

สบัปะรด มีขอจํากัดเก่ียวกับสภาพภูมิประเทศท่ีมีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต สวนขาวโพด ถ่ัวเขียว 

ถั่วเหลือง ฝาย มีขอจํากัดเกีย่วกับสภาพภูมิประเทศทีมี่ความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต และเนื้อดิน

เฉลี่ย 0-25 เซนติเมตร มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน (sl) 

การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกไมผลคือ มะมวงหิมพานต มะพราว 

มะมวง มะขาม ขนุน สม และลางสาด พบวา ชุดดินลานสักเหมาะสมดีสําหรับการปลูกไมผล แตมี

ขอจํากัดเล็กนอยในเรื่องความอุดมสมบูรณต่ําท่ีความลึกท่ี 0-50 เซนติเมตร ยกเวน สมและลางสาดท่ี

มีความเหมาะสมปานกลาง เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องเนื้อดินที่มีชั้นอนุภาคดินเปนดินรวนหยาบ 

(col) 
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การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการทําเปนทุงหญาเลีย้งสัตว พบวา ชุดดินลานสัก

มีความเหมาะสมดีในการปลูกหญาเลี้ยงสัตว แตมีขอจํากัดเล็กนอยในเรือ่งความอุดมสมบูรณต่ ําท่ี

ความลึกท่ี 0-25 เซนติเมตร 

5.8.4 ชุดดินอุทัย (Uti)  

การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกขาว  พบวา  ชุดดินอุทัยไมคอย

เหมาะสมสําหรับการปลูกขาว เนื่องจากมีขอจํากัดเก่ียวกับสภาพภูมิประเทศท่ีมีความลาดชันมากกวา 

2-5 เปอรเซ็นต และมีการระบายน้ําของดินดีปานกลาง 

การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชไรคือ ออย ขาวโพด ขาวฟาง ถัว่เขียว 

ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ฝาย ปอแกว ทานตะวัน มันสําปะหลัง และสับปะรด พบวา มีความเหมาะสมดีแตมี

ขอจํากัดเล็กนอยในเรื่องความอุดมสมบูรณเฉลีย่ต่ําทีค่วามลึกที่ 0-25 เซนติเมตร สําหรับการปลูก 

ขาวโพด ถั่วเขียว ถัว่เหลือง และฝาย มีความเหมาะสมปานกลาง มีขอจํากัดเรื่องเนือ้ดินเฉลีย่ 0-25 

เซนติเมตร มีเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน (sl) 

การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกไมผลคือ มะมวงหิมพานต มะพราว 

มะมวง มะขาม ขนุน สม และลางสาด พบวาชุดดินอุทัยเหมาะสมดีสําหรับการปลูกไมผล แตมี

ขอจํากัดเล็กนอยในเรื่องความอุดมสมบูรณต่ําที่ความลึกที่ 0-50 เซนติเมตร ยกเวนสมและลางสาด 

ที่มีความเหมาะสมปานกลาง เนือ่งจากพบขอจํากัดในเรือ่งเนือ้ดินทีมี่ชัน้อนุภาคดินเปนดินรวนหยาบ 

(col) 

การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการทําเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว พบวาชุดดินลานสัก

มีความเหมาะสมดีในการปลูกหญาเลี้ยงสัตว แตมีขอจํากัดเล็กนอยในเรือ่งความอุดมสมบูรณต่ ําที่

ความลึกท่ี 0-25 เซนติเมตร 

5.8.5 ชุดดินหนองฉาง (Nch)  

การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกขาว พบวา ชุดดินหนองฉางมีความ

เหมาะสมดีในการปลูกขาว แตมีขอจํากัดเล็กนอยคือ อาจจะพบความเสียหายจากน้ําทวม 1-2 ครั้ง 

ตอ 10 ป 

การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชไร ไมผล และการทําเปนทุงหญา

เลี้ยงสัตว พบวา ชุดดินหนองฉางไมเหมาะสมตอการปลูกพืชไร เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องน้ําแชขัง 
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5.9 ศักยภาพของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 

จากการจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ (กองสํารวจจําแนกดิน, 2543) ของ

ดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิต สามารถนํามาจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ

ท่ีพบในจังหวัดอุทัยธานีตามตารางท่ี 5-8 และ 5-9 ไดดังนี้  

5.9.1 เหมาะสมดีมากสําหรับปลูกออย ขาวโพด มันสําปะหลัง สับประรด มะมวงหิมพานต 

มะพราว มะมวง มะขาม ขนุน และทุงหญาเลี้ยงสัตว โดยไมมีขอจํากัด ไดแก หนวยแผนที่ดิน Bar-B 

มีเนื้อท่ี 16,766 ไร หรอืรอยละ 0.39 

5.9.2 เหมาะสมดีมากสําหรับปลูกมะมวงหิมพานต มะพราว มะมวง มะขาม ขนุน เหมาะสม

ดีสําหรับทุงหญาเลี้ยงสัตว มีขอจํากัดเล็กนอยดานกอนหินโผลรอยละ 0.1-3 ของพืน้ที ่ไดแก หนวย

แผนท่ีดิน Bar-C มีเนื้อท่ี 73,401 ไร หรอืรอยละ 1.74 

5.9.3 เหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดเล็กนอยดานอันตรายจากการถูกน้าํทวม 1-2 

ครั้ง ในรอบ 10 ป ไดแก หนวยแผนท่ีดิน Nch-A มีเนื้อท่ี 255,121 ไร หรือรอยละ 6.06 

5.9.4  เหมาะสมดีสําหรับปลูกออย  มันสําปะหลัง  สับประรด  มะมวงหิมพานต  มะพราว 

มะมวง มะขาม ขนุน และทุงหญาเลีย้งสัตว มีขอจํากัดเล็กนอยดานความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 

เหมาะสมปานกลางปลูกขาวโพดและสม มีขอจํากัดปานกลางดานเนือ้ดินเฉลี่ย 0-25 เซนติเมตร เปน

ดินรวนปนทราย ไดแก หนวยแผนที่ดิน Lsk-A, Lsk-B, Uti-A และ Uti-B มีเนือ้ที ่373,866 ไร หรือ

รอยละ 8.87 

5.9.5 เหมาะสมดีสําหรับปลูกมะมวงหิมพานต มะพราว มะมวง มะขาม ขนุน และทุงหญา

เลี้ยงสัตว มีขอจํากัดเล็กนอยดานความอุดมสมบูรณของดินต่ํา เหมาะสมปานกลางปลูกออย ขาวโพด 

มันสําปะหลัง และสม มีขอจํากัดปานกลางดานเนื้อดินเฉลี่ย 0-25 เซนติเมตร เปนดินรวนปนทราย

และสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน 5-12 % ไดแก หนวยแผนที่ดิน Lsk-C และ Uti-C มีเนือ้ที ่41,168 ไร 

หรือรอยละ 0.97 

5.9.6 เหมาะสมดีสําหรับเป็นทุงหญาเลีย้งสัตว มีขอจํากัดเล็กนอยดานความอุดมสมบูรณ

ของดินต่ําและกอนหินโผลรอยละ 0.1-3 ของพ้ืนท่ี เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกมะมวงหิมพานต 

มะพราว มะมวง มะขาม ขนุน และสม มีขอจํากัดปานกลางดานมีการกรอนของดินปานกลาง สภาพ

พื้นที่มีความลาดชัน 5-12 % และเนื้อดินเฉลี่ย 0-25 เซนติเมตรเปนดินรวนปนทราย ไดแก หนวย

แผนท่ีดิน Bar-D และ Lsk-D มีเนื้อท่ี 5,477 ไร หรือรอยละ 0.12 

5.9.7 เหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกสับปะรดและทุงหญาเลีย้งสัตว มีขอจํากัดปานกลาง

ดานความลึกที่พบกอนกรวด 35-60 %ภายใน 25 เซนติเมตร และสภาพพื้นที่มีความลาดชัน 5-12 %

ไดแก หนวยแผนท่ีดิน Tas-B และ Tas-C มีเน้ือท่ี 72,862 ไร หรือรอยละ 1.72  
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5.9.8 เหมาะสมปานกลางสําหรับเป็นทุงหญาเลีย้งสัตว มีขอจํากัดปานกลางดานความลึก

ท่ีพบกอนกรวด 35-60 % ภายใน 25 เซนติเมตร ไดแก หนวยแผนที่ดิน Tas-D มีเนื้อที ่65,004 ไร 

หรือรอยละ 1.54 

5.9.9 ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกมะมวงหิมพานต  มะพราว  มะมวง  มะขาม  ขนุน  สม 

และทุงหญาเลี้ยงสัตว มีขอจํากัดรุนแรงดานความลึกท่ีพบกอนกรวด 35-60 % ภายใน 25 เซนติเมตร 

และสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน 20-35 % ไดแก หนวยแผนที่ดิน Tas-E และ Bar-E มีเนือ้ที ่2,994 ไร 

หรือรอยละ 0.07 

 

ตารางท่ี 5-8 ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจแตละระดับความลาดชัน 

ชุด
ดิน

 

ขา
ว 

 

พืชไร ไมผล 

ทุง
หญ

าเ
ลี้ย

ง

สตั
ว 

ออ
ย 

 

ขา
วโ

พด
  

มัน

สํา
ปะ

หล
ัง 

 

สบั
ปะ

รด
  

มะ
มว

ง 
   

  

หิม
พา

นต
  

มะ
พร

าว
  

มะ
มว

ง 
 

มะ
ขา

ม 
 

ขนุ
น 

 

สม
  

Tas-B 5d 4g 4g 4g 3g 4g 4g 4g 4g 4g 4g 3g 

Tas-C 5td 4g 4g 4g 3tg 4g 4g 4g 4g 4g 4g 3g 

Tas-D 5td 4tg 4tg 4tg 4t 4g 4g 4g 4g 4g 4g 3g 

Tas-E 5td 5t 5t 5t 5t 4tg 4tg 4tg 4tg 4tg 4tg 4t 

Bar-B 5d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3s 1 

Bar-C 5td 3t 3t 3t 3t 1 1 1 1 1 3s 2z 

Bar-D 5td 4t 4t 4t 4t 3te 3e 3e 3e 3e 3tse 2z 

Bar-E 5td 5t 5t 5t 4t 4t 4t 4t 4t 4t 4t 4t 

Lsk-A 5d 2n 3s 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 3s 2n 

Lsk-B 5d 2n 3s 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 3s 2n 

Lsk-C 5td 3t 3ts 3t 3t 2n 2n 2n 2n 2n 3s 2n 

Lsk-D 5td 4t 4t 4t 4t 3te 3e 3e 3e 3te 3tse 2n 

Uti-A 4d 2n 3s 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 3s 2n 

Uti-B 4td 2n 3s 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 3s 2n 

Uti-C 5t 3t 3ts 3t 3t 2n 2n 2n 2n 2n 3s 2n 

Nch-A 2f 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 
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ภาพท่ี 5-23 แผนท่ีแสดงศักยภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจของดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิตบริเวณจังหวัดอุทัยธานี 
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ตารางที่ 5-9 ศักยภาพของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจของดินที่มีวัตถุต้นกําเนิดจากหินแกรนิตบริเวณจังหวัดอุทัยธานี 

ลําดับ 
หน่วย 
แผนท่ี 

ชั้นความเหมาะสม ข้อจํากัด 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

1 Bar-B 
เหมาะสมดีมากสําหรับปลูกอ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง 
สับปะรด มะม่วงหิมพานต์ มะพร้าว มะม่วง มะขาม ขนุน และ
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

- 16,766 0.4

2 Bar-C 

เหมาะสมดีมากสําหรับปลูกมะม่วงหิมพานต์ มะพร้าว มะม่วง 
มะขาม และขนุน 

- 
73,401 1.75

เหมาะสมดีสําหรับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พบก้อนหินโผล่ 0.1-3 เปอร์เซ็นต์ 

3 Nch-A เหมาะสมดีสําหรับการปลูกข้าว อาจพบความเสียหายจากน้ําท่วม 255,121 6.06

4 

Lsk-A 
Lsk-B 

เหมาะสมดีในการปลูกอ้อย มันสําปะหลัง สับปะรด มะม่วง
มะม่วงหิมพานต์ มะพร้าว มะขาม ขนุน และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

373,866 8.87
Uti-A 
Uti-B 

เหมาะสมปานกลางปลูกข้าวโพดและส้ม 
เนื้อดินเฉลี่ย 0-25 ซม. เป็นดิน
ร่วนปนทราย 

5 

Lsk-C 

 
Uti-C 

มีความเหมาะสมดีในการปลูกมะม่วงหิมพานต์ มะพร้าว
มะม่วง มะขาม ขนุน และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

41,168 0.97

เหมาะสมปานกลางปลูกอ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง และส้ม 
เนื้อดินเฉลี่ย 0-25 ซม. เป็นดิน
ร่วนปนทราย และสภาพพื้นท่ี 
 มีความลาดชัน 5-12 % 

6 
Bar-D 

มีความเหมาะสมดีสําหรับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

5,477 0.12
Lsk-D พบก้อนหินโผล่ 0.1-3 เปอร์เซ็นต์ 

7 
Tas-B 

เหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกสับปะรด และทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์ 

พบก้อนกรวด 35-60 % ภาย
ภายใน 25 ซม. 

72,862 1.72
Tas-C 

และสภาพภูมิประเทศมีความ 
ลาดชัน 5-12 % 

8 Tas-D เหมาะสมปานกลางสําหรับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
พบก้อนกรวด 35-60 % ภาย
ภายใน 25 ซม. 

65,004 1.54

9 
Tas-E ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกมะม่วงหิมพานต์ มะพร้าว มะม่วง 

มะขาม ขนุน ส้ม และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

พบก้อนกรวด 35-60 % ภายใน 
ภาย 25 ซม. และสภาพพื้นท่ีมี
ความลาดชัน 20-35 % 

2,994 0.07
Bar-E 

รวมเนื้อท่ีดินท่ีมีวัตถุต้นกําเนิดจากหินแกรนิตในจังหวัดอุทัยธานี 67,998 21.50

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



102 

 

5.10 ความเหมาะสมของดินสําหรับงานดานปฐพีกลศาสตร 

จากการศึกษาความเหมาะสมของดินสําหรับงานดานปฐพีกลศาสตร สรุปไดตามตารางที่ 5-10 

ดังนี้ (สุวณี, 2538) 

5.10.1 ชุดดินทับเสลา (Tas) 

การใชเปนแหลงหนาดิน พบวา ชุดดินทับเสลาไมเหมาะสมอยางยิง่ในการใชเปนแหลง

หนาดิน เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องพบชิ้นสวนท่ีใหญกวาทรายหยาบมากกวา 35 เปอรเซ็นต 

การใชเปนแหลงทรายและกรวด พบวา ชุดดินทับเสลาเหมาะสมปานกลางในการใชเปน

แหลงทรายและกรวด เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องการจําแนกดินตามระบบ Unified คือ กรวดมี

ขนาดคละกันไมดี กรวดผสมทราย มีเม็ดละเอียดปนบางหรือไมมีเลย กรวดมีตะกอนทรายปน กรวด

ทรายตะกอนทรายผสมกัน 

การใชเปนดินถมหรือดินคันทาง พบวา ชุดดินทับเสลาเหมาะสมดีในการใชเปนดินถม

หรือดินคันทาง 

การใชเปนเสนทางแนวถนน พบวา ชุดดินทับเสลามีความเหมาะสมดีในการใชเปน

เสนทางแนวถนน 

การใชเปนบอขุด พบวา ชุดดินทับเสลาไมเหมาะสมในการใชเปนบอขุด เนื่องจากพบ

ขอจํากัดในเรื่องความซึมน้าํของดินใตความลึกของบอขุดทีค่อนขางเร็วถึงเร็ว (มากกวา 5 เซนติเมตร

ตอชั่วโมง) 

การใชเปนพื้นที่อางขนาดเล็ก พบวา ชุดดินทับเสลาไมเหมาะสมในการใชพื้นที่อาง

ขนาดเล็ก เนือ่งจากพบขอจํากัดในเรื่องความซึมน้ําของดินใตความลึกของบอขุดที่คอนขางเร็วถึงเร็ว 

(มากกวา 5 เซนติเมตรตอชั่วโมง) 

การใชสรางคันกัน้น้ ํา พบวา ชุดดินทับเสลาไมเหมาะสมในการใชสรางคันกัน้น้ ํา 

เนือ่งจากพบขอจํากัดในเรือ่งการจําแนกดินระบบ Unified เปนกรวดมีขนาดคละกันไมดี กรวดผสม

ทราย มีเม็ดละเอียดปนบางหรือไมมีเลย การซึมน้าํของดินหลังการบดอัดสูง มีการยุบตัวหลังการ

บดอัดนอย 

การใชทําระบบบอเกรอะ พบวา ชุดดินทับเสลามีความเหมาะสมปานกลางในการใชทํา

ระบบบอเกรอะ พบขอจํากัดในเรื่องมีความลาดชัน 9 เปอรเซ็นต 

การใชสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก พบวา ชุดดินทับเสลาไมเหมาะสมในการใช

สรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องมีความลาดชันมากกวา 8 เปอรเซ็นต  

การใชสรางอาคารต่าํๆ พบวา ชุดดินทับเสลามีความเหมาะสมดีในการใชสรางอาคารต่ําๆ 

การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน พบวา ชุดดินทับเสลามีความเหมาะสมปานกลางในการ

ใชยานพาหนะในชวงฤดูฝนพบขอจํากัดในเรื่องมีความลาดชัน 9 เปอรเซ็นต 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 5-10 ความเหมาะสมของดินด้านปฐพีกลศาสตร์ 

ชุด
ดิน

 

แบ่งเปน็ 4 ระดับ แบ่งเปน็ 3 ระดับ 
กา

รใ
ช้เ

ป็น
แห

ล่ง
หน้

าดิ
น 

แห
ลง่

ทร
าย

แล
ะก

รว
ด 

กา
รใ
ช้เ

ป็น
ดิน

ถม
หร

ือดิ
นค

ันท
าง

 

กา
รใ
ช้เ

ป็น
เส

้นท
าง

แน
วถ

นน
 

กา
รใ
ช้เ

ป็น
บ่อ

ขุด
 

กา
รใ
ช้เ

ป็น
พื้น

ที่อ่
าง

เก็
บน้ํ

าข
นา

ดเ
ล็ก

 

กา
รใ
ช้ส

ร้า
งค

ันกั้
นน้ํ

า 

กา
รใ
ช้ท

ําร
ะบ

บบ่
อเ

กร
อะ

 

กา
รใ
ช้ส

ร้า
งโร

งง
าน

อุต
สา

หก
รร

มข
นา

ดเ
ล็ก

 

กา
รใ
ช้ส

ร้า
งอ

าค
าร

ต่ํา
ๆ 

กา
รใ
ช้ย

าน
พา

หน
ะใ

นช่
วง

ฤดู
ฝน

 

Tas 4g 2a 1 1 3k 3k 3a 2t 3t 1 2t 
Bar 3g 2a 1 1 3k 3k 3a 2t 3t 1 2t 
Lsk 3g 2a 1 1 3k 3k 3a 1 1 1 1 
Uti 1 2a 1 1 3k 3k 3a 1 2d 2d 1 
Nch 2s 3a 2ad 3f 1 1 2a 3kf 3df 3df 2sd 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

a : ลักษณะของดินตามการจําแนกดิน
d : การระบายน้ําของดิน 
f  : น้ําท่วมหรือแช่ขัง 
g : ปริมาณเศษหินท่ีมีขนาดใหญ่กว่าทรายหยาบมากๆ 
k : ความซึมน้ําของดิน 
s : เนื้อดิน  
t : สภาพภูมิประเทศหรือความลาดชัน 
 

หมายเหตุ 
แบ่งเป็น 4 ระดับ 
1 = เหมาะสมดี 
2 = เหมาะสมปานกลาง 
3 = ไม่ค่อยเหมาะสม 
4 = ไม่เหมาะสมอย่างย่ิง 

แบ่งเป็น 3 ระดับ 

1 = เหมาะสมดี 

2 = เหมาะสมปานกลาง 

3 = ไม่เหมาะสม 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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5.10.2 ชุดดินบานไร (Bar) 

การใชเปนแหลงหนาดิน พบวา ชุดดินบานไรไมเหมาะสมในการใชเปนแหลงหนาดิน 

เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องพบชิ้นสวนท่ีใหญกวาทรายหยาบ 15-35 เปอรเซ็นต 

การใชเปนแหลงทรายและกรวด พบวา ชุดดินบานไรเหมาะสมปานกลางในการใชเปน

แหลงทรายและกรวด เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องการจําแนกดินตามระบบ Unified คือ ทรายมี

ขนาดคละกันไมดี กรวดผสมทราย มีเม็ดละเอียดปนบางหรือไมมีเลยถึงทรายมีตะกอนทรายปน 

ทราย-ตะกอนทรายผสมกัน 

การใชเปนดินถมหรือดินคันทาง พบวา ชุดดินบานไรเหมาะสมดีในการใชเปนดินถมหรือ

ดินคันทาง 

การใชเปนเสนทางแนวถนน พบวา ชุดดินบานไรมีความเหมาะสมดีในการใชเปนเสนทาง

แนวถนน 

การใชเปนบอขุด พบวา ชุดดินบานไรไมเหมาะสมในการใชเปนบอขุด เนื่องจากพบ

ขอจํากัดในเรื่องความซึมน้าํของดินใตความลึกของบอขุดทีค่อนขางเร็วถึงเร็ว (มากกวา 5 เซนติเมตร

ตอชั่วโมง) 

การใชเปนพืน้ที่อางขนาดเล็ก พบวา ชุดดินบานไรไมเหมาะสมในการใชพืน้ที่อางขนาด

เล็ก เนื ่องจากพบขอจํากัดในเรื ่องความซึมน้ ําของดินใตความลึกของบอขุดที่คอนขางเร็วถึงเร็ว 

(มากกวา 5 เซนติเมตรตอชั่วโมง) 

การใชสรางคันก้ันน้ํา พบวา ชุดดินบานไรไมเหมาะสมในการใชสรางคันกั้นน้าํ เนือ่งจาก

พบขอจํากัดในเรื่องการจําแนกดินระบบ Unified เปนทรายมีขนาดคละกันไมดี ทรายปนกรวด มีเม็ด

ละเอียดปนบางหรือไมมี การซึมน้ําของดินหลังการบดอัดสูง มีการยุบตัวหลังการบดอัดนอย มีการ

ตานทานตอการเกิดรูโพรงและการกัดกรอนปานกลาง-เลว 

การใชทําระบบบอเกรอะ พบวา ชุดดินบานไรมีความเหมาะสมปานกลางในการใชทํา

ระบบบอเกรอะ พบขอจํากัดในเรื่องมีความลาดชัน 9 เปอรเซ็นต 

การใชสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก พบวา ชุดดินบานไรไมเหมาะสมในการใช

สรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องมีความลาดชันมากกวา 8 เปอรเซ็นต  

การใชสรางอาคารต่ําๆ พบวา ชุดดินบานไรมีความเหมาะสมดีในการใชสรางอาคารต่ําๆ 

การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน พบวา ชุดดินบานไรมีความเหมาะสมปานกลางในการใช

ยานพาหนะในชวงฤดูฝนพบขอจํากัดในเรื่องมีความลาดชัน 9 เปอรเซ็นต 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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5.10.3 ชุดดินลานสัก (Lsk) 

การใชเปนแหลงหนาดิน พบวา ชุดดินลานสักไมเหมาะสมในการใชเปนแหลงหนาดิน 

เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องพบชิ้นสวนท่ีใหญกวาทรายหยาบ 15-35 เปอรเซ็นต 

การใชเปนแหลงทรายและกรวด พบวา ชุดดินลานสักเหมาะสมปานกลางในการใชเปน

แหลงทรายและกรวด เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องการจําแนกดินตามระบบ Unified คือ ทรายมี

ขนาดคละกันไมดี กรวดผสมทราย มีเม็ดละเอียดปนบางหรือไมมีเลยถึงทรายมีตะกอนทรายปน 

ทราย-ตะกอนทรายผสมกัน 

การใชเปนดินถมหรือดินคันทาง พบวา ชุดดินลานสักเหมาะสมดีในการใชเปนดินถม

หรือดินคันทาง 

การใชเปนเสนทางแนวถนน พบวา ชุดดินลานสักมีความเหมาะสมดีในการใชเปนเสนทาง

แนวถนน 

การใชเปนบอขุด พบวา ชุดดินลานสักไมเหมาะสมในการใชเปนบอขุด เนื่องจากพบ

ขอจํากัดในเรื่องความซึมน้าํของดินใตความลึกของบอขุดทีค่อนขางเร็วถึงเร็ว (มากกวา 5 เซนติเมตร

ตอชั่วโมง) 

การใชเปนพ้ืนท่ีอางขนาดเล็ก พบวา ชุดดินลานสักไมเหมาะสมในการใชพืน้ที่อางขนาด

เล็ก เนื ่องจากพบขอจํากัดในเรื ่องความซึมน้ ําของดินใตความลึกของบอขุดที่คอนขางเร็วถึงเร็ว 

(มากกวา 5 เซนติเมตรตอชั่วโมง) 

การใชสรางคันกั ้นน้ ํา พบวา ชุดดินลานสักไมเหมาะสมในการใชสรางคันกั ้นน้ ํา 

เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องการจําแนกดินระบบ Unified เปนทรายมีขนาดคละกันไมดี ทรายปน

กรวด มีเม็ดละเอียดปนบางหรือไมมี การซึมน้ําของดินหลังการบดอัดสูง มีการยุบตัวหลังการบดอัด

นอย มีการตานทานตอการเกิดรู โพรงและการกัดกรอนปานกลาง-เลว 

การใชทําระบบบอเกรอะ พบวา ชุดดินลานสักมีความเหมาะสมดีในการใชทําระบบ

บอเกรอะ  

การใชสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก พบวา ชุดดินลานสักมีความเหมาะสมดีในการ

ใชสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  

การใชสรางอาคารต่ําๆ พบวา ชุดดินลานสักมีความเหมาะสมดีในการใชสรางอาคารต่ําๆ 

การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน พบวา ชุดดินลานสักมีความเหมาะสมดีในการใช

ยานพาหนะในชวงฤดูฝน 
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5.10.4 ชุดดินอุทัย (Uti) 

การใชเปนแหลงหนาดิน พบวา ชุดดินอุทัยมีความเหมาะสมดีในการใชเปนแหลงหนาดิน  

การใชเปนแหลงทรายและกรวด พบวา ชุดดินอุทัยเหมาะสมปานกลางในการใชเปน

แหลงทรายและกรวด เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องการจําแนกดินตามระบบ Unified คือ ทรายมี

ขนาดคละกันดี ทรายปนกรวด มีเม็ดละเอียดปนบางหรือไมมีเลยถึงทรายมีตะกอนทรายปน ทราย-

ตะกอนทรายผสมกัน 

การใชเปนดินถมหรือดินคันทาง พบวา ชุดดินอุทัยเหมาะสมดีในการใชเปนดินถมหรือ

ดินคันทาง 

การใชเปนเสนทางแนวถนน พบวา ชุดดินอุทัยมีความเหมาะสมดีในการใชเปนเสนทาง

แนวถนน 

การใชเปนบอขุด พบวา ชุดดินอุทัยไมเหมาะสมในการใชเปนบอขุด เนื่องจากพบ

ขอจํากัดในเรื่องความซึมน้าํของดินใตความลึกของบอขุดทีค่อนขางเร็วถึงเร็ว (มากกวา 5 เซนติเมตร

ตอชั่วโมง) 

การใชเปนพ้ืนท่ีอางขนาดเล็ก พบวา ชุดดินอุทัยไมเหมาะสมในการใชพ้ืนท่ีอางขนาดเล็ก 

เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องความซึมน้ําของดินใตความลึกของบอขุดที่คอนขางเร็วถึงเร็ว (มากกวา 5 

เซนติเมตรตอชั่วโมง) 

การใชสรางคันกั้นน้าํ พบวา ชุดดินอุทัยไมเหมาะสมในการใชสรางคันกัน้น้ํา เนื่องจาก

พบขอจํากัดในเรื่องการจําแนกดินระบบ Unified เปนทรายมีขนาดคละกันดี ทรายปนกรวดมีเม็ด

ละเอียดปนบางหรือไมมี การซึมน้ําของดินหลังการบดอัดสูง มีการยุบตัวหลังการบดอัดนอย มีการ

ตานทานตอการเกิดรู โพรงและการกัดกรอนปานกลาง 

การใชทําระบบบอเกรอะ พบวา ชุดดินอุทัยมีความเหมาะสมดใีนการใชทาํระบบบอเกรอะ  

การใชสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก พบวา ชุดดินอุทัยมีความเหมาะสมปานกลาง

ในการใชสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เนือ่งจากพบขอจํากัดในเรื่องการระบายน้าํดีปานกลาง

ของดิน 

การใชสรางอาคารต่ําๆ พบวา ชุดดินอุทัยมีความเหมาะสมปานกลางในการใชสราง

อาคารต่ําๆ เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องการระบายน้ําดีปานกลางของดิน 

การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน พบวา ชุดดินอุทัยมีความเหมาะสมดีในการใช

ยานพาหนะในชวงฤดูฝน 
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5.10.5 ชุดดินหนองฉาง (Nch) 

การใชเปนแหลงหนาดิน พบวา ชุดดินหนองฉางมีความเหมาะสมปานกลางในการใช

เปนแหลงหนาดิน เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องประเภทเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว (cl)  

การใชเปนแหลงทรายและกรวด พบวา ชุดดินหนองฉางไมเหมาะสมในการใชเปนแหลง

ทรายและกรวด เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องการจําแนกดินตามระบบ Unified คือ ทรายมีขนาด

คละกันดี มีเม็ดละเอียดปนบางถึงทรายมีมีดินเหนียวปน ทราย-ดินเหนียวผสมกัน 

การใชเปนดินถมหรือดินคันทาง พบวา ชุดดินหนองฉางเหมาะสมปานกลางในการใช

เปนดินถมหรือดินคันทาง เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องความสามารถในการรองรับน้ําหนักของการ

สัญจรตามการจําแนกประเภทดิน โดยระบบ Unified และการระบายน้ําของดินคอนขางเลว 

การใชเปนเสนทางแนวถนน พบวา ชุดดินหนองฉางมีความไมเหมาะสมในการใชเปน

เสนทางแนวถนน เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องอันตรายจากน้ําทวมขัง 2-4 ปตอครั้ง 

การใชเปนบอขุด พบวา ชุดดินหนองฉางเหมาะสมดีในการใชเปนบอขุด  

การใชเปนพื้นที่อางขนาดเล็ก พบวา ชุดดินหนองฉางเหมาะสมดีในการใชพื้นที่อาง

ขนาดเล็ก  

การใชสรางคันก้ันน้ํา พบวา ชุดดินหนองฉางเหมาะสมในการใชสรางคันก้ันน้ําปานกลาง 

เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องการจําแนกดินระบบ Unified เปนดินเหนียวปนตะกอนทราย การซึมน้าํ

ของดินหลังการบดอัดต่าํ มีการยุบตัวหลังการบดอัดปานกลาง มีการตานทานตอการเกิดรู โพรงและ

การกัดกรอนดี 

การใชทําระบบบอเกรอะ พบวา ชุดดินหนองฉางมีความไมเหมาะสมในการใชทําระบบ

บอเกรอะเนื่องจากพบขอจํากัดในเรือ่งความซึมน้ําของดินคอนขางชาและบางโอกาสอาจเกิดอันตราย

จากน้ําทวม  

การใชสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก พบวา ชุดดินหนองฉางมีความไมเหมาะสมใน

การใชสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กเนือ่งจากพบขอจํากัดในเรือ่งการระบายน้ําของดินคอนขาง

เลวและบางครั้งอาจเกิดอันตรายจากน้ําทวม 

การใชสรางอาคารต่ําๆ พบวา ชุดดินหนองฉางมีความไมเหมาะสมในการใชสรางอาคาร

ต่ําๆ เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องการระบายน้ําของดินคอนขางเลวและบางครั้งอาจเกิดอันตรายจาก

น้ําทวม 

การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน พบวา ชุดดินหนองฉางมีความเหมาะสมปานกลางในการ

ใชยานพาหนะในชวงฤดูฝนเนือ่งจากพบขอจํากัดในเรื่องประเภทเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว (cl) ที่มี

แรดินเหนียวพวก 1:1 เปนสวนใหญและการระบายน้ําของดินคอนขางเลว 
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ในการจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับงานดานปฐพีกลศาสตร ที่เนนหนักทาง

คุณสมบัติดินทางดานกายภาพ พบวาชุดดิน Lsk มีความเหมาะสมดีถึง 6 กิจกรรม คือ การใชเปนดิน

ถมหรือดินคันทาง การใชเปนเสนทางแนวถนน การใชทําบอเกรอะ การใชสรางโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก การใชสรางอาคารต่ําๆ และการใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน เนื่องจากไมพบชั้นวัตถุตน

กําเนิดดินภายในหนาตัด ความลาดชันทีไ่มสูงมาก และไมติดขอจํากัดเรือ่งการระบายน้าํของดิน การ

ดูแลรักษาปรับปรุงบํารุงดินทําไดงายและเสียคาใชจายนอย ชุดดิน Uti มีความเหมาะสมดี 5 กิจกรรม 

คือ การใชเปนแหลงหนาดิน การใชเปนดินถมหรือดินคันทาง การใชเปนเสนทางแนวถนน การใชทํา

บอเกรอะ และการใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน ชุดดิน Tas และ Bar มีความเหมาะสมดี 3 กิจกรรม 

คือ การใชเปนดินถมหรือดินคันทาง การใชเปนเสนทางแนวถนน และการใชทําบอเกรอ เนื่องจากพบ

ชั้นวัตถุตนกําเนิดดินภายในหนาตัด และพืน้ทีมี่ความลาดชันสูง สวนชุดดิน Nch ความเหมาะสมดี 2 

กิจกรรม คือ การใชเปนบอขุดและการใชเปนพืน้ทีอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก มีความยืดหยุนในการปรับใช

งานดานปฐพีกลศาสตรนอยมีความยุงยากในการดัดแปลงแกไขและตองเสียคาใชจายสูง เนื่องจากมี

ขอจํากัดเรื่องน้ําทวมหรือแชขัง 

 

5.11 ศกัยภาพของดินสําหรับงานดานปฐพีกลศาสตร 
จากการจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับงานดานปฐพีกลศาสตร (สุวนี, 2538) ของดินท่ีมี

วัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิต สามารถนํามาจําแนกความเหมาะสมดานปฐพีกลศาสตรตามศักยภาพ

ของดินท่ีพบในจังหวัดอุทัยธานีตามตารางท่ี 5-11 และ 5-12 ไดดังนี้ 

5.11.1 ความเหมาะสมดีในการใชเปนดินถมหรือดินคันทาง การใชเปนเสนทางแนวถนน 

การใชทําระบบบอเกรอะ การใชสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การใชสรางอาคารต่ําๆ และใช

ยานพาหนะชวงฤดูฝน โดยไมมีขอจํากัด ไดแก หนวยแผนที่ดิน Tas-B, Bar-B, Lsk-A, Lsk-B, Lsk-C 

และ Uti-C มีเนื้อท่ีรวมท้ังหมด 88,937 ไร หรือรอยละ 2.12  

5.11.2 ความเหมาะสมดีในการใชเปนแหลงหนาดิน การใชเปนดินถมหรือดินคันทาง การ

ใชเปนเสนทางแนวถนน การใชทําระบบบอเกรอะ และการใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน โดยไมมี

ขอจํากัด ไดแก หนวยแผนท่ีดิน Uti-A และ Uti-B มีเนื้อท่ีรวมท้ังหมด 391,434 ไร หรือรอยละ 9.31  

5.11.3 ความเหมาะสมดีในการใชเปนดินถมหรือดินคันทาง การใชเปนเสนทางแนวถนน 

และการใชสรางอาคารต่ําๆ ไดแก หนวยแผนท่ีดิน Tas-C และ Bar-C มีเนื้อท่ีรวมท้ังหมด 144,259 ไร 

หรือรอยละ 3.44  

5.11.4 ความเหมาะสมดีในการใชเปนบอขุดและการใชพ้ืนท่ีอางขนาดเล็ก โดยไมมีขอจํากัด 

ไดแก หนวยแผนท่ีดิน Nch-A มีเนื้อท่ีรวมท้ังหมด 255,121 ไร หรือรอยละ 6.07  
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ตารางท่ี 5-11 ความเหมาะสมของดินดานปฐพีกลศาสตรแตละระดับความลาดชัน 

 

ชุด
ดิน

 

แบงเปน 4 ระดบั แบงเปน 3 ระดบั 
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ชย
าน

พา
หน

ะใ
นช
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ฤด

ูฝน
 

Tas-B 4g 2a 1 1 3k 3k 3a 1 1 1 1 

Tas-C 4g 2a 1 1 3k 3k 3a 2t 3t 1 2t 

Tas-D 4g 2a 2t 2t 3k 3kt 3a 3t 3t 3t 3t 

Tas-E 4gt 2a 2t 3t 3k 3kt 3a 3t 3t 3t 3t 

Bar-B 3g 2a 1 1 3k 3k 3a 1 1 1 1 

Bar-C 3g 2a 1 1 3k 3k 3a 2t 3t 1 2t 

Bar-D 3g 2a 2t 2t 3k 3kt 3a 3t 3t 3t 3t 

Bar-E 4t 2a 2t 3t 3k 3kt 3a 3t 3t 3t 3t 

Lsk-A 3g 2a 1 1 3k 3k 3a 1 1 1 1 

Lsk-B 3g 2a 1 1 3k 3k 3a 1 1 1 1 

Lsk-C 3g 2a 1 1 3k 3k 3a 1 1 1 1 

Lsk-D 3gt 2a 2t 2t 3k 3kt 3a 3t 3t 3t 3t 

Uti-A 1 2a 1 1 3k 3k 3a 1 2d 2d 1 

Uti-B 1 2a 1 1 3k 3k 3a 1 2d 2d 1 

Uti-C 2t 2a 1 1 3k 3k 3a 1 1 1 1 

Nch-A 2s 3a 2ad 3f 1 1 2a 3kf 3df 3df 2sd 
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ภาพท่ี 5-24 แผนท่ีแสดงศักยภาพดานปฐพีกลศาสตรของดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิตบริเวณจังหวัดอุทัยธานี 
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ตารางที่ 5-12 ศักยภาพด้านปฐพีกลศาสตร์ของดินที่มีวัตถุต้นกําเนิดจากหินแกรนิตบริเวณจังหวัดอุทัยธานี 

 
5.11.5 ความเหมาะสมปานกลางในการใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด พบข้อจํากัดในเรื่อง

การจําแนกดินตามระบบ Unified คือ กรวดมีขนาดคละกันไม่ดี กรวดผสมทราย มีเม็ดละเอียดปน
บ้างหรือไม่มีเลยถึงกรวดมีตะกอนทรายปน และกรวดทรายตะกอนทรายผสมกัน มีความเหมาะสม
ปานกลางในการใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง พบข้อจํากัดในเร่ืองความลาดชันสูง 12-35 เปอร์เซ็นต์ 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Tas-E และ Bar-E มีเน้ือที่รวมทั้งหมด 2,994 ไร่ หรือร้อยละ 0.07  
 

1 

Tas-B 

เหมาะสมดีในการใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง  
การใช้เป็นเส้นทางแนวถนน บ่อเกรอะ  
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก สร้างอาคารต่ําๆ  
และใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน 

- 88,937 2.12

Tas-B 
Bar-B 
Lsk-A 
Lsk-B 
Lsk-C 

2 
Uti-A 
Uti-B 

เหมาะสมดีในการใช้เป็นแหล่งหน้าดิน การใช้เป็นดิน
ถมหรือดินคันทาง และเส้นทางแนวถนน บ่อเกรอะ 
และใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน 

- 391,434 9.31

3 
Tas-C เหมาะสมดีในการใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง 

- 144,259 3.44
Bar-C การใช้เป็นเส้นทางแนวถนน และสร้างอาคารต่ําๆ

4 Nch-A 
เหมาะสมดีในการใช้เป็นการใช้เป็นบ่อขุด และการใช้
เป็นพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก 

- 255,121 6.07

5 
Tas-E เหมาะสมปานกลางสําหรับเป็นแหล่งทรายและกรวด การจําแนกดินระบบ Unified 

2,994 0.07
Bar-E การใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง  มีความลาดชันสูง 

6 
Tas-D เหมาะสมปานกลางสําหรับเป็นแหล่งทรายและกรวด การจําแนกดินระบบ Unified 

69,810 1.66
Bar-D การใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง และเส้นทางแนวถนน มีความลาดชันสูง 

7 Lsk-D 
เหมาะสมปานกลางสําหรับการใช้เป็นดินถมหรือ     
ดินคันทาง และเส้นทางแนวถนน 

มีความลาดชันสูง 671 0.02

รวมเนื้อท่ีดินท่ีมีวัตถุต้นกําเนิดจากหินแกรนิตในจังหวัดอุทัยธานี 953,226 22.69
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5.11.6 ความเหมาะสมปานกลางในการใชเปนแหลงทรายและกรวด พบขอจํากัดในเรือ่งการ

จําแนกดินตามระบบ Unified คือ กรวดมีขนาดคละกันไมดี กรวดผสมทราย มีเม็ดละเอียดปนบางหรือไมมี

เลยถึงกรวดมีตะกอนทรายปน และกรวดทรายตะกอนทรายผสมกัน มีความเหมาะสมปานกลางในการใช

เปนดินถมหรือดินคันทางและการใชเปนเสนทางแนวถนน เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องความลาดชันสูง 12-35

เปอรเซ็นต ไดแก หนวยแผนที่ดิน Tas-D และ Bar-D มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 69,810 ไร หรือรอยละ 1.66 

5.11.7 ความเหมาะสมปานกลางในการใชเปนดินถมหรือดินคันทางและการใชเปนเสนทางแนว

ถนน พบขอจํากัดในเรื่องมีความลาดชันสูง 12- 20  เปอรเซ็นต  ไดแก  หนวยแผนท่ีดิน  Lsk-D  มีเน้ือท่ีรวม

ท้ังหมด 671 ไร หรือรอยละ 0.02  
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บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษา 

6.1 สรุปและวิจารณผลการศึกษา 

การศึกษาลักษณะและสมบัติของดินที่มีวัตถุตนกําเนิดมาจากหินแกรนิต ในจังหวัดอุทัยธานี 

จํานวน 5 ชุดดิน คือ ชุดดินทับเสลา (Tas) ชุดดินบานไร (Bar) ชุดดินลานสัก (Lsk) ชุดดินอุทัยธานี 

(Uti) และชุดดินหนองฉาง (Nch) จากการศึกษาคุณสมบัติของดินโดยทําการศึกษาทั้งภาคสนามและ

ในหองปฏิบัติการ ซึ่งประกอบดวยลักษณะทั่วไป ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดิน สมบัติทาง

กายภาพ สมบัติทางเคมี และสมบัติทางแรวิทยา ผลปรากฏวา  

ลักษณะเดนของดินที่มีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิตที่ทําการศึกษาแสดงใหเห็นในหนาตัดดิน 

ซ่ึงจะประกอบดวยระดับความลึกท่ีพบชั้นวัตถุตนกําเนิดดิน ท่ีจะผันแปรไปตามสภาพภูมิประเทศและ

วัตถุตนกําเนิดเกิดดิน รวมถึงปจจัยแวดลอมการเกิดดินดังแสดงในตารางท่ี 6-1 

สมบัติทางกายภาพของดินที่ทําการศึกษา พบวา ชุดดิน Tas, Bar, Lsk และ Uti มีอนุภาค

ขนาดทรายอยูในดินปรมิาณสูง ชั้นเนื้อดินอยูในกลุมเนื้อหยาบ คาความหนาแนนรวมของดินปานกลาง 

ดินมีคาสัมประสิทธิ์การนําน้ําอยูในชวงเร็วถึงเร็วมาก สวนชุดดิน Nch มีอนุภาคขนาดทรายมีปริมาณ

ปานกลาง ชัน้เนือ้ดินอยูในกลุมเนือ้ละเอียดปานกลาง คาความหนาแนนรวมของดินคอนขางสูง และ

ดินมีคาสัมประสิทธิ์การนําน้ําอยูในระดับชามาก  

สมบัติทางเคมีของดินที่ทําการศึกษา พบวา สวนใหญมีคาปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึง

กรดเล็กนอยและคอนขางคงท่ีเนื่องจากมีการผุพังอยูกับทีแ่ละการชะละลายไมรุนแรงนัก อินทรียวัตถุ

มีคาอยูในระดับสูงในดินบนและลดลงในดินลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดินสวนใหญมี

ปริมาณสูงในดินบนและลดลงในดินลาง ในชุดดิน Tas มีปริมาณสูงและเพิม่ขึน้ตามความลึก ปริมาณ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนในดินสวนใหญมีปริมาณต่ํามาก โดยมีปริมาณสูงมากในชุดดิน Bar 

ปริมาณเบสรวมท่ีสกัดไดซ่ึงประกอบดวยแคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และ โซเดียม อยูใน

ระดับต่ําในชุดดิน Lsk และ Uti สวนชุดดิน Tas, Bar และ Nch อยูในระดับปานกลาง ปริมาณกรด

ท่ีแลกเปลี่ยนได ชุดดิน Tas, Bar และ Lsk อยูในระดับปานกลางและลดลงตามความลึก ชุดดิน Uti 

และ Nch อยูในระดับต่ํามากถึงปานกลาง คาความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนสวนใหญอยูใน

ระดับต่ําถึงคอนขางต่ํา ยกเวนชุดดิน Nch มีคาปานกลางและลดลงในดินลาง คาอัตรารอยละความ

อ่ิมตัวเบสมีคาสูงกวา 35 ทุกชุดดิน 

สมบัติทางแรวิทยาของดินที่ทําการศึกษา ในองคประกอบเชิงแรของอนุภาคขนาดดินเหนียว

พบวา สวนใหญพบแรเคโอลิไนตปริมาณปานกลางถึงมาก และแรอิลไลตปริมาณนอย สวนชุดดิน Tas 

พบแรเคโอลิไนตและอิลไลตในระดับปานกลาง ในองคประกอบเชิงแรของอนุภาคขนาดทรายแปง
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พบวา ทุกชุดดินมีแรควอตซเปนแรหลักและมีเฟลดสปารปริมาณเล็กนอย สวนชุดดิน Lsk และ Uti 

พบแคลไซตและโดโลไมตปริมาณเล็กนอย  

จากการศึกษาการเกิดดินตามลําดับภูมิประเทศ พบวา ชุดดิน Tas, Bar และ Lsk เกิดจากการ

สลายตัวผุพังอยูกับที่ของหินแกรนิตหรือหินในกลุมจึงพบแรควอตซและเฟลดสปาร จากกระบวนการ

ปลดปลอยองคประกอบเชิงแร (mineralization) ชุดดิน Uti และ Nch เกิดจากตะกอนน้ําพาจาก

หินแกรนิตเปนสวนใหญบริเวณตะพักลําน้ําและเนินตะกอนน้ําพารูปพัดระดับต่ําตามลําดับ พบวา ดิน

มีสีเทาจากสภาพการอ่ิมตัวดวยน้ําและเกิดการรีดักชั่น (reduction) อยางตอเนื่อง จึงพบกระบวนการ

เปลี่ยนรูปของเหล็ก (gleization) และมวลกอนกลมซ่ึงเกิดจากการสะสมของเหล็กและแมงกานีส โดย

ทุกชุดดินพบกระบวนการทีส่ําคัญคือการสะสมของดินเหนียวทีเ่คลื่อนยายมาสะสมจากชั้นดินบน 

(illuviation) และมีกระบวนการการสะสมดินเหนียวตามชองวางและบนกอนดิน (lessivage) แตมี

ปริมาณที่พบตางกันตามสภาพภูมิประเทศ คือ ชุดดิน Tas, Bar และ Lsk ที่อยูบริเวณเนินเขาจะพบ

ปริมาณนอยกวาชุดดิน Uti และ Nch ที่อยูบริเวณตะพักลําน้ําและเนินตะกอนน้ําพารูปพัดระดับต่ํา 

เมื่อพิจารณาถึงปริมาณอินทรียวัตถุ พบวา มีปริมาณสูงในดินบนและลดลงในดินลางทุกชุดดิน 

เนื่องจากกระบวนการสะสมชิ้นสวนสารอินทรีย (littering) ผานกระบวนการ เนาเปอยผสมกับวัสดุแร 

(decomposition) และผานกระบวนการชะละลายในดินลาง (leaching)  

การจําแนกตามระบบอนุกรมวิธานดิน  

ชุดดินทับเสลา Loamy-skelatal, mixed, superactive, isohyperthermic, Ultic Haplustalfs  

ชุดดินบานไร Coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic Ultic Haplustalfs 

ชุดดินลานสัก Coarse-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Paleustalfs 

ชุดดินอุทัย Coarse-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Oxyaquic Haplustalfs 

ชดุดนิหนองฉาง Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs 

จากสมบัติทางเคมีของดินทําใหระดับความอุดมสมบูรณของดินตางกัน โดยพบวา ชุดดิน Tas, 

Bar และ Nch มีความอุดมสมบูรณอยู ในระดับปานกลาง สวนชุดดิน Lsk และ Uti มีความอุดม

สมบูรณอยูในระดับต่ํา เมื่อทําการจําแนกความเหมาะสมตอการปลูกพืช  พบวา ชุดดิน Tas มีความ

เหมาะสมปานกลางในการปลูกสับปะรดและปลูกหญาเลี้ยงสัตว ชุดดิน Bar มีความเหมาะสมดีมากใน

การปลูกมะพราว มะมวง มะขาม และขนุน ชุดดิน Lsk มีความเหมาะสมดีในการปลูกมะมวงหิมพานต 

มะพราว มะมวง มะขาม ขนนุ และหญาเลี้ยงสัตว ชุดดิน Uti มีความเหมาะสมดีในการปลูกมันสําปะหลัง 

ออย สับปะรด มะมวงหิมพานต มะพราว มะมวง มะขาม ขนุน และหญาเลี้ยง ชุดดิน Nch มีความ

เหมาะสมดีในการปลูกขาว  
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Parent material :  Residuum and colluvium from granite              Relief : Undulating  landform : hills, footslopes 

   
 

 # 10YR3-5/2-4 gsl A   10 

 

# 10-7.5YR3-5/2-6 sgsl A   18 

 

# 5-7.5YR4-5/3-6 sl A 12 

# argillic horizon vgsl Bt 

 

 moderately deep 
# argillic horizon sgsl AB 

 

 
very deep 
 

# argillic horizon sl BA 38 

# shallow soil (d2) 
exgsl BCr   90 

Coarse-loamy # moderately deep (d3) 
gsl Bt    90 

Coarse-loamy # very deep (d5) 

sl Bt 170 
# many rock fragment  

 

# many rock fragment  

in subsoil  

 

# many rock fragment  

in subsoil  

- 

 

Cr 

 

  exgsl BCr   140 

# well drained 
 
 

 

shallow 
# well drained 

- Cr  

 

moderately deep # well drained gsl BCr 200 

# BS  35-75 %   Loamy-skeletal # BS  35-75 % Coarse-loamy # BS >35 % 

Tas (Thap Salao series) 

    

Bar (Ban Rai series) 

    

Lsk (Lan Suk series) 

   Loamy-skeletal, mixed, superactive, isohyperthermic 

 

Coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic  

  

Coarse-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic 

Ultic  Haplustalfs 

    

Ultic Haplustalfs 

    

Typic Paleustalfs 

   
Parent material :  Alluvium from mainly granite              Relief : Gently undulating to Nearly flat  landform : Terrace, Alluvium fan 

    # 10-7.5YR4-6/3-4 
sl Ap 30 

 
# 10-7.5YR4/1-3 

l Apg 12 

     # mod. well drained 

 

cl BAg 30 

     (mottles within 100 cm.) 

sl Bt 
 

105 
 

spd # 10-7.5YR5-6/1-2 

cl Btg 105 
     # mixed color subsoil Fine-loamy # Somewhat poorly drained 

     # argillic horizon 

 

(mottles high chroma) 

     
# BS >35 % 

sgsl Btc 

 

200 
 

 

# argillic horizon 

     mod. well drained # Endosaturation 

sl 2Btg 200 
      Coarse-loamy # lighter texture 

     

  

in subsoil (within 150 cm) 

     Uti (Uthai series) 

    

# BS >35 % 

     Coarse-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic 

 

Nch (Nong Chang series) 

        Oxyaquic  Paleustalfs 

 

Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic 

      

     

Aeric  Endoaqualfs 

      

 

 

30 30 

ตารางที่ 6-1 ความสัมพันธระหวางสภาพพื้นที่และชุดดินที่มีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิต 

200 
200 
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ในการจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับงานดานปฐพีกลศาสตร ที่เนนหนักทางคุณสมบัติ

ดินทางดานกายภาพ พบวา ชุดดิน Tas และ Bar มีความเหมาะสมดีในการใชเปนดินถมหรือดินคันทาง 

เสนทางแนวถนน และการใชสรางอาคารต่ําๆ ชุดดิน Lsk มีความเหมาะสมดีในการใชเปนดินถมหรือ

ดินคันทาง เสนทางแนวถนน การใชทําระบบบอเกรอะ การใชสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

การใชสรางอาคารต่ําๆ และการใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน ชุดดิน Uti มีความเหมาะสมดีในการใช

เปนแหลงหนาดิน การใชเปนดินถมหรือดินคันทาง การใชเปนเสนทางแนวถนน การใชทําระบบบอเกรอะ

และการใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน ชุดดิน Nch มีความเหมาะสมดีในการใชเปนบอขุดและการใชเปน

พ้ืนท่ีอางเก็บน้ําขนาดเล็ก 

 

6.2 แนวทางการใชประโยชนท่ีดิน 

ขอจํากัด การจัดการ และแนวทางในการใชประโยชนดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิตมีดังนี้ 

6.2.1 ชุดดินทับเสลา (Tas) 

1) ขอจํากัดของชุดดินทับเสลา เปนดินตื้นปนเศษหินถึงชั้นหินพืน้ผุ เปนอุปสรรคตอการ

ชอนไชของรากพืชและการไถพรวน มีปริมาณเนื้อดินเหนียวนอย ทําใหดินมีความสมารถในการดูดซับน้าํ

และธาตุอาหารต่ํา การเกาะยึดตัวของเม็ดดินไมดี ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา พื้นที่มีความลาดชัน

เกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดินไดงาย 

2) การจัดการชุดดินทับเสลา สวนใหญอยู ในพื้นที ่ที ่มีความลาดชันสูงดังนั้นควรมี

มาตรการอนุรักษดินและน้ํา เชน การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดชัน ใชวัสดุ

คลุมดินหรือปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชสลับเปนแถบ ทําแนวรั้วหญาแฝกหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน 

หรือทําคันบันไดรวมกับการปลูกหญาแฝก เพื่อเปนการชะลอความเร็วของน้ําบนผิวหนาดินและลด

การชะลางพังทลายของดิน เลือกพ้ืนท่ีท่ีมีหนาดินหนามากกวา 25 เซนติเมตร และมีการจัดระบบการ

ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดป ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ ปลูกพืชปุยสด เชน ถัว่พรา ปอเทือง 

หรือถ่ัวพุม อัตรา 5 กิโลกรัมตอไร เมื่อพืชปุยสดมีอายุประมาณ  45-50 วัน หรือ สังเกตจากพืชปุยสด

เริ่มออกดอกทําการสับกลบพืชปุยสด  และปลอยทิ้งไวใหยอยสลายเปนเวลาประมาณ  15  วัน 

นอกจากนีค้วรมีการพัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา เชน ขุดบอเก็บน้าํประจําไรนาหรือทําฝาย

ก้ันน้ํา ในพื้นที่ที่มีเศษหินปนมากและสภาพพืน้ทีมี่ความลาดชันสูงมากไมเหมาะสมตอการเกษตรควร

ใชปลูกไมใชสอยโตเร็วหรือสงวนไวเปนพ้ืนท่ีปา  

3) คําแนะนําการปลูกพืชจากโปรแกรมคําแนะนําการจัดการดินและปุยรายแปลงรุน 3.0 

(1) สับปะรด มีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกสับปะรด มีคําแนะนําในการ

ปลูกดังนี้ แบงใสปุยเคมี 3 ครั้ง กอนปลูก ใสปุยเคมีหลัก สูตร 16-20-0  อัตรา 1  กิโลกรัมตอไร ปุย

เสริม (K) สูตร 0-0-60 อัตรา 64 กิโลกรัมตอไร ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 34 กิโลกรัมตอไร 
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ใสรองกนหลุม อายุ 1-3 เดือน ใสปุยเคมีหลัก สูตร 16-20-0 อัตรา 1 กิโลกรัมตอไร ปุยเสริม (K) สูตร 

0-0-60 อัตรา 64 กิโลกรัมตอไร ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 34 กิโลกรัมตอไร ใสบริเวณกาบใบ

ลางชิดโคนตน อายุ 6 เดือน ใสปุยเคมีหลัก สูตร 16-20-0 อัตรา 1 กิโลกรัมตอไร ปุยเสริม (K) สูตร 

0-0-60 อัตรา 64 กิโลกรัมตอไร ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 34 กิโลกรัมตอไร ใสบริเวณกาบใบ

ลางชิดโคนตน 

(2) ไมผล ไมคอยเมาะสมในการปลูกเนื ่องจากเปนดินตื ้นถึงหินพื้น มีขอจํากัด

เกีย่วกับการพบกอนกรวดมาก เกิดการชะลางพังทลายของดินไดงาย ดินแหงจัดและขาดแคลนน้ําใน

การเพาะปลูก หากมีการปลูกควรเตรียมดิน ปรับปรุงดินดวยการไถกลบพืชปุยสด ขุดหลุมปลูกใหมี

ขนาดใหญ 50x50x50 หรือ 75x75x75 เซนติเมตร ตามขนาดทรงพุมพืชที่นํามาปลูก ปรับปรุงหลุม

ปลูกดวยหนาดิน รวมกับการใสปุยหมักหรือปุยคอกและใชปุยเคมีตามความตองการของชนิดพืชที่

ปลูก คําแนะนําการใชปุยเคมี เรงตนใสเดือนละ 1-2 ครัง้ ใสปุยเคมีหลัก สูตร 15-15-15 อัตรา 0.68 

กิโลกรัมตอตน ปุยเสริม (K) สูตร 0-0-60 อัตรา 0.37 กิโลกรัมตอตน ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 

อัตรา 1.02 กิโลกรัมตอตน เพือ่บํารุงตน เรงดอกใสกอนออกดอก 1 เดือน ใสปุยเคมีหลัก สูตร 15-15-15 

อัตรา 0.54 กิโลกรัมตอตน ปุยเสริม (K) สูตร 0-0-60 อัตรา 0.60 กิโลกรัมตอตน ปุยไนโตรเจน สูตร 

46-0-0 อัตรา 0.43 กิโลกรัมตอตน เพื่อกระตุนการออกดอก เรงผลใสกอนการเก็บเกี่ยว 2 เดือน ใส

ปุยเคมีหลักสูตร 15-15-15 อัตรา 0.36 กิโลกรัมตอตน ปุยเสริม (K) สูตร 0-0-60 อัตรา 0.61 กิโลกรัม

ตอตน ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 0.67 กิโลกรัมตอตน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 

(3) มันสําปะหลังและออย ไมคอยเหมาะสมในการปลูก เนื่องจากปญหาดินตื้นมี

ขอจํากัดเก่ียวกับการพบกอนกรวดมาก และดินมีความชื้นในดินต่ํา หากมีการปลูกตองเพ่ิม

อินทรียวัตถุในดิน ใสอัตรา 1-3 ตันตอไร หรือไถกลบพืชปุยสด ใชวัสดุคลุมดิน ปญหาดินเกิดการชะลาง

พังทลาย ควรปลูกพืชไรตามแนวระดับขวางความลาดเท ปลูกแถบหญา เชน หญาแฝก ปลูกพืช

ตระกูลถั่วแซมระหวางแถวพืชหลัก หรือปลูกพืชเหลื่อมฤดู บริเวณทีมี่ความลาดเทเกิน 5 เปอรเซ็นต 

และควรนํามาตรการทางวิธีกลมาใช เชน คันดิน ทางระบายน้ํา บอดักตะกอน หรือบอน้ําในไรนา 

(4) การปลูกขาว ไมแนะนําใหปลูกขาว เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีความลาดชันสูง

และดินมีการระบายน้ําดี หากตองการจะปลูกขาว ตองปลูกเปนขาวไร 

6.2.2 ชุดดินบานไร (Bar)  

1) ขอจํากัดของชุดดินบานไร พบวา เนื้อดินทีมี่ชั้นอนุภาคดินเปนดินรวนหยาบ คือ ดิน

ทีมี่ทรายปนอยูมากแตยังมีการเกาะตัวกันดีจนสามารถปนเปนกอนได เปนดินทีมี่การอุมน้ําต่ํา การ

ระบายน้ําดี มีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของดิน โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกพืชที่ไมมีมาตรการ

อนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมและถูกวิธีจะเกิดการสูญเสียหนาดิน  
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2) การจัดการดิน ชุดดินบานไรเปนดินที่มีการอุมน้าํต่าํ ดังนั้นควรมีการจัดการน้าํที่

เหมาะสม พัฒนาแหลงน้ําและใหน้ําทีละนอย แตบอยครั้ง เชน การใหน้ําแบบหยด หรือระบบฉีดฝอย 

หรือขุดบอเก็บน้ําประจําไรนา มีการเลือกชนิดพืชปลูกที่เหมาะสม ปลูกพืชที่ใชน้าํนอยและมีอายุสั้น 

เชน ถัว่เขียว ขาวโพดฝกออน ขาวโพดหวาน เปนตน ปลูกพืชคลุมดิน พืชทีมี่ระบบใบหนาแนนหรือมี

ระบบรากแนนและแพรกระจายคลุมและยึดดิน เพือ่ชวยใหดินมีสิ่งรองรับแรงปะทะจากเม็ดฝน การ

พัดพาของน้ําฝนและกระแสลมชวยลดความเร็วและการกระจายการไหลของน้ําท่ีไหลบาบนผิวดิน ทํา

ใหน้ําซึมลงไปในดินมากขึ้น เพิม่อินทรียวัตถุใหกับดิน ถาเปนพืชตระกูลถัว่จะสามารถตรึงไนโตรเจน

จากอากาศมาใชประโยชนเพ่ิมเติมใหแกดิน ชวยรักษาความชุมชื้นและดูดซับธาตุอาหารในดิน หรือใช

วัสดุคลุมดิน โดยใชวัสดุอยางใดอยางหนึ่งปกคลุมผิวหนาดิน เพื่อการอนุรักษดินและน้าํ สวนใหญมัก

เปนวัสดุธรรมชาติ ไดแก เศษซากพืชหรือวัสดุเหลือใชทางการเกษตร นํามาคลุมโคนตนและระหวาง

แถวพืชที่ปลูก ในพ้ืนทีที่่มีความลาดชันมากควรทําการไถพรวนตามแนวระดับขวางความลาดชัน มี

มาตรการอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เชน มีการทําคูรับน้ําขอบเขา ทําฐานปลูกหญา

แฝกเฉพาะตน หรือการทําข้ันบันได 

3) คําแนะนําการปลูกพืชจากโปรแกรมคําแนะนําการจัดการดินและปุยรายแปลงรุน 3.0 

(1) การปลูกไมผล มีความเหมาะสมดีมากในการปลูกไมผล (มะมวง มะขาม 

มะพราว และขนุน ) มีคําแนะนําในการปลูกพืชดังนี้ การเตรียมดินปลูกไมผล ปรับปรุงดินดวยการ

ไถกลบพืชปุยสด หรือขุดหลุมปลูกใหมีขนาดใหญ 50x50x50 หรือ 75x75x75 เซนติเมตร ตามขนาด

ทรงพุมพืชที่นํามาปลูก ปรับปรุงหลุมปลูกดวยหนาดิน รวมกับการใสปุ ยหมักหรือปุ ยคอกและใช

ปุยเคมีตามความตองการของชนิดพืชทีป่ลูก คําแนะนําการใชปุยเคมี เรงตนใสเดือนละ 1-2 ครั้ง ใส

ปุยเคมีหลัก สูตร 15 -15-15  อัตรา  1.23  กิโลกรัมตอตน  ปุยเสริม ( K ) สูตร  0-0-60  อัตรา  0.05 

กิโลกรัมตอตน ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 0.81 กิโลกรัมตอตน เพื่อบํารุงตน เรงดอกใสกอน

ออกดอก 1 เดือน ใสปุยเคมีหลักสูตร 15-15-15 อัตรา 0.97 กิโลกรัมตอตน ปุยเสริม (K) สูตร 0-0-60 

อัตรา 0.10 กิโลกรัมตอตน ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 0.28 กิโลกรัมตอตน เพื่อกระตุนการ

ออกดอก เรงผลใสกอนการเก็บเก่ียว 2 เดือน ใสปุยเคมีหลัก สูตร 15-15-15 อัตรา 0.66 กิโลกรัมตอตน 

ปุยเสริม (K) สูตร 0-0-60 อัตรา 0.12 กิโลกรัมตอตน ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 0.56 กิโลกรัม

ตอตน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 

(2) การปลูกมันสําปะหลัง และออย ไมคอยเหมาะสมในการปลูก เนื่องจากสภาพ

ภูมิประเทศมีความลาดชันสูงเกิดปญหาการชะลางพังทลายของดิน ถามีการปลูกควรใชวัสดุคลุมดิน 

เพื่อปองกันเม็ดฝนกระทบผิวดิน เตรียมดินขวางความลาดเท สรางสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน้ํา

ผิวดิน เชน คันดิน รองระบายน้ํา คันเบนน้าํ บอดักตะกอน หรือปลูกแถบหญาแฝกสลับกับพืชทีป่ลูก

เปนแถวขวางความลาดเท ปญหาดินเปนทรายคอนขางจัด และมีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ควรใส
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ปุยอินทรีย อัตรา 2-3 ตันตอไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดินเมือ่ออกดอก 50 เปอรเซ็นต การ

ใสปุยใหมันสําปะหลัง โดยการใสปุยเพียงครั้งเดียว อาจทําใหมีการสูญเสียปุยไปจากการชะลางได 

หากเปนไปไดแนะนําใหมีการแบงปุยใสเปนอยางนอย 2 ครั้ง (ซ่ึงตองคํานึงถึงคาแรงงานในการใสปุยท่ี

เพิม่ขึ้นประกอบการพิจารณา) หรือใชการใสปุยเคมีพรอมหรือผสมกับปุยอินทรีย เพือ่ลดการสูญเสีย

ปุยเคมี ปุยรองพ้ืนใสครั้งเดียวหลังปลูก 1-3 เดือน ใสปุยเคมีหลัก สูตร 15-15-15 อัตรา 9 กิโลกรัมตอ

ไร ปุยเสริม (K) สูตร 0-0-60 อัตรา 4 กิโลกรัมตอไร ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 14 กิโลกรัมตอ

ไร ใสสองขางตนมันสําปะหลัง ควรกลบปุยเสมอและเลือกใสปุยในชวงความชื้นท่ีเหมาะสม 

การใสปุยใหออย ปุยรองพ้ืนใสปุย 1 เดือนหลังออยงอก หรือชวงตนฤดูฝน ใสปุยเคมี

หลัก สูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร ปุยเสริม ( K ) สูตร 0-0-60 อัตรา 3 กิโลกรัมตอไร ปุย

ไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 6 กิโลกรัมตอไร ปุ ยแตงหนาใสปุ ยหลังใสครั ้งแรก 2 เดือน ใสปุ ย

ไนโตรเจนสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กิโลกรัมตอไร การใสปุยควรใสชวงตนฝน เพื่อใหมีน้ําเพียงพอที่จะ

ละลายปุยใหเปนประโยชนกับออย การฝงกลบปุยจะชวยลดการสูญเสียปุยไดเปนอยางดี 

(3) การปลูกขาว ไมแนะนําใหใชในการปลูกขาว เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีความ

ลาดชันสูงและดินมีการระบายน้ําดี หากตองการจะปลูกขาว ตองปลูกเปนขาวไร 

6.2.3 ชุดดินลานสัก (Lsk)  

1) ขอจํากัดของชุดดินลานสัก พบวา ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินที่มีชั้นอนุภาค

ดินเปนดินรวนหยาบ คือ ดินที่มีทรายปนอยูมากแตยังมีการเกาะตัวกันดีจนสามารถปนเปนกอนได 

เปนดินที่มีการอุมน้ําต่ํา การระบายน้ําดี มีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของดิน โดยเฉพาะใน

พืน้ทีป่ลูกพืชทีไ่มมีมาตรการอนุรักษดินและน้าํทีเ่หมาะสมและถูกวิธี เกิดการสูญเสียหนาดิน บางพื้น

ท่ีดินแนนทึบจากการเขตกรรมไมเหมาะสม เปนอุปสรรคตอการชอนไชของรากพืช 

2) การจัดการดิน ชุดดินลานสักเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ ํา ดังนั ้นควรมีการ

เพ่ิมเติมธาตุอาหารใหกับดิน ไดแก ปุยหมัก ปุยคอก เศษพืช หรือไถกลบพืชปุยสด เพื่อใหอินทรียวัตถุ

เปนตัวดูดน้ําและธาตุอาหาร นอกจากนี้ยังชวยในการเกาะยึดของดินดีขึน้รวมกับการใสปุยเคมี โดยใส

ใหเหมาะสมกับชนิดพืชทีป่ลูก เชน ใชปุ ยเคมีทีล่ะลายชาใสครัง้ละนอยๆ แตใสบอยครัง้ เมือ่ดินมี

ความชื้นที่เหมาะสม ปลูกพืชคลุมดิน มีระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมตามสภาพพืน้ที ่ปลูกพืช

หมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเปนแถบ  มีการจัดการน้ําที่เหมาะสมและพัฒนาแหลงน้ํา เลือกชนิดพืช

ปลูกทีเ่หมาะสม ปลูกพืชทีใ่ชน้าํนอยและมีอายุสัน้ ชุดดินนี้มีปฏิกิริยาดินเปนกรด ควรใสปูน อาจใช

ปูนโดโลไมต เพ่ือยกระดับปฏิกิริยาดิน (pH) ใหได 5.5-6.5 โดยใชจํานวน 495.88 กิโลกรัมตอไร 
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3) คําแนะนําการปลูกพืชจากโปรแกรมคําแนะนําการจัดการดินและปุยรายแปลงรุน 3.0 

(1) การปลูกไมผล มีความเหมาะสมดีมากในการปลูกไมผล (มะมวง มะขาม 

มะพราว และ ขนุน ) มีคําแนะนําในการปลูกพืชดังนี้ การเตรียมดินปลูกไมผล ปรับปรุงดินดวยการ

ไถกลบพืชปุยสด หรือขุดหลุมปลูกใหมีขนาดใหญ 50x50x50 หรือ 75x75x75 เซนติเมตร ตามขนาด

ทรงพุมพืชที่นํามาปลูก ปรับปรุงหลุมปลูกดวยหนาดิน รวมกับการใสปุ ยหมักหรือปุ ยคอกและใช

ปุยเคมีตามความตองการของชนิดพืชที่ปลูก คําแนะนําการใชปุยเคมี เรงตนใสเดือนละ 1- 2 ครั้ง ใส

ปุยเคมีหลัก สูตร 15-15-15 อัตรา 1.44 กิโลกรัมตอตน ปุยเสริม ( K ) สูตร 0-0-60  อัตรา  0.34 

กิโลกรัมตอตน ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 0.78 กิโลกรัมตอตน เพื่อบํารุงตน เรงดอกใสกอน

ออกดอก 1 เดือน ใสปุยเคมีหลัก สูตร 15-15-15 อัตรา 1.44 กิโลกรัมตอตน ปุยเสริม (K) สูตร 0-0-60 

อัตรา 0.57 กิโลกรัมตอตน ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 0.24 กิโลกรัมตอตน เพื่อกระตุนการ

ออกดอก เรงผลใสกอนการเก็บเก่ียว 2 เดือน ใสปุยเคมีหลัก สูตร 15-15-15 อัตรา 0.77 กิโลกรัมตอตน 

ปุยเสริม (K) สูตร 0-0-60 อัตรา 0.58 กิโลกรัมตอตน ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 0.54 กิโลกรัม

ตอตน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 

(2) การปลูกมันสําปะหลังและออย ไมคอยเหมาะสมในการปลูกเนื่องจากสภาพ

ภูมิประเทศมีความลาดชันสูงเกิดปญหาการชะลางพังทลายของดิน ถามีการปลูกควรใชวัสดุคลุมดิน 

เพื่อปองกันเม็ดฝนกระทบผิวดิน เตรียมดินขวางความลาดเท สรางสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน้ํา

ผิวดิน เชน คันดิน รองระบายน้ํา คันเบนน้าํ บอดักตะกอน หรือปลูกแถบหญาแฝกสลับกับพืชทีป่ลูก

เปนแถวขวางความลาดเท ปญหาดินคอนขางเปนทราย และมีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ควรใสปุย

อินทรีย อัตรา 2-3 ตันตอไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดินเมือ่ออกดอก 50 เปอรเซ็นต การใส

ปุยใหมันสําปะหลัง โดยการใสปุยเพียงครัง้เดียว อาจทําใหมีการสูญเสียปุยไปจากการชะลางได หาก

เปนไปไดแนะนําใหมีการแบงปุยใสเปนอยางนอย 2 ครั้ง (ซึ่งตองคํานึงถึงคาแรงงานในการใสปุยที่

เพิ่มขึ้นประกอบการพิจารณา) หรือใชการใสปุยเคมีพรอมหรือผสมกับปุยอินทรีย เพือ่ลดการสูญเสีย

ปุยเคมี ปุยรองพ้ืนใสครั้งเดียวหลังปลูก 1-3 เดือน ใสปุยเคมีหลัก สูตร 18-46-0 อัตรา 14 กิโลกรัมตอ

ไร ปุยเสริม (K) สูตร 0-0-60 อัตรา 11 กิโลกรัมตอไร ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 31 กิโลกรัม

ตอไร ใสสองขางตนมันสําปะหลัง ควรกลบปุยเสมอและเลือกใสปุยในชวงความชื้นท่ีเหมาะสม 

การใสปุยใหออยปุยรองพ้ืนใสปุย 1 เดือนหลังออยงอก หรือชวงตนฤดูฝน ใสปุยเคมี

หลัก สูตร 18-46-0  อัตรา  7  กิโลกรัมตอไร ปุยเสริม ( K ) สูตร 0-0-60  อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร ปุย

ไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร ปุ ยแตงหนาใสปุ ยหลังใสครัง้แรก 2 เดือน ใสปุ ย

ไนโตรเจนสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กิโลกรัมตอไร การใสปุยควรใสชวงตนฝน เพื่อใหมีน้ําเพียงพอที่จะ

ละลายปุยใหเปนประโยชนกับออย การฝงกลบปุยจะชวยลดกรสูญเสียปุยไดเปนอยางดี 
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(3) ไมแนะนําใหใชในการปลูกขาว เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีความลาดชันสูงและ

ดินมีการระบายน้ําดี หากตองการจะปลูกขาว ตองปลูกเปนขาวไร 

6.2.4 ชุดดินอุทัย (Uti) 

1) ขอจํากัดของชุดดินอุทัยพบวา มีปญหาเก่ียวกับความอุดมสมบูรณของดิน ดินมีความ

อุดมสมบูรณต่ ํา ปริมาณอินทรียวัตถุ ธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสทีเ่ปนประโยชนตอพืชอยูใน

เกณฑต่ํา การดูดซับธาตุอาหารและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารต่ําเปนเหตุใหการตอบสนองตอการใช

ปุยเคมีของพืชต่ําและสงผลใหไดผลผลิตต่ํา  

2) การจัดการดิน ชุดดินอุทัยเปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํา ควรมีการปรับปรุงดินและ

เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินดวยอินทรียวัตถุ เชน ปุยหมัก ปุยคอก หรือปลูกพืชตระกูลถ่ัว แลวไถกลบ

เปนปุยพืชสด เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารพืช รวมกับการใชปุ ยเคมีตามความ

เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูกโดยใชปุยเคมีที่ละลายชาแบงใสครั้งละนอยๆ ใสในขณะที่ดินมีความชื้น

เหมาะสมและมีการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน มีการใชวัสดุคลุมดินโดยใชวัสดุอยางใดอยางหนึ่ง

ปกคลุมผิวหนาดิน เพื่อการอนุรักษดินและน้าํ สวนใหญมักเปนวัสดุธรรมชาติ ไดแก เศษซากพืชหรือ

วัสดุเหลือใชทางการเกษตรนํามาคลุมโคนตนและระหวางแถวพืชท่ีปลูก เพือ่ปองกันการระเหยของน้าํ

และรักษาความชื้นไวในดิน รวมกับการจัดการน้ําท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการใชน้ําเปนไปอยางประหยัดและ

มีประสิทธิภาพ เชน การใหน้ําแบบหยด การใหน้าํระบบฉีดฝอย หรือขุดสระเพื่อเก็บน้ําไวใชในชวงที่

พืชขาดน้ํา ชุดดินนี้มีปฏิกิริยาดินเปนกรดควรใสปูน อาจใชปูนโดโลไมต เพ่ือยกระดับปฏิกิริยาดิน (pH) 

ใหได 5.5-6.5 โดยใชจํานวน 212.52 กิโลกรัมตอไร 

3) คําแนะนําการปลูกพืชจากโปรแกรมคําแนะนําการจัดการดินและปุยรายแปลงรุน 3.0 

(1) การปลูกมันสําปะหลัง มีความเหมาะสมดีในการปลูกมันสําปะหลัง มีคําแนะนําดังนี้ 

ปลูกพืชปุยสด เชน ถัว่พุม ถัว่พรา ไถกลบลงดินกอนปลูกมันสําปะหลัง หรือปลูกระหวางแถวมันแลว

สับกลบชวงเริม่ออกดอก คําแนะนําในการใชปุยเคมี การใสปุยเพียงครั้งเดียว อาจทําใหมีการสูญเสีย

ปุยไปจากการชะลางได หากเปนไปไดแนะนําใหมีการแบงปุยใสเปนอยางนอย 2 ครั้ง (ซึง่ตองคํานึงถึง

คาแรงงานในการใสปุยที่เพิ่มขึ้นประกอบการพิจารณา) หรือใชการใสปุยเคมีพรอมหรือผสมกับ

ปุยอินทรีย เพื่อลดการสูญเสียปุยเคมี ปุยรองพื้นใสครัง้เดียวหลังปลูก 1-3 เดือน ใสปุยเคมีหลักสูตร 

18-46-0 อัตรา 16 กิโลกรัมตอไร ปุยเสริม (K) สูตร 0-0-60 อัตรา 21 กิโลกรัมตอไร ปุยไนโตรเจน 

สูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร ใสสองขางตนมันสําปะหลัง ควรกลบปุยเสมอและเลือกใสปุย

ในชวงความชื้นท่ีเหมาะสม 

(2) การปลูกสับปะรด มีความเหมาะสมดีในการปลูกสับปะรดมีคําแนะนําดังนี ้ 

ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ หลังจากไถสับกลบใบและตนสับปะรด ปลอยใหยอยสลายสมบูรณ

ดีแลว จากนั้นทําการปลูกพืชปุยสด เชน ถ่ัวพรา ปอเทือง หรือถ่ัวพุม อัตราเมล็ด 5 กิโลกรัมตอไร  
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เมื่อพืชปุยสดมีอายุประมาณ 45-50 วัน หรือ สังเกตจากพืชปุยสดเริ่มออกดอกจึงทําการสับกลบพืช

ปุยสด และปลอยทิ้งไวใหยอยสลายเปนเวลาประมาณ 15 วัน การปลูกพืชบํารุงดินในระหวางปลูก

สับปะรด ในชวงแรกของการปลูกสับปะรด ทําการปลูกพืชตระกูลถั่วบํารุงดินระหวางแถวสับปะรด 

เชน ถัว่พุมหรือถัว่พรา เปนตน ทําใหดินมีความชุมชืน้ และเปนการคลุมดินเพือ่ปองกันวัชพืช แบงใส

ปุยเคมี 3 ครั้ง กอนปลูก ใสปุยเคมีหลัก สูตร 16-20-0 อัตรา 84 กิโลกรัมตอไร ปุยเสริม (K) สตูร 0-0-60 

อัตรา 68 กิโลกรัมตอไร ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 12 กิโลกรัมตอไร ใสรองกนหลุม อายุ 1-3 

เดือน  ใสปุยเคมีหลัก สูตร 16-20-0  อัตรา  84  กิโลกรัมตอไร ปุยเสริม ( K ) สูตร 0-0-60  อัตรา 68 

กิโลกรัมตอไร ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 12 กิโลกรัมตอไร ใสบริเวณกาบใบลางชิดโคนตน 

อายุ 6 เดือน ใสปุยเสริม (K) สูตร 0-0-60 อัตรา 91 กิโลกรัมตอไร ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 

82 กิโลกรัมตอไร ใสบริเวณกาบใบลางชิดโคนตน 

(3) การปลูกออย มีความเหมาะสมดีตอการปลูกออยแตมีความเสี่ยงตอการขาด

แคลนน้ํา ตองมีการจัดการน้าํที่เหมาะสม หรือขุดสระเพื่อเก็บน้าํไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา มีคําแนะนํา

ในการปลูกดังนี้ คําแนะนําในการใชปุยเคมี ปุยรองพืน้ใสปุย 1 เดือนหลังออยงอก หรือชวงตนฤดูฝน 

ใสปุยเคมีหลัก สูตร 18-46-0 อัตรา 7 กิโลกรัมตอไร ปุยเสริม (K) สูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมตอ

ไร ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร ปุยแตงหนาใสปุยหลังใสครั้งแรก 2 เดือน ใส

ปุยไนโตรเจนสูตร  46-0-0 อัตรา 13 กิโลกรัมตอไร  การใสปุยควรใสชวงตนฝน เพื่อใหมีน้ําเพียง

พอท่ีจะละลายปุยใหเปนประโยชนกับออย การฝงกลบปุยจะชวยลดกรสูญเสียปุยไดเปนอยางดี 

(4) การปลูกไมผล มีความเหมาะสมดีตอการปลูกไมผล (มะมวง มะขาม มะพราว 

และขนุน) แตดินมีความอุดมสมบูรณต่าํ มีคําแนะนําในการปลูกดังนี ้การเตรียมดินปลูกไมผล 

ปรับปรุงดินดวยการไถกลบพืชปุยสด หรือขุดหลุมปลูกใหมีขนาดใหญ 50x50x50 หรือ 75 x75x75 

เซนติเมตร ตามขนาดทรงพุมพืชที่นํามาปลูก ปรับปรุงหลุมปลูกดวยหนาดิน รวมกับการใสปุยหมัก

หรือปุยคอกและใชปุยเคมีตามความตองการของชนิดพืชที่ปลูก คําแนะนําการใชปุยเคมี เรงตนใส

เดือนละ 1-2 ครัง้ ใสปุยเคมีหลัก สูตร 15-15-15 อัตรา 1.49 กิโลกรัมตอตน ปุยเสริม (K) สูตร 0-0-60 

อัตรา 0.36 กิโลกรัมตอตน ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 0.18 กิโลกรัมตอตน เพือ่บํารุงตน เรง

ดอกใสกอนออกดอก 1 เดือน ใสปุยเคมีหลัก สูตร 15-15-15 อัตรา 0.60 กิโลกรัมตอตน ปุยเสริม (K) 

สูตร 0-0-60 อัตรา 0.60 กิโลกรัมตอตน ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 0.23 กิโลกรัมตอตน เพ่ือ

กระตุนการออกดอก เรงผลใสกอนการเก็บเกีย่ว 2 เดือน ใสปุยเคมีหลัก สูตร 15-15-15 อัตรา  0.80 

กิโลกรัมตอตน ปุยเสริม (K) สูตร 0-0-60 อัตรา 0.62 กิโลกรัมตอตน ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 

อัตรา 0.54 กิโลกรัมตอตน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 

(5) การปลูกขาว ไมแนะนําใหใชในการปลูกขาว เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชัน

และดินมีการระบายน้ําดีปานกลาง  
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6.2.5 ชุดดินหนองฉาง (Nch) 

1) ขอจํากัดของชุดดินหนองฉางพบวา เปนดินทีมี่การระบายน้าํคอนขางเลว พืน้ทีมี่น้าํทวม

ในฤดูฝน ดังนั้นตองเลือกชนิดพืชใหเหมาะสมกับลักษณะดินและสภาพพ้ืนท่ี 

2) การจัดการดิน ชุดดินหนองฉางเปนดินนาในพื้นที่ลุม ในพื้นที่ทีมี่ความลาดชันเล็กนอย

ควรมีการปรับรูปแปลงนา เพื่อใหพ้ืนที่มีสภาพราบเรียบสามารถกักเก็บน้าํไดสม่าํเสมอตลอดทัง้แปลง 

มีการปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยเคมี รวมกับปุยคอกและปุยหมักอัตรา 2 ตันตอไร ทิง้ไว 3-4 สัปดาห

กอนปลูกพืช เพือ่เพิม่แรธาตุทีจ่ําเปนแกพืชใหกับดินและทําใหสมบัติทางกายภาพของดินดีขึน้ หวาน

เมล็ดพันธุพืชปุยสดโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดียอัตรา 6-8 กิโลกรัมตอไร ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน 

ทิง้ไว 1-2 สัปดาหกอนปลูก ควบคูกับการใชปุยเคมี เพือ่ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินใหดี

ขึ้นและชวยเพิ่มธาตุอาหารพืชใหแกดิน ในชวงฤดูแลงหรือหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลว ถามีแหลงน้ํา

เพียงพอก็อาจจะใชปลูกพืชไรอายุสั้นบางชนิดและพืชผักสวนครัวไดดี 

3) คําแนะนําในการปลูกพืชจากโปรแกรมคําแนะนําการจัดการดินและปุยรายแปลงรุน 3.0  

(1) การปลูกขาว ดินมีความเหมาะสมดีในการปลูกขาว มีคําแนะนําในการปลูกดังนี้ การ

ใสปุยเคมี สําหรับขาวไมไวตอชวงแสง ปุยรองพ้ืน ใสหลังการปกดํา 7-10 วัน หรือ 25-30 วันหลังการ

ปลูกขาว ใชปุยหลัก สูตร 16-20-0  อัตรา 11 กิโลกรัมตอไร  ปุยเสริม ( K )  สูตร  0-0-60  อัตรา  2 

กิโลกรัมตอไร ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมตอไร ปุยแตงหนา ใสกอนการสุกแก 2 

เดือนครึ่ง ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 9 กิโลกรัมตอไร การใสปุยเคมี สําหรับขาไวตอชวงแสง 

ปุยรองพ้ืน ใสหลังการปกดํา 7-10 วนั หรอื 25-30 วันหลังการปลูกขาว ใชปุยหลัก สูตร 16-20-0 อัตรา 

11 กิโลกรัมตอไร ปุยเสริม (K) สูตร 0-0-60 อัตรา 2 กิโลกรัมตอไร ปุยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 

3 กิโลกรัมตอไร ปุ ยแตงหนาใสกอนการสุกแก 2 เดือนครึง่ ปุ ยไนโตรเจน สูตร 46-0-0 อัตรา 7 

กิโลกรัมตอไร 

(2) การปลูกพืชไรและไมผล ไมแนะนําใหปลูก เนื่องจากพบขอจํากัดในเรื่องน้ําแชขัง 
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6.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

การศึกษาดินที่มีวัตถุตนกําเนิดจากหินแกรนิตในจังหวัดอุทัยธานีเปนการศึกษาขอมูลดิน

ตัวแทนหลัก ใหมีความถูกตองและเปนปจจุบัน ทั้งทางดานสมบัติทางสัณฐานวิทยา สมบัติทาง

กายภาพ เคมี แรวิทยา เพ่ือใหสามารถใชเปนฐานขอมูลอางอิง และสามารถประยุกตใชขอมูลทางดาน

การเกษตร ซึ่งขอมูลดังกลาวมีความสําคัญและจําเปนสําหรับการเลือกชนิดพืชปลูก และแนวทางใน

การปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษดินและน้ ํา เพื่อใหมีการใชประโยชนที่ดินอยางยั ่งยืน มีความ

เหมาะสมตามศักยภาพของดินและเปนการทําใหฐานขอมูลทรัพยากรดินมีความครบถวน สมบูรณ 

รวมท้ังสามารถนําขอมูลดังกลาวไปพัฒนาและประยุกตใชสําหรับกิจกรรมดานอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสม

เนื่องจาก ชุดดิน เปนการจําแนกขั้นต่าํสุดในระบบอนุกรมวิธานดินและสามารถใชเปนขอมูลเบือ้งตน

ในการแกไขปญหาของขอจํากัดเหลานัน้ไดอยางถูกจุด ซึง่จะเปนการชวยใหเกษตรกรลดคาใชจายใน

การลงทุนและไดผลผลิตตอบแทนในอัตราท่ีคุมคาตอการลงทุน 
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บทที่ 7 

ปญหาและขอเสนอแนะ 

7.1 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

7.1.1 ในการศึกษาดินตัวแทนหลักนัน้มีความยากลําบากมาก เนือ่งจากตองใชความรวมมือ

จากหลายภาคสวน ไมวาจะเปนเจาของพื้นที่ทีใหความอนุเคราะหเสียสละพื้นที่ใหทําการศึกษา 

นักสํารวจดินในการใชความรูความสามารถและกําลังในการปฏิบัติงาน ผูเชีย่วชาญดานการสํารวจดิน

ทีใ่หขอมูลรายละเอียดทีถู่กตองในแตละชุดดิน และนักวิทยาศาสตรทีทํ่าการวิเคราะหสมบัติตางๆ 

ของดิน ซ่ึงแตละสวนตองอาศัยความรวมมือกัน การปฏิบัติงานจึงประสบความสําเร็จไปไดดวยดี 

7.1.2 ในการวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการนั้นคอนขางลาชาเนื่องจากกระบวนการมีความ

ยุงยากและแตละข้ันตอนตองใชระยะเวลานาน ทําใหการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานลาชาไปดวย 

 

7.2 ขอเสนอแนะ 

7.2.1 ควรเพ่ิมการศึกษาชุดดินจัดตั้งใหมและชุดดินจัดตั้งเดิมทีมี่ขอมูลไมครบถวน พรอมท้ัง

เก็บและวิเคราะหตัวอยางดินเพิ่มเติมทั้งทางกายภาพ เคมี แรวิทยา และจุลสัณฐาน เพื่อใหขอมูล

ทรัพยากรดินมีเพียงพอครบถวนตอการถายทอดความรูดานการจัดการดินเพื่อการปลูกพืชและการ

ปรับปรุงบํารุงดิน 

7.2.2 ควรมีการรวบรวมขอมูลชุดดินจัดตั้งภายในกรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัย หรือผู 

ศึกษาทั่วไป แลวเก็บมาหาความสัมพันธทางสถิติ เพื่อเปนมาตรฐานในงานสํารวจดินและเพิ่มความ
ถูกตองแมนยําของขอมูล 

7.2.3 การวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการนั ้น เพือ่ความรวดเร็วควรมีการกระจายการสง

วิเคราะหตัวอยางดินไปหองปฏิบัติการอืน่ๆ นอกเหนือจากสํานักวิทยาศาสตรเพือ่การพัฒนาที่ดิน 

กรมพัฒนาที ่ดิน เชน หองปฏิบัติการทางดิน ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หองปฏิบัติการทางดิน กลุมวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการ

เกษตร 
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คําอธิบายหนาตัดดิน พีดอน 1 ชุดดินทับเสลา (Thap Salao series)  

I  

Profile symbol    : Pedon 1  

Information on the site  

Soil name    : Thap Salao series 
Classification    : Loamy-skeletal, mixed, superactive,  

isohyperthermic Ultic Haplustalfs 
Date of examination   : June 26, 2014  
Described by    : Danai Sanchanthong, Krishna Rammasoot,  

Pochara Ariyaskul and Meta Srithongkhum 
Location : Phai Srithong abbey, Ban Phai Srithong

Tumbon 
,  

Rabum
Uthaithani 

, Amphoe Lan Sak, Changwat  

Elevation    : Approximately 187 m (MSL)  
Map sheet number   : 4840 II Coordination: 47P 0543139E, 1725018N 
Landform 

1. Physiographic position : hills 
2. Surrounding land form : Undulating  
3. Slope on which profile site : 9 %  

Land use    : Dry dipterocarp forests 
Annual rainfall    : Approximately 1,141 mm. 
Mean temperature   : Approximately 29.5 

๐

Climate    : Tropical savanna 
C 

II  
Parent material   : Residuum and colluvium from gneissic granite 

General information on the soil  

Drainage    : Well drained 
Permeability    : Rapid 
Runoff     : Medium 
Depth of ground water  : - 
II  Profile description
 

  

Horizon Depth 
(cm) 

Description 

A 0-10 Very dark grayish brown (10YR 3/2); gravelly sandy 
loam; weak fine to medium subangular blocky 
structure partly to single grain structure; soft, very 
friable, non sticky and non plastic; many fine interstitial 
pores; many very fine to fine and few coarse roots; 
many rock fragment (quartz grain) diameter 0.5-3 cm 
and few fine mica; slightly acid (field pH 6.5); clear, 
smooth boundary to Bt. 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



134 

 

Bt 10-30 Brown (10YR 4/3); very gravelly sandy loam; weak fine 
to medium subangular blocky structure and single 
grain structure; soft, very friable, slightly sticky and 
slightly plastic; patchy thin argillan between sand grain; 
many fine interstitial pores; many very fine to fine and 
few coarse roots; many rock fragment (quartz grain) 
diameter 0.5-3 cm and few fine mica flake; slightly acid 
(field pH 6.5); clear, smooth boundary to BCr. 

BCr 30-70/90 Mixed yellowish brown (10YR 5/4) 70% and pale brown 
(10YR 6/3) 30%; extremely gravelly sandy loam; weak 
fine to medium subangular blocky structure and single 
grain structure; soft, very friable, slightly sticky and 
slightly plastic; many fine interstitial pores; many 
coarse and very coarse weathering rock from gneissic 
granite and few fine mica flake; slightly acid (field pH 
6.5); clear, wavy boundary to Cr1. 

Cr1 70/90-120 Pale brown (10YR 6/3); weathering rock from gneissic 
granite; slightly acid (field pH 6.5); clear, smooth 
boundary to Cr2. 

Cr2 120-200 Pale brown (10YR 6/3); weathering rock from gneissic 
granite; slightly acid (field pH 6.5). 
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คําอธิบายหนาตัดดิน พีดอน 2 ชุดดินบานไร (Ban Rai series)  

I  

Profile symbol    : Pedon 2  

Information on the site  

Soil name    : Ban Rai series 
Classification    : Coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic  

Typic Haplustalfs 
Date of examination   : February 20, 2014  
Described by    : Danai Sanchanthong, Krishna Rammasoot,  

Pochara Ariyaskul and Meta Srithongkhum 
Location : Ban I Le, Tumbon Chao Wat
        Amphoe Ban Rai, Changwat Uthaithani 

,     

Elevation    : Approximately 271 m (MSL)  
Map sheet number   : 4839 II Coordination: 47P 0545038E, 1673736N 
Landform 

1. Physiographic position : hills 
2. Surrounding land form : Undulating  
3. Slope on which profile site : 9 %   

Land use    : Cassava 
Annual rainfall    : Approximately 1,141 mm 
Mean temperature   : Approximately 29.5 ๐

Climate    : Tropical savanna 
C 

II  
Parent material   : Residuum and colluviums from granite 

General information on the soil  

Drainage    : Well drained 
Permeability    : Moderately rapid 
Runoff     : Medium 
Depth of ground water  : - 
II  Profile description
 

  

Horizon Depth 
(cm) 

Description 

Ap 0-18 Very dark grayish brown (10YR 3/2); slightly gravelly 
sandy loam; moderate fine subangular blocky structure; 
slightly hard, friable, non sticky and non plastic; 
common very fine interstitial and few coarse tubular 
pores; many very fine to medium roots; moderately acid 
(field pH 6.0); clear, smooth boundary to AB. 
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AB 18-30/35 Very dark grayish brown (10YR 3/2); slightly gravelly 
sandy loam; moderate fine subangular blocky structure; 
slightly hard, friable, non sticky and non plastic; 
common very fine interstitial and few coarse tubular 
pores; many very fine to medium roots; moderately acid 
(field pH 6.0); clear, wavy boundary to Bt1. 

Bt1 30/35-60 Brown (10YR 4/3); gravelly sandy loam; moderate 
medium subangular blocky structure; slightly hard, 
friable, non sticky and non plastic; patchy thin argillan 
on ped face and in pore; common very fine interstitial 
and few coarse tubular pores; many very fine to 
medium roots; moderately acid (field pH 6.0); clear, 
smooth boundary to Bt2. 

Bt2 60-85/90 Dark yellowish brown (10YR 4/4); gravelly sandy loam;  
moderate medium subangular blocky structure; slightly 
hard, friable, non sticky and non plastic; patchy thin 
argillan on ped face and in pore; common very fine 
interstitial and few coarse tubular pores; many very fine 
to roots; moderately acid (field pH 6.0); clear, wavy 
boundary to BCr. 

BCr 85/90-
130/140 

Dark yellowish brown (10YR 4/4); extremely gravelly 
coarse sandy clay loam; moderate medium subangular 
blocky structure; hard, firm, slightly sticky and slightly 
plastic; common angular rock fragment from porphyry 
granite diameter 2-10 cm; moderately acid (field pH 6.0); 
clear, wavy boundary to Cr. 

Cr 130/140-
175+ 

Strong brown (7.5YR 4/6); many coarse angular rock 
fragment and weathering rock from porphyry granite; 
slightly acid (field pH 6.0). 
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อธิบายหนาตัดดิน พีดอน 3 ชุดดินลานสัก (Lan Suk series) 

I  

Profile symbol    : Pedon 3 

Information on the site  

Soil name    : Lan Suk series 
Classification    : Coarse-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic  

Typic Paleustalfs 
Date of examination   : February 19, 2014  
Described by    : Danai Sanchanthong, Krishna Rammasoot,  

Pochara Ariyaskul and Meta Srithongkhum 
Location : Ban Pong Samsip, Tumbon Rabum

  Amphoe Lan Suk, Changwat Uthai Thani 
,  

Elevation    : Approximately 225 m (MSL)  
Map sheet number   : 4839 I  Coordination: 47P 0547013E, 1709253N 
Landform 

1. Physiographic position : hills 
2. Surrounding land form : Undulating  
3. Slope on which profile site : 6 %  

Land use    : Sweet corn and cassava 
Annual rainfall    : Approximately 1,141 mm 
Mean temperature   : Approximately 29.5 ๐

Climate    : Tropical savanna 
C 

II  
Parent material   : Residuum and colluviums from granite 

General information on the soil  

Drainage    : Well drained  
Permeability    : Moderately rapid  
Runoff     : Medium 
Depth of ground water  : - 
II  Profile description
 

  

Horizon Depth 
(cm) 

Description 

Ap 0-12 Brown (7.5YR 4/3); sandy loam; weak fine subangular 
blocky structure; soft, very friable, non sticky and non 
plastic; many very fine interstitial pores; common fine to 
coarse roots; moderately acid (field pH 6.0); clear, 
smooth boundary to BA. 
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BA 12-38 Brown (7.5YR 4/3); sandy loam; moderate medium 
subangular blocky structure; soft, very friable, non sticky 
and non plastic; many very fine to fine interstitial pores; 
many fine roots; moderately acid (field pH 6.0); clear, 
smooth boundary to Bt1. 

 

Bt1 38-70 Brown (7.5YR 4/4); sandy loam; moderate medium 
subangular blocky structure; soft, very friable, non sticky 
and non plastic; patchy thin argillan ped face and in 
pore; few medium vesicular pores; few very fine roots; 
strongly acid (field pH 5.5); clear, smooth boundary to 
Bt2. 

Bt2 70-100 Strong brown (7.5YR 4/6); slightly gravelly sandy loam; 
moderate medium subangular blocky structure; soft, 
very friable, non sticky and non plastic; patchy thin 
argillan ped face and in pore; few coarse vesicular pores; 
few very fine roots; few fine rock fragment from granite; 
strongly acid (field pH 5.5); clear, smooth boundary to 
Bt3. 

Bt3 100-
135/140 

Strong brown (7.5YR 4/6); slightly gravelly sandy loam; 
moderate medium subangular blocky structure; soft, 
very friable, non sticky and non plastic; patchy thin 
argillan ped face and in pore; few coarse vesicular pores; 
few fine rock fragment from granite; strongly acid (field 
pH 5.5); clear, wavy boundary to Bt4. 

Bt4 135/140-
170 

Mixed strong brown (7.5YR 4/6) 80% and yellowish red 
(5YR 5/8) 20%; gravelly coarse sandy loam; moderate 
medium subangular blocky structure; soft, very friable, 
non sticky and non plastic; patchy thin argillan ped face 
and in pore; few fine irregular pores; common fine rock 
fragment from granite; strongly acid (field pH 5.5); clear, 
smooth boundary to BCr. 

BCr 170-200 Mixed strong brown (7.5YR 5/6) 80% and yellowish red 
(5YR 5/8) 20%; gravelly coarse sandy loam; moderate 
medium subangular blocky structure; soft, very friable, 
non sticky and non plastic; few fine irregular pores; 
common fine rock fragment from granite; strongly acid 
(field pH 5.5)  
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คําอธิบายหนาตัดดิน พีดอน 4 ชุดดินอุทัย (Uthai series)  

I  

Profile symbol    : Pedon 4  

Information on the site  

Soil name    : Uthai series 
Classification                                  : Coarse-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic 

Oxyaquic  Paleustalfs 
Date of examination   : February 18, 2014  
Described by    : Danai Sanchanthong, Krishna Rammasoot,  

Pochara Ariyaskul and Meta Srithongkhum 
Location : Pa O abbey, Ban Pa O, Tumbon Pa O
        Amphoe Lan Sak, Changwat Uthaithani 

,     

Elevation    : Approximately 140 m (MSL)  
Map sheet number   : 4939 IV Coordination: 47P 0556500E, 1703576N 
Landform 

1. Physiographic position : Terrace 
2. Surrounding land form : Gently undulating 
3. Slope on which profile site : 2 %     

Land use    : Cassava 
Annual rainfall    : Approximately 1,141 mm 
Mean temperature   : Approximately 29.5 ๐

Climate    : Tropical savanna 
C 

II  
Parent material   : Alluvium from mainly granite 

General information on the soil  

Drainage    : Moderately well drained to well drained 
Permeability    : moderate to moderately rapid 
Runoff     : slow 
Depth of ground water  : >2 m 
II  Profile description
 

  

Horizon Depth 
(cm) 

Description 

Ap1 0-15 Brown (7.5YR 4/3) ; sandy loam; weak medium 
subangular blocky structure; loose, very friable, non 
sticky and non plastic; many fine interstitial pores; many 
fine to medium roots; moderately acid (field pH 6.0); 
clear, smooth boundary to Ap2. 

Ap2 15-25/30 Brown (7.5YR 4/3) ; sandy loam; weak medium 
subangular blocky structure; soft, very friable, non sticky 
and non plastic; many fine interstitial pores; common 
fine to medium roots; moderately acid (field pH 6.0); 
clear, smooth boundary to Bt1. 
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Bt1 25/30-55 Brown (7.5YR 5/4) ; sandy loam; weak medium 
subangular blocky structure; soft, very friable, non sticky 
and non plastic; patchy thin argillan on ped face and in 
pore; many fine interstitial pores; common very fine to 
fine roots; moderately acid (field pH 6.0); clear, smooth 
boundary to Bt2. 

Bt2 55-80 Brown (7.5YR 5/4) ; sandy loam; weak medium 
subangular blocky structure; soft, very friable, non sticky 
and non plastic; patchy thin argillan on ped face and in 
pore; many fine interstitial pores; common very fine to 
fine roots; moderately acid (field pH 6.0); clear, smooth 
boundary to Bt3. 

Bt3 80-105 Brown (7.5YR 5/4); sandy loam; few fine distinct strong 
brown (7.5YR 5/8); weak medium subangular blocky 
structure; soft, very friable, non sticky and non plastic; 
patchy thin argillan on ped face and in pore; moderately 
acid (field pH 6.0); clear, smooth boundary to Btc1. 

Btc1 105-130 Brown (7.5YR 5/4); slightly gravelly sandy loam; common 
medium distinct strong brown (7.5YR 5/8); weak medium 
subangular blocky structure; soft, very friable, non sticky 
and non plastic; patchy thin argillan on ped face and in 
pore; few fine iron and manganese nodule; moderately 
acid (field pH 6.0); clear, smooth boundary to Btc2. 

Btc2 130-155 Mixed pinkish gray (7.5YR 6/2) 80% and light brown (10YR 
6/3) 20%; very gravelly sandy loam; common medium 
distinct strong brown (7.5YR 5/8) and common medium 
distinct yellowish brown (10YR 5/6) mottles; moderate 
medium subangular blocky structure; slightly hard, firm, 
slightly sticky and moderately plastic; patchy thin 
argillan on ped face and in pore; many very fine to fine 
tubular pores; many medium iron and manganese 
nodule; very strongly acid (field pH 5.0); clear, smooth 
boundary to Btc3. 

Btc3 155-200 Pinkish gray (7.5YR 6/3); slightly gravelly sandy loam; 
common medium distinct strong brown (7.5YR 5/8) and 
common medium distinct yellowish brown (10YR5/6) 
mottles; moderate medium subangular blocky structure; 
slightly hard, firm, slightly sticky and moderately plastic; 
patchy thin argillan on ped face and in pore; many very 
fine to fine tubular pores; few fine iron and manganese 
nodule; very strongly acid (field pH 5.0). 
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คําอธิบายหนาตัดดิน พีดอน 5 ชุดดินหนองฉาง (Nong Chang Series)  

I  

Profile symbol    : Pedon 5  

Information on the site  

Soil name    : Nong Chang series 
Classification    : Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic  

Aeric  Endoaqualfs 
Date of examination   : February 21, 2016  
Described by    : Danai Sanchanthong, Krishna Rammasoot,  

Pochara Ariyaskul and Meta Srithongkhum 
Location : Near Thap Salao canal, Tambon Uthai Kao,     
        Amphoe Nong Chang, Changwat Uthaithani 
Elevation    : Approximately 66 m (MSL)  
Map sheet number   : 4939 IV Coordination: 47P 0556500E, 1703576N 
Landform 

1. Physiographic position : Alluvium fan 
2. Surrounding land form : Nearly flat 
3. Slope on which profile site : 1 %    

Land use    : Paddy field 
Annual rainfall    : Approximately 1,141 mm 
Mean temperature   : Approximately 29.5 ๐

Climate    : Tropical savanna 
C 

II  
Parent material   : Alluvium over alluvium from granite 

General information on the soil  

Drainage    : Somewhat poorly drained 
Permeability    : very slow 
Runoff     : slow 
Depth of ground water  : 180 cm 
II  Profile description
 

  

Horizon Depth 
(cm) 

Description 

Apg 0-12 Mixed dark gray (7.5YR 4/1) 50% and brown (7.5YR 4/3) 
50% clay loam; many fine distinct dark brown (7.5YR 3/4) 
mottles; moderate medium to coarse angular blocky 
structure; very friable, slightly sticky and slightly plastic; 
many fine dendritic tubular pores; common fine roots; 
slightly acid (field pH 6.5); clear, smooth boundary to Btg1. 
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BAg 12-30 Mixed dark gray (7.5YR 4/1) 50% and brown (7.5YR 4/3) 
50% clay loam; many fine distinct dark brown (7.5YR 3/4) 
mottles; moderate coarse angular blocky structure; very 
friable, moderately sticky and moderately plastic; 
continuous thick argillan on ped face and in pore; many 
fine dendritic tubular pores; few fine roots; neutral (field 
pH 7.0); gradual, smooth boundary to Btg2. 

Btg1 30-50 Mixed dark gray (7.5YR 4/1) 50% and gray (10YR 5/1) 50% 
clay loam; common fine prominent brownish yellow (10YR 
6/6) mottles; moderate to strong coarse angular blocky 
structure; very friable, moderately sticky and very plastic; 
continuous thick argillan on ped face and in pore; few fine 
smoky quartz; common fine dendritic tubular pores; 
slightly acid (field pH 6.5); clear, smooth boundary to Btg3. 

Btg2 50-80 Gray (10YR 5/1) clay loam; common medium prominent 
brownish yellow (10YR 6/6) mottles and common medium 
prominent yellowish brown (10YR 5/6) mottles; moderate 
to strong coarse angular blocky structure; very friable, 
moderately sticky and very plastic; continuous thick argillan 
on ped face and in pore; few fine smoky quartz; few fine 
dendritic tubular pores; very strongly acid (field pH 5.0); 
gradual, smooth boundary to Btg4. 

Btg3 80-105 Grayish brown (10YR 5/2) clay loam; common coarse 
prominent strong brown (7.5YR 5/6) mottles; moderate to 
strong coarse angular blocky structure; very friable, 
moderately sticky and very plastic; continuous thick argillan 
on ped face and in pore; few fine smoky quartz and few 
fine mica; few fine dendritic tubular pores; very strongly 
acid (field pH 5.0); abrupt, smooth boundary to Btg5. 

2Btg4 105-130 Mixed grayish brown (10YR 5/2) 50% and light brownish 
gray (10YR 6/2) 50% sandy loam; common coarse 
prominent strong brown (7.5YR 5/6) mottles; moderate to 
strong coarse angular blocky structure; very friable, 
nonsticky and nonplastic;  patchy thin argillan on ped face 
and in pore; abrupt textural contacts, many fine smoky 
quartz and few fine mica; few fine dendritic tubular pores; 
very strongly acid (field pH 5.0); clear, smooth boundary to 
Btg6. 
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2Btg5 130-150 Light brownish gray (10YR 6/2) loamy coarse sand; few 
medium prominent yellowish brown (10YR 5/6) mottles; 
weak fine subangular blocky structure; loose, nonsticky and 
nonplastic; patchy thin argillan on ped face and in pore; 
many coarse quartz and many fine feldspar; many fine 
irregular pores; slightly acid (field pH 6.0); gradual, smooth 
boundary to Btg7. 

2Btg6 150-170 Mixed gray (10YR 6/1) 50% and light brownish gray (10YR 6/2) 
50% coarse sandy loam; few medium prominent yellowish 
brown (10YR 5/6) mottles; weak fine subangular blocky 
structure; loose, nonsticky and nonplastic; patchy thin 
argillan on ped face and in pore; many coarse quartz and 
many fine feldspar; many fine irregular pores; strongly acid 
(field pH 5.5). 
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ตารางผนวกท่ี 1 สมบัติทางกายภาพของดินท่ีทําการศึกษา 

Series Depth Horizon Particle size distribution (g kg-1 Textural ) Coarse Bulk density Hydraulic Conductivity 

 
(cm) 

 
Sand Silt Clay class Fragment (%) (Mg m-3 (cmhr) -1 class ) 

Tas-01 0-10 A 723 174 103 gSL 20 1.55 66.79 VR 

Tas-02 10-30 Bt 696 167 137 vgSL 35 1.58 25.18 R 

Tas-03 30-70/90 BCr 750 122 128 vgSL 50 1.60 21.97 R 

Tas-04 70/90-120 Cr1 862 77 61 - - - - - 

Tas-05 120-200 Cr2 910 45 45 - - - - - 

Bar-01 0-18 Ap 752 121 127 gSL 20 1.47 14.16 R 

Bar-02 18-30/35 AB 709 140 151 gSL 20 1.51 13.59 R 

Bar-03 30/35-60 Bt1 730 155 115 gSL 30 1.53 12.20 MR 

Bar-04 60-85/90 Bt2 790 115 95 vgSL 40 1.58 10.07 MR 

Bar-05 85/90-130/140 BCr 758 107 135 exgSL 90 1.48 15.46

 

 

R 

Bar-06 130/140-175+ Cr 709 121 170 - - -                     -                      - 
  

Lsk-01 0-12 Ap 731 189 80 SL - 1.41 4.47 M 

Lsk-02 12-38 BA 708 192 100 SL - 1.63 3.44 M 

Lsk-03 38-70 Bt1 719 176 105 SL - 1.45 8.28 MR 

Lsk-04 70-100 Bt2 739 146 115 sgSL 10 1.53 9.36 MR 

Lsk-05 100-135/140 Bt3 732 163 105 gSL 20 1.47 22.37 R 

Lsk-06 135/140-170 Bt4 697 179 124 vgSL 35 1.54 11.00 MR 

Lsk-07 170-200+ BCr 732 163 105 vgSL 35 1.49 6.53 M 
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ตารางผนวกท่ี 1 (ตอ)  

Series Depth Horizon Particle size distribution (g kg-1 Textural ) Coarse Bulk density Hydraulic Conductivity 

 
(cm) 

 
Sand Silt Clay class Fragment (%) (Mg m-3 (cmhr) -1 class ) 

Uti-01 0-15 Ap1 746 199 55 SL - 1.50 1.26 MS 

Uti-02 15-25/30 Ap2 739 186 75 SL - 1.51 3.09 M 

Uti-03 25/30-55 Bt1 744 191 65 SL - 1.62 4.56 M 

Uti-04 55-80 Bt2 742 188 70 SL - 1.61 5.18 M 

Uti-05 80-105 Bt3 736 169 95 SL - 1.63 12.76 MR 

Uti-06 105-130 Btc1 728 147 125 SL - 1.48 41.38 VR 

Uti-07 130-155 Btc2 652 183 165 vgSL 60 1.52 67.09 VR 

Uti-08 155-200+ Btc3 660 175 165 SL - 1.36 10.80 MR 

Nch-01 0-12 Apg 350 438 212 L - 1.28 95.66 VR 

Nch-02 12-30 BAg 351 379 270 L - 1.68 0.05 VS 

Nch-03 30-50 Btg1 408 317 275 CL - 1.62 0.03 VS 

Nch-04 50-80 Btg2 416 310 274 CL - 1.66 0.03 VS 

Nch-05 80-105 Btg3 435 301 264 L - 1.68 0.03 VS 

Nch-06 105-130 2Btg4 597 215 188 SL - 1.72 0.01 VS 

Nch-07 130-150 2Btg5 794 136 70 LS - 1.76 0.04 VS 

Nch-08 150-170 2Btg6 750 124 126 SL - - - - 
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ตารางผนวกท่ี 2 สมบัติทางเคมีของดินท่ีทําการศึกษา 

Series Depth Horizon pH 1:1 OM Avail. P Avail. K Extractable bases (cmol kg-1 Sum bases ) Extr.  Acidity CEC (cmol kg-1 CEC clay ) BS 

 
(cm) 

 
H2 KCl O g Kg mg kg-1 mg kg-1 Ca -1 Mg K Na (cmol kg-1 (cmol kg) -1 by sum ) NH4 (cmol kgOAc -1 (%) ) 

Tas-01 0-10 Ap 6.1 4.3 14.0 30.4 30.0 4.56 1.52 0.17 0.10 6.35 3.16 9.51 8.41 0.82 66.77 

Tas-02 10-30 Bt 6.3 4.1 5.1 37.0 57.0 4.99 2.20 0.15 0.13 7.47 3.44 10.91 9.57 0.70 68.47 

Tas-03 30-70/90 BCr 5.8 3.7 4.0 42.8 50.0 4.46 2.06 0.14 0.49 7.15 3.49 10.64 9.73 0.76 67.20 

Tas-04 70/90-120 Cr1 6.1 3.5 1.9 57.1 43.0 3.97 1.37 0.13 0.89 6.36 2.83 9.19 7.56 1.24 69.21 

Tas-05 120-200 Cr2 6.3 3.5 0.8 131.7 36.0 3.45 0.93 0.10 0.39 4.87 2.35 7.22 5.93 1.32 67.45 

Bar-01 0-18 Ap 6.1 4.9 19.2 35.7 120.0 11.90 1.91 0.26 0.03 14.10 3.78 17.88 9.34 0.74 78.86 

Bar-02 18-30/35 AB 6.2 4.8 18.8 25.2 126.0 9.93 1.84 0.28 0.10 12.15 3.69 15.84 8.92 0.59 76.70 

Bar-03 30/35-60 Bt1 6.3 4.6 8.1 6.4 164.0 5.41 1.56 0.34 0.06 7.37 3.04 10.41 6.16 0.54 70.80 

Bar-04 60-85/90 Bt2 6.2 4.4 4.4 6.6 165.0 3.24 1.07 0.34 0.25 4.90 3.08 7.98 4.14 0.44 61.40 

Bar-05 85/90-130/140 BCr 6.3 4.4 3.2 7.9 266.0 2.67 0.72 0.56 0.11 4.06 2.43 6.49 3.48 0.26 62.56 

Bar-06 130/140-175+ Cr 6.4 4.6 2.0 4.9 319.0 3.00 0.81 0.64 0.06 4.51 2.95 7.46 3.72 0.22 60.46 

Lsk-01 0-12 Ap 4.6 3.7 4.5 33.4 52.0 1.56 0.02 0.11 0.19 1.88 3.59 5.47 3.13 0.39 34.37 

Lsk-02 12-38 BA 5.3 4.0 4.5 8.0 34.0 3.47 0.12 0.10 0.07 3.76 3.18 6.94 3.46 0.35 54.18 

Lsk-03 38-70 Bt1 4.9 3.7 2.7 5.9 57.0 1.93 0.02 0.10 0.04 2.09 3.73 5.82 3.62 0.34 35.91 

Lsk-04 70-100 Bt2 4.7 3.7 2.3 5.6 34.0 1.42 0.02 0.08 0.03 1.55 3.08 4.63 3.01 0.26 33.48 

Lsk-05 100-135/140 Bt3 4.7 3.7 1.8 4.0 39.0 1.48 0.19 0.10 0.03 1.80 3.18 4.98 3.56 0.34 36.14 

Lsk-06 135/140-170 Bt4 5.0 3.7 1.2 2.2 61.0 1.63 1.17 0.17 0.71 3.68 2.57 6.25 3.48 0.28 58.88 

Lsk-07 170-200+ BCr 5.0 3.7 0.9 1.4 71.0 1.79 0.84 0.15 0.11 2.89 1.92 4.81 3.50 0.33 60.08 
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ตารางผนวกท่ี 2 สมบัติทางเคมีของดินท่ีทําการศึกษา (ตอ) 

Series Depth Horizon pH 1:1 OM Avail. P Avail. K Extractable bases (cmol kg-1) Sum bases Extr.  Acidity CEC (cmol kg-1 CEC clay ) BS 

 
(cm) 

 
H2 KCl O g Kg mg kg-1 mg kg-1 Ca -1 Mg K Na (cmol kg-1 (cmol kg) -1 by sum ) NH4 (cmol kgOAc -1 (%) ) 

Uti-01 0-15 Ap1 5.8 5.0 6.5 25.1 70.0 2.23 0.02 0.14 0.38 2.77 2.02 4.79 2.08 0.38 57.83 

Uti-02 15-25/30 Ap2 5.0 4.0 2.9 8.5 21.0 1.10 4.21 0.07 0.07 5.45 2.06 7.51 1.76 0.23 72.57 

Uti-03 25/30-55 Bt1 5.0 3.9 1.5 6.1 18.0 0.85 4.87 0.05 0.04 5.81 2.16 7.97 1.67 0.26 72.90 

Uti-04 55-80 Bt2 5.1 4.0 0.9 1.9 14.0 0.90 0.02 0.04 0.07 1.12 1.92 3.04 1.84 0.26 36.84 

Uti-05 80-105 Bt3 5.1 4.0 1.0 2.2 20.0 1.86 0.02 0.06 0.13 2.07 1.65 3.72 2.26 0.24 55.65 

Uti-06 105-130 Btc1 5.3 3.8 1.3 3.2 26.0 1.77 0.02 0.07 0.14 2.00 2.39 4.39 2.34 0.19 45.56 

Uti-07 130-155 Btc2 5.0 3.9 1.1 2.4 57.0 1.75 0.02 0.11 0.11 1.99 2.57 4.56 2.51 0.15 43.64 

Uti-08 155-200+ Btc3 5.1 3.8 0.9 1.6 42.0 1.69 0.02 0.11 0.08 1.90 2.11 4.01 2.44 0.15 47.38 

Nch-01 0-12 Apg 6.8 5.4 25.8 28.7 164.4 8.97 2.32 0.32 0.46 12.07 1.73 13.80 13.68 0.65 87.46 

Nch-02 12-30 BAg 7.6 5.7 10.3 8.4 54.5 9.20 3.14 0.17 0.67 13.18 1.87 15.05 13.93 0.52 87.57 

Nch-03 30-50 Btg1 6.6 4.6 5.6 3.6 36.3 5.45 2.38 0.12 0.69 8.64 1.96 10.60 10.21 0.37 81.51 

Nch-04 50-80 Btg2 5.4 3.5 3.1 1.4 39.1 2.98 2.29 0.13 0.62 6.02 2.85 8.87 9.66 0.35 67.87 

Nch-05 80-105 Btg3 5.4 3.7 6.9 18.2 72.0 3.13 2.46 0.19 0.63 6.41 2.75 9.16 9.25 0.35 69.98 

Nch-06 105-130 2Btg4 5.7 3.5 1.9 1.0 36.2 1.90 1.82 0.1 0.49 4.31 2.27 6.58 6.15 0.33 65.50 

Nch-07 130-150 2Btg5 6.1 3.9 0.5 8.0 25.5 0.49 0.50 0.08 0.33 1.40 0.86 2.26 3.02 0.43 61.95 

Nch-08 150-170 2Btg6 5.5 3.5 1.3 15.4 38.9 0.61 0.80 0.12 0.40 1.93 1.80 3.73 3.73 0.30 51.74 
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ตารางผนวกท่ี 3 การแบงกลุมของเนื้อดิน (เอิบ, 2548; Soil Survey Division Staff, 1993) 

คําเรียกท่ัวไป ลักษณะเนื้อดิน 
ชั้นเนื้อดินตาง ๆ 

(Texture class) 

ดินทราย 

(sandy soils) 

เนื้อดินหยาบ 

(coarse-textured) 

ไดแก ทรายชนิดตางๆ (ทรายหยาบ 

ทรายละเอียด ทรายละเอียดมาก) 

ทรายปนดินรวนชนิดตางๆ  (ทราย

หยาบปนดินรวน ทรายปนดินรวน 

ทรายละเอียดปนดินรวน และทราย

ละเอียดมากปนดินรวน) 

 
เนื้อหยาบปานกลาง 

(moderately coarse-textured) 

ไดแก ดินรวนปนทรายหยาบ ดินรวน 

ปนทราย ดินรวนปนทรายละเอียด 

ดินรวน 

(loamy soils) 

เนื้อปานกลาง 

(medium-textured) 

ไดแก ดินรวนปนทรายละเอียดมาก ดิน

รวน ดินรวนปนทรายแปง และทราย

แปง 

 เนื้อละเอียดปานกลาง 

(moderately fine-textured) 

ไดแก ดินรวนเหนียว ดินรวนเหนียวปน

ทราย ดินรวนเหนียวปนทรายแปง 

ดินเหนียว 

(clayey soils) 

เนื้อละเอียด 

(fine-textured) 

ไดแก ดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวปน

ทรายแปง และดินเหนียว 
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ตารางผนวกท่ี 4 ขอจํากัดตางๆ ท่ีใชในการประเมินระดับสมบัติทางเคมี และการประเมินความ   

อุดมสมบูรณของดิน (เอิบ, 2548; Soil Survey Division Staff, 1993) 

1. ปฏิกิริยาของดิน (soil reaction), pH (ดิน:น้ํา = 1:1) 

ระดับ (rating) พิสัย (range) 

เปนกรดรุนแรงมากท่ีสุด (ultra acid) < 3.5 

เปนกรดรุนแรงมาก (extreamly acid) 3.5-4.4 

เปนกรดจัดมาก (very strongly acid) 4.5.-5.0 

เปนกรดจัด (strongly acid) 5.1-5.5 

เปนกรดปานกลาง (moderately acid) 5.6-6.0 

เปนกรดเล็กนอย (slightly acid) 6.1-6.5 

เปนกลาง (neutral) 6.6-7.3 

เปนดางเล็กนอย (slightly alkaline) 7.4-7.8 

เปนดางปานกลาง (moderately alkaline) 7.9-8.4 

เปนดางจัด (strongly alkaline) 8.5-9.0 

เปนดางจัดมาก (very strongly alkaline) >9.0 

 

2. อินทรียวัตถุ (organic matter) (% organic carbon x 1.72) 

ระดับ (rating) พิสัย (g kg-1) 

ต่ํามาก (VL) < 5 

ต่ํา (L) 5-10 

คอนขางต่ํา (ML) 10-15 

ปานกลาง (M) 15-25 

คอนขางสูง (MH) 25-35 

สงู (H) 35-45 

สงูมาก (VH) > 45 
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3. ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน (available P) (Bray II) 

ระดับ (rating) พิสัย (mg kg-1) 

ต่ํามาก (VL) < 3 

ต่ํา (L) 3-6 

คอนขางต่ํา (ML) 6-10 

ปานกลาง (M) 10-15 

คอนขางสูง (MH) 15-25 

สงู (H) 25-45 

สงูมาก (VH) >45 

 

4. ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน (available K) (NH4

ระดับ (rating) 

OAc) 

พิสัย (mg kg-1) 

ต่ํามาก (VL) < 30 

ต่ํา (L)  30-60 

ปานกลาง (M) 60-90 

สงู (H) 90-120 

สงูมาก (VH) >120 

 

5. ดางท่ีสกัดได (extractable bases) (NH4

ระดับ (rating) 

OAc) 

พิสัย (cmol kg-1) 

 extr. Ca extr. Mg extr. K extr. Na extr. bases 

ต่ํามาก (VL) < 2.0 < 0.3 < 0.2 < 0.1 < 2.6 

ต่ํา (L)  2-5 0.3-1.0 0.2-0.3 0.1-0.3 2.6-6.6 

ปานกลาง (M) 5-10 1.0-3.0 0.3-0.6 0.3-0.7 6.6-14.3 

สงู (H) 10-20 3.0-8.0 0.6-1.2 0.7-2.0 14.3-31.2 

สงูมาก (VH) >20 > 8.0 > 1.2 > 2.0 > 31.2 
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6. ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) 

ระดับ (rating) พิสัย (cmol kg-1) 

ต่ํามาก (VL) < 3 

ต่ํา (L) 3-5 

คอนขางต่ํา (ML) 5-10 

ปานกลาง (M) 10-15 

คอนขางสูง (MH) 15-20 

สงู (H) 20-30 

สงูมาก (VH) > 30 

 

7. เกณฑการแบงระดับสภาพกรดท่ีแลกเปลี่ยนได 

ระดับ (rating) ปริมาณกรดท่ีแลกเปลี่ยนได (cmol kg-1) 

ต่ํามาก  < 1.0 

ต่ํา  1.0-2.0 

ปานกลาง  2.0-5.0 

คอนขางสูง  5.0-10.0 

สงู  10.0-20.0 

สงูมาก  > 20 

 

8. อัตรารอยละความอ่ิมตัวเบส (base saturation) 

ระดับ (rating) พิสัย (%) 

ต่ํา (L) < 35 

ปานกลาง (M) 35-75 

สงู (H) > 75 

หมายเหตุ VL = ต่ํามาก (Very low)        L = ต่ํา (Low) 

  ML = คอนขางต่ํา (Moderately low)      M = ปานกลาง (Medium) 

  MH = คอนขางสูง (Moderately high)      H = สงู (High) 

  VH = สงูมาก (Very high) 
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