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 กองส ำรวจและจ ำแนกดิน กรมพัฒนำที่ดิน 

 

บทน ำ 

กองส ารวจและจ าแนกดนิ กรมพฒันาท่ีดนิ ได้จดัท าข้อมลูดนิปัญหาของประเทศไทยเม่ือ 12 ปี 
มาแล้ว คือในปี 2532 โดยการจดัท าข้อมลูครัง้นัน้ใช้ข้อมลูฐานจากแผนท่ีดนิระดบัภาค มาตราสว่น 
1:500,000 ร่วมกบัข้อมลูดนิเคม็จากแผนท่ีการแพร่กระจายของดนิเคม็ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่แผนท่ี
ดงักลา่วถือวา่ทนัสมยัท่ีสดุในชว่งนัน้ แตใ่นสถานการณ์ท่ีเป็นจริงการใช้ประโยชน์ท่ีดนิมีการเปล่ียนแปลงไป
มาก ทางกองส ารวจและจ าแนกดนิจงึได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมลูแผนท่ีดนิเพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
และเทคโน-โลย่ีท่ีเปล่ียนแปลงไป มีการปรับปรุงระบบจ าแนกดนิใหม ่ มีการน าข้อมลูดาวเทียมและภาพถ่าย
ทางอากาศท่ีใหมก่วา่เดมิมาใช้ ท าให้แผนท่ีดนิในประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปจากท่ีท าไว้เม่ือหลายปีก่อน 
การส ารวจดนิและจดัท าแผนท่ีดนิใหม ่ 75 จงัหวดัทัว่ประเทศยกเว้นกรุงเทพมหานคร แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 
2535 แผนท่ีดนิท่ีจดัท าใหมช่ดุนีมี้ช่ือเรียกวา่ แผนท่ีกลุม่ชดุดนิ มาตราสว่น 1:50,000  

ด้วยเหตนีุท้างกองส ารวจและจ าแนกดนิเห็นควรท่ีจะมีการแก้ไขปรับปรุงข้อมลูแผนท่ีดนิปัญหาขึน้มา
ใหมใ่ห้ถกูต้องตามฐานข้อมลูแผนท่ีกลุม่ชดุดนิท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั โดยใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ในการ
จดัท าแผนท่ี ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ส าหรับน าไปใช้ในการก าหนดพืน้ท่ีเป้าหมายของโครงการศกึษาพฒันาตา่งๆ 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือปรับปรุงข้อมลูและแผนท่ีดนิปัญหาของประเทศไทย ให้ถกูต้องตามฐานข้อมลูแผนท่ีกลุม่ชดุ
ดนิ มาตราสว่น 1:50,000 กองส ารวจและจ าแนกดนิ กรมพฒันาท่ีดนิ  

2. เพ่ือจดัพิมพ์แผนท่ีดนิท่ีมีปัญหาตอ่การใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม ระดบัประเทศ มาตราสว่น 
1:2,000,000 และ ระดบัจงัหวดัมาตราสว่น 1:250,000 

3. เพ่ือให้ทราบถึงการกระจายและเนือ้ท่ีของดนิท่ีมีปัญหาตอ่การใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมใน
ภาคและจงัหวดัตา่งๆ ของประเทศไทย 
 

ทำงด้ำนเกษตรกรรมของประเทศไทย 

 

ดินที่มีปัญหำ ต่อกำรใช้ประโยชน์ 
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ค ำจ ำกัดควำมของดินที่มีปัญหำ  

ดนิท่ีมีปัญหา หมายถึงดนิซึง่มีคณุสมบตัอิยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งท่ีไมเ่หมาะสมหรือไมค่อ่ย
เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการปลกูพืชเศรษฐกิจตา่งๆ  และต้องมีการจดัการดนิเป็นกรณีพิเศษกวา่ดนิทัว่ไปจงึ
จะสามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลกูและให้ผลผลิตดีเทา่ท่ีควร  

ดนิท่ีมีปัญหาสว่นใหญ่เกิดขึน้ตามธรรมชาตอินัเน่ืองมาจากปัจจยัให้ก าเนิดดนิ ประกอบด้วย วตัถตุ้น
ก าเนิดดนิ สภาพพืน้ท่ี ภมูิอากาศ พืชพรรณท่ีขึน้ปกคลมุ และระยะเวลาการเกิดดนิ ดนิท่ีมีปัญหาท่ีเกิดขึน้
ตามธรรมชาตนีิอ้าจขยายพืน้ท่ีและมีข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์รุนแรงเพิ่มขึน้ หากสภาพธรรมชาตถิกูท าให้
เปล่ียนแปลงหรือเสียสมดลุย์โดยการกระท าของมนษุย์ เชน่ การแพร่กระจายของดนิเคม็อนัเน่ืองมาจากการ
ท าลายป่าไม้ การพฒันาแหลง่น า้ในบริเวณท่ีมีเกลือสงูท าให้ระดบัน า้ใต้ดนิท่ีเคม็สูงขึน้สูผ่ิวดนิพาเอาเกลือท่ี
ละลายน า้ได้ขึน้มา หรือการใช้ท่ีดนิในท่ีลาดชนัโดยไมน่ ามาตรการอนรัุกษ์ดนิและน า้มาใช้ก็ก่อให้เกิดการชะ
ล้างพงัทลายรุนแรง เกิดเป็นร่องน า้ขนาดใหญ่จนไมส่ามารถใช้ในการเพาะปลกูได้ เป็นต้น 
 ดนิท่ีมีปัญหาตอ่การใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมของประเทศไทย จ าแนกได้ 7 ชนิดคือ  ดนิ
อินทรีย์ ดนิเคม็ ดนิเปรีย้วจดั ดนิคอ่นข้างเป็นทราย ดนิทรายจดั ดนิตืน้ และดนิบนพืน้ท่ีลาดชนัเชิงซ้อน 

1. ดินอินทรีย์  

ดนิอินทรีย์ หมายถึงดนิท่ีมีอินทรีย์วตัถใุนรูปของอินทรีย์คาร์บอนปนอยูใ่นเนือ้ดนิมากกวา่ 20% และ
เกิดเป็นชัน้หนามากกวา่ 40 เซนตเิมตร สงัเกตเห็นได้ด้วยตาเปลา่วา่มีเศษพืชท่ียงัผพุงัสลายตวัไมห่มดปะปน
อยูท่ัว่ไป ชัน้ดนิอินทรีย์เกิดจากการสะสมของเศษชิน้สว่นพืชในบริเวณท่ีลุม่ต ่ามีน า้แชข่งัเกือบตลอดปีท่ี
เรียกวา่พืน้ท่ีพรุ ใต้ชัน้ดนิอินทรีย์ลงไปเป็นชัน้เลนตะกอนทะเลสีเทาปนเขียวซึง่มีสารประกอบก ามะถนัสงู เม่ือ
มีการระบายน า้ออก ชัน้ดนิอินทรีย์จะแห้ง ยบุตวัรวดเร็ว ตดิไฟง่าย และชัน้เลนตะกอนทะเลจะแปรสภาพเป็น
กรดก ามะถนัท าให้ดนิเป็นกรดจดัมากมีคา่ pH น้อยกวา่ 4.5  

ปัจจบุนัพืน้ท่ีนีส้ว่นใหญ่ยงัคงสภาพเป็นป่าพรุหรือปลอ่ยทิง้ร้าง บริเวณริมพรุหรือท่ีดอนท่ีมีชัน้ดนิ
อินทรีย์หนาไมม่ากสามารถจะพฒันาหรือปรับปรุงมาใช้ปลกูพืชบางชนิดได้ แตต้่องมีการควบคมุระบบการ
ระบายน า้เข้าออกจากพืน้ท่ีให้ดีเพ่ือไมใ่ห้ดนิแห้งและยบุตวั และไมใ่ห้ชัน้ท่ีมีสารก ามะถนัสมัผสักบัอากาศอนั
จะท าให้ดนิแปรสภาพเป็นกรดจดัมากจนพืชบางชนิดไมส่ามารถเจริญเตบิโตได้  

กลุม่ชดุดนิท่ีจดัเป็นดนิอินทรีย์ ได้แก่ กลุม่ชดุดนิท่ี 57, 58 (ชดุดนิกาบแดง ชดุดนินราธิวาส) ซึง่ได้
จ าแนกอยูใ่นอนัดบั Histosols ตามระบบอนกุรมวิธานดนิ 

 



ดินที่มีปัญหาตอ่การใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมของประเทศไทย กองส ารวจและจ าแนกดิน สิงหาคม 2544 3 

 
 

2. ดินเค็ม 

ดนิเคม็ หมายถึง ดนิท่ีมีปริมาณเกลือท่ีละลายน า้ได้อยูส่งูมากพอท่ีจะเป็นอนัตรายตอ่พืชเศรษฐกิจท่ี
จะน าไปปลกู เม่ือน าไปวดัคา่การน าไฟฟ้าของสารละลายดนิ (Electrical Conductivity of the saturation 
Extract, ECe) ท่ี 25oC จะมีคา่มากกวา่ 2 เดซิซีเมนตอ่เมตร (ds/m) หรือมิลลิโมตอ่เซนตเิมตร (mmhos/cm, 
ECex103) ซึง่จะมีผลตอ่พืชเศรษฐกิจทัว่ไปท าให้มีผลผลิตลดลง ความเคม็ของดนิท าให้เกิดความไมส่มดลุ
ของธาตอุาหารและขาดน า้ สง่ผลกระทบตอ่การเจริญเตบิโตและผลผลิตของพืช ถ้าดนิมีเกลือปนอยูส่งูจะท า
ให้พืชเกิดอาการเห่ียวเฉาถาวร ใบไหม้และตายในท่ีสดุ  

ในประเทศไทยพบดนิเคม็ทัง้ในบริเวณแถบชายทะเล และพืน้ท่ีบกภาคกลางและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ดนิเคม็ชายทะเลได้รับอิทธิพลจากน า้ทะเลท่ีขึน้ลงทว่มถึง ดนิเคม็ภาคกลางเกิดจาก
ตะกอนน า้เคม็-น า้กร่อยท่ีทบัถมอยูใ่ต้ชัน้ดนิตะกอนน า้จืด ดนิเคม็ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเกิดขึน้เน่ืองจากมี
หินเกลือธรรมชาตอิยูภ่ายใต้พืน้แผน่ดนิ พืน้ท่ีดนิเค็มสว่นมากมีการน าไปใช้ท านาเกลือ นากุ้ง หรือบอ่เลีย้ง
ปลา ซึง่บางสว่นสามารถกนัขอบเขตแยกออกได้บนแผนท่ีกลุม่ชดุดนิ มาตราสว่น 1:50,000  

ดนิเคม็นอกเหนือไปจากพืน้ท่ีนาเกลือนากุ้งและบอ่ปลาท่ีได้กนัแยกขอบเขตออกไปแล้ว ได้แก่ กลุม่
ชดุดนิท่ี 9, 12, 13, 20 มีการจ าแนกตามระบบอนกุรมวิธานดนิเป็น Sodic Hydraquents, Sulfaquents, 
Sulfaquepts, Natraqualfs แบง่เป็น 6 ประเภทยอ่ย คือ 

2.1 ดินเค็มเลนชำยทะเลที่ไม่มีกรดก ำมะถัน เป็นดนิเคม็พบตามชายฝ่ังทะเลท่ียงัมีน า้ทะเล
ขึน้ลงทว่มถึงอยู ่ ลกัษณะดนิเป็นเลนมีปริมาณเกลือตา่งๆมาก ไมมี่สารประกอบก ามะถนั หรือมีสารประกอบ
ก ามะถนั แตมี่สารประกอบแคลเซ่ียมคาร์บอเนตมากพอท่ีจะแก้ความเป็นกรดของดนิท่ีจะเกิดขึน้เม่ือดนิแห้ง 
การท่ีดนิเป็นเลนท าให้มีโครงสร้างไมอ่ยูต่วัรับน า้หนกัได้น้อย มีปัญหาส าหรับการใช้เคร่ืองมือเขตกรรม 

ได้แก่กลุม่ชดุดนิท่ี 12 (ชดุดนิทา่จีน)  โดยทัว่ไปพบชัน้เลนภายในระดบัความลกึ 50 เซนตเิมตรจาก
ผิวดนิบนและตอ่เน่ืองลงไปจนถึงความลกึกวา่ 150 เซนตเิมตร ดนิมีปฏิกิริยาเป็นกลางถึงเป็นดา่ง มีคา่ pH 
7.0-8.5 ดนิชัน้บนมีคา่ ECe อยูร่ะหวา่ง 15-25 เดซิซีเมนตอ่เมตร พืชพรรณธรรมชาตโิดยมากเป็นพวกป่าชาย
เลน พืน้ท่ีบางสว่นถกูเปล่ียนสภาพน าไปใช้ท านากุ้ง นาเกลือ หรือบอ่เลีย้งปลา 

2.2 ดินเค็มเลนชำยทะเลที่มีกรดก ำมะถันมำก เป็นดนิเคม็พบตามท่ีราบลุม่ชายฝ่ังทะเลท่ี
ยงัมีน า้ทะเลขึน้ลงทว่มถึงประจ า มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัดนิเคม็ท่ีกลา่วมาแล้วในข้อ 2.1 แตด่นิมี
สารประกอบ ก ามะถนัพวกซลัไฟด์ปนอยูม่ากจงึถือวา่เป็นดนิเคม็ท่ีมีความเปรีย้วแฝง ในสภาพปกตดินิจะมี
ปฏิกิริยาเป็นกลางหรือเป็นดา่ง มีคา่ pH 7.0-8.5 แตถ้่ามีการระบายน า้ออกไปหรือมีการท าให้ดนิแห้งเป็น
เวลานาน สารประกอบก ามะถนัจะท าปฏิกิริยากบัออกซิเจนเกิดเป็นกรดก ามะถนั ท าให้ดนิแปรสภาพเป็น
กรดจดัมากหรือเป็นดนิเปรีย้วจดั มีคา่ pH 4.0 หรือน้อยกวา่ 
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ได้แก่กลุม่ชดุดนิท่ี 13 (ชดุดนิบางปะกง และชดุดนิตะกัว่ทุง่) โดยทัว่ไปพบชัน้ดนิท่ีมีสารประกอบ
ก ามะถนัปนมากภายในความลกึ 50 เซนตเิมตร ดนิชัน้บนมีคา่ ECe ระหวา่ง 17-40 เดซิซีเมนตอ่เมตร 
ตามปกตบิริเวณท่ีพบดนินีม้กัมีป่าชายเลนขึน้ปกคลมุ แตปั่จจบุนัมีพืน้ท่ีเป็นจ านวนมากท่ีน าไปใช้ท านากุ้ง 
บอ่เลีย้งปลา หรือท านาเกลือ 

2.3 ดินเค็มและเปรี้ยวจัดพบจำโรไซด์ภำยในควำมลึก 100 ซม. เป็นดนิเคม็และเปรีย้ว
จดัท่ีพบในภาคกลางบริเวณพืน้ท่ีคอ่นข้างราบเรียบถดัจากชายฝ่ังทะเลเข้ามา มีตะกอนน า้เคม็น า้กร่อยทบั
ถม อยูใ่ต้ชัน้ดนิตะกอนน า้จืด หรือยงัมีน า้กร่อยขึน้ถึงเป็นครัง้คราว ดนิมีจดุประสีเหลืองคล้ายสีฟางข้าวของ
สารจาโรไซต์ (jarosite) อยูใ่นระดบัตืน้กวา่ 1 เมตร ท าให้ดนิบนมีสภาพเป็นกรดจดัมากหรือเป็นดนิเปรีย้วจดั 
สว่นดนิลา่งเป็นดนิเคม็ 

ได้แก่กลุม่ชดุดนิท่ี 9 (ชดุดนิชะอ า) โดยทัว่ไปพบชัน้ดนิเหนียวสีเทาท่ีมีสารจาโรไซต์อยูใ่นระดบัตืน้ 
กวา่ 50 เซนตเิมตร ดนิชัน้บนเป็นกรดจดัมากมีคา่ pH 3.5-4.0  มีคา่ ECe 5 เดซิซีเมนตอ่เมตร สว่นดนิชัน้ลา่ง
ลกึกวา่ 150 เซนตเิมตรลงไป เป็นดนิเลนมีปฏิกิริยาเป็นกลางถึงเป็นดา่ง มีคา่ pH 7.0-8.5 ไมเ่หมาะสมท่ีจะ
ใช้เพาะปลกูพืชทัว่ไป เน่ืองจากดนิเป็นกรดจดัมากและเป็นดนิเคม็ ในฤดแูล้งมีคราบเกลือลอยหน้า ปลกูพืช
ไมข่ึน้ สว่นใหญ่เป็นท่ีทิง้ร้าง บางแหง่ใช้ท านาในชว่งฤดฝูน แตม่กัไมค่อ่ยได้ผล 

2.4 ดินเค็มบกกำรระบำยน้ ำเลวถึงค่อนข้ำงเลว เนื้อดินค่อนข้ำงเป็นทรำย เป็นดนิเคม็
ท่ีพบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สภาพพืน้ท่ีคอ่นข้างราบเรียบ การระบายน า้เลว ดนิแฉะหรือมีน า้ขงัในชว่ง
ฤดฝูน เนือ้ดนิบนเป็นดนิร่วนปนทรายหรือดนิทราย ดนิมีเกลือโซเดียมสงูเน่ืองจากมีหินเกลือธรรมชาตอิยู่
ข้างลา่งซึง่สามารถซมึขึน้สูด่นิบนได้ ในชว่งฤดแูล้ง จะเห็นคราบเกลือตามผิวหน้าดนิทัว่ไปเป็นพืน้ท่ีมากกวา่ 
10 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ท่ีทัง้หมด 

ได้แก่กลุม่ชดุดนิท่ี 20 (ชดุดนิกลุาร้องไห้ ชดุดนิหนองแก ชดุดนิอดุร ชดุดนิร้อยเอ็ดประเภทท่ีมีคราบ
เกลือ) และกลุม่ชดุดนิท่ี 15sa, 18sa, 22sa ซึง่มีคราบเกลือ ในชว่งฤดฝูนขณะท่ีมีน า้แชข่งัมีคา่ ECe น้อยกวา่ 
1 เดซิซีเมนตอ่เมตร ในฤดแูล้งเม่ือคราบเกลือเกิดขึน้ คา่ ECe ของดนิบนสงูถึง 8 มิลลิโมตอ่เซนตเิมตรหรือ
มากกวา่ บริเวณท่ีมีคราบเกลือใช้ปลกูพืชไมไ่ด้ มกัถกูทิง้ร้างเป็นป่าละเมาะมีไม้พุม่หนามขึน้กระจดักระจาย 
บางแหง่ใช้เป็นแหลง่ท าเกลือสิินเธาว์ เกลือจากพืน้ท่ีนีส้ามารถจะแพร่กระจายไปสูพื่น้ท่ีข้างเคียง 

2.5 ดินเค็มบกมีกำรระบำยน้ ำเลวถึงค่อนข้ำงเลว เนื้อดินเป็นดินเหนียว เป็นดนิเคม็ท่ี
มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัดนิเคม็ท่ีกลา่วมาแล้วในข้อ 2.4 แตกตา่งกนัท่ีมีเนือ้ดนิเป็นดนิเหนียว และพบในภาค
กลางเป็นสว่นใหญ่ 

ได้แก่กลุม่ชดุดนิท่ี 1sa, 2sa, 3sa, 4sa, 6sa, 7sa เป็นดนิเคม็ท่ีพบในพืน้ท่ีราบลุม่ การระบายน า้
เลว ดนิแฉะหรือมีน า้แชข่งัในชว่งฤดฝูน เนือ้ดนิเป็นดนิเหนียวถึงเหนียวจดัตลอดชัน้ดนิ ในชว่งแล้งจะมีคราบ
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เกลือเกิดขึน้ทัว่ไป ซึง่เม่ือน ามาวดัคา่ ECe จะสงูถึง 8 มิลลิโมตอ่เซนตเิมตรหรือมากกวา่ ท าให้ปลกูพืชไม่
ได้ผล และยงัเป็นแหลง่เกลือท่ีสามารถจะแพร่กระจายไปสูพื่น้ท่ีข้างเคียง 

2.6 ดินเค็มชำยทะเลที่มีกำรยกร่อง เป็นดนิเคม็ท่ีพบในภาคกลางบริเวณพืน้ท่ีคอ่นข้าง
ราบเรียบถดัจากชายฝ่ังทะเลเข้ามาคล้ายคลงึกบัดนิเคม็ท่ีกลา่วมาแล้วในข้อ 2.5 แตกตา่งกนัท่ีปัจจบุนั
เกษตรกรได้ท าการยกร่องเพ่ือใช้ปลกูผกัและท าสวนผลไม้ ท าให้สภาพผิวพืน้ดนิเดมิเปล่ียนแปลงไป แต่
เน่ืองจากบางปียงัมีน า้ทะเลหรือน า้กร่อยขึน้ถึงจงึท าให้มีปัญหาเร่ืองความเคม็  

ได้แก่กลุม่ชดุดนิท่ี 8sa (ชดุดนิธนบรีุประเภทท่ีมีคราบเกลือ ชดุดนิสมทุรสงครามประเภทท่ีมีคราบ
เกลือ  ชดุดนิด าเนินสะดวกประเภทท่ีมีคราบเกลือ) พบในเขตพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเล 

3. ดินเปรี้ยวจัด  

 ดนิเปรีย้วจดั (acid sulfate soils) หมายถึง ดนิท่ีมีความเป็นกรดจดัมากเน่ืองจากมีสารประกอบพวก
เหล็กหรืออลมูินัม่ซลัเฟตและกรดก ามะถนัสะสมอยูม่าก หรือมีสารประกอบพวกเหล็กซลัไฟด์สงูซึง่เม่ือแห้ง
ดนิจะมีสภาพเป็นกรดจดัมาก มีคา่ pH น้อยกวา่ 4.5 มีอลมูินัม่ละลายออกมามากจนเป็นพิษตอ่พืชท่ีปลกู
และจลุินทรีย์ในดนิ นอกจากนัน้ยงัท าให้ธาตอุาหารพืชบางอยา่งเชน่ ฟอสฟอรัสท่ีมีอยูแ่ล้วในดนิหรือใสไ่ปกบั
ปุ๋ ยจะถกูตรึงไว้จนพืชดดูเอาไปใช้ไมไ่ด้ พบในพืน้ท่ีราบลุม่ภาคกลางท่ีเคยมีน า้ทะเลหรือน า้กร่อยทว่มถึง และ
ท่ีราบลุม่ตามแนวชายฝ่ังทะเลภาคใต้และภาคตะวนัออก  
 พืน้ท่ีท่ีมีน า้ทะเลทว่มถึงเป็นเวลานาน การตกตะกอนของโคลนทะเลในสภาพน า้แชข่งัท่ีมีซลัเฟตและ
อินทรีย์วตัถอุยูส่งู จะมีการสะสมตวัของสารประกอบซลัไฟด์ซึง่สว่นใหญ่เป็นพวกไพไรต์ (pyrites, FeS2) 
ตอ่มาเม่ือสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงระดบัน า้ทะเลลดลงหรือพืน้ดนิยกตวัสงูขึน้ หรือมีการระบายน า้ออกท า
ให้ดนิแห้งขึน้ ซลัไฟด์ได้สมัผสักบัอากาศและท าปฏิกิริยากบัอ๊อกซิเจนเกิดเป็นเหล็กอ๊อกไซด์และกรดก ามะถนั 
ดนิมีสภาพเป็นกรดมากขึน้เร่ือยๆ คา่ pH ลดต ่าลงถึง 3.5-2.0 ท่ี pH ต ่ากวา่ 3 เหล็กจะจบักบัซลัเฟตก่อตวั
เป็นจาโรไซต์ (jarosite : KFe3(SO4)2(OH)6, NaFe3(SO4)2(OH)6 ) ลกัษณะเป็นจดุเล็กๆ สีเหลืองออ่นคล้ายสี
ฟางข้าวกระจายทัว่ไปในเนือ้ดนิ สารจาโรไซต์บางครัง้ก็มีเป็นอลมูินัม่ซลัเฟต KAl3(SO4)2(OH)6 ปนอยูด้่วย 
จดุประสีเหลืองคล้ายฟางข้าวของจาโรไซด์ถือวา่เป็นลกัษณะส าคญัของดนิเปรีย้วจดั 

ได้แก่ กลุม่ชดุดนิท่ี 10, 11, 14 จ าแนกตามระบบอนกุรมวิธานดนิเป็น Sulfaquents, Sulfaqueptic 
Dystraquerts, Sulfic Endoaquerts และ Sulfic Endoaquepts แบง่เป็น 3 ประเภทยอ่ย คือ 

3.1 ดินเหนียวมีก ำมะถันมำกเมื่อแห้งเป็นกรดจัด เป็นดนิเหนียวการระบายน า้เลวท่ีมี
ความเปรีย้วแฝง พบในบริเวณท่ีลุม่ต ่าชายฝ่ังทะเลและพืน้ท่ีพรุภาคใต้ ลกัษณะดนิมีชัน้เลนท่ีมีสารซลัไฟด์
สะสมสงูภายในความลกึ 100 เซนตเิมตร ซึง่จะเปล่ียนเป็นสารจาโรไซต์และมีสภาพเป็นกรดมากขึน้เม่ือดนิ
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ถกูท าให้แห้ง ในสภาพท่ีมีน า้แชข่งัดนิมีปฏิกิริยาเป็นกลาง คา่ pH 6.5-7.0 แตถ้่ามีการระบายน า้ออกไปหรือ
ดนิแห้งเป็นเวลานาน ดนิจะมีปฏิกิริยาเป็นกรดจดัมาก คา่ pH 4.0 หรือน้อยกวา่ 

ได้แก่กลุม่ชดุดนิท่ี 14 (ชดุดนิระแงะ ชดุดนิต้นไทร) ลกัษณะเนือ้ดนิเป็นดนิเหนียวมีอินทรีย์วตัถปุน มี
จดุประสีเหลืองปะปนเล็กน้อยในดนิลา่ง ท่ีความลกึกวา่ 80 เซนตเิมตรลงไปเป็นดนิเลนสีเทาปนเขียวท่ีมีสาร
ก ามะถนัมาก มีคา่ pH น้อยกวา่ 4.5 พืน้ท่ีนีส้ว่นใหญ่เป็นป่าเสม็ด บางแหง่ใช้ท านาแตไ่ด้ผลผลิตต ่า 

3.2 ดินเปรี้ยวจัดมีจำโรไซด์ตื้นกว่ำ 50 ซม. เป็นดนิเปรีย้วจดัท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบั
ดนิเปรีย้วจดัท่ีกลา่วมาแล้วในข้อ 3.1 แตกตา่งกนัตรงท่ีดนิประเภทนีมี้จดุประสีเหลืองของสารจาโรไซต์มาก
เห็นได้ชดัเจนภายในความลกึ 50 เซนตเิมตร พบในพืน้ท่ีราบลุ่มภาคกลางท่ีเคยมีน า้ทะเลทว่มถึง และท่ีราบ
ลุม่ตามแนวชายฝ่ังทะเลภาคใต้ 

ได้แก่กลุม่ชดุดนิท่ี 10 (ชดุดนิองค์รักษ์ ชดุดนิรังสิตประเภทเป็นกรดจดัมาก ชดุดนิมโูน๊ะ ชดุดนิเชียร
ใหญ่) ดนิมีคา่ pH 3.5-4.0 ตลอดความลกึ 100 เซนตเิมตร สว่นใหญ่ใช้ท านา บางแหง่มีการยกร่องปลกู
พืชผกั ส้มเขียวหวานและสนประดพิทัธ์ หากไมมี่การใช้ปนูเพ่ือแก้ความเป็นกรดของดนิ จะปลกูพืชไมค่อ่ย
ได้ผล 

3.3 ดินเปรี้ยวจัดมีจำโรไซด์ลึก 50-100 ซม. เป็นดนิเปรีย้วจดัท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบั
ดนิเปรีย้วจดัท่ีกลา่วมาแล้วในข้อ 3.2 แตกตา่งกนัตรงท่ีดนิประเภทนีมี้จดุประสีเหลืองของสารจาโรไซต์มากท่ี
ระดบัความลกึ 50-100 เซนตเิมตร พบในพืน้ท่ีราบลุม่ภาคกลางท่ีเคยมีน า้ทะเลทว่มถึง 

ได้แก่กลุม่ชดุดนิท่ี 11 (ชดุดนิรังสิต ชดุดนิเสนา ชดุดนิธญับรีุ ชดุดนิดอนเมือง) ดนิมีคา่ pH 4.0-4.5 
ตลอดความลกึ 100 เซนตเิมตร พืน้ท่ีนีใ้ช้ท านา บางแหง่ยกร่องปลกูพืชผกั ส้มเขียวหวานและสนประดพิทัธ์ 
หากไมมี่การใช้ปนูและปุ๋ ยอยา่งเหมาะสม จะได้ผลผลิตต ่า 

4. ดินค่อนข้ำงเป็นทรำย 

 ดนิคอ่นข้างเป็นทราย หมายถึง ดนิท่ีมีเนือ้ดนิสว่นใหญ่เป็นดนิร่วนปนทรายหรือเป็นดนิทรายละเอียด
ปนดนิร่วน เกิดเป็นชัน้หนามากกวา่ 50 เซนตเิมตร ท าให้มีการอุ้มน า้ต ่า แร่ธาตอุาหารพืชตามธรรมชาตติ ่า 
การดดูยดึปุ๋ ยหรือธาตอุาหารต ่า และมีโครงสร้างไมค่อ่ยดีแนน่ทบึได้ง่าย พืชจะขาดน า้และธาตอุาหาร แคระ
แกรนไมเ่จริญเตบิโต ให้ผลผลิตต ่า  

ได้แก่ กลุม่ชดุดนิท่ี 19, 22, 37, 39, 40, 41 มีการจ าแนกตามระบบอนกุรมวิธานดนิเป็น coarse 
loamy Endoaquepts, coarse loamy over clayey Fluvaquentic Eutrudepts, coarse loamy 
Plinthaquults, coarse loamy Haplustults, coarse loamy Kandiudults, coarse loamy  Paleudults 
แบง่เป็น 3 ประเภทยอ่ย คือ 
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4.1 ดินค่อนข้ำงเป็นทรำยที่มีกำรระบำยน้ ำเลว ได้แก่กลุม่ชดุดนิท่ี 22 (ชดุดนิน า้กระจาย 
ชดุดนิสีทน ชดุดนิสนัทราย ชดุดนิชยัภมูิ) เป็นดนิท่ีพบในบริเวณท่ีราบต ่า หรือท่ีราบระหวา่งเนินดนิหรือหบุ
เขา มีการระบายน า้คอ่นข้างเลว เนือ้ดนิเป็นดนิร่วนปนทรายหรือดนิทรายปนดนิร่วนตลอด พืน้ท่ีสว่นใหญ่ใช้
ท านาได้ผลผลิตข้าวต ่า บางแหง่เป็นป่าหรือปลกูไม้ยืนต้นแตจ่ะมีปัญหาน า้แชข่งัในชว่งฤดฝูน 

4.2 ดินค่อนข้ำงเป็นทรำยที่มีกำรระบำยน้ ำค่อนข้ำงเลวและมีชั้นดำนแข็ง  ได้แก่ กลุม่
ชดุดนิท่ี 19 (ชดุดนิวิเชียรบรีุ ชดุดนิมะขาม) เป็นดนิท่ีพบตามบริเวณตะพกัล าน า้ระดบัต ่าถึงระดบักลางท่ีเกิด
จากการทบัถมของตะกอนล าน า้นานมาแล้ว มีสภาพพืน้ท่ีคอ่นข้างราบเรียบ การระบายน า้คอ่นข้างเลว เนือ้
ดนิตอนบนเป็นดนิร่วนปนทราย สว่นดนิลา่งเป็นดนิร่วนเหนียวปนทรายหรือดนิเหนียวท่ีมีโครงสร้างแนน่ทบึ
บางแหง่มีศลิาแลงปะปนอยูด้่วย ถ้ามีฝนตกลงมาดนิจะมีน า้ขงั แตถ้่าฝนทิง้ชว่งจะขาดน า้ พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็น
ท่ีทิง้ร้างหรือเป็นป่าละเมาะเล็กๆ มีเป็นสว่นน้อยท่ีใช้ท านาแตม่กัให้ผลผลิตต ่า  

4.3 ดินค่อนข้ำงเป็นทรำยที่มีกำรระบำยน้ ำดี ได้แก่กลุม่ชดุดนิท่ี 37, 39, 40, 41 (ชดุดนินา
ค ูชดุดนิบอ่ไทย ชดุดนิทบัเสลา ชดุดนิคอหงส์ ชดุดนินาทวี ชดุดนิสะเดา ชดุดนิทุง่หว้า ชดุดนิสนัป่าตอง ชดุ
ดนิชมุพวง ชดุดนิเขาพลอง ชดุดนิหบุกระพง ชดุดนิยางตลาด ชดุดนิก าบง) เป็นดนิท่ีพบในบริเวณพืน้ท่ีลกู
คล่ืนลอนลาดไปจนถึงท่ีลาดเชิงเขา เกิดจากการทบัถมของตะกอนล าน า้เป็นระยะเวลาสัน้ๆ หรือจากการ
สลายตวัผพุงัของหินเนือ้หยาบ มีการระบายน า้คอ่นข้างดีถึงดี เนือ้ดนิเป็นดนิร่วนปนทรายหรือเป็นดนิทราย
ปนดนิร่วนตลอด หรือมีกรวดหรือเศษหินปนในดนิลา่ง สว่นใหญ่ใช้ปลกูพืชไร่ ได้แก่ มนัส าปะหลงั อ้อย ปอ 
ข้าวโพด แตใ่ห้ผลผลิตต ่า บางแหง่เป็นป่าเตง็รัง ป่าละเมาะ หรือทุง่หญ้าธรรมชาต ิ  ในภาคใต้ใช้ปลกู
ยางพารา ไม้ผล มะพร้าว และปาล์มน า้มนั 

5. ดินทรำยจัด  

ดนิทรายจดั หมายถึง ดนิท่ีมีเนือ้ดนิเป็นดนิทรายหรือดนิทรายปนดนิร่วน เกิดเป็นชัน้หนามากกวา่ 50 
เซนตเิมตร เกิดจากการทบัถมของตะกอนเนือ้หยาบหรือตะกอนทรายชายฝ่ังทะเล ท าให้ดนิเก็บน า้ไว้ไมอ่ยู ่ มี
แร่ธาตอุาหารตามธรรมชาตติ ่ามาก มีการดดูซบัปุ๋ ยต ่ามาก และมีโครงสร้างไมดี่ การท่ีดนิเป็นทรายจดัท าให้
พืชขาดน า้และธาตอุาหารอยา่งรุนแรง แคระแกรนและไมเ่จริญเตบิโต  

ได้แก่  กลุม่ชดุดนิท่ี 23, 24, 42, 43 และ 44  มีการจ าแนกตามระบบอนกุรมวิธานดนิเป็นพวก 
Psamments, Quartzipsamments, Arenic Haplustalfs แบง่เป็น 3 ประเภทยอ่ย คือ 

5.1 เนื้อดินทรำยจัดที่มีกำรระบำยน้ ำเลว ได้แก่กลุม่ชดุดนิท่ี 23, 24 (ชดุดนิทรายขาว ชดุดนิ
วงัเปรียง ชดุดนิบางละมงุ ชดุดนิอบุล ชดุดนิบ้านบงึ ชดุดนิทา่อเุทน) เป็นดนิท่ีพบตามบริเวณท่ีลุม่ระหวา่งสนั
หาดหรือเนินทรายชายฝ่ังทะเล หรือในพืน้ท่ีราบเรียบท่ีอยูใ่กล้ภเูขาหินทราย มีการระบายน า้เลวหรือคอ่นข้าง
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เลวท าให้ดนิแฉะหรือมีน า้ขงัเป็นระยะเวลาสัน้ๆ เม่ือมีฝนตกลงมา เนือ้ดนิเป็นทรายตลอดความลกึ 150 ซม. 
บางแหง่ใช้ท านา หรือปลกูพืชไร่เชน่ อ้อยและปอ บางแหง่เป็นท่ีทิง้ร้างหรือเป็นทุง่หญ้าธรรมชาติ  

5.2 เนื้อดินทรำยจัดที่มีกำรระบำยน้ ำดี ได้แก่ กลุม่ชดุดนิท่ี 43, 44 (ชดุดนิบาเจาะ ชดุดนิหวั
หิน ชดุดนิหลงัสวน ชดุดนิไม้ขาว ชดุดนิพทัยา ชดุดนิระยอง ชดุดนิสตัหีบ ชดุดนิดงตะเคียน ชดุดนิน า้พอง ชดุ
ดนิจนัทกึ) เป็นดนิท่ีพบตามบริเวณหาดทราย สนัทรายชายทะเล หรือบริเวณพืน้ท่ีลอนลาดจนถึงท่ีลาดเชิง
เขาซึง่มีหินพืน้เป็นหินเนือ้หยาบ เนือ้ดนิเป็นทรายตลอดความลกึ 150 เซนตเิมตร คล้ายคลงึกบัดนิทรายจดัท่ี
กลา่วมาแล้วในหวัข้อท่ี 5.2 แตกตา่งกนัท่ีมีการระบายน า้ดีถึงคอ่นข้างมาก สว่นใหญ่ใช้ปลกูพืชไร่บางชนิด 
เชน่ มนัส าปะหลงั สบัปะรด หรือใช้ปลกูไม้ผล เชน่ มะพร้าว มะมว่ง พทุรา มะมว่งหิมพานต์ บางแหง่เป็นป่า
เตง็รังหรือทุง่หญ้าธรรมชาติ 

5.3 เนื้อดินทรำยจัดที่มีชั้นดำนอินทรีย์ ได้แก่ กลุม่ชดุดนิท่ี 42 (ชดุดนิบ้านทอน) เป็นดนิท่ี
พบตามบริเวณหาดทรายเก่าหรือสนัทรายชายทะเลของภาคใต้และภาคตะวนัออก สภาพพืน้ท่ีคอ่นข้าง
ราบเรียบถึงเป็นคล่ืนเล็กน้อย มีการระบายน า้ดีปานกลาง มีลกัษณะเฉพาะตวัคือ ชว่งชัน้ดนิตอนบนจะเป็น
ทรายสีขาว ถดัลงไปในระดบัความลกึประมาณ 60-80 ซม. จะพบชัน้ทรายสีน า้ตาลปนแดงอดัตวัแนน่เป็นชัน้
ดาน เกิดจากการจบัตวักนัของสารประกอบพวกเหล็กและอินทรีย์วตัถ ุ ดนิมีแร่ธาตอุาหารพืชตามธรรมชาติ
ต ่ามาก พืชจะแสดงอาการขาดธาตอุาหารให้เห็นเดน่ชดั ในชว่งฤดแูล้งชัน้ดานจะแห้งและแข็งมากรากพืชไม่
สามารถชอนไชผา่นไปได้ สว่นในฤดฝูนดนิจะเปียกแฉะ พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นป่าเสม็ด ป่าชายหาด ป่าละเมาะ 
บางแหง่ใช้ปลกูมะพร้าว มะมว่งหิมพานต์ และพืชไร่บางชนิด เชน่ มนัส าปะหลงั อ้อย สบัปะรด 

6. ดินตื้น 

ดนิตืน้ ในท่ีนีห้มายถึง ดนิท่ีพบชัน้ลกูรัง ชัน้กรวด ชัน้เศษหิน หรือชัน้หินพืน้ ในระดบัตืน้กวา่ 50 ซม. 
จากผิวดนิ ท าให้เป็นอปุสรรคตอ่การชอนไชของรากพืช การไถพรวน ตลอดจนการดดูซบัน า้และแร่ธาตอุาหาร
พืช เม่ือฝนทิง้ชว่งดนิจะแห้งเร็ว พืชท่ีปลกูมกัไมค่อ่ยเจริญเตบิโตและให้ผลผลิตต ่า 

ได้แก่ กลุม่ชดุดนิท่ี 25, 45, 46, 47 48, 49, 51, 61  มีการจ าแนกตามระบบอนกุรมวิธานดนิเป็น 
skeletal Udorthents, skeletal Endoaquepts, skeletal Haplustalfs, skeletal Plinthic Epiaquults, 
skeletal Plinthic Paleaquults, skeletal Paleudults, skeletal Kandihumults, skeletal Plinthudults, 
skeletal Kandiudults, skeletal Haplustults, skeletal Paleustults, Lithic Haplustolls, shallow 
Hapludolls, skeletal carbonatic Haplustolls แบง่เป็น 4 ประเภทยอ่ย คือ 

6.1 ดินตื้นมีกำรระบำยน้ ำเลว  ได้แก่ กลุม่ชดุดนิท่ี 25 (ชดุดนิอ้น ชดุดนิเพ็ญ ชดุดนิกนัตงั ชดุ
ดนิพยอมงาม ชดุดนิทุง่คา่ย ชดุดนิมว่งคอ่ม ชดุดนิสะท้อน ชดุดนิยา่นตาขาว) เป็นดนิตืน้พบในบริเวณท่ีราบ
ต ่าการระบายน า้คอ่นข้างเลว มีน า้ขงัลกึในชว่งฤดฝูน ท่ีระดบัความลกึประมาณ 25-50 เซนตเิมตร มีกรวด
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หรือลกูรังปนอยูใ่นเนือ้ดนิมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ถดัลงไปเป็นชัน้ดนิท่ีมีศลิาแลงออ่นปน ทบัอยู่
บนชัน้หินผ ุบางแหง่ใช้ท านา บางแหง่เป็นป่าละเมาหรือป่าเตง็รัง 

6.2 ดินตื้นปนลูกรังหรือปนกรวดที่มีกำรระบำยน้ ำดี ได้แก ่ กลุม่ชดุดนิท่ี 45, 46, 49 (ชดุ
ดนิชมุพร ชดุดนิหาดใหญ่ ชดุดนิคลองชาก ชดุดนิเขาขาด ชดุดนิทา่ฉาง ชดุดนิหนองคล้า ชดุดนิยะลา ชดุดนิ
เชียงคาน ชดุดนิกบนิทร์บรีุ ชดุดนิสริุนทร์ ชดุดนิโป่งตอง ชดุดนิโพนพิสยั ชดุดนิบรบือ และชดุดนิสกลนคร) 
เป็นดนิตืน้ท่ีพบตามพืน้ท่ีลอนลาดหรือเนินเขา มีการระบายน า้ดี ตัง้แตด่นิบนลงไปมีลกูรัง (laterite หรือ 
ironstones) หรือหินกรวดมนปะปนอยูใ่นดนิมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร บางแหง่มีก้อนลกูรังหรือ
ศลิาแลงโผลก่ระจดักระจายทัว่ไปตามผิวหน้าดนิ ในภาคใต้ใช้ปลกูยางพารา มะพร้าว หรือไม้ผลบางชนิด ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใช้ปลกูพืชไร่ เชน่  มนัส าปะหลงั อ้อย และปอ บางแหง่เป็นป่าละเมาะ ทุง่หญ้า
ธรรมชาต ิหรือปลกูไม้โตเร็ว 

6.3 ดินตื้นปนหินมีกำรระบำยน้ ำดี ได้แก่ กลุม่ชดุดนิท่ี 47, 48, 51, 61 (ชดุดนิทา่ล่ี ชดุดนิสบ
ปราบ ชดุดนิโป่งน า้ร้อย ชดุดนิไพสาลี ชดุดนิงาว ชดุดนิทา่ยาง ชดุดนิแมริ่ม ชดุดนิพะเยา ชดุดนิน า้ชนุ ชดุดนิ
นาเฉลียง ชดุดนิห้วยยอด ชดุดนิระนอง ชดุดนิย่ีงอ และพืน้ท่ีลาดชนัเชิงเขา) เป็นดนิตืน้พบตามพืน้ท่ีลอนลาด
หรือเนินภเูขา ดนิลา่งท่ีระดบัความลกึประมาณ 30-50 เซนตเิมตร พบเศษหินแตกชิน้น้อยใหญ่ปะปนอยูใ่น
เนือ้ดนิมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร บางแหง่พบหินผหุรือหินแข็งปะปนอยูก่บัเศษหิน บางแหง่มีก้อน
หินและหินพืน้โผลก่ระจดักระจายทัว่ไปตามผิวหน้าดนิ สว่นใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเตง็รัง หรือป่า
ละเมาะ หรือท าไร่เล่ือนลอย ในภาคใต้บางแหง่ใช้ปลกูยางพารา 

6.4 ดินตื้นปนปูนมำร์ล ได้แก่กลุม่ชดุดนิท่ี 52 (ชดุดนิตาคลี ชดุดนิบงึชะนงั) เป็นดนิตืน้ท่ีพบ
ตามพืน้ท่ีราบเรียบถึงเป็นลอนลาดหรือบริเวณท่ีลาดเชิงเขา ดนิมีปนูมาร์ลหรือสารประกอบพวกแคลเซ่ียม
และหรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตปนอยูม่ากกวา่ 80 เปอร์เซ็นต์ พบท่ีระดบัความลกึประมาณ 20-50 เซนตเิมตร 
ดนิประเภทนีจ้ดัวา่มีความอดุมสมบรูณ์สงู แตมี่ปฏิกิริยาเป็นดา่ง เป็นข้อจ ากดัส าหรับพืชบางชนิดท่ีไวตอ่
ความเป็นดา่ง เชน่ สบัปะรด สว่นใหญ่ใช้ปลกูพืชไร่และไม้ผลบางชนิดท่ีชอบดา่ง เชน่ ฝ้าย ข้าวโพด ถัว่ 
มะมว่ง มะพร้าว น้อยหนา่ 

7. ดินบนพื้นที่ลำดชันเชิงซ้อน 

เป็นดนิบนพืน้ท่ีภเูขา รวมถึงท่ีลาดเชิงเขาและท่ีราบหบุเขาท่ีมีขนาดพืน้ท่ีเล็กมากไมส่ามารถกนัแยก
ขอบเขตออกบนแผนท่ีมาตราสว่น 1:50,000 ได้ โดยทัว่ไปมีความลาดชนัมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต์ ลกัษณะดนิ
ผนัแปรไปตามชนิดของหิน มีทัง้ท่ีเป็นดนิตืน้และดนิลกึ บางแหง่มีหินโผลม่าก ลกัษณะดนิง่ายตอ่การถกูชะ
ล้างพงัทลาย ง่ายตอ่การเกิดดนิถลม่ ง่ายตอ่การเกิดน า้ป่าไหลหลากเม่ือฝนตกหนกั ยากตอ่การไถพรวน เป็น
อนัตรายตอ่การท างานของคนสตัว์และเคร่ืองจกัร ควรหลีกเล่ียงท าการเกษตรกรรมในพืน้ท่ีนี ้ แตส่มควรกนัไว้



ดินที่มีปัญหาตอ่การใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมของประเทศไทย กองส ารวจและจ าแนกดิน สิงหาคม 2544 1

0 

 
 

เป็นพืน้ท่ีป่าเพ่ือรักษาแหลง่ต้นน า้ล าธาร หากมีความจ าเป็นจะต้องใช้ปลกูพืชควรมีมาตรการอนรัุกษ์ดนิและ
น า้ และเลือกชนิดพืชท่ีจะปลกูให้เหมาะสม เชน่ ควรปลกูพวกไม้ยืนต้นหรือไม้ผลท่ีมีการไถพรวนดนิน้อยท่ีสดุ 
และควรปลกูพืชคลมุดนิระหวา่งแถวพืชเพื่อปกป้องไมใ่ห้ดนิถกูชะล้างไปโดยง่ายเม่ือมีฝนตกลงมา  

ได้แก่ กลุม่ชดุดนิท่ี 62 


