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ภาพปกหลัง: สวนป่าไม้สักที่อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ อาย ุ18 ป ีระยะปลูก 2 เมตร x 4 เมตร  

ความสูงเฉล่ีย 13.8 เมตร เส้นผ่าศนูย์กลางเฉล่ีย 14.2 เซนติเมตร ความสูงของไม้เด่น  

16.2 เมตร อยู่ในช้ันความเหมาะสมดินสําหรับปลูกไม้สักที่ระดับ 3 

 

Photo on back cover: 18-year-old teak plantation in Kaeng Khro district, Chaiyaphum province,  

with 2 m x 4 m spacing. The average height was 13.8 m, with average diameter 

at breast height (DBH) of 14.2 cm and dominant tree height (DTH) of 16.2 m. The 

plantation’s soil suitability class was class 3. 
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ที่มา 

 การปลูกสวนป่าไม้เศรษฐกิจเป็นการลงทุนระยะยาวที่ใช้ต้นทุนในการดําเนินการสูง และ 

ในบางครั้งอาจประสบปัญหาและเผชิญความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาไฟป่า โรค และแมลง  

เป็นต้น ดังนั้นการปลูกสวนป่าให้ได้ผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ จึงต้องมีการวางแผนการดําเนินการ

อย่างถูกต้อง รอบคอบ และเหมาะสม โดยจะต้องคํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกประการซ่ึงมีอยู่หลายอย่าง

ด้วยกัน ประกอบด้วย การคัดเลือกพันธุกรรมท่ีดี ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม เช่น ลักษณะพ้ืนท่ี ลักษณะดิน 

ภูมิอากาศ เป็นต้น และการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซ่ึงถ้ามีการคัดเลือกชนิดไม้ปลูกที่มีความ

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ต้นไม้จะมีการเจริญเติบโตดี และมีอัตรารอดตายสูง ในทางตรงข้าม หากพ้ืนที่

ไม่เหมาะสมกับชนิดไม้ที่ปลูก ต้นไม้อาจมีการรอดตายที่ต่ําหรือมีการพัฒนาและการเจริญเติบโตที่ช้า 

ส่งผลให้การปลูกสวนป่าไม่สําเร็จตามที่คาดหมายไว้  

 ปัจจัยแวดล้อมที่ควบคุมผลผลิตของการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจมีหลายประการดังได้กล่าวมาแล้วนั้น 

ในบรรดาปัจจัยทั้งหลาย ปัจจัยดินนับว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญยิ่งประการหนึ่ง เนื่องจากดินเป็นที่ยึดเกาะ

ของรากพืช เป็นแหล่งกักเก็บน้ํา และอากาศซ่ึงมีความจําเป็นในการดํารงชีวิตของพืช และยังเป็นแหล่ง

ธาตุอาหารที่พืชนําไปใช้เพ่ือการเติบโต ซ่ึงต้นไม้ที่ปลูกในดินที่มีสภาพแตกต่างกันก็จะได้รับผลผลิต 

ที่แตกต่างกันไป หากปลูกต้นไม้ในสภาพพ้ืนที่ดินที่มีความเหมาะสมแก่ต้นไม้ จะทําให้ได้รับผลผลิตสูง

ตามที่คาดหวังไว้ อย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบันพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีจํากัด การดําเนินการปลูก

สวนป่าจึงมิได้ดําเนินการในพ้ืนที่ที่เหมาะสมเสมอไป การมีความรู้ความเข้าใจในสภาพพ้ืนที่ และ

สามารถตัดสินใจคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับชนิดไม้ที่ต้องการปลูก จะสามารถช่วยให้เกษตรกร 

จะสามารถปลูกสวนป่าไม้เศรษฐกิจให้ประสบผลสําเร็จได้ 

ในสภาพที่ ข้ึนอยู่ตามธรรมชาติ ไม้สักเจริญเติบโตได้ในพ้ืนท่ีที่มีรูปแบบทางธรณีวิทยา 

ที่แตกต่างกัน แต่การเจริญเติบโตจะดีหรือไม่ ข้ึนอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพของดิน อาทิเช่น ความลึก 

โครงสร้าง ความพรุน การระบายน้ํา ความสามารถในการเก็บกักความช้ืน เป็นต้น ไม้สักชอบดินที่มี

ปฏิกิริยาเป็นกลางหรือเป็นด่างเล็กน้อย ตามปกติไม้สักสามารถเจริญเติบโตและมีการพัฒนาได้ดีในดิน

ที่มีค่า pH อยู่ระหว่าง 6.5-7.5 การปลูกไม้สักควรหลีกเล่ียงพ้ืนที่ที่มีน้ําขัง ดินตื้นและดินมีการอัดตัวกัน

แน่น ไม้สักจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตในพื้นที่ที่เป็นดินลูกรัง (laterite soil) แม้ว่าดินบางส่วนจะไม่เกิด

การอัดตัวก็ตาม ไม้สักเป็นพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีแคลเซียม (calcicolous species) หรือ 

ดินชนิดอ่ืนที่มีปริมาณแคลเซียมสูง และเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ไม้อ่ืน ไม้สักต้องการแคลเซียม 

ในปริมาณที่มากกว่าเพ่ือการพัฒนาและการเจริญเติบโต ต้นสักเมื่ออายุน้อยจะแตกรากขนอ่อน 

เป็นจํานวนมากในดินช้ันบนสุดในระหว่างฤดูฝน และรากส่วนมากจะตายในฤดูแล้งและต้นสักจะพัฒนา
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รากใหม่ในดินช้ันลึกลงไป จึงมีความต้องการดินท่ีมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ (White, 1991)  

ในระยะแรกของการเจริญเติบโตรากแก้วของต้นสักมีการพัฒนาอยู่ภายในดินส่วนลึกและเป็นส่วนที่

สําคัญในการดูดน้ําของต้นสัก ต้นสักเมื่ออายุมากจะมีรากแก้วท่ียาวแต่ไม่หนามาก ปริมาณน้ําในดิน 

มีผลต่อปริมาณและการกระจายของรากที่ทําหน้าที่ดูดน้ําในดิน การพัฒนาของรากไม้สักในดินตะกอน

แม่น้ําที่มีน้ําขังและในดินเหนียวจะเกิดการชะงักงันและรากแก้วพัฒนาได้น้อยมาก (Kadambi, 1972)  

ไม้สักสามารถข้ึนได้ในสภาพทางนิเวศวิทยาที่แตกต่างกัน มีปริมาณน้ําฝนรายปีอยู่ระหว่าง 700-2,000 

มิลลิเมตร 

 จากการศึกษาวิจัยของกรมป่าไม้เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของไม้สัก และ

คุณสมบัติต่างๆ ของดิน พบว่า คุณสมบัติของดินที่ มีความสัมพันธ์ต่อการเติบโตของไม้สัก 

ประกอบด้วย pH ของดิน ปริมาณฟอฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปล่ียนได้ ความจุ

ในการแลกเปล่ียนประจุบวก และความอิ่มตัวด้วยด่าง (พรพรรณ และ วิลาวัณย์, 2537) ซ่ึงจะเห็นได้ว่า

ในดินที่ย่อยสลายจากหินปูนจะมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปลูกไม้สักได้ดีถึงดีมาก  

  กรมป่าไม้ และ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญ่ีปุ่น (JIRCAS)  

ได้ร่วมกันจัดทําแผนที่แสดงความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกไม้สักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจปลูกไม้สักได้ โดยที่ดําเนินการ 

เสร็จส้ินแล้ว ได้แก่ พ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี และหนองบัวลําภู  (โครงการความร่วมมือด้านการวิจัย

ระหว่างกรมป่าไม้ และ JIRCAS, 2555) สําหรับการจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูก 

ไม้สักในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นน้ีได้ดําเนินการเพ่ิมเติมโดยใช้วิธีการและข้อมูลที่ได้จาก 

การศึกษาวิจัยการจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สักในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัด

หนองบัวลําภู โดยกรมป่าไม้มีแผนดําเนินการจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก

เพ่ิมเติมในจังหวัดอ่ืนๆ ด้วย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้มีความประสงค์จะปลูกสวนป่าไม้สัก 

รวมถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะประกอบการวางแผนการดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จต่อไป  

ซ่ึงในการจัดทําแผนที่น้ีได้ใช้ข้อมูลชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน โดยแบ่งช้ันความเหมาะสมเป็น 5 ระดับ 

แยกตามชุดดินต่างๆ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการคัดเลือกช้ันความเหมาะสม 

ของดินในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่มีลักษณะชุดดินแบบเดียวกันได้ด้วย 

 

ชั้นความเหมาะสมของดิน  

 จากโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างกรมป่าไม้ และ JIRCAS (2555) ซ่ึงได้ทําการ 

ศึกษาและจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สักในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัด

หนองบัวลําภูได้กําหนดช้ันความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ข้อจํากัดของช้ันดิน ความสัมพันธ์

ระหว่างระดับความเหมาะสมของดินกับระดับการเจริญเติบโตของไม้สัก ดังนี้ 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

 ช้ันความเหมาะสมของดิน  จากการศึกษาความเหมาะสมของดินมี  5  ช้ัน  ดังนี้ 

 1)  ดินมีความเหมาะสมมากที่สุด  (very well suited soil) 

 2)  ดินมีความเหมาะสมดี  (well suited soil) 

 3)  ดินมีความเหมาะสมปานกลาง (moderately suited soil) 

 4)  ดินมีความเหมาะสมน้อย  (poorly suited soil) 

 5)  ดินไม่มีความเหมาะสม  (unsuited soil) 

 

 ช้ันความเหมาะสมของดินที่ 1  เป็นช้ันที่มีความเหมาะสมของพ้ืนที่สําหรับการปลูกไม้สักดีที่สุด

กล่าวคือ ไม่มีข้อจํากัด (limitation) ของช้ันดิน แต่ดินที่มีคุณสมบัติเป็นกรดเล็กน้อยได้ถูกจัดไว้ในช้ัน 

ที่มีความเหมาะสมที ่1 ด้วย 

 ช้ันความเหมาะสมของดินท่ี 2  เป็นช้ันที่มีความเหมาะสมของพ้ืนที่สําหรับการปลูกไม้สักที่มี

ข้อจํากัดของช้ันดินบางประการ  เช่น  มีธาตุอาหารในดินน้อยเกินไป 

 ช้ันความเหมาะสมของดินที่ 3 และ 4  เป็นช้ันความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่สามารถปรับปรุง

แก้ไขคุณสมบัติของดิน  โดยการจัดการดิน  เช่น  การใส่ปุ๋ย  การปลูกพืชตระกูลถั่วควบกับไม้สัก  

เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินได้  ซ่ึงจะทําให้สวนป่ามีการเจริญเติบโตและผลผลิตเพิ่มมากข้ึน 

 ช้ันความเหมาะสมของดินท่ี 5  ซ่ึงเป็นช้ันที่ดินไม่มีความเหมาะสมน้ัน หมายความว่า 

ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขโดยวิธีการจัดการดินได้  จึงไม่ควรใช้ปลูกไม้สักในพ้ืนที่น้ี 

 

ข้อจํากัดของชั้นความเหมาะสม 

 ข้อจํากัดของช้ันความเหมาะสมที่พบมีดังนี้ 

a : เป็นกรดเล็กน้อยสําหรับไม้สัก 

d : มีปัญหาการระบายน้ํา  ดินเปียกเกินไป  สําหรับไม้สัก 

f :  มีปัญหาน้ําท่วม 

g : มีกรวดผสม  หรือ  ดินตื้น 

n : สถานะของธาตุอาหาร  มีธาตุอาหารหลักหรือธาตอุาหารรองมากหรือ 

น้อยเกินไป ทาํให้ปฏิกิริยาดินมีความเป็นกรดเปน็ด่างมากหรือน้อยเกินไป เปน็ต้น 

s : เนื้อดินไม่เหมาะสม เช่น เปน็ทรายจัด หรือความอุดมสมบรูณ์ของดิน 

ตามธรรมชาติต่ํา 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเหมาะสมของดินกับการเจริญเติบโตของไม้สัก 

 จากการสํารวจการเจริญเติบโตในภาคสนามได้จําแนกช้ันการเจริญเติบโตของไม้สักออกเป็น  

5 ระดับ ตามลักษณะช้ันคุณภาพพ้ืนที่ (site index)  ตามตารางผลผลิตของสวนป่าไม้สักในภาคตะวัน ออก

เฉียงเหนือที่จัดทําข้ึนโดยโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างกรมป่าไม้ และ JIRCAS  (2554)  

โดย 1 หมายถึง  การเจริญเติบโตของไม้สักอยู่ในระดับดีมาก  2  ระดับดี   3  ระดับปานกลาง  4 ระดับพอใช้  

และ  5  อยู่ในระดับไม่ดี  ความสัมพันธ์ระหว่างช้ันการเจริญเติบโตของไม้สักกับช้ันความเหมาะสมของ

ดินเป็นดังนี้ 

 

ชั้นความเหมาะสมของดิน ชั้นการเจริญเติบโตของไม้สัก 

1 1  2 

2n 2  3 

3d 3  4 

3g 3  4 

3s 3  4 

4d 4  5 

4g 4  5 

5f 5
 

ที่มา:  โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างกรมป่าไม้ และ JIRCAS, (2555) 

 

 ซ่ึงช้ันการเจริญเติบโตของไม้สักนั้นการจัดให้อยู่ในช้ัน 1  2  หมายความว่า ในช้ันความ

เหมาะสมของดินที่ 1 นี้ ตามศักยภาพจะสามารถทําให้การเจริญเติบโตของไม้สักอยู่ในระดับ 1 หรือ 

ระดับ 2 ทั้งน้ีต้องมีองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น การจัดการ การดูแลรักษา โดยเฉพาะในระยะแรกหลังการปลูก  

ซ่ึงหากมีการจัดการที่ดีตั้งแต่การเลือกกล้าไม้ การปลูก และการจัดการที่ดิน ไม้สักจะสามารถ

เจริญเติบโตได้ในระดับที่ดีที่สุด (ช้ัน 1) 

 

ผลการศึกษา 

ดินที่พบในจังหวัดชัยภูมิ 

จากข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1/50,000 ในจังหวัดชัยภูมิ มีกลุ่มชุดดิน จํานวน 34 

กลุ่ม ได้แก่กลุ่มชุดดินที่ 1  3  4  5  6  7  15  17  18  19  20  21  22  24  25  28  29  31  33  35  
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

36  38  40  41  44  46  47  48  49  52  55  56  59  61  และหน่วยผสมของกลุ่มชุดดิน เช่น 

18/35, 49B/56B เป็นต้น จํานวน 120 หน่วย   

 

ดินที่พบในจังหวัดขอนแก่น 

จากข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1/50,000 ในจังหวัดขอนแก่น มีกลุ่มชุดดิน จํานวน 32 

กลุ่ม ได้แก่กลุ่มชุดดินที่ 1  3  4  5  6  7  15  17  18   20  21  22  24  25  28   31  33  35  36  38  

40  41  44  46  47  48  49  52   56  59  60  61  และหน่วยผสมของกลุ่มชุดดิน เช่น 17/18, 

41B/44B เป็นต้น จํานวน 91 หน่วย  

 

โดยกลุ่มชุดดินที่ 1 – 25 และ 59 เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในที่ลุ่มและเมื่อแยกตามกลุ่มเนื้อ

ดินและลักษณะเด่นได้ดังนี้ 

 กลุ่มชุดดินที่ 1  3  4  5  6  7   จัดเป็นกลุ่มดินเหนียว 

 กลุ่มชุดดินที่ 15    จัดเป็นกลุ่มดินทรายแป้ง 

 กลุ่มชุดดินที่ 17  18  จัดเป็นกลุ่มดินร่วนละเอียด 

 กลุ่มชุดดินที่ 19  21  22  59 จัดเป็นกลุ่มดินร่วนหยาบ 

 กลุ่มชุดดินที่ 20    จัดเป็นกลุ่มร่วนหรือเหนียวที่เป็นดินเค็ม 

 กลุ่มชุดดินที่ 24    จัดเป็นกลุ่มดินทราย 

 กลุ่มชุดดินที่ 25    จัดเป็นกลุ่มดินตื้น 

กลุ่มชุดดินที่ 28 – 56 และกลุ่มชุดดินที่ 60 - 61 เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในที่ดอน     

ที่อยู่ในเขตดินแห้ง และเมื่อแยกตามกลุ่มเนื้อดินและลักษณะเด่นได้ดังนี้ 

 กลุ่มชุดดินที่ 28  29  31   จัดเป็นกลุ่มดินเหนียว 

 กลุ่มชุดดินที่ 33  38 จัดเป็นกลุ่มดินริมแม่น้ํา เป็นดินทรายแป้งหรือร่วนหยาบ 

 กลุ่มชุดดินที่ 35  36  จัดเป็นกลุ่มดินร่วนละเอียด 

 กลุ่มชุดดินที่ 40  60  จัดเป็นกลุ่มดินร่วนหยาบ 

 กลุ่มชุดดินที่ 41  44  จัดเป็นกลุ่มดินทราย 

 กลุ่มชุดดินที่ 46  47  48  49 จัดเป็นกลุ่มดินตื้น 

 กลุ่มชุดดินที่ 52    จัดเป็นกลุ่มดินตื้นที่พบช้ันมาร์ล 

 กลุ่มชุดดินที่ 55  56    จัดเป็นกลุ่มดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพ้ืนหรือลูกรัง 

 กลุ่มชุดดินที่ 61   จัดเป็นกลุ่มดินตื้นที่ลาดเชิงเขา 

ลักษณะการใช้ประโยชน์ของกลุ่มชุดดินดังกล่าวสามารถศึกษาละเอียดได้จากสํานัก

สํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2548) 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

จากการศึกษาปริมาณพ้ืนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สักในจังหวัดชัยภูมิและ

จังหวัดขอนแก่น สามารถแบ่งพ้ืนที่ตามช้ันความเหมาะสมได้ดังนี้ 

 

ปริมาณเนื้อที่ความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกไม้สักในจังหวัดชัยภูมิ  

หน่วยแผนที่ 
เนื้อที่

หมายเหตุ 
ไร่ เปอร์เซ็นต์

1 713,422 8.93
 
เหมาะสมมากที่สุด 
792,835 ไร่ 
9.92 เปอร์เซ็นต ์

 

1/2g 48,278 0.60
1/2n 5,744 0.07

1/3g 23,704 0.30

1/3s 1,472 0.02
1/4g 215 -

2 339,642 4.25  
 
เหมาะสมด ี
673,633 ไร่ 
8.44 เปอร์เซ็นต ์
 

2/2g 114,923 1.44
2/3g 87,628 1.10

2/3s 38,953 0.49

2/4g 1,385 0.02
2g 87,705 1.10

2g/4g 3,397 0.04

3 3,708 0.05  
 
เหมาะสมปานกลาง 
2,390,146 ไร่ 
29.92 เปอร์เซ็นต ์
 
 

3g 743,232 9.30
3g/2 12,132 0.15
3g/2g 86,388 1.08
3g/4g 80,033 1.00
3s 1,084,095 13.57
3s/3g 371,982 4.66
3s/4g 8,576 0.11

4d 13,830 0.17 เหมาะสมน้อย 
1,556,405 ไร่   19.48 เปอร์เซ็นต์4g 1,542,575 19.31

5f 1,086,029 13.60  
ไม่มีความเหมาะสม 
1,128,523 ไร่ 
14.13 เปอร์เซ็นต ์

5f/1 13,186 0.17
5f/2 1,562 0.02
5f/3g 4,279 0.05
5f/3s 23,467 0.29

SC 1,400,284 17.53 พื้นที่ภูเขา 
U 6,081 0.08 ที่อยู่อาศัย 

W 38,522 0.48 แหล่งน้ํา

รวมเนื้อที่ 7,986,429 100.00
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

ปริมาณเนื้อที่ความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกไม้สักในจังหวัดขอนแก่น  

หน่วยแผนที่ 
เนื้อที่

หมายเหตุ 
ไร่ เปอร์เซ็นต์

1 129,741 1.91 เหมาะสมมากที่สุด 

158,428 ไร่ 

2.33 เปอร์เซ็นต ์

1/2g 6,632 0.10

1/3g 22,055 0.32

2 862 0.01  

 

เหมาะสมด ี

1,754,604 ไร่ 

25.78 เปอร์เซ็นต ์

 

 

2/1 16,067 0.24

2/2g 23,156 0.34

2g 1,296 0.02

2n 711,214 10.45

2n/3g 145,323 2.14

2n/3s 852,934 12.52

2n/4g 3,752 0.06

3 25,903 0.38  

 

เหมาะสมปานกลาง 

1,413,146 ไร่ 

20.76 เปอร์เซ็นต ์

 

3/4d 137,720 2.02

3g 274,668 4.04

3g/4g 1,977 0.03

3s 921,615 13.54

3s/2g 497 0.01

3s/3g 35,464 0.52

3s/4g 15,302 0.22

4d 85,044 1.25  

เหมาะสมน้อย 

142,874 ไร่ 

2.11 เปอร์เซ็นต์ 

4d/2a 2,399 0.04

4d/3g 1,049 0.02

4g 46,141 0.68

4g/3g 8,241 0.12

5f 2,512,046 36.92  

ไม่มีความเหมาะสม 

2,539,297 ไร่ 

37.33 เปอร์เซ็นต ์

5f/2n 1,829 0.03

5f/3g 11,302 0.17

5f/4d 14,120 0.21

SC 473,643 6.96 พื้นที่ภูเขา 

U 42,406 0.62 ที่อยู่อาศัย 

W 279,346 4.11 แหล่งน้ํา 

รวมเนื้อที่ 6,803,744 100.00
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

ซ่ึงสามารถจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกไม้สักในจังหวัดชัยภูมิและ

จังหวัดขอนแก่น ได้ดังนี้ 

 

 
 

แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สักจังหวัดชัยภูมิ 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สักจังหวดัขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิมีบริเวณที่เหมาะสมมากที่สุด สําหรับการปลูกไม้สัก จํานวน 792,835 ไร่  

หรือ  9.92 เปอร์เซ็นต์ ดินมีความเหมาะสมดี 673,633 ไร่ หรือ 8.44 เปอร์เซ็นต์ ดินมีความเหมาะสม

ปานกลาง  2,390,146 ไร่ หรือ  29.92 เปอร์เซ็นต์ ดินมีความเหมาะสมน้อย 1,556,405 ไร่ หรือ 

19.48 เปอร์เซ็นต์ และดินไม่มีความเหมาะสม 1,128,523 ไร่ หรือ  14.13 เปอร์เซ็นต์ 

พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นมีบริเวณที่เหมาะสมมากที่สุด สําหรับการปลูกไม้สัก จํานวน 158,428 ไร่  

หรือ 2.33 เปอร์เซ็นต์ ดินมีความเหมาะสมดี 1,754,604 ไร่ หรือ 25.78 เปอร์เซ็นต์ ดินมีความเหมาะสม

ปานกลาง 1,413,146 ไร่ หรือ 20.76 เปอร์เซ็นต์ ดินมีความเหมาะสมน้อย 142,874 ไร่ หรือ 2.11 

เปอร์เซ็นต์ และดินไม่มีความเหมาะสม 2,539,297 ไร่ หรือ 37.33 เปอร์เซ็นต์   

 ชุดดินที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกไม้สักมากที่สุด ในบริเวณจังหวัดชัยภูมิและจังหวัด

ขอนแก่น ได้แก่ ชุดดินโชคชัย ชุดดินปากช่อง ชุดดินสูงเนิน ชุดดินเลย ชุดดินวังไฮ ชุดดินธาตุพนม  

ชุดดินสีคิ้ว และชุดดินที่เหมาะสมดีต่อการปลูกไม้สัก ได้แก่ ชุดดินชัยบาดาล ชุดดินดงลาน ชุดดินโคราช  

ชุดดินสตึก ชุดดินวาริน ชุดดินยโสธร ชุดดินตาคลี 

 

คําแนะนําในการเลือกพื้นที่ที่มีสภาพดินเหมาะสมสําหรับการปลูกไม้สัก 

 แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกไม้สัก ได้จัดทําข้ึนจากลักษณะทั่วไปของกลุ่มชุด

ดินตามแผนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ซ่ึงในสภาพความเป็นจริงแล้วการจัดการสวนป่า เช่น การใส่ปุ๋ย  

การให้น้ํา และการปรับปรุงดินโดยวิธีการต่างๆจะสามารถปรับระดับช้ันความเหมาะสมให้ดีมากข้ึนได้ 

 เนื่องจากไม้สักเป็นชนิดไม้ที่ต้องปลูกในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ดังนั้นเพ่ือให้การปลูกสร้างสวนป่าไม้

สักได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ หรือสามารถให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีคุ้มค่ากับการลงทุน  

ควรเลือกพ้ืนที่ที่มีสภาพดินในช้ันคุณภาพที่ 1-2 ทั้งน้ีอาจมีต้องการจัดการเพื่อปรับปรุงข้อจํากัดของ 

ช้ันดินบางประการ ส่วนในช้ันความเหมาะสมที่ 3-4 นั้น อาจต้องใช้การจัดการที่เหมาะสมเพ่ือปรับปรุง

สภาพดิน ซ่ึงข้ึนอยู่กับความคุ้มค่าของการลงทุน เช่น 4d ซ่ึงมีข้อจํากัดในเรื่องการระบายน้ํา หากต้อง 

มีการขุดร่องเพ่ือระบายน้ําอาจเป็นการเพ่ิมเงินลงทุนมากเกินความจําเป็น หรือในกรณี 3g ซ่ึงมี

ข้อจํากัดเรื่องการมีกรวดผสมในดินนน้ันการจัดการเพ่ือการปรับปรุงดินอาจทําได้ยากหรือต้องการ 

การลงทุน และอาจทําให้ได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการปลูกไม้สักในพ้ืนท่ี 

ที่มีความเหมาะสมของดินอยู่ในระดับที่ 5 เนื่องจากจะทําให้การปลูกไม้สักไม่ประสบผลสําเร็จ 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

เอกสารอ้างอิง  

โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างกรมป่าไม้และ JIRCAS (2554) ตารางผลผลิตของสวนป่า 

ไม้สักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 54 หน้า, ห้างหุ้นส่วนจํากัดฟันนี่ พับบลิซซ่ิง, กรงุเทพมหานคร 

โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างกรมป่าไม้และ JIRCAS (2555) แผนที่ความเหมาะสมของดิน

สําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลําภู. 70 หน้า, ห้างหุ้นส่วนจํากัดฟันน่ี 

พับบลิซซ่ิง, กรุงเทพมหานคร 

พรพรรณ จงสุขสันติกุล และวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ (2537) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติ

บางประการของดินและการเจริญเติบโตของไม้สัก. รายงานผลการวิจัย ฉบับท่ี 1 ป ีพ.ศ. 2537. 

ส่วนวนวัฒนวิจัย สํานกัวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้. กรุงเทพมหานคร 

สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2548) มหัศจรรย์พันธุ์ดิน. (ออนไลน์).http://oss101.ldd.go.th/ 

thaisoils_museum/62_soilgroup/main_62soilgroup.htm. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์. (วันที่ค้นข้อมูล 3 มีนาคม 2558) 

Kadambi K. (1972) Silviculture and management of Teak, 137pp, Bulletin 24, School of Forestry 

Stephen F. Austin State University Nacogdoches, Texas 

White K.J. (1991) Teak – Some aspects of Research and Development. 53 pp. FAO Regional 

 Office for Asia and the Pacific (RAPA), Bangkok 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก 

ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวดัขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

 

ดัชนีหน้าแผนที่ 

 

การทําแผนที่ความเหมาะสมของดนิสําหรับการปลูกไมส้ักครั้งนี้ใช้เส้นรุง้ (Latitude)  
และเส้นแวง (Longitude) ที่แสดงดว้ยระบบพิกัด WGS-84 ใช้ข้อมูลแนวเขต
ปกครองของกรมการปกครอง  สาํหรับแผนที่ดนิใชข้องกรมพัฒนาที่ดนิ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  
Latitude and longitude are shown in WGS-84 coordinate system.  
Administrative area digital file (shape file) from Department of Provincial 
Administration, Ministry of Interior and soil maps were from Land Development 
Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives were used for conducting 
this soil suitability map. แสดงตําแหน่งของจังหวัดจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
 



22 

แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ตัวอยา่งดินตามช้ันความเหมาะสมของดิน 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

 

ดินมีความเหมาะสมดี (Soil Suitability Class 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ดินมีความเหมาะสมปานกลาง (Soil Suitability Class 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

 

ดินมีความเหมาะสมนอ้ย (Soil Suitability Class 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภอบําเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

ดินมีความเหมาะสมมากที่สุด (Soil Suitability Class 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

 

ดินมีความเหมาะสมดี (Soil Suitability Class 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อําเภอเวียงเก่า  จังหวัดขอนแก่น 

 

 

ดินมีความเหมาะสมปานกลาง (Soil Suitability Class 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

 

ดินมีความเหมาะสมนอ้ย (Soil Suitability Class 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

 

 

ดินไม่มีความเหมาะสม (Soil Suitability Class 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
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แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

 

คํานิยม 

 

 ขอขอบพระคุณเกษตรกรเจ้าของสวนป่าไม้สักในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นทุกท่านที่ให้

ความอนุเคราะห์พื้นที่ในการศึกษาวิจัย เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของไม้สัก เก็บตัวอย่างดินและให้ข้อมูล

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสานงานป่าไม้ชัยภูมิ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 

(นครราชสีมา) และเจ้าหน้าที่ของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) สําหรับการอนุเคราะห์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลระหว่างการศึกษาวิจัย 

รวมท้ังขอขอบพระคุณ นายวิษณุ ดํารงค์สัจจ์ศิริ ผู้อํานวยการส่วนสํารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ และนางวราวรรณ ชนะกิจรุ่งเรือง ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ สํานักแผนและ

สารสนเทศ ที่ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก 

ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานรบัผิดชอบ (Contact Information) 

 

กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม้  กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย  

สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 

เลขท่ี 61 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5421, 5424 

www.forest.go.th 

 

 

ส่วนการป่าไม้ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น 

1-1 โอวาชิ ซึกุบะ อิบารากิ 305-8686 ประเทศญี่ปุ่น 

www.jircas.affrc.go.jp 



54 

แผนที่ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไม้สัก ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติ 

แห่งประเทศญ่ีปุ่น 

 (Japan International Research Center  

for Agricultural Science) 

กรมป่าไม ้

(Royal Forest Department) 
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