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การก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการจากการศึกษาเขตพัฒนาที่ดินในกรอบพ้ืนที่ลุ่ มน้ า เพ่ือให้เห็น
ภาพรวมของการพัฒนาที่ดินเชิงพ้ืนที่ โดยมีการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า 
แก้ไขทรัพยากรดินที่มีปัญหาและการพัฒนาทรัพยากรดินในรูปแบบ วิธีการ หรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
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จากลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์และก าหนดพื้นที่ด าเนินการ จากนั้นเข้าศึกษาพื้นที่ด าเนินการ จัดท า
แผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ตลอดจนจัดท ารายงานการส ารวจดินในพื้นที่ด าเนินการ  
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ปัญหาของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ เพ่ือคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า โดยคัดเลือกพ้ืนที่ตัวแทนซึ่ง
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ลูกรัง และดินทรายแป้ง  พบปัญหาดินตื้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และดินบนพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน ดิน
เหมาะสมส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

พ้ืนที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นเขตเกษตรกรรมเพ่ือผลิตอาหาร พืชพลังงานและวัตถุดิบทางการ
เกษตรที่มีคุณภาพ โดยก าหนดเป็นพ้ืนที่มีศักยภาพผลิตพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พ้ืนทีป่ลูกป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่าง และบริเวณที่กันออกเพ่ือการอนุรักษ์ ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนการใช้ที่ดิน การวางระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และการวางนโยบายในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
การปลูกพืชส าหรับพื้นที่ด าเนินการ 
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Abstract 

 Land Development Zoning of Basin was implemented by Land Development 
Department. Using the activities of land development such as soil and water conservation 
in the form of the methods or activities associate with problem and potential of soil resources.  
 The overall objective of this study is 1) to identified a study area of land development 
zone located the Ma Nam Pra Sae Sub-Basin 2) to investigated of soil characteristics, land 
use, land evaluation of economic crops and soil mechanics of the study area for soil mapping, 
land use mapping, and soil survey reporting. 
 The methodology is divided into three main stages process. The first stage involves 
identifying a Land Development Zone located the Sub-Basin based on physical data and 
problem situation analysis. The second stage involve identifying the study area located 
the Land Development Zone based on physical data and problem situation analysis. The 
last stage involves soil and land use surveying on scale 1:4,000. This stage is to investigated 
of soil characteristics, land use, land evaluation of economic crops and soil mechanics of 
the study area for soil mapping and soil survey reporting, land use mapping including 
potential evaluation of soil resource and land development approach.  
 Ban Klong Pa Mai (Village No. 6) and Ban Khao Puk Pook (village No. 7), Kasabon 
Sub-district, Klaeng District, Rayong Province located Klong Wai - Klong Po Land Development 
Zone of Ma Nam Pra Sae Sub-Basin was selected as a study area. The study area has landscape 
and soil condition, which are representative of Klong Wai - Klong Po Land Development Zone. 
 The terrain of the study area is plain to complex slope and located on a height 
of 14 to 80 meters above sea level. Soil resources are classified into seven soil series and 
four phases of soil variant as follows: Chumphon series (Cp-slB/d2g,E1) , Huai Yot series 
(Ho-sglE/d2c,E3) , Khlong Chak series (Kc-clB/d2g,E1 and Kc-clC/d2g,E2) , Khlong Teng series 
(Klt-clB/d2c,E1,  Klt-clC/d2c,E2 and Klt-clD/d2c,E2) , Khiong Thom series (Km-slB/d5,E1) , Na Thon 
series (Ntn-clB/d3c,E1 and Ntn-clC/d3c,E2), Phato series (Pto-slC/d3c,E1 and Pto-slD/d3c,E2), 
Kho Hong gray mottel variant (Kh-gm-slA/d5,E1), Ruso fine-lomay variant (Ro-fl-slA/d5,E1),  
Ruso gray mottle variant (Ro-gm-clA/d5,E0), Tha Sae gray mottle variant (Te-gm-slA/d5,E1). 
  Are upland soil. Soil texture are coarse-loamy, fine-loamy, skeletal soil and silt. 
The soil problems are shallow, low fertility and slope complex. These soil are resources are 
suitable for field crop, perennials, fruit trees, and grass.  
 The study area has the potential as agricultural land for food production, energy 
crops and good quality of the agricultural raw materials. The potential of the study area are 
vegetable productivity, perennials and fruit trees, field crop, and the 3 Forest 4 Benefits 
(King Rama 9’s principles). This study can be used for the land use planning, soil and water 
conservation implementation and set up a policy to change the planting area.  
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ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง 
84 

ตารางที่ 11 สรุปความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง 

85 

ตารางที่ 12 ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง 

91 

ตารางที่ 13 ความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง 

92 

ตารางที่ 14 ปัญหาทรัพยากรดิน พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองหวาย-คลองโพล้ 97 
ตารางที่ 15 ความลาดชัน พ้ืนที่ด าเนินการ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ 102 
ตารางที่ 16 สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7  

ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
107 

ตารางที่ 17 การจ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน พ้ืนที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6           
บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  
(Soil Survey Staff, 2014) 

112 

ตารางที่ 18 ทรัพยากรดิน พ้ืนที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7  
ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

113 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



(v) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  
   

  หน้า 
   

ตารางที่ 19 ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ด าเนินการ  
บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 

133 

ตารางที่ 20 สรุปความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ด าเนินการ  
บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน  อ าเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 

134 

ตารางที่ 21 ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ พ้ืนที่ด าเนินการ 
บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน  
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

141 

ตารางที่ 22 สรุปความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ พ้ืนที่ด าเนินการ 
บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน  
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

143 

ตารางที่ 23 ปัญหาทรัพยากรดิน พื้นที่ด าเนินการบ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6   
บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  

148 

ตารางที่ 24 ศักยภาพดิน พ้ืนที่ด าเนินการบ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6   
บ้านเขาผักกดู หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

152 

   
   
   
   
   
   

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



(vi) 
 

สารบัญภาพ 
 

  หน้า 
   

ภาพที่ 1 ที่ตั้ง อาณาเขตและสภาพภูมิประเทศ ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ (รหัส 1805) 26 
ภาพที่ 2 ระดับความลาดชัน ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ (รหัส 1805) 28 
ภาพที ่3 เส้นชั้นความสูง ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ (รหัส 1805) 29 
ภาพที่ 4 สภาพการใช้ที่ดิน ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ (รหัส 1805) 32 
ภาพที่ 5 ธรณีวิทยา ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ (รหัส 1805) 34 
ภาพที่ 6 ทรัพยากรดิน ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ (รหัส 1805) 40 
ภาพที่ 7 ปัญหาทรัพยากรดิน ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ (รหัส 1805) 59 
ภาพที่ 8 ขอบเขต เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง 62 
ภาพที่ 9 ความลาดชัน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง 64 

ภาพที่ 10 เส้นชั้นความสูง เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง 65 
ภาพที่ 11 สมดุลของน้ าเพ่ือการเกษตรในรอบ 10 ปี จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2548-2557) 67 
ภาพที่ 12 สภาพการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ 72 
ภาพที่ 13 ธรณีวิทยา เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ 73 
ภาพที่ 14 ทรัพยากรดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ 77 
ภาพที่ 15 ความเหมาะสมของดิน ส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เขตพัฒนาที่ดิน  

ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ 
88 

ภาพที่ 16 ปัญหาทรัพยากรดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ 98 
ภาพที่ 17 ที่ตั้ง อาณาเขตและสภาพภูมิประเทศ พ้ืนที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  

บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
103 

ภาพที่ 18 ความลาดชัน พ้ืนที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7  
ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

104 

ภาพที่ 19 เส้นชั้นความสูง พื้นที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7  
ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

105 

ภาพที่ 20 สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 
ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

109 

ภาพที่ 21 ทรัพยากรดิน พ้ืนที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7  
ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

115 

ภาพที่ 22 ชั้นความเหมาะสมของดิน พ้ืนที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  
บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

137 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



(vii) 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
   
  หน้า 
   
ภาพที่ 23 ปัญหาทรัพยากรดิน พื้นที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 

ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
148 

ภาพที่ 24 ศักยภาพดิน พ้ืนที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7  
ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

152 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าคลองหวาย-คลองโพล้ 
ลุ่มน  าสาขาแม่น  าประแสร์ (รหัส 1805) ลุม่น  าหลกัชายฝั่งทะเลตะวันออก (รหัส 18) 

พื นที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7  
ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 
1. บทน า 

ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนฐานที่ส าคัญทางการเกษตร เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่จ าเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืช เป็นแหล่งธาตุอาหารและน้ า เป็นที่ค้ าจุนการทรงตัวของพืช และเป็นที่อยู่อาศัย
ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดินเป็นแหล่งที่มาของปัจจัยสี่ส าหรับมนุษย์ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม  
ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย ทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้หรือรักษาไว้ได้ แต่เกิดทดแทน
ตามธรรมชาติได้ช้ามาก มนุษย์สามารถดูแลรักษาดินโดยการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม ประกอบกับ  
มีการปรับปรุงบ ารุงดินและอนุรักษ์ดินอย่างถูกต้อง  

จากการใช้ทรัพยากรดินจากอดีตถึงปัจจุบัน สถานภาพเกี่ยวกับคุณภาพของทรัพยากรที่ดิน 
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภาวะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ตลอดจนการพัฒาเทคโนโลยี
ทางด้านการพัฒนาที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งแง่ลบและแง่บวก ซึ่งสภาพปัญหาในแต่ละท้องถิ่น
ก็มีความแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ ในการนี้เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาที่ดินเชิงพ้ืนที่  
กรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินการจัดท าเขตพัฒนาที่ดินในกรอบพ้ืนที่ลุ่มน้ า ในปี พ.ศ. 2550 และมีการปรับปรุงใน
ปี พ.ศ. 2556 ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นฎหมาย
ที่ให้อ านาจกรมพัฒนาที่ดินเข้าด าเนินการพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
เป็นกลไกส าคัญในการป้องกันแก้ไขทรัพยากรดิน การเสื่อมโทรมและพังทลายของดิน 

ในปีงบประมาณ 2558 สถานีพัฒนาที่ดินระยองร่วมกับส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ได้ด าเนินการ
คัดเลือกพ้ืนที่บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
เป็นพื้นทีด่ าเนินการ ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ (รย. 5) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ 
(รหัส 1805) เป็นพ้ืนที่ด าเนินการที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร ครอบคลุม
สภาพปัญหาส่วนใหญ่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ เกษตรกรมีความพร้อมเข้าร่วม
โครงการทีย่อมรับรูปแบบและวิธีการพัฒนาที่ดินตามแนวทางของกรมพัฒนาที่ดิน  

จากการวิเคราะห์ปัญหาลุ่มน้ าเขตพัฒนาที่ดินและคัดเลือกพ้ืนที่ตัวแทนปัญหาแล้ว จ าเป็นต้องมี
การส ารวจดินในพ้ืนที่ด าเนินการอย่างละเอียดเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาของทรัพยากรดินในพ้ืนที่ด าเนินการ 
ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปจัดท าแผนการพัฒนาที่ดินอย่างละเอียดในระดับไร่นา น าสู่การสาธิตงานพัฒนาที่ดิน
ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์ดินและน้ า การฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรม 
การปรับปรุงบ ารุงดิน การแก้ไขทรัพยากรดินที่มีปัญหาและการพัฒนาทรัพยากรดินในรูปแบบ วิธีการ หรือ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและศักยภาพของทรัพยากรดินตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือ
พัฒนาที่ดินให้เกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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2. วัตถปุระสงค์ 
1)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ (รหัส 1805) 

ส าหรับก าหนดเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า 
2)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า  ส าหรับก าหนด

พ้ืนทีด่ าเนินการในด้านการพัฒนาที่ดินตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
3)  เพ่ือศึกษาลักษณะและสมบัติดิน จ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน สภาพการใช้ที่ดิ น 

ประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและงานทางด้านปฐพีกลศาสตร์ในพ้ืนที่
ด าเนินการ 

4)  เพ่ือจัดท าแผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดินและรายงานการส ารวจดินในพ้ืนที่ด าเนินการ 
บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

3. การตรวจเอกสาร 
3.1 การศึกษาและการจัดการพื นที่ลุ่มน  า 
 ความหมายของลุ่มน  า (watershed) ได้มีนักอุทกวิทยาหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความไว้

หลายประการ ดังกล่าวอ้างไว้ในหนังสือแผนที่มาตรฐานการแบ่งลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าสาขาของประเทศไทย 
(กรมทรัพยากรน้ า, 2552) ดังนี้ 

   Webster’s Dictionary ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า ลุ่มน้ าคือพื้นที่ผิวลาดชัน ซึ่งจะ
ระบายน้ าจากเส้นสันปันน้ า ไหลออกสู่ปากน้ าของล าน้ า หรือกล่าวสั้นๆ ได้ว่า ลุ่มน้ าคือ พ้ืนที่รอบด้วยเส้น
สันปันน้ า 

   เส้นสันปันน้ า (topographic divide) หมายถึง เส้นแบ่งเขตแดนการไหลของน้ าลงสู่
ลุ่มน้ า เส้นนี้จะแบ่งน้ าฝนที่ตกลงมาให้ไหลลงสู่น้ าต่างลุ่มน้ ากัน เส้นนี้ ได้แก่ สันเขาที่อยู่รอบนอกของลุ่มน้ า  

   USDA ให้ค าจ ากัดความของลุ่มน้ าว่า คือพ้ืนที่เหนือจุดๆ หนึ่งบนล าธารที่ให้การระบาย
น้ าผ่านจุดนั้น ซึ่งค าจ ากัดความของ USDA นี้ กล่าวเพียงว่าลุ่มน้ า คือพ้ืนที่ที่อยู่เหนือจุดที่ก าหนดไว้บน
แม่น้ าและน้ าฝนที่ตกลงสู่ลุ่มน้ าจะต้องไหลผ่านจุดดังกล่าว คือ ปากแม่น้ าของลุ่มน้ า (outlet) 

   Dr. R.E. Dils ชาวอเมริกา ผู้ริเริ่มงานจัดการลุ่มน้ าที่มีชื่อเสียง ได้ให้ค าจ ากัดความ
ของลุ่มน้ าไว้ว่า ลุ่มน้ าคือ พ้ืนที่หน่วยหนึ่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าโดยเฉพาะ มีขนาดไม่แน่นอน 
แล้วแต่วัตถุประสงค์ของผู้ที่จะจัดการบนพื้นที่นั้นเป็นส าคัญ 

   จากบทความในหนังสือแผนที่มาตรฐานการแบ่งลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าสาขาของประเทศไทย 
(กรมทรัพยากรน้ า, 2552) รายงานว่า ดร. เกษม จันทร์แก้ว หัวหน้าภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ าของไทย ให้ข้อคิดเห็นว่าค าจ ากัดความของ 
Dr. R.E.Dils เป็นค าจ ากัดความที่ถือเป็นมาตรฐานได้ดี เนื่องจากสามารถน ามาใช้ได้ทั้งลุ่มน้ าที่มีการ
ก าหนดเขตโดยเส้นสันปันน้ า หรือลุ่มน้ าที่ก าหนดขึ้นเองเฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่ง หรือพ้ืนที่กสิกรรม ณ 
จุดใดจุดหนึ่ง ตามความต้องการได้  

   จากค าจ ากัดความของลุ่มน้ าดังที่กล่าวมาทั้งหมด พบว่ามีความหมายใกล้เคียงกัน คือ 
ในแง่ของวัตถุประสงค์ของการด าเนินการเน้นด้านน้ าเป็นหลัก จึงกล่าวสรุปสั้นๆ ได้ว่า ลุ่มน้ า คือ พ้ืนที่ขนาดหนึ่ง
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ า 
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 พื นที่ลุ่มน  า หมายถึง พ้ืนที่ซึ่งล้อมรอบด้วยสันปันน้ า (divide) เป็นพ้ืนที่รับน้ าฝนของ
แม่น้ าสายหลักในลุ่มน้ านั้นๆ เมื่อฝนตกลงมาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าจะไหลออกสู่ล าธารสายย่อยๆ (sub-order) 
แล้วรวมกันออกสู่ล าธารสายใหญ่ (order) และรวมกันออกสู่แม่น้ าสายหลัก (mainstream) จนไหล
ออกปากน้ า (outlet) ในที่สุด (ค ารณ, 2551) เกณฑ์ในการก าหนดขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้ านั้นถือว่า ลุ่มน้ าที่มี
ขนาดพ้ืนที่มากกว่า 50 ตารางกิโลเมตร เป็นลุ่มน้ าขนาดใหญ่ ลุ่มน้ าที่มีขนาดพ้ืนที่น้อยกว่า 50 ตารางกิโลเมตร 
จัดเป็นลุ่มน้ าขนาดเล็กทั้งหมด (กรมทรัพยากรน้ า, 2552) พ้ืนที่ที่อยู่ในลุ่มน้ าหลักและ/หรือลุ่มน้ าสาขา 
หมายถึงพ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551ข) 

 พ้ืนที่ลุ่มน้ ามีลักษณะการระบายน้ าของระบบล าน้ าที่ปรากฏอยู่ในบริเวณใดบริเวณ
หนึ่งซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป รูปแบบของการระบายน้ า (drainage pattern) อาจมีรูปแบบเป็นเส้นตรง 
มุมโค้ง และอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะทางธรณีวิทยา หรือภูมิประเทศบริเวณนั้นๆ ที่ประกอบกันเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
จากโครงสร้างของหินขบวนการทางธรณีวิทยาชนิดของหินที่รองรับ สภาวะของภูมิอากาศ และสภาพภูมิประเทศ 
สามารถจ าแนกรูปแบบการระบายน้ าที่ส าคัญ และมีอิทธิพลต่อระบบอุทกวิทยา (ค ารณ, 2551) ได้ดังนี้  

 1. รูปแบบกิ่ งไม้  (dendritic drainage pattern) เป็นลักษณะโครงข่ายการ
ระบายน้ าที่ล าน้ าสาขาไหลลงมารวมกันกับล าน้ าสายหลักหลักดูคล้ายกับกิ่งไม้ มักเกิดขึ้นในบริเวณที่มี
โครงสร้างหินแบบเดียวกัน มีเนื้อหินสมานแน่น มุมของล าน้ าที่ไหลมาเชื่อมกันมักเป็นมุมแหลม ซึ่งเป็นรูปแบบที่
พบได้มาก 

 2. รูปแบบมุมฉาก (trellis drianage pattern) เป็นรูปแบบการระบายน้ าที่
ปรากฏบนลักษณะภูมิประเทศที่เป็นรอยเลื่อน (fault) หรือรอยแยก (joint) ล าน้ าไหลขนานกันมาตาม
แนวรอยเลื่อนและไหลมารวมกันกับล าธารสายหลักเป็นมุมฉากหรือเกือบฉาก 

 3. รูปแบบตั้งฉาก (rectangular drainage pattern) เป็นรูปแบบการระบายน้ าที่ 
ล าธารสายย่อยด้วยกันหรือล าธารสายย่อยกับสายหลักมาสบกันเป็นมุมฉาก นอกจากนี้แนวโค้งของล าน้ า
ทุกสายในระบบจะเป็นมุมฉากเช่นเดียวกันและจะมีระยะการหักงอของล าน้ าเกือบเท่ากัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ลักษณะภูมิประเทศ 

 4. รูปแบบรัศมี (radial drainage pattern) เป็นการระบายน้ าที่ล าน้ าสายหลัก
และล าน้ าสาขาจะไหลออกไปทุกทิศทางจากที่สูงตอนกลาง เช่น รูปแบบการระบายน้ าที่เกิดขึ้นตาม
ลักษณะภูมิประเทศแบบโดม กรวยภูเขาไฟ หรือเนินเขาโดด 

 5. รูปแบบสับสน (deranged drainage pattern) เป็นการระบายน้ าในบริเวณที่
ปกคลุมไปด้วยธารน้ าแข็งที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีระเบียบ ท าให้รูปแบบการระบายน้ าสับสน เช่น ระบบการ
ระบายน้ าที่ปรากฏในประเทศฟินแลนด์ 

 6. รูปแบบขนาน (parallel drainage pattern) เป็นลักษณะการระบายน้ าของ
ล าน้ าสาขาที่มีทิศทางการไหลขนานกันกับล าน้ าหลัก หรือเกือบขนานกันไปในแนวทิศทางเดียวกันตลอด 

 7. รูปแบบวงแหวน (annular drainage pattern) เป็นระบบการระบายน้ าตาม
แนวระดับ ซึ่งมีทิศทางการไหลของล าน้ าตามรอยแยกของชั้นหินมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวน หรือ
เกือบเป็นวงแหวน โดยจะไหลไปรวมกันกับล าน้ าสายหลัก เพ่ือระบายลงสู่ที่ต่ าต่อไป มักพบรูปแบบการ
ระบายน้ าแบบนี้บริเวณเชิงเขาของลักษณะภูมิประเทศแบบโดม 

 อย่างไรก็ตามจาก รูปแบบการระบายน้ าทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เราอาจไม่พบรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งที่สมบูรณ์ในลุ่มน้ าสายใดสายหนึ่ง แต่อาจพบส่วนใดส่วนหนึ่งของลุ่มน้ าหลักเท่านั้น เช่น รูปแบบ
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การระบายน้ าแบบขนาน แบบรัศมี และแบบวงแหวน มักพบอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งในรูปแบบการระบายน้ า
แบบกิ่งไม ้ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการระบายน้ าที่ส าคัญและพบอยู่อย่างกว้างขวางเกือบทุกส่วนของโลก 

ลุ่มน  าในประเทศไทย (watershed of thailand) ประเทศไทยได้มีการแบ่งลุ่มน้ าได้
เป็น 25 ลุ่มน้ าหลัก และ 254 ลุ่มน้ าสาขา โดยใช้สันปันน้ าทั้งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็น
เส้นแบ่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการบริหารจัดการน้ า (กรมทรัพยากรน้ า, 2552) ลุ่มน้ าหลัก 25 ลุ่มน้ า ได้แก่ 

 1. ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าสาละวิน (รหัส 01)  
 2. ลุ่มน้ าหลักแม่โขง (รหัส 02)  
 3. ลุ่มน้ าหลักน้ าแม่กก (รหัส 03)  
 4. ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าชี (รหัส 04)  
 5. ลุ่มน้ าหลักแม่น้ ามูล (รหัส 05)  
 6. ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าปิง (รหัส 06)  
 7. ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าวัง (รหัส 07)  
 8. ลุ่มน้ าหลักแม่น้ ายม (รหัส 08)  
 9. ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าน่าน (รหัส 09)  
 10. ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าเจ้าพระยา (รหัส 10)  
 11. ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าสะแกกรัง (รหัส 11)  
 12. ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าป่าสัก (รหัส 12)  
 13. ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าท่าจีน (รหัส 13)  
 14. ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าแม่กลอง (รหัส 14)  
 15. ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าปราจีนบุรี (รหัส 15)  
 16. ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าบางปะกง (รหัส 16)  
 17. ลุ่มน้ าหลักโตนเลสาป (รหัส 17)  
 18. ลุ่มน้ าหลักชายฝั่งทะเลตะวันออก (รหัส 18)  
 19. ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าเพชรบุรี (รหัส 19)  
 20. ลุ่มน้ าหลักชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ (รหัส 20)  
 21. ลุ่มน้ าหลักภาคใต้ฝั่งตะวันออก (รหัส 21)  
 22. ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าตาปี (รหัส 22)  
 23. ลุ่มน้ าหลักทะเลสาบสงขลา (รหัส 23)  
 24. ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าปัตตานี (รหัส 24)  
 25. ลุ่มน้ าหลักภาคใต้ฝั่งตะวันตก (รหัส 25)  

3.2 การพัฒนาที่ดินและพื นที่ด าเนินการ  
การพัฒนาที่ดิน (land development) หมายความว่า การกระท าใดๆ ต่อดินหรือที่ดิน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของดินหรือที่ดิน หรือเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น และ
หมายความรวมถึงการปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณ์
เพราะการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือรักษาดุลธรรมชาติหรือเพ่ือความเหมาะสมในการใช้ที่ดิน 
เพ่ือการเกษตรกรรม (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551ก) พ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อยที่ได้รับการประกาศจากกรมพัฒนาที่ดินที่
จะเข้าพัฒนา เรียกพ้ืนที่นี้ว่าเขตพัฒนาที่ดิน 
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 เขตพัฒนาที่ดิน (zone of land development) หมายถึง พ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อยหรือพ้ืนที่
ด าเนินการที่ได้รับการคัดเลือกให้พัฒนา โดยการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การส ารวจและวาง
แผนการใช้ที่ดิน การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การพัฒนาแหล่งน้ า การปรับปรุงบ ารุงดินที่มีปัญหา
ต่างๆ อาทิเช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินกรด ฯลฯ รวมทั้งการฟ้ืนฟูดินเสื่อมโทรมในพ้ืนที่ที่ดินขาดอินทรียวัตถุ 
หรือตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่นั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสาธิตให้ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงประโยชน์
ของการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า การฟ้ืนฟูและปรับปรุงบ ารุงดิน ฯลฯ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551ข) 

 พื นที่ด าเนินการ หมายถึง พ้ืนที่ที่คัดเลือกในลุ่มน้ า เพ่ือบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551ข) 

3.3 ธรณีวิทยา (geology)  
 หมายถึง วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งเก่ียวข้องกับประวัติของโลก สสารที่เป็นองค์ประกอบ

ของโลก และสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรากฏร่องรอยอยู่ในหินต่างๆ  (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2544) 

สาขาธรณีวิทยาที่ว่าด้วยพ้ืนผิวของโลก ซึ่งประมวลเอาทั้งรูปร่างธรรมชาติ กระบวนการ
ก าเนิด การปรับตัวของพ้ืนผิวโลก ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่ประสบในปัจจุบัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2544) จะหมายถึงธรณีสัณฐานวิทยา (geomorphology) 

3.4 ดิน การส ารวจดินและจ าแนกดิน 
 การให้ค าน ิยามของค าว่าดิน  (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2544) โดยทั ่วไป

การศึกษาในเรื่องดิน แบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางหลักด้วยกัน คือ  
 1. ปฐพีวิทยาธรรมชาติ (pedology) แนวทางหลักนี้ ศึกษาเกี่ยวกับการก าเนิดดิน การ

จ าแนกและการตรวจลักษณะดิน โดยเน้นดินในสภาพเทหวัตถุธรรมชาติมากกว่าการใช้ดินเพ่ือการปลูกพืช 
ความรู้ในแนวทางการศึกษาเช่นนี้ จะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อวิศวกรมากกว่าเกษตรกร เป็นต้น ดังนั้นใน
แนวทางเช่นนี้ ดินจึงหมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ (natural body) ที่ปกคลุมผิวโลกอยู่บางๆ เกิดขึ้นจาก
ผลของการแปรสภาพหรือผุพังของหินและแร่ และอินทรียวัตถุผสมคลุกเคล้า  

 2. ปฐพีวิทยาสัมพันธ์ (edaphology) แนวทางหลักนี้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ดินกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืช การใช้ที่ดินเพื่อการปลูกพืช รวมทั้งสมบัติของดินที่มีผลต่อการให้ผลผลิ ต
ของพืช  โดยแนวทางเช่นนี้ ความหมายหรือค าจ ากัดความของดินคือ เทหวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
รวมกันขึ้นเป็นชั้น (profile) จากส่วนผสมของแร่ธาตุต่างๆ ที่สลายตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกับอินทรียวัตถุที่
เปื่อยผุพัง อยู่รวมกันเป็นชั้นบางๆ ห่อหุ้มผิวโลก และเมื่อมีอากาศและน้ าเป็นปริมาณที่เหมาะสมแล้วจะ
ช่วยค้ าจุนพร้อมทั้งช่วยในการยังชีพและการเจริญเติบโตของพืช 

 การส ารวจดิน (Soil Survey) เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ที่ขึ้นอยู่
กับดินและการใช้วิทยาศาสตร์ด้านอื่นๆ ศึกษาให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับดิน เพื่อที่จ ะน าดินมาใช้
ให้เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการของมนุษย์ที่จะเรียนรู้
ถึงสิ่งที่ตนเองพบเห็น และได้ใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต (เอิบ, 2548) 

การส ารวจดิน คือ การใช้วิธีการศึกษาทางสนาม (field method) และข้อสนเทศ (information) 
จากแหล่งต่างๆ มาประมวลเข้าด้วยกันเพ่ือแจกแจง (identify) ให้ค านิยาม (define) และจ าแนก (classify) 
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ชนิดต่างๆ ของดินในบริเวณที่ศึกษา แบ่งขอบเขตของบริเวณที่เป็นดินชนิดต่างๆ ออกเป็นหน่วยดิน ซึ่ง
อาจจะเป็นหน่วยเดี่ยว หรือหน่วยผสมของดินหลายชนิดบนแผนที่ดิน และแปลความหมายข้อมูลต่างๆ ที่
ได้รวบรวมจากการส ารวจเพ่ือจุดประสงค์อันเป็นประโยชน์ ส าหรับประเทศไทยได้แบ่งการส ารวจและท า
แผนที่ดินออกเป็น 6 ระดับ (เอิบ, 2548) แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะในระดับที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
เพียง 3 ระดับเท่านั้น ได้แก่ 

 1. การส ารวจดินแบบค่อนข้างหยาบ (Detailed reconnaissance survey) เป็นการ
ส ารวจดินเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนระดับจังหวัดหรือโครงการขนาดใหญ่ เพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพ
ในพ้ืนที่ในการพัฒนาเบื้องต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพ้ืนที่ที่จะพัฒนา หรือเพ่ือศึกษาใน
รายละเอียดต่อไป แผนที่ที่ใช้ในการส ารวจดินมีมาตราส่วนระหว่าง 1:40,000 ถึง 1:100,000 แผนที่ดินที่
พิมพ์ออกเผยแพร่มีมาตราส่วนอยู่ระหว่าง 1:50,000 ถึง 1:100,000 ขอบเขตของดินอาศัยการแปลรูปถ่าย
ทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม ประกอบกับการตรวจสอบดินในสนาม โดยระยะ  และปริมาณจุดที่
ตรวจสอบดินจะมากกว่าการส ารวจดินแบบหยาบ โดยก าหนดไว้ประมาณ 1-2 ตารางกิโลเมตรต่อ 1 จุด
ตรวจสอบดิน (625-1,250 ไร่/1 จุด) หน่วยแผนที่ที่ใช้แสดงไว้บนแผนที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยรวม 
(associations) อาจมีหน่วยเชิงซ้อน (complexes) หน่วยเดี่ยว (consociations) และหน่วยศักย์เสมอ 
(undifferentiated groups) บ้าง โดยหน่วยจ าแนกดินที่ใช้เป็นหน่วยแผนที่ดินจะเป็นประเภทดิน (Soil 
Phases) ของชุดดิน (soil series) และวงศ์ดิน (family) และหน่วยแผนที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) 

 2. การส ารวจดินแบบค่อนข้างละเอียด (Semi-detailed survey) เป็นการส ารวจดิน
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนระดับอ าเภอหรือโครงการขนาดกลางเพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพในพ้ืนที่ใน
การพัฒนาและวางแนวทางในการปฏิบัติงาน แผนที่ที่ใช้ในการส ารวจดินมีมาตราส่วนระหว่าง 1 :15,000 
ถึง 1:50,000 แผนที่ดินที่พิมพ์ออกเผยแพร่มีมาตราส่วนอยู่ระหว่าง 1:25,000 ถึง 1:60,000 ขอบเขตของ
ดินอาศัยการแปลรูปถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม ประกอบกับการตรวจสอบดินในสนาม โดย
ระยะและปริมาณจุดที่ตรวจสอบดินจะมากกว่าการส ารวจดินแบบค่อนข้างหยาบ โดยก าหนดไว้ประมาณ  
1 ตารางกิโลเมตรต่อ 4-6 จุดตรวจสอบดิน (100-150 ไร่/1 จุด) หน่วยแผนที่ที่ใช้ ส่วนใหญ่เป็นหน่วยเดี่ยว 
และหน่วยเชิงซ้อน ของประเภทของชุดดินหรือดินคล้าย (phases of soil series หรือ soil variants) 
และหน่วยแผนที่เบ็ดเตล็ด อาจมีหน่วยรวม และหน่วยศักย์เสมอ ได้บ้าง 

 3. การส ารวจดินแบบละเอียด (Detailed surveys) หมายถึง การส ารวจดินในระดับไร่นา 
หรือในพ้ืนที่โครงการขนาดเล็กที่ต้องการพัฒนาอย่างประณีต สามารถจัดท าแผนการจัดการที่ดินที่
สามารถน าไปปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ได้ แผนที่ที่ใช้ในการส ารวจดินในสนามมีมาตราส่วนอยู่ระหว่าง 1:5,000 
ถึง 1:30,000 หรือมาตราส่วนใหญ่กว่า แผนที่ดินที่พิมพ์ออกเผยแพร่มีมาตราส่วนอยู่ระหว่าง 1:10,000 
ถึง 1:30,000 หรือโตกว่า ขอบเขตของดินจะเน้นการตรวจสอบดินในสนามให้มากขึ้น แต่จะอาศัยรูปถ่าย
ทางอากาศและภาพจากดาวเทียมช่วยในการเขียนขอบเขตดิน ระยะการตรวจสอบดินไม่ควรห่างกันเกิน 
250 เมตรต่อหนึ่งจุด (50-80 ไร่/จุด) หน่วยแผนที่ใช้ ได้แก่ ประเภทของชุดดินหรือดินคล้าย และหน่วย
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด อาจมีหน่วยเชิงซ้อนบ้างเล็กน้อย (ส่วนมาตรฐานการส ารวจจ าแนกดินและที่ดิน, 2551) 

การจ าแนกดิน (Soil Classification) หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยการแจกแจงดินชนิด
ต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่ในระดับต่างๆ ของความคล้ายคลึงกันของสมบัติของดิน และลักษณะการเกิดของ
ดินตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาดินเป็นพ้ืนฐาน (เอิบ, 2548) ในโครงการนี้ใช้
ระบบอนุกรมวิธานดิน ปี ค.ศ. 2014 ของ USDA (United States Department of Agriculture) ตาม
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รายละเอียดของหนังสือลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคใต้และชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย 
(ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2548) 

หน่วยแผนที่ดิน (soil mapping units) หมายถึง ชนิด หรือกลุ่มของดินที่เขียนขอบเขต 
แสดงไว้ในแผนที่ดินนั้นๆ หน่วยแผนที่ดินจะมีชื่อซึ่งอาจจะเป็นชื่อทางการจ าแนกชนิดของดินตามระบบใด
ระบบหนึ่ง หรืออาจจะเป็นชื่อที่ใช้เฉพาะทางการส ารวจที่แสดงให้เห็นภาพพจน์ของสภาพธรรมชาติเชิง
ภูมิศาสตร์ของบริเวณนั้นๆ ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับดินพอที่จะน ามาแปลความหมายเพ่ือใช้ประโยชน์ได้ 
(เอิบ, 2548) ประเภทของหน่วยแผนที่ หมายถึง หน่วยหรือชื่อที่แสดงลักษณะและสมบัติของขอบเขตที่
แสดงในแผนที่ โดยหน่วยของแผนที่แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ส่วนมาตรฐานการส ารวจจ าแนกดินและที่ดิน, 
2551) ได้แก่ 

  1. หน่วยเดี่ยว เป็นหน่วยแผนที่ที ่ประกอบด้วยหน่วยจ าแนกดินเดี่ยว หรือหน่วย
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 

  2. หน่วยสัมพัทธ์ เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั้นๆ มีดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปหรือ
ดินกับพื้นที่เบ็ดเตล็ด ซึ่งจะเกิดควบคู่กันเสมอ และมีความสัมพันธ์กันในทางสภาพพื้นที่ แต่ เนื่องจาก
ข้อจ ากัดในเรื่องของมาตราส่วนแผนที่จึงไม่อาจแยกขอบเขตออกจากกันได้ 

  3. หน่วยเชิงซ้อน เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั้นๆ มีดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
หรือดินกับพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดเช่นเดียวกับหน่วยสัมพันธ์ แม้ว่ามาตราส่วนของแผนที่จะใหญ่ขึ้นก็ไม่สามารถ
แยกขอบเขตออกจากกันได้  

  4. หน่วยศักย์เสมอ เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั้นๆ มีดินตั้งแต่ 2 ดินขึ้นไป 
แต่ดินทั้งหมดนั้นไม่มีความแตกต่างในด้านของการน าไปใช้ประโยชน์และการจัดการดิน จึงไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องแยกขอบเขตออกจากกัน  

ชุดดิน เป็นหน่วยการจ าแนกดินระดับต่ าสุดในระบบการจ าแนกอนุกรมวิธานดิน (ส านักส ารวจดิน
และวางแผนการใช้, 2548) ที่ใช้ลักษณะและสมบัติทางสัณฐาน กายภาพ เคมี แร่ และจุลสัณฐาน ที่มีความส าคัญต่อ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดิน เช่น การจัดเรียงตัวของชั้นดิน สีดิน เนื้อดิน โครงสร้างดิน ความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน แร่ในดินและความชื้นในดิน เป็นต้น ซึ่งจะต้องอาศัยการศึกษาดินในสนามและการวิเคราะห์
ดินจากห้องปฏิบัติการเพ่ือการจ าแนกดินด้วย ปัจจุบันได้มีการศึกษาและตั้งชื่อชุดดินของประเทศไทยแล้ว
กว่า 300 ชุดดิน โดยใช้ชื่อสถานที่ที่พบดินนั้นเป็นครั้งแรกเป็นชื่อชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) 

ดินคล้าย หมายถึง เป็นหน่วยแผนที่ดินในลักษณะเดียวกับชุดดิน แต่มีลักษณะเด่น
เฉพาะตัวที่แตกต่างและสามารถแยกออกจากชุดดินนั้นๆ ได้ตามระบบการจ าแนกดิน ซึ่งเป็นดินที่พบใหม่
และได้แสดงไว้เป็นหน่วยแผนที่ดินในมาตราส่วนที่เหมาะสม ระดับการแปลความหมายข้อมูลและการใช้
ประโยชน์ที่ดินในการส ารวจดินระดับต่างๆ ที่แตกต่างกัน มีเนื้อที่รวมกันมากกว่า 5,000 ไร่ (8 ตารางกิโลเมตร) 
การเรียกชื่อควรใช้ชื่อที่มีลักษณะใกล้เคียงกับชุดดินนั้นมากที่สุด (ส่วนมาตรฐานการส ารวจจ าแนกดินและที่ดิน, 
2551) 

กลุ่มชุดดิน (groups of soil series) เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินได้จัด
กลุ่มของชุดดินขึ้นมา โดยใช้หลักเกณฑ์ในการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติและศักยภาพในการปลูก 
รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน จากกว่า 300 ชุดดิน ได้จัดจ าแนกใหม่เป็น 62 
กลุ่มชุดดิน โดยแบ่งตามสภาพที่พบออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) 
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1.1.6 ดินร่วน (l: loam) เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาคดินเหนียวร้อยละ 
7-27 อนุภาคทรายแป้งร้อยละ 28-50 และอนุภาคทรายน้อยกว่าร้อยละ 52 

 1. กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ลุ่ม การระบายน้ าของดินไม่ดี มีน้ าแช่ขังในฤดูฝน ดินมีสี
เทาหรือสีน้ าตาลปนเทา มีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง สีแดง ส่วนใหญ่เหมาะสมส าหรับท านา ไม่เหมาะส าหรับ
เพาะปลูกพืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 1-25 และกลุ่มชุดดินที่ 57-59 

 2. กลุ่มชุดดินที่พบบนพ้ืนที่ดอน การระบายน้ าดี สีน้ าตาล สีเหลืองแดง มีทั้งดินตื้นและ
ดินลึก  ส่วนใหญ่เหมาะสมส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 26-56 และ 60-62 

ประเภทดิน (Soil Phase) เป็นหน่วยแผนที่ดินซึ่งแบ่งย่อยออกจากหน่วยจ าแนกดิน
ระดับใดระดับหนึ่ง เนื่องจากสมบัติของหน่วยจ าแนกนั้นกว้างเกินไป จนไม่สามารถน าไปแปลความหมาย
เพ่ือการใช้ประโยชน์และการจัดการได้ ลักษณะที่น ามาใช้ในการแบ่งเป็นประเภทดินจะเป็นลักษณะที่มีผล
ต่อการใช้ประโยชน์และการจัดการดิน (คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) 

ประเภทดินที่น ามาใช้มีอยู่หลายประเภท หากพิจารณาว่าลักษณะและสมบัติของ
ดินหรือสภาพแวดล้อมใดมีผลต่อการใช้ประโยชน์และการจัดการดิน ก็สามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้ 
เพื่อให้มีการปฏิบัติในแนวทางเดียวกันจึงได้ก าหนดประเภทดินที่ส าคัญ ที่จะต้องเขียนต่อชุดดินหรือดิน
คล้ายไว้อย่างน้อย 4 ประเภท ดังนี้ (ส่วนมาตรฐานการส ารวจจ าแนกดินและที่ดิน, 2551)  

 1. ดินตอนบน (Surface layer) หมายถึง ดินตอนบนเฉลี่ยตั้งแต่ผิวดินจนถึงความ
ลึก 25 เซนติเมตร หรือถึงแนวสัมผัสแข็ง ซึ่งจะเป็นเนื้อดินบนอนินทรีย์ (mineral) หรือ เนื้อดินบนอินทรีย์ 
(organic) โดยทั่วๆ ไป ดินบนจะมีความเหมาะสมส าหรับพืชทั้งกายภาพ เคมี และชีวะมากกว่าดินใน
ชั้นอ่ืนๆ เป็นแหล่งสะสมธาตุอาหาร น้ า และสิ่งมีชีวิตในดิน ซึ่งจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี 

   1.1 เนื้อดินบนอนินทรีย์ เนื้อดินหมายถึงสัดส่วนโดยน้ าหนักของอนุภาคที่มี
ขนาดเล็กกว่า 2 มิลลิเมตร ได้แก่ อนุภาคขนาดทราย (0.05-2 มิลลิเมตร) อนุภาคทรายแป้ง (0.002-
0.05 มิลลิเมตร) และขนาดดินเหนียว (เล็กกว่า  0.002 มิลลิเมตร) ซึ่งค านวณจากการกระจายของ
อนุภาคต่างๆ ที่หาค่าได้จากห้องปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 12 ชั้น ดังนี้ 

 1.1.1 ดินทราย (s: sand) เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายมากกว่า
ร้อยละ 85 และมีปริมาณอนุภาคขนาดทรายแป้งรวมกับ 1.5 เท่าของอนุภาคดินเหนียวน้อยกว่าร้อยละ 15 

 1.1.2 ดินทรายปนดินร่วน (ls: loamy sand) เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาค
ขนาดทรายร้อยละ 70-91 และมีปริมาณอนุภาคขนาดทรายแป้งรวมกับ 1.5 เท่าของอนุภาคดินเหนียว
ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป และมีปริมาณอนุภาคขนาดทรายแป้งรวมกับ 2 เท่าของอนุภาคดินเหนียวจะต้อง
น้อยกว่าร้อยละ 30 

 1.1.3 ดินร่วนปนทราย (sl: sandy loam) เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาค
ดินเหนียวร้อยละ 7-20 มีอนุภาคขนาดทรายมากกว่าร้อยละ 52 และมีปริมาณอนุภาคทรายแป้งรวมกับ 2 
เท่าของอนุภาค ดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือมีอนุภาคดินเหนียวน้อยกว่าร้อยละ 7 มีอนุภาคทรายแป้ง
น้อยกว่าร้อยละ 50 และมีอนุภาคทรายมากกว่าร้อยละ 43 

 1.1.4 ดินทรายแป้ง (si: silt) เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาคทรายแป้งตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป และมีอนุภาคดินเหนียวน้อยกว่าร้อยละ 12 

1.1.5 ดินร่วนปนทรายแป้ง (sil: silt loam) เป็นดินที ่ประกอบด้วย
อนุภาคทรายแป้งตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป อนุภาคดินเหนียวร้อยละ 12-27 หรือมีอนุภาคทรายแป้งร้อยละ 
50-80 และอนุภาคดินเหนียวน้อยกว่าร้อยละ 12 
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 1.1.7 ดินร่วนเหนียวปนทราย (scl: sandy clay loam) เป็นดินทีป่ระกอบด้วย
อนุภาคดินเหนยีวร้อยละ 20-35 อนุภาคทรายแป้งน้อยกวา่ร้อยละ 28 และอนุภาคทรายตั้งแต่ร้อยละ 45 ขึ้นไป 

 1.1.8 ดินร่วนปนดินเหนียว (cl: clay loam) เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาค
ดินเหนียวร้อยละ 27-40 และอนุภาคทรายมากกว่าร้อยละ 20-46 

 1.1.9 ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (sicl: silty clay loam) เป็นดินที่ประกอบด้วย
อนุภาค ดินเหนียวร้อยละ 27-40 และอนุภาคทรายไม่เกินร้อยละ 45 

 1.1.10 ดินเหนียวปนทราย (sc: sandy clay) เป็นดินที่ประกอบด้วย
อนุภาคดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไป และอนุภาคทรายตั้งแต่ร้อยละ 45 ขึ้นไป 

 1.1.11 ดินเหนียวปนทรายแป้ง (sic: silty clay) เป็นดินที่ประกอบด้วย
อนุภาคดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป อนุภาคทรายไม่เกินร้อยละ 45 และอนุภาคทรายแป้งมากกว่า
ร้อยละ 40 

 1.1.12  ดินเหนียว (c: clay) เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาคดินเหนียวตั้งแต่
ร้อยละ 40 ขึ้นไป อนุภาคทรายไม่เกินร้อยละ 45 และอนุภาคทรายแป้งไม่เกินร้อยละ 40 

 โดยทั่วไปประเภทของเนื้อดินบนจะใช้ในการแบ่งหน่วยจ าแนกระดับชุดดิน
เท่านั้น หากเป็นการจ าแนกระดับสูงขึ้นไป อาจใช้ประเภทของกลุ่มเนื้อดินเป็นตัวแบ่ง ดังนี้ 

กลุ่มเนื อดิน 
(textural groups) 

ชั นของเนื อดิน 
(textural classes) 

ดินทราย (Sandy soil materials) 
- เนื้อดินหยาบ 
 (co: coarse textured) 

 
ดินทราย (s: sand) (รวมถึง coarse sand, sand, fine 
sand, very fine sand) 
ดินทรายปนดินร่วน (ls: loamy sand) (รวมถึง loamy 
coarse sand, loamy sand, loamy fine sand, loamy 
very fine sand) 

ดินร่วน (loamy soil materials) 
- เนื้อดินหยาบปานกลาง 
 (mc: moderately coarse textured) 

 
ดินร่วนปนทราย (sl: sandy loams) (รวมถึง coarse 
sandy loam, sandy loam, fine sandy loam) 

- เนื้อดินปานกลาง  
(m: medium textured) 

ดินร่วน (l: loam) 
ดินร่วนปนทรายแป้ง (sil: silt loam) 
ดินทรายแป้ง (si: silt) (รวมถึง very fine sandy loam) 

- เนื้อดินละเอียดปานกลาง 
(mf: moderately fine textured) 

ดินร่วนปนดินเหนียว (cl: clay loam) 
ดินร่วนเหนียวปนทราย (scl: sandy clay loam) 
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง  (sicl: silty clay loam) 

ดินเหนียว (clayey soils) 
  - เนื้อดินละเอียด (f: fine textured) 

 
ดินเหนียวปนทราย (sc: sandy clay) 
ดินเหนียวปนทรายแป้ง (sic: silty clay) 
ดินเหนียว (c: clay) 
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  1.2 ดินตอนบนที่เป็นวัสดุอินทรีย์ เนื้อดินบนอินทรีย์ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับชั้น
ดินบนอนินทรีย์ โดยใช้เนื้อดินเฉลี่ยที่ความลึกตั้งแต่ผิวดินถึง 25 เซนติเมตร แต่เนื้อดินบนอินทรีย์จะ
พิจารณาจากส่วนที่เหลือจากการย่อยสลาย โดยแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้ 

 2. ประเภทของความลาดชัน (phases of Slopes) 
ความลาดชันของพ้ืนที่ (slope) หมายถึง สภาพพ้ืนที่ที่เบี่ยงเบนหรือเอียงไป

จากแนวราบหรือแนวระนาบ มีหน่วยวัดเป็นองศาของมุมเอียง ร้อยละของความเอียง หรือสัดส่วนของ
ระยะในแนวตั้งกับแนวนอน แต่ที่ใช้ในการส ารวจดินและท าแผนที่ดินของประเทศไทยจะใช้หน่วยเป็นร้อยละ  

นอกจากความเอียงของพ้ืนที่แล้ว ความซับซ้อนของความลาดชัน (slope complexity) 
หรือที่เราเข้าใจกันว่าเป็นภาพรวมของความลาดชันของพ้ืนที่ ก็ถือว่ามีความส าคัญต่อสมบัติภายในของดิน
การไหลบ่าของน้ าและตะกอนเช่นกัน ดังนั้นในการส ารวจและท าแผนที่ดินจึงจ าเป็นต้องพิจารณาและบันทึก
ลักษณะของความลาดชันทั้ง 2 อย่างนี้ไว้ด้วย โดยชั้นความลาดชัน แบ่งออกได้ 8 ชั้น ดังนี้ 

   

ชนิด ลักษณะส าคัญ 
ดินพีต (pt: peat) เป็นวัสดุอินทรีย์ที่มีการสลายตัวน้อยมาก ยังเห็นเป็นชิ้นส่วนของใบ ราก 

กิง่และก้านของพืช ซึ่งตรงกับ Fibric soil material ในระบบอนุกรมวิธานดิน 
ดินมักกี้พีต (mkp: mucky 
peat) 

เป็นวัสดุอินทรีย์ที่มีการสลายตัวปานกลาง มีบางส่วนที่ยีงคงสภาพเป็นใบ 
รากและกิ่งก้านของพืช ซึ่งตรงกับ Hemic soil material 

มัก (mk: muck) เป็นวัสดุอินทรีย์มีการสลายตัวสมบูรณ์แล้วจนไม่สามารถบอกได้ว่าเป็น
ส่วนใด ของพืช ซึ่งตรงกับ Sapric soil materials 

  

สัญลักษณ์ 
ความลาดชัน 
(เปอร์เซ็นต์) 

ความลาดชันเชิงซ้อน 
(complex slope) 

ความลาดชันเชิงเดี่ยว 
(simple slope) 

A 0-2 ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ 
(level to nearly level) 

ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ 
(level to nearly level) B 2-5 ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 

(gently undulating) 
ลาดชันเล็กน้อยมาก 
(very gently sloping) 

C 5-12 ลูกคลื่นลอนลาด 
(undulating) 

ลาดชันเล็กน้อย (gently 
sloping) D 12-20 ลูกคลื่นลอนชัน (rolling) ลาดชันสูง (strongly 
sloping) E 20-35 เนินเขา (hilly) สูงชันปานกลาง 
(moderately steep) F 35-50 สูงชัน (steep) สูงชัน (steep) 

G 50-75 สูงชันมาก (very steep) สูงชันมาก (very steep) 
H > 75 สูงชันมากที่สุด 

(extremely steep) 
สูงชันมากที่สุด 
(extremely steep) 
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  3. ความลึกของดิน (Soil depth) 
  ความลึกของดิน หมายถึง ความหนาของดินจากชั้นผิวดินถึงชั้นที่มีสมบัติ

ขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือการชอนไชของรากพืช ถึงแม้ว่าชั้นนี้จะไม่ท าให้รากพืชหยุดการเจริญเติบโต
เลยทีเดียว แต่ก็ท าให้รากพืชชะงักงัน ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ ชั้นต่างๆ ดังกล่าว ได้แก่ แนวสัมผัส
ของชั้นหินพ้ืนแข็ง (lithic contact) แนวสัมผัสของชั้นหินพ้ืนอ่อน (paralithic contact) ชั้นเชื่อมแข็งของ
อินทรียวัตถุและอะลูมินัมหรือชั้นดานอินทรีย์ (cemented spodic horizon) แนวสัมผัสของชั้นที่เชื่อมตัวกัน
แข็งของเหล็ก (petroferric contact) ชั้นดาน และชั้นที่เชื่อมตัวแข็งอ่ืนๆ รวมถึงชั้นเศษหิน กรวด ลูกรัง และ
สารมวลพอกต่างๆ ที่มีขนาด 2 มิลลิเมตรหรือโตกว่า (coarse fragment) ในปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 
โดยปริมาตร ชั้นความลึกของดินแบ่งออกได้ 5 ชั้น ดังนี้ 

สัญลักษณ์ ความลึก (เซนติเมตร) ค าอธิบาย 
d1 0-25 ตื้นมาก (very shallow: vsh) 
d2 25-50 ตื้น (shallow: sh) 
d3 50-100 ลึกปานกลาง (moderately deep:md) 
d4 100-150 ลึก (deep: d) 
d5 > 150 ลึกมาก (very deep: vd) 

 4. ประเภทของการกร่อน (phases of Soil Erosion) 
    การกร่อนของดิน เป็นกระบวนการแตกกระจาย (detachment) และการ

เคลื่อนย้าย (movement) ของวัสดุ ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือโดยมีการกระท าของมนุษย์เป็น
ตัวเร่ง ตัวการที่ท าให้เกิดการกร่อนของดินตามธรรมชาติ ได้แก่ น้ า (water) ลม (wind) การกร่อนของดิน
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

    4.1 การกร่อนโดยน้ า (water erosion) เป็นการสูญเสียวัสดุดินจากการ
พัดพาของน้ า  ส่วนหนึ่งของกระบวนการคือการแตกกระจายของวัสดุดินโดยเม็ดฝนที่ตกลงมากระทบ 
วัสดุดินจะแขวนลอยอยู่ในน้ าที่ไหลบ่าและถูกพัดพาไป แบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ได้แก่ การกร่อนแบบแผ่น 
(sheet erosion) การกร่อนแบบริ้ว (rill erosion) การกร่อนแบบร่อง (gully erosion) และการกร่อน
แบบท่อ (tunnel erosion)  

    4.2 การกร่อนโดยลม (wind erosion) มักพบบริเวณท่ีมีฝนน้อย โดยเฉพาะ
ในช่วงแห้งแล้ง ความรุนแรงจะขึ้นกับลักษณะและความเร็วของกระแสลม ความมากน้อยของพืชพรรณที่
ปกคลุมดิน โดยทั่วไปจะไม่มีความสัมพันธ์กับความลาดของพ้ืนที่ 

 การประเมินการสูญเสียดินโดยการกร่อนในสนาม จะใช้การคาดคะเนจากการสูญเสียชั้น
ดินบน ซึ่งได้แก่ ชั้นดิน A ซึ่งเป็นชั้นผิวดินที่ถูกรบกวนหรือชั้นดินอนินทรีย์ที่คลุกเคล้าด้วยอินทรียวัตถุ และ
ชั้นดิน E ซึ่งเป็นชั้นที่อนุภาคดินเหนียวและแร่ธาตุต่างๆ ถูกชะล้างลงไปสะสมในชั้นดินล่างๆ ความรุนแรง
ของการกร่อนแบ่งออกได้เป็น 5 ชั้น ดังนี้ 
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สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
การสูญเสียของชั นดิน           

(เปอร์เซ็นต์) * 
E0 ไม่มีการกร่อน (non eroded) 0 
E1 กร่อนเล็กน้อย (slightly eroded) >0 – <25 
E2 กร่อนปานกลาง (moderately eroded) 25 - 75 
E3 กร่อนรุนแรง (severe eroded) >75-<100 
E4 กร่อนรุนแรงมาก (very severe eroded) 100 

หมายเหตุ * หมายถึง ร้อยละการสูญเสียของชั้นดิน A และ/หรือชั้นดิน E หรือการสูญเสียดินบน 20 เซนติเมตร 
(ถ้าชั้นดิน A และ/หรือชั้นดิน E ดั้งเดิมมีความหนาน้อยกว่า 20 เซนติเมตร) 

 การเขียนหน่วยแผนที่ดินและค าบรรยายชุดดิน 1: 4,000 
    สัญลักษณ์: ชุดดินหรือดินคล้าย-เนื้อดินบน ความลาดชัน/ความลึกของดิน, การกร่อน 

(soil series or soil variants-surface texture, slope/depth, erosion) 
ตัวอย่าง:  สัญลักษณ์หน่วยแผนที่ดิน = Cp-slB/d2g,E1: ชุดดินชุมพร มีเนื้อดินบน

เป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ตื้นถึงชั้นกรวด กร่อนเล็กน้อย (Chumphon-sandy loam, 
2-5 percent slope/very deep, none eroded) 

พื นที่เบ็ดเตล็ด เป็นหน่วยแผนที่ดินที่แสดงลักษณะของที่ดินซึ่งมีดินน้อยหรือไม่มีดิน มัก
มีพืชพรรณน้อยหรือไม่มีเลย เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางการปลูกพืชต่ า เช่น  บริเวณ
พ้ืนที่ชายหาด บริเวณท่ีดินหินโผล่ (คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) 
  การระบายน  าของดิน (soil drainage) หมายถึง ความมากน้อย ความถี่และระยะเวลา
ของการมีน้ าแช่ขังอยู่ในดิน หรือการที่น้ าไหลออกไปจากพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นการไหลบ่าผ่านผิวหน้าดินหรือ
ไหลซึมลงไปยังดินชั้นล่าง การระบายน้ าของดินตรวจสอบได้จากการสังเกตถึงระยะเวลาที่มีน้ าแช่ขังโดยตรง
หรือสังเกตจากลักษณะและคุณสมบัติของดิน การระบายน้ าของดิน แบ่งชั้น 7 ชั้น (กองส ารวจและจ าแนก
ดิน, 2543) ดังนี้  
  1. การระบายน้ าของดินเลวมาก (very poorly drained: vpd) การระบายน้ าของ
ดินเลวมากจะเป็นดินที่มีการไหลซึมไปจากดินช้ามากหรือมีน้ าแช่ขังนานในรอบปี ท าให้ดินมีสีเทาหรือสี
เทาปนสีน้ าเงินตลอดและไม่พบจุดประสี ดินส่วนใหญ่มีระดับน้ าใต้ดินตื้นมากอยู่ใกล้ผิวดินหรือมีน้ าท่วมขัง
นาน เช่น พ้ืนที่พรุ พ้ืนที่ลุ่มต่ าน้ าขังหรือพ้ืนที่ป่าชายเลน เป็นต้น ดินที่มีการรระบายน้ าเลวมากนี้ ดินจะ
เปียกชื้นและแฉะตลอดเวลา จนเป็นเหตุให้พืชที่ปลูกทั่วๆ ไปไม่เจริญเติบโตถ้าไม่มีการรระบายน้ าออกไป
จากดิน ยกเว้นพวกข้าวหรือพืชที่ชอบน้ าเท่านั้น 
  2. การรระบายน้ าของดินเลว (poorly drained: pd) ดินที่มีการระบายน้ าเลวจะเป็น
ดินที่มีการไหลซึมของน้ าไปจากดินช้ามาก มีน้ าท่วมขังนานในช่วงฤดูฝน หรือมีน้ าขังในพ้ืนที่ราบที่มีคันนา
กั้นไว้ ส่วนในฤดูแล้งดินยังเปียกชื้นอยู่บ้าง ท าให้ดินมีสีเทาและพบจุดประสีเหลือง สีน้ าตาลหรือสีแดง เป็น
ต้น ดินที่มีการระบายน้ าเลวจะมีน้ าในดินมากและมีระดับน้ าใต้ดินตื้น จนท าให้ไม่อาจใช้ปลูกพืชไร่หรือไม้
ยืนต้นได้ นอกจากใช้ปลูกข้าว เว้นเสียแต่ว่าจะมีการแก้ไขไม่ให้มีน้ าขัง โดยการยกร่องและมีคันป้องกันน้ า
ท่วม หรือเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช เป็นต้น 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



13 
 

  3. การระบายน้ าของดินค่อนข้างเลว (somewhat poorly drained: spd) ดินที่มี
การระบายน้ าค่อนข้างเลวจะมีการไหลซึมของน้ าออกไปจากดินยังช้าอยู่ จึงท าให้ดินชื้นนานพอที่จะเป็น
อุปสรรคในการปลูกพืช มีระดับน้ าใต้ดินลึกปานกลางถึงตื้นและมีน้ าท่วมขังบางครั้งในฤดูฝน ท าให้ดินเกิด
สีน้ าตาลหนาและดินชั้นล่างถัดไปจะเป็นสีเทาและพบจุดประสีตลอด ดินนี้ถ้าใช้ปลูกพืชไร่อาจมีปัญหาบ้าง
ในเรื่องการระบายน้ าที่จะท าให้พืชไร่ชะงักการเจริญเติบโตได้ จึงควรท าร่องระบายน้ าเพ่ือป้องกันการแช่
ขังของน้ า ถ้าใช้ปลูกข้าวก็มีความเหมาะสมแต่อาจขาดน้ าได้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนาน จึงควรท าคันดินให้สูง
เพ่ือช่วยในการกักเก็บน้ าและควรจัดแหล่งน้ าเตรียมไว้ในยามที่พืชต้องการ 
  4. การระบายน้ าของดินดีปานกลาง (moderately well drained: mw) การระบาย
น้ าของดินดีปานกลางจะมีการไหลซึมของน้ าค่อนข้างช้า จึงท าให้ดินเปียกอยู่เป็นบางเวลา ไม่มีน้ าแช่ขัง มี
ระดับน้ าใต้ดินค่อนข้างลึก ท าให้ดินเกิดจุดประสีปะปนอยู่ในเนื้อดิน ท าให้ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว 
เนื่องจากข้าวต้องการน้ ามาก แต่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชไร่ หรือไม้ผล เป็นต้น 
  5. การรระบายน้ าของดินดี (well drained: wd) การรระบายน้ าของดินดีจะมีน้ าไหล
ซึมผ่านไปจากดินได้เร็ว แต่ไม่เร็วจนเกินไป จึงท าให้ดินยังมีความชื้นเหลืออยู่ภายหลังจากฝนตก 
  6. การระบายน้ าของดินค่อนข้างมาก (somewhat excessively drained: sex) 
การระบายน้ าของดินค่อนข้างมากจะมีการไหลซึมของน้ าไปจากดินเป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่น ดินที่ประกอบ
ไปด้วยหินที่สลายตัวยังไม่หมดหรือมีเนื้อดินเป็นดินทรายจัด ซึ่งมีความพรุนมาก ในฤดูแล้งดินจะแห้งมาก 
ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชบางชนิดและให้ผลผลิตต่ าถ้าไม่มีการชลประทานเข้าช่วย 

 7. การรระบายน้ าของดินมากเกินไป (excessively drained: ex) ดินที่มีการระบาย
น้ ามากเกินไปจะมีการไหลผ่านของน้ าไปจากดินเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก เช่น ดินที่มีเศษหินมากและมี
ความลาดชันสูง การไหลซึมผ่านของน้ าลงไปยังดินชั้นล่างมีน้อย น้ าส่วนใหญ่จะไหลบ่าผ่านผิวดินไปยังที่
ต่ ากว่า ท าให้ดินแห้งและไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช 

ปฏิกิริยาดิน (soil reaction) หมายถึง ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ทราบได้โดยการวัด
ค่าความเข้มข้นของโฮโดรเจน ปฏิกิริยาดินจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ชั้นความเป็นกรดด่างของดิน 
ใช้ค่าความเข้มข้นของธาตุไฮโดรเจนเป็นตัวแบ่ง ซึ่งมีอยู่ 14 หน่วย แบ่งได้ 11 ชั้น (กองส ารวจและจ าแนก
ดิน, 2543) ดังนี้ 
 1. กรดรุนแรงมากที่สุด (ultra-acid) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างน้อยกว่า 3.5 
 2. กรดรุนแรงมาก (extremely acid) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 3.5-4.4 
 3. กรดจัดมาก (very strongly acid) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.0 
 4. กรดจัด (stronglyacid) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.1-5.5 
 5. กรดปานกลาง (moderately acid) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.6-6.0 
 6. กรดเล็กน้อย (slightly acid) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.1-6.5 
 7. เป็นกลาง (neutral) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.6-7.3 
 8. ด่างเล็กน้อย (slightly alkaline) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง7.4-7.8 
 9. ด่างปานกลาง (moderately alkaline) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.9-8.4 
 10. ด่างจัด (stronglyalkaline) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 8.5-9.0 
 11. ด่างจัดมาก (very alkaline) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง มากกว่า 9.0  
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 3.5 การจ าแนกความเหมาะสม และการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 การจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ เป็นการประเมินหรือแปลข้อมูลดิน

ให้เป็นภาษาง่ายๆ ว่าพ้ืนที่แห่งนั้นมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกมากหรือน้อยเพียงไร ใช้วิธีประเมิน
ตามคู่มือการจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย (กองส ารวจและจ าแนกดิน, 
2543) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. บรรทัดฐานที่น ามาใช้พิจารณาเพ่ือจ าแนกความเหมาะสมของดิน 
   1.1 การจ าแนกความเหมาะสมของดิน เป็นการน าเอาลักษณะและสมบัติต่างๆ ของ

ดิน ตลอดจนสภาพแวดล้อมบางประการที่ถือว่าเป็นลักษณะถาวร (permanent soil characteristics) หรือ
เป็นลักษณะที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถตรวจสอบได้ มาพิจารณาแบ่งดินออกเป็นหมวดหมู่ตาม
ข้อจ ากัดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและมีผลกระทบต่อผลผลิตของพืชแต่ละประเภทที่น ามาปลูก ลักษณะต่างๆ 
เหล่านี้ ได้แก่ 

 t : สภาพพ้ืนที่ (topography) 
 s : เนื้อดิน (texture) หรือชั้นอนุภาคดิน (particle size class) 
 b : ชั้นชะล้างอย่างรุนแรง (albic horizon) 
 c : ความลึกที่พบชั้นดานแข็ง (depth to consolidated layer) 
 g : ความลึกที่พบก้อนกรวด (depth to gravelly layer) 
 r : หินพื้นโผล่ (rockiness) 
 z : ก้อนหินโผล่ (stoniness) 
 x : ความเค็มของดิน (salinity) 
 d : การระบายน้ าของดิน (drainage) 
 f : อันตรายจากการถูกน้ าท่วม (flooding hazard) 
 w : น้ าแช่ขัง (water logging) 
 m : ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า (risk of moisture shortage) 
 n : ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (nutrient status) 
 a : ความเป็นกรดของดิน (acidity) 
 k : ความเป็นด่างของดิน (alkalinity) 
 j : ความลึกที่พบชั้นดินกรดก ามะถัน (depth to acid sulfate layer) 
 e : การกร่อนของดิน (erosion) 
 o : ความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย์ (thickness of organic soil material) 

   1.2 การจ าแนกความเหมาะสมของดิน จะจ าแนกตามความรุนแรงของข้อจ ากัด
หรืออัตราเสี่ยงต่อความเสียหายถ้าน ามาใช้ปลูกพืชตามที่ได้ระบุไว้ ดังนั้น ในแต่ละชั้นความเหมาะสมของ
ดินจะประกอบไปด้วยกลุ่มชุดดิน ชุดดิน หรือประเภทของชุดดินชนิดต่างๆ ที่มีข้อจ ากัดต่อการปลูกพืช
รุนแรงใกล้เคียงกัน แต่มิได้หมายความว่าแต่ละชุดดินจะต้องการการปฏิบัติดูแลรักษาที่เหมือนไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ของดินด้วย 
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   1.3 การจ าแนกชั้นความเหมาะสมของดิน มิใช่เป็นการระบุถึงอัตราการให้ผลผลิต
ของพืชแต่ละชนิด ทั้งนี้เพราะยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะการจัดการ พันธุ์พืช โรค แมลง ฝน 
และสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

   1.4 การจ าแนกความเหมาะสมของดิน พิจารณาโดยถือหลักว่า พืชที่ปลูกตามปกติ
ต้องปลูกในฤดูฝน ดังนั้น ลักษณะหรือสภาพของดินในช่วงฤดูฝนจะถูกน ามาใช้ในการพิจารณาเป็นหลัก 

   1.5 ดินแต่ละชนิดไม่จ าเป็นต้องอยู่ในชั้นความเหมาะสมเดิมตลอด อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขดินนั้นเป็นการถาวร เช่น การท าคันดินเพ่ือป้องกันการกร่อนของดิน 
การป้องกันน้ าท่วมโดยการสร้างเขื่อนหรือฝาย หรือการยกร่องเพ่ือแก้ไขเรื่องการระบายน้ าของดิน 

 1.6 ข้อจ ากัดต่างๆ (limitations) ที่น ามาใช้พิจารณาจ าแนกความเหมาะสมของ
ดินส าหรับการปลูกพืชแต่ละชนิดอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับดินมากขึ้นหรือเมื่อวิทยาการและ
เทคนิคทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป 

 1.7 ดินที่จ าแนกว่ามีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว อาจมีความเหมาะสม
ส าหรับปลูกพืชไร่หรือไม้ผลบางชนิดได้ ถ้ามีการเลือกระยะเวลาปลูกท่ีเหมาะสม ในท านองเดียวกันดินที่ไม่
เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไร่หรือไม้ผลแต่ก็อาจมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือ
สร้างสวนป่าได้ เป็นต้น 

 1.8 สภาพภูมิอากาศและชั้นความสูงมิได้น ามาเป็นข้อพิจารณาในการจ าแนก
ความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชชนิดต่างๆโดยตรง แต่ผู้จ าแนกความเหมาะสมของดินควรจะน า
สภาพภูมิอากาศมาพิจารณาเป็นอันดับแรก เพ่ือแนะน าหรือเลือกชนิดของพืชที่จะน ามาปลูกว่าจะสามารถ
ปลูกได้หรือไม่  โดยค านึงถึงเขตความชื้นของดินที่ ได้จากระบบการจ าแนกดินหรือความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 

   1.9 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนลักษณะของการคมนาคม มิได้
น ามาใช้เป็นบรรทัดฐานในการจ าแนกความเหมาะสมของดิน 

  2. ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 5 ชั้น ได้แก่ 
   ชั้นความเหมาะสมที่ 1: เหมาะสมดีมาก 
   ชั้นความเหมาะสมที่ 2: เหมาะสมดี 
   ชั้นความเหมาะสมที่ 3: เหมาะสมปานกลาง 
   ชั้นความเหมาะสมที่ 4: ไม่ค่อยเหมาะสม 
   ชั้นความเหมาะสมที่ 5: ไม่เหมาะสม 
  การจ าแนกความเหมาะสมของดินในระดับกลุ่มชุดดินแบ่งเป็น 3 ชั้น ดังนี้ 
   ชั้นที่ 1 เหมาะสม โดยไม่มีข้อจ ากัด (ชั้นความเหมาะสมที่ 1 เดิม) 
   ชั้นที่ 1 เหมาะสม มีข้อจ ากัด (ชั้นความเหมาะสมที่ 2 และ 3 เดิม) 
   ชั้นที่ 2 ไม่ค่อยเหมาะสม (ชั้นความเหมาะสมที่ 4 เดิม) 
   ชั้นที่ 3 ไม่เหมาะสม (ชั้นความเหมาะสมที่ 5 เดิม) 

 การจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ เป็นการวินิจฉัยเพ่ือ
หาระดับความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์ ตามวิธีการวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านปฐพีกลศาสตร์
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ตามกลุ่มชุดดินในประเทศไทย (สุวณี, 2538) ซึ่งเป็นการประเมินความเหมาะสมของชุดดินตามสมบัติของ
ดินเพื่อการใช้งานด้านปฐพีกลศาสตร์ประเภทต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  

  1. หลักเกณฑ์การวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านปฐพีกลศาสตร์ 
   1.1 อาศัยการคาดคะเนจากสมบัติของดินภายใต้สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

การจัดการดินตามปกติ 
   1.2 การวินิจฉัยสมบัติของดินจะไม่รวมกับปัญหาที่เกี่ยวกับท าเล เช่น ที่ตั้งใกล้

เมืองหรือทางหลวง แหล่งน้ า ขนาดของที่ดินถือครอง 
   1.3 การจัดระดับของที่ดินข้ึนอยู่กับลักษณะของดินตามธรรมชาติ 
   1.4 การจัดระดับความเหมาะสมของดินมักจะพิจารณาจากดินทั้งหมด ยกเว้น

บางกรณีอาจจะจัดระดับจากข้อจ ากัดของดินแต่ละชั้นดิน โดยความลึกของชั้นดินที่ใช้จัดระดับจะอยู่
ประมาณ 1.50-1.80 เมตร แต่ดินบางชนิดการคาดคะเนที่มีเหตุผลอาจจะต้องได้จากวัสดุดินที่ลึกกว่านี้ 

   1.5 การจัดระดับความเหมาะสมของดินว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง 
มิได้หมายความว่าท าเลพ้ืนที่นั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือแก้ไขข้อจ ากัดได้ การใช้ประโยชน์
ที่ดินที่ได้จัดระดับไว้ว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างยิ่งขึ้นอยู่กับชนิดของข้อจ ากัด ซึ่ งจะสามารถ
แก้ไขให้ส าเร็จและคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ 

   1.6 การวินิจฉัยสมบัติของดิน เป็นสิ่งจ าเป็นที่ใช้ในการประเมินที่ดิน ความส าคัญ
ของการวินิจฉัยขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ชนิดของดิน และปัญหาการใช้ที่ดิน 

  2. ชั้นความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
    การวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านปฐพีกลศาสตร์ ดินแต่ละชุดดินจะมีความเหมาะสม

ในการใช้ประโยชน์ต่างกันขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของการใช้ประโยชน์และคุณลักษณะของดินเป็นส าคัญ 
   2.1 ชั้นความเหมาะสมส าหรับการใช้เป็นแหล่งหน้าดิน แหล่งทรายและกรวด ดิน

ถมหรือดินคันทาง การใช้เป็นเส้นทางแนวถนนแบ่งไว้ 4 ระดับ โดยใช้หมายเลขต่างๆ แทนระดับความ
เหมาะสม ดังนี้ 

   1  หมายถึง  เหมาะสมดี (good) 
    2  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง (fair) 
    3  หมายถึง  ไม่เหมาะสม (poor) 
    4  หมายถึง  ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง (very poor) 

   2.2 ชั้นความเหมาะสมส าหรับใช้ท าบ่อขุด อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก คันกั้นน้ า ระบบ
บ่อเกรอะ การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาคารต่ าๆ และการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน ได้จัด
ระดับความเหมาะสมไว้ 3 ระดับ โดยใช้หมายเลขต่างๆ แทนระดับความเหมาะสม ดังนี้ 

    1  หมายถึง  เหมาะสมดี (good) 
    2  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง (fair) 
    3  หมายถึง  ไม่เหมาะสม (poor) 

   2.3 สัญลักษณท์ี่เป็นภาษาอังกฤษก ากับท้ายตัวเลข หมายถึง ข้อจ ากัดของดินที่ท า
ให้ดินนั้น ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ไม่เหมาะสม หรือ เหมาะสมปานกลาง ดังนี้ 
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 a: ลักษณะของดินตามการจ าแนก (subgrade properties) 
 b: ความหนาของวัสดุที่เหมาะสม (thickness of suitable material) 
 c: ความลึกถึงชั้นหินพ้ืน (depth to bedrock) 
 d: การระบายน้ าของดิน (drainage) 
 f: อันตรายจากน้ าท่วมหรือน้ าแช่ขัง (flood hazard) 

 g: ปริมาณเศษหิน ที่มีขนาดใหญ่กว่าทรายหยาบมาก (fragment coarser 
than very  coarse sand percent) 

 h: ระดับน้ าใต้ดินในฤดูฝน (depth to seasonal water table) 
 j: ปฏิกิริยาของดิน (reaction) 
 k: ความซึมน้ าของดิน (permeability or hydraulic conductivity) 
 l: ศักยภาพในการยืดและหดตัวของดิน (shrink-swell potential) 
 m: ความลึกถึงชั้นที่มีการซาบซึมน้ า (depth to permeable material) 
 o: การกัดกร่อนของท่อเหล็กที่ไม่เคลือบผิว (corrosivity uncoated steel) 
 p: การมีก้อนหิน  (stoniness) 
 q: ความลึกถึงชั้นทรายหรือกรวด (depth to sand and gravel) 
 r: การมีหินโผล่ (rockiness) 
 s: เนื้อดิน (texture) 
 t: สภาพภูมิประเทศหรือความลาดชัน (topography or slope) 
 u: การยึดตัวขณะดินชื้น (moist consistence) 

 x: ความเค็มของดิน (salinity) 

   ระดับความเหมาะสมแต่ละระดับ มีความหมายดังนี้ 
      ชั้นความเหมาะสมที่ 1: เหมาะสมดี (good) คือ ดินไม่มีหรือมีข้อจ ากัดเล็กน้อย 
สมบัติต่าง ๆ เหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ จะมีข้อจ ากัดบ้างเล็กน้อยและสามารถแก้ไขได้ง่าย การดูแลรักษา
และการปรับปรุงบ ารุงดินท าได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย 
      ชั้นความเหมาะสมที่ 2: เหมาะสมปานกลาง (fair) คือดินที่มีสมบัติเหมาะสม
ปานกลาง ข้อจ ากัดในการใช้อาจมีบ้าง ซึ่งต้องแก้ไข โดยการวางแผนและออกแบบให้เข้ากับสภาพและ
ลักษณะของดินอาจจะต้องมีการบ ารุงรักษาเป็นพิเศษ แผนงานการก่อสร้างอาจจะต้องแก้ไขดัดแปลงบ้าง 
จากแผนเดิมที่ใช้กับดิน ที่มีข้อจ ากัดเพียงเล็กน้อย การก่อสร้างฐานราก หรือ ตอหม้อควรเสริมให้มั่นคง
เป็นพิเศษ 
      ชั้นความเหมาะสมที่ 3: ไม่เหมาะสม (poor) คือ ดินที่มีสมบัติไม่เหมาะสม
เพียงอย่างเดียวหรือมากกว่าและมีข้อจ ากัดนั้นๆ มีความยุ่งยากในการดัดแปลงแก้ไขและต้องเสียค่าใช้จ่าย
สูง จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและฟ้ืนฟูดินเป็นหลัก นอกจากนั้นต้องมีการออกแบบเป็นพิเศษตลอดจนมี 
การบ ารงุรักษาดินอย่างสม่ าเสมอยิ่งขึ้น 
      ชั้นความเหมาะสมที่ 4: ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง (very poor) คือในการใช้ประโยชน์
ของดินทางปฐพีกลศาสตร์บางอย่างจะเป็นการเพ่ิมความเสียหาย ส าหรับการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมเฉพาะอย่าง 
ซึ่งจะแก้ไขข้อจ ากัดได้ยากท่ีสุดและเสียค่าใช้จ่ายสูง 
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ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (soil fertility) หมายถึง ความสามารถของดินในการให้ธาตุ
อาหารแก่พืช ความอุดมสมบูรณ์ของดินประเมินได้จากคุณสมบัติทางเคมีของดิน 5 ประการ คือ ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน (OM: organic matter) ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC: cation exchange capacity) 
อัตราร้อยละความอ่ิมตัวเบส (%BS: base saturation percent) ความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัส 
(P: available Phosphorus) และความเป็นประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียม (K: available Potassium) 
โดยคิดที่ความลึกเฉลี่ย 0-25 เซนติเมตร ส าหรับข้าว พืชไร่และพืชรากสั้นทุกชนิด และ 0-50 เซนติเมตร 
ส าหรับไม้ผลและไม้ยืนต้น โดยแสดงระดับของธาตุอาหารที่ใช้ในการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
(กองส ารวจและจ าแนกดิน, 2543; คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) ดังนี้ 

ระดับของธาตุอาหาร 
OM CEC BS available P available K 

(%) (cmolc kg-1) (%) (mg kg-1) 

ต่ า <1.5 <10 <35 <10 <60 
  (1) (1) (1) (1) (1) 

ปานกลาง 1.5-3.5  10-20 35-75 10-25  60-90 
  (2) (2) (2) (2) (2) 

สูง >3.5 >20 >75 >25 >90 
  (3) (3) (3) (3) (3) 

 

หมายเหตุ   ระดับของธาตุอาหารต่ าให้ 1 คะแนน 
    ระดับของธาตุอาหารปานกลางให้ 2 คะแนน 
    ระดับของธาตุอาหารสูงให้ 3 คะแนน 

 การประเมินความสมบูรณ์ของดินได้จากการรวมคะแนนของระดับธาตุอาหารที่อยู่ใน
ดินระดับธาตุอาหารในดินต่ า ปานกลางหรือสูงก็จะให้คะแนน 1, 2 และ 3 คะแนน ตามล าดับและเมื่อรวม
คะแนนจากคุณสมบัติของดิน 5 ประการได้ 5-7 8-12 และ 13-15 คะแนน ดินนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์
ของดินต่ า ปานกลางและสูงตามล าดับ โดยคิดที่ความลึกเฉลี่ย 0-25 เซนติเมตร ส าหรับข้าว พืชไร่และพืช
รากสั้นทุกชนิด และ 0-50 เซนติเมตร ส าหรับไม้ผลและไม้ยืนต้น 

 
3.6 ดินปัญหา หมายถึง ดินที่มีสมบัติไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยส าหรับการเพาะปลูกพืช 

ถ้าน าดินนั้นมาใช้ประโยชน์จะไม่สามารถให้ผลผลิตหรือให้ผลผลิตต่ า นอกจากนี้ยังรวมไปถึงที่ดินที่มี
ข้อจ ากัดต่อการใช้ประโยชน์ ซึ่งเมื่อน าไปใช้แล้วจะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรง  (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2553) ในบริเวณเดียวกันอาจมีปัญหาดินมากกว่าหนึ่งประเภท ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดินจ าเป็นต้อง
แก้ไขร่วมกันทุกปัญหา จึงจะท าให้การใช้ที่ดินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดินปัญหาหลักของ
ประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) ได้แก่ 

 1. ดินเปรี้ยวจัด หรือดินกรดก ามะถัน หมายถึง ดินที่อาจมี ก าลังมี หรือมีกรดก ามะถัน
เกิดขึ้นในดิน พบในบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลที่มีหรือเคยมีน้ าทะเลหรือมีน้ ากร่อยท่วมถึงในอดีต  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



20 
 

  ดินเค็มในประเทศไทย แบ่งตามสภาพพ้ืนที่หรือแหล่งที่มาของเกลือ ได้แก่  
   1. ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นดินที่มีการสะสมเกลือจากการละลายของ

หินเกลือหรือระดับน้ าใต้ดินที่มีเกลือละลายอยู่มาก 
   2. ดินเค็มภาคกลาง เป็นพ้ืนที่ที่เคยมีน้ าทะเลท่วมถึงมาก่อน เกิดการทับถมของ

ตะกอนน้ าทะเลและตะกอนน้ ากร่อยอยู่ในตะกอนน้ าจืด เมื่อมีการใช้น้ าใต้ดินที่มีความเค็ม การยกร่อง หรือ
ขุดหน้าดินไปขาย ท าให้เกลือท่ีอยู่ใต้ดินเคลื่อนย้ายมาสู่ผิวดิน 

   3. ดินเค็มชายทะเล เกิดจากอิทธิพลของน้ าทะเลท่วมถึงในปัจจุบันหรือเคยท่วมถึงมาก่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดินเป็นตะกอนน้ าทะเลและน้ ากร่อย ดินบริเวณนี้จะมีความชื้นของดินสูงและมีความเค็มสูง 

 5. ดินทราย หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินเป็นทรายหรือดินทรายปนดินร่วน เกิดเป็นชั้นหนา
มากกว่า 200 เซนติเมตรจากผิวดิน บางพ้ืนที่หนามากกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดินที่รองรับด้วยชั้นดาน
ดินเหนียวหรือดินร่วน หรือพบชั้นดานอินทรีย์ภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน 

  ปัญหาของดินทราย ดินทรายมีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารและแลกเปลี่ยน
ธาตุอาหารต่ า ปริมาณอินทรียวัตถุในดินน้อยจึงมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า สมบัติทางกายภาพของดิน
ไม่ดีเนื่องจากไม่มีโครงสร้างหรือเป็นเม็ดๆ ท าให้ไม่เกาะยึดตัว ในพ้ืนที่มีความลาดชันง่ายต่อการถูกชะล้าง
พังทลายสูญเสียหน้าดินเกิดเป็นพ้ืนที่เสื่อมโทรม  

 6. ดินตื้น หมายถึง ดินที่มีชื้นส่วนหยาบในปริมาณมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร 
เช่น ลูกรัง ก้อนกรวด เศษหินหรือก้อนปูน หรือพบชั้นดาน ชั้นหินพ้ืน ชั้นเชื่อมแข็งของศิลาแลงหรือชั้นมาร์ล 
ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน  

  ดินตื้นเป็นอุปสรรคในการชอนไชของรากพืชและการไถพรวน มีปริมาณเนื้อดินเหนียวน้อย 
ท าให้ดินมีความสามารถในการดูดซับน้ าและธาตุอาหารต่ า การเกาะยึดตัวของเม็ดดินไม่ดี เกิดการชะล้าง
พังทลายของดินได้ง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า พืชเจริญเติบโตไม่ดีและให้ผลผลิตต่ า 

 7. ดินดาน หมายถึง ชั้นดินที่อัดตัวแน่นทึบ หรืออนุภาคดินถูกเชื่อมโดยสารเคมีที่จับตัว
กันแน่นทึบและแข็งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการใช้ที่ดินและเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช 
การไหลซึมของน้ าและการถ่ายเทอากาศ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืชที่ปลู ก 
โดยทั่วไปถ้าพบชั้นดานตื้นกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน (ถือเป็นดินตื้นชนิดหนึ่ง) จะส่งผลกระทบต่อการ
ปลูกพืชมาก ถ้าพบชั้นดานอยู่ระหว่างความลึก 50 – 100 เซนติเมตรจากผิวดิน จะส่งผลกระทบต่อการ
ปลูกพืชบ้างแต่ไม่มากนัก และถ้าพบชั้นดานอยู่ลึกมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ถือว่าไม่มีปัญหาต่อ
การปลูกพืช ชั้นดานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ชั้นดานที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และชั้นดานที่
เกิดข้ึนจากการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม 

 8. ดินปนเปื้อน หมายถึง การที่สารเป็นพิษในรูปต่างๆ ถูกผสมลงในดินธรรมชาติ การปนเปื้อน
นี้อาจเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หรือเกิดจากธรรมชาติ แต่ท าให้ดินนั้นเกิดความเสื่อมโทรมมีปัญหา
ต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของมนุษย์และสัตว์ 

 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า แม้ไม่ได้ถูกจัดเป็นดินปัญหาหลักของประเทศไทย ตามกรมพัฒนาที่ดิน 
(2553) แต่ก็นับเป็นทรัพยากรดินปัญหา เนื่องจากวัตถุต้นก าเนิดดินมีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติน้อย 
ประกอบกับเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้มีการปรับปรุง
บ ารุงดินเท่าที่ควร ท าให้ดินเสื่อมโทรมเป็นเหตุให้พืชเจริญเติบโตช้า ผลผลติตกต่ า 
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4. ผู้ด าเนินงาน 
 นางสาวอภิวรรณ  จุลนิมิ 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

6. อุปกรณ์และวิธีการ 

6.1 อุปกรณ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 6.1.1 ข้อมูลแผนที่ ได้แก่ 
  - แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข (Ortho Photos) มาตราส่วน 1:4,000 
  - แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) มาตราส่วน 1:50,000 ระวางที่ 5234 I, 

5235 I, 5235 II, 5334 I, 5334 III, 5334 IV, 5335 II,  5335 III  และ 5335 IV (กรมแผนที่ทหาร, 2542) 
  - แผนที่ธรณีวิทยา (geologic map) มาตราส่วน 1:250,000 ระวาง ND 47-12 และ

ND 47-16 (กรมทรัพยากรธรณี, 2527) 
  - แผนที่หน่วยหิน จังหวัดชลบุรี (กรมทรัพยากรธรณี, 2547ก) 
  - แผนที่หน่วยหิน จังหวัดระยอง (กรมทรัพยากรธรณี, 2547ข) 
   - แผนที่กลุ่มชุดดินจังหวัดระยอง มาตราส่วน 1:50,000 (กองส ารวจและจ าแนกดิน, 

2533)    
  - แผนที่กลุ่มชุดดินจังหวัดชลบุรี มาตราส่วน 1:50,000 (กองส ารวจและจ าแนกดิน, 

2534) 
  - แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดชลบุรี มาตราส่วน 1:50,000 (กองวางแผนการใช้

ที่ดิน, 2544ก) 
  - แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดระยอง มาตราส่วน 1:50,000 (กองวางแผนการใช้

ที่ดิน, 2544ข) 
  - แผนที่กลุ่มชุดดินจังหวัดระยอง มาตราส่วน 1:25,000 (ส านักส ารวจดินและ      

วางแผนการใช้ที่ดิน, 2551) 
  - แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดระยอง มาตราส่วน 1:25,000 (กองนโยบายและ

แผนการใช้ที่ดิน, 2556) 
 6.1.2 อุปกรณ์ตรวจสอบและเก็บข้อมูลดิน ได้แก่ 
  - เครื่องรับสัญญาณระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS receiver) 
  - เข็มทิศ (compass) 
  - เครื่องวัดระดับอย่างง่าย (abney hand level) 
  - กล้องถ่ายรูป (camera) 
  - เทปวัดระยะ (measuring tape) 
  - พลั่วตักดิน-ขุดดิน (spades) 
  - สว่านเจาะดิน (soil auger) 
  - ค้อนยางตอกดิน (rubber hammer) 
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  - มีดสนาม (field knife) 
  - สมุดบันทึก (field book) 
  - อุปกรณ์การเขียนต่างๆ (writing instruments and materials) 
  - สมุดเทียบสีดิน (munsell soil color chart) 
  - น้ ายาวัดความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH test kit) 
  - ขวดน้ าและกระติกน้ า (water bottles and canteen) 
  - แว่นขยาย (hand lens) 
  - กระดาษเช็ดมือ (tissue paper) 
 6.1.3 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน ได้แก่ 
  - ถุงเก็บตัวอย่างดิน (sample bags) 
  - เชือกฟาง (plastic rope) 

 6.1.4 เครื่องมือจัดท าแผนที่ ได้แก่ 
  - คอมพิวเตอร์ (PC , laptop) 
  - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดท าแผนที่ในรูปแบบดิจิตอล ได้แก่ ArcGIS   

6.2 วิธีการ 
การด าเนินการในโครงการนี้ เริ่มจากรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา พ้ืนที่ลุ่มน้ า

เขตพัฒนาที่ดิน จากนั้นพิจารณาข้อมูลของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าเพื่อคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีความพร้อมเป็น
พ้ืนที่ด าเนินการโครงการ โดยแบ่งตามล าดับขั้นตอนเป็น 3 ขั้น ได้แก่ 

 6.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่ลุ่มน  าสาขาแม่น  า
ประแสร์ (รหัส 1805) 

 วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือประเมินศักยภาพและ
ปัญหาในพื้นทีลุ่่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ เพ่ือจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาที่ดิน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1. รวบรวมข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ ได้แก่ ข้อมูล
สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยา ภูมิสัณฐาน สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 
1:50,000 ทรัพยากรดิน จากแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:50,000 และทรัพยากรน้ า 

  2. ศึกษาระดับความลาดชันของพ้ืนที่โดยการวิเคราะห์เส้นชั้นความสูงเชิงเลข (DEM) 
  3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดิน และข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ ลุ่มน้ าสาขา    

แม่น้ าประแสร์  
 4. วิเคราะห์สภาพปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางการแก้ไขในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์  
  5. คัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า ที่อยู่ภายในลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ ตามท าเนียบ

วงรอบเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า (กรมพัฒนาที่ดิน, 2556) โดยคัดเลือกพื้นที่ๆ เป็นตัวแทนหรือครอบคลุม
สภาพปัญหาของลุ่มน้ าสาขา 
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 6.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่ เขตพัฒนาที่ดินลุ่ม
น  าคลองหวาย-คลองโพล้ 

 วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือประเมินศักยภาพและ
ปัญหาในพื้นทีเ่ขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1. รวบรวมข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ ได้แก่ 
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยา ภูมิสัณฐาน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน 
จากแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 และสภาพการใช้ที่ดิน จากแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตรา
ส่วน 1:25,000 

  2. ศึกษาระดับความลาดชันของพ้ืนที่โดยการวิเคราะห์เส้นชั้นความสูงเชิงเลข  
  3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดิน พร้อมทั้งประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับการ

ปลูกพืชเศรษฐกิจและประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับงานทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
  4. วิเคราะห์สภาพปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางการแก้ไขในพ้ืนที่ เขตพัฒนาที่ดิน

ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ 
  5. ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ โดย

การคัดเลือกพ้ืนที่บางส่วนที่ครอบคลุมสภาพปัญหาหลักของโครงการเขตพัฒนาที่ดิน เพ่ือศึกษาพ้ืนที่อย่าง
ละเอียด โดยการส ารวจดินและสภาพการใช้ที่ดินภาคสนามในระดับละเอียด 

 6.2.3 การด าเนินงานในพื นที่ด าเนินการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าคลองหวาย-คลองโพล้         
บริเวณ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 การส ารวจดินและสภาพการใช้ที่ดินในพื นที่ด าเนินการ มีรายละเอียดดังนี้ 
   (1) การเตรียมงานในส านักงาน 
   - จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจดิน ส ารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ดิน แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข สมุดเทียบสี สว่านเจาะดิน 
พลั่วขุดดิน ค้อนยางตอกดิน มีดสนาม แว่นขยาย เทปวัดระยะ เข็มทิศ สมุดบันทึก และอ่ืนๆ ให้พร้อม
ส าหรับการด าเนินงาน 

   - ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลดิน ข้อมูลทางธรณีวิทยา ร่วมกับการ
แปลข้อมูลในแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 เพื่อก าหนดขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ 
ถนน เส้นทางน้ า การใช้ที่ดิน ลักษณะภูมิประเทศ และความลาดชัน เพ่ือให้ทราบถึงสภาพพ้ืนที่และ
วิเคราะห์พื้นที่เพ่ืออนุมานลักษณะและสมบัติของดินในพ้ืนที่ศึกษา 

   - ศึกษาระดับความลาดชันของพ้ืนที่โดยการวิเคราะห์เส้นชั้นความสูงเชิงเลข 
   - เขียนขอบเขตดินเบื้องต้นเพ่ือก าหนดจุดเจาะส ารวจดินในแผนทีภ่าพถ่ายออร์โธสี

เชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 พร้อมทั้งก าหนดจุดเจาะส ารวจเพ่ิมเติมให้ได้ระยะห่างในพ้ืนที่จริงประมาณ 
100-200 เมตรต่อหลุม 

   - แปลสภาพการใช้ที่ดิน เขียนขอบเขตสภาพการใช้ที่ดินเบื้องต้น 
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   (2) การปฏิบัติงานในภาคสนาม  
   การส ารวจดินและการส ารวจสภาพการใช้ที่ดิน เป็นการส ารวจแบบละเอียดโดยใช้

แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 เป็นแผนที่พ้ืนฐานในการส ารวจ แผนที่ดินที่ผลิตออกมา
มีมาตราส่วนการส ารวจ 1:4,000 โดยมีวิธีการส ารวจดังนี้ 

   - เจาะส ารวจดินตามจุดที่ก าหนดไว้ในแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข หรือใน
บริเวณพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยใช้สว่านเจาะดินลึก  200 เซนติเมตร หรือถึงชั้น
เชื่อมแข็งหรือแนวสัมผัสชั้นหินพื้น วางเรียงกันตามความลึก เพื่อตรวจศึกษาสมบัติทางเคมีและทาง
กายภาพของดินทุกจุดด้วยเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม 

   - บันทึกสภาพแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ วัตถุต้นก าเนิดดิน ภูมิสัณฐาน 
ความลาดชัน การกร่อนของหน้าดิน การระบายน้ าของดิน ความสามารถให้น้ าซึมผ่านของดิน ระดับน้ าใต้ดิน 
สภาพน้ าท่วมขัง พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

   - ศึกษาลักษณะสมบัติดินเพ่ือใช้ในการจ าแนกดิน เช่น ความหนาของชั้นดิน เนื้อดิน 
สีดิน โครงสร้างของดิน การยึดตัวของอนุภาคดิน การเคลื่อนย้ายของอนุภาคดินเหนียว ปริมาณการ
กระจายของรากพืช ค่าปฏิกิริยาดิน การจัดเรียงตัวของชั้นดิน ชนิดของชิ้นส่วนหยาบในดิน หรือวัตถุต่างๆ ที่
พบในชั้นดิน เช่น ก้อนกรวด ลูกรังและเศษหิน เป็นต้น 

   - จ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Survey Staff, 2014) ใน
ระดับประเภทของชุดดินและดินคล้าย (phases of soil series or soil variants) เขียนหน่วยแผนที่ดิน
ลงในภาพถ่ายออร์โธสีพร้อมทั้งปรับแก้ไขขอบเขตของดินในภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขให้สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่จริงในสนาม 

   - ศึกษาสภาพการใช้ที่ดิน เขียนหน่วยแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน พร้อมทั้งปรับแก้
ไขขอบเขตลงในภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริงในสนาม 

   - บันทึกลักษณะดิน สภาพพื้นที่ และเก็บตัวอย่างดินบริเวณที่เป็นตัวแทน
ของหน่วยแผนที่ดิน ส าหรับน าไปวิเคราะห์หาสมบัติทางเคมี เพ่ือประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

   - จัดท าแผนที่ดินและแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (ฉบับต้นร่าง) 
   - เก็บตัวอย่างดิน จุดส ารวจที่ระดับความลึก 0-25 เซนติเมตร 25-50 เซนติเมตร

และ 50-100 เซนติเมตร หรือจนถึงชั้นขวาง ส่งกลุ่มวิเคราะห์ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เพ่ือวิเคราะห์ 
ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH 1:1 น้ า)  ปริมาณอินทรียวัตถุ (Walkey and Black Method) ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Bray ll method) และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Double Acid: DA) 

   (3) การจัดท าแผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช้ท่ีดินและรายงานการส ารวจดิน 
   - จัดท าแผนที่ดินและแผนที่สภาพการใช้ที่ดินต้นฉบับ และสรุปหน่วยแผนที่

ทั้งหมดในพื้นที่โครงการ 
   - วิเคราะห์ข้อมูลดิน สภาพการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อมในพื้นที่โครงการ

เพื่อประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และประเมินความเหมาะสมของดิน
ส าหรับงานทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 

   - เขียนรายงานการส ารวจดิน 
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7. ผลการด าเนินงาน 
จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ตามข้อ 6.2.1 ของพื้นที่ทั้ง 3 ระดับ ใน 

พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ และพ้ืนที่ด าเนินการเขต
พัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ ผลการศึกษาดังนี้  

7.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่ ลุ่มน  าสาขา   
แม่น  าประแสร์  

ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ (รหัส 1805) เป็นลุ่มน้ าสาขาของลุ่มน้ าหลักชายฝั่งทะเลตะวันออก 
(รหัส 18)  

ลุ่มน้ าหลักชายฝั่งทะเลตะวันออกประกอบด้วย 6 ลุ่มน้ าสาขา (กรมทรัพยากรน้ า, 2552) (ภาพที่ 1) 
ดังนี้ 

 1) ลุ่มน้ าสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออก (รหัส 1801) มีพ้ืนที่ 4,416.62 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 2,760,388 ไร่ 

 2) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าเมืองตราด (รหัส 1802) มีพื้นที่ 1,558.69 ตารางกิโลเมตร หรือ 
974,181 ไร่ 

 3) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าจันทบุรี (รหัส 1803) มีพื้นที่ 1,593.59 ตารางกิโลเมตร หรือ 
995,994 ไร่ 

 4) ลุ่มน้ าสาขาคลองโตนด (รหัส 1804) มีพื้นที่ 1,656.42 ตารางกิโลเมตร หรือ 
1,035,263 ไร่ 

 5) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ (รหัส 1805) มีพื้นที่ 2,137.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 
1,336,094 ไร่ 

 6) ลุ่มน้ าสาขาคลองใหญ่ (รหัส 1806) มีพื้นที่ 1,729.98 ตารางกิโลเมตร หรือ 
1,081,237 ไร่ 

 7.1.1 ที่ตั งและอาณาเขต 
 ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ มีเนื้อท่ี 1,336,094 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัด

ระยอง บริเวณอ าเภอเขาชะเมา อ าเภอวังจันทร์ อ าเภอแกลง อ าเภอบ้านค่าย และอ าเภอเมืองระยอง, 
บางส่วนของจังหวัดชลบุรี บริเวณอ าเภอบ่อทอง และอ าเภอหนองใหญ่ ตั้งอยู่ในโซน 47P ระหว่าง พิกัด 
1399004 N ถึง 1475331 N และระหว่าง พิกัด 750771 E ถึง 804845 E  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ (ภาพที่ 1) 

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ    จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา            
ทิศใต ้ ติดต่อกับ   อ่าวไทย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   จังหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   อ าเภอปลวกแดง อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอเมือง  
  จังหวัดระยอง  
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7.1.2 สภาพภูมิประเทศ 

 ลักษณะสภาพพ้ืนที่ของลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ เป็นลุ่มน้ าขนาดใหญ่ (กรมทรัพยากรน้ า, 
2552) พ้ืนที่รับน้ าลักษณะเป็นแอ่ง ต้นน้ าเกิดจากบริเวณที่ราบสูงหรือเนินเขา จากแนวขอบทั้งฝั่งตะวันตก
และตะวันออก มารวมกันบริเวณที่ราบลุ่มต่ าทั้งฝั่งทิศตะวันตกและตะวันออกของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา สภาพ
พ้ืนที่ลาดเท มีธารน้ าและคลองย่อยหลายสายไหลจากพ้ืนที่ต้นน้ าและพ้ืนที่ราบสูง เนินเขาจากขอบของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งสองฝั่ง ไหลมารวมกันเกิดเป็นแม่น้ าประแสร์ บริเวณบ้านเขาสิงโต ซึ่งปัจจุบันได้มีการสร้าง
อ่างเก็บน้ าประแสร์ โดยมีสันอ่างอยู่บริเวณเขาวังเวียน ทิศทางเส้นน้ าประแสร์ไหลผ่านตอนล่างของพ้ืนที่
ลุ่มน้ าออกสู่ทะเลอ่าวไทย มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 2-1,030 เมตร (ภาพที่ 1 และ 2) โดยสรุป
ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ (ตารางที่ 1 ภาพที่ 2 และ 
ภาพที่  3) 

ตารางท่ี 1 ความลาดชัน พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ 

สัญลักษณ์ 
ความลาดชัน 
(เปอร์เซ็นต์) 

ชั นความลาดชันเชิงเดี่ยว 
เนื อที ่
ไร ่ ร้อยละ 

A 0-2 ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 458,602  34.33 
B 2-5 ลาดชันเล็กน้อยมาก 535,477 40.08 
C 5-12 ลาดชันเล็กน้อย  103,669  7.76 
D 12-20 ลาดชันสูง 34,930  2.61 
E 20-35 สูงชันปานกลาง  6,817  0.51 
SC >35 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน  196,599  14.71 

รวมเนื อที่ทั งหมด 1,336,094 100.00 

  1) พ้ืนที่ภูเขาและเนินเขา มีความลาดชัน 20 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเป็นแนว
เทือกเขาอยู่บริเวณขอบฝั่งตะวันออก วางตัวทางทิศเหนือถึงตอนกลางค่อนมาทางใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า รองมา
พบเป็นแนวเขาบริเวณขอบฝั่งตะวันตก วางตัวทางทิศเหนือถึงตอนกลางค่อนมาทางใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
และภูเขาโดดอยู่บริเวณตอนเหนือค่อนไปทางตอนกลางของลุ่มน้ า จุดที่สูงสุดมีความสูงจากระดับทะเล
ปานกลาง 1,030 เมตร บริเวณเขาชะเมารอยต่อจังหวัดระยองและจันทบุรี ตามภาพท่ี 3 

  2) บริเวณพ้ืนที่ดอน มีความลาดชันตั้งแต่ 5-20 เปอร์เซ็นต์ กระจายตัวอยู่บริเวณทาง
ตอนเหนือถึงตอนกลางค่อนมาตอนใต้ของลุ่มน้ า เป็นพื้นที่ท่ีมีความลาดชันต่อจากพ้ืนที่ราบสูงและเนินเขา  

  3) บริเวณที่ราบและที่ราบลุ่ม มีความลาดชันตั้งแต่ 0-5 เปอร์เซ็นต์ เป็นบริเวณที่ราบเรียบ
ถึงลาดชันเล็กน้อยมาก เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า พบเป็นบริเวณกว้างอยู่ตลอดพ้ืนที่ลุ่มน้ าตั้งแต่
ทางเหนือถึงทางใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของลุ่มน้ า  

 7.1.3 สภาพภูมิอากาศ 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์มีลักษณะภูมิอากาศจ าแนกตามระบบของ Köppen climate 

(1931) เป็นแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical monsoon climate) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศทั่วไปและปริมาณ
น้ าฝนที่วัดได้เฉลี่ย ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง (สถานี 48478) อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  
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และสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สถานี 48458) อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ในรอบ 
10 ปี (พ.ศ. 2548-2557) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่ประแสร์ จึงใช้เป็นตัวแทนภูมิอากาศ 
โดยพบว่ามีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสองสถานี เท่ากับ 1,494.3 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยสองสถานี เท่ากับ 
27.7 องศาเซลเซียส (ตารางท่ี 2)   

 ตารางท่ี 2 ปริมาณน้ าฝนและอุณหภูมิบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ เฉลี่ย 10 ปี  
               (พ.ศ. 2548-2557) 

 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2558) 

 7.1.4 ทรัพยากรน  า 
 ทรัพยากรน้ าบริเวณลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ มีระบบล าธารในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ า   

ประแสร์ มีรูปแบบการระบายน้ าเป็นแบบกิ่งไม้ (dendritic drainage pattern) เป็นลักษณะโครงข่ายการ
ระบายน้ าที่ล าน้ าย่อยไหลมารวมกันกับล าน้ าหลัก ลักษณะคล้ายกิ่งไม้หรือเส้นประสาท มีทิศทางการไหล
จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ภาพท่ี 1 และ 2)  

 ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์มีล าน้ าธรรมชาติหลายสาย ล าน้ าหลักของลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ 
คือ แม่น้ าประแสร์ คลองตะเคียน คลองหวาย คลองโพล้ คลองสะพาน คลองจ ากา คลองขุด ที่เกิดจาก
การบรรจบกันของล าน้ าย่อย คลองย่อย ซึ่งเกิดจากพ้ืนที่สูงทางขอบของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ไหลมารวมกับแม่น้ าประแสร์
แล้วไหลสู่อ่าวไทย บริเวณบ้านแหลมสน ต าบลปากน้ าประแสร์ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง   

  ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์มีแหล่งเก็บน้ าที่ส าคัญ คือ อ่างเก็บน้ าประแสร์ บริเวณตอนกลาง
ของลุ่มน้ าสาขา บริเวณบ้านเขาสิงโต บ้านหนองม่วง บ้านแก่งหวาย อ าเภอวังจันทร์ บ้านทรัพย์แสน อ าเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง ซึ่งมีคลองส่งน้ าชลประทานจากท้ายอ่างเก็บน้ าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
อ่างเก็บน้ าไปถึงบริเวณบ้านวังยาง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ าเขาจุก พบทางตอนใต้
ของทิศตะวันออกของลุ่มน้ าสาขา มีการทอดตัวแนวตะวันออกเฉียงเหนือไปตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณบ้าน
เหมืองแร่ อ าเภอเขาชะเมา บ้านเขาจุก อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 เฉลี่ย 
เฉลี่ย 

สถานี 

ปริมาณ

น  าฝนรวม 

(มิลลิเมตร) 

สถานี 

48478 
1,202.6 1,420.9 1,366.4 1,201.2 1,527.6 1,716.1 1,650.4 1,572.8 1,518.4 1,049.9 1,422.6 

1,494.3 
 

สถานี 

48458 
1,251.7 1,541.7 1,361.6 1,885.4 1,177.3 1,764.9 1,724.7 1,653.8 1,777.0 1,521.3 1,565.9 

อุณหภูมิ

เฉลี่ย 

(องศา

เซลเซียส) 

สถานี 

48478 
28.8 28.3 28.3 27.8 28.0 28.7 27.8 28.4 28.0 28.2 28.2 

27.7 
 

สถานี 

48458 
28.3 27.0 26.8 26.5 26.8 27.3 26.6 27.5 26.9 27.0 27.1 
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 7.1.5 สภาพการใช้ท่ีดิน 
 จากการศึกษาข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์  ของส่วน

วิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน (2544ก และ 2544ข) โดยได้ท าการปรับปรุงในส่วนของพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าประ
แสร์ ให้เป็นปัจจุบัน พบว่า การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 1,082,182 ไร่ หรือร้อยละ 
81.00 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 170,790 ไร่ หรือร้อยละ 12.78 ของพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าสาขา พ้ืนที่น้ ามีเนื้อที่ 36,989 ไร่ หรือร้อยละ 2.77 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมี
เนื้อที่ 25,469 ไร่ หรือร้อยละ 1.90 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาและพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมีเนื้อที่ 20,664 ไร่ หรือร้อยละ 
1.55 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ตามล าดับ โดยพืน้ที่เกษตรกรรมเกษตรกรใช้ปลูกไม้ยืนต้น พืชไร่ ไม้ผล ข้าว เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า หญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ตามล าดับ รายละเอียดข้อมูลการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา
แม่น้ าประแสร์ แสดงไว้ในตารางที่ 3 และภาพท่ี 4 

ตารางท่ี 3 สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนทีลุ่่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์  
 

หน่วย 
แผนที่ 

สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

 
1.พื นที่เกษตรกรรม (A) 1,082,182 81.00 

A1 นาข้าว 41,817 3.13 
A2 พืชไร่ 331,523 24.81 
A3 ไม้ยืนต้น 589,306 44.11 
A4 ไม้ผล 102,363 7.66 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 2,043 0.16 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 15,130 1.13 

 
2. พื นที่ป่าไม้ (F) 170,790 12.78 

F1 ป่าไม่ผลัดใบ 106,112 7.94 
F2 ป่าผลัดใบ 60,444 4.52 
F3 ป่าชายเลน 4,234 0.32 

 
3.พื นที่เบ็ดเตล็ด (M) 20,664 1.55 

M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 19,265 1.44 
M2 พ้ืนที่ลุ่ม 1,282 0.10 
M3 เหมืองแร่ บ่อขุด 117 0.01 

 
4.พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) 25,469 1.90 

U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 3,800 0.28 
U2 หมู่บ้าน 15,430 1.16 
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 2,994 0.22 
U5 พ้ืนที่อุตสาหกรรม 3,245 0.24 

 
5. พื นที่น  า (W) 36,989 2.77 

 
รวมเนื อที่ 1,336,094 100.00 

ที่มา: ปรับปรุงจาก กองวางแผนการใช้ที่ดิน (2544ก และ 2544ข) 
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7.1.6 ลักษณะทางธรณีวิทยา 
 ลักษณะทางธรณีวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ มาตราส่วน 1: 250,000 

ของกรมทรัพยากรธรณี (2527 2547ก และ 2547ข) พบว่ามีการวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ 
หินมีอายุตั้งแต่มหายุคพรีแคมเบียนถึงตะกอนยุคควอเทอร์นารี โดยมีรายละเอียดตามอายุทางธรณีจากมากไป
น้อยดังนี้ (ภาพที่ 5) 

  1) ยุคพรีแคมเบรียน (Precambrian period) เริ่มตั้งแต่ก าเนิดโลกจนถึง 570 ล้านปี
มาแล้ว ในยุคนี้มีการแปรสภาพและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของชั้นหินมาก พบการแทรกตัวขึ้นมาของหิน
อัคนีในยุคต้นจะมีการสะสมตะกอนเป็นชั้นๆ และสลับกับการกัดเซาะที่เกิดขึ้นและการสร้างภูเขา ต่อมามี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงจนโครงสร้างถูกท าลาย มหายุคนี้จบลงด้วยเกิดเหตุการณ์รุนแรงทั่วไป ท าให้
แผ่นดินยกตัวสูงขึ้นและต่อมาเกิดการกัดเซาะเกิดความไม่ต่อเนื่องทางธรณีวิทยา หินที่เกิดในมหายุคนี้
เรียกว่าหินมหายุคพรีแคมเบรียน (Pre-Cambrian erathem) 

   หินมหายุคพรีแคมเบรียน ที่พบในบริเวณลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ เชื่อว่าเป็นหินแปร
เกิดในช่วงบรมยุคโพรเทอโรโซอิก (Proterozoic eon; PE) มีอายุ 2,500-570 ล้านปีมาแล้ว สัญลักษณ์แผนที่ 
PEgn พบเป็นหินไนส์ ที่แสดงการถูกบีบอัด และ สัญลักษณ์แผนที ่PEsch หินชีสต์ ที่ถูกแปรสภาพอย่างรุนแรง  

  2) ยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน (Silurian-Devonian period; SD) เป็นช่วงยุคที่ 3-4 ของ
มหายุคพาลีโอโซอิก มีอายุตั้งแต่ 438-360 ล้านปีมาแล้ว เรียกช่วงนี้อีกชื่อว่าช่วงคาร์บอนิเฟอรัสช่วงล่าง 

   หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน ที่พบในบริเวณลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ เชื่อว่าเป็นหิน
แปรเกรดต่ าประเภทหินควอร์ตไซด์ ควอร์ตซีสต์ ฟิลไลต์ ในหมวดหินกาญจนบุรี กลุ่มหินตะนาวศรี  

  3) ยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous period; C) เป็นยุคที่ 5 ของมหายุคพาลีโอโซอิก  
มีช่วงอายุ 360-286 ล้านปีมาแล้ว เป็นยุคที่เริ่มมีพืชมีเมล็ด สน เฟิร์น สัตว์เลื้อยคลานชนิดแรก และแมลง 
เนื่องจากพบถ่านหินมากจึงถือเป็นยุคถ่านหิน หินที่เกิดในยุคนี้เรียกว่า หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous 
system)  

   หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส ที่พบในบริเวณลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ สัญลักษณ์แผนที่ 
Cgr พบเป็นหินแกรนิต หินอนาเทคไซต์  และสัญลักษณ์แผนที่ Ck1 เป็นหินทราย หินดินดาน หินทัฟฟ์ ใน
หมวดหินตะนาวศรี  

  4) ยุคหลังคาร์บอนิเฟอรัส (Post Carboniferous period; Post Cv) เป็นช่วงหลัง
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส และก่อนยุคเพอร์เมียน หินยุคหลังคาร์บอนิเฟอรัส ที่พบในบริเวณลุ่มน้ าสาขาแม่น้ า
ประแสร์ เป็นหินแอนดีไซต์ หินภูเขาไฟ มีอายุ 286 ล้านปีมาแล้ว 

  5) ยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน (Carboniferous-Permian period; CP) เป็นช่วง   
ระว่างยุคคาร์บอนิเฟอรัสและยุคเพอร์เมียน ซึ่งเป็นช่วงยุคที่ 5-6 ของมหายุคพาลีโอโซอิก มีอายุตั้งแต่ 360-
245 ล้านปีมาแล้ว 

   หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน ที่พบในบริเวณลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์เป็น
หินโคลนปนกรวด หินทราย หินปูนเนื้อดิน และหินเชิร์ต 
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  6) ยุคเพอร์เมียน (Permian period; P) เป็นยุคสุดท้ายของมหายุคพาลีโอโซอิก อยู่
ระหว่างยุคคาร์บอนิเฟอรัสและยุคไทรแอสซิกของมหายุคมีโซโซอิก มีช่วงอายุตั้งแต่ 286-245 ล้านปีมาแล้ว 
เป็นยุคของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า หินที่เกิดในยุคนี้เรียกว่า หินยุคเพอร์เมียน (Permian 
system)  

   หินยุคเพอร์เมียนที่พบในบริเวณลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ เป็นหินปูน หินดินดาน 
หินทราย สีเทา-เทาด า มีซากดึกด าบรรพ์มาก ฟูซูลินิค แบรคคิโอพอด  

  7) ยุคควอเทอร์นารี (Quaternary period; Q) เป็นยุคที่ 2 ของมหายุคซีโนโซอิก 
และเป็นยุคปัจจุบัน มีช่วงอายุประมาณ 1.6 ล้านปีมาแล้ว แบ่งออกได้เป็น 2 สมัย คือสมัยไพลสโตซีนกับ
สมัยโฮโลซีน หินที่เกิดในยุคนี้เรียกหินยุคควอเทอร์นารี (Quaternary system)  

   ตะกอนยุคควอเทอร์นารี่ที่พบในบริเวณลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ สัญลักษณ์แผนที่ 
Qa เป็นตะกอนที่ราบสะสมโดยทางน้ า ของตะกอนกรวด ทราย และสัญลักษณ์แผนทื่ Qt พบตะกอนตะพัก 
กรวด ทรายแป้ง ดินเคลย์และดินแลง  

 7.1.7 ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดิน 
จากการศึกษาข้อมูลธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี (2527) และข้อมูลทรัพยากรดิน 

ของกองส ารวจและจ าแนกดิน (2533 และ 2534) สามารถแบ่งลักษณะทางธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดิน
ในพ้ืนทีลุ่่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ ดังนี้ 

1) ที่ราบน้ าทะเลขึ้นถึง (active tidal flats) มีน้ าทะเลท่วมถึงเป็นประจ า วัตถุต้นก าเนิด
เกิดจากตะกอนทะเล (marine deposits) พัดพามาทับถม  

2) สันทราย (beach) สันทรายใหม่-เก่า เป็นพื้นที่ระหว่างแนวน้ าขึ้นกับน้ าลง วัตถุต้น
ก าเนิดเกิดจากตะกอนทะเล (marine deposits) เกิดจากการทับถมของตะกอนในปัจจุบัน  

3) ที่ลุ่มหลังสันทราย (coastal swamp) วัตถุต้นก าเนิดเกิดจากตะกอนน้ าผสมตะกอน
ทะเล (alluvium and Marine deposits) 

4) ที่ราบน้ าทะเลเคยขึ้นถึง (former tidal flats) วัตถุต้นก าเนิดเกิดจากตะกอนน้ าผสม
ตะกอนทะเล (alluvium and marine deposits) เป็นสัณฐานที่น้ าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน  

5) สันดินริมน้ า (levee) พบบริเวณแนวยาวขนาบไปกับล าน้ า วัตถุต้นก าเนิดเกิดจาก
ตะกอนน้ า (alluvium deposits) เป็นการตกตะกอนริมฝั่งล าน้ า 

6) ตะพักล าน้ า (terrace) พบบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ลุ่มน้ า วัตถุต้นก าเนิดดินเป็น
ตะกอนน้ าพา (alluvium)  

7) พ้ืนผิวที่เหลือจากการกร่อน และเกลี่ยผิวแผ่นดิน (erosion and dissected surface) 
พบบริเวณตอนบนถึงตอนกลางของพ้ืนที่ลุ่มน้ า วัตถุต้นก าเนิดดินเกิดจากวัตถุเคลื่อนย้ายและวัตถุตกค้าง
ของหินอัคนีพวกหินแกรนิต หินควอร์ตไซต์ หินตะกอนพวกหินดินดาน หินทราย หินปูน และหินแปรพวก
หินไนส์ หินชีสต์ จากหินในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง 

8) เนินเขาและภูเขา (hill and mountain) สภาพภูมิประเทศมีความลาดชันสูง บางพ้ืนที่
มีความลาดชันสูงมาก คือ มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์ได้แก่ ภูเขา และเทือกเขา พบมากทางด้านขอบทิศตะวันออก
และตะวันตกของพ้ืนที่ลุ่มน้ า หินที่พบมีทั้งหินอัคนีพวกหินแกรนิต และหินตะกอน พวกหินดินดาน หินทราย 
และควอร์ตไซต์ เป็นต้น 
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 7.1.8 ทรัพยากรดิน 
 จากการศึกษาข้อมูลดินจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2533 และ 2534 (กองส ารวจ

และจ าแนกดิน) และข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2544 (กองวางแผนการใช้ที่ดิน) มาตราส่วน 1:50,000
อันเป็นข้อมูลทุยภูมิ ซึ่งข้อมูลพ้ืนที่น้ าและสิ่งปลูกสร้างในข้อมูลดินและข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินดังกล่าวมี
พ้ืนที่แตกต่างกัน ในส่วนของผู้ศึกษาได้พิจารณาว่าการศึกษาดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมลุ่มน้ าสาขา
แม่น้ าประแสร์โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จึงคงใช้ข้อมูลตามที่เผยแพร่ โดยท าการปรับแก้พ้ืนที่อ่างเก็บน้ าประแสร์
ให้เป็นปัจจุบันเนื่องจากมีผลกระทบต่อการแสดงถึงศักยภาพการพัฒนาการผลิตของพ้ืนที่ในลุ่มน้ าสาขา
แม่น้ าประแสร์   

 จากการศึกษาข้อมูลดินของกองส ารวจและจ าแนกดิน พบว่า มี 57 หน่วยแผนที่ ประกอบด้วย 
หน่วยเดี่ยว 30 หน่วยแผ่นที่ หน่วยสัมพัทธ์ 23 หน่วยแผนที่ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 4 หน่วยแผนที่ (ตารางที่ 4 
และภาพที ่6) รายละเอียดทรัพยากรดินในแต่ละหน่วยแผนที่ มีดังนี้ 

  1) กลุ่มชุดดินที่ 6 
  กลุ่มชุดดินที่ 6 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว เกิดจากวัตถุต้นก าเนิด

ดินพวกตะกอนน้ า เป็นดินลึกมาก สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน้ าเลว ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ าหรือค่อนข้างต่ า 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  
  กลุ่มชุดดินที่ 6 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 28,571 ไร่ หรือร้อยละ 

2.14 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 
  2) กลุ่มชุดดินที่ 7 
  กลุ่มชุดดินที่ 7 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดิน

พวกตะกอนล าน้ า  เป็นดินลึกมาก สภาพพื้นที ่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน้ า
ค่อนข้างเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงด่างเล็กน้อย ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
ส าหรับพ้ืนที่ท านาหากมีการชลประทานและการจัดการที่ดิน สามารถท านาได้ 2 ครั้ง ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง 

  กลุ่มชุดดินที่ 7 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 3,830 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  3) กลุ่มชุดดินที่ 11 
  กลุ่มชุดดินที่ 11 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว พบจาโรไซท์ในระดับความลึก 

50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน พบบริเวณชายฝั่งทะเล เป็นดินลึกมาก สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ มีการระบายน้ าเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดจัดมาก ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินตามธรรมชาติต่ า 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดก ามะถัน อาจขาดธาตุ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส หรืออาจมีสารละลายพวกอะลูมินั่มและเหล็กมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืช   

  กลุ่มชุดดินที่ 11 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 10,738 ไร่ หรือร้อยละ 
0.80 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  
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ตารางท่ี 4 ทรัพยากรดิน พ้ืนทีลุ่่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์  
 

หน่วยแผนที่ ค าอธิบาย 
เนื อที ่

ไร่  ร้อยละ 
6 กลุ่มชุดดินที่ 6    28,571  2.14 
7 กลุ่มชุดดินที่ 7      3,830  0.29 
11 กลุ่มชุดดินที่ 11    10,738  0.80 
12 กลุ่มชุดดินที่ 12        345  0.02 
17 กลุ่มชุดดินที่ 17    26,214  1.96 
18 กลุ่มชุดดินที่ 18      3,824  0.29 
22 กลุ่มชุดดินที่ 22      3,178  0.24 
23 กลุ่มชุดดินที่ 23    13,789  1.03 
24 กลุ่มชุดดินที่ 24    18,296  1.37 
25 กลุ่มชุดดินที่ 25      1,194  0.09 
26 กลุ่มชุดดินที่ 26   145,551  10.89 
29 กลุ่มชุดดินที่ 29      7,978  0.60 
34 กลุ่มชุดดินที่ 34    50,759  3.80 
35 กลุ่มชุดดินที่ 35   101,442  7.59 
39 กลุ่มชุดดินที่ 39    15,537  1.16 
40 กลุ่มชุดดินที่ 40      2,956  0.22 
42 กลุ่มชุดดินที่ 42        581  0.04 
43 กลุ่มชุดดินที่ 43      1,870  0.14 
44 กลุ่มชุดดินที่ 44      4,892  0.37 
45 กลุ่มชุดดินที่ 45   136,557  10.22 
46 กลุ่มชุดดินที่ 46    32,471  2.43 
47 กลุ่มชุดดินที่ 47      1,699  0.13 
48 กลุ่มชุดดินที่ 48    45,329  3.39 
50 กลุ่มชุดดินที่ 50      1,401  0.10 
51 กลุ่มชุดดินที่ 51    35,151  2.63 
53 กลุ่มชุดดินที่ 53      1,230  0.09 
55 กลุ่มชุดดินที่ 55    29,346  2.20 
59 กลุ่มชุดดินที่ 59        723  0.05 
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ตารางท่ี 4 ทรัพยากรดิน พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ ค าอธิบาย 
เนื อที ่

ไร่  ร้อยละ 

60 กลุ่มชุดดินที่ 60        517  0.04 
17/34 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 และกลุ่มชุดดินที่ 34  

(อัตราส่วน 50:50) 
   21,938  1.64 

18/24 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 18 และกลุ่มชุดดินที่ 24  
(อัตราส่วน 50:50) 

     8,904  0.67 

23/42 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 23 และกลุ่มชุดดินที่ 42  
(อัตราส่วน 50:50) 

   10,537  0.79 

24/39 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 24 และกลุ่มชุดดินที่ 39  
(อัตราส่วน 50:50) 

   11,420  0.85 

24/43 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 24 และกลุ่มชุดดินที่ 43  
(อัตราส่วน 50:50) 

     3,418  0.26 

25/45 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 25 และกลุ่มชุดดินที่ 45  
(อัตราส่วน 50:50) 

     4,959  0.37 

25/49 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 25 และกลุ่มชุดดินที่ 49  
(อัตราส่วน 50:50) 

     4,411  0.33 

25/56 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 25 และกลุ่มชุดดินที่ 56  
(อัตราส่วน 50:50) 

     1,905  0.14 

26/32 หนว่ยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 26 และกลุ่มชุดดินที่ 32  
(อัตราส่วน 50:50) 

   26,861  2.01 

26/34 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 26 และกลุ่มชุดดินที่ 34  
(อัตราส่วน 50:50) 

   34,705  2.60 

26/45 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 26 และกลุ่มชุดดินที่ 45  
(อัตราส่วน 50:50) 

   89,143  6.67 

34/39 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 34 และกลุ่มชุดดินที่ 39  
(อัตราส่วน 50:50) 

   34,367  2.57 

34/45 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 34 และกลุ่มชุดดินที่ 45  
(อัตราส่วน 50:50) 

     7,024  0.53 

35/56 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 56  
(อัตราส่วน 50:50) 

   12,106  0.91 

39/43 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 39 และกลุ่มชุดดินที่ 43  
(อัตราส่วน 50:50) 

     5,606  0.42 
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ตารางท่ี 4 ทรัพยากรดิน พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ ค าอธิบาย 
เนื อที ่

ไร่  ร้อยละ 
45/51 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 45 และกลุ่มชุดดินที่ 51  

(อัตราส่วน 50:50)  
     3,289  0.25 

46/47 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 และกลุ่มชุดดินที่ 47  
(อัตราส่วน 50:50) 

     1,747  0.13 

46/49 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 และกลุ่มชุดดินที่ 49  
(อัตราส่วน 50:50) 

   53,840  4.03 

47/55 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 47 และกลุ่มชุดดินที่ 55  
(อัตราส่วน 50:50) 

     5,257  0.39 

47/62 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 47 และกลุ่มชุดดินที่ 62  
(อัตราส่วน 50:50) 

     7,860  0.59 

48/56 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 และกลุ่มชุดดินที่ 56  
(อัตราส่วน 50:50) 

       471  0.04 

48/62 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 และกลุ่มชุดดินที่ 62  
(อัตราส่วน 50:50) 

     3,108  0.23 

51/53 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 51 และกลุ่มชุดดินที่ 53  
(อัตราส่วน 50:50) 

       202  0.02 

62 กลุ่มชุดดินที่ 62 192,027 14.37 
M ที่ลุ่มน้ าขัง 6,750 0.51 
SP บ่อกุ้ง 19,117 1.43 
U พ้ืนที่ชุมชน 6,577 0.49 
W พ้ืนที่น้ า 32,576 2.44 

รวมเนื อที่ 1,336,094 100.00 
  

ที่มา: กองส ารวจและจ าแนกดิน (2533 และ 2534) 

  4) กลุ่มชุดดินที่ 12  
      กลุ่มชุดดินที่ 12 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปน

ทรายแป้ง แต่มีลักษณะเป็นดินเลน พบบริเวณท่ีราบน้ าทะเลท่วมถึงและบริเวณชะวากทะเล เป็นดินลึกมาก 
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน้ าเลวมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปาน
กลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เนื้อดินเป็นดินเลนมีโครงสร้างเลวและเป็นดินเค็มไม่
เหมาะที่จะน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร มีน้ าทะเลท่วมถึงเป็นประจ าทุกวัน 

  กลุ่มชุดดินที่ 12 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 345 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 
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  5) กลุ่มชุดดินที่ 17 
  กลุ่มชุดดินที่ 17 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน วัตถุ

ต้นก าเนิดดินเกิดจากพวกตะกอนล าน้ า เป็นดินลึกมาก สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการ
ระบายน้ าของดินค่อนข้างเลวถึงเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติต่ า 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า และมีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย 
  กลุ่มชุดดินที่ 17 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 26,214 ไร่ หรือร้อยละ 

1.96 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  
  6) กลุ่มชุดดินที่ 18 
  กลุ่มชุดดินที่ 18 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็น

ดินเหนียวปนทราย เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า เป็นดินลึกมาก สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึง
ค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง ความ
อุดมสมบูรณข์องดินตามธรรมชาติค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย พืชมีโอกาสเสี่ยงต่อการ
ขาดแคลนน้ า  

  กลุ่มชุดดินที่ 18 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 3,824 ไร่ หรือร้อยละ 
0.29 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  7) กลุ่มชุดดินที่ 22 
  กลุ่มชุดดินที่ 22 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย เป็นดินลึกมาก สภาพ

พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า  

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ดินค่อนข้างเป็นทราย มีความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า  
และความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

  กลุ่มชุดดินที่ 22 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 3,178 ไร่ หรือร้อยละ 
0.24 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  8) กลุ่มชุดดินที่ 23 
  กลุ่มชุดดินที่ 23 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย เกิดจากวัตถุต้นก าเนิด

ดินพวกตะกอนน้ าทะเล พบในบริเวณที่ลุ่มระหว่างสันหาดหรือเนินทรายชายฝั่งทะเล เป็นดินลึกมาก 
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน้ าเลวถึงเลวมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึง
เป็นด่างปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณ์ต่ า และมนี้ าท่วมอยู่เสมอ 
  กลุ่มชุดดินที่ 23 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 13,789 ไร่ หรือร้อยละ 

1.03 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 
  9) กลุ่มชุดดินที่ 24 
  กลุ่มชุดดินที่ 24 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึง

ค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ ามาก  
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  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เนื้อดินเป็นดินทรายจัด ขาดแคลนน้ าในระยะที่ฝนทิ้ง
ช่วงและมีความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก  

  กลุ่มชุดดินที่ 24 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 18,296 ไร่ หรือร้อยละ 
1.37 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  10) กลุ่มชุดดินที่ 25 
   กลุ่มชุดดินที่ 25 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินล่างมีกรวด

หรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าทับอยู่บนชั้นหินผุ เป็นดินตื้น 
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน้ าของดินค่อนข้างเลวถึงเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ต่ า บางแห่งมีเนื้อดินบนค่อนข้าง
เป็นทราย 

  กลุ่มชุดดินที่ 25 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,194 ไร่ หรือร้อยละ 
0.09 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  11) กลุ่มชุดดินที่ 26 
   กลุ่มชุดดินที่ 26 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วน ส่วนดินล่างเป็นพวก

ดินเหนียว พบในเขตดินชื้น เกิดจากการสลายตัวของหินต้นก าเนิดดินชนิดต่างๆ เป็นดินลึกมาก สภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด การระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลางถึงค่อนข้างต่ า 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า และในพื้นที่มีความลาด
ชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 

  กลุ่มชุดดินที่ 26 ที่พบมีความลาดชัน 0-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 145,551 ไร่ หรือร้อยละ 
10.89 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

  12) กลุ่มชุดดินที่ 29 
   กลุ่มชุดดินที่ 29 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว พบในเขตดินแห้ง เกิด

จากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าหรือจากการสลายตัวผุพังของหินหลายชนิดที่มีเนื้อละเอียด เป็น
ดินลึกมาก สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างต่ า อาจขาดแคลนน้ า
ในระยะฝนทิ้งช่วง และในพ้ืนที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียดิน 

  กลุ่มชุดดินที่  29 ที่พบมีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์  มี เนื้อที่  7,978 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 0.60 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

  13) กลุ่มชุดดินที่ 34 
   กลุ่มชุดดินที่ 34 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวปนทราย พบในเขต

ดินชื้น เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า เป็นดินลึกมาก สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด 
มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ
ค่อนข้างต่ า 
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  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ต่ า และในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 

  กลุ่มชุดดินที่ 34 ที่พบมีความลาดชัน 0-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 50,759 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 3.80 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

  14) กลุ่มชุดดินที่ 35 
  กลุ่มชุดดินที่ 35 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย พบในเขตดินแห้ง 

เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าหรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ เป็นดินลึกมาก 
สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ต่ า และในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 

  กลุ่มชุดดินที่ 35 ที่พบมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 101,442 ไร่ หรือร้อยละ 
7.59 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  15) กลุ่มชุดดินที ่39 
  กลุ่มชุดดินที่ 39 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย พบในเขตดินชื้น 

เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าหรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ เป็นดินลึกมาก 
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
และพ้ืนทีท่ีม่ีความลาดชันง่ายต่อการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน  

  กลุ่มชุดดินที่ 39 ที่พบมีความลาดชัน 0-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 15,537 ไร่ หรือร้อยละ 
1.16 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

  16) กลุ่มชุดดินที่ 40 
  กลุ่มชุดดินที่ 40 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย พบในเขตดินแห้ง 

เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า เป็นดินลึกมาก สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มี
การระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย พืชที่ปลูกมีโอกาสเสี่ยงต่อการ
ขาดแคลนน้ าได้ง่าย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า และพ้ืนที่มีความลาดชันง่ายต่อการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 

  กลุ่มชุดดินที่ 40 ที่พบมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 2,956 ไร่ หรือร้อยละ 
0.22 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  17) กลุ่มชุดดินที่ 42 
  กลุ่มชุดดินที่ 42 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย ที่มีชั้นสะสมอินทรียวัตถุ

ร่วมกับอะลูมินัม มีหรือไม่มีเหล็กก็ได้ พบในเขตดินชื้น บริเวณหาดทรายเก่าหรือสันทรายชายทะเล เป็นดิน
ค่อนข้างลึก สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน้ าของดินดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ ามาก 

   ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เนื้อดินเป็นทรายจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า
มาก พืชมักแสดงอาการขาดธาตุอาหารให้เห็น ในช่วงฤดูแล้งชั้นดานจะแห้งและแข็งมากรากพืชไม่
สามารถชอนไชผ่านไปได้ ส่วนในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าแช่ขัง 
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  กลุ่มชุดดินที่ 42 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 581 ไร่ หรือร้อยละ 
0.04 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  18) กลุ่มชุดดินที่ 43 
  กลุ่มชุดดินที่ 43 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย พบบริเวณหาดทราย

หรือสันทรายชายทะเล พบในเขตดินชื้น เป็นดินลึกมาก สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการ
ระบายน้ าของดินค่อนข้างมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงด่างปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติต่ ามาก 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินทรายจัด ความสามารถในการอุ้มน้ าได้น้อย พืช
แสดงอาการขาดน้ าอยู่เสมอ ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ ามาก  

  กลุ่มชุดดินที่ 43 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,870 ไร่ หรือร้อยละ 
0.14 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  19) กลุ่มชุดดินที่ 44 
  กลุ่มชุดดินที่ 44 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย พบในเขตดินแห้ง เกิด

จากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายมาทับถมของพวกวัสดุเนื้อหยาบ เป็นดินลึกมาก สภาพพ้ืนที่
เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย การระบายน้ าของดินค่อนข้างมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า  

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินทรายหนา ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติต่ า ขาดแคลนน้ า หน้าดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน เกิดเป็นร่องทั่วไปในแปลงปลูก  

  กลุ่มชุดดินที่ 44 ที่พบมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 4,892 ไร่ หรือร้อยละ 
0.37 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  20) กลุ่มชุดดินที ่45 
  กลุ่มชุดดินที่ 45 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง 

เป็นดินตื้นมาก พบในเขตดินชื้น สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ าของดินดี 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า พื้นที่ที่มีความ
ลาดชันจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย  

  กลุ่มชุดดินที่ 45 ที่พบมีความลาดชัน 0-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 136,557 ไร่ หรือร้อยละ 
10.22 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

  21) กลุ่มชุดดินที่ 46 
   กลุ่มชุดดินที่ 46 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง 

เป็นดินตื้นมากถึงตื้น พบในเขตดินแห้ง สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีการระบายน้ า
ของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินตื้นมากถึงตื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า พื้นที่
ที่มีความลาดชันจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย  

  กลุ่มชุดดินที่ 46 ที่พบมีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 32,471 ไร่ หรือร้อยละ 
2.43 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



45 
 

  22) กลุ่มชุดดินที่ 47 
  กลุ่มชุดดินที่ 47 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหิน

ปะปนมากอยู่บนชั้นหินพื้นภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน พบในเขตดินแห้ง เกิดจากการ
สลายตัวผุผังของหินเนื้อละเอียด สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ าถึงปานกลาง  

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินตื้น มีเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินปริมาณมาก พ้ืนที่ที่
มีความลาดชันจะเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินอย่างรุนแรง 

 กลุ่มชุดดินที่ 47 ที่พบมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,699 ไร่ หรือร้อยละ 
0.13 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

 23) กลุ่มชุดดินที่ 48 
  กลุ่มชุดดินที่ 48 เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็น

ดินปนเศษหินหรือปนกรวด ปริมาณมาก ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นดินตื้นมาก พบใน
เขตดินแห้ง สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า  

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินตื้นมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า พื้นที่ที่มี
ความลาดชันจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย 

  กลุ่มชุดดินที่ 48 ที่พบมีความลาดชัน 2-20 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 45,329 ไร่ หรือร้อยละ 
3.39 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

  24) กลุ่มชุดดินที่ 50 
   กลุ่มชุดดินที่ 50 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื ้อดินเป็นพวกดินร่วน พบชั้นดินปนเศษหิน

หรือลูกรังปริมาณมาก ในระดับความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นดินลึกปานกลาง พบในเขต
ดินชื้น สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า  

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย 
พ้ืนที่ที่มีความลาดชันจะเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่าย  

  กลุ่มชุดดินที่ 50 ที่พบมีความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,401 ไร่ หรือร้อยละ 
0.10 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

  25) กลุ่มชุดดินที่ 51 
  กลุ่มชุดดินที่ 51 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนเศษหินปริมาณมาก อยู่

บนชั้นหินพื้น เป็นดินตื้นหรือตื้นมาก พบในเขตดินชื้น สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเนินเขา 
มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก ่ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า  

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินตื้นหรือตื้นมาก มีเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดิน
ปริมาณมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า พื ้นที ่ที ่ม ีความลาดชันจะมีปัญหาเกี ่ยวกับการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน    

  กลุ่มชุดดินที่ 51 ที่พบมีความลาดชัน 2-35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 35,151 ไร่ หรือร้อยละ 
2.63 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  
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  26) กลุ่มชุดดินที่ 53 
  กลุ่มชุดดินที่ 53 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว 

พบดินลูกรังหรือดินปนเศษหินผุพวกหินดินดาน ในระดับความลึก 50-100 เซนติเมตร พบในเขตดินชื้น  
สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า  

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ดินชั้นล่างมีลูกรังหรือเศษหินปะปนอยู่ปริมาณมากเป็น
อุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืชรากลึก ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า พ้ืนที่ที่มีความลาดชันจะเกิดการ
ชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย 

  กลุ่มชุดดินที่ 53 ที่พบมีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,230 ไร่ หรือร้อยละ 
0.09 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  27) กลุ่มชุดดินที่ 55 
  กลุ่มชุดดินที่ 55 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว บางแห่งในชั้นดินล่างมี

ก้อนปูนและเศษหินปะปนอยู่ ในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวก
หินตะกอนเนื้อละเอียดที่มีปูนปน เป็นดินลึกปานกลาง พบในเขตดินแห้ง สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อย มีการระบายน้ าของดินดีถึงดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่าง
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ดินมีโครงสร้างแน่นทึบยากต่อการชอนไชของรากพืช 
มักเกิดชั้นดาน 

  กลุ่มชุดดินที่ 55 ที่พบมีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 29,346 ไร่ หรือร้อยละ 
2.20 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

  28) กลุ่มชุดดินที่ 59 
  กลุ่มชุดดินที่ 59 เป็นกลุ่มชุดดินที่เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิด เกิดจากตะกอน

ล าน้ าพัดพามาทับถมกันบริเวณที่ราบลุ่มหรือพ้ืนที่ล่างหุบเขา ส่วนใหญ่เป็นดินลึก สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึง
ค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน้ าของดินค่อนข้างเลวถึงเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย  
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดินในบริเวณนั้นๆ 
ส่วนมากมีก้อนกรวดและเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินด้วย  

  กลุ่มชุดดินที่ 59 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 723 ไร่ หรือร้อยละ 0.05
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

  29) กลุ่มชุดดินที่ 60 
  กลุ่มชุดดินที่ 60 เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิด เกิดจากตะกอนน้ าพามาทับถม

บริเวณสันดินริมน้ า ส่วนใหญ่เป็นดินลึก สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน้ าของดิน
ดีถึงดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง  

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลดินกลุ่มชุดดินที่ 60 ตามวัตถุต้นก าเนิด ความอุดมสมบูรณ์
ควรอยู่ในระดับต่ า แต่เนื่องจากเป็นการศึกษาข้อมูลตามกลุ่มชุดดินจังหวัดระยอง มาตราส่วน 1: 50,000 
จึงคงไว้ตามค าอธิบายเดิม 

  กลุ่มชุดดินที่ 60 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 517 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  
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  30) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 และกลุ่มชุดดินที่ 34  
  กลุ่มชุดดินที่ 17 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน วัตถุ

ต้นก าเนิดดินเกิดจากพวกตะกอนล าน้ า เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าของดินค่อนข้างเลวถึงเลว  
ปฏิกิรยิาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 34 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวปนทราย พบ
ในเขตดินชื้น เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าของดินดี 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า 

  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า และมีเนื้อดินปนทราย ใน

กลุ่มชุดดินที่ 17 จะพบปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ าร่วมด้วย 
  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 และกลุ่มชุดดินที่ 34 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุด

ดินที่ 17 และ 34 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 21,938 ไร่ หรือร้อยละ 1.64 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  31) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 18 และกลุ่มชุดดินที่ 24 
  กลุ่มชุดดินที่ 18 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็น

ดินเหนียวปนทราย เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าค่อนข้าง
เลวถึงเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ
ค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง 

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 24 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย เป็นดินลึกมาก มี
การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติต่ ามาก  

  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า เนื้อดินเป็น

ทรายถึงค่อนข้างเป็นทราย ขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝนทิ้งช่วงนาน และน้ าท่วมขังในฤดูฝน  
  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 18 และกลุ่มชุดดินที่ 24 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุดดิน

18 และ 24 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 8,904 ไร่ หรือร้อยละ 0.67 ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  32) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 23 และกลุ่มชุดดินที่ 42 
  กลุ่มชุดดินที่ 23 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย เกิดจากวัตถุต้นก าเนิด

ดินพวกตะกอนน้ าทะเล พบในบริเวณที่ลุ่มระหว่างสันหาดหรือเนินทรายชายฝั่งทะเล เป็นดินลึกมาก มี
การระบายน้ าเลวถึงเลวมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติต่ า 

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่  42 เป็นกลุ่มชุดดินที่มี เนื้อดินเป็นพวกดินทรายที่มีชั้นสะสม
อินทรียวัตถุร่วมกับอะลูมินัม มีหรือไม่มีเหล็กก็ได้ พบในเขตดินชื้น  บริเวณหาดทรายเก่าหรือสันทราย
ชายทะเล เป็นดินค่อนข้างลึก มีการระบายน้ าของดินดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปาน
กลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ ามาก 

  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
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  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เนื้อดินเป็นดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณ์ต่ า และน้ าท่วม
ขังในฤดูฝน ในกลุ่มชุดดินที่ 42 จะมีปัญหาชั้นดานแข็ง รากพืชไม่สามารถชอนไชผ่านไปได้ในช่วงฤดูแล้งด้วย 

  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 23 และกลุ่มชุดดินที่ 42 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุด
ดินที่ 23 และ 42 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 10,537 ไร่ หรือร้อยละ 0.79 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

  33) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 24 และกลุ่มชุดดินที่ 39 
  กลุ่มชุดดินที่ 24 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย เป็นดินลึกมาก มีการ

ระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติต่ ามาก  

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 39 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย พบในเขตดินชื้น 
เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าหรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ เป็นดินลึกมาก มี
การระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติต่ า 

  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
 ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เนื้อดินเป็นดินทรายถึงค่อนข้างเป็นทราย ความอุดม

สมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน  
  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 24 และกลุ่มชุดดินที่ 39 ทีพ่บเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 

24 และ 39 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 11,420 ไร่ หรือร้อยละ 0.85 ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

  34) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 24 และกลุ่มชุดดินที่ 43 
  กลุ่มชุดดินที่ 24 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย เป็นดินลึกมาก มีการ

ระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ
ต่ ามาก 

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 43 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย พบบริเวณหาด
ทรายหรือสันทรายชายทะเล พบในเขตดินชื้น เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าของดินค่อนข้างมาก 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงด่างปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ ามาก 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินทรายจัด ความสามารถในการอุ้มน้ าได้น้อย พืช
แสดงอาการขาดน้ าอยู่เสมอ ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ ามาก  

  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ าใน

ระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน และในกลุ่มชุดดินที่ 24 พบน้ าท่วมขังในฤดูฝน  
  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 24 และกลุ่มชุดดินที่ 43 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุดดิน

ที่ 24 และ 43 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 3,418 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  35) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 25 และกลุ่มชุดดินที่ 45 
  กลุ่มชุดดินที่ 25 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินล่างมีกรวด

หรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าทับอยู่บนชั้นหินผุ เป็นดินตื้น 
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มีการระบายน้ าของดินค่อนข้างเลวถึงเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 45 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปน
ลูกรัง เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ าในระยะ

ที่ฝนทิ้งช่วงนาน ในพ้ืนลุ่มมีน้ าท่วมขังในฤดูฝน 
  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 25 และกลุ่มชุดดินที่ 45 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุด

ดินที่ 25 และ 45 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 4,959 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  36) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 25 และกลุ่มชุดดินที่ 49 
  กลุ่มชุดดินที่ 25 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินล่างมีกรวด

หรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าทับอยู่บนชั้นหินผุ เป็นดินตื้น 
มีการระบายน้ าของดินค่อนข้างเลวถึงเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 49 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวปน
ลูกรังหรือเศษหินทรายปริมาณมากภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน พบในเขตดินแห้ง เป็นดินตื้น
ถึงตื้นมาก มีการระบายน้ าของดินดีถึงดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า  

  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินตื้นถึงตื้นมาก ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า

และขาดแคลนน้ าในช่วงฝนทิ้งช่วงนาน ในกลุ่มชุดดินที่ 49 บางพื้นที่มีชั้นเชื่อมแข็งของเหล็ก บางแห่งมี
ก้อนศิลาแลงโผล่กระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนที่ 

  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 25 และกลุ่มชุดดินที่ 49 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุด
ดินที่ 25 และ 49 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 4,411 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

  37) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 25 และกลุ่มชุดดินที่ 56 
  กลุ่มชุดดินที่ 25 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินล่างมีกรวด

หรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าทับอยู่บนชั้นหินผุ เป็นดินตื้น 
มีการระบายน้ าของดินค่อนข้างเลวถึงเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 56 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนลึกปานกลาง พบดินปน
เศษหินอยู่บนชั้นหิน ภายในความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน พบในเขตดินแห้ง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิด
ดินพวกหินตะกอน เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรด
จัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า  

  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
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  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินตื้นถึงลึกปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ต่ าขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝนทิ้งช่วงนาน ในพ้ืนลุ่มมีน้ าท่วมขังในฤดูฝน 

  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 25 และกลุ่มชุดดินที่ 56 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุด
ดินที่ 25 และ 56 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,905 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  38) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 26 และกลุ่มชุดดินที่ 32 
  กลุ่มชุดดินที่ 26 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วน ส่วนดินล่างเป็นพวก

ดินเหนียว พบในเขตดินชื้น เกิดจากการสลายตัวของหินต้นก าเนิดดินชนิดต่างๆ เป็นดินลึกมาก การ
ระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ
ปานกลางถึงค่อนข้างต่ า 

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 32 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วน ดินร่วนปนทรายแป้ง
หรือทรายละเอียด พบในเขตดินชื้น เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบนสันดินริมน้ าเก่า 
เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า  

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลดินกลุ่มชุดดินที่ 32 ตามวัตถุต้นก าเนิด ความอุดมสมบูรณ์
ควรอยู่ในระดับปานกลาง แตเ่นือ่งจากเป็นการศึกษาข้อมูลตามกลุ่มชุดดินจังหวัดระยอง มาตราส่วน 1: 50,000 
จึงคงไว้ตามค าอธิบายเดิม 

  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ าในระยะฝนทิ้งช่วง 

ในพ้ืนลุ่มมีน้ าท่วมขังในฤดูฝน  
  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 26 และกลุ่มชุดดินที่ 32 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่ม  

ชุดดินที่ 26 และ 32 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 26,861 ไร่ หรือร้อยละ 
2.01 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  39) หน่วยรวมของกลุ่มชดุดินที่ 26 และกลุ่มชุดดินที่ 34 
  กลุ่มชุดดินที่ 26 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วน ส่วนดินล่างเป็นพวก

ดินเหนียว พบในเขตดินชื้น เกิดจากการสลายตัวของหินต้นก าเนิดดินชนิดต่างๆ เป็นดินลึกมาก การ
ระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ
ปานกลางถึงค่อนข้างต่ า 

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 34 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวปนทราย พบ
ในเขตดินชื้น เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าของดินดี 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า 

  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ าในระยะฝนทิ้งช่วง 

ในพ้ืนลุ่มมีน้ าท่วมขังในฤดูฝน  
  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 26 และกลุ่มชุดดินที่ 34 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุด

ดินที่ 26 และ 34 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 34,705 ไร่ หรือร้อยละ 2.60 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  
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  40) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 26 และกลุ่มชุดดินที่ 45 
  กลุ่มชุดดินที่ 26 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วน ส่วนดินล่างเป็นพวก

ดินเหนียว พบในเขตดินชื้น เกิดจากการสลายตัวของหินต้นก าเนิดดินชนิดต่างๆ เป็นดินลึกมาก การ
ระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ
ปานกลางถึงค่อนข้างต่ า 

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 45 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปน
ลูกรัง เป็นดินตื้นมากถึงตื้น มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

 โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ าในระยะฝนทิ้งช่วง ใน

พ้ืนลุ่มมีน้ าท่วมขังในฤดูฝน ในกลุ่มชุดดินที่ 45 มีปัญหาดินตื้นร่วมด้วย  
  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 26 และกลุ่มชุดดินที่ 45 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุด

ดินที่ 26 และ 45 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 89,143 ไร่ หรือร้อยละ 6.67 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

  41) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 34 และกลุ่มชุดดินที่ 39 
  กลุ่มชุดดินที่ 34 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวปนทราย พบในเขต

ดินชื้น เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า 

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 39 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย พบในเขตดินชื้น 
เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าหรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ เป็นดินลึกมาก มี
การระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติต่ า 

 โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ขาดแคลนน้ าใน

ระยะฝนทิ้งช่วง  
  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 34 และกลุ่มชุดดินที่ 39 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุด

ดินที่ 34 และ 39 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 34,367 ไร่ หรือร้อยละ 2.57 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

  42) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 34 และกลุ่มชุดดินที่ 45 
  กลุ่มชุดดินที่ 34 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวปนทราย พบในเขต

ดินชื้น เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า 

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 45 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปน
ลูกรัง พบในเขตดินชื้น เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
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  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ขาดแคลนน้ าในระยะ
ฝนทิ้งช่วง ในกลุ่มชุดดินที่ 45 มีปัญหาดินตื้นร่วมด้วย 

  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 34 และกลุ่มชุดดินที่ 45 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุด
ดินที่ 34 และ 45 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 7,024 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

  43) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 56 
  กลุ่มชุดดินที่ 35 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย พบในเขตดินแห้ง 

เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าหรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ เป็นดินลึกมาก มี
การระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 56 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนลึกปานกลาง ตอนบน
เป็นดินร่วน ตอนล่างเป็นดินปนเศษหิน เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกหินตะกอน เป็นดินลึกปานกลาง มี
การระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า
  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ าในระยะฝนทิ้งช่วงนาน  
  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 56 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุดดิน

ที่ 35 และ 56 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 12,106 ไร่ หรือร้อยละ 0.91 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

  44) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 39 และกลุ่มชุดดินที่ 43 
  กลุ่มชุดดินที่ 39 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย พบในเขตดินชื้น  

เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าหรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ เป็นดินลึกมาก มี
การระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 43 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย พบบริเวณหาด
ทรายหรือสันทรายชายทะเล พบในเขตดินชื้น เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าของดินค่อนข้างมาก 
ปฏิกิรยิาดินเป็นกรดจัดมากถึงด่างปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ ามาก 

  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ขาดแคลนน้ าใน

ระยะฝนทิ้งช่วงนาน ในพ้ืนที่กลุ่มชุดดิน 43 มีปัญหาดินทรายร่วมด้วย 
  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 39 และกลุ่มชุดดินที่ 43 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุดดิน

ที ่39 และ 43 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 5,606 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  45) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 45 และกลุ่มชุดดินที่ 51 
  กลุ่มชุดดินที่ 45 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง 

เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 51 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนเศษหิน เป็นดินตื้น
หรือตื้นมาก มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินตามธรรมชาติต่ า  
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  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ดินตื้นถึงชั้นลูกรังหรือหินพื้น ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ขาดแคลนน้ าในระยะฝนทิ้งช่วงนาน พ้ืนที่ที่มีความลาดชันจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย  
  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 45 และกลุ่มชุดดินที่ 51 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุดดิน

ที่ 45 และ 51 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 3,289 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของพ้ืนที่
ลุ่มน้ าสาขา 

  46) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 และกลุ่มชุดดินที่ 47 
  กลุ่มชุดดินที่ 46 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง 

เป็นดินตื้นมาก พบในเขตดินแห้ง มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 47 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษ
หินปะปนมาก พบในเขตดินแห้ง เป็นดินตื้น พบชั้นหินตื้นกว่า 50 เซนติเมตร เกิดจากการสลายตัวผุผัง
ของหินเนื้อละเอียด มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินตามธรรมชาติต่ าถึงปานกลาง  

  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ดินตื้นถึงกรวดลูกรังหรือหินพ้ืน ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ขาดแคลนน้ าในช่วงฝนทิ้งช่วงนาน พ้ืนที่ที่มีความลาดชันจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย 
  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 และกลุ่มชุดดินที่ 47 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุดดิน

ที่ 46 และ 47 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,747 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  47) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 และกลุ่มชุดดินที่ 49 
  กลุ่มชุดดินที่ 46 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง 

พบในเขตดินแห้ง เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 49 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินล่าง
เป็นดินเหนียวปนลูกรังหรือเศษหินทราย พบในเขตดินแห้ง เป็นดินตื้นถึงตื้นมาก มีการระบายน้ าของดินดี
ถึงดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ดินตื้นถึงกรวดลูกรัง ความอุดมสมบูรณ์ต่ าและขาด

แคลนน้ าในช่วงฝนทิ้งช่วงนาน  
  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 และกลุ่มชุดดินที่ 49 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุดดิน

ที ่46 และ 49 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 0-5 มีเนื้อที่ 53,840 ไร่ หรือร้อยละ 4.03 ของพื้นที่ลุ่ม
น้ าสาขา 

  48) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 47 และกลุ่มชุดดินที่ 55 
  กลุ่มชุดดินที่ 47 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหิน

ปะปนมาก พบในเขตดินแห้ง เป็นดินตื้น พบชั้นหินตื้นกว่า 50 เซนติเมตร เกิดจากการสลายตัวผุผังของ
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หินเนื้อละเอียด มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติต่ าถึงปานกลาง  

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 55 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว บางแห่งในชั้นดิน
ล่างมีก้อนปูนและเศษหินปะปนอยู่ด้วย พบในเขตดินแห้ง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกหินตะกอนเนื้อ
ละเอียดที่มีปูนปน เป็นดินลึกปานกลาง  มีการระบายน้ าของดินดีถึงดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปาน
กลางถึงเป็นด่างปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง  

  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินตื้นถึงลึกปานกลาง ขาดแคลนน้ าในช่วงฝนทิ้งช่วง

นาน พ้ืนที่มีความลาดชันจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย 
  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 47 และกลุ่มชุดดินที่ 55 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุด

ดินที่ 47 และ 55 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 5-20 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 5,257 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

  49) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 47 และกลุ่มชุดดินที่ 62 
  กลุ่มชุดดินที่ 47 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหิน

ปะปนมาก พบในเขตดินแห้ง เป็นดินตื้น พบชั้นหินตื้นกว่า 50 เซนติเมตร เกิดจากการสลายตัวผุผังของ
หินเนื้อละเอียด มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
ตามธรรมชาติต่ าถึงปานกลาง 

  ส่วนกลุ่มดินที่ 62 ประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ ดินที่พบบริเวณดังกล่าวมีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพ้ืนโผล่
กระจัดกระจายทั่วไป  

  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ลูกคลื่นลอนชันสลับ

กับพื้นที่มีความลาดชันสูง ดินตื้นถึงลึก ขาดแคลนน้ าในช่วงฝนทิ้งช่วงนาน พื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้าง
พังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรงและท าลายระบบนิเวศวิทยาของสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ จึงควรมี
การศึกษาดินก่อนและท าการเกษตรแบบวนเกษตร เพ่ือรักษาระบบนิเวศของป่าไม้ไม่ให้เสื่อมโทรม 

  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 47 และกลุ่มชุดดินที่ 62 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุด
ดินที่ 47 และ 62 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 5-35 เปอร์เซ็นต์ ปะปนกับพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มี
ความลาดชัน มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 7,860 ไร่ หรือร้อยละ 0.59 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

  50) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 และกลุ่มชุดดินที่ 56 
  กลุ่มชุดดินที่ 48 เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็น

ดินปนเศษหินหรือปนกรวด พบตื้นกว่า 50 เซนติเมตร พบในเขตดินแห้ง เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้ า
ของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า  

  ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 56 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินช่วง 50 เซนติเมตร ตอนบนเป็นดินร่วน 
ตอนล่างเป็นดินปนเศษหิน พบในเขตดินแห้ง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกหินตะกอน เป็นดินลึกปาน
กลาง มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติต่ า  
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  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินตื้นถึงลึกปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

ขาดแคลนน้ าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน พ้ืนที่ที่มีความลาดชันจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย  
  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 และกลุ่มชุดดินที่ 56 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุด

ดินที่ 48 และ 56 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 471 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  51) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 และกลุ่มชุดดินที่ 62 
 กลุ่มชุดดินที่ 48 เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็น

ดินปนเศษหินหรือปนกรวด พบตื้นกว่า 50 เซนติเมตร พบในเขตดินแห้ง เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้ า
ของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า  

 ส่วนกลุ่มดินที่ 62 ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ ดินที่พบบริเวณดังกล่าวมีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพื้นโผล่
กระจัดกระจายทั่วไป  

  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด สลับกับพ้ืนที่มีความลาด

ชันสูง ดินตื้นถึงลึก ขาดแคลนน้ าในระยะฝนทิ้งช่วงนาน พ้ืนที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน
อย่างรุนแรงและท าลายระบบนิเวศวิทยาของสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ จึงควรมีการศึกษาดินก่อนและท า
การเกษตรแบบวนเกษตร เพ่ือรักษาระบบนิเวศของป่าไม้ไม่ให้เสื่อมโทรม 

  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 และกลุ่มชุดดินที่ 62 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุด
ดินที่ 48 และ 62 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 5->35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 3,108 ไร่ หรือร้อยละ 
0.23 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  52) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 51 และกลุ่มชุดดินที่ 53 
  กลุ่มชุดดินที่ 51 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนเศษหิน พบในเขตดินชื้น 

เป็นดินตื้นหรือตื้นมาก มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า  

   ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 53 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว 
พบดินปนลูกรังหรือดินปนเศษหินผุพวกหินดินดาน ในระดับความลึก 50-100 เซนติเมตร พบในเขตดินชื้น 
มีการระบายน้ าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติต่ า  

  โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินตื้นถึงลึกปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาด

แคลนน้ าในระยะฝนทิ้งช่วงนาน พ้ืนที่ที่มีความลาดชันจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย 
  หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 51 และกลุ่มชุดดินที่ 53 ที่พบเป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุด

ดินที่ 51 และ 53 อัตราส่วน 50:50 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 202 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 
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  53) กลุ่มชุดดินที่ 62 
  กลุ่มดินนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 

ดินที่พบบริเวณดังกล่าวมีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพ้ืนโผล่กระจัดกระจาย
ทั่วไป กลุ่มชุดดินนี้ มีเนื้อท่ี 192,027 ไร่ หรือร้อยละ 14.37 ของพ้ืนทีลุ่่มน้ าสาขา 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เกษตรกรรม ยากต่อการดูแลรักษา เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรงและท าลาย
ระบบนิเวศวิทยาของสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ จึงควรมีการศึกษาดินก่อนและท าการเกษตรแบบวนเกษตร 
เพ่ือรักษาระบบนิเวศของป่าไม้ไม่ให้เสื่อมโทรม 

  54) หน่วยพื นที่เบ็ดเตล็ด 
  พบ 4 หน่วยแผนที่ มีเนื้อที่ 65,020 ไร่ หรือร้อยละ 4.87 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา ได้แก่ 
  หน่วยแผนที่ M: ที่ลุ่มน้ าขัง มีเนื้อที่ 6,750 ไร่ หรือร้อยละ 0.51 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 
  หน่วยแผนที่ SP: พ้ืนที่บ่อเลี้ยงกุ้ง มีเนื้อที่ 19,117 ไร่ หรือร้อยละ 1.43 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

 หน่วยแผนที่ U: พ้ืนที่ชุมชน มีเนื้อที่ 6,577 ไร่ หรือร้อยละ 0.49 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 
หน่วยแผนที่ W: พ้ืนที่น้ า มีเนื้อที่ 32,576 ไร่ หรือร้อยละ 2.44 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

 7.1.9 ปัญหาทรัพยากรดิน 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ 

สามารถสรุปปัญหาทรัพยากรดิน โดยพิจารณาในเรื่องปัญหาดินที่เกิดจากลักษณะดินโดยตรง ไม่ได้
พิจารณาในส่วนการจัดการหรือการกระท าของมนุษย์ร่วมด้วย จึงไม่รวมปัญหาดินดานและดินปนเปื้อน 
และได้เพ่ิมปัญหาดินความอุดมสมบูรณ์ต่ า และปัญหาดินบนพ้ืนที่มีความลาดชันเชิงซ้อน ไว้ในที่นี้ด้วย 
(ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 7) ดังนี้ 

  1) ดินเปรี้ยวจัด พบในพ้ืนที่ลุ่ม ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 11 มีเนื้อที่ 10,738 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.80 ของพ้ืนที่ 

  2) ดินเค็ม เป็นดินเลนเค็ม ไม่มีศักยภาพให้เกิดกรดก ามะถัน พบในพ้ืนที่ลุ่ม 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 12 มีเนื้อที่ 345 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพ้ืนที ่

  3) ดินทราย มีเนื้อที่รวม 53,383 ไร่ หรือร้อยละ 4.00 ของพ้ืนที ่โดยแบ่งเป็น 
   (3.1) ดินทรายในพ้ืนที่ลุ่ม ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 23 และ 24 มีเนื้อที่ 32,085 ไร่ 

หรือร้อยละ 2.40  ของพ้ืนที ่
   (3.2) ดินทรายในพ้ืนที่ดอน ของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 42 43 และ 44 มี

เนื้อท่ี 7,343 ไร่ หรือร้อยละ 0.55 ของพ้ืนที่ 
   (3.3) ดินทรายในพ้ืนที่ลุ่ม/ดินทรายในพ้ืนที่ดอน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 23/42 

และ 24/43 มีเนื้อที่ 13,955 ไร่ หรือร้อยละ 1.05 ของพ้ืนที่   
  4) ดินตื้น มีเนื้อที่รวม 320,647 ไร่ หรือร้อยละ 24.00 ของพ้ืนที่ โดยแบ่งเป็น 
   (4.1) ดินตื้นในพื้นที่ลุ่ม ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 25 มีเนื้อท่ี 1,194 ไร่ หรือร้อยละ 

0.09 ของพ้ืนที ่
      (4.2)   ดินตื้นในพ้ืนที่ดอน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 45 46 47 48 46/49 45/51 46/47 

และ 51 มีเนื้อที่ 310,083 ไร่ หรือร้อยละ 23.21 ของพ้ืนที ่
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   (4.3) ดินตื้นในพื้นที่ลุ ่ม/ดินตื้นในพื้นที่ดอน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 25/45 และ 
25/49 มีเนื้อที่ 9,370 ไร่ หรือร้อยละ 0.70 ของพ้ืนที่ 

      5) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เนื่องจากวัตถุต้นก าเนิดดินมีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติน้อย 
ประกอบกับเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้มีการปรับปรุง
บ ารุงดินเท่าที่ควร ท าให้ดินเสื่อมโทรมเป็นผลให้พืชเจริญเติบโตช้า ผลผลิตตกต่ า ในบางหน่วยแผนที่ดิ น 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าเป็นปัญหาร่วมกับดินที่ได้กล่าวมาแล้ว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเนื้อที่รวม 
519,341 ไร่ หรือร้อยละ 38.86 ของพ้ืนที่ โดยแบ่งเป็น  

    ตารางท่ี 5 ปัญหาทรัพยากรดิน พื้นที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ 

ปัญหาทรัพยากรดิน เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ 
1. ดินเปรี ยว  10,738  0.80 

 
ดินเปรี้ยวในพ้ืนที่ลุ่ม  10,738  0.80 

2. ดินเค็ม   345  0.02 

 
ดินเลนเค็ม ไม่มีศักยภาพให้เกิดกรดก ามะถันในพ้ืนที่ลุ่ม   345  0.02 

3.ดินทราย  53,383   4.00  
  3.1 ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม  32,085  2.40 
  3.2 ดินทรายในพื้นที่ดอน  7,343  0.55 

 
3.3 ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม/ดินทรายในพื้นที่ดอน  13,955  1.05 

4. ดินตื น 320,647  24.00 

 
4.1 ดินตื้นในพื้นที่ลุ่ม  1,194  0.09 

 
4.2 ดินตื้นในพื้นที่ดอน 310,083  23.21  

 
4.3 ดินตื้นในพื้นที่ลุ่ม/ดินตื้นในพื้นที่ดอน  9,370  0.70 

5. ดินความอุดมสมบูรณ์ต่ า 519,341  38.86 
  5.1 ดินความอุดมสมบูรณ์ต่ า ในพื้นที่ลุ่ม   62,510  4.68 
  5.2 ดินความอุดมสมบูรณ์ต่ า ในพื้นที่ดอน 434,893  32.54 
  5.3 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพ้ืนที่ลุ่ม/ 

     ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพ้ืนที่ดอน 
 21,938  1.64 

6. หน่วยรวมดินปัญหา  140,900  10.55  
  6.1 ดินตื้น/ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  98,745  7.40 

 
6.1.1 ดินตื้น/ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ในพ้ืนที่ดอน 96,840 7.26 

 
6.1.2 ดินตื้นในพื้นที่ลุ่ม/ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพ้ืนที่ดอน 1,905 0.14 

 
6.2 ดินทราย/ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  25,930  1.94 

 
6.2.1 ดินทราย/ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ในพ้ืนที่ลุ่ม 8,904 0.67 

 
6.2.2 ดินทราย/ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ในพ้ืนที่ดอน 5,606 0.42 

 6.2.3 ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม/ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพ้ืนที่ดอน 11,420 0.85 
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ตารางท่ี 5 ปัญหาทรัพยากรดิน พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ (ต่อ) 

   (5.1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพ้ืนที่ลุ่ม ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 6 17 18 22 
และ 59 มีเนื้อที่รวม 62,510 ไร่ หรือร้อยละ 4.68 ของพ้ืนที ่

   (5.2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพื้นที่ดอน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 26 29 34 
35 39 40 50 53 26/32 26/34 34/39 และ 35/56 มีเนื้อที่รวม 434,893 ไร่ หรือร้อยละ 32.54 ของ
พ้ืนที ่

   (5.3) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพ้ืนที่ลุ่ม/ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพ้ืนที่
ดอน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 17/34 มีเนื้อที่ 21,938 ไร่ หรือร้อยละ 1.64 ของพ้ืนที่ 

  6) หน่วยรวมดินปัญหา เป็นการรวมปัญหาของหน่วยรวมของกลุ่มชุดดิน มีเนื้อที่รวม 
140,900 ไร่ หรือร้อยละ 10.55 ของพ้ืนที่ โดยแบ่งเป็น 

   (6.1) ดินตื้น/ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเนื้อที่รวม 98,745 ไร่ หรือร้อยละ 
7.40 ของพ้ืนที่ โดยแบ่งเป็น 

    (6.1.1) ดินตื้น/ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ในพ้ืนที่ดอน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 
26/45 34/45 48/56 และ 51/53 มีเนื้อที่ 96,840 ไร่ หรือร้อยละ 7.26 ของพ้ืนที่ 

    (6.1.2) ดินตื้นในพ้ืนที่ลุ่ม/ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพ้ืนที่ดอน ได้แก่ หน่วย
แผนที่ดิน 25/56 มีเนื้อที่ 1,905 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของพ้ืนที่  

   (6.2) ดินทราย/ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเนื้อที่รวม 25,930 ไร่ หรือร้อยละ 
1.94 ของพ้ืนที ่

    (6.2.1) ดินทราย/ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ในพื้นที่ลุ่ม ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 
18/24 มีเนื้อที่ 8,904 ไร่ หรือร้อยละ 0.67 ของพ้ืนที ่

    (6.2.2) ดินทราย/ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ในพ้ืนที่ดอน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 
39/43 มีเนื้อที่ 5,606 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของพ้ืนที่ 

    (6.2.3) ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม/ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพื้นที่ดอน ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ดิน 24/39 มีเนื้อที่ 11,420 ไร่ หรือร้อยละ 0.85 ของพ้ืนที่ 

    

ปัญหาทรัพยากรดิน เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ 

 
6.3 ดินตื้น/พื้นที่ไม่พบปัญหาทรัพยากรดิน 5,257  0.39 

 
6.4 ดินตื้น/ดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 10,968 0.82 

7. ดินบนพื นที่ลาดชันเชิงซ้อน 192,027 14.37 

 
ดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 192,027 14.37 

8. พื นที่ไม่พบปัญหาทรัพยากรดิน  33,693  2.53 

 พ้ืนที่ไม่พบปัญหาทรัพยากรดิน  33,693  2.53 
9. อ่ืนๆ   65,020   4.87  

 อ่ืนๆ (M SP U และ W)  65,020   4.87  

 รวมเนื อที่ 1,336,094 100.00 
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   (6.3) ดินตื้น/พ้ืนที่ไม่พบปัญหาทรัพยากรดิน พบในพ้ืนที่ดอน ได้แก่ หน่วยแผน
ที่ดิน 47/55  มีเนื้อที่ 5,257 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของพ้ืนที ่

   (6.4) ดินตื้น/ดินบนพ้ืนที่มีลาดชันเชิงซ้อน พบในพ้ืนที่ดอน ได้แก่ หน่วยแผน
ที่ดิน 47/62 และ 48/62 มีเนื้อที่รวม 10,968 ไร่ หรือร้อยละ 0.82 ของพ้ืนที่   

 7) ดินบนพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน ได้แก่ บริเวณที่พบหน่วยแผนที่ดิน 62 มีเนื้อที่ 192,027 ไร่ 
หรือร้อยละ 14.37 ของพ้ืนที่  

 7.1.10 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่  
ลุ่มน  าสาขาแม่น  าประแสร์ 

 จากการศึกษาข้อมูลลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ สรุปได้ดังนี้ 
 ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ (รหัส 1805) เป็นลุ่มน้ าสาขาของลุ่มน้ าหลักชายฝั่งทะเล

ตะวันออก มีพื้นที่ 2,137.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,336,094 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัด
ระยอง บริเวณอ าเภอเขาชะเมา อ าเภอวังจันทร์ อ าเภอแกลง อ าเภอบ้านค่าย อ าเภอเมืองระยอง  และ 
บางส่วนของจังหวัดชลบุรี บริเวณอ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 
2-1,030 เมตร สภาพพ้ืนที่มีตั้งแต่ราบเรียบถึงพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเล็กน้อยมาก 
มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์

 สภาพทางน้ า มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  
มีล าน้ าหลัก คือ แม่น้ าประแสร์ คลองตะเคียน คลองหวาย คลองโพล้ คลองสะพาน คลองจ ากา คลองขุด 
ซ่ึงเกิดจากการบรรจบกันของล าน้ าย่อยจากพ้ืนที่สูงทางขอบของพ้ืนที่ลุ่มน้ าไหลมารวมกัน แล้วไหลมารวม
กับแม่น้ าประแสร์เกิดเป็นแม่น้ าสายใหญ่ก่อนไหลลงสู่อ่าวไทยต่อไป ณ ต าบลปากน้ าประแสร์ อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

 แหล่งน้ าที่ส าคัญ คือ อ่างเก็บน้ าประแสร์  พบบริเวณตอนกลางพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาฯ ซึ่งมี
คลองส่งน้ าชลประทานจากท้ายอ่างเก็บน้ าไปยังพ้ืนที่เพาะปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ่างเก็บน้ า 
ปริมาณน้ าในอ่างเพียงพอกับการท าการเกษตรในฤดูแล้ง แต่ระบบการการกระจายน้ าชลประทานยังไม่
ทั่วถึงพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 

 สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ร้อยละ 81.00 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา 
รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่น้ า พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด  ร้อยละ 12.78  2.77  
1.90 และ 1.55 ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา ตามล าดับ พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ปลูกไม้ยืนต้น 
คิดเป็นร้อยละ 54.46 ของพ้ืนที่ท าการเกษตร รองลงมาเป็นพืชไร่ ไม้ผล ข้าว เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หญ้าเลี้ยงสัตว์
และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 30.63 9.46 3.86 1.40 และ 0.19 ของพ้ืนที่ท าการเกษตรตามล าดับ 
 ทรัพยากรดินที่พบจ าแนกได้ 57 หน่วยแผนที่ ประกอบด้วย หน่วยเดี่ยว 30 หน่วยแผ่นที่ 
หน่วยสัมพัทธ์ 23 หน่วยแผนที่ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 4 หน่วยแผนที่ ทรัพยากรดินแบ่งเป็น 
 ทรัพยากรดินในที่ลุ่ม จ าแนกเป็นหน่วยเดี่ยว 11 หน่วยแผ่นที่ หน่วยสัมพันธ์ 1 หน่วย
แผ่นที่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 6 7 11 12 17 18 22 23 24 25 59 และ 18/59  
 ทรัพยากรดินในที่ดอน จ าแนกเป็นหน่วยเดี่ยว 19 หน่วยแผนที่ หน่วยสัมพัทธ์ 15 หน่วย
แผนที่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26 29 34 35 39 40 42 43 44 45 46 47 48 50 51 53 55 60 62 26/32 
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26/34 26/45 34/39 34/45 35/56 39/43 45/51 46/47 46/49 47/55 47/62  48/56 48/62 และ 
51/53  
 ทรัพยากรดินหน่วยรวมดินในที่ลุ่ม/ดินในที่ดอน จ าแนกเป็นหน่วยสัมพันธ์ 7 หน่วยแผนที ่
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 17/34 23/42 24/39 24/43 25/45 25/49 และ 25/56  

 ปัญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ โดยเรียงตามเนื้อที่ปัญหาที่พบ
จากมากไปน้อย ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินตื้น ดินบนพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน ดินทราย ดินเปรี้ยว 
และดินเค็ม ร้อยละ 38.86 24.00 14.37 4.00 0.80 และ 0.02 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา ตามล าดับ 

 จากข้อมูลเหล่านี้จึงน าไปสู่การพิจารณาคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า 3 ลุ่มน้ า (ลุ่มน้ าคลองใหญ่ 
ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ และลุ่มน้ าคลองจ ากา) ที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2556ก) ซึ่งในโครงการนี้ได้คัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ เป็นตัวแทนของลุ่มน้ าสาขา
แม่น้ าประแสร์ เพ่ือท าการศึกษาในขั้นตอนต่อไป เนื่องจากมีสภาพพ้ืนที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาที่มี
พ้ืนที่ตั้งแต่ราบเรียบถึงพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีปัญหาทรัพยากรดินครอบคลุมปัญหาส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าสาขา ซึ่งเป็นปัญหาทรัพยากรดินที่มีพ้ืนที่เป็นอันดับ 1-3 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา ดังที่กล่าวมา ประกอบ
กับความพร้อมของเกษตรกรในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาที่ดินตามแนวทางโครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า
อีกด้วย  

7.2 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มน  าคลองหวาย-คลองโพล้ 

 7.2.1 ที่ตั งและอาณาเขต 
 เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ (รย.5 (2556)) ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางถึง

ตอนปลายของลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ มีลักษณะส าคัญ คือ เป็นพ้ืนที่ที่เป็นตัวแทนครอบคลุมสภาพ
ปัญหาด้านกายภาพของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ ลุ่มน้ านี้อยู่ในเขตต าบลเขาน้อย ต าบลช าฆ้อ 
อ าเภอเขาชะเมา ต าบลกระแสบน ต าบลบ้านนา ต าบลทางเกวียน ต าบลทุ่งควายกิน และต าบลคลองปูน 
ต าบลปากน้ าประแสร์ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง มีพ้ืนที่ 163,587 ไร่ อยู่ใซน 47N ระหว่างพิกัด 1405267 N 
ถึง 1442063 N และระหว่างพิกัด 779279 E ถึง 797977 E ตามแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 
ล าดับชุดที่ L7018 ระวางที่ 5334 III, IV และ 5335 III (กรมแผนที่ทหาร, 2551) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
(ภาพที ่8)  

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ่างเก็บน้ าประแสร์  ต าบลเขาน้อย ต าบลช าฆ้อ  
 อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

  ทิศใต้  ติดต่อกับ อ่าวไทย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลช าฆ้อ ต าบลน้ าเป็น อ าเภอเขาชะเมา  
      ต าบลทุ่งควายกิน ต าบลคลองปูน ต าบลปากน้ าประแสร์  

      อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลชุมแสง ต าบลพลงตาเอ่ียม อ าเภอวังจันทร์ 
     ต าบลกระแสบน ต าบลทางเกวียน ต าบลเนินฆ้อ 
      อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
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 7.2.2 สภาพภูมิประเทศ 
 เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง มีการวางตัวทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพ้ืนที่ราบเรียบถึงพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีความสูงจากระดับทะเล
ปานกลาง ประมาณ 2-365 เมตร (ตารางท่ี 6 ภาพที่ 9 และ 10) 

 สภาพภูมิประเทศดังแสดงตามภาพที่ 9 พบมีพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 
35 เปอร์เซ็นต์ ในพ้ืนที่ตอนบนของเนินเขา พ้ืนที่สูงชันปานกลาง มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ พบ
บริเวณส่วนต่อจากพื้นที่เขา ท้ายอ่างเก็บน้ าประแสร์ บางส่วนของพื้นที่ตอนบนและขอบฝั่งตะวันออก 
พ้ืนที่ลาดชันสูง มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ พบเป็นพ้ืนที่ส่วนน้อยของความลาดชันทั้งหมด พ้ืนที่ลาดชัน
เล็กน้อย มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ พบทางทิศเหนือและทิศตะวันออกแล้วลาดสู่พื้นที่ลาดชันเล็กน้อย
มาก มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ พบทางตอนบน ตอนกลางเกือบล่างของพ้ืนที่ และลาดต่อกับพ้ืนที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นความลาดชันส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ลุ่ม
น้ า พบในพ้ืนที่ราบต่อจากพ้ืนที่เนินเขาทางทิศเหนือ ร่องระหว่างเนินเขา พ้ืนที่ราบทางตอนกลางฝั่ง
ตะวันตกถึงทางทิศใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า (ภาพท่ี 9)  

ตารางท่ี 6 ความลาดชัน พ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ 

สัญลักษณ์ 
ความลาดชัน 
(เปอร์เซ็นต์) 

ชั นความลาดชันเชิงเดี่ยว 
เนื อที ่
ไร ่ ร้อยละ 

A 0-2 ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 93,882  57.39 
B 2-5 ลาดชันเล็กน้อยมาก 56,611 34.61 
C 5-12 ลาดชันเล็กน้อย 8,980  5.49 
D 12-20 ลาดชันสูง 554 0.34 
E 20-35 สูงชันปานกลาง 1,982 1.21 
SC >35 ลาดชันเชิงซ้อน 1,578  0.96 

รวมเนื อที่ทั งหมด 163,587 100.00 

7.2.3 สภาพภูมิอากาศและสมดุลน  า 
 พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้อยู่ในเขตจังหวัดระยอง มีลักษณะภูมิอากาศ

แบบมรสุมเขตร้อน (tropical monsoon climate) ซึ่งแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลและมหาสมุทร ท าให้มี
อากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุก ส่วนฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมา ส าหรับฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งมีอากาศร้อนและอบอ้าว  
 ได้พิจารณาใช้ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง (สถานี 48478) เป็นตัวแทน
ลักษณะภูมิอากาศในพ้ืนที่ เนื่องจากอยู่ใกล้พ้ืนที่ศึกษามากกว่าสถานี อุตุนิยมวิทยาอ่ืน สรุปผลได้ดังนี้ 
(ตารางท่ี 7) 
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ตารางท่ี 7 ปริมาณน้ าฝน จ านวนวันที่ฝนตก อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และค่าการคายระเหยน้ า  
เฉลี่ย 10 ปี (พ.ศ. 2548-2557) ของจังหวัดระยอง 

 

 ที่มา:  สถานีตรวจอากาศจังหวัดระยอง (48478) และ กรมอุตุนิยมวิทยา (2558) 

1) ปริมาณน้ าฝน มีน้ าฝนรวม 1,451.3 มิลลิเมตรต่อปี จ านวนวันฝนตกรวม 137 วัน 
ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธุ์เป็นระยะที่ฝนตกน้อย โดยในเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ฝนตกน้อย 
ที่สุดเฉลี่ย 11.0 มิลลิเมตร ปริมาณฝนตกเพ่ิมมากขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม ช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน  
ตุลาคมเป็นระยะที่ฝนตกชุก โดยเดือนกันยายนมีปริมาณฝนตกมากท่ีสุดเฉลี่ย 241.3 มิลลิเมตร 

2) อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนต่ าสุด
ในเดือนมกราคม ประมาณ 26.1 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 
ประมาณ 29.7 องศาเซลเซียส 

3) ความชื้นสัมพัทธ์ มีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี เท่ากับร้อยละ 77.7 ความชื้น
สัมพัทธ์สูงสุดในเดือนตุลาคม เท่ากับร้อยละ 82.5 และต่ าสุดในเดือนธันวาคม เท่ากับร้อยละ 69.5  

4) สมดุลน้ า เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกโดยใช้ข้อมูล
ปริมาณน้ าฝนรายเดือนเฉลี่ย การคายระเหยน้ า และ 0.5 ของการคายระเหยน้ า ระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การปลูกพืชของเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ (ภาพท่ี 11) สามารถสรุปได้ ดังนี้   

 (1) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช อยู่ในช่วงกลางเดือนเมษายน
ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงที่มีค่าปริมาณน้ าฝนสูงกว่าค่า 0.5 ของศักยภาพการคายระเหยน้ า ดินมี

เดือน 
ปริมาณ
น้ าฝน 
(มม.) 

จ านวน
วันท่ีฝนตก 

(วัน) 

อุณหภูมิ(C˚) ความช้ืน
สัมพัทธ ์
(ร้อยละ) 

ศักยภาพ
การคาย
ระเหยน้ า 

(มม.) 

ค่า 0.5 ของ
ศักยภาพการ
คายระเหยน้ า

(มม.) 
สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 

มกราคม 48.4 5 32.9 18.5 26.1 74.8 125 63 
กุมภาพันธ์ 48.5 5 33.0 21.3 27.9 78.9 123 62 
มีนาคม 53.5 6 33.8 21.7 28.8 77.3 151 76 
เมษายน 92.0 9 34.8 23.7 29.7 76.8 158 79 

พฤษภาคม 184.3 14 34.3 24.1 29.7 77.9 150 75 
มิถุนายน 171.0 18 33.1 23.9 29.3 79.3 148 74 
กรกฎาคม 198.2 18 32.8 24.0 28.8 79.3 144 72 
สิงหาคม 157.7 16 33.2 23.4 28.7 79.8 148 74 
กันยายน 241.3 18 32.8 23.2 28.2 81.4 122 61 
ตุลาคม 207.8 19 33.6 23.2 27.6 82.5 123 62 

พฤศจิกายน 37.6 6 34.3 20.9 27.5 74.8 130 65 
ธันวาคม 11.0 3 33.5 18.5 26.3 69.5 133 67 

รวม 1,451.3 137 - - - - 1,655 830 
เฉลี่ย - - 33.5 22.2 28.2 77.7 - - 
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ความชื้นพอเหมาะต่อการเพาะปลูก ดินอุ้มน้ าได้เต็มที่ ช่วงระยะเวลาที่มีน้ าเกินพอ อยู่ในช่วงกลางเดือน
พฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคม มีค่าปริมาณน้ าฝนสูงกว่าศักยภาพการคายระเหยน้ า ท าให้มีปริมาณน้ า
มากเกินพอไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งแม้จะมีฝนตกน้อยแต่ในดินยังมีความชื้นสะสมอยู่มากพอท่ีพืช
จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ จึงคาดคะเนได้ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชโดยอาศัยน้ าฝน  

 (2) ช่วงระยะเวลาที่ ไม่ เหมาะสมต่อการเพาะปลูก อยู่ ในช่วงกลางเดือน
พฤศจิกายนถึงต้นเดือนเมษายน เป็นช่วงขาดน้ า เนื่องจากปริมาณน้ าฝนและการกระจายของฝนน้อย มีค่า
ปริมาณน้ าฝนต่ ากว่าค่า 0.5 ของศักยภาพการคายระเหยน้ า ปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต
ของพืช การเพาะปลูกพืชบริเวณริมแม่น้ าสามารถปลูกพืชฤดูแล้งโดยใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติได้รวมถึง
พ้ืนที่ที่มีการส่งน้ าจากระบบชลประทานด้วย พื้นที่ห่างแห่งน้ าควรระมัดระวังและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
หาแหล่งน้ าส ารองไว้ เช่น สระน้ าในไร่นา เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่11 สมดุลของน้ าเพื่อการเกษตรในรอบ 10 ปี จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2548-2557) 

 7.2.4 ทรัพยากรน  า 
 สภาพทางน้ าเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ มีทิศทางการไหลจากทิศเหนือ

ลงสู่ทิศใต้ มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ คือ แม่น้ าประแสร์ คลองหวาย และคลองโพล้  โดยคลองหวายมี
ต้นน้ าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ไหลพาดมาทางทิศตะวันตกผ่านมาถึงตอนกลางของ
พ้ืนที่ซึ่งมีคลองย่อยหลายสายไหลมารวม เช่น คลองหนองมน คลองหิน และคลองน้ าใส ก่อนไหลลงแม่น้ า
ประแสร์ที่ไหลอยู่บริเวณขอบฝั่งตะวันตกของพ้ืนที่ลุ่มน้ าบริเวณบ้านในไร่ ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง 
แม่น้ าประแสร์ไหลต่อไปทางทิศใต้ของขอบฝั่งตะวันตกของพ้ืนที่ลุ่มน้ า คลองโพล้ไหลเข้าสู่เขตพัฒนาที่ดิน
ทางทิศตะวันออกค่อนมาทางใต้ บริเวณบ้านเนินสุขส ารอง ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง ไหลมาทางทิศ
ตะวันตกที่มีคลองมะกอกไหลมารวมก่อนไหลสู่แม่น้ าประแสร์ที่ บ้านแหลมยาง ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง 
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แม่น้ าประแสร์เกิดเป็นแม่น้ าสายใหญ่ขึ้นแล้วไหลสู่ทิศใต้โดยมีคลองร าแพนไหลมารวมก่อนไหลลงสู่อ่าว
ไทย บริเวณบ้านแหลมสน ต าบลปากน้ าประแสร์ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง แม่น้ าประแสร์เป็นแม่น้ า
ขนาดใหญ่มีน้ าไหลตลอดปี และมีการควบคุมปริมาณน้ าจากการปล่อยน้ าของอ่างเก็บน้ าประแสร์ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ บริเวณใกล้ปากน้ าประแสร์ประสบปัญหาน้ ากร่อยเนื่องจากน้ าทะเล
หนุนในช่วงฤดูแล้งและมีการใช้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามากกว่าการเพาะปลูก  

 เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ มีคลองส่งน้ าชลประทานจากอ่างเก็บน้ าประแสร์ 
เข้าสู่พื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่งน้ าไปทางตอนกลางของพื้นที่ลุ่มน้ าไปบรรจบกับคลองวังน้ าขาว 
ซึ่งระบบการกระจายน้ ายังไม่ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่เกษตรกรรม นอกจากนั้นยังมีอ่างเก็บน้ าหนองสบเสือ 
หนอง บึงธรรมชาติและสระเก็บน้ าในไร่นากระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที ่(ภาพท่ี 8) 

 7.2.5  สภาพการใช้ท่ีดิน 
 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลอง

โพล้ จังหวัดระยอง จากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 (ส านักส ารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน, 2556) พบว่า การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 145,607 ไร่ หรือร้อยละ 
89.01 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน รองลงมาเป็นเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 8,027 ไร่ หรือ
ร้อยละ 4.90 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่น้ า มีเนื้อที่ 4,470 ไร่ หรือร้อยละ 2.74 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 2,813 ไร่ หรือร้อยละ 1.72 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 
2,670 ไร่ หรือร้อยละ 1.63 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน  

 การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (ตารางท่ี 8 และภาพที่ 12) ประกอบด้วย  
 1) นาข้าว (A1) มีเนื้อที่ 10,852 ไร่ หรือร้อยละ 6.63 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พบ

ทั้งพ้ืนที่นาร้างและนาข้าว พบมากด้านทิศตะวันตกบริเวณตอนกลางและตอนล่างไปทางด้านทิศตะวันออก
ของพ้ืนที่  

 2) พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ 3,716 ไร่ หรือร้อยละ 2.27 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พืชไร่ที่
ส าคัญ คือ มันส าปะหลัง อ้อย และสับปะรด บางพ้ืนที่พบเป็นไร่ร้าง พ้ืนที่พืชไร่พบกระจายอยู่ประปราย
ตั้งแต่พ้ืนที่ตอนบนถึงตอนล่างของพ้ืนที่ลุ่มน้ าเขตพัฒนาที่ดิน  

 3) ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ 99,173 ไร่ หรือร้อยละ 60.64 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ไม้ยืนต้น
ที่ส าคัญ คือ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และ ยูคาลิปตัส ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ ที่พบได้แก่ กฤษณา สัก สนประดิพัทธ์ 
หมาก ตะกู พบมากทั่วบริเวณตั้งแตต่อนบนถึงตอนกลางค่อนข้างล่างของพ้ืนที่ลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

4) ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 25,260 ไร่ หรือร้อยละ 15.44 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ไม้
ผลที่ส าคัญ คือ ทุเรียน มังคุด ขนุน เงาะ มะพร้าว ล าไย ลางสาด ลองกอง ส้มโอ ส่วนใหญ่พบการปลูก
แบบสวนผสม พบการปลูกกระจายทั่วไปตั้งแต่บริเวณตอนบน ตอนกลาง ถึงตอนล่างด้านทิศตะวันออก  

  5) พืชสวน (A5) มีเนื้อที่ 63 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พบเป็น
การปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ  

  6) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (A7) มีเนื้อที่ 252 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พบเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 

  7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (A9) มีเนื้อที่ 6,291 ไร่ หรือร้อยละ 3.85 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน พบเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงปลา สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าร้าง  
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ตารางท่ี 8 สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนทีเ่ขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื อที ่

 ไร่  ร้อยละ 
1.พื นที่เกษตรกรรม      145,607           89.01  

 A1 นาข้าว        10,852  6.63 
A100 นาร้าง 8,032 4.91 
A101 นาข้าว 2,820 1.72 

A2 พืชไร่ 3,716 2.27 
A200 ไร่ร้าง 162 0.10 
A203 อ้อย 154 0.09 
A204 มันส าปะหลัง 3,284 2.01 
A205 สับปะรด 116 0.07 

A3  ไม้ยืนต้น 99,173 60.64 
A301 ไม้ยืนต้นผสม 804 0.49 
A302 ยางพารา 93,648 57.25 
A302/A401 ยางพารา/ไม้ผลผสม 1,936 1.19 
A303 ปาล์มน้ ามัน 2,253 1.38 
A303/A416 ปาล์มน้ ามัน/ขนุน 103 0.06 
A304 ยูคาลิปตัส 164 0.10 
A305 สัก 10 0.01 
A307 สนประดิพัทธ์ 3 0.00 
A317 หมาก 48 0.03 
A317/A401 หมาก/ไม้ผลผสม 62 0.04 
A317/A405 หมาก/มะพร้าว 30 0.02 
A317/A419 หมาก/มังคุด 98 0.06 

A323 ตะกู 14 0.01 

A4 ไม้ผล 25,260 15.44 
A401 ไม้ผลผสม 21,151 12.94 
A403 ทุเรียน 2,160 1.32 
A404 เงาะ 236 0.14 
A405 มะพร้าว 56 0.03 
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ตารางท่ี 8 สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื อที ่

 ไร่  ร้อยละ 
A407 มะม่วง 25 0.02 
A411 กล้วย 4 0.00 
A413 ล าไย 248 0.15 
A415 มะละกอ 89 0.05 
A416 ขนุน 723 0.44 
A419 มังคุด 329 0.20 
A420 ลางสาด ลองกอง 75 0.05 
A427 ส้มโอ 164 0.10 

A5 พืชสวน 63 0.03 
A502 พืชผัก 39 0.02 
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 24 0.01 

A7 ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์ 252 0.15 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 66 0.04 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 186 0.11 

A9 สถานที่เพาะเลี ยงสัตว์น  า 6,291 3.85 
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าร้าง 1,565 0.96 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 231 0.14 
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 4,495 2.75 

 2. พื นที่ป่าไม้ 2,813 1.72 
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 969 0.59 
F301 ป่าชายเลนสมบูรณ์ 377 0.23 
F401 ป่าพรุสมบูรณ์ 1,467 0.90 

 
3. พื นที่เบ็ดเตล็ด 2,670 1.63 

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 366 0.22 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 1,582 0.97 
M2 พ้ืนที่ลุ่ม 532 0.33 

M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 20 0.01 
M302 บ่อลูกรัง 66 0.04 
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ตารางท่ี 8 สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ที่ดิน 
เนื้อท่ี 

 ไร่  ร้อยละ 

M405 พ้ืนที่ถม 104 0.06 

 
4. พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 8,027 4.90 

U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 86 0.05 
U2 หมู่บ้าน 3,616 2.21 
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 1,427 0.87 
U4 คมนาคม 888 0.54 
U5 พ้ืนที่อุตสาหกรรม 1,487 0.91 
U6 พ้ืนที่ชุมชนอ่ืนๆ 523 0.32 

 
5. พื นที่น  า 4,470 2.74 

W1 แหล่งน้ าธรรมชาติ 2,520 1.54 
W2 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 1,950 1.20 

รวมเนื อที่ทั งหมด 163,587 100.00 
 

 ที่มา: ส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2556) 

7.2.6 ลักษณะทางธรณีวิทยา 
 ลักษณะทางธรณีวิทยาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง มาตราส่วน  

1: 250,000 (กรมทรัพยากรธรณี, 2527 และ กรมทรัพยากรธรณี, 2547ข) พบว่ามีลักษณะทางธรณีวิทยา 
รายละเอียดตามอายุทางธรณีจากมากไปน้อยดังนี้ (ภาพที่ 13) 

  1) ยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน (Carboniferous-permian period) สัญลักษณ์
แผนที่ CP พบบริเวณทิศเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้ าเขตพัฒนาที่ดิน โดยดันตัวโผล่ระหว่างแนวหินตะกอนยุค 
ควอเทอร์นารี พบเป็นหินตะกอนและหินแปรจัดอยู่ในกลุ่มหินราชบุรี ประกอบด้วย หินทรายสีแดง ขนาด
เนื้อละเอียดถึงปานกลาง หินกรวดมน หินทรายที่มีก้อนกลมมน หินดินดานสีเทาที่เกิดจากเถ้าภูเขาไฟ
แทรกสลับกับหินเชิร์ต  

  2) ยุคเพอร์เมียน (Permian period) สัญลักษณ์แผนที่ P มีการวางตัวตามแนวขอบ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าเขตพัฒนาที่ดินบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางไม่ยาวนัก พบเป็นหินตะกอนและหิน
แปรจัดอยู่ในกลุ่มหินราชบุรี ประกอบด้วย หินปูนสีเทาถึงเทาเข้ม ชั้นหนาของซากดึกด าบรรพ์ไบโอซัว   
ไครนอยด์ ฟูซูลินิค บางส่วนของหินปูนที่เกิดผลึกใหม่และหินอ่อนแทรกสลับชั้นกับหินดินดานสีน้ าตาลปน
เหลืองถึงน้ าตาลอมเขียวและหินทรายเนื้อละเอียดสีน้ าตาลแดง 
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  3) ยุคควอเทอร์นารี (Quaternary period) สัญลักษณ์แผนทื่ Qt พบในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ 
เป็นบริเวณพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบตอนเหนือถึงตอนใต้ฝั่งตะวันอกของพ้ืนที่ลุ่มน้ าเขตพัฒนา
ที่ดิน พบเป็นตะกอนตะพัก ประกอบด้วยศิลาแลง กรวด ทราย ทรายแป้ง และอนุภาคดินเหนี ยว และ
สัญลักษณ์แผนที่ Qa ปรากฏตัวให้เห็นส่วนใหญ่บริเวณตอนเหนือฝั่งตะวันตกถึงตอนใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าเขต
พัฒนาที่ดิน พบเป็นตะกอนน้ าพา ตะกอนที่ลุ่มน้ าขึ้นถึง และตะกอนทรายชายหาด 

 7.2.7 ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดิน 
 จากการศึกษาข้อมูลธรณีวิทยา (กรมทรัพยากรธรณี, 2527) และข้อมูลทรัพยากรดิน 

(กองส ารวจและจ าแนกดิน, 2533) สามารถแบ่งลักษณะทางธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดินในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง ได้ดังนี้ 

  1) ที่ราบน้ าทะเลขึ้นถึง (active tidal flats) พบบริเวณปลายของพ้ืนที่ลุ่มน้ าเขต
พัฒนาที่ดิน อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลปากแม่น้ าประแสร์ พ้ืนที่ริมแม่น้ าที่น้ าทะเลท่วมถึงเป็นประจ า วัตถุต้น
ก าเนิดเกิดจากตะกอนทะเล (marine deposits) พัดพามาทับถม มีความสามารถในการรับน้ าหนักต่ า จะมี
ตะกอนใหม่ๆ มาทับถมทุกปี มีลักษณะทั่วไปเป็นหาดเลน ป่าชายเลน หรือมีการใช้พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งทะเล 

 2) ที่ลุ่มหลังสันทราย (coastal swamp) พบบริเวณตอนปลายของพ้ืนที่ลุ่มน้ าเขต
พัฒนาที่ดิน ใกล้ปากแม่ริมฝั ่งแม่น้ าประแสร์ วัตถุต้นก าเนิดเกิดจากตะกอนน้ าผสมตะกอนทะเล  
(alluvium and marine deposits) 

  3) ที่ราบน้ าทะเลเคยขึ้นถึง (former tidal flats) พบบริเวณทิศใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าเขต
พัฒนาที่ดิน ริมฝั่งของแม่น้ าสาขา วัตถุต้นก าเนิดเกิดจากตะกอนน้ าผสมตะกอนทะเล (alluvium and 
marine deposits) ลักษณะสัณฐานนี้อยู่ถัดจากที่ราบน้ าทะเลท่วมถึงเข้ามา พ้ืนที่ราบเรียบเป็นสัณฐานที่
น้ าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน ดังนั้นตะกอนชั้นล่างจะเป็นตะกอนจากอิทธิพลของน้ าทะเล ส่วนตะกอนชั้น  
บนเป็นการตกตะกอนในสภาพน้ ากร่อยที่น้ าจากแม่น้ ามาปะทะกับน้ าทะเล 
  4) สันดินริมน้ า (levee) พบบริเวณพ้ืนที่ทางใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าเขตพัฒนาที่ดิน วางตัว
แนวยาวขนาบไปกับแม่น้ าประแสร์ และคลองโพล้ วัตถุต้นก าเนิดเกิดจากตะกอนน้ า (alluvium deposits) 
ส่วนใหญ่เกิดในช่วงฤดูน้ าหลากท่ีมีปริมาณน้ ามาก เมื่อปริมาณน้ ามากเกินกว่าจะไหลไปตามล ารางได้ ก็จะ
ไหลล้นฝั่งออกมาท่วมพ้ืนที่ด้านข้างล าน้ า ตะกอนขนาดละเอียดจะถูกพาออกไปตกตะกอนนอกตัวล าน้ า   

 5) ตะพักล าน้ า (terrace) พบบริเวณตอนกลางถึงตอนใต้และแนวขอบฝั่งตะวันตก
ข้างแม่น้ าประแสร์ของพื้นที่ลุ่มน้ าเขตพัฒนาที่ดิน เป็นพ้ืนที่สูงถัดจากพ้ืนที่ราบน้ าท่วมถึงขึ้นไป เกิดจาก
ตะกอนที่ถูกน้ าพัดพา (alluvium) มาทับถมในอดีต และมีการเปลี่ยนแปลงระดับของพ้ืนที่โดยกรรมวิธี
ของแม่น้ าหรือทางน้ าและขบวนการกัดกร่อนที่ท าให้เกิดพ้ืนที่ระดับแตกต่างกัน น้ าจากแม่น้ าอาจท่วมถึง
บริเวณตะพักล าน้ าขั้นต่ าเป็นระยะเวลาสั้นๆ  

 6) พ้ืนผิวที่เหลือจากการกร่อน และเกลี่ยผิวแผ่นดิน (erosion and dissected 
surface) เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าเขตพัฒนาที่ดิน บริเวณนี้เกิดจากขบวนการปรับระดับของ
พ้ืนที่ หินส่วนที่ผุผังสลายตัวได้ถูกกัดกร่อนออกไปเหลือพ้ืนที่เป็นดิน ลักษณะเป็นลูกคลื่นกระจายทั่วไปใน
พ้ืนที่ บางพ้ืนที่พบเป็นหินพื้นอยู่ในระดับตื้น ดินที่พบในบริเวณนี้เป็นดินทั้งตื้นจนถึงลึกมาก ลักษณะของ
ดินขึ้นอยู่กับชนิดของหินที่เป็นวัตถุต้นก าเนิด ได้แก่ หินทราย หินดินดาน หินทรายแป้ง หินเชิร์ต เป็นต้น  
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 7) เนินเขาและภูเขา (hill and mountain) พบกระจายตัวอยู่ทางทิศเหนือของพ้ืนที่
เป็นส่วนใหญ่ มีพ้ืนที่ไม่มากนัก สภาพภูมิประเทศมีความลาดชันสูง บางพ้ืนที่มีความลาดชันสูงมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่ถูกควบคุมโดยโครงสร้างของชั้นหิน  

 7.2.8 ทรัพยากรดิน 
 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ 

จังหวัดระยอง จากข้อมูลแผนที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 ของส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน 
(2551) พบว่าบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ มีกลุ่มชุดดินที่ไม่ปรากฏในข้อมูลดิน ของกองส ารวจ
และจ าแนกดินดิน มาตราส่วน 1:50,000 พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2534 ดังที่กล่าวมาแล้วในการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ ทั้งนี้เนื่องด้วยมาตราส่วนการส ารวจดินที่ละเอียดมากขึ้น จึงท าให้พบ
ดินที่เพ่ิมจากข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:50,000  

 หน่วยแผนที่กลุ่มชุดดินที่เพ่ิมจากข้อมูลดิน มาตราส่วน 1:50,000 ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 
13, 14, 17hi, 32, 45D และ 56  จากข้อมูลปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยเท่ากับ 1,451.3 มิลลิเมตรต่อปี ดินน่าจะ
อยู่ในเขตดินชื้น จากข้อมูลดังกล่าวมีกลุ่มชุดดินที่อยู่ในเขตดินแห้ง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่  49 และ 56 จาก
การศึกษามีความเห็ นว่าควรรวมกลุ่มชุดดินที่อยู่ในเขตแห้งเข้ากับดินเขตชื้น ในการปรับปรุงแผนที่กลุ่มชุด
ดิน มาตราส่วน 1:25,000 ครั้งต่อไป หรือพิจารณาเรื่องความชัดเจนของรอยต่อกลุ่มชุดดินในเขตดินชื้น
และเขตดินแห้ง ในที่นี้ยังคงกลุ่มชุดดิน 49 และ 56 ไว้เนื่องจากเป็นการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ และได้เพ่ิมข้อมูล
เขตความชื้นการเกิดดินในกลุ่มดินพื้นที่ดอน 

 ทรัพยากรดินในพื้นที่ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ สามารถแบ่งออกเป็น 25 หน่วยแผนที่
ประกอบด้วย หน่วยจ าแนกดิน 15 กลุ่มชุดดิน จ านวน 23 หน่วยแผนที่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 2 หน่วยแผนที่ 
รายละเอียดในแต่ละชุดดิน มีดังนี้ (ตารางท่ี 9 และภาพท่ี 14) 

  1) กลุ่มชุดดินที่ 6 
  เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับถม

ของตะกอนล าน้ าในพื้นที่ตะพักล าน้ าระดับต่ า สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 
 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าของดินค่อนข้างเลว มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

  ดินบนมี เนื้ อดิน เป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วน เหนียวปนทรายแป้ ง  
สีน้ าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้ าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0  ส่วนดินล่าง มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง 
สีเทา มีจุดประสีเหลือง  สีแดงของศิลาแลงอ่อนปริมาณมากกว่าร้อยละ 5 โดยปริมาตร ภายในความลึก 
150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 
บางพ้ืนที่อาจพบลูกรังของเหล็กและแมงกานีสในชั้นดินล่างช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน  

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า บางพ้ืนที่
อาจขาดแคลนน้ าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน  

กลุ่มชุดดินที่ 6 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 6,678 ไร่ หรือร้อยละ 
4.08 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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ตารางท่ี 9 ทรัพยากรดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง 
 

หน่วยแผนที่ ค าอธิบาย 
เนื อที ่

ไร่  ร้อยละ 
6 กลุ่มชุดดินที่ 6 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 6,678 4.08 

7 กลุ่มชุดดินที่ 7 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 899 0.55 

11 กลุ่มชุดดินที่ 11 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 7,224 4.41 

13 กลุ่มชุดดินที่ 13 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 5,277 3.22 

14 กลุ่มชุดดินที่ 14 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 2,036 1.24 

17 กลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 6,510 3.98 
17hi กลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ พบบนพื้นที่สูง 2,129 1.30 

23 กลุ่มชุดดินที่ 23 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 778 0.48 

26 กลุ่มชุดดินที่ 26 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 2,824 1.73 

26B กลุ่มชุดดินที่ 26 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 300 0.18 

32 กลุ่มชุดดินที่ 32 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 1,599 0.98 

34 กลุ่มชุดดินที่ 34 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 20,476 12.52 

34B กลุ่มชุดดินที่ 34 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 31,417 19.20 

34C กลุ่มชุดดินที่ 34 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 778 0.48 

45 กลุ่มชุดดินที่ 45 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 1,500 0.92 

45B กลุ่มชุดดินที่ 45 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 39,564 24.19 

45C กลุ่มชุดดินที่ 45 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 20,008 12.23 

45D กลุ่มชุดดินที่ 45 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 114 0.07 
49B กลุ่มชุดดินที่ 49 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 485 0.30 

51C กลุ่มชุดดินที่ 51 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 861 0.53 

51D กลุ่มชุดดินที่ 51 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 107 0.06 

56 กลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 812 0.50 

62 กลุ่มชุดดินที่ 62 มีความลาดชัน มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 3,243 1.98 

U ที่อยู่อาศัย 2,120 1.30 

W พ้ืนที่น้ า 5,848 3.57 

รวมเนื อที่ทั งหมด 163,587 100.00 
 

 

ที่มา:  ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน (2551) 
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2) กลุ่มชุดดินที่ 7 
เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดิน

พวกตะกอนล าน้ า พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้ าพา สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าของดินค่อนข้างเลว มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ปานกลาง 

ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนเหนียว สีเทาแก่ มีจุดประสีเหลือง สีน้ าตาล ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.0 ส่วนดินล่างมีเนื้อดินเป็นดิน
เหนียว สีน้าตาลปนเทา สีเทา มีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง สีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่าง
ปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.5-8.0  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ขาดแคลนน้ าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน และน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 

กลุ่มชุดดินที่ 7 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 899 ไร่ หรือร้อยละ 0.55 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

3) กลุ่มชุดดินที่ 11 
เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว เป็นดินเปรี้ยวจัดที่พบในระดับลึกปานกลาง 

เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนล าน้ าและตะกอนน้ าทะเล พบในบริเวณที่ราบลุ่ม 
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าของดินเลว มีน้ าท่วม
ขังในฤดูฝน ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว สีด า สีเทาแก่ มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ าตาล  ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมาก ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.0 ส่วนดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดิน
เหนียวปนทรายแป้ง สีเทา มีจุดประสีน้ าตาล สีเหลืองและสีแดง และมีจุดปะสีเหลืองฟางข้าวของ
สารประกอบก ามะถัน (จาโรไซต์) ในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
รุนแรงมาก ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 3.5-4.0 ชั้นดินล่างถัดไปภายในความลึก 150 เซนติเมตร 
พบชั้นดินเลนเหนียวสีเทาปนน้ าเงินของตะกอนน้ าทะเลที่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดก ามะถัน ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.5 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: เป็นดินเปรี้ยวจัดระดับลึกปานกลาง ขาดธาตุอาหารพืช
พวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส มีสารละลายพวกอะลูมินั่มและเหล็กเป็นปริมาณมากจนเป็นพิษต่อพืช 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า คุณภาพน้ าเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนแหล่งน้ าจืด และน้ าท่วม
ขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 

กลุ่มชุดดินที่ 11 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 7,224 ไร่ หรือร้อยละ 
4.41 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  4) กลุ่มชุดดินที่ 13 
  เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเลนเหนียวเค็ม ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของ

ตะกอนน้ าทะเล ในบริเวณที่ราบลุ่มน้ าทะเลท่วมถึงเป็นประจ าและบริเวณชะวากทะเล จัดเป็นดินเลนเค็ม
ที่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดก ามะถัน สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0 -2 
เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าของดินเลวมาก ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง 
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  ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินเลนร่วนเหนียว สีด าปนเทา มีจุดประสีน้ าตาลเล็กน้อยจากราก
พืช ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0-8.0 ส่วนดินล่างมี
เนื้อดินเป็นดินเลนเหนียวปนเศษพืช สีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลางถึงด่างจัด ค่าความเป็น
กรดเป็นด่างประมาณ 8.0-8.5 ชั้นดินเลนมีเศษพืชปะปนและมีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดก ามะถัน 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: มีน้ าทะเลท่วมถึงเป็นประจ า เมื่อดินแห้งจะแปรสภาพ
เป็นดินกรดก ามะถันและเค็ม มีความสามารถในการทรงตัวของต้นพืชต่ ามาก พืชล้มง่าย ไม่เหมาะสมต่อ
การท าการเพาะปลูก 

  กลุ่มชุดดินที่ 13 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 5,277 ไร่ หรือร้อยละ 
3.22 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  5) กลุ่มชุดดินที่ 14 
  เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอน

ผสมของตะกอนล าน้ าและตะกอนน้ าทะเล ในบริเวณที่ลุ่มต่ าชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ลุ่มระหว่างสันทราย มีน้ า
แช่ขังนานในรอบปี สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบาย
น้ าของดินเลวมาก ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

  ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินลึกมาก สีเทาปนด า มีจุดประสีเหลือง   
สีน้ าตาล  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ส่วนดิน
ล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียว สีเทา มีจุดประสีเหลืองและสีน้ าตาล ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.0 ชั้นดินล่างถัดไปในช่วงความลึกกว่า 80 เซนติเมตร
จากผิวดินเป็นชั้นดินเลน สีเทาปนน้ าเงินของตะกอนน้ าทะเลที่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดก ามะถัน   
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-6.0   

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า ดินเป็นกรด
จัดมาก มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดก ามะถัน ในช่วงล่างลึกกว่า 80 เซนติเมตรจากผิวดิน คุณภาพน้ า
เป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนแหล่งน้ าจืด และน้ าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 

  กลุ่มชุดดินที่ 14 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 2,036 ไร่ หรือร้อยละ 
1.24 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   6) กลุ่มชุดดินที่ 17  
  เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของ

ตะกอนล าน้ าในพ้ืนที่ตะพักล าน้ าระดับต่ า สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ แต่ที่พบในลุ่มน้ านี้ พบกลุ่มชุดดินที่ 17 บนพื้นทีสู่งด้วย ดินมีพัฒนาการมาก การระบายน้ าของ
ดินค่อนข้างเลว มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

  ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลปนเทา  มีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง สีแดง  
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 ส่วนดินล่าง
มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ถึงดินร่วนปนดินเหนียว บางพ้ืนที่ชั้นดินล่างถัดไปพบดินเหนียวปน
ทราย สีเทา สีน้ าตาลปนเทา มีจุดประสีเหลือง สีแดงของศิลาแลงอ่อนปริมาณมากกว่าร้อยละ 5 โดยปริมาตร 
ภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 4.5-5.5  
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  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า ดินเป็นกรด
จัดมาก พ้ืนที่ค่อนข้างดอนจะขาดแคลนน้ าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน 

  กลุ่มชุดดินที่ 17 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  มีเนื้อที่ 6,510 ไร่ หรือร้อยละ 
3.98 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน และ กลุ่มชุดดินที่ 17 พบบนพ้ืนที่สูง มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  มีเนื้อที่ 
2,129 ไร่ หรือร้อยละ 1.30 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  7) กลุ่มชุดดินที่ 23 
  เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินทราย ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอน

ล าน้ าเนื้อหยาบในพ้ืนที่ลุ่มระหว่างสันทราย  สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ มีการพัฒนาการของดินน้อย การระบายน้ าของดินค่อนข้างเลว มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน ดินมีความสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่ า  

  ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วน สีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ าตาล ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.0 ส่วนดินล่างมีเนื้อดินเป็น   
ดินทราย สีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ าตาล บางแห่งในดินล่างที่ลึกลงไปมีเปลือกหอยปะปนอยู่ในเนื้อดิน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.0  

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: มีเนื้อดินเป็นดินทรายหนา ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติต่ า ความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า ขาดแคลนน้ าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน และน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 

  กลุ่มชุดดินที่ 23 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 778 ไร่ หรือร้อยละ 0.48 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  8) กลุ่มชุดดินที่ 26 
  เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ า

ที่เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุที่มีอนุภาคดินเหนียวมาก พบในเขตดินชื้น สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าของดินดีถึงดีปานกลาง ดินมีความสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่ า 

  ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวถึงดินร่วนเหนียวปนทรายหยาบ ดินลึกมาก 
สีน้ าตาล สีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 
4.5-5.5 ส่วนดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวปนทรายหยาบ สีเหลือง สีแดง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5  

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า ขาดแคลนน้ า
ในระยะฝนทิ้งช่วง และในพ้ืนที่มีความลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 

  กลุ่มชุดดินที่ 26 ที่พบมีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 3,124 ไร่ หรือร้อยละ 
1.91 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน  

  9) กลุ่มชุดดินที่ 32 
  เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายแป้ง ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของ

ตะกอนล าน้ าบริเวณตะพักล าน้ า พบในเขตดินชื้น ดินมีพัฒนาการมาก สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าของดินดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติปานกลาง 
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  ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว สีน้ าตาล สีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-6.0 ส่วนดินล่างมีเนื้อดิน
เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีเหลืองปนน้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5  

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ขาดแคลนน้ าในระยะที่ฝนที่ทิ้งช่วงนาน บางพ้ืนที่อาจ
ได้รับความเสียหายจากการไหลบ่าท่วมขังในฤดูฝน 

  กลุ่มชุดดินที่ 32 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,599 ไร่ หรือร้อยละ 
0.98 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  10) กลุ่มชุดดินที่ 34 
  เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการสลายตัวผุพัง

ของหินเนื้อหยาบแล้วเคลื่อนย้ายไปสะสม ดินมีพัฒนาการมาก พบในเขตดินชื้น สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่
ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 0-12 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าของดินดี ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

  ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาล สีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
ถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-6.0 ส่วนดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทราย สีเหลือง สีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 
4.5-5.5  

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า มีเนื้อดิน
เป็นดินปนทราย ขาดแคลนน้ าในระยะฝนทิ้งช่วง และในพ้ืนที่มีความลาดชันมีการชะล้างพังทะลายสูญเสีย
หน้าดิน 

  กลุ่มชุดดินที่ 34 ที่พบมีความลาดชัน 0-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 52,671 ไร่ หรือร้อยละ 
32.20 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน  

  11) กลุ่มชุดดินที่ 45 
  เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินตื้นถึงชั้นลูกรัง เกิดจากการสลายตัว

ผุพังอยู่กับที่แล้วเคลื่อนย้ายโดยมีการทับถมของวัสดุเนื้อละเอียด ดินมีพัฒนาการมาก พบในเขตดินชื้น 
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 0-20 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าของดินดี  ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

  ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ส่วนดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วน
เหนียวปนลูกรัง ส่วนใหญ่เป็นหินกลมมน ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน สีน้ าตาล สีเหลือง
หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5   

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ดินตื้น เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า พ้ืนที่ที่มีความลาดชันจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินได้
ง่าย และขาดแคลนน้ าในช่วงฝนทิ้งช่วง 

  กลุ่มชุดดินที่ 45 ที่พบมีความลาดชัน 0-20 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 61,186 ไร่ หรือร้อยละ 
37.41 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน  
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  12) กลุ่มชุดดินที่ 49 
  เป็นกลุ่มชุดที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินตื้นถึงชั้นลูกรัง เกิดจากการสลายตัวผุพัง

อยู่กับที่แล้วถูกคลื่อนย้ายมาทับถมในระยะทางไม่ไกลนักของวัตถุต้นก าเนิดดินที่มาจากวัสดุเนื้อค่อนข้าง
หยาบ วางทับอยู่บนชั้นดินที่เกิดจากการสลายตัวจากวัตถุต้นก าเนิดดินต่างยุคกัน พบในเขตดินแห้ง สภาพ
พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าของดินดีปานกลาง ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

  ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาล สีน้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.5 ส่วนดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว
ปนลูกรังปริมาณมากภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน สีเหลือง สีน้ าตาล  ดินล่างชั้นถัดไปเป็นดิน
เหนียวสีเทา มีจุดประสีเหลืองและสีแดงของศิลาแลงอ่อนภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.5  

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ดินตื้นถึงตื้นมาก เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของ
พืช ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า พ้ืนที่ที่มีความลาดชันจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสีย
หน้าดินได้ง่าย และขาดแคลนน้ า 

  กลุ่มชุดดินที่ 49 ที่พบมีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 485 ไร่ หรือร้อยละ 0.30
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  กลุ่มชุดดินที่ 49 นี้จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่เรื่องสภาพความชื้นดิน 
มีความเห็ นว่าควรรวมเข้ากับกลุ่มชุดดินที่ 45 ในการปรับปรุงแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 ครั้ง
ต่อไป ในที่นี้ยังคงกลุ่มชุดดิน 49 ไว้เนื่องจากเป็นการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  

  13) กลุ่มชุดดินที่ 51 
  เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วน ดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน เกิดจากการสลายตัวผุ

พังอยู่กับที่แล้วมีวัสดุเนื้อหยาบถึงเนื้อละเอียดเคลื่อนย้ายมาทับถมในระยะทางไม่ไกลนัก พบในเขตดินชื้น 
สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าของ
ดินดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

  ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง
เป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-5.5 ส่วนดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย
ปนเศษหินมาก สีน้ าตาลหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 5.0-5.5 ดินล่างชั้นถัดไปพบชั้นหินพื้นของหินดินดานภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน  

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของ
รากพืช ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า พ้ืนที่ที่มีความลาดชันจะเกิดการชะล้างพังทลาย
สูญเสียหน้าดินได้ง่าย และขาดแคลนน้ าในระยะฝนทิ้งช่วงนาน 

  กลุ่มชุดดินที่ 51 ที่พบมีความลาดชัน 5-20 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 968 ไร่ หรือร้อยละ 
0.59 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  14) กลุ่มชุดดินที่ 56 
  เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วน ลึกปานกลางถึงชั้นดินที่มีปริมาณเศษหิน

มากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เกิดจากการสลายตัว
ผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับทมในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเนื้อหยาบบนชั้นหินพ้ืน พบในเขตดินแห้ง 
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สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าของดินดีถึงดีปาน
กลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

  ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลปนเทา สีน้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5 ส่วนดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย สีน้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 
5.0-5.5 พบชั้นดินที่มีเศษหินปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร อยู่บนชั้นหินพ้ืนในช่วง
ความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน  

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า เนื้อดินเป็น
ดินปนทราย พื้นที่ลาดชันดินเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย และขาดแคลนน้ า 

  กลุ่มชุดดินที่ 56 ที่พบมีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 812 ไร่ หรือร้อยละ 
0.50 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  15) กลุ่มชุดดินที่ 62 
  กลุ่มดินนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่ภู เขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 

เปอร์เซ็นต์ ดินที่พบบริเวณดังกล่าวมีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพ้ืนโผล่
กระจัดกระจายทั่วไป กลุ่มชุดดินนี้ มีเนื้อท่ี 3,243 ไร่ หรือร้อยละ 1.98 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน: สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เกษตรกรรม ยากต่อการดูแลรักษา เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรงและท าลาย
ระบบนิเวศวิทยาของสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ จึงควรมีการศึกษาดินก่อนและท าการเกษตรแบบวนเกษตร 
เพ่ือรักษาระบบนิเวศของป่าไม้ไม่ให้เสื่อมโทรม 

  16) พื นที่เบ็ดเตล็ด พบ 2 หน่วยแผนที่ มีเนื้อที่ 7,968 ไร่ หรือร้อยละ 4.87 ของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่น้ า  

7.2.9 ความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 การประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ตามวิธีการประเมินของ

กองส ารวจและจ าแนกดิน (2543) โดยจ าแนกออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เหมาะสม ไม่ค่อยเหมาะสม และไม่
เหมาะสม สามารถจัดชั้นความเหมาะสมของดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ ส าหรับ
การปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล และหญ้าเลี้ยงสัตว์ ดังแสดงในตารางที่ 10 และได้น าข้อมูลจากการจัด
ชั้นความเหมาะสมดังกล่าวมาสรุปชั้นความเหมาะสมส าหรับการปลูกเศรษฐกิจ (ตารางที่ 11 และภาพที่ 15) 
ได้ดังนี้    

  1) ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว ในหน่วยแผนที่ดิน 7 มีเนื้อที่ 899 ไร่ หรือร้อยละ 
0.55 ของพ้ืนที ่

  2) ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์
ของดินต่ า ในหน่วยแผนที่ดิน 6 มีเนื้อที่ 6,678 ไร่ หรือร้อยละ 4.08 ของพ้ืนที่   
  3) ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่ดินมีจาโรไซต์ภายใน 
100 เซนติเมตร มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก และมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ในหน่วยแผนที่ดิน 
11 และ 14 มีเนื้อที่ 9,260 ไร่ หรือร้อยละ 5.65 ของพ้ืนที ่
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ตารางท่ี 10 ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย- 
 คลองโพล้ จังหวัดระยอง 

 

หน่วย 
แผนที่ 
ดิน 

ข้า
ว 

พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล 

หญ้
าเล

ี ยง
สัต

ว์ 

ข้า
วโ

พด
 

อ้อ
ย 

มัน
ส า

ปะ
หล

ัง 

สับ
ปะ

รด
 

ยา
งพ

าร
า 

ปา
ล์ม

น  า
มนั

 

ยูค
าล

ิปต
ัส 

ทุเ
รีย

น 

มัง
คุด

เงา
ะ 

ล า
ไย

 

ลา
งส

าด
 

ลอ
งก

อง
 

มะ
พร

้าว
 

6 1n 3dw 3w 3dw 3dw 3dw 3dw 3w 3dw 3dw 3dw 3dw 3dw 3w 
7 1 3dw 3w 3dw 3dw 3dw 3dw 3w 3dw 3dw 3dw 3dw 3dw 3w 
11 1jn 3dw 3w 3dw 3dw 3dw 3dw 3w 3dw 3dw 3dw 3dw 3dw 3w 
13 3x 3dw 3w 3dw 3dw 3dw 3dw 3w 3dw 3dw 3dw 3dw 3dw 3w 
14 1jn 3dw 3w 3dw 3dw 3dw 3dw 3w 3dw 3dw 3dw 3dw 3dw 3w 
17 1sn 3dw 3w 3dw 3dw 3dw 3dw 3w 3dw 3dw 3dw 3dw 3dw 3w 

17hi 1sn 3dw 3w 3dw 3dw 3dw 3dw 3w 3dw 3dw 3dw 3dw 3dw 3w 
23 2s 3dw 3w 3dw 3dw 3dw 3dw 3w 3dw 3dw 3dw 3dw 3dw 3w 
26 3d 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 
26B 3d 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 
32 3d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 3d 1sn 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 
34B 3d 1sn 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 
34C 3td 1tsn 1tn 1tn 1tn 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 
45 3d 1gn 1n 1gn 1n 1gn 1n 1gn 1gn 1gn 1gn 1gn 1n 1n 
45B 3d 1gn 1n 1gn 1n 1gn 1n 1gn 1gn 1gn 1gn 1gn 1n 1n 
45C 3td 1tgn 1tn 1tgn 1tn 1gn 1n 1gn 1gn 1gn 1gn 1gn 1n 1n 

45D 3td 2t 2t 2t 2t 1gn 1n 1gn 1tgn 1tgn 1tgn 1tgn 1n 1n 
49B 3d 1gn 1n 1gn 1n 1gn 1n 1gn 1gn 1gn 1gn 1gn 1n 1n 

51C 3td 1tcn 2c 1tcn 1tn 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 1n 

51D 3td 2t 2tc 2t 2t 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 2c 1n 
56 3d 1sn 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 
62 3td 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 
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 ตารางท่ี 11 สรุปความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง  

 

 
 

สัญลักษณ์ ชั นความเหมาะสม  ข้อจ ากัด 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว - 899  0.55 
2 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว เล็กน้อย เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 6,678  4.08 
3 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว เล็กน้อย ที่ดินมีจาโรไซต์ ภายใน 100 ซม. มีปฏิกิริยาดิน 

เป็นกรดรุนแรงมาก และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
9,260  5.65 

4 ดินที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว เล็กน้อย ที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย และ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 

8,639  5.28 

5 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น  
ไม้ผล และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

- 
1,599  0.98 

6 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น  
ไม้ผล และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

เล็กน้อย เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
และมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย 

55,829  34.14 

7 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล  
หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

เล็กน้อย เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 778  0.48 

  ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย มันส าปะหลัง สับปะรด เล็กน้อย ที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด และ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 

    

 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด เล็กน้อย ที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อดินบน
เป็นดินร่วนปนทราย และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
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ตารางท่ี 11 สรุปความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง (ต่อ) 
 

สัญลักษณ์ ชั นความเหมาะสม  ข้อจ ากัด เนื อที ่
ไร ่ ร้อยละ 

8 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย สับปะรด  
ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

เล็กน้อย เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 41,549  25.41 

  ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง 
ยางพารา ยูคาลิปตัส และไม้ผล 

เล็กน้อย ที่เป็นดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวด และ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  

    

9 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกปาล์มน้ ามัน มะพร้าว 
และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

เล็กน้อย เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า   20,008  12.23 

  ดินที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย และ 
สับประรด 

เล็กน้อย ที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด และ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 

    

  ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา ยูคาลิปตัส 
และไม้ผล 

เล็กน้อย ที่เป็นดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวด และ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  

    

  ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด และ 
มันส าปะหลัง 

เล็กน้อย ที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวด 
และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า     

10 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  เล็กน้อย เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  861  0.53 
  ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกสับปะรด เล็กน้อย ที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด และ 

ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  
    

 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด และ 
มันส าปะหลัง  

เล็กน้อย ที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน 
และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
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ตารางท่ี 11 สรุปความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง (ต่อ) 
 

สัญลักษณ์ ชั นความเหมาะสม  ข้อจ ากัด 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
11 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกปาล์มน้ ามัน 

มะพร้าว และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
เล็กน้อย เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 114  0.07 

  ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา และ 
ยูคาลิปตัส 

เล็กน้อย ที่เป็นดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวด และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า     

  ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกไม้ผล เล็กน้อย ที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวด และ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 

    

12 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์   เล็กน้อย เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  107  0.06 
13 ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว ปานกลาง ที่มีเนื้อดินบนเป็นทราย 778  0.47 
  ดินไม่เหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย ยูคาลิปตัส และ 

หญ้าเลี้ยงสัตว์ 
รุนแรง เรื่องมีน้ าแช่ขัง 

    
  ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง 

สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล 
รุนแรง เรื่องดินมีการระบายน้ าเลว และมีน้ าแช่ขัง 

    
14 ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับปลูกพืชทุกชนิด รุนแรงที่มีน้ าแช่ขัง หรือเป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 8,520 5.20 
U ที่อยู่อาศัย 2,120 1.30 
W แหล่งน้ า 5,848 3.57 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 163,587 1
00.00 
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  4) ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่มีเนื้อดินบนเป็นดิน
ร่วนปนทราย และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ในหน่วยแผนที่ดิน 17 และ 17hi  มีเนื้อที่ 8,639 ไร่ หรือ
ร้อยละ 5.28 ของพ้ืนที่ 

  5) ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
ในหน่วยแผนที่ดิน 32 มีเนื้อที่ 1,599 ไร่ หรือร้อยละ 0.98 ของพ้ืนที ่

  6) ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล และหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยมีข้อจ ากัด 
เล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ในหน่วยแผนที่ดิน 26 26B 34 34B และ 56 มีเนื้อที่ 55,829 ไร่ 
หรือร้อยละ 34.13 ของพ้ืนที่ ส าหรับการปลูกข้าวโพด ในบริเวณหน่วยแผนที่ 34 34B และ 56 มีข้อจ ากัด
เล็กน้อยเรื่องที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายร่วมด้วย  

7) ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล หญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อย
เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย มันส าปะหลัง สับปะรด โดยมีข้อจ ากัด
เล็กน้อยที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ดินมีความเหมาะสม ส าหรับปลูก
ข้าวโพด โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ในหน่วยแผนที่ดิน 34C มีเนื้อที่ 778 ไร่ หรือร้อยละ 0.48 ของพ้ืนที่ 
  8) ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย สับปะรด ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว และหญ้า
เลี้ยงสัตว์ โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูก
ข้าวโพด มันส าปะหลัง ยางพารา ยูคาลิปตัส และไม้ผล โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่เป็นดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวด
และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ในหน่วยแผนที่ดิน 45 45B และ 49B มีเนื้อที่ 41,549 ไร่ หรือร้อยละ 
25.41 ของพ้ืนที ่

  9) ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกปาล์มน้ ามัน มะพร้าว และหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยมี
ข้อจ ากัดเล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ดินที่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย และสับประรด 
โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ดินมีความเหมาะสม
ส าหรับปลูกยางพารา ยูคาลิปตัส และไม้ผล โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่เป็นดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวด และความ
อุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด และมันส าปะหลัง โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อย
ที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ในหน่วยแผน
ที่ดิน 45C มีเนื้อที่ 20,008 ไร่ หรือร้อยละ 12.23 ของพ้ืนที ่

  10) ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยเรื่องความ
อุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกสับปะรด โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่มีสภาพพ้ืนที่
เป็นลูกคลื่นลอนลาดและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด และ
มันส าปะหลัง โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน และความ
อุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ในหน่วยแผนที่ดิน 51C มีเนื้อที่ 861 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของพ้ืนที ่

  11) ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกปาล์มน้ ามัน มะพร้าว และหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยมี
ข้อจ ากัดเล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา และยูคาลิปตัส 
โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่เป็นดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ดินมีความเหมาะสม
ส าหรับปลูกไม้ผล โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ในหน่วยแผนที่ดิน 45D มีเนื้อที่ 114 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของพ้ืนที่ 
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  12) ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยเรื่องความ        
อุดมสมบูรณข์องดินต่ า ในหน่วยแผนที่ดิน 51D มีเนื้อที่ 107 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของพ้ืนที ่

  13) ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว โดยมีข้อจ ากัดปานกลางที่มีเนื้อดินบนเป็น
ทราย ในหน่วยแผนที่ดิน 23 มีเนื้อที่ 778 ไร่ หรือร้อยละ 0.48 ของพ้ืนที่ 

  14)  ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับปลูกพืชทุกชนิด มีเนื้อที่ 8,520 ไร่ หรือร้อยละ 5.20 ของ
พ้ืนที่ มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่องที่ดินมีการระบายน้ าเลวและมีน้ าแช่ขัง ในหน่วยแผนที่ดิน 13 และข้อจ ากัด
รุนแรงที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน ในหน่วยแผนที่ดิน 62  

 7.2.10 ความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
 การประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ตามวิธีการประเมิน

ของสุวณี (2538) โดยท าการประเมินเฉพาะข้อมูลดิน ไม่ได้พิจารณาในส่วนของพ้ืนที่ความลาดชันเชิงซ้อน 
ที่อยู่อาศัย และแหล่งน้ า เนื่องจากไม่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านปฐพีกลศาสตร์ ตามตารางที่ 12 และ
ได้น าข้อมูลจากการจัดชั้นความเหมาะสมดังกล่าวมาสรุปชั้นความเหมาะสมส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
(ตารางท่ี 13) สามารถสรุป ได้ดังนี ้

  1) การใช้เป็นแหล่งหน้าดิน 
   (1) ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ ากัดปานกลาง

เรื่องเนื้อดิน และความลาดชันของพ้ืนที่ ในหน่วยแผนที่ดิน 6 7 17 17hi 26 26B 32 34 34B และ 56 มี
เนื้อท่ี 74,422 ไร่ หรือร้อยละ 45.50 ของพ้ืนที่ 

   (2) ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่องเนื้อดิน และ 
ชิ้นส่วนที่ใหญ่กว่าทรายหยาบ ในหน่วยแผนที่ดิน 11 23 45 45B 45C 45D 49B 51C และ 51D มีเนื้อที่ 
70,641 หรือร้อยละ 43.19 ของพ้ืนที ่

    (3) ดินไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน  มีข้อจ ากัดรุนแรงมาก
เรื่องการจ าแนกชั้นการระบายน้ าของดิน และสารละลายเกลือตัวน าไฟฟ้า ในหน่วยแผนที่ดิน 13 และ 14 มี
เนื้อที ่7,313 ไร่ หรือร้อยละ 4.46 ของพ้ืนที่ 

  2) การใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด 
    (1)  ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด มีข้อจ ากัดรุนแรงด้านการ

จ าแนกดินตามระบบ Unifed ในหน่วยแผนที่ดิน 23 มีเนื้อที่ 778 ไร่ หรือร้อยละ 0.48 ของพ้ืนที่ 
    (2) ดินไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด มีข้อจ ากัดรุนแรง

มากด้านการจ าแนกดินตามระบบ Unifed ในหน่วยแผนที่ดิน 6 7 11 13 14 17 17hi 26 26B 32 34 34B 
34C 45  45B 45C 45D 49B 51C 51D และ 56 มีเนื้อที่ 151,598 ไร่ หรือร้อยละ 92.67 ของพ้ืนที่ 
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       ตารางท่ี 12 ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
  ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง 

หน
่วย

แผ
นท

ี่ 

แบ่งเป็น 4 ระดับ แบ่งเป็น 3 ระดับ 
แห

ล่ง
หน

้าดิ
น 

แห
ล่ง

ทร
าย

แล
ะก

รว
ด 

ดิน
ถม

หร
ือดิ

นค
ันท

าง
 

เส
้นท

าง
แน

วถ
นน

 

บ่อ
ขุด

 

อ่า
งเก

็บน
  าข

นา
ดเ

ล็ก
 

คัน
กั น

น  า
 

บ่อ
เก

รอ
ะ 

โร
งง

าน
อุต

สา
หก

รร
มข

นา
ดเ

ล็ก
 

อา
คา

รต่
 าๆ

 

กา
รใ

ช้ย
าน

พา
หน

ะใ
นช

่วง
ฤด

ูฝน
 

6 2s 4a 3ad 3a 1 1 2a 3kh 3dh 3dh 3d 
7 2s 4a 3ad 3a 1 1 2a 3kh 3dh 3dh 3d 
11 3s 4a 3da 3a 1 1 2a 3kh 3dh 3dh 3d 
13 4dx 4a 4d 4d 3* 3* 3a 3kh 3dh 3dh 3d 
14 4d 4a 4d 3ad 1 1 3a 3kh 3dh 3dh 3d 
17 2s 4a 2ad 2ad 2k 2k 2a 3kh 3dh 3dh 2sd 

17hi 2s 4a 2ad 2ad 2k 2k 2a 3kh 3dh 3dh 2sd 
23 3s 3a 2ad 2ad 3k 3k 2a 3kh 3dh 3dh 2d 
26 2s 4a 3a 3a 3k 3k 2a 1 2a 2a 2s 
26B 2s 4a 3a 3a 3k 3k 2a 1 2a 2a 2s 
32 2s 4a 2a 2a 3k 3k 2a 1 1 1 2s 
34 2s 4a 2a 2a 3k 3k 2a 1 1 1 1 
34B 2s 4a 2a 2a 3k 3k 2a 1 1 1 1 
34C 2st 4a 2a 2a 3k 3k 2a 2t 3t 1 2t 
45 3g 4a 1 1 3k 3k 1 2k 1 1 1 
45B 3g 4a 1 1 3k 3k 1 2k 1 1 1 
45C 3g 4a 1 1 3k 3k 1 2kt 3t 1 2t 
45D 3g 4a 2t 2t 3k 3kt 1 3t 3t 3t 3t 
49B 3g 4a 2b 1 2k 2k 2a 2k 2d 2d 1 
51C 3g 4a 3b 3c 3k 3km 3b 3c 3t 3t 2t 
51D 3g 4a 3b 3c 3k 3kmt 3b 3ct 3t 3t 3t 
56 2s 4a 2ab 2a 3k 3k 2ab 2k 1 1 1 
62 - - - - - - - - - - - 
U - - - - - - - - - - - 
W - - - - - - - - - - - 

3* หมายถึง ไม่เหมาะสมในการใช้เป็นบ่อขุด และอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นพื้นที่น้ าทะเลท่วมถึง 
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ตาราง 13 ความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
   ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง 

 

กิจกรรม 
ระดับความ
เหมาะสม 

กลุ่มชุดดิน เนื อที ่
ไร ่ ร้อยละ 

แหล่งหน้าดิน ปานกลาง 6 7 17 17hi 26 26B 32 34 34B 34C 
56  

74,422  45.50 

  ไม่เหมาะสม 11 23 45 45B 45C 45D 49B 51C 
51D 

70,641  43.19 

  ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง 13 14  7,313  4.46 
แหล่งทราย
และกรวด 

ไม่เหมาะสม 23 778  0.48 
ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง 6 7 11 13 14 17 17hi 26 26B 32 34 

34B 34C 45 45B 45C 45D 49B  
51C 51D 56 

151,598  92.67 

ดินถมหรือ 
ดินคันทาง 

ดี 45 45B 45C 61,072  37.34 
ปานกลาง 17 17hi 23 32 34 34B 34C 49B 

45D  56 
65,098  39.81 

  ไม่เหมาะสม 6 7 11 26 26B  51C 51D  18,893  11.54 
  ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง 13 14 7,313  4.46 
เส้นทางแนว
ถนน   

ดี 45 45B 45C 49B 61,557 37.64 
ปานกลาง 17 17hi 23 32 34 34B 34C 45D 56  64,613  39.51 

  ไม่เหมาะสม 6 7 1114 26 26B 51C 51D 20,929  12.78 
  ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง 13  5,277  3.22 
บ่อขุด ดี 6 7 11 14 16,837 10.28 
  ปานกลาง 17 17hi  49B 9,124  5.58 
  ไม่เหมาะสม 13 23 26 26B 32 34 34B 34C 45 

45B 45C 45D 51C 51D 56 
126,415  77.29 

อ่างเก็บน้ า
ขนาดเล็ก  

ดี 6 7 11 14 16,837 10.28 
ปานกลาง 17 17hi 49B 9,124  5.58 

  ไม่เหมาะสม 13 23 26 26B 32 34 34B 34C 45 
45B 45C 45D 51C 51D 56  

126,415  77.29 

 คันก้ันน้ า ดี 45 45B 45C 45D 61,186  37.41 
  ปานกลาง 6 7 11 17 17hi 23 26 26B 32 34 

34B 34C 49B 56 
82,909  50.69 

  ไม่เหมาะสม 13 14 51C 51D 8,281  5.05 
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ตาราง 13 ความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ พื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน 
 ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง (ต่อ) 

 

กิจกรรม 
ระดับความ
เหมาะสม 

กลุ่มชุดดิน เนื อที ่
ไร ่ ร้อยละ 

 บ่อเกรอะ ดี 26 26B 32 34 34B  56,616  34.61 
  ปานกลาง 34C 45 45B 45C 49B 56 63,147  38.62 
  ไม่เหมาะสม 6 7 11 13 14 17 17hi 23 45D 51C 

51D   
32,613  19.92 

โรงงาน
อุตสาหกรรม 
ขนาดเล็ก 
   

ดี 32 34 34B 45 45B 56 95,368 58.31 
ปานกลาง 26 26B 49B 3,609  2.21 
ไมเ่หมาะสม 6 7 11 13 14 17 17hi 23 34C 45C 

45D 51C 51D 
53,399  32.63 

อาคารต่ าๆ ดี 32 34 34B 34C 45 45B 45C 56 116,154  71.03 
  ปานกลาง 26 26B 49B 3,609  2.21 
  ไม่เหมาะสม 6 7 11 13 14 17 17hi 23 45D 51C 

51D  
32,613  19.91 

การใช้
ยานพาหนะ  
ในฤดูฝน  

ดี 34 34B 45 45B 49B 56 94,254  57.63 
ปานกลาง 17 17hi 23 26 26B 32 34C 45C 

51C 
35,787  21.89 

  ไม่เหมาะสม 6 7 11 13 14 45D  51D  22,335  13.63 

 3) การใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง 
   (1)  ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง ในหน่วยแผนที่ดิน 

45 45B  และ 45C มีเนื้อที ่61,072 ไร่ หรือร้อยละ 37.34 ของพ้ืนที ่
   (2)  ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข้อจ ากัด

ปานกลางด้านการจ าแนกดินตามระบบ Unifed ความหนาของวัสดุที่เหมาะสม ความลาดชัน และการระบายน้ า
ของดิน ในหน่วยแผนที่ดิน 17 17hi 23 32 34 34B 34C 49B 45D และ 56 มีเนื้อที่ 65,098 ไร่ หรือร้อยละ 
39.81 ของพ้ืนที ่

    (3)  ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข้อจ ากัดรุนแรงด้านการ
จ าแนกดินตามระบบ Unifed ความหนาของวัสดุที่เหมาะสม และการระบายน้ าของดิน ในหน่วยแผนที่ดิน 
6 7 11 26 26B  51C และ 51D มีเนื้อที่ 18,893 ไร่ หรือร้อยละ 11.54 ของพ้ืนที ่

   (4)  ดินไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข้อจ ากัดรุนแรง
มากด้านการระบายน้ าของดิน ในหน่วยแผนที่ดิน 13 และ 14 มีเนื้อที่ 7,313 ไร่ หรือร้อยละ 4.46 ของพ้ืนที ่
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  4) การใช้เป็นเส้นทางแนวถนน 
    (1)  ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน ในหน่วยแผนที่ดิน 45 45B 

45C และ 49B มีเนื้อที่ 61,557 ไร่ หรือร้อยละ 37.64 ของพ้ืนที ่
     (2)  ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ ากัดปาน

กลางด้านการจ าแนกดินตามระบบ Unifed ความลาดชัน และการระบายน้ าของดิน ในหน่วยแผนที่ดิน 17 
17hi 23 32 34 34B 34C 45D และ 56 มีเนื้อที่ 64,613 ไร่ หรือร้อยละ 39.51 ของพ้ืนที ่

     (3)  ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ ากัดรุนแรงด้านการ
จ าแนกดินตามระบบ Unifed การระบายน้ าของดิน และความลึกถึงชั้นหินพ้ืน ในหน่วยแผนที่ดิน 6 7 11 
14 26 26B 51C และ 51D  มีเนื้อที่ 20,929 ไร่ หรือร้อยละ 12.78 ของพ้ืนที่ 

    (4)  ดินไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนนมีข้อจ ากัดรุนแรงมาก
ด้านการระบายน้ าของดิน ในหน่วยแผนที่ดิน 13  มีเนื้อที่ 5,277 ไร่ หรือร้อยละ 3.22 ของพ้ืนที ่

  5) การใช้เป็นบ่อขุด 
    (1)  ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นบ่อขุด ในหน่วยแผนที่ดิน 6 7 11 และ 

14 มีเนื้อที่ 16,837 ไร่ หรือร้อยละ 10.28 ของพ้ืนที่ 
     (2)  ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นบ่อขุด มีข้อจ ากัดปานกลางเรื่อง

ความซึมน้ าของดิน ในหน่วยแผนที่ดิน 17 17hi และ 49B มีเนื้อที่ 9,124 ไร่ หรือร้อยละ 5.58 ของพ้ืนที่ 
    (3)  ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นบ่อขุด มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่องความซึมน้ าของดิน 

ในหน่วยแผนที่ดิน 23 26 26B 32 34 34B 34C 45 45B 45C 45D 51C 51D 56 และเนื่องจากเป็นพ้ืนที่
น้ าทะเลท่วมถึงแม้ไม่ติดข้อจ ากัด ในหน่วยแผนที่ดิน 13 มีเนื้อที่ 126,415 ไร่ หรือร้อยละ 77.29 ของพ้ืนที ่

  6) การใช้สร้างเป็นอ่างเก็บน  าขนาดเล็ก 
   (1)  ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับใช้สร้างเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก ในหน่วยแผนที่ดิน 

6 7 11 และ 14 มีเนื้อท่ี 16,837 ไร่ หรือร้อยละ 10.28 ของพ้ืนที ่
   (2)  ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้สร้างเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก มีข้อจ ากัด

ปานกลางเรื่องความซึมน้ าของดิน ในหน่วยแผนที่ดิน 17 17hi และ 49B มีเนื้อที่ 9,124 ไร่ หรือร้อยละ 
5.58 ของพ้ืนที ่

     (3)  ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้สร้างเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก มีข้อจ ากัดรุนแรง
เรื่องความซึมน้ าของดิน ความลึกของชั้นซาบซึมน้ า และความลาดชัน ในหน่วยแผนที่ดิน 23 26 26B 32 34 
34B 34C 45 45B 45C 45D 51C 51D 56 และเนื่องจากเป็นพ้ืนที่น้ าทะเลท่วมถึงแม้ไม่ติดข้อจ ากัด ใน
หน่วยแผนที่ดิน 13 มีเนื้อที่ 120,056 ไร่ หรือร้อยละ 73.41 ของพ้ืนที่ 

  7) การใช้เป็นคันกั นน  า 
     (1)  ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นคันกั้นน้ า ในหน่วยแผนที่ดิน 45  45B 45C 

และ 45D มีเนื้อที่ 61,186 ไร่ หรือร้อยละ 37.41 ของพ้ืนที ่
     (2)  ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นคันกั้นน้ า มีข้อจ ากัดปานกลาง

ด้านการจ าแนกดินตามระบบ Unifed และความหนาของวัสดุที่เหมาะสม ในหน่วยแผนที่ดิน 6 7 11 17 
17hi 23 26 26B 32 34 34B 34C 49B และ 56 มีเนื้อที่ 82,909 ไร่ หรือร้อยละ 50.69 ของพ้ืนที่ 
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     (3)  ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นคันกั้นน้ า มีข้อจ ากัดรุนแรงด้านการจ าแนกดิน
ตามระบบ Unifed และความหนาของวัสดุที่เหมาะสม ในหน่วยแผนที่ดิน 13 14 51C และ 51D มีเนื้อที่ 
8,281 ไร่ หรือร้อยละ 5.05 ของพ้ืนที ่

  8) การใช้เป็นบ่อเกรอะ 
   (1) ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ ในหน่วยแผนที่ดิน 26 26B 32 

34 และ 34B มีเนื้อที่ 56,616 ไร่ หรือร้อยละ 34.61 ของพ้ืนที ่
    (2) ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ ากัดปานกลาง

เรื่องความซึมน้ าของดิน และความลาดชัน ในหน่วยแผนที่ดิน 34C 45 45B 45C 49B และ 56 มีเนื้อที่ 
63,147 ไร่ หรือร้อยละ 38.62 ของพ้ืนที ่

    (3) ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่องความซึมน้ าของดิน 
ความลึกของระดับน้ าใต้ดินในช่วงฤดูฝน ความลึกถึงชั้นหินพ้ืน และความลาดชันของพ้ืนที่ ในหน่วยแผนที่ดิน 
6 7 11 13 14 17 17hi 49B 45D 51C และ 51D มีเนื้อที่ 32,613 ไร่ หรือร้อยละ 19.92 ของพ้ืนที่ 

   9) การใช้ส าหรับสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
    (1)  ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ในหน่วย

แผนที่ดิน 32 34 34B 45 45B และ 56 มีเนื้อที่ 95,368 ไร่ หรือร้อยละ 58.31 ของพ้ืนที ่
   (2)  ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

มีข้อจ ากัดปานกลางด้านการจ าแนกดินตามระบบ Unifed และการระบายน้ าของดิน ในหน่วยแผนที่ดิน 
26 26B และ 49B มีเนื้อที ่3,609 ไร่ หรือร้อยละ 2.21 ของพ้ืนที ่

   (3)  ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีข้อจ ากัดรุนแรง
ด้านการระบายน้ าของดิน ความลาดชันของพ้ืนที่ และระดับน้ าใต้ดินในฤดูฝน ในหน่วยแผนที่ดิน 6 7 11 
13 14 17 17hi 23 34C 45C 45D 51C และ 51D   มีเนื้อที่ 53,399 ไร่ หรือร้อยละ 32.63 ของพ้ืนที ่

  10) การใช้ส าหรับสร้างอาคารต่ าๆ 
    (1)  ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับใช้สร้างอาคารต่ าๆ ในหน่วยแผนที่ดิน 32 34 34B 

34C 45 45B 45C และ 56 มีเนื้อที่ 116,154 ไร่ หรือร้อยละ 71.03 ของพ้ืนที่ 
   (2)  ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้สร้างอาคารต่ าๆ มีข้อจ ากัดปานกลาง

ด้านการจ าแนกดินตามระบบ Unifed และการระบายน้ าของดิน ในหน่วยแผนที่ดิน 26 26B และ 49B มี
เนื้อท่ี 3,609 ไร่ หรือร้อยละ 2.21 ของพ้ืนที่ 

   (3)  ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้สร้างอาคารต่ าๆ มีข้อจ ากัดรุนแรงด้านการระบายน้ า
ของดิน ความลาดชันของพ้ืนที่ และระดับน้ าใต้ดินในฤดูฝน ในหน่วยแผนที่ดิน 6 7 11 13 14 17 17hi 23 
45D 51C และ 51D มีเนื้อที่ 32,613 ไร่ หรือร้อยละ 19.91 ของพ้ืนที ่

  11) การใช้ส าหรับใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน 
    (1)  ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน ในหน่วยแผนที่ดิน 

34 34B 45 45B 49B และ 56 มีเนื้อที่ 94,254 ไร่ หรือร้อยละ 57.63 ของพ้ืนที ่
    (2)  ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มีข้อจ ากัด

ปานกลางเรื่องเนื้อดิน ความลาดชันของพ้ืนที่ และการระบายน้ าของดิน ในหน่วยแผนที่ดิน 17 17hi 23 
26 26B 32 34C 45C และ 51C มีเนื้อที่ 35,787 ไร่ หรือร้อยละ 21.89 ของพ้ืนที ่  
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    (3)  ดินไม่เหมาะสมส าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่อง
การระบายน้ าของดิน และความลาดชันของพื้นที่ ในหน่วยแผนที่ดิน 6 7 11 13 14 45D และ 51D มีเนื้อ
ที่ 22,335 ไร่ หรือร้อยละ 13.63 ของพ้ืนที ่

 7.2.11 ปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางแก้ไข 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลอง

หวาย-คลองโพล้  สามารถสรุปปัญหาทรัพยากรดินในพื้นท่ี (ตารางที่ 14 และภาพที่ 16) โดยพบปัญหา
ทรัพยากรดินครอบคลุมปัญหาส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ แม้จะมีความไม่ตรงกันในกลุ่ม
ชุดดิน ทั้งนี้เนื่องด้วยมาตราส่วนการส ารวจดินที่แตกต่างกันดังที่กล่าวมาแล้ว  โดยเรียงจากปัญหาที่มี
ข้อจ ากัดมากไปน้อยแยกตามสภาพพ้ืนที่และคุณสมบัติของดินพร้อมแนวทางแก้ไข (ส านักส ารวจดินและ
วางแผนการใช้ที่ดิน, 2550 และ กรมพัฒนาที่ดิน, 2556ข) ไว้ดังนี้ 

  1) ดินเปรี ยว ในที่นี้พบดินเปรี้ยวจัดที่ระดับความลึกปานกลาง ในช่วงความลึก 50-100 
เซนติเมตรจากผิวดิน พบเป็นดินเปรี้ยวในพ้ืนที่ลุ่ม ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 11 และ 14 มีเนื้อที่ 9,260 ไร่ 
หรือร้อยละ 5.65 ของพ้ืนที่ ดินในกลุ่มนี้เหมาะส าหรับท านามากกว่าปลูกพืชอ่ืน สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปไม่
เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น หรือไม้ผลเนื่องจากมีข้อจ ากัดที่รุนแรงจากการมีน้ าแช่ขังนานใน
ฤดูฝน และความเป็นกรดของดิน 

  แนวทางแก้ไข 
  ส าหรับการปลูกข้าว  
   ท าการล้างกรดออกจากดิน โดยขังน้ าก่อนเตรียมดินปลูกข้าว แล้วระบายน้ าออก 

ปรับค่าความเป็นกรด โดยหว่านวัสดุปูนปริมาณตามระดับความเปรี้ยวจัดหรือความเป็นกรดของดิน แล้ว
ไถคลุกเคล้ากับดิน หมักไว้ในสภาพดินชื้นหรือขังน้ า ประมาณ 7 วัน ก่อนเตรียมดินปลูกข้าวหรือปลูกพืช
ปุ๋ยสด การใส่ปูน 1 ครั้ง มีผลนานถึง 5  

   ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก อัตราที่เหมาะสม ดินเปรี้ยวจัดมีปัญหาขาดแคลน
ธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ดังนั้นจ าเป็นต้องเพ่ิมธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสให้เพียงพอ 
ร่วมกับการใช้น้ าหมักชีวภาพ พด.2 ฉีดพ่นหรือใส่พร้อมการปล่อยน้ าเข้านา เพ่ือเร่งการเจริญเติบโตของราก 
ล าต้น และการแตกกอของข้าว พร้อมควบคุมระดับน้ าในนาข้าว ให้มีน้ าขัง 5-10 เซนติเมตร ตลอดฤดูกาล
ปลูก และระบายน้ าออกในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวข้าวประมาณ 20 วัน ไม่ปล่อยให้ดินแห้งจนแตกระแหงเพ่ือ
ป้องกันเกิดกรดเพ่ิมข้ึน  

ส าหรับการผลิตพืชไร่ ไม้ยืนต้น และไม้ผล 
    สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น หรือไม้ผล

เนื่องจากมีข้อจ ากัดที่รุนแรงจากการมีน้ าแช่ขังนานในฤดูฝน และความเป็นกรดของดิน  
   หากประสงค์จะปลูกต้องจัดการปรับสภาพพ้ืนที่ โดยการยกร่อง เพ่ือป้องกันน้ า

ท่วม  ปรับปรุงแก้ความเป็นกรดด้วยวัสดุปูนหว่านทั่วหลังร่อง หรือปรับปรุงเฉพาะหลุมปลูก อัตราขึ้นกับ
ความรุนแรงของกรดในดิน พร้อมควบคุมระดับน้ าในร่องไม่ให้แห้ง และดูแลการให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ  
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ตารางท่ี 14 ปัญหาทรัพยากรดิน พ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ 
 

ปัญหาทรัพยากรดิน  เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ 
1. ดินเปรี ยว 9,260  5.65 

  ดินเปรี้ยวในพ้ืนที่ลุ่ม     9,260  5.65 
2. ดินเค็ม  5,277  3.22 
  ดินเค็ม ที่มีศักยภาพให้เกิดกรดก ามะถัน ในพ้ืนที่ลุ่ม     5,277  3.22 

3. ดินทราย 778  0.48 
  ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม 778  0.48 

4. ดินตื น 62,639  38.30 
  4.1 ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวด ลูกรังหรือเศษหินในพ้ืนที่ดอน 61,671  37.71 
  4.2 ดินตื้นถึงชั้นหินพื้นในพ้ืนที่ดอน 968  0.59 

5. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 71,924  43.97 
  5.1 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพ้ืนที่ลุ่ม 13,188  8.06 
  5.2 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพ้ืนที่ดอน 58,736  35.91 

6. ดินบนพื นที่ลาดชันเชิงซ้อน 3,243  1.98 
7. พื นที่ไม่พบปัญหาทรัพยากรดิน 2,498  1.53 

 
7.1 พ้ืนที่ไม่พบปัญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่ลุ่ม  899  0.55 

 
7.2 พ้ืนที่ไม่พบปัญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่ดอน 1,599  0.98 

8. พื นที่ชุมชน และพื นที่น  า 7,968  4.87 
รวมเนื อที่ 163,587 100.00 

  2) ดินเค็ม พบเป็นดินเลนชายทะเลที่มีน้ าทะเลท่วมถึงเป็นประจ า ดินมีการสะสมเกลือ
มาก มีศักยภาพที่จะเกิดเป็นกรดก ามะถันไม่สามารถใช้ปลูกพืชได้ โดยพบเป็นปัญหาดินเค็มในพ้ืนที่ลุ่ม 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 13 มีเนื้อที่ 5,277 ไร่ หรือร้อยละ 3.22 ของพื้นที่ สภาพพื้นที่เดิมไม่เหมาะสม
ส าหรับการปลูกพืชทุกชนิด 

  3) ดินทราย พบเป็นดินทรายในพ้ืนที่ลุ่ม ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 23 มีเนื้อที่ 778 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.48 ของพ้ืนที่ ดินในกลุ่มนี้เหมาะส าหรับท านา แต่มีข้อจ ากัดบ้างเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า
และขาดแคลนน้ า ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักอ่ืนๆ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ลุ่มต่ า มีน้ า
ท่วมขังนานในฤดูฝน เนื้อดินเป็นทรายจัด 
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  แนวทางแก้ไข 
  ส าหรับการปลูกข้าว  
   ควรมีการเพ่ิมอินทรียวัตถุเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการกักเก็บน้ า ดูดซับและเพ่ิม

ธาตุอาหารให้กับดินโดยการไถกลบตอซัง ใช้น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด โดยใช้ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมี  

  ส าหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น หรือไม้ผล  
   สภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะส าหรับการปลูกพืชดังกล่าว เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ลุ่มมีน้ าท่วม

ขังในฤดูฝน พ้ืนที่เป็นทรายยากต่อการยกร่อง กรณีปลูกพืชไร่ พืชผัก ช่วงก่อนหรือหลังปลูกข้าว สามารถ
ปลูกได้โดยยกร่องแบบเตี้ยหรือท าร่องระบายน้ าระหว่างแปลง      

  4) ดินตื น มีชั้นของกรวด ลูกรัง เศษหิน หรือชั้นหินพ้ืน มีเนื้อที่รวม 62,639 ไร่ หรือ
ร้อยละ 38.30 ของพ้ืนที่ โดยแบ่งเป็น  

   (4.1) ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวด ลูกรังหรือเศษหินในพ้ืนที่ดอน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 
45 45B 45C 45D และ 49B มีเนื้อที่ 61,671 ไร่ หรือร้อยละ 37.71 ของพ้ืนที่ 

   (4.2) ดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืนในพ้ืนที่ดอน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 51C และ 51D มีเนื้อที่ 
968 ไร่ หรือร้อยละ 0.59 ของพ้ืนที ่

  แนวทางแก้ไข   
  หากมีการใช้ที่ดินอย่างไม่มีการอนุรักษ์จะเร่งให้เกิดการสูญเสียหน้าดินและการชะล้าง

พังทะลายของดิน เกิดเป็นดินตื้นมากขึ้นมีเศษหิน ก้อนกรวดหรือหินพื้นโผล่ 
  พ้ืนที่ที่หน้าดินมีก้อนกรวด ลูกรังหรือเศษหิน ปริมาณมาก หรือหินโผล่มาก พ้ืนที่มี

ความสูงชัน หรือพ้ืนที่ป่า ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ควรปล่อยไว้เป็นพ้ืนที่ป่า ส าหรับพ้ืนที่
ทิ้งร้าง ควรปลูกไม้ใช้สอยโตเร็วที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือฟ้ืนสภาพป่า  

  ส าหรับการปลูกพืชไร่ หรือพืชผัก  ควรเลือกพ้ืนที่มีหน้าดินหนามากกว่า 25 
เซนติเมตร ในสภาพพ้ืนที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ส่วนพืชที่ปลูกควรมีระบบรากตื้นและทนแล้ง  

  ส าหรับการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ต้องมีการเตรียมหลุมปลูกที่ดี อาจกระท าโดยใช้
เครื่องจักรกลขุด ให้มีขนาด 50x50x50 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย หรือตื้นกว่าเท่าแนวหินพ้ืนที่ขุดลงได้  
หากตื้นกว่า 30 เซนติเมตร ควรเปลี่ยนพื้นที่หลุมปลูก ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินที่ไม่มีกรวดลูกรัง เศษ
หินกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก และใช้น้ าหมักชีวภาพ พด.2 ร่วมกับปุ๋ยเคมี ในพ้ืนที่ดินตื้นถึงหินพ้ืนควรมีไม้ค้ า
ยันเมื่อไม้ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น และเอาหน้าดินบริเวณใกล้เคียงผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักพูนโคนอยู่เป็น
ประจ า   

  มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ เช่น ปลูกพืชตามแนวระดับ 
ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกแนวหญ้าแฝก ท าคูรับน้ าขอบเขา ทางระบายน้ า บ่อดักตะกอน เป็นต้น และควร
พัฒนาแหล่งน้ าและระบบการให้น้ า 

  5) มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเนื้อที่รวม 71,924 ไร่ หรือร้อยละ 43.97 ของพ้ืนที่ โดย
แบ่งเป็น 

   (5.1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพ้ืนที่ลุ่ม ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 6 และ 17  มีเนื้อที ่
13,188 ไร่ หรือร้อยละ 8.06 ของพ้ืนที ่
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   (5.2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพ้ืนที่ดอน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 17hi 26 26B 
34 34B 34C และ 56 มีเนื้อที่ 58,736 ไร่ หรือร้อยละ 35.91 ของพ้ืนที่ 

  นอกจากนี้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ ายังเป็นปัญหาร่วมกับปัญหาทรัพยากรดินอ่ืนๆ ที่
กล่าวมาแล้ว  

  แนวทางแก้ไข 
  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพ้ืนที่ลุ่ม 
   การปรับปรุงดินควรใช้ระบบปลูกพืชหมุนเวียน ซึ่งควรจะมีพืชตระกูลถั่วแทรกอยู่

ในระบบการปลูกพืชหลัก หรือปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง โสนอัฟริกัน โสน และถั่วต่างๆ ก่อนปลูกพืช
หลัก 2-3 เดือน แล้วไถกลบเมื่อเริ่มออกดอก  

  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพ้ืนที่ดอน 
   การปรับปรุงดินควรใช้ระบบปลูกพืชหมุนเวียน ซึ่งควรจะมีพืชตระกูลถั่วแทรกอยู่

ในระบบการปลูกพืชหลัก หรือใช้การปลูกพืชแซม โดยปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหว่างแถวพืชหลัก ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ส าหรับปุ๋ยอินทรีย์ควรใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก แล้วเสริมด้วยปุ๋ยเคมีตามความจ าเป็น 

   ส าหรับการปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้ผล หลุมปลูกควรมีขนาดอย่างน้อย 50x50x50 เซนติเมตร 
ตามความเหมาะสมของพืช รองก้นหลุมปลูกด้วยวัสดุปรับปรุงดิน  

  6) ดินบนพื นที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 3,243 ไร่ หรือร้อยละ 1.98 ของพ้ืนที่ ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ดิน 62 พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงและการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นป่าไม้ไม่เหมาะที่จะน ามาใช้
ประโยชน์ด้านการเกษตร 

 7.2.12 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าคลองหวาย-คลองโพล้  

 เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง เป็นลุ่มน้ าตอนกลางถึงตอน
ปลายของลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ (รหัส 1805) มีเนื้อที่ 163,587 ไร่ มีการวางตัวในแนวทิศตะวันตก
เฉียงเหนือไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปราบเรียบจนถึงพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน พื้นที่อยู่สูง
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 2-180 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความ
ลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  

 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,451.3 มิลลิเมตรต่อปี ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช 
อยู่ในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน  

 สภาพทางน้ ามีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ มีคลองสายหลักคือ คลองหวาย 
คลองโพล้ แม่น้ าประแสร์ มีคลองส่งน้ าชลประทานจากอ่างเก็บน้ าประแสร์ เข้าสู่พื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ส่งน้ าไปทางตอนกลางของพ้ืนที่ลุ่มน้ า นอกจากนั้นยังมีหนอง บึงธรรมชาติและสระเก็บน้ าในไร่นากระจาย
อยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ บริเวณใกล้ปากน้ าประแสร์ประสบปัญหาน้ ากร่อยเนื่องจากน้ าทะเลหนุนในช่วงฤดูแล้ง  

  สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการท าเกษตรกรรม มีเนื้อที่ 145,607 ไร่ หรือร้อยละ 
89.01 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน รองลงมาเป็นเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่น้ า พ้ืนที่ป่าไม้ และ
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ร้อยละ 4.90 2.74 1.72 และ 1.63 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ตามล าดับ พื้นที่เกษตรกรรม
ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ปลูกไม้ยืนต้น เนื้อที่ 99,173 ไร่ หรือร้อยละ 68.11 ของพ้ืนที่ท าการเกษตร รองลงมา
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เป็นไม้ผล ข้าว เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พืชไร่ หญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และพืชสวน ร้อยละ 17.35 
7.46 4.32 2.55 0.17 และ 0.04 ของพ้ืนทีท่ าการเกษตร ตามล าดับ 

 ทรัพยากรดินที่พบจ าแนกได้ 25 หน่วยแผ่นที่ จ าแนกเป็น 15 กลุ่มชุดดิน จ านวน 23 
หน่วยแผนที่ พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 2 หน่วยแผนที่ ทรัพยากรดินแบ่งเป็น 

 ทรัพยากรดินในที่ลุ่ม จ าแนกเป็น 7 หน่วยแผ่นที่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 6 7 11 13 14 17  
และ 23  

 ทรัพยากรดินในที่ดอน จ าแนกเป็น 16 หน่วยแผนที่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 17hi 26 26B 
32 34 34B 34C 45 45B 45C 45D 49B 51C 51D 56 และ 62  

 ความเหมาะสมของดิน ดินในพื้นที่ลุ่มส่วนใหญ่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว โดยไม่มี
ข้อจ ากัดหรือมีข้อจ ากัดแตกต่างกันไปในแต่ละดิน มีเนื้อที่ 25,476 ไร่ หรือร้อยละ 15.56 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า
เขตพัฒนาที่ดิน และดินในพื้นที่ดอนส่วนใหญ่มีความเหมาะสมส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และหญ้า
เลี้ยงสัตว์ โดยไม่มีข้อจ ากัดหรือมีข้อจ ากัดแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดพืชและดิน มีเนื้อที่ 120,738 ไร่ หรือ
ร้อยละ 73.83 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าเขตพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองหวาย-
คลองโพล้  

 ปัญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ เรียงตามเนื้อที่
ปัญหาที่พบจากมากไปน้อย ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ร้อยละ 43.97 ของพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน   
ดินตื้น ร้อยละ 38.30 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ดินเปรี้ยว ร้อยละ 5.65 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ดินเค็ม 
ร้อยละ 3.22 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน ร้อยละ 1.98 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ดิน
ทราย ร้อยละ 0.48 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน และพ้ืนที่ไม่พบปัญหาทรัพยากรดิน ร้อยละ 1.53 ของพ้ืนที่
เขตพัฒนาที่ดิน 

 จากผลการศึกษาข้อมูลลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ 
และการท าแบบสอบถามเกษตรกร เพ่ือรับทราบปัญหาและการมีส่วนร่วมกับงานด้านการพัฒนาที่ดิน
ของสถานีพัฒนาที่ดินระยองนั้น สามารถเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับทางสถานีพัฒนาที่ดินในการคัดเลือกพ้ืนที่
ด าเนินการ ซึ่งได้คัดเลือกบ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ที่แม้ไม่ได้ครอบคลุมปัญหาทั้งหมดของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ แต่เป็นตัวแทน
พ้ืนที่ทรัพยากรดินปัญหาส่วนใหญ่ของเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า ซึ่งได้แก่ ดินตื้น และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
เป็นพ้ืนที่ด าเนินการที่จะท าการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด เพ่ือใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดิน การวางระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ าต่อไป 

7.3 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่ด าเนินการ  
บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 

 7.3.1 ที่ตั งและอาณาเขต 
 พ้ืนที่ด าเนินการตั้งอยู่ในเขตบ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน 

อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง อยู่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ 
ลุ่มน้ าหลักชายฝั่งทะเลตะวันออก มีเนื้อที่ 5,400 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอวังจันทร์ มาทางทิศตะวันออก 
ตามทางหลวงหมายเลข 3471 ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร จะเข้าสู่เขตพ้ืนที่ด าเนินการบริเวณด้าน 
ทิศตะวันตก พื้นที่ด าเนินการตั้งอยู่ระหว่างพิกัดทางภูมิศาสตร์ โซน 47 พิกัด 779255E ถึง 782885E 
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และ พิกัด1430132N ถึง 1434085N ตามแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ล าดับชุดที่ L7018 
ระวาง 5334IV ชื่อระวางอ าเภอแกลง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ตามภาพท่ี 17 

 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขาผักกูด บ้านคลองหวาย ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง 
     จังหวัดระยอง 
  ทิศใต้     ติดต่อกับ  บ้านยางงาม บ้านโปร่งสะท้อน ต าบลกระแสบน  
                                             อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านศรีประชาบน ต าบลช าฆ้อ อ าเภอเขาชะเมา 
    จังหวัดระยอง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  แม่น้ าประแสร์ ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์  
    จังหวัดระยอง 
 

7.3.2 สภาพพื นที่ สภาพภูมิประเทศ และความลาดชัน 
 พ้ืนที่ด าเนินการ สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบเรียบถึงพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 
อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 14 ถึง 80 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 
ความลาดชันของพื้นที่ 0-2 เปอร์เซ็นต์ สภาพพื้นที่แนวยาวทางทิศเหนือถึงตอนใต้ค่อนมาตอนกลางฝั่ง
ตะวันออกมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดชันเล็กน้อย ความลาดชันของพ้ืนที่ 5-12 เปอร์เซ็นต์ ทอดตัวยาวสลับกับ
พ้ืนที่ลาดชันสูงและสูงชันปานกลาง ลาดเทสู่พ้ืนที่ลาดชันเล็กน้อยมากถึงราบเรียบของพ้ืนที่ราบระหว่าง
เนินทางฝั่งตะวันออกและพ้ืนที่ราบใกล้แม่น้ าประแสร์ทางฝั่งตะวันตก พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนพบพ้ืนที่ไม่มาก
นักเป็นส่วนต่อของเขาทางทิศเหนือของพ้ืนที่ด าเนินการ (ตารางท่ี 15 ภาพที่ 18 และ 19)  
 

ตารางท่ี 15 ความลาดชัน พ้ืนที่ด าเนินการ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ 
 

 
 สัญลักษณ์ 

ความลาดชัน 
(เปอร์เซ็นต์) 

ชั นความลาดชันเชิงเดี่ยว 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
A 0-2 ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ       2,322  43.00 
B 2-5 ลาดชันเล็กน้อยมาก       1,732  32.07 
C 5-12 ลาดชันเล็กน้อย          990  18.33 
D 12-20 ลาดชันสูง          260  4.82 
E 20-35 สูงชันปานกลาง 73  1.35 
SC >35 พ้ืนทีล่าดชันเชิงซ้อน 23  0.43 

รวมเนื อที่ทั งหมด 5,400 100.00 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



103 
 

 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



104 
 

 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



105 
 

 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



106 
 

 7.3.3 สภาพทางน  าและแหล่งน  า 
 พ้ืนที่ด าเนินการ มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ คือ แม่น้ าประแสร์พบบริเวณฝั่งตะวันตก 
แนวขอบเขตของพื้นที่ด าเนินการ คลองไผ่เหนือพบกลางของพื้นที่ด าเนินการทิศทางไหลจากเหนือไปใต้  
แต่มีปริมาณน้ าแห้งในฤดูแล้ง ล าคลองมีความตื้นเขิน บางช่วงเส้นทางน้ าไม่ชัดเจน ล าน้ าสาขาของ
คลองหวายพบฝั่งตะวันออกของพื้นที่ มีทิศทางไหลจากเหนือไปใต้แต่มีปริมาณน้ าแห้งในฤดูแล้งเช่นกัน 
พ้ืนที่ด าเนินการมีคลองส่งน้ าชลประทานโดยส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ าประแสร์ไปยังพ้ืนที่ท้ายเขื่อน ไหลเข้า
สู่พื้นที่ด าเนินการทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยมีทิศทางการวางตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
พ้ืนที่ด าเนินการ เป็นแหล่งน้ าทางการเกษตรที่ส าคัญในช่วงฤดูแล้ง มีน้ าตลอดปีแต่ปริมาณขึ้นอยู่กับการ
ควบคุมระดับน้ าจากชลประทานในแต่ละปี และพบบ่อน้ าในไร่นากระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ (ภาพที่ 17) 

  7.3.4 ลักษณะความสัมพันธ์ทางธรณีวิทยา ภูมิสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิด  
 จากการใช้ลักษณะทางธรณีวิทยาคาดคะเนชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน สามารถแบ่งลักษณะ

พ้ืนที่ด าเนินการตามลักษณะภูมิสัณฐานและให้ความสัมพันธ์ทางธรณีวิทยา ดังนี้  
   1) ตะพักล าน้ า (terrace) พบในหน่วยทางธรณีแบบ Qa เป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลของ

แม่น้ าประแสร์ มีวัตถุต้นก าเนิดดินเป็นตะกอนน้ า (alluvial) สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบถึงค่อนข้างราบเรียบ เป็น
ขั้นข้างตลิ่งแม่น้ าประแสร์ เกิดจากทางน้ าที่น าตกตะกอนมาทับถมกลายเป็นที่ราบ โดยพบเป็นตะพักล าน้ า
ระดับต่ าถึงระดับปานกลาง  

  2) พ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ที่มีขบวนการปรับพ้ืนที่ (erosional and 
denudational surface) พบในหน่วยทางธรณีแบบ Qt วัตถุต้นก าเนิดดินเกิดจากการสลายตัวผุพัง และ
ถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก พบเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่บริเวณตอนกลางถึงทางด้านทิศตะวันออก
ของพ้ืนที่ด าเนินการ พบตะกอนของหินทราย   
 3) พ้ืนที่ราบเรียบถึงเนินเขา ที่มีการเกลี่ยผวิแผ่นดนิ (denudational surface)  บางพ้ืนที่
มีความลาดชันสูงมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พบในหน่วยทางธรณีวิทยาแบบ CP ซึ่งอยู่ในกลุ่มหินราชบุรี รองรับ
ด้วยหินดินดานที่พื้นดันตัวใกล้ผิวดินระหว่างตะกอน Qt  

 7.3.5 สภาพการใช้ท่ีดิน 
 พ้ืนที่ดำเนินการส่วนใหญ่ในพ้ืนที่เกษตรกรรม ผลการส ารวจสภาพการใช้ที่ดินในพ้ืนที่

ด าเนินการ (ตารางท่ี 16 และภาพท่ี 20) สามารถสรุปได ้ดังนี้ 
   1) พ้ืนที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 5,040 ไร่ หรือร้อยละ 93.35 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 
   - พืชไร่ (A2) มีเนื้อที่ ไร่ 59 หรือร้อยละ 1.09 ของพ้ืนที่ด าเนินการ พืชไร่ ที่พบ 

ได้แก่ มันส าปะหลัง สับปะรด พบทั้งการปลูกแปลงเดี่ยวและการปลูกร่วมกับปาล์มน้ ามัน นอกจากนี้ยังพบ
การปลูกร่วมในไม้ยืนต้นและไม้ผลผสมอีกด้วย 

   - ไม้ยืนต้น (A3) มีเนื้อที่ ไร่ 4,641 หรือร้อยละ 85.95 ของพ้ืนที่ด าเนินการ ไม้ยืนต้น 
ที่พบ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ส าหรับการปลูกยางพารานอกจากการปลูกเป็นแปลงเดี่ยว ยังพบการ
ปลูกรวมกับไม้ผล ไม้ผลผสม พริกไทย และพบการปลูกแซมด้วยมันส าปะหลัง สับปะรด เมื่อยางพารายังมี
อายุน้อย 
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ตารางท่ี 16 สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนทีด่ าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7  
 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

A พื นที่เกษตรกรรม 5,040 93.35 
A2 พืชไร่ 59 1.09 

A204 มันส าปะหลัง                   44  0.81 
A204/A205 มันส าปะหลัง/สับปะรด                     5  0.09 
A204/A303 มันส าปะหลัง/ปาล์มน้ ามัน                     7  0.13 
A205 สับปะรด                     3  0.06 

A3 ไม้ยืนต้น     4,641  85.95 
A302 ยางพารา                4,080  75.56 
A302/A204 ยางพารา/มันส าปะหลัง                   29  0.54 
A302/A205 ยางพารา/สับปะรด                  265  4.91 
A302/A401 ยางพารา/ไม้ผลผสม                   52  0.96 
A302/A411 ยางพารา/กล้วย                  120  2.22 
A302/A416 ยางพารา/ขนุน                     3  0.06 
A302/A419 ยางพารา/มังคุด                   32  0.59 
A302/A505 ยางพารา/พริกไทย                   11  0.2 
A303 ปาล์มน้ ามัน                   49  0.91 

A4 ไม้ผล 340 6.31 
A401 ไม้ผลผสม 126                   2.33 
A403 ทุเรียน                  109  2.02 
A403/A404 ทุเรียน/เงาะ                     2  0.04 
A403/A415 ทุเรียน/มะละกอ                     3  0.06 
A403/A416 ทุเรียน/ขนุน                     3  0.06 
A403/A419 ทุเรียน/มังคุด                     6  0.11 
A403/A420 ทุเรียน/ลางสาด ลองกอง                     8  0.15 
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ตารางท่ี 16 สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7  
 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (ต่อ) 
 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
A411 กล้วย                   19  0.35 
A411/A416 กล้วย/ขนุน                   15  0.28 
A415 มะละกอ                     2  0.04 
A416 ขนุน                   44  0.81 
A419/A420 มังคุด/ลางสาด ลองกอง                     3  0.06 

F พื นที่ป่าไม้ 18 0.33 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 18 0.33 

M พื นที่เบ็ดเตล็ด 30 0.55 
M406 พ้ืนที่รกร้าง 30 0.55 

U พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 121 2.24 
U201 หมู่บ้าน 16 0.30 
U3 วัด/โรงเรียน 46 0.85 
U405 ถนน 59 1.09 

W แหล่งน  า 191 3.53 
W101 แม่น้ าล าคลอง 43 0.80 
W201 อ่างเก็บน้ า 13 0.24 
W202 บ่อน้ าในไร่นา 71 1.30 
W203 คลองชลประทาน 64 1.19 

รวม 5,400 100.00 
 

   - ไม้ผล (A4) มีเนื้อที่ 340 ไร่ หรือร้อยละ 6.31 ของพ้ืนที่ด าเนินการ ไม้ผลที่พบ
ได้แก่ ทุเรียน เงาะ กล้วย ขนุน มังคุด ลางสาด ลองกอง มะละกอ  

  2) พ้ืนที่ป่าไม้ (F) มีเนื้อที่ 18 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 ของพ้ืนที่ด าเนินการ พบเป็นพ้ืนที่
ป่าผลัดใบสมบูรณ์ เป็นลักษณะป่าชุมชน  

   3) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 30 ไร่ หรือร้อยละ 0.55 ของพ้ืนที่ด าเนินการ พบเป็น
พ้ืนที่รกร้าง 

   4) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 121 ไร่ หรือร้อยละ 2.24 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
ได้แก่ หมู่บ้าน วัด/โรงเรียน ถนน 

   5) พ้ืนที่น้ า (W) มีเนื้อที่ 191 ไร่ หรือร้อยละ 3.53 ของพ้ืนที่ด าเนินการ ได้แก่ ล าคลอง 
อ่างเก็บน้ า คลองชลประทาน และบ่อน้ าในไร่นา 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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7.3.6 ทรัพยากรดินและการจ าแนกดิน 
ผลการส ารวจดินอย่างละเอียดในบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ สามารถจ าแนกได้ 19 หน่วย

แผนที่ (ตารางท่ี 17 18 และภาพท่ี 21) ประกอบด้วย  
 1) หน่วยจ าแนก มี 7 ชุดดิน จ านวน 12 หน่วยแผนที่ มี 3 ดินคล้าย จ านวน 4 หน่วยแผนที่  
 2) หน่วยไม่จ าแนก มี 1 หน่วยแผนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC) 

3) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 2 หน่วยแผนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) และพ้ืนที่น้ า (W) 
ประเมินความอุดมสมบูรณ์ดิน โดยใช้ 
 - ค่าวิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM) ค่าความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัส 

(Avai. P) ค่าความเป็นประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียม (Avai. K) จากหลุมดินในพ้ืนที่โดยกลุ่มวิเคราะห์ดิน 
ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 2  

 - ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) และอัตราร้อยละความอ่ิมตัวเบส (%BS) 
จากรายงานการส ารวจดินจังหวัดระยอง (2528) รายงานการส ารวจดินจังหวัดจันทบุรี (2523) และรายงาน
การก าหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคใต้และชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย  

 

1) ชุดดินชุมพร (Chumphon series: Cp) 
การจ าแนกดิน: Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic  
 Typic Paleudults 
การก าเนิด: เกิดจาการผุผังสลายตัวของหินดินดาน และเคลื่อนย้าย
มาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก 
สภาพพื นที่: พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  
มีความลาดชัน 3-5 เปอร์เซ็นต์ 
การระบายน  า: ดี 
การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน: ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผ่านได้ของน  า: ปานกลาง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน: ยางพารา  
การจัดเรียงชั น: Ap-Btc 
ลักษณะและสมบัติดิน: เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ดินบนหนาประมาณ 
10-20 เซนติเมตร เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้ าตาล ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 5.0-6.5 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวถึงดิน
เหนียวปนลูกรังปริมาณมาก ส่วนใหญ่พบชั้นลูกรังที่  30-40 
เซนติเมตรจากผิวดิน มีสีน้ าตาล สีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 
4.5-6.0 
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์: ดินตื้น เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช  
และความอุดมสมบูรณ์ต่ า                              
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การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(%) 

Avai. P  Avai. K  CEC **  
(cmolc  kg-1) 

BS ** 
(%) 

ความอุดมสมบูรณ์ 
ของดิน (mg kg-1) 

0-25 1.45 
(ปานกลาง) 

13.80 
(ปานกลาง) 

39.7 
(ต่ า) 

8.42 
(ต่ า) 

9.04 
(ต่ า) 

ต่ า 

25-50 1.37 
(ต่ า) 

8.76 
(ต่ า) 

25.8 
(ต่ า) 

6.68 
(ต่ า) 

4.40 
(ต่ า) 

ต่ า 

 

 

จุดเก็บตัวอย่างดิน: พิกัด 782042 E และ 1432609 N 
** ค่าจากรายงานการส ารวจดินจังหวัดจันทบุรี (2523) 
 

 ชุดดินชุมพร พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ Cp-slB/d2g,E1: ชุดดินชุมพร มีเนื้อดินบนเป็น
ดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ 124 ไร่ หรือ
ร้อยละ 2.31 ของพ้ืนที่ด าเนินการ โดยแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ Cp ในแผนที่ดิน 
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ตารางท่ี 17 การจ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน พ้ืนที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6           
บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (Soil Survey Staff,    
2014) 
 

หน่วย
แผนที่ 

ชุดดิน / ดินคล้าย ชั นอนุกรมวิธานดิน 

Cp ชุดดินชุมพร  Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic 
Paleudults. 

Ho ชุดดินห้วยยอด  Loamy-skeletal, mixed, semiactive, acid, 
isohyperthermic, shallow, Typic Udorthents. 

Kc ชุดดินคลองซาก  Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic 
Kandiudults.  

Klt ชุดดินคลองเต็ง  Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic, 
shallow, Typic Hapludults. 

Km ชุดดินคลองท่อม Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic 
Kandiudults. 

Ntn ชุดดินนาทอน  Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic 
Hapludults. 

Pto ชุดดินพะโต๊ะ Loamy-skeletal, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Typic Hapludults. 

Kh-gm ดินคอหงษ์ท่ีมีจุดประสีเทา  Coarse-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Aquic 
Kandiudults. 

Ro-fl ดินรือเสาะที่เป็นดินร่วนละเอียด Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic 
Typic Paleudults. 

Ro-gm ดินรือเสาะที่มีจุดประสีเทา  Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic 
Aquic Paleudults. 

Te-gm ดินท่าแซะที่มีจุดประสีเทา  Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Aquic 
Kandiudults. 
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ตารางที่ 18 ทรัพยากรดิน พื้นที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

หน่วยแผนที่ ค าอธิบายหน่วยแผนที่ดิน 
เนื อที ่

ไร ่  ร้อยละ 
Cp-slB/d2g,E1 ชุดดินชุมพร มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง กร่อนเล็กน้อย 124 2.31 
Ho-sglE/d2c,E3 ชุดดินห้วยยอด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนกรวดเล็กน้อย ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ตื้นถึงชั้นหินพื้น  

กร่อนรุนแรง 
59 1.11 

Kc-clB/d2g,E1 ชุดดินคลองซาก มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง กร่อนเล็กน้อย 531 9.84 
Kc-clC/d2g,E2 ชุดดินคลองซาก มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง  

กร่อนปานกลาง 
407 7.53 

Klt-clB/d2c,E1 ชุดดินคลองเต็ง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ตื้นถึงชั้นหินพ้ืน กร่อนเล็กน้อย 143 2.64 
Klt-clC/d2c,E2 ชุดดินคลองเต็ง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ตื้นถึงชั้นหินพ้ืน กร่อนปานกลาง 345 6.38 
Klt-clD/d2c,E2 ชุดดินคลองเต็ง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ตื้นถึงชั้นหินพื้น กร่อนปานกลาง 245 4.54 
Km-slB/d5,E1 ชุดดินคลองท่อม มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย 395 7.31 
Ntn-clB/d3c,E1 ชุดดินนาทอน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงหินผุ กร่อนเล็กน้อย 370 6.85 
Ntn-clC/d3c,E2 ชุดดินนาทอน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงหินผุ  

กร่อนปานกลาง 
91 1.69 

Pto-slC/d3c,E1 ชุดดินพะโต๊ะ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงชั้นหินผุ  
กร่อนเล็กน้อย 

68 1.26 

Pto-slD/d3c,E2 ชุดดินพะโต๊ะ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงชั้นหินผุ  
กร่อนปานกลาง 

21 0.39 

Kh-gm-slA/d5,E1 ดินคอหงษ์ท่ีมีจุดประสีเทา มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก  
กร่อนเล็กน้อย 

1,011 18.72 
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ตารางท่ี 18 ทรัพยากรดิน พ้ืนที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (ต่อ) 

 

หน่วยแผนที่ ค าอธิบายหน่วยแผนที่ดิน 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
Ro-fl-slA/d5,E1 ดินรือเสาะที่เป็นดินร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก  

กร่อนเล็กน้อย 
664 12.30 

Ro-gm-clA/d5,E0 ดินรือเสาะที่มีจุดประสีเทา มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก  
ไม่มีการกร่อน 

216 4.00 

Te-gm-slA/d5,E1 ดินท่าแซะที่มีจุดประสีเทา มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก  
กร่อนเล็กน้อย 

375 6.94 

SC พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 23 0.42 
U ที่อยู่อาศัย 121 2.24 
W แหล่งน้ า 191 3.53 

รวมเนื อที่ทั งหมด 5,400 100.00 
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การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(%) 

Avai. P  Avai. K  CEC *** 
(cmolc  kg-1) 

BS *** 
(%) 

ความอุดมสมบูรณ์ 
ของดิน (mg kg-1) 

0-25 1.25 
(ต่ า) 

8.64 
(ต่ า) 

30.8 
(ต่ า) 

7.35 
(ต่ า) 

9.00 
(ต่ า) 

ต่ า 

25-50 0.82 
(ต่ า) 

7.10 
(ต่ า) 

28.9 
(ต่ า) 

8.70 
(ต่ า) 

7.00 
(ต่ า) 

ต่ า 

 

 

จุดเก็บตัวอยางดิน: พิกัด 782084 E และ 1433315 N 
*** ค่าจากรายงานการก าหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคใต้และชายฝั่งทะเลตะวันออก 
     ของประเทศไทย (2547) 
 

ชุดดินห้วยยอด พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ Ho-sglE/d2c,E3: ชุดดินห้วยยอด  
ที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนกรวดเล็กน้อย ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ตื้นถึงชั้นหิน กร่อนปานกลาง 
มีเนื้อที่ 59 ไร่ หรือร้อยละ 1.11 ของพ้ืนที่ด าเนินการ โดยแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ Ho ในแผนที่ดิน 

 2) ชุดดินห้วยยอด (Huai Yot series: Ho) 
ก า ร จ า แ น ก ดิ น :  Loamy-skeletal, mixed, semiactive, acid, 
isohyperthermic, shallow, Typic Udorthents 
การก าเนิด: เกิดจากการผุผังสลายตัวของหินดินดานอยู่กับที่หรือ
เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก 
สภาพพื นที่: พ้ืนที่เนินเขา มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
การระบายน  า: ดี 
การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน: เร็ว 
การซึมผ่านได้ของน  า: เร็ว 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน: ยางพารา กล้วย และป่าผลัดใบสมบูรณ ์
การจัดเรียงชั น: Ap-Cr (R) 
ลักษณะและสมบัติดิน: เป็นดินตื้นถึงชั้นหินดินดาน ดินบนหนา
ประมาณ 10 เซนติเมตร เป็นดินร่วนปนกรวดเล็กน้อย มีสีน้ าตาล 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนเศษหินถึงดินร่วนปนดินเหนียวปน
เศษหินดินดานปริมาณมาก มีสีน้ าตาลอ่อน สีน้ าตาลปนแดง พ้ืนที่
ส ารวจส่วนใหญ่พบชั้นหินพื้นที่ความลึก 30-45 เซนติเมตรจากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 
4.5-5.0  
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์: ดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน เป็นอุปสรรคต่อการ
ชอนไชของรากพืช และสภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน หน้าดินง่ายต่อ
การถูกชะล้างพังทลาย  
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จุดเก็บตัวอย่างดิน: พิกัด 781251 E และ 1432455 N 
** ค่าจากรายงานการส ารวจดินจังหวัดจันทบุรี (2523) 

 

3) ชุดดินคลองซาก (Khlong Chak series: Kc) 
การจ า แน กดิ น : Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic 
Typic Kandiudults 
การก าเนิด: เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และเคลื่อนย้ายมา
เป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของหินดินดาน 
สภาพพื นที่: พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด  
มีความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์ 
การระบายน  า: ดี 
การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน: ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผ่านได้ของน  า: เร็ว 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน : ยางพารา ไม้ผลผสม มันส าปะหลัง และ
สับปะรด  
การจัดเรียงชั น: Ap-Btc 
ลักษณะและสมบัติดิน: เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ดินบนหนาประมาณ 
15-20 เซนติเมตร เป็นดินร่วนปนดินเหนียว มีสีน้ าตาลอ่อน ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 5.5-6.5 ดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวดลูกรังถึง
ดินเหนียวปนลูกรังมาก สีเหลืองปนแดง พบกรวด ลูกรัง ปะปนอยู่ใน
ดินภายในความลึก 50 เซนติเมตร พ้ืนที่พบชั้นกรวดลูกรัง มากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่ที่ความลึก 45-50 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 
5.0-5.5 
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์: ดินตื้น เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของ
รากพืช สภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน หน้าดินง่ายต่อการถูกชะล้าง
พังทลาย  

การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(%) 

Avai. P  Avai. K  CEC ** 
(cmolc  kg-1) 

BS ** 
(%) 

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน (mg kg-1) 

0-25 1.25 
(ต่ า) 

18.89 
(ปานกลาง) 

49.70 
(ต่ า) 

13.0 
(ปานกลาง) 

7 
(ต่ า) 

ต่ า 

20-50 0.73 
(ต่ า) 

10.18 
(ปานกลาง) 

28.90 
(ต่ า) 

9.0 
(ต่ า) 

5 
(ต่ า) 

ต่ า 
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ชุดดินคลองซาก พบ 2 หน่วยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 938 ไร่ หรือร้อยละ 17.37 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ ได้แก่ 

  หน่วยแผนที่ Kc-clB/d2g,E1: ชุดดินคลองซาก มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว ความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ 531 ไร่ หรือร้อยละ 9.84 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ โดยแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ Kc1 ในแผนที่ดิน 

  หน่วยแผนที่  Kc-clC/d2g,E2: ชุดดินคลองซาก  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว  
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  ตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง กร่อนปานกลาง มีเนื้อที่ 407 ไร่ หรือร้อยละ 7.53 
ของพ้ืนที่ด าเนินการ โดยแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ Kc2 ในแผนที่ดิน 
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 4) ชุดดินคลองเต็ง (Khlong Teng series: Klt) 
การจ าแนกดิน: Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic, 
shallow, Typic Hapludults. 
การก าเนิด: เกิดจากการผุผังสลายตัวของหินดินดานอยู่กับที่ และ
เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก 
สภาพพื นที่: พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน 
มีความลาดชัน 2-20 เปอร์เซ็นต ์
การระบายน  า: ดี 
การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน: ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผ่านได้ของน  า: ปานกลาง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน: ยางพารา ไม้ผล ปาล์มน้ ามัน  
มันส าปะหลัง สับปะรด และป่าผลัดใบสมบูรณ์ 
การจัดเรียงชั น: Ap-Bt-Cr 
ลักษณะและสมบัติดิน: เป็นดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ดินบนหนาประมาณ 
20 เซนติเมตร เป็นดินร่วนปนดินเหนียว มีสีน้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 
4.0-4.5 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว มีสีน้ าตาล สีน้ าตาล
ปนเหลือง สีเหลืองปนน้ าตาล พ้ืนที่ส ารวจส่วนใหญ่พบชั้นหินพ้ืนที่
ความลึก 45-50 เซนติเมตรจากผิวดิน บางบริเวณพบชั้นหินพ้ืนที่ความลึก 
25 เซนตเิมตร ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.0-5.0 
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์: ดินตื้น เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของ
รากพืช ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

 

การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(%) 

Avai. P  Avai. K  CEC *** 
(cmolc  kg-1) 

BS *** 
(%) 

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน (mg kg-1) 

0-25 1.25 
(ต่ า) 

12.98 
(ปานกลาง)  

53.7 
(ต่ า) 

10.6 
(ปานกลาง) 

6.76 
(ต่ า) 

ต่ า 

25-50 1.13 
(ต่ า) 

9.33 
(ต่ า) 

37.8 
(ต่ า) 

11.13 
(ต่ า) 

5.96 
(ต่ า) 

ต่ า 

 

 

จุดเก็บตัวอย่างดิน: พิกัด 781593 E และ 1433164 N 
*** ค่าจากรายงานการก าหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคใต้และชายฝั่งทะเลตะวันออก 
     ของประเทศไทย (2547) 
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ชุดดินคลองเต็ง พบ 3 หน่วยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 733 ไร่ หรือร้อยละ 13.56 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ ได้แก่ 

  หน่วยแผนที่ Klt-clB/d2c,E1: ชุดดินคลองเต็ง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว 
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ตื้นถึงชั้นหินพ้ืน กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ 143 ไร่ หรือร้อยละ 2.64 ของพื้นที่
ด าเนินการ โดยแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ Klt1 ในแผนที่ดิน 

  หน่วยแผนที่ Klt-clC/d2c,E2: ชุดดินคลองเต็ง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว 
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ตื้นถึงชั้นหินพ้ืน กร่อนปานกลาง มีเนื้อที่ 345 ไร่ หรือร้อยละ 6.38 ของ
พ้ืนที่ด าเนินการ โดยแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ Klt2 ในแผนที่ดิน 

  หน่วยแผนที่ Klt-clD/d2c,E2: ชุดดินคลองเต็ง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว 
ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ตื้นถึงชั้นหินพ้ืน กร่อนปานกลาง มีเนื้อที่ 245 ไร่ หรือร้อยละ 4.54 ของ
พ้ืนที่ด าเนินการ โดยแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ Klt3 ในแผนที่ดิน 
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5) ชุดดินคลองท่อม (Khlong Thom series: Km) 
การจ าแนกดิน: Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic 
Typic Kandiudults 
การก าเนิด: เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินทรายอยู่กับที่ แล้ว
เคลื่อนย้ายมาโดยแรงโน้มถ่วงของโลก 
สภาพพื นที่: ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  
มีความลาดชัน 3-5 เปอร์เซ็นต์  
การระบายน  า: ดี 
การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน: เร็ว 
การซึมผ่านได้ของน  า: ปานกลาง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน: ยางพารา ไม้ผลผสม  
การจัดเรียงชั น: Ap-AB-Bt 
ลักษณะและสมบัติดิน: เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วน
ปนทราย มีสีน้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ตลอดหน้าตัดดิน ดิน
ล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ าตาลปนแดง สีแดงปน
เหลือง บางพ้ืนที่พบเป็นดินร่วนปนดินเหนียว  
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์: ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(%) 

Avai. P  Avai. K  CEC *** 
(cmolc  kg-1) 

BS ***   
(%) 

ความอุดมสมบูรณ์ 
ของดิน (mg kg-1) 

0-25 1.33 
(ต่ า) 

14.95 
(ปานกลาง) 

40.8 
(ต่ า) 

2.00 
(ต่ า) 

11.00 
(ต่ า) 

ต่ า 

25-50 0.87 
(ต่ า) 

10.18 
(ปานกลาง) 

13.9 
(ต่ า) 

1.70 
(ต่ า) 

8.44 
(ต่ า) 

ต่ า 

50-100 0.97 
(ต่ า) 

10.43 
(ต่ า) 

28.9 
(ต่ า) 

2.70 
(ปานกลาง) 

9.00 
(ต่ า) 

ต่ า 

จุดเก็บตัวอย่างดิน: พิกัด 780137 E และ 1432927 N  
*** ค่าจากรายงานการก าหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคใต้และชายฝั่งทะเลตะวันออก 
     ของประเทศไทย (2547) 
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ชุดดินคลองท่อม พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ Km-slB/d5,E1: ชุดดินคลองท่อม  มี
เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ 395 ไร่ หรือ
ร้อยละ 7.31 ของพ้ืนที่ด าเนินการ โดยแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ Km ในแผนที่ดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



   

 

 

การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

 

จุดเก็บตัวอย่างดิน: พิกัด 781520 E และ 1431004 N  

*** ค่าจากรายงานการก าหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคใต้และชายฝั่งทะเลตะวันออก 
     ของประเทศไทย (2547) 

 6) ชุดดินนาทอน (Na Thon series: Ntn) 
ก า ร จ า แ น ก ดิ น :  Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic 
Typic Hapludults 
การก าเนิด: เกิดจากการผุผังสลายตัวของหินดินดานอยู่กับที่หรือ
เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก 
สภาพพื นที่: พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด   
มีความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์  
การระบายน  า: ดี 
การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน: ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผ่านได้ของน  า: ปานกลาง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน : ยางพารา ไม้ผลผสม มันส าปะหลัง และ
บางส่วนเป็นพื้นที่รกร้าง 
การจัดเรียงชั น: Ap-Bt-Cr 
ลักษณะและสมบัติดิน: เป็นดินลึกปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนปน
ดินเหนียว สีเทาปนน้ าตาล สีน้ าตาลปนเหลือง ดินล่างเป็นดินร่วน
ปนดินเหนียว พบดินเหนียวในชั้นของหินดินดานผุ สีน้ าตาลปน
เหลือง สีเหลืองปนน้ าตาล พบสีผสมของหินดินดานผุ พ้ืนที่ส ารวจ
ส่วนใหญ่พบชั้นหินพ้ืนที่ความลึก 80-90 เซนติเมตร บางบริเวณพบ
หินพ้ืนที่ 55 เซนติเมตรจากผิวดินปฏิกิริยาดินกรดรุนแรงมากถึงกรด
จัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.0-5.0 ตลอดหน้าดิน 
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์: ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เป็นอุปสรรคต่อ
การชอนไชของพืชรากลึก สภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน หน้าดินง่ายต่อ
การถูกชะล้างพังทลาย  

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(%) 

Avai. P  Avai. K  CEC *** 
(cmolc  kg-1) 

BS ***   
(%) 

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน (mg kg-1) 

0-25 1.35 
(ต่ า) 

23.30 
(ปานกลาง) 

46.8 
(ต่ า) 

9.60 
(ต่ า) 

7.00 
(ต่ า) 

ต่ า 

25-50 1.31 
(ต่ า) 

18.87 
(ปานกลาง) 

48.8 
(ต่ า) 

12.08 
(ปานกลาง) 

4.60 
(ต่ า) 

ต่ า 

50-100 1.04 
(ต่ า) 

15.35 
(ปานกลาง) 

27.9 
(ต่ า) 

10.34 
(ปานกลาง) 

10.50 
(ต่ า) 

ต่ า 
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ชุดดินนาทอน พบ 2 หน่วยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 461 ไร่ หรือร้อยละ 8.54 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ ได้แก่ 

 หน่วยแผนที่ Ntn-clB/d3c,E1: ชุดดินนาทอน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว ความลาดชัน 
2-5 เปอร์เซ็นต ์ลึกปานกลางถึงชั้นหินผุ กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อท่ี 370 ไร่ หรือร้อยละ 6.85 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ โดยแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ Ntn1 ในแผนที่ดิน 

 หน่วยแผนที่ Ntn-clC/d3c,E2: ชุดดินนาทอน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว ความลาดชัน 
5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงชั้นหินผุ กร่อนปานกลาง มีเนื้อที่ 91 ไร่ หรือร้อยละ 1.69 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ โดยแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ Ntn2 ในแผนที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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จุดเก็บตัวอย่างดิน: พิกัด 780411 E และ 1433768 N 
** ค่าจากรายงานการส ารวจดินจังหวัดจันทบุรี (2523) 

 

   7) ชุดดินพะโต๊ะ (Phato series: Pto) 
การจ าแนกดิน: Loamy-skeletal, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Typic Hapludults 
การก าเนิด: เกิดจากการผุผังสลายตัวของหินทรายอยู่กับที่ แล้ว
เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก 
สภาพพื นที่: พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 
5-20 เปอร์เซ็นต์  
การระบายน  า: ดี 
การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน: ปานกลางถึงเร็ว 
การซึมผ่านได้ของน  า: เร็ว 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน: ยางพารา ไม้ผลผสม  
การจัดเรียงชั น: Ap-Bt-Cr 
ลักษณะและสมบัติดิน: เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืนผุ ดินบน
เป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาล ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย บาง
บริเวณพบเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ในดินล่างลงไปพบดินปน
ก้อนกรวด ปนหินทรายก้อนเหลื่ยม พ้ืนที่ส ารวจส่วนใหญ่ พบบนชั้น
หินทรายผุ ที่ความลึก 80-90 เซนติเมตรจากผิวดิน บางบริเวณพบ
บนชั้นหินทรายผุที่ 70 เซนติเมตร สีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินกรด
รุนแรงมากถึงกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.0-
5.0 ตลอดหน้าดิน 
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์: ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เป็นอุปสรรคต่อ
การชอนไชของพืชรากลึก สภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน หน้าดินง่ายต่อ
การถูกชะล้างพังทลาย  

การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(%) 

Avai. P  Avai. K  CEC ** 
(cmolc  kg-1) 

BS ** 
(%) 

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน (mg kg-1) 

0-25 1.35 
(ต่ า) 

23.44 
(ปานกลาง) 

46.8 
(ต่ า) 

4.98 
(ต่ า) 

9.40 
(ต่ า) 

ต่ า 

25-50 0.91 
(ต่ า) 

9.81 
(ต่ า) 

38.8 
(ต่ า) 

5.11 
(ต่ า) 

6.68 
(ต่ า) 

ต่ า 

50-90 0.84 
(ต่ า) 

8.84 
(ต่ า) 

27.9 
(ต่ า) 

6.68 
(ต่ า) 

4.60 
(ต่ า) 

ต่ า 
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ชุดดินพะโต๊ะ พบ 2 หน่วยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 89 ไร่ หรือ ร้อยละ 1.65 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
ได้แก่ 

 หน่วยแผนที่ Pto-slC/d3c,E1 : ชุดดินพะโต๊ะ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 
5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงชั้นหินผุ กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ 68 ไร่ หรือร้อยละ 1.26 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
โดยแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ Pto1 ในแผนที่ดิน 

 หน่วยแผนที่ Pto-slD/d3c,E2 : ชุดดินพะโต๊ะ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 
12-20 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงชั้นหินผุ กร่อนปานกลาง มีเนื้อที่ 21 ไร่ หรือร้อยละ 1.69 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
โดยแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ Pto2 ในแผนที่ดิน 
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 8) ดินคอหงษ์ท่ีมีจุดประสีเทา (Kho Hong gray mottle variant: 
Kh-gm) 
การจ าแนกดนิ: Coarse-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Aquic 
Kandiudults 
การก าเนิด: เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินทรายอยู่กับที่ แล้ว
เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก 
สภาพพื นที่: พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ  
มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
การระบายน  า: ดีปานกลาง 
การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน: ปานกลางถึงช้า 
การซึมผ่านได้ของน  า: เร็ว 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน: ยางพารา สับปะรด ไม้ผลผสม และบางส่วน
เป็นพื้นที่รกร้าง 
การจัดเรียงชั น: Ap-AB-Bt 
ลักษณะและสมบัติดิน: เป็นดินลึกมาก ดินบนหนาประมาณ 20 
เซนติเมตร เป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.0 บางบริเวณเป็น
กรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0 ดินล่างมี
เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย พบดินร่วนเหนียวปนทรายในดินล่างชั้น
ถัดไป มีสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลือง พ้ืนที่ส ารวจส่วนใหญ่เริ่ม
พบจุดประสีเทา ที่ความลึก 60 เซนติเมตร ลงมาตลอดหน้าดิน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างประมาณ 4.0-5.5 
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์: ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินค่อนข้างเป็นทราย 

  
  

 
 

การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(%) 

Avai. P  Avai. K  CEC ****  
(cmolc  kg-1) 

BS ****  
(%) 

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน (mg kg-1) 

0-25 1.29 
(ต่ า) 

10.79 
(ปานกลาง) 

17.9 
(ต่ า) 

2.80 
(ต่ า) 

26.00 
(ปานกลาง) 

ต่ า 

25-50 0.77 
(ต่ า) 

14.89 
(ปานกลาง) 

17.9 
(ต่ า) 

2.30 
(ต่ า) 

33.00 
(ต่ า) 

ต่ า 

50-100 0.53 
(ต่ า) 

10.04 
(ปานกลาง) 

50.8 
(ต่ า) 

2.08 
(ต่ า) 

26.85 
(ต่ า) 

ต่ า 

 จุดเก็บตัวอย่างดิน: พิกัด 780995 E และ 1432024 N  
**** ค่าจากรายงานการส ารวจดินจังหวัดระยอง (2528) 
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ดินคอหงษ์ พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ Kh-gm-slA/d5,E1: ดินคอหงษ์ที่มีจุดประ
สีเทา  มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย  ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ 1,011 ไร่ 
หรือร้อยละ 18.72 ของพ้ืนที่ด าเนินการ โดยแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ Kh-gm ในแผนที่ดิน 
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9) ดินรือเสาะที่เป็นดินร่วนละเอียด (Ruso fine-loamy variant: 
Ro-fl) 
การจ าแนกดิน : Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic 
Typic Paleudults 
การก าเนิด: เกิดจากตะกอนน้ าพามาทับถมบริเวณตะพักล าน้ า 
สภาพพื นที่: พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์  
การระบายน  า: ดี 
การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน: ปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน  า: ปานกลาง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน: ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และ 
ไม้ผลผสม 
การจัดเรียงชั น: Ap-Bt1 
ลักษณะและสมบัติดิน: เป็นดินลึกมาก ดินบนหนาประมาณ 25-30 
เซนติเมตร ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมากถึงกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-5.5 ดินล่าง
เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย บางบริเวณเป็นดินร่วนปนดินเหนียว สีน้ าตาล 
สีน้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรด
จัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 บางบริเวณเป็นกรดปาน
กลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0 
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์: ความอุดมสมบูรณ์ต่ าในดินล่าง 

 
 
 

การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(%) 

Avai. P  Avai. K  CEC *** 
(cmolc  kg-1) 

BS ***  
(%) 

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน (mg kg-1) 

0-25 0.63 
(ต่ า) 

24.26 
(ปานกลาง) 

55.6 
(ต่ า) 

10.62 
(ปานกลาง) 

8.32 
(ต่ า) 

ต่ า 

25-50 0.25 
(ต่ า) 

19.39 
(ปานกลาง) 

57.7 
(ต่ า) 

9.80 
(ต่ า) 

7.00 
(ต่ า) 

ต่ า 

50-100 0.13 
(ต่ า) 

24.25 
(ปานกลาง) 

53.7 
(ต่ า) 

9.76 
(ต่ า) 

5.80 
(ต่ า) 

ต่ า 

 

 

จุดเก็บตัวอย่างดิน: พิกัด 781008 E และ 1430384 N 
*** ค่าจากรายงานการส ารวจดินจังหวัดจันทบุรี (2523) 

 
 

ดินรือเสาะที่เป็นดินร่วนละเอียด พบ 1 หน่วยแผ่นที่ คือ Ro-fl-slA/d5,E1: ดินรือเสาะที่
เป็นดินร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย มี
เนื้อท่ี 664 ไร่ หรือร้อยละ 12.30 ของพ้ืนที่ด าเนินการ โดยแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ Ro-fl ในแผนที่ดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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10) ดินรือเสาะท่ีมีจุดประสีเทา (Ruso gray mottle variant:  
Ro-fl) 
การจ าแนกดิ น : Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic 
Aquic Paleudults 
การก าเนิด: เกิดจากตะกอนน้ าพามาทับถมบริเวณตะพักล าน้ า 
สภาพพื นที่: พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์  
การระบายน  า: ดีปานกลาง 
การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน: ช้า 
การซึมผ่านได้ของน  า: ช้า 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน: ปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผลผสม 
การจัดเรียงชั น: Ap-BA-Bt 
ลักษณะและสมบัติดิน: เป็นดินลึกมาก ดินบนหนา 25-30 เซนติเมตร
ดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว สีน้ าตาล สีน้ าตาลปนเทา มีจุดประ  
สีน้ าตาลเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างประมาณ 5.0-5.5 ดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วน
เหนียวปนทรายแป้ง บางบริเวณพบเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ าตาล  
สีน้ าตาลปนเหลือง มีจุดประสีเทา พ้ืนส ารวจส่วนใหญ่เริ่มพบจุดประสีเทา
ที่ 40 เซนติเมตรจากผิวดินลงไปตลอดหน้าตัดดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.0 
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์: ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

 
 

 
 

การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(%) 

Avai. P  Avai. K  CEC *** 
(cmolc  kg-1) 

BS ***  
(%) 

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน (mg kg-1) 

0-25 0.84 
(ต่ า) 

20.59 
(ปานกลาง) 

50.6 
(ต่ า) 

10.62 
(ปานกลาง) 

8.32 
(ต่ า) 

ต่ า 

25-50 0.33 
(ต่ า) 

24.09 
(ปานกลาง) 

55.7 
(ต่ า) 

9.80 
(ต่ า) 

7.00 
(ต่ า) 

ต่ า 

50-100 0.28 
(ต่ า) 

24.34 
(ปานกลาง) 

55.8 
(ต่ า) 

9.76 
(ต่ า) 

5.80 
(ต่ า) 

ต่ า 

 

 

จุดเก็บตัวอย่างดิน: พิกัด 779602 E และ 1432265 N 
*** ค่าจากรายงานการส ารวจดินจังหวัดจันทบุรี (2523) 

 ดินรือเสาะที่มีจุดประสีเทา พบ 1 หน่วยแผ่นที่ คือ หน่วยแผนที่ Ro-gm-clA/d5,E0: ดินรือเสาะที่มี
จุดประสีเทา มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มีการกร่อน มีเนื้อที่ 
216 ไร่ หรือร้อยละ 4.01 ของพ้ืนที่ด าเนินการ โดยแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ Ro-gm ในแผนที่ดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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11) ดินท่าแซะที่มีจุดประสีเทา (Tha Sae gray mottle variant: 
Te-gm) 
การจ าแนกดิน: Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Aquic 
Kandiudults 
การก าเนิด: เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินทรายอยู่กับทีห่รอืเคลื่อนย้าย
มาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลก 
สภาพพื นที่: พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์  
การระบายน  า: ดีปานกลาง 
การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน: เร็ว 
การซึมผ่านได้ของน  า: ปานกลางถึงช้า 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน: ยางพารา มันส าปะหลัง สับปะรด และ ไม้ผลผสม 
การจัดเรียงชั น: Ap--Bt 
ลักษณะและสมบัติดิน: เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย หนา
ประมาณ 10-40 เซนติเมตร สีดินเป็นสีน้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมากถึงกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-5.5 ดินล่าง
เป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ าตาลอ่อน น้ าตาล
ปนเหลือง พบจุดประสีเทา พ้ืนส ารวจส่วนใหญ่เริ่มพบจุดประสีเทา ที่ 
50 เซนติเมตร ลงมาตลอดหน้าดิน ปฏิกิริยาดินกรดจัดมากถึงกรดจัด 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.0-5.5 
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์: ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  

 
 
 

 
 

การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(%) 

Avai. P  Avai. K  CEC ***  
(cmolc  kg-1) 

BS ***  
(%) 

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน (mg kg-1) 

0-25 0.50 
(ต่ า) 

24.51 
(ปานกลาง) 

37.8 
(ต่ า) 

4.60 
(ต่ า) 

10.7 
(ต่ า) 

ต่ า 

25-50 0.12 
(ต่ า) 

20.51 
(ปานกลาง) 

46.8 
(ต่ า) 

3.50 
(ต่ า) 

9.00 
(ต่ า) 

ต่ า 

50-100 0.23 
(ต่ า) 

14.04 
(ปานกลาง) 

47.6 
(ต่ า) 

4.13 
(ต่ า) 

8.00 
(ต่ า) 

ต่ า 

 

จุดเก็บตัวอย่างดิน: พิกัด 781220 E และ 1430881 N  
*** ค่าจากรายงานการส ารวจดินจังหวัดจันทบุรี (2523) 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ดินท่าแซะที่มีจุดประสีเทา พบ 1 ประเภท คือ หน่วยแผนที่ Te-gm-slA/d5,E1:  ดินท่าแซะที่มี
จุดประสีเทา มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อ
ที ่375 ไร่ หรือร้อยละ 6.94 ของพ้ืนที่ด าเนินการ โดยแสดงแทนด้วยสัญลักษณ์ Te-gm ในแผนที่ดิน 

12) ดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน  (Slope complex) 
 เป็นพื้นที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 23 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของ

พ้ืนที่ด าเนินการ พ้ืนที่บริเวณนี้ไม่มีการศึกษาส ารวจและจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ไม่
ควรน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

13) หน่วยพื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous areas) 
หน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ที่พบแบ่งออกเป็น 2 หน่วยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 312 ไร่ หรือร้อยละ 

5.77 ของพ้ืนที่ด าเนินการ ไดแ้ก่ 
 หน่วยแผนที่ U: พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ หมู่บ้าน โรงงาน สถานที่

ราชการและถนน มีเนื้อที่รวม 121 ไร่  หรือร้อยละ 2.24 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
 หน่วยแผนที่ W: แหล่งน้ า ได้แก่ ล าคลอง คลองชลประทาน อ่างเก็บน้ า และบ่อ

น้ าในไร่นา มีเนื้อที่ 191 ไร่ หรือร้อยละ 3.53 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

7.3.7 ความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
จากการศึกษาข้อมูลลักษณะดินดังกล่าวมาแล้ว ได้ด าเนินการประเมินความเหมาะสม

ของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ตามวิธีการประเมินของกองส ารวจและจ าแนกดิน (2543) โดยเลือก
จัดชั้นความเหมาะสมตามชนิดพืชที่มีการปลูกในพ้ืนที่ ได้แก่ มันส าปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
ทุเรียน เงาะ มังคุด ขนุน ลางสาด ลองกอง และมีการเพ่ิมพืชทางเลือก ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด ยูคาลิปตัส 
มะพร้าว และหญ้าเลี้ยงสัตว์ ส าหรับเป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเนื่องจากมองเห็นถึงศักยภาพ
การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานของพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
ของจังหวัด โดยท าการประเมินเฉพาะข้อมูลดิน ไม่ได้พิจารณาในส่วนของพ้ืนที่ความลาดชันเชิงซ้อน ที่อยู่
อาศัย และแหล่งน้ า เนื่องจากไม่มีศักยภาพในการเพาะปลูก 

สามารถจัดชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น  ไม้ผล และ  
หญ้าเลี้ยงสัตว์ ดังแสดงตารางที่ 19 สามารถสรุปชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ได้ดังนี ้(ตารางท่ี 20 และภาพที ่22) 

  1) ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกอ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง สับปะรด ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน ยูคาลิปตัส ทุเรียน เงาะ มังคุด ขนุน ลองกอง ลางสาด มะพร้าว และหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ ากัด
เล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ในหน่วยแผนที่ดิน ที่ดิน Km-slB/d5,E1 Ro-fl-slA/d5,E1 Ro-gm-clA/d5,E0  
และ Te-gm-slA/d5,E1 มีเนื้อที ่1,650 ไร่ หรือร้อยละ 30.55 ของพื้นที่  

  2) ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกอ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง สับปะรด ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน ยูคาลิปตัส ขนุน มะพร้าว และหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ ากัดเล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินต่ า เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง และลางสาด มีข้อจ ากัดปานกลางเรื่อง
มีชั้นอนุภาคดินเป็นดินร่วนหยาบ ในหน่วยแผนที่ดิน Kh-gm-slA/d5,E1 มีเนื้อที่ 1,011 ไร่ หรือร้อยละ 18.72 
ของพ้ืนที ่

  

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 19  ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ 
หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

  
                                   
 

 

หน่วยแผนที่ 

ข้า
ว 

พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล 

หญ้
าเล

ี ยง
สัต

ว์ 

อ้อ
ย 

ข้า
วโ

พด
 

มัน
ส า

ปะ
หล

ัง 

สับ
ปะ

รด
 

ยา
งพ

าร
า 

ปา
ล์ม

น  า
มนั

 

ยูค
าล

ิปต
ัส 

ทุเ
รีย

น 

เงา
ะ 

มัง
คุด

 

ขน
นุ 

ลอ
งก

อง
 ล

าง
สา

ด 

มะ
พร

้าว
 

Cp-slB/d2g,E1 5d 2n 3g 3g 2n 3g 2n 3g 3g 3g 3g 3g 2n 2n 

Ho-sglE/d2c,E3 5td 5t 4e 5t 4e 4tce 4tce 4tce 4tce 4tce 4tce 4tce 4tce 4te 

Kc-clB/d2g,E1 5d 2n 3g 3g 2n 3g 2n 3g 3g 3g 3g 3g 2n 2n 

Kc-clC/d2g,E2 5td 3te 3tge 3tge 3te 3ge 3e 3ge 3ge 3ge 3ge 3ge 3e 2n 

Klt-clB/d2c,E1 5d 4c 3c 3c 2n 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2n 

Klt-clC/d2c,E2 5td 4c 3tce 3tce 3te 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2n 

Klt-clD/d2c,E2 5td 4tc 4t 4t 4t 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 2n 

Km-slB/d5,E1 5d 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 

Ntn-clB/d3c,E1 5d 2n 2n 2n 2n 3c 3c 3c 3c 3c 2n 3c 2n 2n 

Ntn-clC/d3c,E2 5td 3te 3te 3te 3te 3ce 3ce 3ce 3ce 3ce 3e 3ce 3e 2n 

Pto-slC/d3c,E1 5td 3t 3t 3t 3t 3c 3c 3c 3c 3c 2n 3c 2n 2n 

Pto-slD/d3c,E2 5td 4t 4t 4t 4t 3ce 3ce 3ce 3ce 3ce 3e 3ce 3e 2n 

Kh-gm-slA/d5,E1 4d 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 3s 3s 2n 3s 2n 2n 

Ro-fl-slA/d5,E1 5d 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 

Ro-gm-clA/d5,E0 4d 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 

Te-gm-slA/d5,E1 4d 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



   

ตารางท่ี 20  สรุปความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง    
จังหวัดระยอง 

สัญ 
ลักษณ ์

ชั นความเหมาะสม ข้อจ ากัด ดิน 
เนื อที ่

ไร่ ร้อยละ 

1 เหมาะสมดีส าหรับปลูกอ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง 
สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ยูคาลิปตัส ทุเรียน 
เงาะ มังคุด ขนุน ลองกอง ลางสาด มะพร้าว และ
หญ้าเลี้ยงสัตว์ 

เล็กน้อย เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า Km-slB/d5,E1 Ro-fl-slA/d5,E1  
Ro-gm-clA/d5,E0  
Te-gm-slA/d5,E1 
 

 1,650  
 

30.55  
 

2 เหมาะสมดีส าหรับปลูกอ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง 
สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ยูคาลิปตัส ขนุน 
มะพร้าว และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

เล็กน้อย เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า Kh-gm-slA/d5,E1 1,011 18.72  

เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกทุเรียน เงาะ มังคุด 
ลองกอง และลางสาด 

ปานกลาง เรื่องมีชัน้อนุภาคดินเป็นดินร่วนหยาบ 

3 เหมาะสมดีส าหรับปลูกอ้อย สับปะรด ปาล์มน้ ามัน 
มะพร้าว และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

เล็กน้อย เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 655  12.15  

เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง 
ยางพารา ยูคาลิปตัส ทุเรียน เงาะ มังคุด ขนุน 
ลองกอง และลางสาด 

ปานกลาง เรื่องพบก้อนกรวด 35-60 เปอร์เซ็นต์ 
ภายใน 25-50 เซนติเมตร 
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ตารางท่ี 20  สรุปความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง  
                จังหวัดระยอง (ตอ่) 

 
 
  

สัญ 
ลักษณ ์

ชั นความเหมาะสม ข้อจ ากัด ดิน 
เนื อที ่

ไร่ ร้อยละ 

4 เหมาะสมดีส าหรับปลูกอ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง 
สับปะรด ขนุน มะพร้าว และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

เล็กน้อย เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า Ntn-clB/d3c,E1    370 6.85 

เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน       
ยูคาลิปตัส ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง และลางสาด  

ปานกลาง เรื่องพบชั้นหินพ้ืนภายใน 50-100 เซนติเมตร   

5 เหมาะสมดีส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เล็กน้อย เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า Kc-clC/d2g,E2  
Ntn-clC/d3c,E2 

498 9.22 
เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกอ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง 
สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ยูคาลิปตัส ทุเรียน 
เงาะ มังคุด ขนุน ลองกอง ลางสาด และมะพร้าว 

ปานกลาง เรื่องพ้ืนที่มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์   
พบกรวด 25-60 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 25-50 เซนติเมตร 
พบชั้นหินพ้ืนภายใน 100 เซนติเมตร และมีการกร่อน
ดินปานกลาง  

6 เหมาะสมดีส าหรับปลูกขนุน มะพร้าว และหญ้าเลี้ยงสัตว์ เล็กน้อย เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  Pto-slC/d3c,E1 68  1.26  
เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกอ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง 
สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ยูคาลิปตัส ทุเรียน 
เงาะ มังคดุ ลองกอง และลางสาด  

ปานกลาง เรื่องพ้ืนที่มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
และพบชั้นหินพ้ืนภายใน 100 เซนติเมตร  

7 เหมาะสมดีส าหรับปลูกสับปะรด และหญ้าเลี้ยงสัตว์  เล็กน้อย เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  Klt-clB/d2c,E1  143  2.64  
เหมาะสมปานกลางส าหรบัปลูกข้าวโพด และมันส าปะหลัง ปานกลาง เรื่องพบชั้นหินพ้ืนภายใน 25-50 เซนติเมตร 
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ตารางท่ี 20  สรุปความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง  
                จังหวัดระยอง (ตอ่) 

  

สัญ 
ลักษณ ์

ชั นความเหมาะสม ข้อจ ากัด ดิน 
เนื อที ่

ไร่ ร้อยละ 

8 เหมาะสมดีส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  เล็กน้อย เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  Klt-clC/d2c,E2 345  6.38  
เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง 
และสับปะรด 

ปานกลาง เรื่องพบชั้นหินพ้ืนภายใน 25-50 เซนติเมตร 
พ้ืนที่มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ และมีการกร่อน
ดินปานกลาง  

9 เหมาะสมดีส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เล็กน้อย เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า Pto-slD/d3c,E2 21  0.39  
เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน      
ยูคาลิปตัส ทุเรียน เงาะ มังคุด ขนุน ลองกอง ลางสาด 
และมะพร้าว  

ปานกลาง เรื่องพบชั้นหินพ้ืน ภายใน 50-100 เซนติเมตร 
และมีการกร่อนดินปานกลาง  

10 เหมาะสมดีส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เล็กน้อย เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า Klt-clD/d2c,E2  245   4.54  
11 ไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด สับปะรด 

ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ยูคาลิปตัส ทุเรียน เงาะ มังคุด 
ขนุน ลองกอง ลางสาด มะพร้าว และหญ้าเลี้ยงสัตว์  

รุนแรง เรื่องพบชั้นหินพ้ืนภายใน 25-50 เซนติเมตร 
พ้ืนที่มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ และมีการ
กร่อนดินปานกลาง  

Ho-sglE/d2c,E3  59  1.11  

SC พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน  23  0.42  
U ที่อยู่อาศัย 121 2.24 
W แหล่งน้ า 191 3.53 

รวมเนื อที่ทั งหมด 5,400 100.00 
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3) ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกอ้อย สับปะรด ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว และหญ้า
เลี้ยงสัตว์ มีข้อจ ากัดเล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าวโพด 
มันส าปะหลัง ยางพารา ยูคาลิปตัส ทุเรียน เงาะ มังคุด ขนุน ลองกอง และลางสาด มีข้อจ ากัดปานกลาง
เรื่องพบก้อนกรวด 35-60 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 25-50 เซนติเมตร ในหน่วยแผนที่ดิน Cp-slB/d2g,E1 และ 
Kc-clB/d2g,E1 มีเนื้อที่ 655 ไร่ หรือร้อยละ 12.15 ของพ้ืนที ่

4) ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกอ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง สับปะรด ขนุน มะพร้าว 
และหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ ากัดเล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูก
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ยูคาลิปตัส ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง และลางสาด มีข้อจ ากัดปานกลางเรื่องพบ
ชั้นหินพ้ืน ภายใน 50-100 เซนติเมตร ในหน่วยแผนที่ Ntn-clB/d3c,E1 มีเนื้อที่ 370 ไร่ หรือร้อยละ 6.85 
ของพ้ืนที ่

5) ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ ากัดเล็กน้อยเรื่องความ 
อุดมสมบูรณ์ของดินต่ า เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกอ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง สับปะรด ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน ยูคาลิปตัส ทุเรียน เงาะ มังคุด ขนุน ลองกอง ลางสาด และมะพร้าว  มีข้อจ ากัดปานกลาง
เรื่องสภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ พบกรวด 25-60 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 25-50 เซนติเมตร พบ
ชั้นหินพ้ืนภายใน 50-100 เซนติเมตร และมีการกร่อนดินปานกลาง ในหน่วยแผนที่ Kc-clC/d2g,E2 และ 
Ntn-clC/d3c,E2 มีเนื้อที่ 498 ไร่ หรือร้อยละ 9.22 ของพ้ืนที ่

6) ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกขนุน มะพร้าว และหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ ากัด
เล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกอ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง 
สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ยูคาลิปตัส ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง และลางสาด มีข้อจ ากัดปานกลาง
เรื่องมีการกร่อนปานกลาง มีสภาพพ้ืนที่ 5-12 เปอร์เซ็นต์ พบชั้นหินพ้ืนภายใน 50-100 เซนติเมตร ในหน่วย
แผนที่ Pto-slC/d3c,E1 มีเนื้อที่ 68 ไร่ หรือร้อยละ 1.26 ของพ้ืนที ่

7) ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกสับปะรด และหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ ากัดเล็กน้อย
เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าวโพด และมันส าปะหลัง มีข้อจ ากัด
ปานกลางเรื่องพบชั้นหินพ้ืนภายใน 25-50 เซนติเมตร ไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
ยูคาลิปตัส ทุเรียน เงาะ มังคุด ขนุน ลองกอง ลางสาด และมะพร้าว มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่องพบชั้นหินพ้ืน
ภายใน 25-50 เซนติเมตร ในหน่วยแผนที่ Klt-clB/d2c,E1 มีเนื้อที่ 143 ไร่ หรือร้อยละ 2.64 ของพ้ืนที่ 

8) ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ ากัดเล็กน้อยเรื่องความ
อุดมสมบูรณ์ของดินต่ า เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง และสับปะรด มีข้อจ ากัด
ปานกลางเรื่องพบชั้นหินพ้ืนภายใน 25-50 เซนติเมตร สภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ และมี
การกร่อนดินปานกลาง ไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ยูคาลิปตัส ทุเรียน เงาะ 
มังคุด ขนุน ลองกอง ลางสาด และมะพร้าว มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่องพบชั้นหินพ้ืนภายใน 25-50 เซนติเมตร 
ในหน่วยแผนที่ Klt-clC/d2c,E2 มีเนื้อที่ 345 ไร่ หรือร้อยละ 6.38 ของพ้ืนที่ 

  9) ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ ากัดเล็กน้อยเรื่องความ
อุดมสมบูรณ์ของดินต่ า เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน ยูคาลิปตัส ทุเรียน เงาะ มังคุด 
ขนุน ลองกอง ลางสาด และมะพร้าว มีข้อจ ากัดปานกลางเรื่องพบชั้นหินพ้ืนภายใน 50-100 เซนติเมตร 
และมีการกร่อนดินปานกลาง ไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง และสับปะรด มี
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ข้อจ ากัดรุนแรงเรื่องสภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ในหน่วยแผนที่ Pto-slD/d3c,E2 มีเนื้อที่ 
21 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของพ้ืนที ่

  10) ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ ากัดเล็กน้อยเรื่องความ
อุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง สับปะรด ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน ยูคาลิปตัส ทุเรียน เงาะ มังคุด ขนุน ลองกอง ลางสาด และมะพร้าว มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่อง
พบชั้นหินพ้ืนภายใน 25-50 เซนติเมตร และสภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ในหน่วยแผนที่ 
Klt-clD/d2c,E2 มีเนื้อที่ 245 ไร่ หรือร้อยละ 4.54 ของพ้ืนที ่ 
  11) ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ยูคาลิปตัส 
ทุเรียน เงาะ มังคุด ขนุน ลองกอง ลางสาด มะพร้าว และหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่องพบชั้นหิน
พ้ืนภายใน 25-50 เซนติเมตร สภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ และมีการกร่อนดินปานกลาง 
ในหน่วยแผนที ่Ho-sglE/d2c,E3 มีเนื้อที่ 59 ไร่ หรือร้อยละ 1.11 ของพ้ืนที่ 

12) ดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC) มีเนื้อที่ 23 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ  

13) ที่อยู่อาศัย (U) มีเนื้อที่ 121 ไร่ หรือร้อยละ 2.24 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
14) แหล่งน้ า (W) มีเนื้อที่ 191 ไร่ หรือร้อยละ 3.53 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

จากการประเมินชั้นความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ ท าให้สามารถ
มองเห็นเป้าหมายในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตในพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช การปรับเปลี่ยนการ
ปลูกพืชให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ และคงไว้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติ พื้นที่อนุรักษ์ ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมส าหรับ
ท าการเกษตร และได้ท าการจัดศักยภาพของดินส าหรับการปลูกพืชในพ้ืนที่ด าเนินการในห้วข้อศักยภาพ
ของดินและแนวทางการพัฒนา  

7.3.8 ความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
การประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ตามวิธีการประเมิน

ของสุวณี (2538) โดยท าการประเมินเฉพาะข้อมูลดิน ไม่ได้พิจารณาในส่วนของพ้ืนที่ความลาดชันเชิงซ้อน 
ทีอ่ยู่อาศัย และแหล่งน้ า เนื่องจากไม่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานทางด้านปฐพีกลศาสตร์ ตามตารางที่ 21 
และสามารถสรุปศักยภาพของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ ตามตารางท่ี 22 ได้ดังนี ้

1) การใช้เป็นแหล่งหน้าดิน 
(1) ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ ากัดเรื่อง

ประเภทเนื้อดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Km-slB/d5,E1 Ntn-clB/d3c,E1, Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 
Pto-slD/d3c,E2 Kh-gm-slA/d5,E1 Ro-fl-slA/d5,E1 Ro-gm-clA/d5,E0 และ Te-gm-slA/d5,E1 มี เนื้ อที่ 
3,211 ไร่ หรือร้อยละ 59.46 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(2) ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ ากัดเรื่องความหนาของวัสดุที่
เหมาะสม ชิ้นส่วนที่ใหญ่กว่าทรายหยาบ และความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 
Kc-clC/d2g,E2 Klt-clB/d2c,E1 Klt-clC/d2c,E2 และ Klt-clD/d2c,E2 มีเนื้อที่ 1,795 ไร่ หรือร้อยละ 33.24 ของ
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



  140 
 

(3) ดินไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ ากัดเรื ่อง มี
ความลาดชัน มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ho-sglE/d2c,E3 มีเนื้อที่ 59 ไร่ หรือร้อยละ 1.11 
ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

2) การใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด 
(1) ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด มีข้อจ ากัดเรื่องการจ าแนก

ดินตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผน Kh-gm-slA/d5,E1 มีเนื้อที่รวม 1,011 ไร่ หรือร้อยละ 18.72 ของ
ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(2) ดินไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด มีข้อจ ากัดเรื่องการ
จ าแนกดินตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cp-slB/d2g,E1 Ho-sglE/d2c,E3 Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 
Klt-clB/d2c,E1 Klt-clC/d2c,E2 Klt-clD/d2c,E2 Km-slB/d5,E1 Ntn-clB/d3c,E1 Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 
Pto-slD/d3c,E2 Ro-fl-slA/d5,E1 Ro-gm-clA/d5,E0 และ Te-gm-slA/d5,E1 มีเนื้อที่รวม  4,054 ไร่ หรือร้อยละ 
75.09 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

3) การใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง 
(1) ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง ได้แก่ หน่วยแผน

ที ่Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 และ Kh-gm-slA/d5,E1 มีเนื้อที่  2,073 ไร่ หรือร้อยละ 38.40 
ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(2) ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข้อจ ากัด
เรื่องการจ าแนกดินตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผนที่ Km-slB/d5,E1 Ntn-clB/d3c,E1 Ntn-clC/d3c,E2 
Pto-slC/d3c,E1 Pto-slD/d3c,E2 Ro-fl-slA/d5,E1 และ Te-gm-slA/d5,E1 มีเนื้อที่ 1,984 ไร่ หรือร้อยละ 
36.74 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(3) ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข้อจ ากัดเรื่องความหนา
ของวัสดุที่เหมาะสม ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ho-sglE/d2c,E3 Klt-clB/d2c,E1 Klt-clC/d2c,E2 Klt-clD/d2c,E2 และ 
Ro-gm-clA/d5,E0 มีเนื้อที่ 1,008 ไร่ หรือร้อยละ 18.67 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

4) การใช้เป็นเส้นทางแนวถนน 
(1) ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน ได้แก่ หน่วยแผนที่  

Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 และ Kh-gm-slA/d5,E1 มีเนื้อที่  2,073 ไร่ หรือร้อยละ 38.40 
ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(2) ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ ากัดเรื่อง
การจ าแนกดินตามระบบ Unifed และความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Km-slB/d5,E1 Ntn-clB/d3c,E1 

Ntn-clC/d3c,E2  Pto-slC/d3c,E1 Pto-slD/d3c,E2 Ro-fl-slA/d5,E1 และ Te-gm-slA/d5,E1 มีเนื้อที่  1,984 ไร่ 
หรือร้อยละ 36.74 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

(3) ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ ากัดเรื่องการจ าแนกดิน
ตามระบบ Unifed ความลึกถึงชั้นหินพ้ืน และความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ho-sglE/d2c,E3 Klt-clB/d2c,E1 
Klt-clC/d2c,E2 Klt-clD/d2c,E2 และ Ro-gm-clA/d5,E0  มีเนื้อที่ 1,008 ไร่ หรือร้อยละ 18.67 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ 
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ตารางท่ี 21 ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ พ้ืนที่ด าเนินการบ้านคลองป่าไม้        
หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

หน่วยแผนที่ 

แบ่งเป็น 4 ระดับ แบ่งเป็น 3 ระดับ 
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ล่ง
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ูฝน
 

Cp-slB/d2g,E1 3g 4a 1 1 2k 2k 1 2k 1 1 1 
Ho-sglE/d2c,E3 4t 4a 3b 3ct 3k 3kmt 3b 3ct 3t 3t 3t 
Kc-clB/d2g,E1 3g 4a 1 1 2k 2k 1 2k 1 1 1 
Kc-clC/d2g,E2 3g 4a 1 1 2k 2k 1 2k 3t 1 2t 
Klt-clB/d2c,E1 3bg 4a 3b 3c 3k 3km 3b 3c 2at 2a 1 
Klt-clC/d2c,E2 3bg 4a 3b 3c 3k 3kmt 3b 3c 3t 3t 2t 
Klt-clD/d2c,E2 3bgt 4a 3b 3c 3k 3kmt 3b 3ct 3t 3t 3t 
Km-slB/d5,E1 2s 4a 2a 2a 2k 3k 2a 1 1 1 1 
Ntn-clB/d3c,E1 2s 4a 2a 2a 3k 3m 2ab 3c 3t 2a 2s 
Ntn-clC/d3c,E2 2s 4a 2a 2a 3k 3mt 2ab 3c 3t 3t 2st 
Pto-slC/d3c,E1 2s 4a 2a 2a 3k 3mt 2ab 3c 3t 3t 2t 
Pto-slD/d3c,E2 2s 4a 2a 2at 3k 3mt 2ab 3ct 3t 3t 3t 
Kh-gm-slA/d5,E1 2s 3a 1 1 3k 3k 2a 2k 2d 2d 1 
Ro-fl-slA/d5,E1 2s 4a 2a 2a 3k 3k 2a 1 2a 2a 1 
Ro-gm-clA/d5,E0 2s 4a 3a 3a 2k 2k 2a 2k 2d 2d 2s 
Te-gm-slA/d5,E1 2s 4a 2a 2a 2k 2k 2a 2k 2d 2d 1 
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ตารางท่ี 22 สรุปความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ พ้ืนที่ด าเนินการบ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน   
 อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  

กิจกรรม 
ระดับความ
เหมาะสม 

กลุ่มชุดดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
แหล่งหน้าดิน ปานกลาง Km-slB/d5,E1 Ntn-clB/d3c,E1 Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 Pto-slD/d3c,E2  

Kh-gm-slA/d5,E1 Ro-fl-slA/d5,E1 Ro-gm-clA/d5,E0 Te-gm-slA/d5,E1 
 3,211 59.46 

  ไม่เหมาะสม Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 Klt-clB/d2c,E1 Klt-clC/d2c,E2  
Klt-clD/d2c,E2 

 1,795  33.24 

  ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง Ho-sglE/d2c,E3      59  1.11 
แหล่งทรายและกรวด ไม่เหมาะสม Kh-gm-slA/d5,E1  1,011  18.72 
  ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง Cp-slB/d2g,E1 Ho-sglE/d2c,E3 Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 

Klt-clB/d2c,E1 Klt-clC/d2c,E2 Klt-clD/d2c,E2 Km-slB/d5,E1 Ntn-clB/d3c,E1 Ntn-clC/d3c,E2  
Pto-slC/d3c,E1 Pto-slD/d3c,E2 Ro-fl-slA/d5,E1 Ro-gm-clA/d5,E0 Te-gm-slA/d5,E1 

 4,054  75.09 

 ดินถมหรือดินคันทาง ดี Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 Kh-gm-slA/d5,E1  2,073  38.40 
  ปานกลาง Km-slB/d5,E1 Ntn-clB/d3c,E1 Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 Pto-slD/d3c,E2  

Ro-fl-slA/d5,E1 Te-gm-slA/d5,E1  
 1,984  36.74 

  ไม่เหมาะสม Ho-sglE/d2c,E3 Klt-clB/d2c,E1 Klt-clC/d2c,E2 Klt-clD/d2c,E2 Ro-gm-clA/d5,E0 1,008  18.67 
 เส้นทางแนวถนน  ดี Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 Kh-gm-slA/d5,E1  2,073  38.40 
  ปานกลาง Km-slB/d5,E1 Ntn-clB/d3c,E1 Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 Pto-slD/d3c,E2  

Ro-fl-slA/d5,E1 Te-gm-slA/d5,E1  
 1,984  36.74 

  ไม่เหมาะสม Ho-sglE/d2c,E3 Klt-clB/d2c,E1 Klt-clC/d2c,E2 Klt-clD/d2c,E2 Ro-gm-clA/d5,E0 1,008  18.67 

 
 142 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



  143 
 

ตารางท่ี 22 สรุปความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ พ้ืนที่ด าเนินการบ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน   
 อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (ต่อ) 

กิจกรรม 
ระดับความ
เหมาะสม 

กลุ่มชุดดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
บ่อขุด ปานกลาง Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 Km-slB/d5,E1 Ro-gm-clA/d5,E0  

Te-gm-slA/d5,E1 
 2,048 37.93 

  ไม่เหมาะสม Ho-sglE/d2c,E3 Klt-clB/d2c,E1 Klt-clC/d2c,E2 Klt-clD/d2c,E2 Ntn-clB/d3c,E1 
Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 Pto-slD/d3c,E2 Kh-gm-slA/d5,E1 Ro-fl-slA/d5,E1 

 3,017  55.88 

อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก ปานกลาง Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 Ro-gm-clA/d5,E0 Te-gm-slA/d5,E1  1,653 30.62 
  ไม่เหมาะสม Ho-sglE/d2c,E3 Klt-clB/d2c,E1 Klt-clC/d2c,E2 Klt-clD/d2c,E2 Km-slB/d5,E1 Ntn-clB/d3c,E1 

Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 Pto-slD/d3c,E2 Kh-gm-slA/d5,E1 Ro-fl-slA/d5,E1  
 3,412  63.19 

 คันก้ันน้ า ดี Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 1,062 19.68 
  ปานกลาง Km-slB/d5,E1 Ntn-clB/d3c,E1 Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 Pto-slD/d3c,E2  

Kh-gm-slA/d5,E1 Ro-fl-slA/d5,E1 Ro-gm-clA/d5,E0 Te-gm-slA/d5,E1 
 3,211  59.46 

  ไม่เหมาะสม Ho-sglE/d2c,E3 Klt-clB/d2c,E1 Klt-clC/d2c,E2 Klt-clD/d2c,E2    792 14.67 
 บ่อเกรอะ ดี Km-slB/d5,E1 Ro-fl-slA/d5,E1   1,059  19.61 
  ปานกลาง Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 Kh-gm-slA/d5,E1 Ro-gm-clA/d5,E0  

Te-gm-slA/d5,E1 
 2,664  49.34 

  ไม่เหมาะสม Ho-sglE/d2c,E3 Klt-clB/d2c,E1 Klt-clC/d2c,E2 Klt-clD/d2c,E2 Ntn-clB/d3c,E1  
Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 Pto-slD/d3c,E2 

1,342  24.86 
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ตารางท่ี 22 สรุปความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ พ้ืนที่ด าเนินการบ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน   
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (ต่อ) 

กิจกรรม 
ระดับความ
เหมาะสม 

กลุ่มชุดดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

ดี Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 Km-slB/d5,E1   1,050  19.46 
ปานกลาง Klt-clB/d2c,E1 Kh-gm-slA/d5,E1 Ro-fl-slA/d5,E1 Ro-gm-clA/d5,E0 Te-gm-slA/d5,E1 2,409 44.60 

  ไม่เหมาะสม Ho-sglE/d2c,E3 Kc-clC/d2g,E2 Klt-clC/d2c,E2 Klt-clD/d2c,E2 Ntn-clB/d3c,E1 

Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 Pto-slD/d3c,E2 
 1,606  29.75 

อาคารต่ าๆ ดี Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 Km-slB/d5,E1   1,457  26.99 
  ปานกลาง Klt-clB/d2c,E1 Ntn-clB/d3c,E1 Kh-gm-slA/d5,E1 Ro-fl-slA/d5,E1 Ro-gm-clA/d5,E0  

Te-gm-slA/d5,E1 
2,779  51.45 

  ไม่เหมาะสม Ho-sglE/d2c,E3 Klt-clC/d2c,E2 Klt-clD/d2c,E2 Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1  

Pto-slD/d3c,E2 
 829   15.37  

การใช้ยานพาหนะ ใน
ฤดูฝน 

ดี Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 Klt-clB/d2c,E1 Km-slB/d5,E1 Kh-gm-slA/d5,E1  
Ro-fl-slA/d5,E1 Te-gm-slA/d5,E1 

 3,243  60.06 

ปานกลาง Kc-clC/d2g,E2  Klt-clC/d2c,E2  Ntn-clB/d3c,E1  Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1  
Ro-gm-clA/d5,E0  

 1,497 27.71 

  ไม่เหมาะสม Ho-sglE/d2c,E3 Klt-clD/d2c,E2 Pto-slD/d3c,E2  325  6.04 
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5) การใช้เป็นบ่อขุด 
(1) ดินมีความเหมาะสมดีปานกลางส าหรับใช้เป็นบ่อขุด มีข้อจ ากัดเรื่องความซึม

น้ าของดินใต้ความลึกของบ่อขุด  ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 
Km-slB/d5,E1 Ro-gm-clA/d5,E0 และ Te-gm-slA/d5,E1  มีเนื้อที่ 2,048 ไร่ หรือร้อยละ 37.93 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ 

(2) ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นบ่อขุด มีข้อจ ากัดเรื่องความซึมน้ าของดินใต้
ความลึกของบ่อขุด ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ho-sglE/d2c,E3 Klt-clB/d2c,E1 Klt-clC/d2c,E2 Klt-clD/d2c,E2 
Ntn-clB/d3c,E1 Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 Pto-slD/d3c,E2 Kh-gm-slA/d5,E1 และ Ro-fl-slA/d5,E1  มี
เนื้อท่ี 3,017 ไร่ หรือร้อยละ 55.88 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

6) การใช้เป็นอ่างเก็บน  าขนาดเล็ก 
(1) ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก มีข้อจ ากัด

เรื่องความซึมน้ าของดิน  ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 Ro-gm-clA/d5,E0 
และ Te-gm-slA/d5,E1 มีเนื้อที่ 1,653 ไร่ หรือร้อยละ 30.62 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(2) ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก มีข้อจ ากัดเรื่องความซึมน้ า
ของดิน ความลึกของชั้นซาบซึมน้ า และความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ho-sglE/d2c,E3 Klt-clB/d2c,E1 
Klt-clC/d2c,E2 Klt-clD/d2c,E2 Km-slB/d5,E1 Ntn-clB/d3c,E1 Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 Pto-slD/d3c,E2 
Kh-gm-slA/d5,E1 และ Ro-fl-slA/d5,E1  มีเนื้อที ่3,412 ไร่ หรือร้อยละ 63.19 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

7) การใช้เป็นคันกั นน  า 
(1) ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นคันกั้นน้ า ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cp-slB/d2g,E1 

Kc-clB/d2g,E1 และ Kc-clC/d2g,E2 มีเนื้อที ่1,062 ไร่ หรือร้อยละ 19.68 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
(2) ดินมีความเหมาะสมปานกลาง ส าหรับใช้เป็นคันกั้นน้ า มีข้อจ ากัดเรื่องการ

จ าแนกดินตามระบบ Unifed และความหนาของวัสดุ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Km-slB/d5,E1 Ntn-clB/d3c,E1 
Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 Pto-slD/d3c,E2 Kh-gm-slA/d5,E1 Ro-fl-slA/d5,E1 Ro-gm-clA/d5,E0 
และ Te-gm-slA/d5,E1 มีเนื้อที ่3,211 ไร่ หรือร้อยละ 59.46 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(3) ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นคันกั้นน้ า มีข้อจ ากัดเรื่องความหนาของวัสดุ ได้แก ่
หน่วยแผนที่ Ho-sglE/d2c,E3 Klt-clB/d2c,E1 Klt-clC/d2c,E2 และ Klt-clD/d2c,E2 มีเนื้อที่ 792 ไร่ หรือร้อยละ 
14.67 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

8) การใช้ท าระบบบ่อเกรอะ 
(1) ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Km-slB/d5,E1  

และ Ro-fl-slA/d5,E1 มีเนื้อที่รวม 1,059 ไร่ หรือร้อยละ 19.61 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
(2) ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ ากัดเรื่องความ

ซึมน้ าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 Kh-gm-slA/d5,E1 
Ro-gm-clA/d5,E0 และ Te-gm-slA/d5,E1 มีเนื้อที่รวม 2,664 ไร่ หรือร้อยละ 49.34 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

 (3) ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่องความลึกถึงชั้น
หินพ้ืน และความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ho-sglE/d2c,E3 Klt-clB/d2c,E1 Klt-clC/d2c,E2 Klt-clD/d2c,E2 
Ntn-clB/d3c,E1 Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 และ Pto-slD/d3c,E2 มีเนื้อที่รวม 1,342 ไร่ หรือร้อยละ 
24.86 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
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 9) การใช้ส าหรับสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
(1) ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่ 

หน่วยแผนที่ Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 และ Km-slB/d5,E1 มีเนื้อที่  1,050 ไร่ หรือร้อยละ 19.46 
ของพ้ืนทีด่ าเนินการ 

(2) ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
มีข้อจ ากัดเรื่องการจ าแนกดินตามระบบ Unifed การระบายน้ าของดิน ความลาดชันและความลึกถึงชั้น
หินพ้ืน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Klt-clB/d2c,E1 Kh-gm-slA/d5,E1 Ro-fl-slA/d5,E1 Ro-gm-clA/d5,E0 และ 
Te-gm-slA/d5,E1 มีเนื้อที ่2,409 ไร่ หรือร้อยละ 44.60 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

(3) ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีข้อจ ากัดเรื่อง
ความลาดชันและความลึกถึงชั้นหินพื้น ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ho-sglE/d2c,E3 Kc-clC/d2g,E2 Klt-clC/d2c,E2 
Klt-clD/d2c,E2 Ntn-clB/d3c,E1 Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 และ Pto-slD/d3c,E2 มี เนื้อที่  1,606 ไร่ หรือ
ร้อยละ 29.75 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

 10) การใช้ส าหรับสร้างอาคารต่ าๆ 
(1) ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับใช้สร้างอาคารต่ าๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cp-slB/d2g,E1 

Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 และ  Km-slB/d5,E1 มี เนื้ อที่  1,457 ไร่  หรือร้อยละ 26.99 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ 

(2) ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้สร้างอาคารต่ าๆ มีข้อจ ากัดเรื่องการ
จ าแนกดินตามระบบ Unifed และการระบายน้ าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Klt-clB/d2c,E1 Ntn-clB/d3c,E1 
Kh-gm-slA/d5,E1 Ro-fl-slA/d5,E1 Ro-gm-clA/d5,E0 และ Te-gm-slA/d5,E1 มี เนื้อที่  2,779 ไร่ หรือ
ร้อยละ 51.45 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

(3) ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้สร้างอาคารต่ าๆ มีข้อจ ากัดเรื่องความลาดชันและ
ความลึกถึงชั้นหินพ้ืน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ho-sglE/d2c,E3 Klt-clC/d2c,E2 Klt-clD/d2c,E2 Ntn-clC/d3c,E2 
Pto-slC/d3c,E1 และ Pto-slD/d3c,E2 มีเนื้อที ่829 ไร่ หรือร้อยละ 15.37 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

11) การใช้ส าหรับใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน 
(1) ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 

Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 Klt-clB/d2c,E1 Km-slB/d5,E1 Kh-gm-slA/d5,E1 Ro-fl-slA/d5,E1 และ 
Te-gm-slA/d5,E1 มีเนื้อที ่3,243 ไร่ หรือร้อยละ 60.06 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(2) ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มีข้อจ ากัด
เรื่องเนื้อดิน และความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kc-clC/d2g,E2 Klt-clC/d2c,E2 Ntn-clB/d3c,E1 Ntn-clC/d3c,E2 
Pto-slC/d3c,E1 และ Ro-gm-clA/d5,E0 มีเนื้อที ่1,497 ไร่ หรือร้อยละ 27.71 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

(3) ดินไม่เหมาะสมส าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มีข้อจ ากัดเรื่องความ
ลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ho-sglE/d2c,E3 Klt-clD/d2c,E2 และ Pto-slD/d3c,E2 มีเนื้อที่ 325 ไร่ หรือร้อยละ 
6.04 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  
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7.3.9 สภาพปัญหาทรัพยากรดินพื นที่ด าเนินการโครงการเขตพัฒนาที่ดินฯ และ
แนวทางแก้ไข 

 จากการศึกษาลักษณะและสมบัติของดินในบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ ได้ท าการวิ เคราะห์
ข้อมูลทรัพยากรดิน และสรุปปัญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่  ดังตารางที่ 23 และภาพที่ 23 พร้อมทั้งแนว
ทางการแก้ไขปัญหาไว้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 23 ปัญหาทรัพยากรดิน พ้ืนที่ด าเนินการบ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7  

   ต าบลกระแสบน  อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  
 

ดินปัญหา เนื อที(่ไร่) ร้อยละ 
1 ดินตื น    1,854 34.45 
  1.1 ตื้นถึงก้อนกรวด ลูกรังหรือเศษหิน    1,062  19.68 
    หน่วยแผนที่ Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2     
  1.2 ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น       792  14.67 

  
 

หน่วยแผนที่ Ho-sglE/d2c,E3 Klt-clB/d2c,E1 Klt-clC/d2c,E2  
Klt-clD/d2c,E2 

    

2 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า    3,211  59.46 

 

Km-slB/d5,E1 Ntn-clB/d3c,E1 Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1  
Pto-slD/d3c,E2 Kh-gm-slA/d5,E1 Ro-fl-slA/d5,E1 Ro-gm-clA/d5,E0  

Te-gm-slA/d5,E1 

  

3 ดินบนพื นที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC)        23  0.42 
4 พื นที่อื่นๆ  (U และ W ) 312  5.77 

เนื อที่รวม    5,400  100.00  
 

  1) ดินตื้น ดินเป็นดินตื้นมีชั้นกรวดลูกรัง เศษหินหร็ อหินพ้ืน ภายใน 50 เซนติเมตร 
เป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนและการชอนไชของรากพืช มีเนื้อที่รวม 1,854 ไร่ หรือร้อยละ 34.35 ของ
พ้ืนที่ด าเนินการ พบเป็น  

   (1.1) ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง มีชั้นลูกรังหรือก้อนกรวดปะปนในดินมาก ภายใน
ความลึก 50 เซนติเมตร จากหน้าดิน ได้แก่บริเวณหน่วยแผนที่ Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 และ Kc-clC/d2g,E2  
มีเนื้อที ่1,062 ไร่ หรือร้อยละ 19.68 ของพ้ืนที่ 

   (1.2) ดินตื้นถึงชั้นหิน พบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากหน้าดิน 
ได้แก่ บริเวณหน่วยแผนที่ Ho-sglE/d2c,E3 Klt-clB/d2c,E1 Klt-clC/d2c,E2 และ Klt-clD/d2c,E2 มีเนื้อที่ 
792 ไร่ หรือร้อยละ 14.67 ของพ้ืนที ่
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 148 

 
  

 
148  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 149 

  แนวทางการแก้ไข 
   1) บริเวณพ้ืนที่ที่หน้าดินมีเศษหิน ก้อนหินหรือลูกรังมาก รวมกับพ้ืนที่ที่มีความ

ลาดชันสูงมากหรือพ้ืนที่เป็นป่า หรือพ้ืนที่มีหินโผล่มาก ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ควรปล่อย
ไว้เป็นพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ หรือแหล่งต้นน้ าล าธาร ส าหรับพ้ืนที่ทิ้งร้าง ควรปลูกไม้ใช้สอยโตเร็วหรือฟ้ืน
สภาพป่าให้กลับคืนมา 

   2) การปลูกพืชผัก พืชไร่ ควรปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี โดยปลูกพืชบ ารุงดินร่วม
ด้วยเลือกใช้พ้ืนที่เพาะปลูกที่มีหน้าดินหนามากกว่า 25 เซนติเมตร และไม่มีเศษหินหรือหินพ้ืนโผล่ และมี
การไถพรวนน้อยที่สุด ควรรักษาความชื้นในดินโดยการปลูกพืชคลุมดินระหว่างแถวและใช้วัสดุคลุมโคนต้น
เพ่ือไม่ให้ชั้นลูกรังจับตัวกันแน่นแข็งจนเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยคอก 
หรือปุ๋ยหมัก (พด.1) อัตรา 3-4 ตันต่อไร่ หรือหว่านเมล็ดถั่วพร้า ปอเทือง แล้วไถกลบระยะออกดอก 
ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืช เพ่ือบ ารุงดินและเพ่ิมอินทรียวัตถุ โดยใช้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพ (พด.2) 
และ/หรือปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

   3) การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น สภาพดินตื้นไม่ควรปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือพืชราก
ลึก แต่หากเป็นความต้องการ จ าเป็นต้องมีการจัดการหลุมปลูกเฉพาะ การเตรียมหลุมปลูกอาจกระท าโดย
ใช้แรงเครื่องจักรขนาดเล็กเนื่องจากเป็นดินตื้นยากแก่การขุดด้วยแรงคนโดยเฉพาะในพ้ืนที่ดินตื้นถึงชั้นหิน
พ้ืน ควรขุดหลุมปลูก ขนาด 50X50X50 เซนติเมตร หรือตื้นกว่าจนถึงแนวหินพ้ืน หากตื้นกว่า 30 เซนติเมตร 
ควรย้ายพ้ืนที่หลุมปลูก ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินที่ไม่มีเศษหินร่วมกับปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก อัตรา 25-30 
กิโลกรัมต่อหลุม และควรปลูกหญ้าแฝกรอบโคนต้นเพ่ือรักษาความชื้นในดิน ควรปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ย
คอกหรือปุ๋ยหมัก (พด.1) อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อต้น โดยใช้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพ (พด.2) และ/หรือ
ปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนที่เหมาะสม  เมื่อไม้ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น  ควรมีไม้ค้ ายันและเอาหน้าดินบริเวณใกล้เคียง
มาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกพูนโคนอยู่เป็นประจ า  เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ท าให้ไม่ล้มง่าย 

4) ควรมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมร่วมด้วย เช่น ไถพรวนและปลูกพืช
ตามแนวระดับ ปลูกพืชคลุมดิน เป็นต้น มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น ใน
สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ควรปลูกพืชปุ๋ยสด ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชแซม ท าแนวหญ้าแฝกขวางความลาดเท ส่วนสภาพที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดควรเพ่ิมมาตรการที่จะ
ชะลอความเร็วในการไหลของน้ าโดย วิธีการสร้างคันดิน การท าขั้นบันได ท าคูน้ าขอบเขา เป็นต้น  

5) พัฒนาแหล่งน้ าและระบบการให้น้ าในพื้นที่ปลูก 

2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เนื่องจากวัตถุต้นก าเนิดดินมีธาตุอาหารตามธรรมชาติน้อย 
ประกอบกับเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้มีการปรับปรุงบ ารุง
ดินเท่าที่ควร ได้แก่ บริเวณหน่วยแผนที่ Km-slB/d5,E1 Ntn-clB/d3c,E1 Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 
Pto-slD/d3c,E2 Kh-gm-slA/d5,E1 Ro-fl-slA/d5,E1 Ro-gm-clA/d5,E0 และ  Te-gm-slA/d5,E1 มี เนื้ อที่
รวม 3,211 ไร่ หรือร้อยละ 59.46 ของพ้ืนที่ด าเนินการ นอกจากนี้ดินความอุดมสมบูรณ์ต่ ายังเป็นปัญหา
ร่วมกับดินตื้นที่กล่าวมาแล้วด้วย  

แนวทางการแก้ไข  
ส าหรับการปลูกพืชไร่ ควรใช้พืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า หรือถ่ัวพุ่ม เนื่องจาก

เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ที่ค่อนข้างแล้ง โดยปลูกก่อนพืชหลักแล้วไถกลบในระยะออกดอก หรือปลูกแซม

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 150 

ระหว่างแถวของพืชหลักแล้วไถกลบระหว่างร่อง หลังจากปลูกพืชหลักแล้ว อาจใช้น้ าหมักชีวภาพ (พด.2) 
1 ลิตรเจือจางน้ า 500 ลิตรฉีดพ่น ร่วมกับปุ๋ยหมัก (พด.1) ใส่เป็นแถวในอัตรา 2-4 ตันต่อไร่ ร่วมกับใส่
ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิต โดยน าดินไปตรวจหาค่าธาตุอาหารในดิน (ส่งวิเคราะห์หรือใช้
ชุดตรวจสอบดินแบบเร็ว) เมื่อทราบค่าธาตุอาหารในดินแล้ว ท าให้สามารถพิจารณาว่าควรใส่ปุ๋ยชนิดใด
เและปริมาณเท่าไร ที่พืชต้องการเพื่อเป็นการลดการใส่ปุ๋ยเคมีเกินความต้องการของพืช 

ส าหรับการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล ใช้ปุ๋ยหมัก (พด.1) ใน 2 ระยะ ได้แก่ ช่วง
เตรียมหลุมปลูก โดยใช้รองก้นหลุม หรือคลุกเคล้ากับดินที่ใช้กลบหลุม ระยะต่อมาเป็นการบ ารุงต้น ใส่
รอบทรงพุ่มโดยการขุดเป็นร่องรอบต้นตามแนวทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยหมักในร่องแล้วกลบด้วยดิน ในไม้ยืนต้นหรือ
ไม้ผลขนาดเล็กใช้ในอัตรา 15-25 กิโลกรัมต่อหลุม ไม้ยืนต้นหรือไม้ผลขนาดใหญ่ใช้ในอัตรา 25-50 กิโลกรัม
ต่อหลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน อาจใช้น้ าหมักชีวภาพ (พด.2) 1 ลิตรเจือจางน้ า 500 ลิตรฉีด
พ่น เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

3) ดินบนพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 23 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
มีความลาดชันมากว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มที่จะเกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย ได้แก่ บริเวณ
หน่วยแผนที่ SC   พ้ืนที่ดังกล่าวจึงควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ หรือป่าเชิงอนุรักษ์ 

4) พ้ืนที่อ่ืนๆ มีเนื้อที่ 312 ไร่ หรือร้อยละ 5.77 ของพ้ืนที่ด าเนินการ ได้แก่ บริเวณที่
อยู่อาศัยและแหล่งน้ า 

7.3.10 ศักยภาพทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรและแนวทางการพัฒนา 
 จากข้อมูลทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ชั้นความเหมาะสมของดินในการปลูก

พืชเศรษฐกิจ ข้อมูลตลาด ร่วมกับพิจารณาทิศทางเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ร่างแผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2557-2560 รว่มกับความต้องการของเกษตรกร  

  พบว่าพ้ืนที่ด าเนินการ มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพ่ือผลิตพืชอาหาร      
พืชพลังงานและวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งที่รองรับการบริโภคจากนักท่องเที่ยว
ของจังหวัด การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมภายในจังหวัด
และการขยายโอกาสในการขายผลผลิตนอกพ้ืนที่จากการเป็นจังหวัดเป้าหมายพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)  

 การประเมินศักยภาพทรัพยากรดินเพ่ือการผลิตพืช หลังจากก าหนดให้พ้ืนที่ลาดชัน
เชิงซ้อน ซึ่งไม่เหมาะส าหรับท าการเกษตรเป็นพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ และให้ป่าผลัดใบสมบูรณ์ที่อยู่นอกพ้ืนที่
มีความลาดชันเชิงซ้อนเป็นพ้ืนที่ป่านอกเขตป่าตามกฎหมาย สามารถสรุปพ้ืนที่ศักยภาพการผลิตพืชใน
พ้ืนที่ด าเนินการ (ตารางที่ 24 และภาพที่ 24) ดังนี้ 

1) พื นที่มีศักยภาพผลิตพืชผัก  
 พืชผักเป็นที่ต้องการบริโภคทั้งภาคครัวเรือนและผลิตเพ่ือรองรับการขยายตัว  
ด้านการท่องเที่ยวและด้านอุตสาหกรรม ที่มีการขยายตัวจากการเป็นพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง ปริมาณความต้องการบริโภคอาหารเพ่ิม
มากขึ้นตามจ านวนนักท่องเที่ยวและจ านวนประชากรที่เข้ามาจากการขยายตัวดังที่กล่าวมาแล้ว ตลาด
ส าหรับการขายผลผลิตนอกจากการบริโภคภาคครัวเรือนแล้ว ยังมุ่งเน้นที่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม   
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ตารางท่ี 24 ศักยภาพดิน พ้ืนที่ด าเนินการบ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6  บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน 
   อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

หน่วย 
แผนที่ 

ศักยภาพทรัพยากรดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
1 พ้ืนที่มีศักยภาพผลิตพืชผัก  216 4.00 
2 พ้ืนที่มีศักยภาพผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น 2,445 45.27 
3 พ้ืนที่มีศักยภาพผลิตพืชไร่ 2,099 38.87 
4 พ้ืนที่มีศักยภาพ ส าหรับการปลูกป่า 3 อย่าง  

ประโยชน์ 4 อย่าง 
293 5.45 

5 พ้ืนที่คงไว้เป็นเขตป่านอกเขตป่าตามกฏหมาย 12 0.22 
6 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 23 0.42 
7 พ้ืนที่อ่ืนๆ (U และ W) 312 5.77 

เนื อที่รวมทั งหมด 5,400 100.00 

   สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึกมาก พ้ืนที่มีความเหมาะสมดี
ในการปลูกพืชผัก ข้อจ ากัดเล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า พ้ืนที่อยู่ข้างแม่น้ าประแสร์ ซึ่งเป็น
แหล่งน้ าที่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งเพ่ือให้มีน้ าใช้ตลอดปี ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ro-gm-clA/d5,E0 มีเนื้อ
ที่ 216 ไร่ หรือร้อยละ 4.00 ของพ้ืนที่ด าเนินการ สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นยางพารา รองมา
เป็นไม้ผลผสม พ้ืนที่นี้มีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ดินมีศักยภาพในการปลูกพืชได้
หลายชนิด จากการพิจารณาข้อได้เปรียบในการเป็นพ้ืนที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนมีความต้องการ
ด้านอาหาร การคมนาคมสายหลักสะดวก มีแหล่งน้ าที่สามารถส ารองน้ าไว้ใช้ตลอดปี และเป็นพ้ืนที่เปิด
ตลาดส าหรับการผลิตพืชผักในบริเวณนี้ การปลูกพืชผักต่างชนิดและมีช่วงเวลาต่างในการให้ผลผลิตท าให้
เกษตรกรมีรายได็ จากการขายผลผลิตต่อเนื่องตลอดปี จึงก าหนดให้พื้นท่ีนี้มีศักยภาพผลิตพืชผัก 

   การก าหนดเป็นพ้ืนที่มีศักยภาพผลิตพืชผักนั้น เสนอเป็นทางเลือกส าหรับการ
ปรับเปลี่ยนหรือลดพ้ืนที่จากการปลูกพืชเดิม เนื่องจากราคายางพาราในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ความต้องการปลูกพืชที่มีรายได้ตลอดปี การเพ่ิมความหลากหลายของชนิดพืชที่ปลูกซึ่งจะชวยลดการ
ระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช เพ่ิมพูนรายได้ กระจายความเสี่ยงและพยุงรายได้กรณีผลผลิตประเภทใด
ประเภทหนึ่งราคาตก 
 แนวทางการพัฒนา 

1) ปรับปรุงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ต่ า พัฒนาให้เป็นพ้ืนที่มีศักยภาพสูงส าหรับ
ผลิตพืชผัก ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด โดยหว่านปอเทือง 4-6 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบระยะออกดอก ร่วมกับ
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตันต่อไร่ ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ในช่วงพักดินก่อนปลูกพืชผัก ร่วมกับใช้ปุ๋ยเคมี
ตามค่าวิเคราะห์ดินให้สอดคล้องกับความต้องการของพืชในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ควรใช้แนวทางของ
เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดสารพิษ ลดการใช้สารเคมี 
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2) จัดท าปฏิทินเพาะปลูก ปลูกพืชคละชนิดกัน เช่น ผักสลัด ขึ้นฉ่าย ผักโขมแดง 
ผักบุ้งจีน คะน้า กะเพรา โหระพา ผักพ้ืนบ้าน และผักเครื่องเคียงต่างๆ ทยอยปลูกตามอายุเก็บเกี่ยว
เพ่ือให้ได้เวลาเก็บเกี่ยวไล่เลี่ยกันแบบหลากชนิดและมีผลผลิตออกตลอดปี ผลผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งไมม่าก
เกินไปจนท าให้เสียราคาและมีสินค้าจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเก็บเกี่ยวพืชผักแต่ละชนิดหมดแล้ว ให้
พลิกดินกลบตอเดิมร่วมกับฉีดน้ าหมักชีวภาพ พด.2 ท าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ทิ้งไว้ 3 วัน ก่อนปลูกใหม่โดยปลูก
พืชหมุนเวียน ไม่ปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ าที่เดิมเพ่ือป้องกันโรคแมลง เมื่อปลูกไป 3-4 รุ่น ควรท าการพักดิน
และปรับปรุงบ ารุงงดินดังกล่าวในข้อ 1 

3) การอนุรักษ์ดินและน้ า ควรป้องกันการชะล้างของดินโดยปลูกหญ้าแฝกริมตลิ่ง
ล าน้ าประแสร์ ริมขอบพ้ืนที่เพาะปลูก ป้องกันน้ าเข้าท่วมพ้ืนที่เนื่องจากอยู่ใกล้แม่น้ าประแสร์ในฤดูฝนอาจมี
น้ าเข้าท่วม โดยการท าคันดินและทางระบายน้ า ตลอดจนท าบ่อน้ าประจ าไร่นา เพ่ือกักเก็บน้ าส่วนเกินไว้
ใช้ในฤดูแล้ง  

4) จัดท าทางล าเลียงหรือเส้นทาง เพ่ือสะดวกในการขนส่งหรือการมารับซื้อ
ผลผลิตในพ้ืนที ่

5) จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอตลอดฤดูปลูกและพัฒนาระบบการให้น้ า โดยขุด
บ่อให้มีปริมาณกักเก็บน้ าให้พอใช้ตลอดฤดูแล้งและวางระบบการให้น้ าแบบน้ าหยดหรือหัวเหวี่ยง เพ่ือลด
เวลา แรงงานในการรดน้ าและใส่ปุ๋ย 

6) เนื่องจากดินมีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชหลายชนิด หากเกษตรกรมี
ความพร้อม การพัฒนาปลูกพืชที่มีความหลากหลายร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ในแนวทางไร่นาสวนผสมหรือ
เกษตรทฤษฎีใหม่จะเป็นการเพิ่มรายได้บนพ้ืนฐานความพอเพียง 

2) พื นที่มีศักยภาพผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น 
   ไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ สละ และลองกอง เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมและ

มีความต้องการของตลาดสูง ประกอบกับจังหวัดระยองมีนโยบายสนับสนุนให้มีพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทิศทางนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายใหญ่ในการให้ประเทศ
ไทยเป็น “ชาติมหาอ านาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก”็โดยให้ภาคตะวันออกเป็นฐานตามโครงการ
จัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (eastern fruit corridor) ผลักดันให้ป็นมหานครผลไม้ของโลกภายในปี 
พ.ศ. 2564 

ไม้ยืนต้น ส าหรับยางพาราแม้ราคายางพาราตกอย่างต่อเนื่องและตามนโยบาย
รัฐบาลให้ลดพ้ืนที่ปลูกยางพารา แต่เนื่องจากมีการปลูกอยู่ เดิมในพ้ืนที่และยังไม่หมดอายุการเปิดหน้ายาง 
การโค่นต้นเพ่ือปลูกพืชทางเลือกต้องใช้ต้นทุนและยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันที จึงควรคง
ยางพาราที่ยังมีอายุการเปิดหน้ายาง มุ่งเน้นการผลิตน้ ายางคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 
20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ในการเป็นผู้น าในตลาดซื้อขายยางธรรมชาติเพ่ือเป็นผู้ส่งออกยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑ์ยางพาราอันดับ 1 ของโลกในอนาคต  

ส่วนปาล์มน้ ามัน เป็นพืชใช้ประโยชน์ใน 3 ช่องทาง คือ พืชอาหาร (แปรรูปเป็น
น้ ามันปาล์มเพ่ือการบริโภค) โอลีโอเคมี (แปรรูปเป็นสารเคมีตั้งต้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ) และเป็นพืช
พลังงาน (ผลิตเป็นไบโอดีเซล) ปาล์มน้ ามันมีบทบาทเป็นพืชพลังงานที่ส าคัญ ที่ผ่านมารัฐบาลได้สนับสนุน
การเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปาล์มน้ ามันคือ ปลูกในแหล่งที่มี
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ปริมาณฝน 1,800-2,400 มิลลิเมตร/ปี มีปริมาณแสงแดดไม่ต่ ากว่า 5 ชั่วโมง ต่อวันโดยเฉลี่ย อุณหภูมิโดย
เฉลี่ย 28-32 องศาเซลเซียส และไม่ควรมีฤดูแล้งติดต่อกันเกิน 90 วัน ซึ่งพ้ืนที่ด าเนินการมีข้อจ ากัดเรื่อง
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยที่ 1,300 มิลลิเมตร/ปี แต่เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ าธรรมชาติและคลองส่งน้ าชลประทาน 
สามารถวางระบบการให้น้ าได้ พื้นที่ใกล้แหล่งรับซื้อที่อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยออง ระยะเวลาและการ
คมนาคมสะดวกในการขนส่งผลผลิตเข้าโรงงาน  

สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึกมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
พ้ืนที่มีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น มีข้อจ ากัดเล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า
และเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายในบางพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Km-slB/d5,E1 Kh-gm-slA/d5,E1 Ro-fl-slA/d5,E1 
และ Te-gm-slA/d5,E1 มีเนื้อที่ 2,445 ไร่ หรือร้อยละ 45.27 ของพ้ืนที่ สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบันส่วนใหญ่
เป็นยางพาราและไม้ผลผสม รองมาเป็นปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง และพ้ืนที่รกร้าง ตามล าดับ มีศักยภาพ
ในการปลูกพืชได้หลายชนิด จากการพิจารณาถึงความต้องการทางตลาด ราคา นโยบายรัฐบาล ความได้เปรียบ
ในการเป็นพ้ืนที่เป้าหมายระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก การขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ซึ่งท าให้ความต้องการบริโภคอาหารและต้องการวัตถุดิบเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตเพ่ิมมากขึ้น จึงก าหนดให้
พ้ืนที่นี้มีศักยภาพผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น  

   การก าหนดเป็นพื้นที่มีศักยภาพผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นนั้น เสนอเป็นทางเลือกส าหรับ
การปรับเปลี่ยน เพ่ิมหรือลดพ้ืนที่จากการปลูกพืชในปัจจุบัน และเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่รกร้าง จากการ
พิจารณาดังกล่าวมาแล้ว ควรก าหนดเป้าหมายในการปลูกไม้ผลเป็นหลัก  รองมาเป็นยางพาราและปาล์ม
น้ ามัน ไม่ควรปลูกพืชใดพืชหนึ่งเพียงชนิดเดียวเพ่ือให้มีความหลากหลายของผลผลิตและรายได้ ลดความ
เสี่ยงและพยุงราคากรณีผลผลิตประเภทใดประเภทหนึ่งราคาตกเนื่องจากสินค้าล้นตลาด 

   แนวทางการพัฒนาไม้ผล 
  1) ควรใช้แนวทางของเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดสารพิษ ลดการ

ใช้สารเคมี เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต  
 2) เพ่ิมศักยภาพการผลิต โดยการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมคุณภาพของ

ผลผลิต ควบคุมกระบวนการผลิตไม้ผลให้ถูกต้องตามระบบการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (GAP)  เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เช่น ThaiGAP และ Q-GAP 

 3) ปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพ ควบคู่กับ
การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินที่ต่างกันไปในไม้ผลแต่ละชนิด ร่วมกับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
เพ่ือรักษาความชุมชื้นของดิน เช่น การปลูกหญ้าแฝกรอบโคนต้น แก้ปัญหาเรื่องความอุดมสมบูรณ์ต่ าและดิน
บนเป็นดินร่วนปนทรายเพ่ือพัฒนาเป็นพื้นที่มีศักยภาพสูงส าหรับผลิตไม้ผลต่อไป 

 4) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดให้เข้าชมและ
รับประทานผลไม้จากในสวน รวมกลุ่มพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการแปรรูปผลไม้ที่ล้นตลาดเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิต เช่น การท าน้ าผลไม้บรรจุขวด ไอติม/โยเกิร์ตผลไม้ตามฤดูกาล การท าไวน์  การท าผลไม้
อบแห้ง การหยี เป็นต้น 

 5) พัฒนาแหล่งน้ าเพิ่มเติมและท าระบบการน าน้ าจากคลองชลประทานมา
ใช้ในพ้ืนที่เพาะปลูก รวมทั้งปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถกักเก็บน้ าได้ดีข้ึน 
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 6) เนื่องจากดินมีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผลหลายชนิด 
หากในอนาคตเกษตรกรมีพืชทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีการบริหารจัดการที่ ดีก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนพืชได้ตามความเหมาะสม 

   แนวทางการพัฒนายางพารา ปาล์มน้ ามัน 
  1) ควรใช้แนวทางของเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี เพ่ือลดต้นทุนการผลิต

และเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต 
 2) ท าการเกษตรกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชตามแนว

ระดับ ปลูกหญ้าแฝกเป็นแถบขวางความลาดเท เพ่ือลดปัญหาการชะล้างและเป็นการเก็บความชื้นให้ดิน 
เป็นต้น 

 3) ส าหรับยางพาราทีย่ังไม่เปิดหน้ายางควรเปิดหน้ายางเมื่ออายุเหมาะสม ไม่
เร่งการเปิดหน้ายาง เน้นการผลิตน้ ายางคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี  

 4) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมเติมและท าระบบการน าน้ าจากคลองชลประทานมาใช้
ในพ้ืนที่เพาะปลูก รวมทั้งปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถกักเก็บน้ าได้ดีขึ้น ส าหรับปาล์มน้ ามันควร
ท าระบบการให้น้ าในแปลงเพาะปลูก และควรมีการเหวี่ยงน้ าระหว่างต้นเพ่ือเพ่ิมความชื้นในอากาศในฤดู
แล้ง โดยเฉพาะช่วงออกดอกและติดผล  

3) พื นที่มีศักยภาพผลิตพืชไร่ 
 สับปะรด เป็นพืชที่มีความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง มีแหล่งรองรับผลผลิต
ของเกษตรกรปีละ 1.80-2.00 ล้านตันจากผลผลิตทั้งหมด ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูป ผลผลิต
ที่เหลือประมาณร้อยละ 20 ใช้ในรูปสับปะรดบริโภคสดภายในประเทศและส่งออก ตลาดการรับซื้อใกล้พ้ืนที่
ด าการอยู่ที่อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในปี 2558 ประเทศอินโดนีเซียได้ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกสับปะรด
ไปปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามันแทนท าให้ปริมาณสับปะรดในตลาดกลางลดลง ประกอบกับการขยายตัว
ทางด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ท าให้โอกาสในการขายเพ่ือบริโภคผลสดของ
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม และประชากรทีม่าจากภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมจ านวนขึ้น 
  มันส าปะหลัง เป็นอีกพืชพลังงานส าคัญใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอธทานอลและ
วัตถุดิบส าคัญในการผลิตอาหารสัตว์ ปัจจุบันราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมกับความต้องการของตลาดโลก สถานการณ์ปัจจุบันมีความต้องการมากกว่าปริมาณผลผลิตที่มี
ในตลาด ท าให้ราคามันส าปะหลังเพ่ิมสูงขึ้นทั้งระบบ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้ร่วมกับ
สมาคมมันส าปะหลังที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมขยายตลาดสินค้ามันส าปะหลังอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเจรจาขาย
สินค้ากับประเทศตุรกีและเกาหลีใต้ ค าสั่งซื้อคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 1 ปี และยังคงมีการผลักดันส่งออกไป
ตลาดเดิมอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มการส่งออกยังคงสดใสโดยเฉพาะในตลาดจีน เนื่องจากรัฐบาลจีนมีนโยบาย
เพ่ิมการใช้เอทานอลในน้ ามันเชื้อเพลิง (E10) ภายในปี 2563 ซึ่งจะส่งผลให้มีความต้องการใช้ เอทานอล
เพ่ิมขึ้นมากกว่า 10 ล้านตัน กรมการค้าต่างประเทศได้ดูแลการน าเข้าและป้องกันการน าเข้ามันส าปะหลัง
ด้อยคุณภาพเพ่ือไม่ให้กระทบราคาภายในประเทศ และให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยว
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ลานรับซื้อมันส าปะหลังใกล้พ้ืนที่ด าเนินการมีหลายจุดในจังหวัด
ระยอง ส่วนใหญ่อยู่อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
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   ข้าวโพดหวาน เป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี และปลูกได้ทั่วไปทุก
ภาคของประเทศ แหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง มีราคา
และตลาดการส่งออกที่ดี ส าหรับในพ้ืนที่ด าเนินการมองถึงการผลิตเพ่ือการบริโภคไม่มีเป้าหมายถึงการ
ส่งออก เนื่องจากไม่มีแหล่งรับซื้อเพ่ือการส่งออกในพ้ืนที่ มองตลาดในเป้าหมายเดียวกันกับการผลิตพืชผัก 
คือ กลุ่มนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่พัก 
   สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชั้น เป็นดินตื้น ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า พ้ืนที่มีความเหมาะสมดีถึงดีปานกลางในการปลูกพืชไร่ มีข้อจ ากัดเรื่องความอุดมสมบูรณ์
ของดินต่ า ในพ้ืนที่มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  มีข้อจ ากัดปานกลางเรื่องความลาดชันและมีการกร่อนดิน
ปานกลาง มีความไม่ค่อยเหมาะสมบ้างในพ้ืนที่มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cp-slB/d2g,E1 
Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 Klt-clB/d2c,E2  Klt-clC/d2c,E2 Ntn-clB/d3,E1 Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 
และ Pto-slD/d3c,E2 มีเนื้อที่ 2,099 ไร่ หรือร้อยละ 38.87 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

   สภาพการใช้ประโยชน็ ที่ดินปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นยางพารา ไม้ผลผสม รองมาพบ 
ปาล์มน้ ามัน สับปะรด มันส าปะหลัง และพ้ืนที่รกร้าง ตามล าดับ พ้ืนที่นี้มีความเหมาะสมดีถึงปานกลางใน
การปลูกพืชไร่ มีข้อจ ากัดในเรื่องเป็นดินตื้น และในพ้ืนที่มีความลาดชัน 5-20 เปอร์เซ็นต์ มีปัญหาการ
กร่อนดินปานกลางร่วมด้วย จากการพิจารณาควรปรับเปลี่ยนชนิดพืชเป็นพืชไร่หรือพืชรากไม่ลึก เพ่ือ
ไม่ให้มีข้อจ ากัดเรื่องเป็นดินตื้นในการปลูกพืช หากท าการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชไร่แล้ว ในพ้ืนที่มีความลาด
ชัน 5-20 เปอร์เซ็นต์  จะยังคงมีข้อจ ากัดเรื่องเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันและมีการกร่อน
ดินปานกลาง แต่ก็เป็นข้อจ ากัดที่หากมีการอนุรักษ์ดินและน้ าเหมาะสมสามารถป้องกันข้อจ ากัดเรื่องการชะ
ล้างของพ้ืนที่ได้ จึงก าหนดให้พื้นที่นี้มีศักยภาพผลิตพืชไร่ 

การก าหนดเป็นพ้ืนที่มีศักยภาพผลิตพืชไร่นั้น เสนอเป็นทางเลือกส าหรับการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืช ในการลดพ้ืนที่จากการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่ได้ปลูกอยู่ในปัจจุบัน หรือเพ่ิมพ้ืนที่
การปลูกสับปะรด มันส าปะหลัง รวมถึงปลูกพืชไร่ทางเลือกอย่างเช่น ข้าวโพด และเข้าใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่รกร้าง จากการพิจารณาดังกล่าวเห็นควรจัดพ้ืนที่เพาะปลูกให้สับปะรดและมันส าปะหลังเป็นหลัก 
โดยอาจสลับเพาะปลูกในบางปีที่ทิศทางตลาดพืชใดพืชหนึ่งราคาไม่ดี รองมาเป็นข้าวโพดหวาน ทั้งนี้ไม่
ควรปลูกพืชเพียงชนิดเดียวเพ่ือให้มีความหลากหลายของผลผลิตและรายได้  

   แนวทางการพัฒนา 
  1) ควรใช้แนวทางของเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดสารพิษ ลดการ

ใช้สารเคมี  
 2) ปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุน

การผลิตและเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต รวมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินให้สอดคล้องกับความต้องการของ
พืชในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม 

 3) มีมาตรการด้านอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม โดยปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูก
หญ้าแฝกขวางความลาดเท เพ่ือเป็นการป้องกันการชะล้าง สูญเสียหน้าดินในพื้นท่ีมีความลาดชัน 

 4) พัฒนาแห่งน้ าเพ่ิมเติม และท าระบบการน าน้ าจากคลองชลประทานมาใช้ใน
พ้ืนทีเ่พาะปลูก 

 5) ส าหรับสับปะรดควรรวมกลุ่มผู้ปลูกในแนวคิดแปลงใหญ่ที่ส่งเสริมตาม
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากแม้สับปะรดเป็นที่ต้องการของตลาดการบริโภคแต่ผลผลิต
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สับปะรดที่ปลูกได้ในประเทศไทย 70-80 เปอร์เซ็นต์ จะส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือใช้ในการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากสับปะรด ราคาส่งมีความถูกกว่าราคาขายผลสดโดยตรงอยู่มาก ควรมีการหาตลาดขายผล
สดเพ่ิมขึ้นหรือบางปีที่ทิศทางตลาดไม่ดีอาจสลับชนิดพืชที่ปลูก โดยเลือกพืชไร่รากสั้น ที่มีความต้องการ
ของตลาด เช่น มันส าปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น 

4) พื นที่มีศักยภาพการผลิตป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
   มีเนื้อที่ 293 ไร่ หรือร้อยละ 5.45 ของพ้ืนที่ด าเนินการ บริเวณหน่วยแผนที่ Ho-sglE/d2c,E3  

Klt-clD/d2c,E2 สภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน มากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ มีการกร่อนปานกลางถึงรุนแรง เป็นดินตื้น 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า พ้ืนที่มีศักยภาพในการผลิตพืชต่ า สภาพการใช้พ้ืนที่ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการปลูก
ยางพารา รองมาเป็นไม้ผล พ้ืนที่รกร้าง และมันส าปะหลัง ตามล าดับ พ้ืนที่ไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูก
พืชเศรษฐกิจทั่วไป จากการพิจารณาได้วางให้เป็นพื้นที่ปลูกป่า 3 อย่าง อันได้แก่ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้
และไม้เศรษฐกิจ ซึ่งมีการดูแลรักษาไม่ยาก ได้ใช้ประโยชน์ไม้ตามชนิดที่ปลูกแล้ว ยังได้ประโยชน์ที่ 4 เพ่ิม
มาในเรื่องท าให้เกิดความหลากหลายและเป็นการอนุรักษ์ดินและน ้าอีกด้วย 

   แนวทางการพัฒนา 
  1) ปลูกพืชในแนวทางของวนเกษตร ป่าเศรษฐกิจชุมชน เลือกชนิดพืชที่ปลูก

ในแต่ละประเภทให้มีความหลากหลาย 
 2) หากประสงค์ปลูกพืชเชิงเดี่ยวต่อไป ต้องดูแลรักษาการใช้พ้ืนที่ร่วมกับมีการ

ใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน และเกิดเป็นพื้นที่ดิน
ตื้นมากขึ้น 

5) พื นที่ป่านอกเขตป่าตามกฎหมาย 
   มีเนื้อที่ 12 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของพ้ืนที่ด าเนินการ เป็นบริเวณที่มีสภาพพ้ืนที่

เป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ ที่อยู่นอกพ้ืนที่ป่าตามกฎหมายและนอกพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 
   แนวทางการพัฒนา 

  ควรคงสภาพไว้เป็นพ้ืนที่ป่าชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของชุมชนต่อไป 

6) พื นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
   มีเนื้อที่ 23 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของพ้ืนที่ด าเนินการ เป็นพ้ืนที่มีความลาดชัน

มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ไม่เหมาะน ามาใช้ในการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลายประการที่มีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศน์  

   แนวทางการพัฒนา 
  1) บริเวณพ้ืนที่ป่าในปัจจุบัน สมควรคงไว้เป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ โดยมี

มาตรการป้องกันการบุกรุกและฟ้ืนฟูบริเวณที่เสื่อมโทรม เพ่ือสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นแหล่งต้น
น้ าล าธาร หรือเขตป่าอนุรักษ์อ่ืนๆ  

  2) บริเวณพ้ืนที่ท าการเกษตร ควรมีมาตรการเพ่ือน าพ้ืนที่กลับสู่การเป็นพ้ืนที่
ป่าเพ่ือการอนุรักษ์  
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  พ้ืนที่มีศักยภาพผลิตพืชดังกล่าวไปแล้วนั้น เป็นหนึ่งในพืชทางเลือก หรือแนวทางใน
การปรับเปลี่ยนจ านวนพ้ืนที่การปลูกพืชปัจจุบัน โดยพ้ืนที่ศักยภาพผลิตพืชผัก พืชไร่ และป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 
4 อย่างนั้น สามารถเพ่ิมอีกกลุ่มพืชทางเลือกที่เหมาะสม ได้แก่ พืชสมุนไพร 
  พืชสมุนไพร ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการรักษาด้วยสมุนไพร ทั้งตลาดโลกและ
ภายในประเทศมีความต้องการเพ่ิมสูงขึ้น โดยปัจจัยหนุนหลักมาจากการขยายตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่
ใส่ใจสุขภาพและใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมากขึ้น ส าหรับภายในประเทศอีกปัจจัยหนุนเนื่องจากโครงสร้าง
ประชากรและสังคมที่เปลี่ยนไป การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความนิยมในฐานะที่เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ 
รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐในการเข้าถึงยาสมุนไพร และแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติ  
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรภายในประเทศ เพ่ือยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชั้นน าของภูมิภาคอาเซียน ที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงพาณิชย์ ตลาดสมุนไพรในประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ 
ได้แก่ กลุ่มอาหารสมุนไพร (เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) กลุ่มยาสมุนไพร และกลุ่มเครื่องส าอาง  
  ภายในจังหวัดระยองมีสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ตั้งอยู่บริเวณ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ต าบลมาบข่า อ าเภอเมือง ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์สมุนไพร
มากกว่า 260 ชนิด เปิดเป็นแหล่งพ ักผ่อนหย่อนใจ แหล่งศึกษาหาความรู้ด้านพฤษศาสตร์และสมุนไพร 
ตลอดจนมีร้านค้าบริการอาหารเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก ร้านนวดเพ่ือสุขภาพ และตลาดนัดสวนสมุนไพร 
นอกจากนี้ภายในจังหวัดยังมีสวนสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งอยู่
บริเวณอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล อ าเภอปลวกแดง เป็นหน่วยงานส าหรับทัศนศึกษาด้านพืชสมุนไพรที่สมบูรณ์ 
โดยเร่งรัดปลูก อนุรักษ์ รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรให้หลากหลายชนิด การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชในการขยายพันธุ์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพร 
พร้อมทั้งมีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ รับรองสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอีกด้วย พืชสมุนไพรมี
หลากหลายชนิด ควรเลือกชนิดปลูกให้มีความหลากหลายและตรงความต้องการของตลาด 
   พืชสมุนไพรที่เป็นพืชล้มลุก ความต้องการน้ ามาก เช่น ใบเตย ว่านหางจระเข้ ค าฝอย 
เสลดพังพอน หญ้าหนวดแมว กระเจี๊ยบ บัวบก ตะไคร้ ขิง ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น เสนอให้เป็นพืชทางเลือกใน
พ้ืนที่มีศักยภาพผลิตพืชผัก พืชสมุนไพรที่รากไม่ลึก เจริญเติบโตโดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก เช่น ไพร ขมิ้นชัน ยอ
กระชายด า ส้มแขก มะแว้ง เป็นต้น เสนอให้เป็นพืชทางเลือกในพ้ืนที่มีศักยภาพผลิตพืชไร่ และส าหรับพ้ืนที่
มีศักยภาพผลิตป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างนั้น เสนอให้เลือกชนิดพืชที่ปลูกในกลุ่มไม้ใช้สอย ไม้กินได้ เป็น
พืชที่ให้ประโยชน์ทางสมุนไพรด้วย เช่น กระถิน มะรุม มะหาด กฤษณา สะเดา ขี้เหล็ก สมอไทย 
บอระเพ็ด เป็นต้น จากสภาพพ้ืนที่และข้อได้เปรียบในการมีแหล่งพันธุ์ แหล่งความรู้ ทั้งในเรื่องสมุนไพร 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การรับรองคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และการมีตลาดรองรับ จึงเสนอให้ พ้ืนที่
ดังกล่าวมสีมุนไพรเป็นอีกหนึ่งพืชทางเลือก  
   แนวทางการพัฒนา 
   แนะน าเช่นเดียวกับพื้นที่มีศักยภาพผลิตพืชผัก พืชไร่ และป่า 3 อย่างฯ ในเรื่อง
การปรับปรุงบ ารุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า และแนวทางการท าเกษตรอินทรีย์ ดังที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อ
นั้นๆ เพ่ิมเติมในเรื่องสร้างความเข็มแข็งในการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเพ่ือให้มีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอ 
(แนวคิดเกษตรแปลงใหญ่) เพ่ือสามารถก าหนดราคาเองกับผู้รับซื้อ และส่งเสริมการรวมกลุ่มแม่บ้านชุมชน
ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพสินค้า ตลอดจนขอเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างสินค้า OTOP 
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ที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น 
ยาอม ยาดม ลูกประคบ ยาแก้ไอ ชาสมุนไพร น้ ามันหอมระเหย ธูป สบู่ แชมพู ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย 

7.3.11 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
1) สภาพพ้ืนที่ด าเนินการทั้งหมดพบเป็นดินบนพ้ืนที่ดอน พบปัญหาดินในเรื่องดินตื้น 

ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินบนพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน และการใช้ที่ดินบางบริเวณไม่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของดิน 

ส าหรับการส่งเสริมในล าดับแรกควรให้เลือกชนิดพืชที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่และดิน หากมีความประสงค์ต้องการเพาะปลูกพืชชนิดนั้นจริงๆ ก็ต้องมีการปรับสภาพพ้ืนที่ให้
เหมาะสม   

ในล าดับต่อมาเป็นการแก้ปัญหาดินตามปัญหาดินนั้นๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าและพ้ืนที่ด าเนินการ โดยปัญหาความอุดมสมบูรณ์ต่ าซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของพ้ืนที่  และมี
การจัดการง่ายกว่าปัญหาอ่ืน โดยเหมาะเป็นทางเลือกอันดับแรกในการส่งเสริมเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม
ผลผลิต ซึ่งหากมีการใช้หลักพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมจะสามารถใช้เป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ด้านการพัฒนาที่ดินได้ค่อนข้างกว้างขวาง 

2) การปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตโดยเฉพาะพืชหลัก ควรเน้นในเรื่องการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ โดยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงและจัดท าเป็นแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ เพ่ือให้เกษตรกรได้เห็นเป็นตัวอย่างและน าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง 

3) การก าหนดรูปแบบอนุรักษ์ดินและน้ าควรให้สอดคล้องกับลักษณะดินและสภาพ
พ้ืนที่ การใช้ประโยชน์ที่ดินควรเน้นรูปแบบอนุรักษ์ดินและน้ าโดยวิธีพืช เนื่องจากท าได้ง่าย ลงทุนน้อย 
และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร 

4) การติดตามประเมินผล หลังจากก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการในเขตพัฒนาที่ดินนี้แล้ว  
ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานในด้านโครงสร้างการอนุรักษ์ดินและน้ า  วิธีการท าเกษตรกรรม การ
ปรับปรุงบ ารุงดินในพ้ืนที่ด าเนินการ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและสามารถก าหนดแนวทางแก้ไขได้
อย่างถูกต้องต่อไป 

5) การขยายผล การพัฒนาที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ ซึ่งเป็นพื้นที่ตัวแทนสภาพ
ปัญหาของเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ ที่มีการจ ากัดบริเวณไว้เพียงส่วนหนึ่ง เพ่ือให้การ
พัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตรมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และเกิดความยั่งยืน ควรมีการขยายผลโดยก าหนด
พ้ืนที่ด าเนินการเพ่ิมเติมภายในบริเวณลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ เพ่ือให้งานพัฒนาที่ดินครอบคลุมทุก
สภาพปัญหาในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

7.3.12 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่
ด าเนินการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง 

 พ้ืนที่ด าเนินการตั้งอยู่ในเขตบ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง มีเนื้อท่ี 5,400 ไร่ สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบเรียบถึงพ้ืนที่ลาดชัน
เชิงซ้อน พ้ืนที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 14 ถึง 80 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะราบเรียบ
ถึงค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชันของพ้ืนที่ 0-2 เปอร์เซ็นต ์
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 แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ คือ แม่น้ าประแสร์ คลองไผ่เหนือ ล าน้ าสาขาของคลองหวาย 
พ้ืนที่ด าเนินการมีคลองส่งน้ าชลประทานโดยส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ าประแสร์ เป็นแหล่งน้ าทางการเกษตรที่
ส าคัญในช่วงฤดูแล้ง มีน้ าตลอดปีโดยระดับน้ าขึ้นอยู่กับการควบคุมจากชลประทานในแต่ละปี นอกจากนี้
ยังพบบ่อน้ าในไร่นากระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ 

 สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการท าเกษตรกรรม มีเนื้อที่ 5,040 ไร่ หรือร้อยละ 
93.35 ของพ้ืนที่ด าเนินการ พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ปลูกยางพารา มีเนื้อที่ 4,592 ไร่ หรือ
ร้อยละ 85.04 ของพ้ืนที่ด าเนินการ รองมาเป็นการปลูกไม้ผล มีเนื้อที่ 340 ไร่ หรือร้อยละ 6.31 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ พ้ืนที่การปลูกยางพารามีจ านวนมากกว่าพ้ืนที่ปลูกไม้ผล เนื่องมาจากราคายางพาราที่สูงในอดีต 
ท าให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกยางพาราจ านวนมาก 

 ทรัพยากรดินที่พบทั้งหมดเป็นดินในพื้นท่ีดอน จ าแนกได้ 19 หน่วยแผ่นที่ จ าแนกเป็น 
7 ชุดดิน 12 หน่วยแผนที่ ได้แก่ หน่วยแผ่นที่ดิน Cp-slB/d2g,E1 Ho-sglE/d2c,E3 Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 
Klt-clB/d2c,E1   Klt-clC/d2c,E2 Klt-clD/d2c,E2 Km-slB/d5,E1 Ntn-clB/d3c,E1 Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 

และ Pto-slD/d3c,E2  จ าแนกเป็น 3 ดินคล้าย 4 หน่วยแผนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kh-gm-slA/d5,E1 
Ro-fl-slA/d5,E1  Ro-gm-clA/d5,E0 และ Te-gm-slA/d5,E1 หน่วยไม่จ าแนก มี 1 หน่วยแผนที่ ได้แก่ SC 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 2 หน่วยแผนที่ ได้แก่ U และ W 

 ปัญหาทรัพยากรดินพบเป็นดินตื้น มีเนื้อที่ 1,854 ไร่ หรือร้อยละ 34.35 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
ซึ่งเป็นดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังและดินตื้นถึงชั้นหินพื้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเนื้อที่ 3,211 ไร่ หรือ
ร้อยละ 59.46 ของพ้ืนที่ด าเนินการ และดินบนพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 23 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ 
 จากผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ด าเนินการร่วมกับพิจารณาข้อมูลตลาด ทิศทางเศรษฐกิจ
และสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ร่างแผนยุทธศาสตร์
เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2557-2560 ร่วมกับ
ความต้องการของเกษตรกร ได้จัดศักยภาพทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรได้ 5 พ้ืนที่ ได้แก่  

   1. พ้ืนที่มีศักยภาพส าหรับการผลิตพืชผัก มีเนื้อที่ 216 ไร่ หรือร้อยละ 4.00 ของ
พ้ืนที่ด าเนินการ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ro-gm-clA/d5,E0 พ้ืนที่มีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชผัก ข้อจ ากัด
เล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า พื้นที่อยู่ข้างแม่น้ าประแสร์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในฤดูแล้งเพ่ือให้มีน้ าใช้ตลอดปี ดินมีศักยภาพในการปลูกพืชได้หลายชนิด มีข้อได้เปรียบในการเป็นพ้ืนที่
ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนมีความต้องการด้านอาหาร การคมนาคมสายหลักสะดวก มีแหล่งน้ าที่
สามารถส ารองน้ าไว้ใช้ตลอดปี และเป็นพ้ืนที่เปิดตลาดส าหรับการผลิตพืชผักในบริเวณนี้ การปลูกพืชผัก
ต่างชนิดและมีช่วงเวลาต่างกันในการให้ผลผลิต ท าให้เกษตรกรมีรายได็ จากการขายผลผลิตต่อเนื่องตลอดปี  
   2. พ้ืนที่ศักยภาพผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 2,445 ไร่ หรือร้อยละ 45.27 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Km-slB/d5,E1 Kh-gm-slA/d5,E1 Ro-fl-slA/d5,E1 และ Te-gm-slA/d5,E1 

พ้ืนที่มีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น มีข้อจ ากัดเล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าและ
เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายในบางพื้นที่ ดินมีศักยภาพในการปลูกพืชได้หลายชนิด มีความได้เปรียบใน
การเป็นพ้ืนที่เป้าหมายระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก การขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ซึ่งท าให้ความต้องการบริโภคอาหารและต้องการวัตถุดิบเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตเพ่ิมมากขึ้น จึงได้ก าหนด
เป้าหมายในการปลูกไม้ผลเป็นหลัก รองมาเป็นยางพาราและปาล์มน้ ามัน ไม่ควรปลูกพืชเชิงเดี่ยว
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เพื่อให้มีความหลากหลายของผลผลิตและรายได้ ลดความเสี่ยงและพยุงราคากรณีผลผลิตประเภทใด
ประเภทหนึ่งราคาตกเนื่องจากสินค้าล้นตลาด 
   3. พ้ืนที่ศักยภาพผลิตพืชไร่ มีเนื้อที่ 2,099 ไร่ หรือร้อยละ 38.87 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cp-slB/d2g,E1 Kc-clB/d2g,E1 Kc-clC/d2g,E2 Klt-clB/d2c,E2  Klt-clC/d2c,E2 

Ntn-clB/d3,E1 Ntn-clC/d3c,E2 Pto-slC/d3c,E1 และ Pto-slD/d3c,E2 เป็นพ้ืนที่ดินตื้นถึงลึกปานกลาง 
พ้ืนที่มีความเหมาะสมดีถึงดีปานกลางในการปลูกพืชไร่ ควรปลูกพืชไร่หรือพืชรากไม่ลึก เพ่ือไม่ให้มีข้อจ ากัด
เรื่องเป็นดินตื้น หากท าการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชไร่แล้ว ในพื้นที่มีความลาดชัน 5-20 เปอร์เซ็นต์ จะยังคง
มีข้อจ ากัดเรื่องเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันและมีการกร่อนดินปานกลาง แต่ก็เป็นข้อจ ากัด
ที่หากมีการอนุรักษ์ดินและน้ าเหมาะสมสามารถป้องกันข้อจ ากัดเรื่องการชะล้างของพ้ืนที่ได้ ซึ่งเป็นการจัดการ
ที่ง่ายกว่าในเรื่องการจัดการดินตื้น พ้ืนที่มีศักยภาพในการผลิตพืชไร่ โดยก าหนดพื้นที่เพาะปลูกให้สับปะรด
และมันส าปะหลังเป็นหลัก อาจสลับเพาะปลูกในบางปีที่ทิศทางตลาดพืชใดพืชหนึ่งไม่ดี รองมาเป็นข้าวโพดหวาน 
ทั้งนี้ไม่ควรปลูกพืชเพียงชนิดเดียวเพ่ือให้มีความหลากหลายของผลผลิตและรายได้  

   4. พ้ืนที่ศักยภาพการผลิตป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มีเนื้อที่ 293 ไร่ หรือร้อยละ 
5.45 ของพ้ืนที่ด าเนินการ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ho-sglE/d2c,E3  Klt-clD/d2c,E2 สภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน 
มากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ มีการกร่อนปานกลางถึงรุนแรง เป็นดินตื้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า พ้ืนที่มีศักยภาพ
ในการผลิตพืชต่ า พ้ืนที่ไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจทั่วไป พ้ืนที่ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ไม้ใช้สอย 
ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ ซึ่งมีการดูแลรักษาไม่ยาก ได้ใช้ประโยชน์ไม้ตามชนิดที่ปลูกแล้ว ยังได้ประโยชน์
ที่ 4 ในเรื่องท าเป็นการอนุรักษ์ดินและน ้าอีกด้วย 
   5. พ้ืนที่คงไว้เป็นเขตป่านอกเขตป่าตามกฎหมาย มีเนื้อที่ 18 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 
ของพ้ืนที่ด าเนินการ เป็นพ้ืนที่ป่าผลัดใบสมบูรณ์ที่อยู่นอกพ้ืนที่ป่าตามกฎหมายและนอกพ้ืนที่ลาดชัน
เชิงซ้อน พ้ืนทีค่วรคงสภาพป่าไว้ตามธรรมชาติ 
   6. พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 23 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
เป็นพื้นที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ไม่เหมาะน ามาใช้ในการเกษตร  
   7. พ้ืนที่อ่ืนๆ มีเนื้อที่ 312 ไร่ หรือร้อยละ 5.77 ของพ้ืนที่ด าเนินการ เป็นส่วนของ
ที่อยู่อาศัยและแหล่งน้ า 

  พ้ืนที่มีศักยภาพผลิตพืชดังกล่าวไปแล้วนั้น เป็นหนึ่งในพืชทางเลือก หรือแนวทางใน
การปรับเปลี่ยนจ านวนพ้ืนที่การปลูกพืชปัจจุบัน โดยพ้ืนที่ศักยภาพผลิตพืชผัก พืชไร่ และป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 
4 อย่างนั้น สามารถเพ่ิมอีกกลุ่มพืชทางเลือกที่เหมาะสม คือ พืชสมุนไพร เนื่องจากพ้ืนที่มีข้อได้เปรียบใน
การมีแหล่งพันธุ์ แหล่งความรู้ ทั้งในเรื่องสมุนไพร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การรับรองคุณภาพวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ และการมีตลาดรองรับ  
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8. สรุปผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินการรวบรวมข้อมูลและส ารวจเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ในภาคสนาม เพ่ือน ามา

วิเคราะห์สภาพปัญหา ของพ้ืนที่ 3 ระดับชั้น (พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า
คลองหวาย-คลองโพล้ และพ้ืนที่ด าเนินการ) สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

8.1 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่ลุ่มน  าสาขา
แม่น  าประแสร์ (รหัส 1805) 

ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ มีพ้ืนที่ 1,336,094 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเล็กน้อยมาก 
มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 535,477 ไร่ หรือร้อยละ 40.08  ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา มีความสูง
จากระดับทะเลปานกลางประมาณ 2-1,030 เมตร  

สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 1,082,182 ไร่ หรือร้อยละ 
81.00 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 170,790 ไร่ หรือร้อยละ 12.78 ของพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าสาขา พ้ืนที่น้ ามีเนื้อที่ 36,989 ไร่ หรือร้อยละ 2.77 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมี
เนื้อที่ 25,469 ไร่ หรือร้อยละ 1.90 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมีเนื้อที่ 20,664 ไร่ หรือร้อยละ 
1.55 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ตามล าดับ 

ทรัพยากรดินที่พบจ าแนกได้ 57 หน่วยแผนที่ เป็นทรัพยากรดินในที่ลุ่ม จ าแนกเป็นหน่วยเดี่ยว 
11 หน่วยแผ่นที่ หน่วยสัมพันธ์ 1 หน่วยแผ่นที่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 6 7 11 12 17 18 22 23 24 25 59 และ 
18/59 ทรัพยากรดินในที่ดอน จ าแนกเป็นหน่วยเดี่ยว 19 หน่วยแผนที่ หน่วยสัมพัทธ์ 15 หน่วยแผนที่ ได้แก่ 
กลุ่มชุดดินที่ 26 29 34 35 39 40 42 43 44 45 46 47 48 50 51 53 55 60 62 26/32 26/34 26/45 
34/39 34/45 35/56 39/43 45/51 46/47 46/49 47/55 47/62  48/56 48/62 และ 51/53 ทรัพยากร
ดินหน่วยรวมดินในที่ลุ่ม/ดินในที่ดอน จ าแนกเป็นหน่วยสัมพันธ์ 7 หน่วยแผนที่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 17/34 
23/42 24/39 24/43 25/45 25/49 และ 25/56 และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 4 หน่วยแผนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มน้ าขัง (M) 
พ้ืนที่บ่อเลี้ยงกุ้ง (SP) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) และพ้ืนที่น้ า (W) 

ปัญหาของทรัพยากรดินที่พบ ได้แก่  ดินเปรี้ยว มีเนื้อที่ 10,738 ไร่ หรือร้อยละ 0.80 ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ า ดินเค็ม มีเนื้อที่ 345 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ดินทราย มีเนื้อที่ 53,383 ไร่ หรือร้อยละ 
4.00 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ดินตื้น มีเนื้อที่ 320,647 ไร่ หรือร้อยละ 24.00 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ต่ า มีเนื้อที่รวม 519,341 ไร่ หรือร้อยละ 38.86 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ดินตื้น/ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเนื้อ
ที่ 98,745 ไร่ หรือร้อยละ 7.40 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ดินทราย/ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเนื้อที่ 25,930 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.94 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ดินตื้น/พ้ืนที่ไม่พบปัญหาทรัพยากรดิน พบในพ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่ 5,257 
ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ดินตื้น/ดินบนพ้ืนที่มีลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่รวม 10,968 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.82 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ดินบนพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 192,027 ไร่ หรือร้อยละ 14.37 ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ า พ้ืนที่ไม่พบปัญหาทรัพยากรดิน มีเนื้อที่ 33,693 ไร่ หรือร้อยละ 2.53 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า และพ้ืนที่
อ่ืนๆ (M SP U และ W) มีเนื้อที่ 65,020 ไร่ หรือร้อยละ 4.87 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

 จากข้อมูลเหล่านี้จึงน าไปสู่การพิจารณาคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ า
สาขาแม่น้ าประแสร์ ซึ่งในโครงการนี้ได้คัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ เป็นตัวแทน
ของลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ เพ่ือท าการศึกษาในขั้นตอนต่อไป เนื่องจากมีสภาพพ้ืนที่สอดคล้องกับพ้ืนที่
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ลุ่มน้ าสาขา ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ราบเรียบถึงพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีปัญหาทรัพยากรดินครอบคลุมปัญหาส่วน
ใหญ่ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา   

 

8.2 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่เขตพัฒนา
ที่ดินลุ่มน  าคลองหวาย-คลองโพล้ 
 เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ จังหวัดระยอง มีพ้ืนที่ 163,587 ไร่ ลุ่มน้ านี้
อยู่บริเวณตอนกลางถึงตอนปลายของลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าประแสร์ มีการวางตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไป
ยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพ้ืนที่ราบเรียบถึงพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 
ประมาณ 2-365 เมตร สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 93,882 ไร่ หรือร้อยละ 57.39 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน  
  สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 145,607 ไร่ หรือร้อยละ 
89.01 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน รองลงมาเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 8,027 ไร่ หรือร้อยละ 
4.90 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่น้ า มีเนื้อที่ 4,470 ไร่ หรือร้อยละ 2.74 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่
ป่าไม้ มีเนื้อที่ 2,813 ไร่ หรือร้อยละ 1.72 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 2,670 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.63 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน  
  ทรัพยากรดินที่พบ จ าแนกได้ 25 หน่วยแผ่นที่ดิน เป็นทรัพยากรดินในที่ลุ่ม จ าแนกเป็น 7 
หน่วยแผ่นที่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 6 7 11 13 14 17 และ 23  ทรัพยากรดินในที่ดอน จ าแนกเป็น 16 หน่วย
แผนที่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 17hi 26 26B 32 34 34B 34C 45 45B 45C 45D 49B 51C 51D 56 และ 
62 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 2 หน่วยแผนที่ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย (U) และพ้ืนที่น้ า (W) 
  ปัญหาทรัพยากรดิน ที่พบ ได้แก่ ดินเปรี้ยว มีเนื้อที่ 9,260 ไร่ หรือร้อยละ 5.65 ของพ้ืนที่ 
ดินเค็ม มีเนื้อที่ 5,277 ไร่ หรือร้อยละ 3.22 ของพ้ืนที่ ดินทราย มีเนื้อที่ 778 ไร่ หรือร้อยละ 0.48 ของพ้ืนที ่
ดินตื้น มีเนื้อที่ 62,639 ไร่ หรือร้อยละ 38.30 ของพ้ืนที่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเนื้อที่ 74,422 ไร่ 
หรือร้อยละ 45.50 ของพ้ืนที่ ดินบนพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 3,243 ไร่ หรือร้อยละ 1.98 ของพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่น้ า มีเนื้อที่ 7,968 ไร่ หรือร้อยละ 4.87 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า  

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ 
และการท าแบบสอบถามเกษตรกร เพ่ือรับทราบปัญหาและการมีส่วนร่วมกับงานด้านการพัฒนาที่ดินของ
สถานีพัฒนาที่ดินระยองนั้น สามารถก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ ในพื้นที่บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด 
หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นตัวแทนพ้ืนที่ทรัพยากรดินปัญหาส่วนใหญ่ของ
เขตพัฒนาที่ลุ่มน้ าคลองหวาย-คลองโพล้ ประกอบกับความพร้อมของเกษตรกรในการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาที่ดินตามแนวทางโครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าอีกด้วย 

8.3 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่ด าเนินการ 
บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

พ้ืนที่ด าเนินการ ตั้งอยู่ในเขตบ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ 5,400 ไร่ สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบเรียบถึงพ้ืนที่ลาด
ชันเชิงซ้อน มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 14 ถึง 80 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะราบเรียบถึง
ค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชันของพ้ืนที่ 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 2,322 ไร่ หรือร้อยละ 43.00 ของพื้นที่
ด าเนินการ  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 164 

สภาพการใช้ที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 5,040 ไร่ หรือร้อยละ 93.35 
ของพ้ืนที่ด าเนินการ ซึ่งพบการปลูกไม้ยืนต้นเป็นส่วนใหญ่ รองมาพบเป็น พ้ืนที่น้ า มีเนื้อที่ 191 ไร่ หรือ
ร้อยละ 3.53 ของพ้ืนที่ด าเนินการ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 121 ไร่ หรือร้อยละ 2.24 ของ
พ้ืนที่ด าเนินการ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 30 ไร่ หรือร้อยละ 0.55 ของพ้ืนที่ด าเนินการ และพ้ืนที่ป่าไม้ มี
เนื้อท่ี 18 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 ของพ้ืนที่ด าเนินการ ตามล าดับ  

ทรัพยากรดิน จ าแนกได้ 19 หน่วยแผ่นที่ดิน เป็น 7 ชุดดิน 3 ดินคล้าย 1 หน่วยไม่จ าแนก และ 
2 หน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ชุดดินชุมพร (Cp-slB/d2g,E1)   ชุดดินห้วยยอด (Ho-sglE/d2c,E3) ชุดดินคลอกชาก 
(Kc-clB/d2g,E1 และ Kc-clC/d2g,E2) ชุดดินคลองเต็ง (Klt-clB/d2c,E1  Klt-clC/d2c,E2 และ Klt-clD/d2c,E2) 
ชุดดินคลองท่อม (Km-slB/d5,E1) ชุดดินนาทอน  (Ntn-clB/d3c,E1 และ Ntn-clC/d3c,E2) ชุดดินพะโต๊ะ 
(Pto-slC/d3c,E1 และ Pto-slD/d3c,E2) ดินคอหงส์ที่มีจุดประสีเทา (Kh-gm-slA/d5,E1) ดินรือเสาะที่เป็น
ดินร่วนละเอียด (Ro-fl-slA/d5,E1) ดินรือเสาะที่มีจุดประสีเทา (Ro-gm-clA/d5,E0) ดินท่าแซะที่มีจุดประสีเทา 
(Te-gm-slA/d5,E1) พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC) ที่อยู่อาศัย (U) และแหล่งน้ า (W) 

 ปัญหาทรัพยากรดินที่พบ ได้แก่ ดินตื้น มีเนื้อที่ 1,854 ไร่ หรือร้อยละ 34.35 ของพื้นที่
ด าเนินการ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเนื้อที่ 3,211 ไร่ หรือร้อยละ 59.46 ของพ้ืนที่ด าเนินการ และดินบน
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 23 ไร่ หรือร้อยละ 0.42 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

จากการศึกษาลักษณะและสมบัติดิน การจ าแนกดิน สภาพการใช้ที่ดิน การประเมินความ
เหมาะสมของดินส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นข้อมูลการจัดศักยภาพทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร  
หลังจากกันพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนไว้เป็นพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ และให้พ้ืนที่ป่าผลัดใบสมบูรณ์เป็นพื้นที่ป่า
นอกเขตป่าตามกฎหมาย สามารถก าหนดเป็นพื้นที่มีศักยภาพผลิตพืชผัก มีเนื้อที่ 216 ไร่ หรือร้อยละ 4.00 
ของพ้ืนที่ด าเนินการ พ้ืนที่มีศักยภาพผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 2,445 ไร่ หรือร้อยละ 45.27 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ พื้นที่มีศักยภาพผลิตพืชไร่ มีเนื้อที่ 2,099 ไร่ หรือร้อยละ 38.87 ของพ้ืนที่ด าเนินการ และ
พ้ืนที่มีศักยภาพ ส าหรับการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มีเนื้อที่ 293 ไร่ หรือร้อยละ 5.45 ของ
พ้ืนที่ด าเนินการ 

9. วิจารณ์ผลและข้อเสนอแนะ 
จากการส ารวจดินพ้ืนที่ด าเนินการ บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ต าบลกระแสบน 

อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง มาตราส่วน 1:4,000 ตามมาตรฐานการส ารวจจ าแนกดิน และการใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บและวิเคราห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ จัดท าแผนที่ต่างๆ ตลอดจนจัดท าเป็น
รายงานการส ารวดิน ทีม่ีข้อมูลเชิงพ้ืนที่ อาทิเช่น แผนที่ดิน แผนทีส่ภาพการใช้ที่ดิน แผนที่ชั้นความเหมาะสม
ของดิน แผนที่ศักภาพดิน ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับแนะน าส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สถานี
พัฒนาที่ดินและเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการใช้ที่ดินภายใต้ภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจน
ท างานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ และเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีความยั่งยืน เป็นแนวทางความส าเร็จและเกิดการขยายผลสู้พ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 

ปัญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่ด าเนินการ ยังครอบคลุมปัญหาของลุ่มน้ าสาขาได้ไม่สมบูรณ์ จาก
การศึกษาพบว่ายังขาดตัวแทนทรัพยากรดินปัญหาบางประการ ได้แก่ ดินทราย ดินมีชั้นดานอินทรีย์ ดิน
เปรี้ยว และดินเลนเค็ม ซึ่งอาจต้องคัดเลือกพ้ืนที่ที่พบปัญหาดังกล่าว เพ่ือท าการศึกษาเพ่ิมเติมเป็นอีกพ้ืนที่
ด าเนินการต่อไป   
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในพ้ืนที่ลุ่มน้ า รวมถึงการส ารวจดินในพ้ืนที่ด าเนินการ  

ท าให้ทราบถึงข้อมูลดิน ปัญหาทรัพยากรดิน ศักยภาพดิน และรายงานการส ารวจดินในพ้ืนที่ ซึ่งข้อมูลที่ได้
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 

10.1 เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับวางแผนการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ด าเนินการเขตพัฒนาที่ดิน 
10.2 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน ในการจัดท าแผนกิจกรรมการ

อนุรักษ์ดินและน้ า และงานพัฒนาที่ดินด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ด าเนินการเขตพัฒนาที่ดิน 
10.3 เป็นข้อมูลเผยแพร่งานส ารวจและจ าแนกดิน 
10.4 เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการวางงานด้านปฐพีกลศาสตร์ ในการใช้เป็นแหล่ง

หน้าดิน แหล่งทรายและกรวด ดินถมหรือดินคันทาง เส้นทางแนวถนน บ่อขุด พ้ืนที่อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก คัน
กั้นน้ า ระบบบ่อเกรอะ สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาคารต่ าๆ และเพ่ือการใช้ยานพาหนะในช่วง
ฤดูฝน 
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