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บทคัดย่อ 
 เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้า เป็นนโยบายที่กรมพัฒนาที่ดินได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือด้าเนินกิจกรรมด้านการ
พัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้้า โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดระบบงานพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน
ให้เป็นรูปธรรม โดยการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน พัฒนาพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาในด้านการเกษตรในลักษณะของพ้ืนที่ลุ่มน้้า  

 เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าอิงตอนบน 
(รหัส 0204) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าโขง (รหัส 02) มีเนื้อที่ 234,590 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่อ้าเภอเมืองพะเยาและ 
อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบถึงค่อนข้างราบเรียบ  
 ทรัพยากรดินที่พบจ้าแนกได้ 14 หน่วยแผนที่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินในที่ลุ่ม 5 หน่วยแผนที่ ได้แก่ 
กลุ่มชุดดินที่ 5 6 7 15 และ 18 กลุ่มชุดดินในที่ดอน 9 หน่วยแผนที่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 35gm 35gmB 35B 
35C 48C 48D 48E 56C และ 62 และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 2 หน่วยแผนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่น้้า  
 สภาพการใช้ที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด พ้ืนที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพ้ืนที่น้้า ตามล้าดับ มีแหล่งน้้าธรรมชาติขนาดเล็กไหลผ่านหลายสาย และมี
แหล่งน้้าที่สร้างขึ้น จ้านวน 9 อ่างเก็บน้้า การท้าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นแบบอาศัยน้้าฝน  
 ด้านความเหมาะสมของดิน ดินในพ้ืนที่ลุ่มเหมาะสมส้าหรับปลูกข้าว มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยเรื่อง
เนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ในพ้ืนที่ดอนส่วนใหญ่เหมาะสมส้าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น 
โดยมีข้อจ้ากัดเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ดินตื้นปนเศษหิน และพ้ืนที่มีความลาดชัน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาทรัพยากรดินในเขตพัฒนาที่ดิน สามารถ
ก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ 7 ต้าบลแม่สุก อ้าเภอแม่ใจ และบ้านใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต้าบลบ้านใหม่ 
อ้าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ อยู่สูงจากระดับ
ทะเลปานกลางประมาณ 398-444 เมตร สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม รองลงมาเป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด และพ้ืนที่แหล่งน้้า  
 ทรัพยากรดินพ้ืนที่ด้าเนินการ ส่วนใหญ่จะเป็นดินในพื้นที่ดอน เป็นดินลึกมาก การระบายน้้าดี
ปานกลางถึงดี มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ได้แก่ หน่วยแผนที่ Sp-gm,fl-slA/d5,E0 Sp-gm,fl-slB/d5,E1 
Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b  Sp-mw,fl-slB/d5,E1 Mt-fl-slB/d5,E1  และ Mt-fl-slC/d5,E1  ดินในที่ลุ่มส่วนใหญ่เป็น
ดินลึกมาก การระบายน้้าเลวถึงค่อนข้างเลว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ได้แก่ หน่วยแผนที่  
AC-pd,fl-clA/d5,E0 AC-spd,fl-clA/d5,E0 Ph-spd-clA/d5,E0 และหน่วยแผนที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ พ้ืนที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) และพ้ืนที่น้้า (W) ด้านความเหมาะสมของดินในที่ลุ่ม พบว่า ส่วนใหญ่
เหมาะสมดีส้าหรับปลูกข้าว ในพ้ืนดอนเหมาะสมดีมากส้าหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส้าปะหลัง 
ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ล้าไย และลิ้นจี่ 
 จากสภาพพ้ืนที่ด้าเนินการที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ที่มีการใช้ที่ดินอย่างต่อเนื่องโดยขาด
การปรับปรุงบ้ารุงดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ดังนั้น การใช้มาตรการอนุรักษ์
ดินและน้้า ด้วยวิธีการปรับรูปแปลงนา เมื่อเกิดปัญหาราคาผลผลิตข้าวตกต่้า จะต้องมีพืชทางเลือก
โดยเฉพาะไม้ผลและไม้ยืนต้นให้เกษตรกรได้ปลูกตามความเหมาะสมของดินซึ่งสามารถน้ามาทดแทนหรือ
เสริมรายไดใ้ห้แก่เกษตรกร 
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รายงานการส ารวจดิน 
พื้นที่ด าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่สุก อ าเภอแม่ใจ 

และบ้านใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าน้ าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) 

ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนบน (รหัส 0204) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าโขง (รหัส 02) 
 

1. ค าน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมโดยมีปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเพาะปลูกพืช ได้แก่ 
ทรัพยากรน้้าและดิน ดังนั้น ทรัพยากรดินจึงมีความส้าคัญซึ่งปัจจุบันมีการใช้ทรัพยากรดินในการ
เพาะปลูกต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานาน ท้าให้ดินเสื่อมคุณภาพ ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เนื่องจากการน้า
พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรมาใช้ในการเกษตร และการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ท้าให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกร 
ชุมชน และประเทศชาติ ซ่ึงทรัพยากรดินของประเทศมีอยู่อย่างจ้ากัด จึงมีนโยบายเพ่ือจัดเขตเหมาะสม
ส้าหรับปลูกพืชแต่ละชนิดเพ่ือท้าให้ใช้ที่ดินให้เหมาะสม หากน้าพ้ืนที่มาใช้ในการเกษตรอย่างไม่
เหมาะสม ท้าให้สิ้นเปลืองต่อการปรับปรุงบ้ารุงดิน อาจส่งผลท้าให้ผลผลิตทางการเกษตรต่้า ไม่คุ้มกับ
การลงทุน อันเนื่องมาจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน การเจริญเติบโตภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ท้าให้
มีการใช้ทรัพยากรดินมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการประเมินศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือลดต้นทุนในการท้า
การเกษตรของเกษตรกร 

 เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าจึงเป็นนโยบายที่กรมพัฒนาที่ดินได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือด้าเนินกิจกรรมด้านการ
พัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้้า โดยคัดเลือกพ้ืนที่ด้าเนินการที่เป็นตัวแทนและครอบคลุมสภาพ
ปัญหาของโครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้า โดยการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาที่ดิน 
เช่น การจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า การปรับปรุงบ้ารุงดินและฟ้ืนฟูดินที่มีปัญหาทางการเกษตร โดยใช้
ปัจจัยการผลิตต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดินมาด้าเนินการอย่างบูรณาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
แบบองค์รวม การบูรณาการยังรวมถึงกิจกรรมที่รับผิดชอบโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เพ่ือมุ่งหวังให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนเป็นพื้นที่สาธิตการพัฒนาที่ดินอย่างเป็นระบบให้กับเกษตรกร 
 เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าอิงตอนบน 
(รหัส 0204) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าโขง (รหัส 02) มีเนื้อที่ 234,590 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของต้าบลแม่ใจ 
ต้าบลแม่สุก ต้าบลศรีถ้อย และต้าบลเจริญราษฎร์ อ้าเภอแม่ใจ และต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอเมืองพะเยา 
และบางส่วนของต้าบลป่าแฝกและต้าบลบ้านเหล่า อ้าเภอแม่ใจ และต้าบลแม่ปืม ต้าบลท่าจ้าปี และ
ต้าบลบ้านต๊้า อ้าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบถึงค่อนข้างราบเรียบและ
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต้่าหรือขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะการใช้ประโยชน์ 
และพบดินตื้นบางพ้ืนที่ 
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 ดังนั้น กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  
ได้คัดเลือกพ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ 7 ต้าบลแม่สุก อ้าเภอแม่ใจ และบ้านใหม่นคร หมู่ที่ 8 
ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ 234,590 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิง
ตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา โดยด้าเนินการส้ารวจ ศึกษาลักษณะและสมบัติของดิน 
จ้าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน ส้ารวจสภาพการใช้ที่ดิน ความเหมาะสมของดินส้าหรับพืช
เศรษฐกิจ ความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์และก้าหนดขอบเขตการใช้ที่ดินตามศักยภาพ
ของพ้ืนที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลส้าหรับใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดิน ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรดิน การจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า การปรับปรุงบ้ารุงดิน การจัดท้าศูนย์เรียนรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดินและกิจกรรมส่งเสริมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่
ดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พุทธศักราช 2551 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบน
เขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา ส้าหรับก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินการในด้านการพัฒนาที่ดินตาม
สภาพปัญหาของพ้ืนที่  
 2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะและสมบัติของดิน จ้าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน 
สภาพการใช้ที่ดิน จ้าแนกความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจและความเหมาะสมของดินทางด้าน
ปฐพีกลศาสตร์ในพ้ืนที่ด้าเนินการ 
 3. เพ่ือจัดท้าแผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน และรายงานการส้ารวจดินในพ้ืนที่ด้าเนินการ 
ส้าหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการใช้ที่ดิน 
 
3. ตรวจเอกสาร 

 3.1 การศึกษาและการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ า  

ลุ่มน้้า (watershed) นักวิชาการได้ให้ค้าจ้ากัดความไว้หลายประการ คือ 
บริเวณพ้ืนที่ที่รับและระบายน้้าโดยนับรวมตั้งแต่บริเวณต้นน้้า (upstream) จนถึงจุดออก 

(outlet) หรือปากล้าน้้า (estuary) ดังนั้น การหาพ้ืนที่หรือขนาดของลุ่มน้้าใดๆ จะมีขนาดเท่ากันหรือ
แตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับการก้าหนดจุดออกของลุ่มน้้าเป็นส้าคัญ การประมาณค่าของพ้ืนที่ลุ่มน้้า ท้าได้
โดยการวัดพ้ืนที่ซึ่งล้อมรอบโดยสันปันน้้าในแผนที่ภูมิศาสตร์ พ้ืนที่ลุ่มน้้าตลอดจนลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพของพืชที่ปกคลุม และลักษณะทางธรณีวิทยาจะมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อปริมาณน้้าท่วม 
ลักษณะของน้้าท่วม เป็นต้น (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2558ก)  

กรมทรัพยากรน้้า (2551) ให้ค้าจ้ากัดความว่า บริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดที่โอบล้อมแม่น้้าที่น้้าฝน
ตกลงมาในบริเวณพ้ืนที่แล้วจะระบายลงสู่ล้าห้วยล้าคลองต่างๆ จนในที่สุดไหลออกสู่จุดสุดท้ายที่ก้าหนด
เป็นปากแม่น้้าของลุ่มน้้านั้น ส่วนกรมป่าไม้ (2538) กล่าวว่า ลุ่มน้้า คือ หน่วยของพ้ืนที่ซึ่งล้อมรอบด้วยสันปันน้้า 
เป็นพ้ืนที่รับน้้าฝนของแม่น้้าสายหลักในลุ่มน้้านั้นๆ เมื่อฝนตกลงมาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าจะไหลออกสู่ล้าธารสายย่อยๆ 
และรวมกันออกสู่แม่น้้าสายหลัก จนไหลออกปากน้้าในที่สุด   

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



3 
 

ลักษณะการระบายน้้าของระบบล้าน้้าที่ปรากฏอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง อาจมีรูปแบบ
เป็นเส้นตรง มุมโค้งและอ่ืนๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะทางธรณีวิทยา หรือภูมิประเทศบริเวณนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ขนาดของบริเวณลุ่มน้้า โครงสร้างของหิน ชนิดของหินที่รองรับ สภาวะของภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศ 
โดยสามารถจ้าแนกรูปแบบการระบายน้้าที่ส้าคัญได้ดังนี้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) 

1) รูปแบบทางระบายน้้าแบบกิ่งไม้ (dendritic drainage pattern) เป็นลักษณะ
โครงข่ายการระบายน้้าที่ล้าน้้าย่อยไหลลงมารวมกันกับล้าน้้าหลัก ดูคล้ายกับกิ่งไม้ หรือแบบเส้นประสาท 
มักเกิดข้ึนในบริเวณท่ีมีโครงสร้างหินแบบเดียวกันมีเนื้อหินสมานแน่นเป็นโขดเนินเขาใหญ่น้อย จากการ
ดันตัวขึ้นของหินละลาย เกิดเป็นหุบเขาต่อเนื่องเป็นร่องลึกระหว่างเนินเขา ทางระบายน้้าแบบนี้สามารถ
ชะลอปริมาณการไหลบ่าของน้้า มีการกระจายน้้าได้ดี ความสามารถในการกักเก็บน้้า (storage) และ
ปลดปล่อยน้้า (discharge) ได้มาก 

2) รูปแบบทางน้้าแบบมุมฉาก (trellis drianage pattern) เป็นรูปแบบการระบายน้้า
ที่ปรากฏบนลักษณะภูมิประเทศที่เป็นรอยเลื่อน (fault) หรือรอยแยก (joint) ล้าน้้าไหลขนานกันมาตาม
แนวรอยเลื่อนและไหลมารวมกันกับล้าธารสายหลักเป็นมุมฉากหรือเกือบฉาก 

3) รูปแบบทางน้้าแบบตั้งฉาก (rectangular drainage pattern) เป็นรูปแบบการ
ระบายน้้าที่ล้าธารสายย่อยด้วยกันหรือล้าธารสายย่อยกับสายหลักมาสบกันเป็นมุมฉาก นอกจากนี้แนวโค้ง
ของล้าน้้าทุกสายในระบบจะเป็นมุมฉากเช่นเดียวกัน และจะมีระยะการหักงอของล้าน้้าเกือบเท่ากัน 
เนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศ 

4) รูปแบบทางน้้าแบบรัศมี (radial drainage pattern) เป็นรูปแบบการระบายน้้า
ที่ล้าน้้าสายหลักและล้าน้้าสาขาจะไหลออกไปทุกทิศทางจากที่สูง ตอนกลาง เช่น รูปแบบการระบายน้้า
ที่เกิดขึ้นตามลักษณะภูมิประเทศแบบโดม กรวยภูเขาไฟ หรือเนินเขาที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว 

5) รูปแบบทางน้้าแบบขนาน (parallel drainage pattern) เป็นรูปแบบการ
ระบายน้้าของล้าน้้าสายหลัก และล้าน้้าสาขามีทิศทางการไหลขนานกัน หรือเกือบขนานกันไปในแนว
ทิศทางเดียวกันตลอด 

6) รูปแบบทางน้้าแบบวงแหวน (annular drainage pattern) เป็นรูปแบบการ
ระบายน้้าตามแนวระดับ ซึ่งมีทิศทางการไหลของล้าน้้าตามรอยแยกของชั้นหินมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่ง
ของวงแหวนหรือเกือบเป็นวงแหวน โดยจะไหลไปรวมกันกับล้าน้้าสายหลักเพ่ือระบายลงสู่ที่ต่้าต่อไป มักพบ
รูปแบบการระบายน้้าแบบนี้บริเวณเชิงเขาของลักษณะภูมิประเทศแบบโดม 

พื้นที่ลุ่มน้ า หมายถึง หน่วยของพ้ืนที่ซึ่งล้อมรอบด้วยสันปันน้้า เป็นพ้ืนที่รับน้้าฝนของ
แม่น้้าสายหลักในลุ่มน้้านั้นๆ เมื่อฝนตกลงมาในพ้ืนที่ลุ่มน้้า น้้าจะไหลออกสู่ล้าธารย่อยๆ แล้วรวมกัน
ออกสู่ล้าธารสายใหญ่และรวมกันออกแม่น้้าสายหลักจนไหลออกปากน้้าในที่สุด (คณะที่ปรึกษากรม
พัฒนาที่ดิน, 2556) พ้ืนที่ลุ่มน้้าแต่ละแห่งจะมีขนาดไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์และ
วัตถุประสงค์ในการจัดแบ่งพื้นที่เพ่ือการบริหารจัดการ (เกษม, 2551) 
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 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า หมายถึง การแบ่งเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าตามลักษณะกายภาพ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในลุ่มน้้านั้นๆ การก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้าจ้าแนกตามมติ
คณะรัฐมนตรี (กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548) แบ่งเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย  
   1) พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 หมายถึง พ้ืนที่ภายในลุ่มน้้าที่ควรจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพ้ืนที่
ต้นน้้าล้าธารโดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะและสมบัติที่อาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรงไม่ว่าพ้ืนที่จะมีป่าหรือไม่มีป่าปกคลุมก็ตาม ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 
จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้นย่อย คือ 
    (1) พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1A หมายถึง พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 ที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์
ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ.2525 ซึ่งจ้าเป็นจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้้าล้าธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้ 
    (2) พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1B หมายถึง พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 ซึ่งสภาพป่าส่วนใหญ่ในพ้ืนที่
ได้ถูกท้าลายดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงไปเพื่อพัฒนาการใช้ที่ดินรูปแบบอ่ืน ก่อนหน้าปี พ.ศ.2525 และ
การใช้ที่ดินหรือการพัฒนารูปแบบต่างๆ ที่ด้าเนินการไปแล้วจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษ 
   2) พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 2 หมายถึง พ้ืนที่ภายในลุ่มน้้าซึ่งมีค่าดัชนีชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 
ที่ลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะต่อการเป็นต้นน้้าล้าธารในระดับรองลงมา และสามารถน้ามาใช้
ประโยชน์เพื่อกิจการที่ส้าคัญได้ เช่น การท้าเหมืองแร่ เป็นต้น 
   3) พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 3 หมายถึง พ้ืนที่ภายในลุ่มน้้าที่โดยทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
ทั้งกิจกรรมท้าไม้เหมืองแร่และปลูกพืชกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้น 
   4) พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 4 หมายถึง พ้ืนที่ภายในลุ่มน้้า ซึ่งมีค่าดัชนีคุณภาพของลุ่มน้้า 
ที่สภาพป่าได้ถูกบุกรุก แผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก 
   5) พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 5 หมายถึง พ้ืนที่ภายในลุ่มน้้า ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบหรือที่ลุ่ม 
หรือเนินลาดเอียงเล็กน้อยและส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเพ่ือประโยชน์ด้านเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะท้านาและกิจการอื่นๆ ไปแล้ว 
   การจ้าแนกล้าดับพ้ืนที่ลุ่มน้้า แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย พ้ืนที่ต้นน้้า พ้ืนที่กลางน้้า 
และพ้ืนที่ปลายน้้า (ค้ารณ, 2552)  
    - พ้ืนที่ต้นน้้า เป็นพ้ืนที่ตั้งแต่สันปันน้้าลงมา ครอบคลุมพ้ืนที่ที่เป็นต้นก้าเนิดของล้าน้้าหลัก 
(head water) ทั้งหมด อันดับล้าธาร (strahler) ส่วนใหญ่เป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 ในลุ่มน้้าที่สมบูรณ์อาจพบ
ล้าธารอันดับ 3 ในบริเวณพ้ืนที่ต้นน้้า ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า ประกอบด้วย ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 เป็นส่วนใหญ่ 
สภาพพ้ืนที่มีความชัน 
 - พ้ืนที่กลางน้้า เป็นพ้ืนที่อยู่ต่้ากว่าพ้ืนที่ต้นน้้า มีความลาดชันน้อยกว่าพ้ืนที่ต้นน้้า
อย่างชัดเจนส่งผลถึงการไหลของน้้าในล้าน้้าหลักจะช้าลง ขณะที่ล้าน้้าจะกว้างขึ้น อันดับของล้าธาร จะเป็น
อันดับ 2 อันดับ 3 และอาจพบอันดับ 1 บ้าง ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าเป็นชั้น 3 และชั้น 4 สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ลอนชัน และพ้ืนที่ลอนลาด  
    - พ้ืนที่ปลายน้้า เป็นพ้ืนที่ส่วนที่เป็นแอ่งรับน้้า (basin) ถึงส่วนที่เป็นปลายสุดของ
ล้าน้้าหลัก (main stream/river mouth/estuary) หรือปากแม่น้้า ไหลลงสู่แหล่งรับน้้า เช่น แม่น้้า 
(สายอ่ืน) บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร เป็นต้น อันดับล้าธาร จะเป็นอันดับ 3 4 5 เป็นต้นไป ชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้้าเป็นชั้น 4 และชั้น 5 สภาพพ้ืนที่ของพ้ืนที่ปลายน้้าค่อนข้างราบเรียบ 
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 3.2 การพัฒนาที่ดิน  

การพัฒนาที่ดิน (land development) หมายถึง การกระท้าใดๆ ต่อดินหรือที่ดินเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของดินหรือที่ดินหรือเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น และหมายความรวมถึง
การปรับปรุงบ้ารุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะ
การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ดินและน้้า เพื่อรักษาดุลธรรมชาติหรือเพ่ือเพ่ิมความเหมาะสมในการใช้
ประโยชน์ที่ดินในทางเกษตรกรรม (กรมพัฒนาที่ดิน, 2554; คณะที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน, 2556) 

เขตพัฒนาที่ดิน (zone of land development) หมายถึง พ้ืนที่ลุ่มน้้าย่อยๆ ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้พัฒนา โดยการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น การส้ารวจและ  
วางแผนการใช้ที่ดิน การจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า การปรับปรุงบ้ารุงดิน และฟ้ืนฟูดินที่มีปัญหาทาง
การเกษตร มุ่งหวังให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนเป็นพ้ืนที่สาธิตการ
พัฒนาที่ดินอย่างเป็นระบบ (ส้านักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน, 2551) 

 3.3 พื้นที่สูง 

พ้ืนที่สูง (highland) นักวิชาการได้ให้ค้าจ้ากัดความไว้หลายประการ คือ 
พ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ หรือมีความสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 

500 เมตรขึ้นไป ประกอบด้วย พ้ืนที่ที่แวดล้อมด้วยภูเขา และมีสภาพภูมิประเทศสูงชันและสลับซับซ้อน 
(ส้านักบริการวิชาการ, 2544) 

ราชบัณฑิตสถาน (2523) ให้ค้าจ้ากัดความไว้ว่า พ้ืนที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบๆ 
ตั้งแต่ 600 เมตรขึ้นไป เป็นบริเวณที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ลาดชัน
เชิงซ้อน (กองส้ารวจดิน, 2529) แต่จากรายงานผลการสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, 2524) ได้ก้าหนดให้พ้ืนที่สูงเป็นพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 700 เมตรขึ้นไป 
เนื่องจากมีลักษณะเด่นของพ้ืนที่ คือ 

1) สภาพพ้ืนที่ที่สูงจากระดับทะเลปานกลางตั้งแต่ 700 เมตร โดยระดับความสูงนี้
เป็นจุดที่ผิวหน้าภูมิประเทศที่มีลักษณะโค้งเว้า (concave) จากอิทธิพลการกร่อนโดยน้้าเริ่มเปลี่ยนเป็น
โค้งนูน (convex) 

2) พ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ แทบท้ังสิ้น 
3) ดินมีความชื้นเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากอิทธิพลของฝนและความชื้นของดินตอนบน 
4) ดินมีพัฒนาการค่อนข้างสูง 

วิชา (2530) ได้ก้าหนดว่าพ้ืนที่สูง เริ่มจากความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 800 
เมตรขึ้นไป โดยให้เหตุผลดังนี้ 

1) ลักษณะของดินมีพัฒนาการค่อนข้างสูง 
2) พ้ืนที่มีความลาดชันสูงมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ และเปลี่ยนจากโค้งเว้าเป็น 

โค้งนูน 
3) เริ่มมีการแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติของข้อมูลลักษณะทาง

อากาศที่ส้าคัญ เช่น ปริมาณฝนที่ตกเพ่ิมขึ้น ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงขึ้น อุณหภูมิของอากาศที่ลดต่้าลง 
ความเร็วลมที่มากขึ้น และการระเหยน้้าที่ลดลงจากพ้ืนที่ที่ต่้ากว่า 
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4) ลักษณะของป่าไม้ที่ข้ึนปกคลุมจะเริ่มมีการเปลี่ยนจากป่าผลัดใบเป็นป่าไม่ผลัดใบ 
พ้ืนที่สูงในปัจจุบันมีความส้าคัญต่อมนุษย์มาก ทั้งในด้านการใช้ท้าเกษตรกรรม สถานที่

ท่องเที่ยว และแหล่งต้นน้้าล้าธาร ปัจจุบันมีการใช้พื้นท่ีสูงเพื่อท้าการเกษตรเป็นจ้านวนมาก ซึ่งท้าให้เกิด
ความเสื่อมโทรมกับดินในพ้ืนที่สูงเองจากการกร่อนดินที่เกิดขึ้นง่ายและรุนแรง และยังก่อให้เกิดความ
เสียหายสู่พ้ืนที่ต่้าที่อยู่ในตอนล่าง เช่น เกิดน้้าท่วม ดินถล่ม ท้าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(พิบูลย์, 2549) โดยส่วนใหญ่พ้ืนที่สูงจะเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งการบุกรุกท้าลายป่าเพ่ือใช้ประโยชน์ที่ดิน
ดังกล่าวจะมีผลต่อสมดุลน้้า และเกิดความเสื่อมโทรมทั้งสมบัติทางกายภาพ และเคมีของดิน (บรรณพิชญ์, 2551) 

 3.4 การส ารวจดิน  

ดิน (soil) หมายถึง อินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุที่ไม่จับตัวแข็งเป็นหิน ซึ่งปกคลุม
พ้ืนผิวโลก เป็นตัวกลางธรรมชาติส้าหรับการเจริญเติบโตของพืช หรืออินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุที่ไม่
จับตัวแข็งเป็นหินซึ่งปกคลุมพ้ืนผิวโลก ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยด้านการก้าเนิดและสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
ภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) สภาพภูมิประเทศ วัตถุต้นก้าเนิด และระยะเวลา (คณะกรรมการ
จัดท้าพจนานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) ท้าให้เกิดดินที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันหลายชนิดปกคลุม
พ้ืนผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืช รวมถึง เป็นแหล่งอาหาร 
น้้า และอากาศ แก่สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่อาศัยอยู่ในดินและบนดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2557) 

ธรณีวิทยา (geology) หมายถึง วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับประวัติของสสารที่
เป็นองค์ประกอบของโลกและสิ่งมีชีวิตบนพ้ืนโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรากฏร่องรอยอยู่ในหินต่างๆ 
(คณะกรรมการจัดท้าพจนานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) 

สัณฐานวิทยาดิน (soil morphology) หมายถึง วิชาที่ศึกษาถึงลักษณะ รูปร่างของหน้า
ตัดดิน เช่น สีดิน จุดประ เนื้อดิน โครงสร้างดิน การยึดตัวของดิน คราบดินเหนียว วัตถุต้นก้าเนิ ดดิน 
การเรียงตัวของชั้นดิน ซึ่ งสามารถสังเกตและตรวจสอบได้ทั้ ง ในสนามและห้องปฏิบัติการ 
(คณะกรรมการจัดท้าพจนานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) 

การส ารวจดิน (soil survey) หมายถึง การส้ารวจหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของดิน 
ตลอดจนสภาพแวดล้อม โดยวิธีการทางสนามและห้องปฏิบัติการแล้วน้ามาบันทึกในรูปของแผนที่และ
รายงาน (ส้านักส้ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2551) ข้อมูลและข้อสนเทศต่างๆ ที่ได้มาจากการ
ส้ารวจดินนี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนยอมรับว่าสามารถน้าเอาไปใช้ในกิจกรรมสาขา
ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการเกษตรกรรม (ภูษิต, 2551) ส้าหรับประเทศ
ไทยได้แบ่งการส้ารวจและท้าแผนที่ดินออกเป็น 6 ระดับ (ภูษิต, 2551; ส้านักส้ารวจดินและวางแผนการ
ใช้ที่ดิน, 2551) คือ 

1) การส้ารวจดินแบบหยาบมากหรือแบบกว้าง (exploratory survey) เป็นการ
ส้ารวจดินเพ่ือใช้ข้อมูลในการวางแผนระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ และใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการศึกษาขั้นละเอียดต่อไป แผนที่ที่ใช้ในการส้ารวจดินในสนามมีมาตราส่วน 1:250,000 ถึง 
1:1,000,000 แผนที่ดินที่พิมพ์ออกเผยแพร่มีมาตราส่วน 1:1,000,000 หรือมาตราส่วนเล็กกว่า ขอบเขต
ของดินแต่ละหน่วยที่แสดงไว้ในแผนที่ดิน อาศัยการแปลภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียม โดย
ใช้ข้อมูลพ้ืนฐานและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดดินเป็นแนวทาง เช่น ข้อมูลทางธรณีวิทยา ธรณี
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สัณฐานวิทยา พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพภูมิอากาศ ประกอบกับการตรวจสอบดินใน
สนามเป็นบางจุด โดยทั่วไปจะเป็นไปในแนวตัดขวางกับสภาพพ้ืนที่และธรณีวิทยา 

2) การส้ารวจดินแบบหยาบ (reconnaissance survey) เป็นการส้ารวจดิน เพ่ือใช้
ข้อมูลในการวางแผนระดับภาคหรือระดับประเทศ เพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพของพ้ืนที่ในการพัฒนา และ
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาขั้นละเอียดต่อไป แผนที่ที่ใช้ในการส้ารวจดินในสนามมีมาตรา
ส่วนอยู่ระหว่าง 1:75,000 ถึง 1:200,000 แผนที่ดินที่พิมพ์ออกเผยแพร่มีมาตราส่วนอยู่ระหว่าง 
1:100,000 ถึง 1:500,000 ขอบเขตของดินอาศัยการแปลภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียม 
ประกอบกับการตรวจสอบดินในสนามในแนวตัดขวางกับสภาพพ้ืนที่และธรณีวิทยา โดยระยะและ
ปริมาณจุดที่ตรวจสอบดินจะมากกว่าการส้ารวจดินแบบหยาบมาก โดยก้าหนดไว้ประมาณ 12.5 ตาราง
กิโลเมตร ต่อ 1 จุดตรวจสอบดิน (8,000 ไร่/1 จุด) 

3) การส้ารวจดินแบบค่อนข้างหยาบ (detailed reconnaissance survey) เป็น
การส้ารวจดินเพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผนระดับจังหวัดหรือโครงการขนาดใหญ่ เพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพ
ของพ้ืนที่ในการพัฒนาในเบื้องต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก้าหนดพ้ืนที่ที่จะพัฒนา หรือเพ่ือศึกษาใน
รายละเอียดต่อไป แผนที่ที่ใช้ในการส้ารวจดินมีมาตราส่วนอยู่ระหว่าง 1:40,000 ถึง 1:100,000 แผนที่ดิน
ที่พิมพ์ออกเผยแพร่มีมาตราส่วนอยู่ระหว่าง 1:50,000 ถึง 1:100,000 ขอบเขตของดินอาศัยการแปล
ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม ประกอบกับการตรวจสอบดินในสนาม โดยระยะและ
ปริมาณจุดที่ตรวจสอบดินจะมากกว่าการส้ารวจดินแบบหยาบ โดยก้าหนดไว้ประมาณ 1-2 ตาราง
กิโลเมตร ต่อ 1 จุดตรวจสอบดิน (625-1,250 ไร่/1 จุด) 

4) การส้ารวจดินแบบค่อนข้างละเอียด (semi-detailed survey) เป็นการส้ารวจ
ดินเพ่ือใช้ข้อมูลในการวางแผนระดับอ้าเภอหรือโครงการขนาดกลาง เพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพของพ้ืนที่
ในการพัฒนาและวางแนวทางการปฏิบัติงาน แผนที่ที่ใช้ในการส้ารวจดินมีมาตราส่วนอยู่ระหว่าง 
1:20,000 ถึง 1:50,000 แผนที่ดินที่พิมพ์ออกเผยแพร่มีมาตราส่วนอยู่ระหว่าง 1:25,000 ถึง 1:60,000 
ขอบเขตของดินอาศัยการแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม ประกอบกับการตรวจสอบดิน
ในสนาม โดยระยะและปริมาณจุดที่ตรวจสอบดินจะมากกว่าการส้ารวจดินแบบค่อนข้างหยาบ โดยก้าหนด
ไว้ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ต่อ 4-6 จุดตรวจสอบดิน (100-150 ไร่/1 จุด) 

5) การส้ารวจดินแบบละเอียด (detailed survey) เป็นการส้ารวจดินในระดับไร่นา 
หรือในพ้ืนที่โครงการขนาดเล็ก ที่ต้องการการพัฒนาอย่างประณีต สามารถจัดท้าแผนการจัดการที่ดินที่
สามารถน้าไปปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ได้ ดังนั้นจ้าเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดกว่าระดับการ
ส้ารวจดินที่ผ่านมา และมีการตรวจสอบขอบเขตของดินให้มีความถูกต้องมาก แผนที่ที่ใช้ ในการส้ารวจ
ดินในสนามมีมาตราส่วนอยู่ระหว่าง 1:5,000 ถึง 1:30,000 แผนที่ดินที่พิมพ์ออกเผยแพร่มีมาตราส่วน
อยู่ระหว่าง 1:10,000 ถึง 1:30,000 หรือมาตราส่วนใหญ่กว่าขอบเขตของดินจะเน้นการตรวจสอบดินใน
สนามให้มากข้ึน แต่จะอาศัยรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมช่วยในการเขียนขอบเขตดิน ระยะ
ในการตรวจสอบสมบัติของดินไม่ควรห่างกันเกิน 250 เมตร ต่อ 1 จุดตรวจสอบดิน (50-80 ไร่/1 จุด) 

6) การส้ารวจดินแบบละเอียดมาก (very detailed survey) เป็นการส้ารวจดินใน
พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย การท้าแปลงทดลองที่ต้องการข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นย้า และมีความ
ละเอียดเป็นพิเศษรวมถึงความถูกต้องของขอบเขตดิน และจ้าเป็นต้องมีการเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ด้วย 
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แผนที่ที่ใช้ในการส้ารวจดินในสนามมีมาตราส่วนอยู่ระหว่าง 1:2,000 ถึง 1:10,000 แผนที่ดินที่พิมพ์
ออกเผยแพร่มีมาตราส่วนอยู่ระหว่าง 1:5,000 ถึง 1:10,000 หรือมาตราส่วนใหญ่กว่า ขึ้นอยู่กับขนาด
ของพ้ืนที่ที่ท้าการส้ารวจ ขอบเขตของดินจะเน้นการตรวจสอบดินในสนามให้มากขึ้น แต่จะอาศัย
ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมช่วยในการเขียนขอบเขตดิน ระยะในการตรวจสอบสมบัติ
ของดินไม่ควรห่างกันเกิน 100 เมตรต่อ 1 จุดตรวจสอบดิน (3-10 ไร่/1 จุด) 

การจ าแนกดิน (soil classification) หมายถึง การจัดดินเป็นกลุ่มหรือเป็นขั้นการจ้าแนก
อย่างมีระบบบนพ้ืนฐานลักษณะเฉพาะของดินนั้น การจัดดินเป็นกลุ่มแบบกว้างๆ จะใช้สมบัติเฉพาะ
ทั่วๆ ไป เมื่อแบ่งย่อยลงไปจะใช้สมบัติที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น (คณะกรรมการจัดท้าพจนานุกรม
ปฐพีวิทยา, 2551) ในโครงการนี้ใช้ระบบอนุกรมวิธานดินของ USDA (United States Department 
of Agriculture) (Soil Survey Staff, 2014) 

อนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) ระบบการจ้าแนกดินของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 
ที่ใช้สมบัติของดินซึ่งเป็นลักษณะประจ้าตัวของดินเป็นพ้ืนฐานในการจ้าแนก มีเกณฑ์เชิงปริมาณที่
ตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และให้ชื่อดินที่มีลักษณะเฉพาะ (คณะกรรมการจัดท้า
พจนานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) ซึ่งเป็นระบบหนึ่งของการจ้าแนกดินที่มีความละเอียด และมีหลักการเชิง
วิทยาศาสตร์มากที่สุด และเป็นระบบที่นักวิทยาศาสตร์ทางดินในประเทศไทยใช้ในการจ้าแนกดิน (เอิบ, 2548) 
 อนุกรมวิธานดิน เป็นระบบการจ้ าแนกดินแบบหลายขั้ น  ( multicategorical 
classification system) และแบ่งกลุ่มของชั้นต่างๆ ออกเป็นขั้นสูงและขั้นต่้าตามกฎเกณฑ์ โดยในการ
จ้าแนกขั้นสูงนั้นจะใช้ข้อจ้ากัดเด่นที่ครอบคลุมลักษณะปลีกย่อยในชั้นของการจ้าแนกขั้นต่้าไว้อย่าง
ชัดเจน ขั้นการจ้าแนกทั้งหมดในระบบมีอยู่ 6 ขั้น โครงสร้างของระบบหรือความเกี่ยวข้องกันของขั้นการ
จ้าแนกจากข้ันสูงไปจนถึงข้ันต่้า คือ 
  ขั้นของการจ้าแนกขั้นสูง (higher categories) 
  อันดับ (order) 
   อันดับย่อย (suborder) 
    กลุ่มดินใหญ่ (great group) 
     กลุ่มดินย่อย (subgroup) 
 ขั้นของการจ้าแนกขั้นต่้า (lower categories) 
  วงศ์ดิน (family) 
   ชุดดิน (series) 

กลุ่มชุดดิน (groups of soil series) เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นมา 
โดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติดินที่มีศักยภาพคล้ายคลึงกันในด้านที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตของพืชที่ปลูก เพ่ือประโยชน์ในการให้ค้าแนะน้า การตรวจสอบลักษณะดิน  การใช้ที่ดินและ
การจัดการดินที่เหมาะสม โดยกลุ่มชุดดินแต่ละกลุ่มจะมีสมบัติดินที่เฉพาะ ตามปัจจัยการเกิดดินและ
การสร้างดิน ได้จัดจ้าแนกเป็น 62 กลุ่มชุดดิน โดยแบ่งตามสภาพที่พบออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่มหรือพ้ืนที่น้้าขัง กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดอนและกลุ่มชุดดินที่มีความลาดชันสูง 
(ส้านักส้ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2548) 
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  1) กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่มหรือพ้ืนที่น้้าขัง พบในบริเวณที่ลุ่ม การระบายน้้าของดินเลวมาก 
เลว หรือค่อนข้างเลว มักมีน้้าแช่ขังในฤดูฝน ไม่เหมาะส้าหรับเพาะปลูกพืชไร่ ไม้ผล  และไม้ยืนต้น 
ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเหนียว ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1 3 4 5 6 และ 7 
(2) กลุ่มชุดดินที่มีการยกร่อง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 8 
(3) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเปรี้ยวจัด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 2 9 10 11 และ 14 
(4) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเลนชายทะเล ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 12 และ 13 

   (5) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินทรายแป้งที่เกิดจากตะกอนล้าน้้า ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 15 
และ 16 

(6) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนละเอียด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 17 และ 18 
(7) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนหยาบ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 19 21 22 และ 59 
(8) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเค็ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 20 
(9) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินทราย ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 23 และ 24 
(10) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินตื้น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 25  
(11) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินอินทรีย์ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 57 และ 58 

  2) กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดอน พบในบริเวณพ้ืนที่ดอน หมายถึง ดินที่ไม่มีน้้าแช่ขัง มีการ
ระบายน้้าดี ดีปานกลาง ค่อนข้างมาก หรือมากเกินไป สภาพพ้ืนที่อาจเป็นที่ราบเรียบ ลูกคลื่น หรือเนินเขา 
ใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น ซึ่งต้องการน้้าน้อย ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินดังต่อไปนี้ 
  (1) กลุ่มชุดดินที่อยู่ในเขตดินแห้ง 

     - กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเหนียว ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 28 29 30 และ 31 
     - กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนริมฝั่งแม่น้้า ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 33 และ 38 
     - กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนละเอียด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 35 และ 36 
     - กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนหยาบ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 37 40 และ 60 
     - กลุ่มชุดดินที่เป็นดินทราย ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 41 และ 44 

     - กลุ่มชุดดินที่เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 
46 48 และ 49 

     - กลุ่มชุดดินที่เป็นดินตื้นถึงชั้นหินพื้น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 47 
     - กลุ่มชุดดินที่เป็นดินตื้นถึงชั้นมาร์ลหรือก้อนปูน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 52 
     - กลุ่มชุดดินที่เป็นดินลึกปานกลาง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 54 55 และ 56  
     - กลุ่มชุดดินที่เป็นดินดาดเชิงเขา ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 61 

    (2) กลุ่มชุดดินที่อยู่ในเขตดินชื้น 
     - กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเหนียว ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26 และ 27  
     - กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนหรือดินทรายแป้ง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 32 
     - กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนละเอียด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 34 
     - กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนหยาบ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 39 
     - กลุ่มชุดดินที่เป็นดินทราย ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 42 และ 43 
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     - กลุ่มชุดดินที่เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 45 
  - กลุ่มชุดดินที่เป็นดินตื้นถึงชั้นหินพื้น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 51 

    - กลุ่มชุดดินที่เป็นดินลึกปานกลาง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 50 และ 53 
   3) กลุ่มชุดดินที่มีความลาดชันสูง กลุ่มชุดดินที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 

ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62 
ชุดดิน (soil series) เป็นหน่วยในขั้นต่้าสุดของการจ้าแนกในระบบอนุกรมวิธานดิน  

ซึ่งมีข้อจ้ากัด พิสัยของลักษณะและสมบัติต่างๆ ของดินสม่้าเสมอมากกว่าหน่วยในขั้นอนุกรมวิธานที่สูง
กว่าในการจ้าแนก ชุดดินอาศัยลักษณะต่างๆ เช่น ความหนาของชั้นดิน การจัดเรียงของชั้นดิน 
โครงสร้างดิน สีดิน เนื้อดิน ปฏิกิริยาดิน การยึดตัวของดิน ปริมาณคาร์บอเนตและเกลือชนิดต่างๆ ฮิวมัส 
เศษหิน องค์ประกอบของแร่ในดิน วัตถุต้นก้าเนิดดิน ชุดดินเป็นหน่วยแผนที่ดินที่ใช้แพร่หลายมาก 
โดยเฉพาะในแผนที่แบบละเอียด ซึ่งส้าคัญมากที่ช่วยในการถ่ายทอดข้อมูลดินและงานวิจัยจากที่หนึ่งไป
ยังอีกท่ีหนึ่ง การให้ชื่อชุดดิน ใช้ชื่อสถานที่พบครั้งแรก เช่น ชื่อต้าบล อ้าเภอ จังหวัด หรือชื่อของบริเวณ
ที่มีลักษณะเด่นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย (คณะกรรมการจัดท้าพจนานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) 

ดินคล้าย (soil variant) เป็นหน่วยแผนที่ดินที่มีลักษณะเดียวกับหน่วยดินเดี่ยว แต่มี
ลักษณะแตกต่างจากชุดดินที่เคยก้าหนดไว้แล้ว มีลักษณะเด่นชัดพอที่จะก้าหนดเป็นชุดดินใหม่ได้ตาม
ระบบการจ้าแนกดิน แต่เนื้อที่ที่พบจากการส้ารวจยังน้อยกว่า 8 ตารางกิโลเมตร จึงแยกเป็นดินอีก
หน่วยหนึ่งโดยให้ชื่อชุดดินที่มีลักษณะใกล้เคียงมากที่สุดแล้วก้ากับด้วยลักษณะที่แตกต่างกับดินที่ให้ชื่อ 
(คณะกรรมการจัดท้าพจนานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) 

ประเภทดิน (soil phase) เป็นลักษณะและสมบัติของดิน หรือสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดิน จะใช้ประกอบเพิ่มเติมจากหน่วยจ้าแนกดินระดับต่างๆ ที่ใช้เป็น
หน่วยแผนที่ดิน เพ่ือแสดงรายละเอียดและให้มีความหมายมากขึ้นกว่าหน่วยจ้าแนกดิน โดยเฉพาะการ
ส้ารวจดินระดับค่อนข้างละเอียดถึงละเอียดมาก เพ่ือการวางแผนในระดับโครงการระดับไร่นาจนถึงการ
ศึกษาวิจัย หน่วยแผนที่ดินและข้อมูลดินจ้าเป็นต้องมีรายละเอียดมากพอที่จะสามารถบ่งบอกถึงสภาพ
ปัญหาของดินในพื้นที่ และแนวทางการจัดการดินที่สามารถน้าไปปฏิบัติได้ (ส้านักส้ารวจดินและวางแผน 
การใช้ที่ดิน, 2551) ชนิดของประเภทดินที่พบและคาดว่าจะพบในประเทศไทย ได้แก่ 
  1) เนื้อดินบน (surface texture) เนื้อดินตอนบนที่มีขนาดเล็กกว่า 2 มิลลิเมตร เฉลี่ยตั้งแต่
ผิวดินจนถึงความลึก 25 เซนติเมตร หรือถึงแนวสัมผัสแข็งหรือก่ึงแข็งถ้าตื้นกว่าดินตอนบนมีความส้าคัญ
ต่อการเจริญเติบโตของรากพืช โดยทั่วไปมีความเหมาะสมส้าหรับพืชทั้งกายภาพ เคมีและชีวภาพ
มากกว่าดินในชั้นอ่ืนๆ เป็นแหล่งสะสมธาตุอาหาร น้้าและสิ่งมีชีวิตในดิน แบ่งออกเป็น 12 ชั้น ได้แก่ ดินทราย 
(s : sand) ดินทรายปนดินร่วน (ls : loamy sand) ดินร่วนปนทราย (sl : sandy loam) ดินทรายแป้ง (si : silt) 
ดินร่วนปนทรายแป้ง (sil : silt loam) ดินร่วน (l : loam) ดินร่วนเหนียวปนทราย (scl : sandy clay loam) 
ดินร่วนปนดินเหนียว (cl : clay loam) ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (sicl : slity clay loam) ดินเหนียว
ปนทรายแป้ง (sic : silty clay) ดินเหนียวปนทราย (sc : sandy clay) และดินเหนียว (c : clay) 
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  2) ชิ้นส่วนเนื้อหยาบ (coarse fragments) ชิ้นส่วนที่มีขนาด 2 มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า 
ที่ปะปนอยู่ในเนื้อดินตามชั้นดินต่างๆ และที่กระจัดกระจายบนผิวดิน ซึ่งจะกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช 
ปริมาณความชื้น ธาตุอาหาร การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรกล 
พิจารณาได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   - ชิ้นส่วนหยาบที่อยู่ปะปนกับเนื้อดินภายในชั้นดิน ใช้พิจารณาร่วมกับเนื้อดินที่มีขนาด
เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร มีหน่วยเป็นร้อยละโดยปริมาตร โดยเป็นค้าคุณศัพท์ขยายเนื้อดิน แบ่งออกเป็น 5 ชั้น 
(ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ชั้นของก้อนกรวด เศษหินหรือลูกรัง  

ชื่อชั้น ตัวย่อ 
ปริมาณก้อนกรวด  

(ร้อยละโดยปริมาตร) 
ไม่มีกรวด (non gravelly) - <5 
ปนกรวดเล็กน้อย (slightly gravelly) sg ≥5-<15 
ปนกรวด (gravelly) g ≥15-<35 
ปนกรวดมาก (very gravelly) vg ≥35-<60 
ปนกรวดมากที่สุด (extremely gravelly) xg ≥60-<90 

   - ชิ้นส่วนเนื้อหยาบกระจัดกระจายบนผิวดิน โดยพิจารณาวัสดุที่มีขนาด 2-250 มิลลิเมตร 
ได้แก่ ก้อนหินมนเล็ก (cobble) ก้อนหิน (stone) และก้อนหินมนใหญ่ (boulder) มีหน่วยวัดเป็นร้อยละ
ของพ้ืนที่ แบ่งออกเป็น 6 ชั้น (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 การกระจายของชิ้นส่วนเนื้อหยาบบนผิวดิน 

ชื่อชั้น 
ปริมาณชิ้นส่วนหยาบ  

(ร้อยละของพ้ืนที่) 
ก้อนหินหรือก้อนหินมนใหญ่กระจัดกระจายบนผิวดิน 
(stony : st หรือ boulder : by) 

0.01-0.10 

ก้อนหินหรือก้อนหินมนใหญ่กระจัดกระจายบนผิวดินมาก 
(very stony : vst หรือ very bouldery : vby) 

0.1-3.0 

ก้อนหินหรือก้อนหินมนใหญ่กระจัดกระจายบนผิวดินมากท่ีสุด 
(extremely stony : xst หรือ extremely bouldery : xby) 

3.0-15.0 

หินดาดกระจัดกระจายบนผิวดิน  
(rubbly : rb) 

15-50 

หินดาดกระจัดกระจายบนผิวดินมาก 
(very rubbly : vrb) 

50-90 

พ้ืนที่ดาดหินหรือที่ดินที่เต็มไปด้วยก้อนหิน  
(rubble land : RL) 

>90 
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 3) ความลาดชันของพ้ืนที่ (slope) สภาพความสูงต่้าของพ้ืนที่ที่มีการเอียงไปจาก
แนวราบหรือระนาบ มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยเทียบเป็น 100 หน่วย เช่น พ้ืนที่มีความลาดชัน 10 
เปอร์เซ็นต์ หมายความว่าความต่างระดับระหว่างจุด 2 จุดในแนวดิ่งเท่ากับ 10 หน่วย เมื่อเทียบ
ระยะห่างในทางราบระหว่างจุด 2 จุดนั้นเท่ากับ 100 หน่วย แบ่งออกเป็น 8 ชั้น (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 ชั้นความลาดชันของพ้ืนที่ 

สัญลักษณ์ 
ร้อยละของ

ความลาดชัน 
ความลาดชันเชิงซ้อน 
(Complex slope) 

ความลาดชันเชิงเดี่ยว        
(Simple slope) 

A 0-2 ราบเรยีบถึงค่อนข้างราบเรยีบ              
(level to nearly level) 

ราบเรยีบถึงค่อนข้างราบเรยีบ               
(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 streep) 
F 35-50 สูงชัน (steep) สูงชัน (steep) 
G 50-75 สูงชันมาก (very steep) สูงชันมาก (very steep) 
H >75 สูงชันมากท่ีสุด (extremely steep) สูงชันมากท่ีสุด (extremely steep) 

หมายเหตุ : พื้นที่ลาดชั้นเชิงซ้อน (slope complex : SC) มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 
 

 4) ความลึกของดิน (soil depth) ความหนาของชั้นดินตั้งแต่ผิวดินถึงชั้นที่มีสมบัติ
ขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือการชอนไชของรากพืช ท้าให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เช่น 
แนวสัมผัสชั้นหินพ้ืนแข็ง แนวสัมผัสของชั้นหินพ้ืนอ่อน เศษหิน กรวด ลูกรัง ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 
มิลลิเมตร ในปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ชั้นความลึกของดิน แบ่งได้ 5 ชั้น (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 ชั้นความลึกของดิน 

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

 5) การกร่อนของดิน (soil erosion) เป็นการแตกกระจาย (detachment) และการ
พัดพาไป (transportation) ของวัสดุดิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือโดยมีการกระท้าของมนุษย์
เป็นตัวเร่ง โดยตัวการกร่อนของดินตามธรรมชาติ เช่น โดยน้้า (water erosion) หรือโดยลม (wind 
erosion) ความรุนแรงของการกร่อนแบ่งออกได้ 5 ชั้น (ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5 ชั้นความรุนแรงของการกร่อน 

ชั้นการ
กร่อน 

สัญลักษณ์ การเรียกช่ือ 
การสูญเสียของช้ันดิน 

(ร้อยละ*) 
1 E0 ไม่มีการกร่อน (non-eroded)            0 
2 E1 กร่อนเล็กน้อย (slightly eroded)        >0-<25 
3 E2 กร่อนปานกลาง (moderately severe 

eroded) 
        25-75 

4 E3 กร่อนรุนแรง (severe eroded)       >75-<100 
5 E4 กร่อนรุนแรงมาก (very severe eroded)          100 

หมายเหตุ : * ร้อยละการสูญเสียช้ันดิน A และ/หรือช้ันดิน E หรือการสูญเสียดินบน 20 ซม. (ถ้าช้ันดิน A และ/ 
  หรือช้ันดิน E ดั้งเดิมมีความหนาน้อยกว่า 20 ซม.) 

 

 6) ประเภทอ่ืนๆ (others) ที่อาจพบในหน่วยแผนที่ดิน ได้แก่ 
   (1) การระบายน้้าของดิน (soil drainage) มีความหมายเกี่ยวกับความถี่และ
ระยะเวลาของช่วงที่ดินเปียก ในสภาพพัฒนาการของดินตามธรรมชาติ จะไม่เน้นระบอบของน้้าในดินที่
เกิดข้ึนจากการดัดแปลงโดยมนุษย์ เช่น การระบายน้้าออกหรือการมีการชลประทาน เว้นแต่ว่าจะท้าให้
สัณฐานของดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากพอ แบ่งได้ 7 ชั้น (เอิบ, 2548) 
    - การระบายน้้าเลวมาก (very poorly drained : vpd) น้้าเคลื่อนที่ออกจาก
ดินได้ช้ามาก ท้าให้มีน้้าอิสระเหลืออยู่ที่ผิวหน้าดินหรือใกล้ผิวหน้าดิน เป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ในฤดูกาล
เพาะปลูก พบน้้าอิสระภายในดินระดับตื้นมากเป็นช่วงเวลานานหรือถาวรในช่วงปี 
    - การระบายน้้าเลว (poorly drained : pd) น้้าเคลื่อนที่ออกจากดินได้ช้ามาก 
ท้าให้ดินเปียกในระดับตื้นเป็นช่วงๆ ในฤดูกาลเพาะปลูกหรือเปียกเป็นช่วงเวลานาน มักพบน้้าอิสระใน
ระดับตื้นหรือตื้นมากในดินแทบตลอดเวลา 
    - การระบายน้้าค่อนข้างเลว (somewhat poorly drained : spd) น้้าเคลื่อนที่
ออกจากดินได้ช้ามีผลให้ดินมีสภาพเปียกในระดับตื้นเป็นช่วงเวลานานในฤดูกาลเพาะปลูก มักพบน้้า
อิสระในดินในระดับตื้นถึงค่อนข้างลึกและอาจเปียกถาวรในระดับนี้ 
    - การระบายน้้าดีปานกลาง (moderately well drained : mw) น้้าเคลื่อนที่
ออกจากดินได้ค่อนข้างช้าในบางช่วงของปี จะพบน้้าอิสระได้ในระดับค่อนข้างลึกและอาจเปียกถาวรใน
ระดับดังกล่าวหรือมีการอ่ิมตัวด้วยน้้าในช่วงสั้นๆ ท้าให้เกิดจุดประสีเด่นชัดภายในความลึก 100 
เซนติเมตรจากผิวดิน 
    - การระบายน้้าดี (well drained : wd) น้้าเคลื่อนที่ออกจากดินได้ง่ายและไม่
เร็วนัก น้้าอิสระภายในดินอาจพบได้ในระดับลึกถึงลึกมากในบางช่วงของปี พืชจะมีน้้าที่เป็นประโยชน์
ตลอดฤดูกาลเพาะปลูกและความเปียกไม่เป็นปัญหาต่อการปลูกพืชในที่ดิน 
    - การระบายน้้าค่อนข้างมากเกินไป (somewhat excessively drained : sex) 
น้้าเคลื่อนที่ออกจากดินได้เร็ว มักไม่พบน้้าอิสระภายในดินหรือพบเฉพาะในระดับลึกมาก ดินมักมีเนื้อหยาบ
และมีการน้าน้้าอ่ิมตัวสูงหรือเป็นดินตื้นมาก 
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    - การระบายน้้ามากเกินไป (excessively drained : ex) น้้าเคลื่อนที่ออกจาก
ดินเร็วมาก มักไม่พบน้้าอิสระภายในดินหรือพบเฉพาะในระดับลึกมาก ดินมักมีเนื้อหยาบและมีการน้าน้้า
สูงมากหรือเป็นดินตื้นมาก 
   (2) ค่าอัตราร้อยละความอ่ิมตัวเบส (base saturation) 
    - ค่าอัตราร้อยละความอ่ิมตัวเบสสูง (high base saturation : hb) หมายถึง มีค่า
อัตราร้อยละความอ่ิมตัวเบสมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 35  
    - ค่าอัตราร้อยละความอ่ิมตัวเบสต่้า (low base saturation : lb) หมายถึง มีค่า
อัตราร้อยละความอ่ิมตัวเบสน้อยกว่าร้อยละ 35  
   (3) สภาพของดินตอนล่าง (substratum) เป็นชั้นของวัตถุต้นก้าเนิดดินและชั้นหิน
พ้ืนที่อยู่ตอนล่าง ใช้ในกรณีที่ชั้นตอนบนและชั้นตอนล่างมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในระดับการ
จ้าแนกดินตั้งแต่วงศ์ดิน (family) และชุดดิน (series) เช่น 
    - ชั้นดินล่างที่เป็นดินเหนียว (clayey substratum : csub)  
    - ชั้นดินล่างที่เป็นหินทราย (sandstone substratum : sssub)  
   (4) สภาพพ้ืนที่หรือสภาพภูมิสัณฐานของดิน (physiography) อาจน้ามาใช้เป็น
บรรทัดฐานในการแบ่งแยกหน่วยแผนที่ดินเดียวกันออกจากกันได้ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงสภาพภูมิประเทศหรือ
ลักษณะพ้ืนที่ที่แตกต่างไปจากสภาพพ้ืนที่ปกติ (typical physiography) ของดินนั้นๆ เช่น 
    - ที่ดอน (high phase : hi)  
    - ที่ต่้า (low phase : l) 
    - คันนา (bunded phase : b) 

หน่วยแผนที่ (map units) หน่วยหรือชื่อที่แสดงถึงลักษณะและสมบัติของขอบเขตที่แสดง
ในแผนที่ ซึ่งอาจแสดงลักษณะของดินหรือพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด เป็นหน่วยเดี่ยวหรือปะปนกันก็ได้ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท (ส้านักส้ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2551) ได้แก่ 
 1) หน่วยเดี่ยว (consociations) เป็นหน่วยแผนที่ที่ประกอบด้วยหน่วยจ้าแนกดินเดี่ยว 
หรือหน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) เป็นส่วนใหญ่ โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีปริมาณ
เนื้อท่ีมากกว่าครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ในแต่ละขอบเขตหน่วยปะปน ( inclusions) ที่เหลือ 
จะเป็นดินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์เท่าเทียมกับหน่วยดินหลักหรือที่
เราเรียกว่าดินคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน (similar soils) กรณีที่ได้รวมเอาดินที่ไม่คล้ายคลึงกันหรือไม่
เหมือนกัน (dissimilar soils) มาไว้ในหน่วยแผนที่ดังกล่าว ถ้าลักษณะที่แตกต่างกันนั้นเป็นข้อจ้ากัดใน
การใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องมีพ้ืนที่รวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของพ้ืนที่หน่วยดินหลัก หรือถ้าลักษณะที่
แตกต่างกันนั้นไม่เป็นข้อจ้ากัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องมีพ้ืนที่รวมไม่เกินร้อยละ 25 ของพ้ืนที่
หน่วยดินหลัก 
 2) หน่วยสัมพันธ์ (associations) เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั้นๆ มีดินตั้งแต่ 2 
ชนิดขึ้นไปหรือดินกับพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ซึ่งจะเกิดควบคู่กันเสมอและมีความสัมพันธ์กันในทางสภาพพ้ืนที่ 
แต่เนื่องจากข้อจ้ากัดเรื่องของมาตราส่วนแผนที่จึงไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ โดยปกติจะ
ก้าหนดไว้ที่มาตราส่วน 1:24,000 หรือมาตราส่วนเล็กกว่า การให้ชื่อหน่วยแผนที่จะใช้ชื่อดินที่มีเนื้อที่
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มากเขียนน้าหน้า และมีเครื่องหมาย “/” คั่น และต้องแสดงสัดส่วนของดินหรือที่ดินอ่ืนๆ ที่พบใน
ขอบเขตนั้นๆ ด้วย เช่น Li/Ws 60/40 
 3) หน่วยเชิงซ้อน (complexes) เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั้นๆ มีดินตั้งแต่ 2 
ชนิดขึ้นไปหรือดินกับพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด เช่นเดียวกับหน่วยสัมพันธ์ แม้ว่ามาตราส่วนของแผนที่จะใหญ่ขึ้น 
(1:24,000 หรือมาตราส่วนใหญ่กว่า) ก็ยังไม่สามารถแยกของเขตของดินหรือพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดเหล่านั้นออก
จากกันได้ อาจเนื่องจากการเกิดความซับซ้อนของพ้ืนที่ การให้ชื่อหน่วยแผนที่จะใช้ชื่อของดินหรือพ้ืนที่
เบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่พบ โดยดินหรือพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่มีเนื้อที่มากจะเขียนน้าหน้าและเรียงกันไปตามล้าดับ 
โดยมีเครื่องหมาย “-” คั่น และต้องแสดงสัดส่วนของดินหรือที่ดินอ่ืนๆ ที่พบในขอบเขตนั้นๆ ด้วย เช่น 
Li-Ws 70-30 
 4) หน่วยศักย์เสมอ (undifferentiated group) เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั้นๆ 
มีดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป แต่ดินทั้งหมดนั้นไม่มีความแตกต่างในด้านของการน้าไปใช้ประโยชน์และการ
จัดการดิน จึงไม่มีความจ้าเป็นที่จะต้องแยกขอบเขตออกจากกัน การให้ชื่อหน่วยแผนที่ดินจะใช้ชื่อของ
ดินทั้งหมด โดยดินที่มีเนื้อที่มากจะเขียนน้าหน้าและเรียงกันไปตามล้าดับ โดยมีเครื่องหมาย “&” คั่น 
และต้องแสดงสัดส่วนของดินหรือที่ดินอ่ืนๆ ที่พบในขอบเขตนั้นๆ ด้วย เช่น Li&Ml 70&30 

การเขียนหน่วยแผนที่ดิน (soil map units) หมายถึง หน่วยหรือชื่อที่แสดงถึงลักษณะ
และสมบัติของขอบเขตที่แสดงในแผนที่  
 1) การเขียนและอธิบายหน่วยแผนที่ดิน จะเขียนด้วยสัญลักษณ์แทน ดังนี้ 
 

      ชื่อชุดดิน   -     เนื้อดินบน - ความลาดชัน 
                 ความลึกของดิน, การกร่อนของดิน 
 
      ตัวอย่างหน่วยแผนที่ดิน เช่น   Skt - clA  หรือ  Skt - clA/d5,E0 
                    d5, E0 

 

อธิบายได้ คือ ชุดดินสุโขทัย มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มีการกร่อน 

อย่างไรก็ตามประเภทดินอ่ืนๆ ก็สามารถน้ามาเขียนได้ หากเห็นว่ามีผลต่อ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดิน แต่ไม่ใช้มากเกินไปและมีความหมายไม่ซับซ้อน  
 2) การเขียนและอธิบายหน่วยแผนที่กลุ่มชุดดิน 

สัญลักษณ์ : กลุ่มชุดดินหรือหน่วยรวมของกลุ่มชุดดิน, ความลาดชัน, สัดส่วนของ
เนื้อท่ี ตัวอย่างแผนที่กลุ่มชุดดิน เช่น 

 หน่วยแผนที่ 15 : กลุ่มชุดดินที่ 15 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
 หน่วยแผนที่ 55B : กลุ่มชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์

 หน่วยแผนที่ 47C/55C : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 
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 3.5 การจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ 

 เป็นการจัดหมวดหมู่โดยอาศัยข้อมูลดินที่เกี่ยวข้องกับสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีดิน และ
สภาพแวดล้อมบางประการที่ ได้จากส้ารวจดิน จ้าแนกดินและตรวจสอบดินในสน ามและใน
ห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้การจ้าแนกความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ ขึ้นอยู่กับข้อจ้ากัดหรือความ
รุนแรงที่มีผลมากสุดต่อพืชที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและสมบัติดิน ตลอดจนสภาพแวดล้อมบางประการ 
เป็นตัวก้าหนดระดับชั้นความเหมาะสมของดินนั้นๆ ว่าจะอยู่ในชั้นความเหมาะสมใด (กองส้ารวจและ
จ้าแนกดิน, 2543) 
 1) ชั้นการจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ แบ่งชั้นความเหมาะสม
เป็น 5 ชั้น (class) ดังนี้ 

ชั้นความเหมาะสมที่ 1 เป็นชั้นที่มีความเหมาะสมดีมาก (very well suited) 
ชั้นความเหมาะสมที่ 2 เป็นชั้นที่มีความเหมาะสมดี (well suited) 
ชั้นความเหมาะสมที่ 3 เป็นชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (moderately suited) 
ชั้นความเหมาะสมที่ 4 เป็นชั้นที่ไม่ค่อยเหมาะสม (poorly suited) 
ชั้นความเหมาะสมที่ 5 เป็นชั้นที่ไม่เหมาะสม (unsuited) 
หมายเหตุ : การจัดชั้นความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจตามกลุ่มชุดดินแบ่ง

ออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่  
ชั้นที่ 1 เหมาะสม โดยไม่มีข้อจ้ากัด (ชั้นความเหมาะสมที่ 1 เดิม) 
ชั้นที่ 1 เหมาะสม มีข้อจ้ากัด (ชั้นความเหมาะสมที่ 2 และ 3 เดิม) 
ชั้นที่ 2 ไม่ค่อยเหมาะสม (ชั้นความเหมาะสมที่ 4 เดิม) 
ชั้นที่ 3 ไม่เหมาะสม (ชั้นความเหมาะสมที่ 5 เดิม) 
ข้อควรค้านึงในการจ้าแนกความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ คือ การจ้าแนก

ความเหมาะสมไม่ได้เป็นการระบุถึงอัตราการให้ผลผลิต พิจารณาพืชที่ปลูกในฤดูฝนเป็นหลัก โดยชั้น
ความเหมาะสมของดินแต่ละชั้น (class) มิได้หมายความว่ามีการจัดการหรือมีการดูแลรักษาที่เหมือนกัน
เสมอไป ชั้นความเหมาะสมของดินแต่ละชั้นจะมีข้อจ้ากัดปลีกย่อยลงไปอีกหรือที่เรียกว่า ชั้นความ
เหมาะสมของดินย่อย (subclass) และชั้นความเหมาะสมของดินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อจ้ากัดของพืช 
 2) ลักษณะและสมบัติของดินที่ใช้จ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ 
 (1) สภาพภูมิประเทศ (topography : t) 
 (2) เนื้อดิน (soil texture : s) 
 (3) ชั้นดินที่มีการชะล้างรุนแรง (albic horizon : b) 
 (4) ความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือก้อนกรวดมาก (soil depth to consolidated layer or 
gravel : c หรือ g) 
 (5) หินพื้นโผล่ (rock out crop : r) 
 (6) ก้อนหินโผล่ (stoniness : z) 
 (7) ความเค็มของดิน (salinity : x) 
 (8) การระบายน้้าของดิน (drainage : d) 
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 (9) อันตรายจากการถูกน้้าท่วม (flooding : f) 
 (10) อันตรายจากน้้าแช่ขัง (water logging : w) 
 (11) ความเสี่ยงต่อการขาดน้้า (risk of moisture shortage : m) 
 (12) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (nutrient status : n) 
 (13) ปฏิกิริยาดิน (acidity : a, alkalinity : k) 
 (14) ความลึกที่พบชั้นดินกรดก้ามะถัน (depth to acid sulfate layer : j) 
 (15) การกร่อนของดิน (soil erosion : e) 
 (16) ความหนาของชั้นดินอินทรีย์ (thickness of organic horizon : o) 

ชั้นความเหมาะสมของดินแต่ละชั้น ยกเว้นชั้นความเหมาะสมที่ 1 จะระบุลักษณะและ
คุณสมบัติของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตหรือมีผลกระทบต่อผลผลิตของพืชที่ปลูก ลักษณะของดินที่
ระบุไว้ในชั้นความเหมาะสมของดินส้าหรับปลูกพืชแต่ละชั้น เรียกว่า ข้อจ้ากัด (limitation) ซึ่งเมื่อทราบ
ว่าชุดดินนั้นมีลักษณะใดที่เป็นข้อจ้ากัดที่รุนแรงที่สุดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตหรือมี
ผลกระทบต่อผลผลิตของพืช ก็จะตกอยู่ในชั้นความเหมาะสมนั้น และเมื่อทราบชั้นความเหมาะสมของดิน
ส้าหรับการปลูกพืชแล้ว ท้าการจ้าแนกชั้นความเหมาะสมย่อยลงไปอีกหรือที่เราเรียกว่าชั้นความ
เหมาะสมของดินย่อย (subclass) โดยระบุชนิดของข้อจ้ากัดตัวที่รุนแรงที่สุดไว้ท้ายชั้นความเหมาะสม
ของชั้นดินหลัก (class) ชนิดของข้อจ้ากัดหรือลักษณะของดินที่เป็นอันตราย หรือท้าความเสียหายกับพืช  

 3.6 การจ าแนกความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์  

เป็นการวินิจฉัยคุณภาพของดินตามข้อจ้ากัดของดิน โดยจัดความเหมาะสมของดินใน
หลายกิจกรรม ตามข้อจ้ากัดของดิน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและข้อควรระวังในการ
ปฏิบัติงาน (สุวณี, 2538)  
  1) ชั้นการจ าแนกความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
   (1) ความเหมาะสมของดินส้าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน แหล่งทรายและกรวด ดินถม 
หรือดินคันทาง และเส้นทางแนวถนน โดยจ้าแนกชั้นความเหมาะสมของดินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
        1     หมายถึง   เหมาะสมดี 
        2     หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
        3     หมายถึง   ไม่เหมาะสม 
        4     หมายถึง   ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง 
   (2) ความเหมาะสมของดินส้าหรับใช้ท้าบ่อขุด อ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก คันกั้นน้้า บ่อเกรอะ 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาคารต่้าๆ และการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน โดยจ้าแนกชั้นความ
เหมาะสมของดินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
        1     หมายถึง   เหมาะสมดี 
        2     หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
        3     หมายถึง   ไม่เหมาะสม 
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  2) ลักษณะและสมบัติของดินที่ใช้จ าแนกความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพี
กลศาสตร์ 
   ชั้นความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์ ขึ้นอยู่กับถึงลักษณะและสมบัติ
ของดินที่เป็นข้อจ้ากัดในการใช้ประโยชน์กิจกรรมงานด้านวิศวกรรม ซึ่งจะระบุด้วยสัญลักษณ์ตัวย่อ
ก้ากับท้ายชั้นความเหมาะสมของดิน ได้แก่ 
   (1) ลักษณะของดินตามการจ้าแนก (subgrade properties : a) ระบบ Unified 
และ AASHO 
   (2) ความหนาของวัสดุที่เหมาะสม (thickness of suitable material : b) 
   (3) ความลึกถึงชั้นหินพ้ืน (depth of bedrock : c) 
   (4) การระบายน้้าของดิน (drainage : d) 
   (5) อันตรายจากน้้าท่วมหรือน้้าแช่ขัง (flooding hazard : f) 
   (6) ปริมาณเศษหินที่มีขนาดใหญ่กว่าทรายหยาบมาก (fragment coarser than 
very coarse sand : g) 
   (7) ระดับน้้าใต้ดินในฤดูฝน (depth to seasonal water table : h) 
   (8) ปฏิกิริยาของดิน (reaction : j) 
   (9) ความซึมน้้าของดิน (permeability or hydraulic conductivity : k) 
   (10) ศักยภาพในการยืดและหดตัวของดิน (shrink - swell potential : l) 
   (11) ความลึกถึงชั้นที่มีการซาบซึมน้้า (depth to permeable material : m) 
   (12) การกัดกร่อนของท่อเหล็กที่ไม่เคลือบผิว (corrosivity uncoated steel : o) 
   (13) การมีก้อนหิน (stoniness : p) 
   (14) ความลึกถึงชั้นทรายหรือกรวด (depth to sand and gravel : q) 
   (15) การมีหินโผล่ (rockiness : r) 
   (16) เนื้อดิน (texture : s) 
   (17) สภาพภูมิประเทศหรือความลาดชัน (topography or slope : t) 
   (18) การยึดตัวขณะดินชื้น (moist consistence : u) 
   (19) ความเค็มของดิน (salinity : x) 
 
4. ผู้ด าเนินงาน 

 นางสาวสุภาพร สินศิริวัฒนา นักส้ารวจดินปฏิบัติการ 
 
5. ระยะเวลาด าเนินงาน  

 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง กันยายน พ.ศ. 2558 
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6. อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงาน 
 6.1 อุปกรณ์ 

  1) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 4947I  4947II  และ 4947IV (กรมแผนที่
ทหาร, 2542) 
  2) แผนที่ธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:250,000 (กรมทรัพยากรธรณี, 2558) 
  3) แผนที่กลุ่มชุดดิน จังหวัดพะเยา มาตราส่วน 1:25,000 (ส้านักส้ารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน, 2556) 
  4) แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดพะเยา มาตราส่วน 1:25,000 (ส่วนวิเคราะห์สภาพการ
ใช้ที่ดิน, 2555) 
  5) ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:25,000 และ มาตราส่วน 1:4,000 (ส้านักเทคโนโลยี
การส้ารวจและท้าแผนที่, 2556) 
  6) แผนที่ป่าไม้ (กรมป่าไม,้ 2558) 
  7) แผนที่พื้นที่อนุรักษ์ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2558)  
  8) แผนที่แนวเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส้านักงานการปฏิรูปเพ่ือเกษตรกรรม, 2558) 
  9) แผนที่เขตชลประทาน (กรมชลประทาน, 2558) 
  10) แบบจ้าลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) เส้นชั้นความสูง (contour)  
  11) แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า จังหวัดพะเยา มาตราส่วน 1:25,000 (ส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552) 
  12) ชั้นข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ เช่น ถนน ทางน้้า หมู่บ้าน ฯลฯ 
  13) เครื่องมือมาตรฐานในการส้ารวจดิน ตรวจสอบดินและเก็บตัวอย่างดินภาคสนาม (เอิบ, 
2552; Soil Survey Division Staff, 1993) 
  14) อุปกรณ์อ่ืน  ๆที่จ้าเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 6.2 วิธีการด าเนินงาน 

  6.2.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหา เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า
น้ าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 
   1) รวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) 
จังหวัดพะเยา ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน และ
แผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000  
   2) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มชุดดิน สภาพการใช้ที่ดิน พร้อมทั้งประเมินความ
เหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ และประเมินความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
   3) วิเคราะห์สภาพปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางการแก้ไขในพ้ืนที่ เขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 
   4) ก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินการ โดยการคัดเลือกพ้ืนที่บางส่วนที่มีลักษณะเป็นตัวแทน หรือ
ครอบคลุมสภาพปัญหาในพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา  
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  6.2.2 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล พื้นที่ด าเนินการ ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าน้ า
แม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 
   1) การเตรียมข้อมูลในส้านักงาน 
    (1) รวบรวมข้อมูลทั่วไป เช่น ที่ตั้งและอาณาเขต แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา 
ภาพถ่ายออร์โธสี (มาตราส่วน 1:4,000) แบบจ้าลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) เส้นชั้นความสูง (contour) เป็นต้น 
    (2) วิเคราะห์ข้อมูล (จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น) เพ่ือใช้วิเคราะห์พ้ืนที่และความแปรปรวน
ของทรัพยากรดิน สภาพการใช้ที่ดิน เพ่ือเป็นแนวทางก้าหนดต้นร่างของขอบเขตดิน และหลุมเจาะดิน
เพ่ือตรวจสอบดินที่เป็นตัวแทน  
   2) การส้ารวจดินภาคสนาม 
    (1) ส้ารวจและตรวจสอบดินตามหลุมเจาะที่ก้าหนดไว้ โดยใช้พลั่วเปิดหน้าดินลึก
ประมาณ 1 ลูกบาศก์ฟุต แล้วใช้สว่านเจาะดิน ลึกอย่างน้อย 180 เซนติเมตร หรือตื้นกว่าหากพบชั้น
ขัดขวาง เช่น หินพ้ืน ชั้นดาน ชั้นดินแน่นหรือชั้นศิลาแลง เพ่ือวินิจฉัยสมบัติของดินแต่ละชั้นตามการ
ก้าเนิดดิน เช่น สีดิน เนื้อดิน ความลึกของดิน พีเอชของดิน เป็นต้น รวมทั้งศึกษาสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่
นั้นๆ โดยเฉพาะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการทางดิน เช่น ลักษณะทางธรณีวิทยา วัตถุต้นก้าเนิดดิน 
ภูมิสัณฐาน การกร่อนของดิน พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น 
    (2) บันทึกข้อมูลการตรวจสอบดินภาคสนาม จ้าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน
ของ USDA (United States Department of Agriculture) ตามรายละเอียดของหนังสือ Keys to 
Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2014) และอ้างอิงจากหนังสือการก้าหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้ง
ในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศไทย จ้าแนกตามระบบอนุกรมวิธานดิน 2546 (อนิรุทธ์ และคณะ, 2547) 
การก้าหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย จ้าแนก
ใหมต่ามระบบอนุกรมวิธานดิน 2546 (วุฒิชาติ และคณะ, 2547) การก้าหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้ง
ในภาคกลางของประเทศไทย จ้าแนกใหม่ตามระบบอนุกรมวิธานดิน 2546 (สถิระ และคณะ, 2547) 
และการก้าหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จ้าแนกใหม่ตาม
ระบบอนุกรมวิธานดิน 2546 (กิต ิและคณะ, 2547) เพ่ือก้าหนดหน่วยแผนที่ดิน โดยจ้าแนกดินถึงระดับ
ชุดดิน (soil series) หรือดินคล้าย (soil variant) ร่วมกับประเภทของดินที่พบ ได้แก่ ประเภทเนื้อดินบน 
(texture phase) ความลาดชัน (slope phases) ชั้นความลึก (depth) ชั้นของการกร่อน (degree of 
erosion classes) พร้อมทั้งปรับแก้ขอบเขตดินให้สอดคล้องกับพื้นที่จริง 

  (3) ค่าวิเคราะห์ดินได้จากการเก็บตัวอย่างดินในภาคสนาม และน้ามาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ และค่าวิเคราะห์ที่อ้างอิงจากคู่มือการก้าหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคเหนือและ
ที่สูงตอนกลางของประเทศไทย จ้าแนกใหม่ตามระบบอนุกรมวิธานดิน 2546 (อนิรุทธิ์ และคณะ, 2547) 
ซึ่งแบ่งค่าที่วิเคราะห์ได้ดังนี้ 
   (3.1) ค่าวิเคราะห์ดินได้จากการเก็บตัวอย่างดินในภาคสนามโดยวิธีการเก็บ
ตัวอย่างดินที่ถูกรบกวน (disturbed soil samples) เก็บดินทุกชั้นตามชั้นก้าเนิดดิน (genetic horizon)  
ที่ได้แบ่งไว้ตลอดหน้าตัดดิน ชั้นละประมาณ 1 - 2 กิโลกรัม จากนั้นน้าผึ่งลมให้แห้ง น้าเศษพืชออก บด 
และร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมีต่อไป โดยการวิเคราะห์สมบัติดิน
ทางเคมีในห้องปฏิบัติการกลุ่มวิเคราะห์ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัดน่าน มีข้อจ้ากัดสามารถ
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ท้าการวิเคราะห์ดินได้เพียง ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (Soil pH) ค่าคาร์บอนอินทรีย์ (Organic carbon) 
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available phosphorus) และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available 
potassium) โดยมีวิธีการวิเคราะห์ดังนี้ 
    - ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (Soil pH) อัตราส่วนระหว่างดินต่อน้้าเท่ากับ 1 : 1 
(Peech, 1965) วัดด้วยเครื่อง pH meter 

   - ค่าคาร์บอนอินทรีย์ (Organic carbon) โดยวิธี Walkley and Black titration 
(Walkley and Black, 1947) จากนั้นน้าไปค้านวณหาปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (organic matter) 
โดยใช้สูตรดังนี้ 

  Organic matter (%) = % Organic carbon × 1.724 
  - ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available phosphorus) วิเคราะห์ด้วยน้้ายาสกัด 
Bray II (Bray and Kurt, 1945) จากนั้นน้าสารละลายดินที่สกัดได้ท้าให้เกิดสีด้วยสารละลาย develop สี 
(working solution) (Watanabe and Olsen, 1965) วัดด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 
882 นาโนเมตร 

  - โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available potassium) วิเคราะห์ด้วยน้้ายา
สกัด NH4OAc 1N ที่เป็นกลาง (pH 7.0) (Pratt, 1965 และ Jackson, 1958) วัดด้วยเครื่อง Flame photometer 
     (3.2) ค่าวิเคราะห์ที่อ้างอิงจากคู่มือการก้าหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคเหนือ
และที่สูงตอนกลางของประเทศไทย จ้าแนกใหม่ตามระบบอนุกรมวิธานดิน 2546 โดยใช้ค่าความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน (Cation exchange capacity : CEC) และอัตราร้อยละความอ่ิมตัวเบส (Base 
saturation percentage : BS) เพ่ือประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
    (4) ส้ารวจสภาพการใช้ที่ดิน พร้อมทั้งปรับแก้ไขขอบเขตสภาพการใช้ที่ดินลงบน
ภาพออร์โธสีให้ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริง 
   3) การจัดท้าแผนที่และรายงานการส้ารวจดิน 
    (1) ถ่ายทอดขอบเขตดินและหน่วยแผนที่จากการส้ารวจ ด้วยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ลงบนภาพถ่ายออร์โธสีที่ใช้เป็นแผนที่พ้ืนฐาน เพ่ือจัดท้าเป็นแผนที่ดินต้นฉบับ 
    (2) ถ่ายทอดขอบเขตสภาพการใช้ที่ดินจากการส้ารวจ ด้วยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ลงบนภาพถ่ายออร์โธสีที่ใช้เป็นแผนที่พ้ืนฐาน เพ่ือจัดท้าเป็นแผนที่สภาพการใช้
ที่ดินต้นฉบับ 
    (3) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก้าหนดขอบเขตการใช้ที่ดินตามศักยภาพของพ้ืนที่ ความเหมาะสม
ของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ และความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์ เพ่ือก้าหนดแผนการใช้
ที่ดินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน การจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า การปรับปรุงบ้ารุงดิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์
ต่อเกษตรกรในพ้ืนที่ 
    (4) จัดท้าแผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน และรายงานการส้ารวจดิน มาตราส่วน 1:4,000 
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7. ผลการด าเนินงาน 
7.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหา เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า 

น้ าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 

  7.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
   เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา อยู่ในลุ่มน้้า

สาขาแม่น้้าอิงตอนบน (รหัส 0204) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าโขง (รหัส 02) มีเนื้อที่ 234,590 ไร่ หรือ 375.34 
ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่โซน 47Q ระหว่าง พิกัด UTM 2125380 N ถึง พิกัด UTM 2148687 N และ
ระหว่างพิกัด UTM 572041 E ถึง พิกัด UTM 596802 E ตามแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 
ล้าดับชุดที่ L7018 ระวางที่ 4947I (อ้าเภอแม่ใจ) 4947II (จังหวัดพะเยา) และ 4947IV (อ้าเภอเวียงป่าเป้า) 
(กรมแผนที่ทหาร, 2542) อยู่ในเขตพ้ืนที่ 10 ต้าบล ประกอบด้วยพ้ืนที่ทั้งหมดของต้าบลแม่ใจ ต้าบลแม่สุก 
ต้าบลศรีถ้อย และต้าบลเจริญราษฎร์ อ้าเภอแม่ใจ และต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอเมืองพะเยา และบางส่วน
ของต้าบลป่าแฝกและต้าบลบ้านเหล่า อ้าเภอแม่ใจ และต้าบลแม่ปืม ต้าบลท่าจ้าปี และต้าบลบ้านต๊้า 
อ้าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (ภาพท่ี 1) 
     ทิศเหนือ  ติดต่อต้าบลป่าแฝก และต้าบลบ้านเหล่า อ้าเภอแม่ใจ  
         จังหวัดพะเยา 
     ทิศใต้   ติดต่อต้าบลบ้านต๊้า อ้าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
     ทิศตะวันออก ติดต่อต้าบลบ้านเหล่า อ้าเภอแม่ใจ ต้าบลแม่ปืม อ้าเภอเมืองพะเยา 

และต้าบลดงเจน อ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
     ทิศตะวันตก ติดต่อต้าบลวังแก้ว อ้าเภอวังเหนือ จังหวัดล้าปาง 

เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 85 กิโลเมตร การคมนาคมจากจังหวัดพะเยา ใช้ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1091 1021 1298 1202 และ ทางหลวงเอเชียสาย 2 (AH 2) 
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ภาพที่ 1 ที่ตั้ง อาณาเขต และทรัพยากรน้้า เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 
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  7.1.2 สภาพภูมิประเทศ 
    เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา อยู่สูงจาก
ระดับทะเลปานกลางประมาณ 392-1,435 เมตร พบว่า  
    พื้นที่ต้นน้ า เป็นพ้ืนที่ต้นน้้ามีลักษณะพ้ืนที่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน แนวสันปันน้้า
เป็นพ้ืนที่ที่สูงเกิน 1,000 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง โดยมีดอยหลวงเป็นต้นน้้าสายต่างๆ ที่ไหลเข้า
สู่แม่น้้าอิงในบริเวณปลายน้้าของเขตพัฒนาที่ดินฯ พ้ืนที่ต้นน้้าเป็นต้นก้าเนิดของล้าน้้าหลัก (head water) 
ทั้งหมด อันดับล้าธาร (Staler) ส่วนใหญ่เป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 รูปหน้าตัดล้าน้้าเป็น V-shape โดยใน
พ้ืนที่ต้นน้้านี้มีดอยที่ส้าคัญ ได้แก่ ดอยหลวง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง และวนอุทยาน
น้้าตกจ้าปาทอง เป็นน้้าตกที่มีลักษณะเป็นน้้าตกสูงชันซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งในพ้ืนที่  
    พื้นที่กลางน้ า เป็นพ้ืนที่ราบระหว่างหุบเขา ได้แก่ บางส่วนของต้าบลเจริญราษฎร์ ต้าบลศรีถ้อย 
และต้าบลแม่สุก อ้าเภอแม่ใจ และต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอเมืองพะเยา พ้ืนที่กลางน้้าเป็นทิวเขาแคบๆ ท้าให้มีการ
สร้างอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ และเล็กกระจายอยู่กลางพ้ืนที่ เช่น อ่างเก็บน้้าแม่สุก บ้านแม่จว้าปันเจิง  
    พื้นที่ปลายน้ า เป็นส่วนของแอ่งรับน้้าปลายสุดของล้าน้้า สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม 
ลักษณะพ้ืนที่ปลายน้้า จะเป็นที่ราบกว้างใหญ่เหมาะส้าหรับท้าการเกษตร มีพ้ืนที่ชุ่มน้้าหรือพ้ืนที่น้้าขัง 
ชุมชนอยู่หนาแน่น (ภาพที่ 2) 

 พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา พ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนทีร่าบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ (ตารางที่ 6) สามารถแบ่งภูมิประเทศได้ 3 ลักษณะ คือ 

 พ้ืนที่ลุ่มและที่ราบลุ่ม พบมากที่สุดในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 
(หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา กระจายตัวอยู่ในตอนกลางของเขตพัฒนาที่ดิน ถัดจากพ้ืนที่ดอนลงมา 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส้าคัญของเขตพัฒนาที่ดิน 

 พ้ืนที่ดอน อยู่ทางทิศตะวันตกของเขตพัฒนาที่ดินถัดจากพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน ก่อนลงสู่ที่ลุ่ม
หรือที่ราบลุ่มตอนกลางของพ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนทีป่ลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 

 พ้ืนที่ภูเขา อยู่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของเขตพัฒนาที่ดิน ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ป่าไม ้

ตารางท่ี 6 ความลาดชัน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 

สัญลักษณ์ 
ความลาดชัน 

ลักษณะสภาพพื้นที่ 
เนื้อที ่

(เปอร์เซ็นต์)      ไร่ ร้อยละ 
A 0 - 2 ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 95,654 40.77 
B 2 - 5 ลาดชันเล็กน้อยมาก 36,648 15.62 
C 5 - 12 ลาดชันเล็กน้อย 32,875 14.01 
D 12 - 20 ลาดชันสูง 11,135 4.75 
E 20 - 35 สูงชันปานกลาง 16,283 6.94 
SC > 35 สูงชัน 41,995 17.91 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 234,590 100.00 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



25 
 

 

ภาพที่ 2 เส้นชั้นความสูง เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



26 
 

 

ภาพที่ 3 ความลาดชัน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 
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  7.1.3 สภาพภูมิอากาศและสมดุลน้ า 
 1) สภาพภูมิอากาศ 
   จากสถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดพะเยา เฉลี่ย 13 ปี (พ.ศ. 2546-2558) 
พ้ืนที่จังหวัดพะเยา จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (Tropical savannah : Aw) ตามระบบ
การจ้าแนกภูมิอากาศของ Köppen โดยมีปริมาณน้้าฝนรวมทั้งปี 1,168.3 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ์
เฉลี่ยตลอดปี 76.5 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28.4 องศาเซลเซียส 
และอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 20.5 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 7) สามารถแบ่งลักษณะภูมิอากาศออกเป็น 3 
ฤดูกาล ได้แก่ 

ตารางท่ี 7 สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดพะเยา เฉลี่ย 13 ปี (พ.ศ. 2546-2558) 

เดือน 
ปริมาณ
น้ าฝน
(มม) 

น้ าฝนที่ใช้
ประโยชน์ 

(มม.) * 

จ านวน
วันฝน

ตก 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซยีส) ความชื้น
สัมพัทธ์ 

(เปอร์เซ็นต์) 

ศักย์การคาย
ระเหยน้ า 
(มม.) * 

0.5 ศักย์การ
คายระเหยน้ า 

(มม.) * สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 

มกราคม 17.7 17.2 2 29.6 14.0 20.6 76.0 80.0 40.0 
กุมภาพันธ ์ 4.3 4.3 1 32.7 15.8 23.3 67.8 94.4 47.2 
มีนาคม 34.8 32.9 4 34.8 18.9 26.2 62.7 123.7 61.8 
เมษายน 86.1 74.2 7 35.9 22.5 28.4 65.6 144.0 72.0 
พฤษภาคม 171.5 124.4 14 34.0 23.5 27.9 75.4 136.7 68.4 
มิถุนายน 111.7 91.7 13 33.1 24.1 27.9 78.0 120.3 60.2 
กรกฎาคม 153.7 115.9 16 32.4 23.7 27.2 80.7 114.1 57.0 
สิงหาคม 200.0 136.0 17 31.8 23.5 26.7 83.2 107.6 53.8 
กันยายน 219.9 142.5 17 31.9 23.2 26.6 84.2 102.9 51.5 
ตุลาคม 123.0 98.8 8 31.4 21.5 25.6 83.7 97.0 48.5 
พฤศจิกายน 37.7 35.4 4 30.6 18.2 23.5 81.3 83.7 41.9 
ธันวาคม 7.9 7.8 2 28.7 14.7 20.5 79.7 74.1 37.0 

รวม 1,168.3 881.1 105 - - - - 1,278.5 639.3 
เฉลี่ย - - - - - 25.4 76.5 - - 

ท่ีมา:กรมอุตนุิยมวิทยา (2558ข) 
หมายเหตุ:* ค้านวณจากโปรแกรม CropWat4 Windows Ver 4.3 
 

  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ระยะนี้เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เดือนที่มีฝนตกหนักมากที่สุด คือ เดือนกันยายน ปริมาณฝนเฉลี่ย 219.9
มิลลิเมตร เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นที่พัดเข้ามาในช่วงดังกล่าว 

  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวและแห้งแล้ง เดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่้าสุด 
14.0 องศาเซลเซียส 

  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ระยะนี้จะได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ อุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปจะสูงขึ้นท้าให้มีสภาพอากาศร้อนกว่าปกติ และจะร้อนมาก
ที่สุดในเดือนเมษายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 35.9 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ อาจจะมีพายุโซนร้อนเกิดขึ้น 
เนื่องจากอากาศเย็นจากประเทศจีนเคลื่อนตัวลงมาเป็นครั้งคราว ท้าให้เกิดปะทะกับอากาศร้อนเขตท้องถิ่น 
เกิดเป็นแนวปะทะอากาศเย็น ท้าให้มีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดข้ึนแต่มีฝนตกไม่นาน 
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 2) สมดุลน้ า 
   จากตัวเลขสถิติข้อมูลสภาพภูมิอากาศ เฉลี่ยในรอบ 13 ปี (พ.ศ. 2546-2558)  
ของจังหวัดพะเยา (ตารางที่ 2-2) เมื่อน้าค่าปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย ค่าศักย์การคายระเหยน้้า และ 0.5 ของค่า
ศักย์การคายระเหยน้้า มาวิเคราะห์สภาพสมดุลของน้้าเพ่ือการเกษตร (ภาพท่ี 4) สรุปได้ดังนี้ 
  1) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช อยู่ในช่วงต้นเดือนเมษายนถึงต้นเดือน
พฤศจิกายน เป็นช่วงที่มีค่าปริมาณน้้าฝนสูงกว่า 0.5 ของค่าศักย์การคายระเหยน้้า ดินมีความชื้นพอเหมาะต่อ
การเพาะปลูก ดินอุ้มน้้าได้เต็มที่ ซึ่งแม้จะมีฝนตกน้อยแต่ในดินยังมีความชื้นสะสมอยู่มากพอที่ พืชจะ
น้าไปใช้ประโยชน์ได้ จึงคาดคะเนได้ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกพืชโดยอาศัยน้้าฝน 
  2) ช่วงระยะเวลาที่มีน้้ามากเกินพอ อยู่ ในช่วงตั้ งแต่ปลายเดือนเมษายนถึง
กลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มีค่าปริมาณน้้าฝนสูงกว่าค่าศักย์การคายระเหยน้้า 
  3) ช่วงระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน
เมษายน เป็นช่วงขาดน้้า เนื่องจากปริมาณน้้าฝนและการกระจายของฝนน้อย มีค่าปริมาณน้้าฝนต่้ากว่า 
0.5 ของค่าศักย์การคายระเหยน้้า ปริมาณน้้าฝนไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช การเพาะปลูกพืช
ควรระมัดระวัง และจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องหาแหล่งน้้าส้ารองไว้ใช้ เช่น บ่อน้้าในไร่นา เป็นต้น 
 

 

ภาพที่ 4 สมดุลน้้าเพื่อการเกษตร จังหวัดพะเยา 

  7.1.4 สภาพทางน้ าและแหล่งน้ า 
สภาพทางน้้าเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 

รูปแบบของล้าธารเป็นรูปกิ่งไม้ (dendritic pattern) มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศ
ตะวันออก ประกอบด้วย ห้วยหลัก 14 ห้วย ดังนี้ (ภาพท่ี 5) 
    1) ห้วยป่าแฝก ไหลลงอ่างเก็บน้้าแม่เย็นที่บ้านใหม่คือ ไหลรวมมาเป็นห้วยป่าแฝก ไปรวม
กับห้วยหนองสระที่บ้านดงบุญนาค และไหลลงหนองเล็งทราย 
    2) ห้วยเจริญราษฎร์ ไหลลงอ่างเก็บน้้าห้วยเฮี้ยท่ีบ้านห้วยเจริญราษฎร์ ไหลรวมมาเป็น
ห้วยเฮี้ย และไหลลงหนองเล็งทราย 
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    3) ห้วยเฮ้ีย ไหลรวมกับห้วยชมพูที่บ้านสันม่วงใหม่ ไหลลงอ่างเก็บน้้าห้วยชมพู ไหลรวม
มาเป็นห้วยชมพู ไหลไปรวมกับห้วยลึกที่บ้านร่องคือ ไหลมารวมกับร่องคือที่บ้านแม่ปืม และมารวมกับ
หนองปืม และไหลลงน้้าแม่อิงที่บ้านห้วยบง 
    4) ห้วยชมพู ไหลรวมกับห้วยเฮี้ยท่ีบ้านสันม่วงใหม่ ไหลลงอ่างเก็บน้้าห้วยชมพู 
    5) ห้วยแม่ใจ หลายสายไหลมารวมกันเป็นน้้าแม่ใจ ไหลรวมกับห้วยชมพูที่บ้านโทกโจ้ 
ไหลไปรวมกับห้วยลึกท่ีบ้านร่องคือ และไหลมารวมกับร่องคือที่บ้านแม่ปืม มารวมกับหนองปืม และไหล
ลงน้้าแม่อิงที่บ้านห้วยบง 
    6) ห้วยแม่สุก หลายสายไหลมารวมกัน ไหลลงอ่างเก็บน้้าแม่สุก ไหลออกมาเป็นห้วยแม่สุก 
ไหลรวมกับห้วยเคียนที่บ้านแม่สุกเหนือ ไหลมารวมกับห้วยแม่จว้าที่บ้านแม่ปืม และมารวมกับหนองปืม 
และไหลลงน้้าแม่อิงที่บ้านห้วยบง 
    7) ห้วยแม่จว้า ไหลลงอ่างเก็บน้้าแม่จว้า (1) ไหลลงอ่างเก็บน้้าแม่จว้า (2) ไหลรวมมา
เป็นห้วยแม่จว้า มารวมกับห้วยแม่สุก ห้วยลึก และร่องลึกที่บ้านแม่ปืม และมารวมกับหนองปืม และไหล
ลงน้้าแม่อิงที่บ้านห้วยบง 
    8) ห้วยโป่งค่าง ไหลลงอ่างเก็บน้้าแม่เหยี่ยน 
    9) ห้วยแม่เหยี่ยน ไหลลงอ่างเก็บน้้าแม่เหยี่ยน ไหลออกมาเป็นห้วยแม่เหยี่ยน ไหลไป
ลงหนองปืมที่บ้านโป่งเกลือใต้ และไหลลงน้้าแม่อิงที่บ้านห้วยบง 
    10) ห้วยแม่ตวม ไหลรวมกับห้วยแม่ตุ้ม ไหลลงอ่างเก็บน้้าห้วยแม่ตุ้ม และไหลไปรวม
กับน้้าแม่อิงที่บ้านตุ้มท่า 
    11) ห้วยแม่ตุ้ม ไหลรวมกับห้วยแม่ตวม ไหลลงอ่างเก็บน้้าห้วยแม่ตุ้ม และไหลไปรวม
กับน้้าแม่อิงที่บ้านตุ้มท่า 
    12) ห้วยตุ้ม ไหลลงอ่างเก็บน้้าห้วยแม่ตุ้ม ไหลออกมาเป็นน้้าแม่ตุ้ม และไหลไปรวมกับ
น้้าแม่อิงที่บ้านตุ้มท่า 
    13) ห้วยเคียน ไหลลงน้้าแม่อิงที่บ้านสัน 
   14) ห้วยบง ที่ไหลออกมาจากอ่างเก็บน้้าห้วยบง ไหลไปลงหนองปืม และไหลลงน้้าแม่อิง
ที่บ้านห้วยบง 
   แหล่งน้้าที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย อ่างเก็บน้้า จ้านวน 9 อ่าง ของกรมชลประทาน ได้แก่ 
    1) หนองเล็งทราย ต้าบลเจริญราษฎร์ ต้าบลศรีถ้อย ต้าบลป่าแฝก และต้าบลบ้านเหล่า  
    2) อ่างเก็บน้้าห้วยชมพู ต้าบลศรีถ้อย  
     3) อ่างเก็บน้้าห้วยแม่เหยี่ยน ต้าบลบ้านใหม่  
    4) อ่างเก็บน้้าห้วยปง ต้าบลบ้านต๊้า  
    5) อ่างเก็บน้้าห้วยเฮ้ีย ต้าบลเจริญราษฎร์  
    6) อ่างเก็บน้้าห้วยแม่ตุ้ม ต้าบลท่าจ้าปี  
    7) อ่างเก็บน้้าแม่จว้า ต้าบลแม่สุก  
    8) อ่างเก็บน้้าแม่สุก ต้าบลแม่สุก  
    9) อ่างเก็บน้้าแม่เย็น ต้าบลป่าแฝก  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



30 
 

 
ภาพที่ 5 การจ้าแนกล้าดับล้าธาร เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา  
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  7.1.5 ทรัพยากรป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
   จากการวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 
(หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา พบว่า มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด 70,323 ไร่ เมื่อวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ซ้อนทับกับเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2536 เขตอุทยานแห่งชาติ
และจ้าแนกตามเขตการใช้ที่ดินป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2535 เรื่อง “การจ้าแนกเขตการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ” แบ่งเป็น (ตารางที่ 8 และภาพท่ี 6) 
   1) เขตอุทยานแห่งชาติ มีเนื้อที่ 60,956 ไร่ หรือร้อยละ 25.98  
   2) เขตป่าสงวนแห่งชาติ มีเนื้อที่ 9,367 ไร่ หรือร้อยละ 3.99 เป็นเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือ
เศรษฐกิจ (โซน E)  
   3) พ้ืนที่นอกเขตป่า มีเนื้อทีร่วม 164,267 ไร่ หรือร้อยละ 70.03 แบ่งเป็น  
    (1) เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม มีเนื้อที่ 51,687 ไร่ หรือร้อยละ 22.03  
    (2) นอกเขตป่า มีเนื้อที่ 112,580 ไร่ หรือร้อยละ 48.00  

ตารางท่ี 8 ทรัพยากรป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบน
เขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 

ทรัพยากรป่าไม้และเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
เนื้อที ่
ไร ่ ร้อยละ 

เขตอุทยานแห่งชาติ 60,956 25.98 
เขตป่าสงวนแห่งชาติ 9,367 3.99 

เขตพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) 9,367 3.99 
พ้ืนที่นอกเขตป่า 164,267 70.03 

เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 51,687 22.03 
นอกเขตป่า 112,580 48.00 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 234,590 100.00 

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

   เมื่อวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากการน้าข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ซ้อนทับ
กับชั้นคุณภาพลุ่มน้้าในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา เพ่ือใช้
ประกอบการวางแผนการใช้ที่ดิน พบว่า  
  1) เขตอุทยานแห่งชาติ เนื้อท่ี 60,956 ไร่ หรือร้อยละ 25.98 ประกอบด้วย  
   - พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 เนื้อที่ 36,163 ไร่ หรือร้อยละ 15.41 ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1A 
เนื้อท่ี 31,352 ไร่ หรือร้อยละ 13.36 และพ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1B เนื้อท่ี 4,811 ไร่ หรือร้อยละ 2.05 
   - พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 2 เนื้อที่ 14,512 ไร่ หรือร้อยละ 6.19  
   - พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที ่3 เนื้อท่ี 7,499 ไร่ หรือร้อยละ 3.20  
   - พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที ่4 เนื้อท่ี 2,146 ไร่ หรือร้อยละ 0.91  
   - พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที ่5 เนื้อท่ี 636 ไร่ หรือร้อยละ 0.27  
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   2) เขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อท่ี 9,367 ไร่ หรือร้อยละ 3.99 ประกอบด้วย 
   - พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที ่4 เนื้อท่ี 4,473 ไร่ หรือร้อยละ 1.91  
   - พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที ่5 เนื้อท่ี 4,894 ไร่ หรือร้อยละ 2.08  
   3) พ้ืนที่นอกเขตป่า เนื้อท่ี 164,267 ไร่ หรือร้อยละ 70.03 ประกอบด้วย 
     (1) เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เนื้อท่ี 51,687 ไร่ หรือร้อยละ 22.03  
    - พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1A เนื้อที่ 147 ไร่ หรือร้อยละ 0.06  
    - พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 2 เนื้อที่ 2,076 ไร่ หรือร้อยละ 0.88  
    - พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที ่3 เนื้อท่ี 7,375 ไร่ หรือร้อยละ 3.14  
    - พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที ่4 เนื้อท่ี 33,257 ไร่ หรือร้อยละ 14.19 
    - พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที ่5 เนื้อท่ี 8,832 ไร่ หรือร้อยละ 3.76  
     (2) นอกเขตป่า เนื้อท่ี 112,580 ไร่ หรือร้อยละ 48.00  
    - พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 2 เนื้อที่ 257 ไร่ หรือร้อยละ 0.11  
    - พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที ่3 เนื้อท่ี 1,060 ไร่ หรือร้อยละ 0.45  
    - พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที ่4 เนื้อท่ี 6,916 ไร่ หรือร้อยละ 2.95  
    - พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที ่5 เนื้อท่ี 104,347 ไร่ หรือร้อยละ 44.49  
  จากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าพ้ืนที่ที่ควรจะสงวนรักษาไว้เป็นพ้ืนที่ต้นน้้าล้าธาร
โดยเฉพาะ (พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้น 1A 1B และ 2) มีเนื้อที่ 53,155 ไร่ หรือร้อยละ 22.65 และพ้ืนที่ภายในลุ่มน้้า
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกิจกรรมท้าไม้เหมืองแร่และใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกไม้ยืนต้น 
พืชไร่ และท้านา (พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้น 3 4 และ 5) มีเนื้อที่ 181,435 ไร่ หรือร้อยละ 77.35 
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ภาพที่ 6 ทรัพยากรป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 
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  7.1.6 สภาพการใช้ท่ีดิน  
   จากข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) 
จังหวัดพะเยา มาตราส่วน 1:25,000 (ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน, 2555) สามารถจ้าแนกประเภท
สภาพการใช้ที่ดิน ได้เป็น 5 ประเภท มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 9 และภาพที่ 7) 
   1) พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 136,501 ไร่ หรือร้อยละ 58.19 ประกอบด้วย นาข้าว มีเนื้อที่ 
87,717 ไร่ หรือร้อยละ 37.39 รองลงมาเป็นไม้ผล มีเนื้อท่ี 24,966 ไร่ หรือร้อยละ 10.64 ประกอบด้วย 
ลิ้นจี่ ล้าไย ไม้ผลผสม มะขาม มะม่วง กล้วย ส้ม กระท้อน ส้มโอ ไม้ผลร้าง มะไฟ มะพร้าว มะนาว และ
แก้วมังกร ตามล้าดับ ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 11,780 ไร่ หรือร้อยละ 5.02 ประกอบด้วย ยางพารา สัก กาแฟ 
ปาล์มน้้ามัน ยูคาลิปตัส ไผ่ กฤษณา ตีนเป็ด กระถินบ้าน และ จามจุรี ตามล้าดับ พืชไร่ มีเนื้อที่ 10,333 ไร่ 
หรือร้อยละ 4.41 ประกอบด้วย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส้าปะหลัง ไร่ร้าง อ้อย ข้าวไร่ สับปะรด และ
แตงโม ตามล้าดับ สถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า มีเนื้อที่ 662 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ไร่หมุนเวียน มีเนื้อที่ 536 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.23 พืชสวน มีเนื้อที่ 254 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 เกษตรผสมผสาน มีเนื้อที่ 164 ไร่ หรือร้อยละ 
0.07 และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ มีเนื้อที่ 89 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ตามล้าดับ 
   2) พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 69,854 ไร่ หรือร้อยละ 29.78 ได้แก่ ป่าผลัดใบ  
   3) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 6,342 ไร่ หรือร้อยละ 2.70 ได้แก่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้า
สลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ พ้ืนที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อลูกรัง พื้นที่ถม และที่ทิ้งขยะ 
   4) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 13,906 ไร่ หรือร้อยละ 5.93 ได้แก่ หมู่บ้าน
และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 
   5) พ้ืนที่น้้า มีเนื้อที่ 7,987 ไร่ หรือร้อยละ 3.40 ได้แก่ แหล่งน้้าธรรมชาติและแหล่งน้้า
ที่สร้างขึ้น 
  จากข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) 
จังหวัดพะเยา พบว่า พืชเศรษฐกิจหลักของลุ่มน้้า ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันส้าปะหลัง 
ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ลิ้นจี่ มะม่วง มะขาม ล้าไย และลิ้นจี่ จึงน้ามาจัดชั้นความเหมาะสมของดิน
ส้าหรับพืชเศรษฐกิจ เพ่ือใช้ประกอบการบริหารจัดการพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
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ตารางที่ 9 สภาพการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

พื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural Land) 136,501 58.19 

A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 164 0.07 

A1 นาข้าว 87,717 37.39 

A100 นาร้าง 401 0.17 

A101 นาข้าว 86,975 37.07 

A101+A220 นาข้าว+แตงโม 37 0.02 

A101+A512 นาข้าว+แคนตาลูป 304 0.13 

A2 พืชไร่ 10,333 4.41 

A200 ไร่ร้าง 372 0.16 

A202 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 7,615 3.25 

A202/A216 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ข้าวไร่ 1,104 0.47 

A202/A406 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ลิ้นจี่ 160 0.07 

A202/A502 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/พืชผัก 276 0.12 

A203 อ้อย 255 0.11 

A204 มันส้าปะหลัง 412 0.18 

A205 สับปะรด 58 0.02 

A216 ข้าวไร่ 73 0.03 

A220 แตงโม 8 0.00 

A3 ไม้ยืนต้น 11,780 5.02 

A302 ยางพารา 7,048 3.01 

A302/A312 ยางพารา/กาแฟ 22 0.01 

A302/A406 ยางพารา/ลิ้นจี่ 4 0.00 

A302/A411 ยางพารา/กล้วย 8 0.00 

A302/A413 ยางพารา/ล้าไย 14 0.01 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

A3 ไม้ยืนต้น   

A303 ปาล์มน้้ามัน 148 0.06 

A303/A406 ปาล์มน้้ามัน/ลิ้นจี่ 76 0.03 

A303/A407 ปาล์มน้้ามัน/มะม่วง 50 0.02 

A304 ยูคาลิปตัส 177 0.08 

A304/A315 ยูคาลิปตัส/ไผ่ 10 0.00 

A305 สัก 3,055 1.30 

A305/A411 สัก/กล้วย 12 0.01 

A305/A413 สัก/ล้าไย 42 0.02 

A308 กระถินบ้าน 25 0.01 

A312 กาแฟ 794 0.34 

A312/A413 กาแฟ/ล้าไย 21 0.01 

A315 ไผ่ 167 0.07 

A318 จามจุรี 7 0.00 

A319 ตีนเป็ด 31 0.01 

A322 กฤษณา 27 0.01 

A322/A402 กฤษณา/ส้ม 10 0.00 

A322/A413 กฤษณา/ล้าไย 20 0.01 

A323 ตะกู 12 0.01 

A4 ไม้ผล 24,966 10.64 

A400 ไม้ผลร้าง 11 0.00 

A401 ไม้ผลผสม 694 0.30 

A402 ส้ม 59 0.03 

    

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

A4 ไม้ผล   

A405 มะพร้าว 4 0.00 

A405/A411 มะพร้าว/กล้วย 5 0.00 

A406 ลิ้นจี่ 16,755 7.14 

A406/A407 ลิ้นจี่/มะม่วง 11 0.00 

A406/A413 ลิ้นจี่/ล้าไย 1,153 0.49 

A407 มะม่วง 212 0.09 

A407/A411 มะม่วง/กล้วย 16 0.01 

A407/A412 มะม่วง/มะขาม 6 0.00 

A411 กล้วย 31 0.01 

A411/A413 กล้วย/ล้าไย 62 0.03 

A412 มะขาม 226 0.10 

A412/A413 มะขาม/ล้าไย 14 0.01 

A413 ล้าไย 5,620 2.40 

A417 กระท้อน 58 0.02 

A422 มะนาว 5 0.00 

A426 แก้วมังกร 1 0.00 

A427 ส้มโอ 13 0.01 

A430 มะไฟ 10 0.00 

A5 พืชสวน 254 0.11 

A6 ไร่หมุนเวียน 536 0.23 

A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 89 0.04 

A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 662 0.28 

 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

พื้นที่ป่าไม้ (Forest Land) 69,854 29.78 

F2 ป่าผลัดใบ 69,854 29.78 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Land) 6,342 2.70 

M พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 6,342 2.70 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (Urban and Built-up Land) 13,906 5.93 

U พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 13,906 5.93 

พื้นที่น้ า (Water Body) 7,987 3.40 

W พ้ืนที่น้้า 7,987 3.40 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 234,590 100.00 

ที่มา : ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน (2555) 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 7 สภาพการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา
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  7.1.7 ธรณีวิทยา 
   จากข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดพะเยา มาตราส่วน 1:250,000 (กรมทรัพยากรธรณี, 2558) 
พบว่า ลักษณะทางธรณีวิทยาในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 
แบ่งออกได้ดังนี้ (ตารางท่ี 10 และภาพท่ี 8) 
   1) ไทรแอสซิก (Triassic period) สัญลักษณ์แผนที่ Trpk อายุประมาณ 240 - 235 
ล้านปีผ่านมาแล้ว ประกอบด้วย หินปูน สีเทาเข้ม แสดงชั้นปานกลางถึงชั้นมวลหนาหรือเป็นปื้น มีหินทราย 
และหินโคลนแทรกเล็กน้อย ในตอนกลางของล้าดับชั้นหิน 
   2) ยุคไทรแอสซิกตอนกลาง-ตอนบน (Middle-Upper Triassic period) สัญลักษณ์แผนที่ 
Trhh อายุประมาณ 235 - 225 ล้านปีผ่านมาแล้ว ประกอบด้วย หินโคลน สีเทาถึงเทาเข้ม แทรกสลับด้วย
หินทรายบ้าง 
   3) ยุคจูแรสซิก (Jurassic period) สัญลักษณ์แผนที่ J อายุประมาณ 220-140 ล้านปี
ผ่านมาแล้ว ประกอบด้วย หินกรวดมน สีแดง หินทราย สีน้้าตาลแดง แทรกสลับด้วย หินดินดาน และ
หินโคลน 
   4) ยุคจูแรสซิก-ครีเทเชียส (Jurassic-Cretaceous period) สัญลักษณ์แผนที่ JK อายุประมาณ 
160-120 ล้านปีผ่านมาแล้ว ประกอบด้วย หินทรายอาร์โคส สีขาว มีหินกรวดมนและหินดินดานแทรก
สลับบ้าง 
   5) ยุคครีเทเชียส (Cretaceous period) สัญลักษณ์แผนที่ K อายุประมาณ 140-65 
ล้านปีผ่านมาแล้ว ประกอบด้วย หินทรายและหินโคลน สีแดง 
   6) ยุคควอเทอร์นารี (Quaternary period) มีดังนี ้
    - สัญลักษณ์แผนที่ Qt มีอายุประมาณ 1.8-0.01 ล้านปีผ่านมาแล้ว ประกอบด้วย 
ตะกอนตะพักล้าน้้า กรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียวและศิลาแลง  
    - สัญลักษณ์แผนที่ Qc มีอายุประมาณ 1.8-0.01 ล้านปีผ่านมาแล้ว ประกอบด้วย 
ตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุอยู่กับที่ กรวด ทราย ทรายแป้ง ศิลาแลงและเศษหิน  
    - สัญลักษณ์แผนที่ Qff มีอายุประมาณ 0.01 ล้านปีผ่านมาแล้ว-ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
ตะกอนที่ราบน้้าท่วมถึง ดินเหนียวสะสมตัวตอนน้้าหลาก สีเทาถึงเทาจาง  
    - สัญลักษณ์แผนที่ Qa มีอายุประมาณ 0.01 ล้านปีผ่านมาแล้ว-ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
ตะกอนธารน้้าพา กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวสะสมตัวตามร่องน้้า และแอ่งน้้าท่วมถึง 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 10 ธรณีวิทยา เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
เนื้อที ่
ไร ่ ร้อยละ 

Qa ตะกอนธารน้้าพา กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว 46,610  19.87 
  สะสมตัวตามร่องน้้า คันดินแม่น้้า และแอ่งน้้าท่วมถึง 

 
  

Qff ตะกอนที่ราบน้้าท่วมถึง ดินเหนียวสะสมตัวตอนน้้าหลาก  85,360  36.39 
  สีเทาถึงเทาจาง บางส่วนสลับชั้นด้วยเลนส์ของทราย 

 
  

 ปนกรวด   
Qc ตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุอยู่กับท่ี  16,122  6.87 
  กรวด ทราย ทรายแป้ง ศิลาแลงและเศษหิน 

 
  

Qt ตะกอนตะพักล้าน้้า กรวด ทราย ทรายแป้ง  12,247  5.22 
 ดินเหนียวและศิลาแลง   
K หินทรายและหินโคลน สีแดง 4,132  1.76 
JK หินทรายอาร์โคส สีขาว มีหินกรวดมนและ 1,486  0.63 
 หินดินดานแทรกสลับบ้าง   
J หินกรวดมน สีแดง หินทราย สีน้้าตาลแดง  53,094  22.63 
  แทรกสลับด้วยหินดินดานและหินโคลน 

 
  

Trhh หินโคลน สีเทาถึงเทาเข้ม แทรกสลับด้วยหินทรายบ้าง  11,181  4.77 
  แสดงชั้นบางถึงหนา มีซากหอยสองฝาสกุลฮาโลเบีย 

 
  

 และดาโอเนลลา   
Trpk หินปูน สีเทาเข้ม แสดงชั้นปานกลางถึงชั้นมวลหนา  4,358  1.86 

  หรือเป็นปื้น มีหินทราย และหินโคลนแทรกเล็กน้อย  
 

  
 ในตอนกลางของล้าดับชั้นหิน   

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 234,590  100.00 

หมายเหตุ : ค้านวณเนื้อที่โดยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 8 ธรณีวิทยา เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 
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 7.1.8 ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดิน 
  จากการศึกษาข้อมูลทรัพยากรดิน (ส้านักส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2556) และ
ข้อมูลธรณีวิทยา (กรมทรัพยากรธรณี, 2558) สามารถแบ่งลักษณะดินทางธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก้าเนิดดิน
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าน้้าแม่อิงเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา ได้ดังนี้  
 1) ตะกอนน้้าพา (alluvial plain) เป็นที่ราบหรือค่อนข้างราบขนาดใหญ่สองฝั่งแม่น้้า 
ในฤดูน้้าหลาก น้้าจะไหลล้นสองฝั่งแม่น้้าท่วมบริเวณดังกล่าว และน้าตะกอนมาสะสม วัตถุต้นก้าเนิดของดิน
บริเวณนี้จะเป็นตะกอนน้้าพา 
 2) พ้ืนผิวเหลือจากการกัดกร่อนซอยแบ่ง (dissected erosion surface) เป็นสภาพ
พ้ืนที่ทีเ่หลือตกค้างจากกระบวนการน้้ากัดเซาะพ้ืนที่ภูเขากลายเป็นที่ค่อนข้างราบ เมื่อมองแต่ไกลท้าให้
มีความรู้สึกว่าเป็นระนาบของพ้ืนที่เดียวกัน แต่ในปัจจุบันได้ขาดตอนเป็นห้วงๆ มีลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น 
วัตถุต้นก้าเนิดของดินที่เกิดอยู่ในบริเวณนี้มีหลายชนิด ซึ่งพอจะจ้าแนกออกได้ดังนี้ 
  2.1) วัตถุต้นก้าเนิดดินที่เกิดจากวัตถุตกค้างและเศษหินเชิงเขาของหินทราย และ
หินควอร์ตไซต์ ซึ่งถูกแทรกด้วยชั้นของหินดินดาน และหินฟิลไลต์หรือหินในกลุ่มเดียวกัน (residuum and 
colluvium from sandstone and quartzite interbeded with shale and phyllite or equivarent rocks) 
  2.2) วัตถุต้นก้าเนิดดินที่เกิดจากวัตถุตกค้างและเศษหินเชิงเขาของหินดินดานที่มี
ทรายปน และ/หรือ หินทรายเนื้อละเอียด (residuum and colluvium from sandy shale and/or 
fine grain sandstone) 
 3) พ้ืนที่ภูเขา (mountainous area) ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นภูเขา และมีความ
ลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพ้ืนที่นี้จะประกอบไปด้วย บริเวณพ้ืนที่ที่เรียกว่า ที่ลาดชันเชิงซ้อน 
(slope complex)  
 7.1.9 ทรัพยากรดิน  
  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่น้้าอิงเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) 
จังหวัดพะเยา จากข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดินจังหวัดพะเยา มาตราส่วน 1:25,000 (ส้านักส้ารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน, 2556) สามารถสรุปทรัพยากรดิน ได้ดังนี้ (ตารางท่ี 11 และภาพท่ี 9) 
   1) กลุ่มชุดดินที่ 5 
     กลุ่มชุดดินที่ 5 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก 
เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้า พบในพ้ืนที่ราบลุ่มหรือพ้ืนที่ตะพักล้าน้้าระดับต่้า  สภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินเลว มีน้้าท่วมขังในฤดูฝน 
บางพ้ืนที่อาจพบรอยแตกระแหงและรอยไถลหรือพบก้อนปูนในหน้าตัดดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติปานกลาง 
    ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีเทา
หรือสีเทาปนน้้าตาล มีจุดประสีเหลือง สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด
เล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาหรือสีน้้าตาลปนเทา 
มีจุดประสีเหลืองสีน้้าตาล และอาจพบจุดประสีแดงของศิลาแลงอ่อนปริมาณมากกว่าร้อยละ 5 โดยปริมาตร 
ภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) บางพ้ืนที่
อาจพบก้อนปูนหรือลูกรังของเหล็กและแมงกานีสในชั้นดินล่าง 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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    ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : โดยปกติไม่ค่อยพบปัญหา แต่อาจพบปัญหาเล็กน้อย
เมื่อหน้าดินแห้ง ดินจะแข็งและแตกระแหง ท้าให้รากพืชฉีกขาด เมื่อดินเปียกแฉะจะเหนียวติดเครื่องมือ  
   กลุ่มชุดดินที่ 5 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ  
    หน่วยแผนที่ 5 : กลุ่มชุดดินที่ 5 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 16,965 ไร่ 
หรือร้อยละ 7.23  
   2) กลุ่มชุดดินที่ 6 
   กลุ่มชุดดินที่ 6 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก 
เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้าในพ้ืนที่ราบลุ่มหรือพ้ืนที่ตะพักล้าน้้าระดับต่้า สภาพพ้ืนที่ราบเรียบ
ถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินเลวหรือค่อนข้างเลว มีน้้าท่วมขัง
ในฤดูฝน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 
   ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้้าตาล
ปนเทาถึงสีน้้าตาลปนเทาเข้มมาก มีจุดประสีน้้าตาลแก่หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึง
เป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว สีเทาอ่อน มีจุดประ สีแดงหรือสีแดงปนเหลือง 
และมีศิลาแลงอ่อนสีแดง ปริมาณร้อยละ 5-50 โดยปริมาตร อาจพบก้อนลูกรังปะปนอยู่บ้าง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
     ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า อาจขาดแคลนน้้า
ในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนานในบางพ้ืนที่ 
     กลุ่มชุดดินที่ 6 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
    หน่วยแผนที่ 6 : กลุ่มชุดดินที่ 6 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 14,085 ไร่ 
หรือร้อยละ 6.00  
   3) กลุ่มชุดดินที่ 7 
    กลุ่มชุดดินที่ 7 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก 
เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้าในพ้ืนที่ราบลุ่มหรือพ้ืนที่ตะพักล้าน้้าระดับต่้า สภาพพ้ืนที่ราบเรียบ
ถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินค่อนข้างเลว มีน้้าท่วมขังในฤดูฝน 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
    ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว สีเทาแก่ มีจุดประสีน้้าตาลหรือสีเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว สีน้้าตาลปนเทา
หรือสีเทา มีจุดประสีน้้าตาล สีเหลือง หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0)  
    ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : โดยปกติไม่ค่อยพบปัญหา แต่อาจพบปัญหาเล็กน้อย 
อาจขาดแคลนน้้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนานในบางพ้ืนที่ 

  กลุ่มชุดดินที่ 7 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
    หน่วยแผนที่ 7 : กลุ่มชุดดินที่ 7 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 41,688 ไร่ 
หรือร้อยละ 17.77  
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   4) กลุ่มชุดดินที่ 15 
    กลุ่มชุดดินที่ 15 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายแป้ง ลึกมาก เกิดจาก
วัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า พบบริเวณที่ราบลุ่มตะกอนน้้าพา สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 
มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีน้้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน การระบายน้้าค่อนข้างเลวถึงเลว ความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 
    ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีน้้าตาลปนเหลือง สีน้้าตาล
ปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้้าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) 
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาปนน้้าตาลหรือสีเทา มีจุดประ
สีน้้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงของศิลาแลงอ่อนปริมาณมากกว่าร้อยละ 5 โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 เซนติเมตร 
จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0)  
    ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : โดยปกติไม่ค่อยพบปัญหา แต่อาจพบปัญหาเล็กน้อย 
อาจขาดแคลนน้้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนานในบางพ้ืนที่ 

  กลุ่มชุดดินที่ 15 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
    หน่วยแผนที่ 15 : กลุ่มชุดดินที่ 15 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 12,082 ไร่ 
หรือร้อยละ 5.16  
   5) กลุ่มชุดดินที่ 18 
    กลุ่มชุดดินที่ 18 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนละเอียด ลึกมาก เกิดจาก
การสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือวัตถุต้นก้าเนิดดิน
พวกตะกอนล้าน้้า ในบริเวณท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีน้้าแช่ขัง
ในช่วงฤดูฝน การระบายน้้าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต้่า 
    ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน น้้าตาลอ่อนถึงสีเทา มีจุดประสี
น้้าตาล สีเหลือง หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างมีเนื้อดิน
เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว สีน้้าตาลอ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีน้้าตาล สีเหลือง หรือสีแดง 
บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีส ภายในความลึก 150 
เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.5)  
    ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า อาจขาดแคลน
น้้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนานในบางพ้ืนที ่

  กลุ่มชุดดินที่ 18 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
    หน่วยแผนที่ 18 : กลุ่มชุดดินที่ 18 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 5,146 ไร่ 
หรือร้อยละ 2.19  
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   6) กลุ่มชุดดินที่ 35 
      กลุ่มชุดดินที่ 35 เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือถูก
เคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า 
บริเวณพ้ืนที่ดอน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 0-12 เปอร์เซ็นต์ 
การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 
      ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปนแดง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ชั้นดินล่างถัดไป
อาจพบชั้นดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทราย สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
ถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) บางพ้ืนที่อาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดิน หรือพบชั้นลูกรัง
หรือก้อนกรวดในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตร จากผิวดิน 
   ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า มีเนื้อดิน
เป็นดินปนทราย  
   กลุ่มชุดดินที่ 35 มีเนื้อที่รวม 37,164 ไร่ หรือร้อยละ 15.84 แยกย่อยเป็น 4 หน่วยแผนที่ คือ 
  หน่วยแผนที่ 35gm : กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,404 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.60  
  หน่วยแผนที่ 35gmB : กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 992 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.42  
  หน่วยแผนที่ 35B : กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 30,453 ไร่ 
หรือร้อยละ 12.98 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
  หน่วยแผนที่ 35C : กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 4,315 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.84  
 7) กลุ่มชุดดินที่ 48 
  กลุ่มชุดดินที่ 48 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนชิ้นส่วนเนื้อหยาบ 
เช่น ก้อนกรวดกลม ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน 
พบเป็นชั้นหนาลึกมากกว่า 100 เซนติเมตร จากผิวดิน ดินตื้นหรือตื้นมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้า
หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชัน 
5-35 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 
  ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย (ปนกรวดหรือเศษหิน) สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนเทา 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือ
ดินเหนียวปนชิ้นส่วนเนื้อหยาบ เช่น ก้อนกรวดกลม ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร 
ภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินเป็นชั้นหนาลึกมากกว่า 100 เซนติเมตร จากผิวดิน สีน้้าตาลปนแดง 
สีน้้าตาลหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 4.5-6.5) บางพ้ืนที่อาจพบ
จุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดิน หรือพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 150 เซนติเมตร จากผิวดิน 
  ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า ดินตื้น
ถึงตื้นมาก พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้้า 
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  กลุ่มชุดดินที่ 48 มีเนื้อที่รวม 12,713 ไร่ หรือร้อยละ 5.42 แยกย่อยเป็น 3 หน่วยแผนที่ คือ  
  หน่วยแผนที่ 48C : กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 8,665 ไร่ 
หรือร้อยละ 3.69  
  หน่วยแผนที่ 48D : กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 2,977 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.27  
  หน่วยแผนที่ 48E : กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,071 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.46  
 8) กลุ่มชุดดินที่ 56 
  กลุ่มชุดดินที่ 56 เป็นกลุ่มชุดดินมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดลึกปานกลางถึง
ชั้นดินที่มีเศษหินปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพ้ืนผุภายในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร 
จากผิวดิน เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ สภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 
  ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน้้าตาลปนเทา สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปนแดง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้้าตาล 
สีน้้าตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) พบชั้นดินที่มีเศษหินปริมาณ
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพ้ืนในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน 
  ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า มีเนื้อดินเป็นดินปนทราย 
และขาดแคลนน้้า 
  กลุ่มชุดดินที่ 56 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ  
  หน่วยแผนที่ 56C : กลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 7,360 ไร่ 
หรือร้อยละ 3.14  
 9) กลุ่มชุดดินที่ 62 
  กลุ่มชุดดินที่ 62 เป็นกลุ่มชุดดินที่เป็นพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขา มีความลาดชัน
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันยังไม่มีการส้ารวจและจ้าแนกดิน ลักษณะและสมบัติดินไม่แน่นอน 
ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่และชนิดของวัตถุต้นก้าเนิดดิน โดยทั่วไปประกอบด้วยดินตื้นมากถึงลึกมาก มีเนื้อดิน 
เป็นดินร่วนถึงเป็นดินเหนียวหรือมีเศษหิน ก้อนหินปะปนอยู่ในชั้นดินมาก และอาจพบกระจัดกระจาย
อยู่ทั่วไปบนผิวดิน  
  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ท้าให้เป็นอุปสรรค
ต่อการเกษตรกรรม ยากต่อการจัดการดูแลรักษา เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย และ
ท้าลายระบบนิเวศวิทยาของสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ จึงควรมีการศึกษาดินก่อนและท้าการเกษตรแบบวนเกษตร 
เพ่ือรักษาระบบนิเวศของป่าไม้ไม่ให้เสื่อมโทรม 

  กลุ่มชุดดินนี้ มีเนื้อที่ 65,494 ไร่ หรือร้อยละ 27.92  
 10) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 
  พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมีเนื้อที่รวม 21,893 ไร่ หรือร้อยละ 9.33 พบ 2 หน่วยแผนที่ คือ 
  หน่วยแผนที่ U : พ้ืนที่ชุมชน มีเนื้อที่ 13,906 ไร่ หรือร้อยละ 5.93  
  หน่วยแผนที่ W : พ้ืนที่น้้า มีเนื้อที่ 7,987 ไร่ หรือร้อยละ 3.40  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 11 ทรัพยากรดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 

หน่วย 
ค าอธิบาย 

เนื้อที่ 
แผนที่ดิน ไร่ ร้อยละ 

5 กลุ่มชุดดินที่ 5 มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต์ 16,965 7.23 
6 กลุ่มชุดดินที่ 6 มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต์ 14,085 6.00 
7 กลุ่มชุดดินที่ 7 มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต์ 41,688 17.77 
15 กลุ่มชุดดินที่ 15 มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต์ 12,082 5.16 
18 กลุ่มชุดดินที่ 18 มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต์ 5,146 2.19 

35gm กลุ่มชุดดินที่ 35 ที่พบจุดประสีเทา มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 1,404 0.60 
35gmB กลุ่มชุดดินที่ 35 ที่พบจุดประสีเทา มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 992 0.42 

35B กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต์ 30,453 12.98 
35C กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต์ 4,315 1.84 
48C กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต์ 8,665 3.69 
48D กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชนั 12-20 เปอร์เซ็นต์ 2,977 1.27 
48E กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชนั 20-35 เปอร์เซ็นต์ 1,071 0.46 
56C กลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต์ 7,360 3.14 
62 กลุ่มชุดดินที่ 62 ที่มีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 65,494 27.92 
U พื้นที่ชุมชน 13,906 5.93 
W พื้นที่น้า้ 7,987 3.40 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 234,590 100.00 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 9 ทรัพยากรดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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  7.1.10 ความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ 
  จากการจ้าแนกความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้า
น้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา อาศัยคู่มือการจ้าแนกความเหมาะสมของดิน
ส้าหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย (กองส้ารวจและจ้าแนกดิน, 2543) โดยจ้าแนกออกเป็น 3 ระดับ (ตารางที่ 12–13 
และภาพท่ี 10) 
ตารางท่ี 12 ชั้นความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 

(หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 

หน่วยแผนที่ 

ชั้นความเหมาะสมของดิน 
เนื้อที ่

 พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล 

ข้า
ว 

ข้า
วโ

พด
เล

ี้ยง
สัต

ว์ 

มัน
ส า

ปะ
หล

ัง 

ยา
งพ

าร
า 

ปา
ล์ม

น้ า
มนั

 

ลิ้น
จี ่

มะ
ม่ว

ง 

มะ
ขา

ม 

ล า
ไย

 

ไร่ ร้อยละ 
5 1 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 16,965 7.23 
6 1n 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 14,085 6.00 
7 1 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 41,688 17.77 
15 1s 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 12,082 5.16 
18 1s 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 5,146 2.19 

35gm 2d 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1,404 0.60 
35gmB 2td 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 992 0.42 

35B 3d 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 30,453 12.98 
35C 3td 1t 1t 1n 1n 1n 1n 1n 1n 4,315 1.84 
48C 3td 1tg 1tg 1g 1n 1g 1g 1g 1g 8,665 3.69 
48D 3td 2t 2t 1g 1n 1g 1g 1g 1tg 2,977 1.27 
48E 3td 3t 3t 2t 2t 1g 2t 2t 2t 1,071 0.46 
56C 3td 1ts 1t 1c 1c 1c 1n 1n 1c 7,360 3.14 
62 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 65,494 27.92 
U - - - - - - - - - 13,906 5.93 
W - - - - - - - - - 7,987 3.40 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 234,590 100.00 

หมายเหตุ :  t : สภาพภูมิประเทศ     s : ช้ันอนุภาคดิน 
 c : ความลึกท่ีพบช้ันหินพืน้หรือก้อนกรวดมาก  g : ความลึกท่ีพบก้อนกรวด 
 d : การระบายน้้าของดิน    w : อันตรายจากน้้าแช่ขัง 

n : ความอุดมสมบรูณ์ของดิน  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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   การจ้าแนกความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้า 
น้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา สามารถสรุปความเหมาะสมของดินส้าหรับพืช
เศรษฐกิจ ได้ดังนี้ 
   1) เหมาะสมส้าหรับปลูกข้าว ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 5 และ 7 มีเนื้อที่ 58,653 ไร่ หรือ
ร้อยละ 25.00  
   2) เหมาะสมส้าหรับปลูกข้าว มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยเรื่องเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์
ของดินต่้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 6 15 และ 18 มีเนื้อที่ 31,313 ไร่ หรือร้อยละ 13.35  
   3) เหมาะสมส้าหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส้าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ลิ้นจี่ 
มะม่วง มะขาม และล้าไย มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ต่้า และไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับ
ปลูกข้าว มีข้อจ้ากัดปานกลางเรื่องสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยและการระบายน้้า ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ 35gm และ 35gmB มีเนื้อที่ 2,396 ไร่ หรือร้อยละ 1.02  
   4) เหมาะสมส้าหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส้าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ลิ้นจี่ 
มะม่วง มะขาม และล้าไย มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยเรื่องสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน ความลึกที่พบชั้นหิน
พ้ืนหรือก้อนกรวดมาก ความลึกที่พบก้อนกรวด และความอุดมสมบูรณ์ต่้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ 35B 35C 
48C และ 56C มีเนื้อที่ 50,793 ไร่ หรือร้อยละ 21.65  
   5) เหมาะสมส้าหรับปลูกยางพารา ปาล์มน้้ามัน ลิ้นจี่ มะม่วง มะขาม และล้าไย มีข้อจ้ากัด
เล็กน้อยเรื่องสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน ความลึกที่พบก้อนกรวด และความอุดมสมบูรณ์ต่้า และไม่ค่อย
เหมาะสมส้าหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันส้าปะหลัง มีข้อจ้ากัดปานกลางเรื่องสภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 48D มีเนื้อที่ 1,071 ไร่ หรือร้อยละ 0.46  
   6) เหมาะสมส้าหรับปลูกลิ้นจี่ มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยเรื่องความลึกที่พบก้อนกรวด และไม่ค่อย
เหมาะสมส้าหรับปลูกยางพารา ปาล์มน้้ามัน มะม่วง มะขาม และล้าไย มีข้อจ้ากัดปานกลางเรื่องสภาพพ้ืนที่
เป็นเนินเขา ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 48E มีเนื้อที่ 1,071 ไร่ หรือร้อยละ 0.46  
 7) ไม่เหมาะสมส้าหรับท้าการเกษตร มีข้อจ้ากัดรุนแรงมากที่สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 62 มีเนื้อที่ 65,494 ไร่ หรือร้อยละ 27.92  
 8) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ 21,893 ไร่ หรือร้อยละ 9.33  
 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 13  สรุปความเหมาะสมของดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) 
จังหวัดพะเยา 

หน่วยแผนที่ ชั้นความเหมาะสม ข้อจ ากัด 
เนื้อที ่
ไร่ ร้อยละ 

5 7 เหมาะสมส้าหรับปลูกข้าว - 58,653 25.00 
6 15 18 เหมาะสมส้าหรับปลูกข้าว เนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ต่้า 31,313 13.35 

35gm 35gmB เหมาะสมส้าหรับปลูกข้าวโพด ความอุดมสมบูรณ์ต่้า 2,396 1.02 
 เลี้ยงสัตว์ มันส้าปะหลัง     
 ยางพารา ปาล์มน้้ามัน มะม่วง    
 มะขาม ล้าไย และลิ้นจี ่    

35B 35C เหมาะสมส้าหรับปลูกข้าวโพด สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน  50,793 21.65 
48C 56C  เลี้ยงสัตว์ มันส้าปะหลัง ความลึกท่ีพบช้ันหินพ้ืนหรือ   

 
ยางพารา ปาล์มน้้ามัน มะม่วง ก้อนกรวดมาก ความลึกท่ีพบ     

  มะขาม ล้าไย และลิ้นจี ่ ก้อนกรวด และความอุดมสมบูรณ์ต่้า     
48D เหมาะสมส้าหรับปลูกยางพารา   สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน  2,977 1.27 

  ปาล์มน้้ามัน ลิ้นจี่ มะม่วง ความลึกท่ีพบก้อนกรวด      
  มะขาม และล้าไย และความอุดมสมบูรณ์ต่้า     
  ไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับปลูก สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน     
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และ        
 มันส้าปะหลัง    

48E เหมาะสมส้าหรับปลูกลิ้นจี่  ความลึกท่ีพบก้อนกรวด 1,071 0.46 
  ไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับปลูก สภาพพื้นที่เป็นเนินเขา     
  ยางพารา ปาล์มน้้ามัน มะม่วง        
  มะขาม และล้าไย       

62 ไม่เหมาะสมส้าหรับท้าการเกษตร  สภาพพื้นที่เป็นพ้ืนท่ีลาดชัน 65,494 27.92 
   เชิงซ้อน     
        

U W พื้นที่เบ็ดเตล็ด - 21,893 9.33 
รวมเนื้อที่ทั้งหมด 234,590 100.00 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 10 ความเหมาะสมของดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตท่ี 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 
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  7.1.11 ความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
   การประเมินความเหมาะสมของดินส้าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ จ้าแนกโดยใช้
หลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน คู่มือการวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านปฐพีกลศาสตร์ตามกลุ่มชุดดินใน
ประเทศไทย (สุวณ,ี 2538) สามารถสรุปศักยภาพของดินส้าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ได้ดังนี้ (ตารางที่ 14–15 ) 

ตารางท่ี 14 ชั้นความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบน
เขตท่ี 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 

หน่วยแผนที่ 
ดิน 

แบ่งเป็น 4 ระดับ แบ่งเป็น 3 ระดับ 

วัส
ดุห

น้า
ดิน

 

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
กั้น

น้ 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
 

5 2s 4a 3ad 3af 1 1 2a 3kh 3da 3da 3ds 
6 2s 4a 3ad 3af 1 1 2a 3kh 3da 3da 3ds 
7 2s 4a 3a 3af 1 1 2a 3kh 3da 3da 3ds 
15 1 4a 3a 3af 1 1 3a 3kh 3da 3da 3ds 
18 2s 4a 2ad 3af 2k 2k 2a 3kh 3df 3df 3ds 

35gm 2s 3a 2a 2a 3k 3k 2a 1 2d 2d 1 
35gmB 2s 3a 2a 2a 3k 3k 2a 1 2d 2d 1 

35B 2s 3a 2a 2a 3k 3k 2a 1 1 1 1 
35C 2ts 3a 2a 2a 3k 3k 2a 2t 3t 2t 2t 
48C 3g 3a 2a 3c 3k 3km 3a 3c 3t 3t 2t 
48D 3tg 3a 2t 3c 3k 3km 3a 3tc 3t 3t 3t 
48E 4t 3a 2t 3tc 3k 3km 3a 3tc 3t 3t 3t 
56C 2s 4a 2a 2c 3k 3k 2ab 2t 3t 2t 2t 
62 - - - - - - - - - - - 
U - - - - - - - - - - - 
W - - - - - - - - - - - 

หมายเหตุ :  a  : การจ้าแนกดินตามระบบ Unifed b  : ความหนาของวัสดุที่เหมาะสม  
 c  : ความลึกถึงช้ันหินพ้ืน      d  : การระบายน้้าของดิน      
 f  : น้้าท่วมขัง g  : ปริมาณเศษหินท่ีมีขนาดใหญ่กว่าทรายหยาบมาก 
 h  : ระดับน้้าใต้ดินในฤดูฝน k  : ความซึมน้้าของดิน  
 m  : ความลึกถึงช้ันท่ีมีการซาบซึมน้้า  s  : เนื้อดิน 
  t  : สภาพภูมิประเทศหรือความลาดชัน 
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   การวินิจฉัยคุณภาพของดินขึ้นอยู่กับข้อจ้ากัดการใช้ประโยชน์และคุณลักษณะของดิน
เป็นส้าคัญ  โดยไม่ได้น้าข้อมูลพ้ืนที่ชุมชน (U) พ้ืนที่น้้า (W) และที่ลาดชันเชิงซ้อน (หน่วยแผนที่ 62) มีเนื้อที่ 
87,387 ไร่ หรือร้อยละ 37.25 มาประเมินความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
   1) การใช้เป็นวัสดุหน้าดิน  
    เหมาะสมดีส้าหรับการใช้เป็นวัสดุหน้าดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดินที่ 15 มีเนื้อที่ 
12,082 ไร่ หรือร้อยละ 5.16  
    เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้เป็นวัสดุหน้าดิน มีข้อจ้ากัดปานกลางที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อดินและสภาพภูมิประเทศ ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 5 6 7 18 35gm 35gmB 35B 35C และ 56C 
มีเนื้อที ่122,408 ไร่ หรือร้อยละ 52.17  
    ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้เป็นวัสดุหน้าดิน มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วน
ที่ใหญ่กว่าทรายหยาบและสภาพภูมิประเทศ ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 48C และ 48D มีเนื้อที่ 11,642 ไร่ 
หรือร้อยละ 4.96  
    ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส้าหรับการใช้เป็นวัสดุหน้าดิน มีข้อจ้ากัดรุนแรงมากที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 48E มีเนื้อที ่1,071 ไร่ หรือร้อยละ 0.46  
   2) การใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด  
    ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข้อง
กับการจ้าแนกดินตามระบบ Unified ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 35gm 35gmB 35B 35C 48C 48D และ 48E 
มีเนื้อที ่97,326 ไร่ หรือร้อยละ 41.49  
    ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส้าหรับการใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด มีข้อจ้ากัดรุนแรงมาก
ที่เก่ียวข้องกับการจ้าแนกดินตามระบบ Unified ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 5 6 7 15 18 และ 56C มีเนื้อที่ 
49,877 ไร่ หรือร้อยละ 21.26  
   3) การใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง  
    เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข้อจ้ากัดปานกลาง 
ที่เกี่ยวข้องกับการจ้าแนกดินตามระบบ Unified การระบายน้้าของดิน และสภาพภูมิประเทศ ได้แก่ 
หน่วยแผนทีดิ่น 18 35gm 35gmB 35B 35C 48C 48D 48E และ 56C มีเนื้อที่ 62,383 ไร่ หรือร้อยละ 26.59  
    ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข้อง
กับการจ้าแนกดินตามระบบ Unified และการระบายน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 5 6 7 และ 15 
มีเนื้อที ่84,820 ไร่ หรือร้อยละ 36.16  
   4) การใช้เป็นเส้นทางแนวถนน  
    เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ้ากัดปานกลาง 
ที่เก่ียวข้องกับการจ้าแนกดินตามระบบ Unified การระบายน้้าของดิน และความลึกถึงชั้นหินพ้ืน ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ดิน 35gm 35gmB 35B 35C และ 56C มีเนื้อที ่44,524 ไร่ หรือร้อยละ 18.98  
    ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับ
การจ้าแนกดินตามระบบ Unified อันตรายจากน้้าท่วมขัง สภาพภูมิประเทศ และความลึกถึงชั้นหินพ้ืน 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 5 6 7 15 18 48C 48D และ 48E มีเนื้อที ่102,679 ไร่ หรือร้อยละ 43.77  
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   5) การใช้เป็นบ่อขุด  
    เหมาะสมดีส้าหรับการใช้เป็นบ่อขุด ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 5 6 7 และ 15 มีเนื้อที่ 
84,820 ไร่ หรือร้อยละ 36.16  
    เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้เป็นบ่อขุด มีข้อจ้ากัดปานกลางที่เกี่ยวข้องกับ
ความซึมน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 18 มีเนื้อที่ 5,146 ไร่ หรือร้อยละ 2.19  
    ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้เป็นบ่อขุด มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับความซึมน้้าของดิน 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 35gm 35gmB 35B 35C 48C 48D 48E และ 56C มีเนื้อที่ 57,237 ไร่ หรือร้อยละ 24.40  
   6) การใช้เป็นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก  
    เหมาะสมดีส้าหรับการใช้เป็นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 5, 6, 7 
และ 15 มีเนื้อที่ 84,820 ไร่ หรือร้อยละ 36.16  
    เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้เป็นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก มีข้อจ้ากัดปานกลาง 
ที่เกี่ยวข้องกับความซึมน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 18 มีเนื้อที ่5,146 ไร่ หรือร้อยละ 2.19  
    ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้เป็นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับ
ความซึมน้้าของดิน ความลึกของชั้นซาบซึมน้้า และสภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 
35gm 35gmB 35B 35C 48C 48D 48E และ 56C มีเนื้อที ่57,237 ไร่ หรือร้อยละ 24.40  
   7) การใช้เป็นคันกั้นน้้า  
    เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้เป็นคันกั้นน้้า มีข้อจ้ากัดปานกลางที่เกี่ยวข้องกับ
การจ้าแนกดินตามระบบ Unified และความหนาของวัสดุที่เหมาะสม ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 5 6 7 18 
35gm 35gmB 35B 35C และ 56C มีเนื้อที่ 122,408 ไร่ หรือร้อยละ 52.17  
    ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้เป็นคันกั้นน้้า มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการจ้าแนกดิน
ตามระบบ Unified และสภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 15 48C 48D และ 48E 
มีเนื้อที ่24,795 ไร่ หรือร้อยละ 10.58  
   8) การใช้เป็นบ่อเกรอะ  
    เหมาะสมดีส้าหรับการใช้เป็นบ่อเกรอะ ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 35gm 35gmB 35B 
มีเนื้อที ่32,849 ไร่ หรือร้อยละ 14.00  
    เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดปานกลางที่เกี่ยวข้องกับ
ความซึมน้้าของดินและสภาพพ้ืนที ่ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 35C และ 56C มีเนื้อที่ 11,675 ไร่ หรือร้อยละ 4.98  
    ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับความซึมน้้าของดิน 
ความลึกของระดับน้้าใต้ดินในฤดูฝน ความลึกถึงชั้นหินพ้ืน และสภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 5 6 7 15 18 48C 48D และ 48E มีเนื้อที ่102,679 ไร่ หรือร้อยละ 43.77  
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   9) การใช้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
    เหมาะสมดีส้าหรับการใช้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคารต่้าๆ ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ดิน 35B มีเนื้อที ่30,453 ไร่ หรือร้อยละ 12.98  
    เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคารต่้าๆ 
มีข้อจ้ากัดปานกลางที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 35gm และ 35gmB มีเนื้อที่ 
2,396 ไร่ หรือร้อยละ 1.02  
    ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคารต่้าๆ มีข้อจ้ากัด
รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้้าของดิน การจ้าแนกดินตามระบบ Unified สภาพภูมิประเทศ และน้้าท่วมขัง 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 5 6 7 15 18 35C 48C 48D 48E และ 56C มีเนื้อที ่114,354 ไร่ หรือร้อยละ 48.75  
   10) การใช้เป็นอาคารต่้าๆ 
    เหมาะสมดีส้าหรับการใช้เป็นอาคารต่้าๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 35B มีเนื้อที่ 
30,453 ไร่ หรือร้อยละ 12.98  
    เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้เป็นอาคารต่้าๆ มีข้อจ้ากัดปานกลางที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพพ้ืนที่และการระบายน้้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 35gm 35gmB 35C และ 56C มีเนื้อที่ 14,071 ไร่ 
หรือร้อยละ 6.00  
    ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้เป็นอาคารต่้าๆ มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการ
ระบายน้้าของดิน การจ้าแนกดินตามระบบ Unified น้้าท่วมขัง และสภาพภูมิประเทศ ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 
5 6 7 15 18 48C 48D และ 48E มีเนื้อที ่102,679 ไร่ หรือร้อยละ 43.71  
   11) การใช้ยานพาหนะในฤดูฝน  
    เหมาะสมดีส้าหรับการใช้ยานพาหนะในฤดูฝน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 35gm 
35gmB 35B มีเนื้อที่ 32,849 ไร่ หรือร้อยละ 14.00  
    เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้ยานพาหนะในฤดูฝน มีข้อจ้ากัดปานกลางที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพภูมิประเทศ และการระบายน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 35C 48C และ 56C มีเนื้อที่ 
20,340 ไร่ หรือร้อยละ 8.67  
    ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้ยานพาหนะในฤดูฝน มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อดิน 
สภาพภูมิประเทศ และการระบายน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 5 6 7 15 18 48D และ 48E มีเนื้อที่ 
94,014 ไร่ หรือร้อยละ 40.08  
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 15  สรุปความเหมาะสมของที่ดินด้านปฐพีกลศาสตร์ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบน 
เขตท่ี 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 

ชั้น 
สัญลักษณ์หน่วยแผนที ่

เนื้อที่ 
ความเหมาะสม ไร่ ร้อยละ 

ความเหมาะสมของดินส้าหรับใช้เป็นวสัดุหน้าดนิ 
1 15 12,082 5.16 

รวม 12,082 5.16 
2s 5 6 7 18 35gm 35gmB 35B 56C 118,093 50.33 
2st 35C 4,315 1.84 

 รวม 122,408 52.17 
3g 48C 8,665 3.69 
3tg 48D 2,977 1.27 

รวม 11,642 4.96 
4t 48E 1,071 0.46 

รวม 1,071 0.46 
  62 U W 87,387 37.25 

รวม 234,590 100.00 
ความเหมาะสมของดินส้าหรับใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด 

3a 35gm 35gmB 35B 35C 48C 48D 48E 97,326 41.49 
  รวม 97,326 41.49 

3ad 5 6 7 15 18 56C 49,877 21.26 
  รวม 49,877 21.26 
  62 U W 87,387 37.25 

รวม 234,590 100.00 
ความเหมาะสมของดินส้าหรับใช้เป็นดนิถมหรือดินคันทาง 

2a 35gm 35gmB 35B 35C 48C 56C 53,189 22.67 
2t 48D 48E 4,048 1.73 

2ad 18  5,146 2.19 
รวม 62,383 26.59 

3a 7 15 53,770 22.93 
3ad 5 6 31,050 13.23 

รวม 84,820 36.16 
  62 U W 87,387 37.25 

รวม 234,590 100.00 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

ชั้น 
สัญลักษณ์หน่วยแผนที ่

เนื้อที่ 
ความเหมาะสม ไร่ ร้อยละ 

ความเหมาะสมของดินส้าหรับใช้เป็นเสน้ทางแนวถนน 
2a 35gm 35gmB 35B 35C 37,164 15.84 
2c 56C 7,360 3.14 

รวม 44,524 18.98 
3c 48C 48D 11,642 4.96 
3af 5 6 7 15 18 89,966 38.35 
3tc 48E 1,071 0.46 

รวม 102,679 43.77 
  62 U W 87,387 37.25 

รวม 234,590 100.00 
ความเหมาะสมของดินส้าหรับใช้เป็นบ่อขุด 

1 5 6 7 15 84,820 36.16 
รวม 84,820 36.16 

2k 18 5,146 2.19 
รวม 5,146 2.19 

3k 35gm 35gmB 35B 35C 48C 48D 48E 56C 57,237 24.40 
รวม 57,237 24.40 

  62 U W 87,387 37.25 
รวม 234,590 100.00 

ความเหมาะสมของดินส้าหรับใช้เป็นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก 
1 5 6 7 15 84,820 36.16 

รวม 84,820 36.16 
2k 18 5,146 2.19 

รวม 5,146 2.19 
3k 35gm 35gmB 35B 35C 56C  44,524 18.98 

3km 48C 48D 48E 12,713 5.42 
รวม 57,237 24.40 

  62 U W 87,387 37.25 
รวม 234,590 100.00 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



60 
 

ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

ชั้น 
สัญลักษณ์หน่วยแผนที ่

เนื้อที่ 
ความเหมาะสม ไร่ ร้อยละ 

ความเหมาะสมของดินส้าหรับใช้เป็นคันกัน้น้า้ 
2a 5 6 7 18 35gm 35gmB 35B 35C 115,048 49.03 
2ab 56C 7,360 3.14 

รวม 122,408 52.17 
3a 15 48C 48D 48E 24,795 10.58 

รวม 24,795 10.58 
  62 U W 87,387 37.25 

รวม 234,590 100.00 
ความเหมาะสมของดินส้าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ 

1 35gm 35gmB 35B 32,849 14.00 
รวม 32,849 14.00 

2t 35C 56C 11,675 4.98 
รวม 11,675 4.98 

3c 48C 8,665 3.69 
3tc 48D 48E 4,048 1.73 
3kh 5 6 7 15 18 89,966 38.35 

รวม 102,679 43.77 
  62 U W 87,387 37.25 

รวม 234,590 100.00 
ความเหมาะสมของดินส้าหรับใช้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

1 35B 30,453 12.98 
รวม 30,453 12.98 

2d 35gm 35gmB 2,396 1.02 
รวม 2,396 1.02 

3t 35C 48C 48D 48E 56C 24,388 10.40 
3da 5 6 7 15  84,820 36.16 
3df 18 5,146 2.19 

รวม 114,354 48.75 
  62 U W 87,387 37.25 

รวม 234,590 100.00 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

ชั้น 
สัญลักษณ์หน่วยแผนที ่

เนื้อที่ 
ความเหมาะสม ไร่ ร้อยละ 

ความเหมาะสมของดินส้าหรับใช้เป็นอาคารต่้าๆ 
1 35B 30,453 12.98 

รวม 30,453 12.98 
2t 35C 56C 2,396 1.02 
2d 35gm 35gmB 11,675 4.98 

รวม 14,071 6.00 
3t 48C 48D 48E 12,713 5.42 

3da 5 6 7 15  84,820 36.16 
3df 18 5,146 2.19 

รวม 102,679 43.77 
  62 U W 87,387 37.25 

รวม 234,590 100.00 
ความเหมาะสมของดินส้าหรับใช้เป็นการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน 

1 35gm 35gmB 35B 32,849 14.00 
รวม 32,849 14.00 

2t 35C 48C 56C 20,340 8.67 
รวม 20,340 8.67 

3t 48D 48E 4,048 1.73 
3ds 5 6 7 15 18 89,966 38.35 

รวม 94,014 40.08 
  62 U W 87,387 37.25 

รวม 234,590 100.00 
 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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  7.1.12 ปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางแก้ไข 
   จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิง
ตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา สามารถสรุปปัญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่แยกตามสภาพ
พ้ืนที่และคุณสมบัติของดิน พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ดังนี้ (ภาพท่ี 11) 
   1) ปัญหาดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษหิน เป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่้า เนื่องจาก
เป็นดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษหินและอาจพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน ชั้นนี้จะ
เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชในดินชั้นล่างเพ่ือหาแร่ธาตุอาหารและน้้า เพ่ือการเจริญเติบโต
และสร้างผลผลิตได้อย่างปกติ ความลึกของดินจึงเป็นตัวก้าหนดระบบของรากพืชในการชอนไชไปหา
อาหารหรือความแข็งแรงของรากในการค้้าจุนล้าต้น ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 48C 48D และ 48E มีเนื้อที่ 
12,713 ไร่ หรือร้อยละ 5.42  
   แนวทางแก้ไข 
   การปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ควรเลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนามากกว่า 25 เซนติเมตร จัดระบบ
การปลูกพืชหมุนเวียน ปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 3-4 ตันต่อไร่ หรือหว่านเมล็ดถั่วพร้า 
ปอเทือง แล้วไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืชเพ่ือบ้ารุงดินและเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
โดยใช้ร่วมกับน้้าหมักชีวภาพ และ/หรือปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนที่เหมาะสม การปลูกไม้ผลควรขุดหลุมขนาด 
75x75x75 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัมต่อหลุม มีระบบ
อนุรักษ์ดินและน้้า เช่น การสร้างคันดิน ท้าขั้นบันได ท้าฐานปลูกเฉพาะต้น ปลูกพืชคลุมดิน ท้าแนวรั้ว
หรือท้าฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝก ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้า
ในแปลงปลูก  
  2) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
  2.1) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าที่ลุ่ม เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่้า บางพ้ืนที่ดินเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนน้้านาน และน้้าท่วมขังในฤดูฝน ท้าความเสียหาย
กับพืชที่ไม่ชอบน้้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 6 และ 18 มีเนื้อที่ 19,231 ไร่ หรือร้อยละ 8.19  

 แนวทางแก้ไข 
 เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินและปรับปรุงบ้ารุงดิน ในพ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก 

หว่านวัสดุปูน 200 - 300 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ือเพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ไถกลบตอซัง 
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัมต่อไร่) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี 
พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้้า ส้าหรับการปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ควรมีการ
ท้าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก 1-2 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า 
  2.2) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าที่ดอน เนื่องจากวัตถุต้นก้าเนิดดินมีแร่ธาตุ
อาหารตามธรรมชาติน้อย ประกอบกับเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็น
เวลานาน โดยขาดการปรับปรุงบ้ารุงดิน ท้าให้ดินเสื่อมโทรม ธาตุอาหารพืชลดลง ท้าให้พืชเจริญเติบโตช้า 
ผลผลิตลดลง ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 35gm 35gmB 35B 35C และ 56C มีเนื้อที่ 44,524 ไร่ หรือร้อยละ 
18.98  
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



63 
 

    แนวทางแก้ไข 
    การเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินและปรับปรุงบ้ารุงดิน เช่น การไถกลบพืชปุ๋ยสด 
(หว่านถั่วพร้าอัตรา 8-10 กิโกรัมต่อไร่ ถั่วพุ่มอัตรา 6-8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปอเทือง อัตรา 4-6 กิโลกรัมต่อไร่ 
ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืช) หรือร่วมกับปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ 
มีการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก และมีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า 
เช่น ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ท้าแนวคันดิน แนวหญ้าแฝกหรือแนวคันดินร่วมกับหญ้าแฝก เป็นต้น 
  3) ปัญหาพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ หรือพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 
65,494 ไร่ หรือร้อยละ 27.92 ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม เนื่องจากยากต่อการ
จัดการและเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่าย ถ้าใช้มาตรการพิเศษในการอนุรักษ์ดินและน้้า
จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง และยังเป็นการท้าลายระบบนิเวศของป่าอีกด้วย ดังนั้น  ควรรักษาไว้ให้เป็นป่า
ธรรมชาติ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ป่า รวมถึงเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร ถ้ามีความ
จ้าเป็นต้องน้ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ควรมีการเลือกใช้พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเกษตร ต้องเป็นดินลึก
และมีความลาดชันไม่สูงมากนัก โดยต้องท้าการเกษตรแบบวนเกษตรและมีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า 
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   ข้อเสนอแนะการใช้พื้นท่ีมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 
    - ในกรณีที่เป็นดินลึก ควรท้าเป็นคันดินแบบขั้นบันไดต่อเนื่องส้าหรับปลูกพืช
ล้มลุกท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง หรือถ้ามีการปลูกไม้ยืนต้น ควรปลูกพืชคลุมดินร่วมด้วย 
    - ในกรณีที่เป็นดินลึกหรือลึกปานกลาง ควรปลูกไม้ยืนต้นขวางความลาดเท 
ร่วมกับหญ้าแฝกและปลูกพืชคลุมดินระหว่างต้นพืช ควรท้าคันคูรอบเขาและคูเบนน้้าเพ่ือระบายน้้า ในกรณี
ที่ปลูกไม้ยืนต้นและต้องการปลูกพืชแซมระหว่างแถวก่อนไม้ยืนต้น สามารถปลูกพืชไร่ระหว่างแถวไม้ยืนต้น
ได้ในระยะแรก เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เพ่ือปรับปรุงบ้ารุงดินและช่วยคลุมดิน เนื่องจากพ้ืนที่มีความลาดชัน
สูงท้าให้เกิดการสูญเสียหน้าดินได้ง่าย 
    - ในกรณีที่เป็นดินตื้นไม่ควรปลูกพืชไร่หรือพืชล้มลุก ควรปลูกไม้ยืนต้นขวาง
ความลาดเทของพ้ืนที่ และปลูกพืชคลุมดินระหว่างต้นพืช และควรท้าคันคูรอบเขาเพ่ือระบายน้้า ในกรณี
ที่ปลูกไม้ยืนต้นและต้องการปลูกพืชแซมระหว่างแถวก่อนไม้ยืนต้นโตนั้นไม่ควรมีการไถพรวน เนื่องจาก
พ้ืนที่มีความลาดชันสูงท้าให้เกิดการสูญเสียหน้าดินได้ง่าย 
   4) ไม่มีปัญหาทางการเกษตร ได้แก่ หน่วยแผนที่ 5 7 และ 15 มีเนื้อที่ 70,735 ไร่ หรือ
ร้อยละ 30.16 แต่อาจพบปัญหาเล็กน้อยเม่ือหน้าดินแห้ง ดินจะแข็งและแตกระแหง หรืออาจขาดแคลน
น้้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนานในบางพ้ืนที่ 
   5) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ประกอบด้วย พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างและ
พ้ืนที่น้้า มีเนื้อที่รวม 21,893 ไร่ หรือร้อยละ 9.33  
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ภาพที่ 11 ปัญหาทรัพยากรดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 
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 7.1.13 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหา เขตพัฒนา
ที่ดินลุ่มน้ าน้ าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 

เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา อยู่ใน
ลุ่มน้้าน้้าแม่อิงเขตท่ี 2 (หนองเล็งทราย) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าอิงตอนบน (รหัส 0204) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าโขง 
(รหัส 02) มีเนื้อที่ 345,590 ไร่ อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 392-1,435 เมตร สภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ  

สภาพทางน้้ามีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก เนื่องจากเป็นล้าน้้าสายเล็ก  ๆ
ซึ่งปริมาณน้้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนในแต่ละปี พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
ซึ่งต้องใช้น้้ามากเพ่ือการเพาะปลูกโดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกข้าว แต่ในเขตพัฒนาที่ดินยังมีพ้ืนที่แหล่งน้้าอยู่
ค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจท้าให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้้าได้ 

สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่ท้านาข้าว 
รองลงมาเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ผล ได้แก่ ลิ้นจี่และล้าไย ไม้ยืนต้น ได้แก่ ยางพาราและสัก พืชไร่ ได้แก่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ได้แก่ ป่าไม้ผลัดใบ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่น้้า 
และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ตามล้าดับ  

ทรัพยากรดินที่พบจ้าแนกได้ 16 หน่วยแผนที่ ประกอบด้วย  
  - กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่มหรือพ้ืนที่น้้าขัง ที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก 
เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้า การระบายน้้าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ
ต่้าถึงปานกลาง ได้แก่ หน่วยแผนที่ 5 6 และ 7 มีเนื้อที่ 72,738 ไร่ หรือร้อยละ 31.00 และกลุ่มชุดดินที่มี
เนื้อดินพวกดินทรายแป้ง ดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนหรือสลายตัว
ผุพังอยู่กับที่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้าถึงปานกลาง ได้แก่ หน่วยแผนที่ 15 18 มีเนื้อที่ 
17,228 ไร่ หรือร้อยละ 7.35 

 - กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดอน ที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ลึกมาก เกิดจากการทับถม
ของตะกอนล้าน้้าหรือสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติต่้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ 35gm 35gmB 35B และ 35C มีเนื้อที่ 37,164 ไร่ หรือร้อยละ 
15.84 กลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนชิ้นส่วนเนื้อหยาบ ดินตื้น เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ 
การระบายน้้าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48C 48D 48E มีเนื้อที่ 
12,713 ไร่ หรือร้อยละ 5.42 กลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนละเอียด ลึกปานกลางถึงชั้นดินที่มีเศษหิน 
การระบายน้้าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ 56C มีเนื้อที่ 7,360 ไร่ 
หรือร้อยละ 3.14 

 - กลุ่มชุดดินที่ 62 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
65,494 ไร่ หรือร้อยละ 27.92 

 - พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 21,893 ไร่ หรือร้อยละ 9.33 ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W 
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ด้านศักยภาพของดิน ดินในพ้ืนที่ลุ่มเหมาะสมดีส้าหรับปลูกข้าว ส่วนดินในพ้ืนที่ดอน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะสมส้าหรับพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น โดยมีข้อจ้ากัดเล็กน้อยเรื่องสภาพพ้ืนที่ ความลึก
ที่พบก้อนกรวด และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า   

ปัญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) 
ได้แก่ ปัญหาดินตื้นปนเศษหิน ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า และปัญหาพื้นที่มีความลาดชันเชิงซ้อน  

จากผลการศึกษาดังกล่าวและการเข้าพ้ืนที่ท้าการสอบถามเกษตรกรเพ่ือรับทราบ
ปัญหาและร่วมมือกับสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ทางสถานีฯ และส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จึงได้
คัดเลือกพ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร อยู่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิง
ตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าอิงตอนบน (รหัส 0204) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าโขง (รหัส 02) 
ซึ่งเป็นตัวแทนสภาพปัญหาพ้ืนที่เกษตรกรรมมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่่า ประกอบกับเกษตรกรในพ้ืนที่
มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการท้างานด้านการพัฒนาที่ดินร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นพ้ืนที่ที่
จะท้าการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพ่ือวางแผนการใช้ที่ดิน และระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น การจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้้า การปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ การใช้พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยหมัก น้้าหมักชีวภาพ วัสดุปูน 
หญ้าแฝก รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้้านอกเขตชลประทานและแหล่งน้้าในไร่นา เป็นต้น  ในพ้ืนที่
ด้าเนินการดังกล่าวในขั้นตอนต่อไป 

 7.2. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล พื้นที่ด าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่สุก 
อ าเภอแม่ใจ และบ้านใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 7.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

   พ้ืนที่ด้าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ 2 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอแม่ใจและอ้าเภอเมืองพะเยา 
โดยพ้ืนที่ด้าเนินการตั้งอยู่ที่บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ 7 ต้าบลแม่สุก อ้าเภอแม่ใจ และบ้านใหม่นคร หมู่ที่ 8 
ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่อยู่โซน 47Q ระหว่าง พิกัด UTM 2132496 N ถึงพิกัด 
2134567 N และระหว่างพิกัด UTM 580473 E ถึงพิกัด 585619 E ตามแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 
ล้าดับชุดที่ L7018 ระวางที่ 4947I (อ้าเภอแม่ใจ) (กรมแผนที่ทหาร, 2542) มีเนื้อที่ 2,950 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด
พะเยาไปทางทิศเหนือ ประมาณ 35 กิโลเมตร การคมนาคมจากจังหวัดพะเยา ใช้ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1193 (ภาพท่ี 12) 

     ทิศเหนือ  ติดต่อบ้านแม่จว้าเหนือ ต้าบลแม่สุก อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
     ทิศใต้   ติดต่อห้วยแม่เหยี่ยน ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

     ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านใหม่นคร ต้าบลบ้านใหม ่อ้าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
     ทิศตะวันตก ติดต่ออ่างเก็บน้้าห้วยแม่เหยี่ยน ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 
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ภาพที่ 12 ที่ตั้ง อาณาเขต และทรัพยากรน้้า พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร  
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  7.2.2 สภาพภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง
ประมาณ 398-444 เมตร สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ (level to nearly level) 
ถึงเป็นลาดชันเล็กน้อย (gently sloping) พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 
ความลาดชันของพ้ืนที่ 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,576 ไร่ หรือร้อยละ 53.42 ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
มีเนื้อที่ 989 ไร่ หรือร้อยละ 33.53 และความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 385 ไร่ หรือร้อยละ 13.05 
มีความลาดเทของพ้ืนที่จากทางด้านทิศตะวันตกไปสู่ด้านตะวันออกของพ้ืนที่โครงการ (ตารางที่ 16 และภาพที่ 13-14)  

ตารางท่ี 16 ความลาดชัน พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร  

สัญลักษณ์ 
ความลาดชัน 

    ลักษณะสภาพพื้นที่ 
เนื้อที ่ 

 (เปอร์เซ็นต์) ไร ่ ร้อยละ 
A 0 - 2 ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ  1,576  53.42 
B 2 - 5 ลาดชันเล็กน้อยมาก    989  33.53 
C 5 - 12 ลาดชันเล็กน้อย    385  13.05 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด  2,950  100.00 
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ภาพที่ 13 สภาพภูมิประเทศและเส้นชั้นความสูง พื้นที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร  
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ภาพที่ 14 ความลาดชัน พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร  
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 7.2.3 สภาพทางน้ าและแหล่งน้ า 
 สภาพทางน้้าและแหล่งน้้าในพ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร 
ประกอบด้วย แหล่งน้้าที่สร้างขึ้น ได้แก่ บ่อน้้าในไร่นา และแหล่งน้้าธรรมชาติ คือ ร่องแช่ฟาด ไหลจาก
ทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกผ่านตอนกลางพ้ืนที่ ลงสู่คันดินกั้นน้้า ซึ่งเก็บน้้าในหน้าฝนไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
แต่ไม่เพียงพอต่อการท้าการเกษตรกรรมทั้งพ้ืนที่ บริเวณทิศตะวันตกพบห้วยโป่งค่างและห้วยแม่เหยี่ยน 
ไหลมารวมกันที่อ่างเก็บน้้าแม่เหยี่ยน ไหลออกมาเป็นห้วยแม่เหยี่ยน แล้วไหลไปรวมกับร่องแช่ฟาด 
ทีบ่้านแม่จว้าปันเจิง และไหลไปรวมที่หนองปืม แล้วไหลลงไปสมทบกับน้้าแม่อิง ร่องแช่ฟาดและห้วยเหยี่ยน 
มีน้้าไหลเฉพาะในฤดูฝน ท้าให้การเกษตรกรรมในพ้ืนที่ยังต้องอาศัยน้้าฝนเป็นหลัก  
  7.2.4 สภาพการใช้ท่ีดิน  
   สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:4,000 ในพ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร 
ประกอบด้วย (ตารางที่ 17 และภาพที ่15) 
   1) พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 2,618 ไร่ หรือร้อยละ 88.75 ได้แก่ นาข้าว มีเนื้อที่ 1,523 ไร่ 
หรือร้อยละ 51.63 ยางพารา มีเนื้อที่ 482 ไร่ หรือร้อยละ 16.34 ไผ่ มีเนื้อที่ 220 ไร่ หรือร้อยละ 7.46 
สัก มีเนื้อที่ 108 ไร่ หรือร้อยละ 3.66 ลิ้นจี่ มีเนื้อที่ 103 ไร่ หรือร้อยละ 3.49 มันส้าปะหลังและล้าไย มีเนื้อที่ 43 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.46 ปาล์มน้้ามัน มีเนื้อที่ 34 ไร่ หรือร้อยละ 1.15 ไม้ผลผสม มีเนื้อที่ 25 ไร่ หรือร้อยละ 0.85 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเนื้อที่ 13 ไร่ หรือร้อยละ 0.44 มะม่วง มีเนื้อที่ 8 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ยางพารา/ล้าไย 
มีเนื้อที่ 7 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ยางพารา/มะม่วง และเงาะ มีเนื้อที่ 3 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ปาล์มน้้ามัน/ล้าไย 
มีเนื้อที่ 2 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 และโรงเรือนเลี้ยงโค มีเนื้อที่ 1 ไร่ หรือร้อยละ 0.03  
   2) พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 115 ไร่ หรือร้อยละ 3.90 ได้แก่ ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู  
   3) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 81 ไร่ หรือร้อยละ 2.75 ได้แก่ หมู่บ้าน มีเนื้อที่ 
67 ไร่ หรือร้อยละ 2.28 และสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ มีเนื้อที่ 14 ไร่ หรือร้อยละ 0.47  
   4) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 73 ไร่ หรือร้อยละ 2.47 ได้แก่ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม มีเนื้อที่ 55 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.84 ไผ่ (ไผ่หนาม) มีเนื้อที่ 13 ไร่ หรือร้อยละ 0.44 และบ่อดิน มีเนื้อที่ 5 ไร่ หรือร้อยละ 0.17  
   5) พ้ืนที่แหล่งน้้า มีเนื้อที่ 63 ไร่ หรือร้อยละ 2.13 ประกอบด้วย แหล่งน้้าตามธรรมชาติ ได้แก่ 
ล้าห้วย มีเนื้อที่ 44 ไร่ หรือร้อยละ 1.49 และแหล่งน้้าที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ บ่อน้้าในไร่นา มีเนื้อที่ 19 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.64  
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ตารางท่ี 17 สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร  

หน่วยแผนที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เนื้อที ่

 ไร่  ร้อยละ 
พื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural land)   2,618    88.75  

A1 นาข้าว 1,523   51.63 
A101 นาข้าว 1,523 51.63 
A2 พืชไร่ 56 1.90 

A202 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์       13      0.44  
A204 มันส้าปะหลัง       43      1.46  
A302 ยางพารา      482    16.34  

A302/A407 ยางพารา/มะม่วง         3      0.10  
A3 ไม้ยืนต้น 856 29.02 

A302/A413 ยางพารา/ล้าไย         7      0.24  
A303 ปาล์มน้้ามัน       34      1.15  

A303/A413 ปาล์มน้้ามัน/ล้าไย         2      0.07  
A305 สัก      108      3.66  
A315 ไผ่      220      7.46  
A4 ไม้ผล 182 6.17 

A401 ไม้ผลผสม       25      0.85  
A404 เงาะ         3      0.10  
A406 ลิ้นจี่      103      3.49  
A407 มะม่วง         8      0.27  
A413 ล้าไย       43      1.46  
A7 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 1 0.03 

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค         1      0.03  

พื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneaus land) 73 2.47 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 55 1.86 
M103 ไผ่ (ไผ่หนาม) 13 0.44 
M304 บ่อดิน 5 0.17 

พื้นที่ป่าไม้ (Forest land)     115      3.90  
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู      115      3.90  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



73 
 

ตารางท่ี 17 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เนื้อที ่

 ไร่  ร้อยละ 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (Urban and Built-up land) 81 2.75 

U201 หมู่บ้าน 67 2.28 
U6 สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 14 0.47 

พื้นที่แหล่งน้ า (Water body) 63 2.13 
W101 ล้าห้วย 44 1.49 
W202 บ่อน้้าในไร่นา 19 0.64 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 2,950 100.00 
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ภาพที่ 15 สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร  
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  7.2.5 ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน และวัตถุต้นก าเนิดดิน  
   จากการศึกษาข้อมูลทรัพยากรดิน (ส้านักส้ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2552) 
และข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดพะเยา มาตราส่วน 1:250,000 (กรมทรัพยากรธรณี, 2558) พบว่า ลักษณะ
ธรณีวิทยาของพ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร อยู่ ในยุคควอเทอร์นารี 
(Quaternary period) ประกอบด้วย  
    ตะกอนธารน้้าพา และดินเหนียวสะสมตัวตามร่องน้้า และแอ่งน้้าท่วมถึง พบบริเวณตอนกลาง
และทิศตะวันออกของพ้ืนที่ด้าเนินการ เป็นตะกอนที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง (alluvial plain) มีสภาพพ้ืนที่เรียบ 
ดินมีการระบายน้้าคอนขางเลวถึงเลว ลักษณะของตะกอนจะเป็นตอนน้้าพาที่มีอายุน้อย และมีการเติม
ตะกอนใหม่ๆ เข้ามาในพื้นที่ในฤดูน้้าหลาก ในช่วงฤดูฝนอาจมีน้้าท่วมขัง สีดินเปนสีเทา มีจุดประสีตางๆ 
เนื้อดินเปนดินเหนียว ดินรวนปนดินเหนียว 
    ตะกอนตะพักล้าน้้า (alluvial terrace) พบบริเวณทิศตะวันตกของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
ซึ่งสามารถจ้าแนกได้เป็น  
    - ตะพักล้าน้้าระดับต่้า (low alluvial terrace) มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบ ดินมี
การระบายน้้าคอนขางเลว ลักษณะของตะกอนจะเป็นตะกอนน้้าพาที่มีอายุน้อยที่สุดในระบบตะพักล้าน้้า 
สีดินเปนสีเทา สีน้้าตาลปนเทา มีจุดประสีตางๆ เนื้อดินเปนดินเหนียว ดินรวนปนดินเหนียว ดินร่วน
เหนียวปนทราย  
    - ตะพักล้าน้้าระดับกลางถึงระดับสูง (middle to high alluvial terrace) มีสภาพ
พ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินมีการระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง สีดินเปนสีน้้าตาล 
น้้าตาลปนเหลือง น้้าตาลปนแดงหรือสีแดง อาจมีจุดประเล็กน้อย เนื้อดินเปนดินร่วนเหนียวปนทราย 
ดินรวนปนดินเหนียว  
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  7.2.6 ทรัพยากรดิน  
   ผลการส้ารวจดิน มาตราส่วน 1:4,000 ในพ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร 
สามารถสรุปหน่วยแผนที่ดิน ตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy, 2014) พร้อมประเมินระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ได้ดังนี้ (ตารางที่ 18-20 และภาพที่ 16)  
 

 

 
 

1) ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนทีมี่การระบายน้ าเลวและดินร่วน
ละเอียด (Alluvial Complex poorly drained and fine 
loamy variants : AC-pd, fl) 

การจ าแนกดิน :  Fine loamy, mixed, active, nonacid, 
isohyperthermic Fluventic Endoaquepts 
 การก าเนิด : เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้าร่วมกับ
วัสดุที่สลายตัวผุ พังจากหินที่ เป็นวัตถุต้นก้าเนิดดิน แล้ วถูก
เคลื่อนย้ายตามแรงโน้มถ่วงของโลกจากบริเวณที่สูงกว่าลงไปทับถม
บริเวณทางน้้าระหว่างเนิน 

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต์ 

การระบายน้ า : เลว 
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน : ช้า 
การซึมผ่านได้ของน้ า : ช้า 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน : นาข้าว 
การจัดเรียงช้ัน : Apg-Bg1-Bg2 

 ลักษณะและสมบัติดิน : สมบัติดินไม่แน่นอน เนื่องจาก
ตะกอนที่น้้าพามาทับถมในแต่ละปี เป็นดินลึกมาก ดินบนหนา
ประมาณ 10-20 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทรายถึง
ดินร่วนปนดินเหนียว สีน้้าตาล และสีเทาปนน้้าตาล พบจุดประสี
น้้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) 
ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนปนทราย ดินร่วน ที่สลับ
ชั้นเนื้อดินไม่แน่นอนแล้วแต่ตะกอนที่น้้าพามาทับถมในแต่ละปี มีสีเทา
และสีน้้าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีเทาและสีน้้าตาลเข้มเล็กน้อย 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.5-7.0) 

 ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ : ความอุดมสมบูรณ์ต่้า อาจ
ประสบปัญหาเรื่องการถูกน้้าท่วมในช่วงฤดูฝน 

 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



77 
 

การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(g/kg) 

Avai. P 
(mg/kg) 

Avai. K 
(mg/kg) 

CEC 
(cmolc/kg) 

BS 
(%) 

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน 

0-25 14.40 15.63 41.21 - - ต่้า 
 (ต่้า) (ปานกลาง) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

25-50 9.60 18.33 25.64 - - ต่้า 
 (ต่้า) (ปานกลาง) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

50-100 12.80 6.12 37.56 - - ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

100-150 5.10 9.88 11.73 - - ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

*หมายเหตุ : ค่า CEC และ BS อ้างอิงจากชุดดินข้างเคียงที่ได้จากการวิเคราะหใ์นพื้นที่ด้าเนินการพบว่ามีค่าต่้า 

 จุดเก็บตัวอย่างดิน : พิกัด 583728 E และ 2134114 N 
ดินตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้้าเลวและดินร่วนละเอียด พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 

 หน่วยแผนที่ AC-pd,fl-clA/d5,E0 : ดินตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้้าเลว
และดินร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มีการ
กร่อน มีเนื้อที ่85 ไร่ หรือร้อยละ 2.88  
 
 

 

 
 

2) ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว
และดินร่วนละเอียด (Alluvial Complex somewhat poorly 
drained and fine loamy variants : AC-spd, fl) 

การจ าแนกดิน :  Fine loamy, mixed, active, nonacid, 
isohyperthermic Aeric Endoaquepts 
 การก าเนิด : เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้าร่วมกับ
วัสดุที่สลายตัวผุ พังจากหินที่ เป็นวัตถุต้นก้าเนิดดิน แล้ วถูก
เคลื่อนย้ายตามแรงโน้มถ่วงของโลกจากบริเวณที่สูงกว่าลงไปทับถม
บริเวณทางน้้าระหว่างเนิน 

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 
0-2 เปอร์เซ็นต์ 

การระบายน้ า : ค่อนข้างเลว 
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน : ช้า 
การซึมผ่านได้ของน้ า : ช้า 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน : นาข้าว 
การจัดเรียงช้ัน : Apg-Bg1-Bg2 
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 ลักษณะและสมบัติดิน : สมบัติดินไม่แน่นอน เนื่องจาก
ตะกอนที่น้้าพามาทับถมในแต่ละปี เป็นดินลึกมาก ดินบนหนา
ประมาณ 10-20 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทรายถึง
ดินร่วนปนดินเหนียว สีน้้าตาล และสีเทาปนน้้าตาล พบจุดประสี
น้้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) 
ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนปนทราย ดินร่วน ที่สลับชั้น
เนื้อดินไม่แน่นอนแล้วแต่ตะกอนที่น้้าพามาทับถมในแต่ละปี มีสีเทา
และสีน้้าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีเทาและสีน้้าตาลเข้มเล็กน้อย 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.5-7.0) 

 ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ : ความอุดมสมบูรณ์ต่้า อาจประสบ
ปัญหาเรื่องการถูกน้้าท่วมในช่วงฤดูฝน 

 

การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(g/kg) 

Avai. P 
(mg/kg) 

Avai. K 
(mg/kg) 

CEC 
(cmolc/kg) 

BS 
(%) 

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน 

0-25 14.40 15.63 41.21 - - ต่้า 
 (ต่้า) (ปานกลาง) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

25-50 9.60 18.33 25.64 - - ต่้า 
 (ต่้า) (ปานกลาง) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

50-100 12.80 6.12 37.56 - - ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

100-150 5.10 9.88 11.73 - - ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

*หมายเหตุ : ค่า CEC และ BS อ้างอิงจากชุดดินข้างเคียงที่ได้จากการวิเคราะหใ์นพื้นที่ด้าเนินการพบว่ามีค่าต่้า 

 จุดเก็บตัวอย่างดิน : พิกัด 582898 E และ 2133889 N 
ดินตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้้าค่อนข้างเลวและดินร่วนละเอียด  พบ 1 

หน่วยแผนที่ คือ 
 หน่วยแผนที่ AC-spd,fl-clA/d5,E0 : ดินตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้้า
ค่อนข้างเลวและดินร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก 
ไม่มีการกร่อน มีเนื้อที่ 211 ไร่ หรือร้อยละ 7.15  
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3) ดินพานที่มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว (Phan somewhat 
poorly drained : Ph-spd) 

การจ าแนกดิน :  Fine, kaolinitic, isohyperthermic Aeric 
(Plinthic) Endoaqualfs  

การก าเนิด : เกิดจากตะกอนน้้าพา บริเวณตะพักล้าน้้าด้านทิศ
ตะวันออกของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์

การระบายน้ า : ค่อนข้างเลว 
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน : ช้า 
การซึมผ่านได้ของน้ า : ช้า 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน : ข้าว 
การจัดเรียงช้ัน : Apg-Btvg1-Btvg2 
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึกมาก ดินบนหนาประมาณ 

10-20 เซนติเมตร มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วน
เหนียวปนทรายแป้ง สีน้้าตาลปนเทาถึงสีเทาปนน้้าตาลอ่อน มีจุดประสี
น้้าตาลแก่หรือสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย 
(pH 5.5-6.5) ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว ถึงดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทา
หรือสีเทาอ่อน มีจุดประสีน้้าตาลแก่หรือสีน้้าตาลปนเหลือง และมีศิลาแลง
อ่อนสีแดง หรือสีแดงปนเหลือง ร้อยละ 5-50 โดยปริมาตร อาจพบก้อน
ลูกรังปะปนอยู่บ้าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) 
 ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ : ความอุดมสมบูรณ์ต่้า โครงสร้าง
แน่นทึบ อาจขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูเพาะปลูก 

 

การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(g/kg) 

Avai. P 
(mg/kg) 

Avai. K 
(mg/kg) 

CEC 
(cmolc/kg) 

BS 
(%) 

ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

0-25 14.30 9.67 17.54 9.30 57.24 ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ปานกลาง)  

25-50 11.10 6.74 12.97 4.90 72.51 ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ปานกลาง)  

50-100 9.30 3.14 18.33 18.80 64.24 ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ปานกลาง) (ปานกลาง)  

100-150 2.50 2.21 9.42 20.20 62.01 ปานกลาง 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (สูง) (ปานกลาง)  

 

 จุดเก็บตัวอย่างดิน : พิกัด 584597 E และ 2133102 N 
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ดินพานที่มีการระบายน้้าค่อนข้างเลว พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
 หน่วยแผนที่ Ph-spd-clA/d5,E0 : ดินพานที่มีการระบายน้้าค่อนข้างเลว มีเนื้อดินบน
เป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มีการกร่อน มีเนื้อที่ 887 ไร่ หรือร้อยละ 30.07 

 
 

 

 

4) ดินสันป่าตองที่ มีจุดประสีเทาและดินร่วนละเอียด 
(San Pa Tong gray mottles drained and fine loamy variants : 
Sp-gm,fl) 

การจ าแนกดิน :  Fine loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Typic (Aquic) Paleustults 
 การก าเนิด : เกิดจากตะกอนน้้าพา พบบริเวณตะพักล้าน้้า
ตอนกลางของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
 สภาพพื้นที่ : ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 
มีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ 

การระบายน้ า : ค่อนข้างเลว 
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน : ปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ า : ปานกลาง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน : นาข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
การจัดเรียงช้ัน : Ap-Bt1-Bt2 

 ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึกมาก ดินบนหนา
ประมาณ 15-25 เซนติเมตร มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายสีน้้าตาล 
สีน้้าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
ส่วนดินล่างตอนบนเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย 
สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเหลืองเข้ม พบจุดประสีเทา หรือสีเทาเข้ม 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินล่าง
ตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินร่วนปนดินเหนียว สีน้้าตาล
ถึงสีน้้าตาลปนเหลือง พบจุดประสีเหลืองปนน้้าตาลถึงสีเหลืองปนแดง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 
 ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ : ความอุดมสมบูรณ์ต่้า อาจขาด
แคลนน้้าในช่วงฤดูเพาะปลูก 
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การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(g/kg) 

Avai. P 
(mg/kg) 

Avai. K 
(mg/kg) 

CEC 
(cmolc/kg) 

BS 
(%) 

ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

0-25 10.40 6.74 15.68 5.50 17.71 ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

25-50 8.40 7.48 11.76 4.30 14.50 ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

50-100 6.50 4.35 7.58 2.70 14.91 ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

100-150 4.20 3.12 8.56 2.90 15.42 ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

 

 จุดเก็บตัวอย่างดิน : พิกัด 583456 E และ 2133301 N 
ดินสันป่าตองที่มีจุดประสีเทาและดินร่วนละเอียด พบ 3 หน่วยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 255 ไร่ 

หรือร้อยละ 8.65 คือ 
 หน่วยแผนที่ Sp-gm,fl-slA/d5,E0 : ดินสันป่าตองที่มีจุดประสีเทาและดินร่วนละเอียด 
มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มีการกร่อน มีเนื้อที่ 30 ไร่ หรือร้อยละ 1.02  
  หน่วยแผนที่ Sp-gm,fl-slB/d5,E1 : ดินสันป่าตองที่มีจุดประสีเทาและดินร่วนละเอียด 
มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที ่54 ไร่ หรือร้อยละ 1.83  
 หน่วยแผนที่ Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b : ดินสันป่าตองที่มีจุดประสีเทาและดินร่วนละเอียด 
ที่มีคันนา มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มีการกร่อน มีเนื้อที่ 
171 ไร่ หรือร้อยละ 5.80 
 

 

 

5) ดินสันป่าตองที่มีการระบายน้ าดีปานกลางและดิน
ร่วนละเอียด (San Pa Tong moderately well drained 
and fine loamy variants : Sp-mw,fl) 

การจ าแนกดิน :  Fine loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Typic (Oxyaquic) Paleustults 

การก าเนิด : เกิดจากตะกอนน้้าพา พบบริเวณตะพักล้าน้้า
ตอนกลางของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต ์

การระบายน้ า : ดีปานกลาง 
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน : ปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ า : ปานกลาง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน : มันส้าปะหลัง ยางพารา 
การจัดเรียงช้ัน : Ap-Bt1-Bt2 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



82 
 

  ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึกมาก ดินบนหนา
ประมาณ 15-25 เซนติเมตร มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน้้าตาลเข้ม 
สีน้้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
ส่วนดินล่างตอนบนเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย 
สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเหลือง พบจุดประสีเหลืองปนน้้าตาล หรือสีน้้าตาลแก่ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินล่าง
ตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินร่วนปนดินเหนียว สีน้้าตาล
ปนเหลืองถึงสีน้้าตาลแก่ พบจุดประสีเหลืองปนแดงถึงสีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 
 ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ : ความอุดมสมบูรณ์ต่้า 

การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(g/kg) 

Avai. P 
(mg/kg) 

Avai. K 
(mg/kg) 

CEC 
(cmolc/kg) 

BS 
(%) 

ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

0-25 12.10 5.49 15.42 5.62 17.51 ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

25-50 8.40 8.74 12.67 4.21 15.36 ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

50-100 6.50 3.54 7.50 2.52 15.28 ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

100-150 4.20 2.13 5.61 2.93 16.38 ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

 

 จุดเก็บตัวอย่างดิน : พิกัด 583057 E และ 2133137 N 
ดินสันป่าตองที่มีการระบายน้้าดีปานกลางและดินร่วนละเอียด พบ 1 หน่วยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 

237 ไร่ หรือร้อยละ 8.03 คือ 
  หน่วยแผนที่ Sp-mw,fl-slB/d5,E1 : ดินสันป่าตองท่ีมีการระบายน้้าดีปานกลางและ
ดินร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2 - 5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย 
มีเนื้อที ่237 ไร่ หรือร้อยละ 8.03  
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6) ดินแม่แตงที่เป็นดินร่วนละเอียด (Mae Taeng fine 
loamy variants : Mt-fl) 

การจ าแนกดิน : Fine loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Typic Paleustults 
 การก าเนิด : เกิดจากตะกอนน้้าพา พบบริเวณตะพักล้าน้้า
ตอนกลาง ด้านตะวันออก และด้านใต้ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
 สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด 
มีความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์ 

การระบายน้ า : ดี 
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน : ปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ า : ปานกลาง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน : ยางพารา มันส้าปะหลัง ไม้ผล 
การจัดเรียงช้ัน : Ap-Bt1-Bt2 

 ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึกมาก ดินบนหนา
ประมาณ 15-25 เซนติเมตร มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน้้าตาลเข้ม 
สีน้้าตาล หรือสีน้้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดจัด (pH 4.5-5.5) ส่วนดินล่างตอนบนเป็นดินร่วนปนทรายถึง
ดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้้าตาลปนแดง สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินล่าง
ตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินร่วนปนดินเหนียว สีแดง
ปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง 
(pH 5.0-6.0) 
 ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ : ความอุดมสมบูรณ์ต่้า 

การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(g/kg) 

Avai. P 
(mg/kg) 

Avai. K 
(mg/kg) 

CEC 
(cmolc/kg) 

BS 
(%) 

ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

0-25 10.30 7.56 11.45 7.25 27.15 ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

25-50 9.30 6.59 24.12 6.65 12.36 ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

50-100 5.70 1.46 6.43 6.82 15.48 ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

100-150 3.20 2.97 3.66 6.52 15.61 ต่้า 
 (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า) (ต่้า)  

 จุดส ารวจดิน : พิกัด 582677 E และ 2133681 N 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ดินแม่แตงที่เป็นดินร่วนละเอียด พบ 2 หน่วยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 1,131 ไร่ หรือร้อยละ 
38.34 คือ 

หน่วยแผนที่ Mt-fl-slB/d5,E1 : ดินแม่แตงที่เป็นดินร่วนละเอียด มีเนื้อดินบน
เป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ 839 ไร่ หรือร้อยละ 28.44 

หน่วยแผนที่ Mt-fl-slC/d5,E1 : ดินแม่แตงที่เป็นดินร่วนละเอียด มีเนื้อดินบน
เป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ 292 ไร่ หรือร้อยละ 9.90 

ตารางท่ี 18 การจ้าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy, 2014) 

ชุดดินหรือดินคล้าย  การจ าแนกดิน 
ดินตะกอนน้า้พาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้้าเลวและดนิร่วน
ละเอียด (Alluvial Complex poorly drained and fine 
loamy variants : AC-pd, fl) 

 Fine loamy, mixed, active, nonacid, 
isohyperthermic Fluventic 
Endoaqepts 

ดินตะกอนน้า้พาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้้าค่อนข้างเลวและ
ดินร่วนละเอียด (Alluvial Complex somewhat poorly 
drained and fine loamy variants : AC-spd, fl) 

 Fine loamy, mixed, active, nonacid, 
isohyperthermic Aeric Endoaqepts 

ดินพานที่มีการระบายน้า้ค่อนข้างเลว (Phan somewhat 
poorly drained variants : Ph-spd) 

 Fine, kaolinitic, isohyperthermic Aeric 
(Plinthic) Endoaqualfs 

ดินสนัป่าตองที่มีจุดประสีเทาและดินร่วนละเอียด (San Pa 
Tong gray mottles drained and fine loamy variants 
: Sp-gm,fl) 

 Fine loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Typic (Aquic) 
Paleustults 

ดินสนัป่าตองที่มีการระบายน้า้ดปีานกลางและดนิร่วนละเอียด 
(San Pa Tong moderately well drained and fine 
loamy variants : Sp-mw,fl) 

 Fine loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Typic (Oxyaquic) 
Paleustults 

ดินแม่แตงที่เปน็ดนิร่วนละเอียด (Mae Taeng fine loamy 
variants : Mt-fl) 

 Fine loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Typic Paleustults 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 19 ทรัพยากรดิน พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร  

หน่วยแผนทีด่ิน ค าอธิบาย 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1. AC-pd,fl-clA/d5,E0 ดินตะกอนน้า้พาเชงิซ้อนที่มีการระบายน้า้เลวและดนิร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเปน็ดนิร่วนปนดนิเหนียว 85 2.88 
 ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซน็ต์ ลึกมาก ไม่มีการกร่อน   
2. AC-spd,fl-clA/d5,E0 ดินตะกอนน้า้พาเชงิซ้อนที่มีการระบายน้า้ค่อนข้างเลวและดนิร่วนละเอียด มีเนื้อดนิบนเปน็ดินรว่นปนดนิเหนียว 211 7.15 
 ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซน็ต์ ลึกมาก ไม่มีการกร่อน   
3. Ph-spd-clA/d5,E0 ดินพานที่มีการระบายน้า้ค่อนขา้งเลว มีเนื้อดนิบนเปน็ดนิร่วนปนดนิเหนียว ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์ลึกมาก ไม่มีการกร่อน 887 30.07 
4. Sp-gm,fl-slA/d5,E0 ดินสนัป่าตองที่มีจุดประสีเทาและดินร่วนละเอียด มีเนื้อดนิบนเปน็ดินร่วนปนทราย ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซน็ต ์ 30 1.02 
 ลึกมาก ไม่มีการกร่อน   
5. Sp-gm,fl-slB/d5,E1 ดินสนัป่าตองที่มีจุดประสีเทาและดินร่วนละเอียด มีเนื้อดนิบนเปน็ดินร่วนปนทราย ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซน็ต ์ 54 1.83 
 ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย   
6. Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b ดินสนัป่าตองที่มีจุดประสีเทาและดินร่วนละเอียด ที่มีคนันา มีเนื้อดินบนเปน็ดนิร่วนปนทราย ความลาดชนั 171 5.80 
 0-2 เปอร์เซ็นต ์ลึกมาก ไม่มีการกร่อน   
7. Sp-mw,fl-slB/d5,E1 ดินสนัป่าตองที่มีการระบายน้า้ดปีานกลางและดนิร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดนิรว่นปนทราย ความลาดชนั 237 8.03 
 2-5 เปอร์เซ็นต ์ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย   
8. Mt-fl-slB/d5,E1 ดินแม่แตงที่เปน็ดนิร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเปน็ดนิร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก 839 28.44 
 กร่อนเล็กน้อย   
9. Mt-fl-slC/d5,E1 ดินแม่แตงที่เปน็ดนิร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเปน็ดนิร่วนปนทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลกึมาก 292 9.90 
 กร่อนเล็กน้อย   
10. U พื้นทีชุ่มชนและสิ่งปลกูสรา้ง 81 2.75 
11. W พื้นทีน่้า้ 63 2.13 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 2,950 100.00 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 20 ลักษณะและสมบัติดิน พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร  
หน่วยแผน

ที่ดิน 
สภาพพ้ืนที่ ความลึก 

ของดิน 
การระบายน้ า การ

กร่อน 
ของดิน 

สีดิน เนื้อดิน ปฏิกิริยาดิน ความอุดมสมบูรณข์อง
ดิน 

ดินบน ดินล่าง ดินบน ดินล่าง ดินบน ดินล่าง ดินบน ดินล่าง 
1. AC-pd,fl-
clA/d5,E0 

ราบเรียบถึง 
ค่อนข้าง 
ราบเรียบ 

ลึกมาก เลว ไม่มีการ
กร่อน 

สีน้้าตาล  
สีเทาปนสีน้้าตาล  
และพบจุดประ 
สีน้้าตาลเข้ม 

สีเทา สีน้้าตาล 
ปนเทาเข้มมีจุดประ 

สีน้้าตาลเข้ม 

ดินร่วนถึงดินร่วน 
ปนดินเหนียว 

ดินร่วนปน 
ดินเหนียว  

ดินร่วนปนทราย 
ดินร่วน 

6.0-7.0 6.5-7.0 
 

ปานกลาง ปานกลาง 

2. AC-spd,fl-
clA/d5,E0 

ราบเรียบถึง 
ค่อนข้าง 
ราบเรียบ 

ลึกมาก ค่อนข้างเลว ไม่มีการ
กร่อน 

สีน้้าตาล  
สีเทาปนสีน้้าตาล  
และพบจุดประ 
สีน้้าตาลเข้ม 

สีเทา สีน้้าตาล 
ปนเทาเข้มมีจุดประ 

สีน้้าตาลเข้ม 

ดินร่วนถึงดินร่วน 
ปนดินเหนียว 

ดินร่วนปน 
ดินเหนียว  

ดินร่วนปนทราย 
ดินร่วน 

6.0-7.0 6.5-7.0 
 

ปานกลาง ปานกลาง 

3. Ph-spd-
clA/d5,E0 

ราบเรียบถึง 
ค่อนข้าง 
ราบเรียบ 

ลึกมาก ค่อนข้างเลว ไม่มีการ
กร่อน 

สีน้้าตาลปนเทา 
ถึงสีเทาปน 
น้้าตาลอ่อน  
มีจุดประ 

สีน้้าตาลแก ่
หรือสีน้้าตาล 
ปนเหลือง 

สีเทาหรือสีเทาอ่อน 
มีจุดประสีน้้าตาลแก ่

หรือสีน้้าตาลปน 
เหลืองและมีศิลาแลง 

อ่อนสีแดงหรือ 
สีแดงปนเหลือง 
ร้อยละ 5-50 

ดินบนเป็นดินร่วน 
ปนดินเหนียว 

หรือดินร่วนเหนียว 
ปนทรายแป้ง 

ดินเหนียว  
ถึงดินเหนียว 
ปนทรายแป้ง 

5.5-6.5 
 

6.0-7.0 
 

ต่้า ต่้า 

4. Sp-gm,fl-
slA/d5,E0 

ค่อนข้าง 
ราบเรียบ 

ลึกมาก ดีปานกลาง ไม่มีการ
กร่อน 

สีน้้าตาลเข้ม สีน้้าตาล สีน้้าตาล 
ปนเหลืองเข้ม 

พบจุดประสีเทา  
หรือสีเทาเข้ม 

ดินร่วน 
ปนดินทราย 

ดินร่วนเหนียว 
ปนทรายถึง 
ดินร่วนปน 
ดินเหนียว 

4.5-5.5 5.0-6.0 ต่้า ต่้า 

5. Sp-gm,fl-
slB/d5,E1 

ลูกคลื่น 
ลอนลาด 
เล็กน้อย 

ลึกมาก ดีปานกลาง กร่อน
เล็กน้อย 

สีน้้าตาลเข้ม สีน้้าตาล สีน้้าตาล 
ปนเหลืองเข้ม 

พบจุดประสีเทา  
หรือสีเทาเข้ม 

ดินร่วน 
ปนดินทราย 

ดินร่วนเหนียว 
ปนทรายถึง 
ดินร่วนปน 
ดินเหนียว 

4.5-5.5 5.0-6.0 ต่้า ต่้า 

  

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 20 (ต่อ)   
หน่วยแผนที่ดิน สภาพพ้ืนที่ ความลึก 

ของดิน 
การระบายน้ า การกร่อน 

ของดิน 
สีดิน เนื้อดิน ปฏิกิริยาดิน ความอุดมสมบูรณข์อง

ดิน 
ดินบน ดินล่าง ดินบน ดินล่าง ดินบน ดินล่าง ดินบน ดินล่าง 

6. Sp-gm,fl-
slA/d5,E0,b 

ค่อนข้าง 
ราบเรียบ 

ลึกมาก ค่อนข้างเลว ไม่มีการ
กร่อน 

สีน้้าตาลเข้ม สีน้้าตาล สีน้้าตาล 
ปนเหลืองเข้ม 

พบจุดประสีเทา  
หรือสีเทาเข้ม 

ดินร่วน 
ปนดินทราย 

ดินร่วนเหนียว 
ปนทรายถึง 
ดินร่วนปน 
ดินเหนียว 

4.5-5.5 5.0-6.0 ต่้า ต่้า 

7. Sp-mw,fl-
slB/d5,E1 

ลูกคลื่น 
ลอนลาด 
เล็กน้อย 

ลึกมาก ดีปานกลาง กร่อน
เล็กน้อย 

สีน้้าตาลเข้ม 
สีน้้าตาล 

สีน้้าตาล  
สีน้้าตาลปนเหลือง  
พบจุดประสีเหลือง

ปนน้้าตาลหรือ 
สีน้้าตาลแก ่

ดินร่วน 
ปนทราย 

ดินร่วนเหนียว 
ปนทรายถึง 
ดินร่วนปน 
ดินเหนียว 

4.5-5.5 5.0-6.0 ต่้า ต่้า 

8. Mt-fl-
slB/d5,E1 

ลูกคลื่น 
ลอนลาด 
เล็กน้อย 

ลึกมาก ดี กร่อน
เล็กน้อย 

น้้าตาลเข้ม  
สีน้้าตาล  

หรือสีน้้าตาล 
ปนแดง 

สีน้้าตาลปนแดง  
สีแดงปนเหลือง 

ถึงสีแดง 

ดินร่วน 
ปนทราย 

ดินร่วนปนทราย 
ถึงดินร่วนเหนียว 

ปนทราย 

4.5-5.5 5.0-6.0 ต่้า ต่้า 

9. Mt-fl-
slC/d5,E1 

ลูกคลื่น
ลอนลาด 

ลึกมาก ดี กร่อน
เล็กน้อย 

น้้าตาลเข้ม  
สีน้้าตาล  

หรือสีน้้าตาล 
ปนแดง 

สีน้้าตาลปนแดง  
สีแดงปนเหลือง 

ถึงสีแดง 

ดินร่วน 
ปนทราย 

ดินร่วนปนทราย 
ถึงดินร่วนเหนียว 

ปนทราย 

4.5-5.5 5.0-6.0 ต่้า ต่้า 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 16 ทรัพยากรดิน พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 7.2.7 ความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ 
  การจ้าแนกความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจพ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิง 
และบ้านใหม่นคร จากคู่มือการจ้าแนกความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 
(กองส้ารวจและจ้าแนกดิน, 2543) โดยจ้าแนกออกเป็น 5 ระดับ สามารถสรุปความเหมาะสมของดิน
ได้ดังนี้ (ตารางที่ 21-22 และภาพท่ี 17) 

ตารางที่ 21 ชั้นความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและ
บ้านใหม่นคร  

หน่วยแผนที่ดิน 

ข้า
ว 

พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล 

เนื้อที่ 

ข้า
วโ

พด
เล

ี้ยง
สัต

ว์ 

อ้อ
ย 

มัน
ส า

ปะ
หลั

ง 

สับ
ปะ

รด
 

ยา
งพ

าร
า 

ปา
ล์ม

น้ า
มัน

 

มะ
ม่ว

ง 

ล า
ไย

 

ลิ้น
จี่ 

ไร่ ร้อยละ 

1.AC-pd,fl-lA/d5,E0 2n 5dw 5w 5dw  5dw 5dw 5dw 5w 5dw 5dw 85 2.88 

2.AC-spd,fl-lA/d5,E0 2n 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 211 7.15 

3.Ph-spd-clA/d5,E0 2n 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 887 30.07 

4.Sp-gm,fl-slA/d5,E0 4d 3s 2n 2n 2n 3d 2n 3d 3d 4d 30 1.02 

5.Sp-gm,fl-slB/d5,E1 4td 3s 2n 2n 2n 3d 2n 3d 3d 4d 54 1.83 

6.Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b 3m 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 171 5.80 

7.Sp-mw,fl-slB/d5,E1 4td 3s 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 237 8.03 

8.Mt-fl-slB/d5,E1 5d 3s 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 839 28.44 

9.Mt-fl-slC/d5,E1 5td 3ts 3t 3t 3t 2n 2n 2n 2n 2n 292 9.90 

10.U - - - - - - - - - - 81 2.75 

11.W - - - - - - - - - - 63 2.13 

รวมเนื้อที่ท้ังหมด 2,950 100.00 

หมายเหตุ :   t  : สภาพภูมิประเทศ     s  : เนื้อดินหรือช้ันอนุภาคดิน 
 d  : การระบายน้้าของดิน  w  : อันตรายจากน้้าแช่ขัง   
 m  : การเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า n  : ความอุดมสมบูรณ์ 

  
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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  การจ้าแนกความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิง
และบ้านใหม่นคร สามารถสรุปความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ ได้ดังนี้ 
  1) เหมาะสมดีส้าหรับปลูกข้าว ข้อจ้ากัดเล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ต่้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 
AC-pd,fl-clA/d5,E0 AC-spd,fl-clA/d5,E0 และ Ph-spd-clA/d5,E0 มีเนื้อที่ 1,183 ไร่ หรือร้อยละ 40.10  
  2) เหมาะสมดีส้าหรับปลูกอ้อย มันส้าปะหลัง สับปะรด และปาล์มน้้ามัน ข้อจ้ากัด
เล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ต่้า เหมาะสมปานกลางส้าหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา 
มะม่วง และล้าไย ข้อจ้ากัดปานกลางเรื่องเนื้อดินและการระบายน้้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Sp-gm,fl-
slA/d5,E0 และ Sp-gm,fl-slB/d5,E1 มีเนื้อที่ 84 ไร่ หรือร้อยละ 2.85  
  3) เหมาะสมดีส้าหรับปลูกอ้อย มันส้าปะหลัง สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้้ามัน มะม่วง 
ล้าไย และลิ้นจี่ ข้อจ้ากัดเล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ต่้า เหมาะสมปานกลางส้าหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ข้อจ้ากัดเรื่องเนื้อดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Sp-mw,fl-slB/d5,E1 และ Mt-fl-slB/d5,E1 มีเนื้อที่ 
1,076 ไร่ หรือร้อยละ 36.47 
  4) เหมาะสมดีส้าหรับปลูกยางพารา ปาล์มน้้ามัน มะม่วง ล้าไย และลิ้นจี่ ข้อจ้ากัดเล็กน้อย
เรื่องความอุดมสมบูรณ์ต่้า เหมาะสมปานกลางส้าหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันส้าปะหลัง และ
สับปะรด มีข้อจ้ากัดปานกลางเรื่องสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดและเนื้อดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน 
Mt-fl-slC/d5,E1 มีเนื้อที่ 292 ไร่ หรือร้อยละ 9.90  
  5) ไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับปลูกข้าว เนื่องจากมีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องการเสี่ยงต่อการ
ขาดแคลนน้้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b มีเนื้อที่ 171 ไร่ หรือร้อยละ 5.80  
  6) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ 144 ไร่ หรือร้อยละ 4.88  
  เนื่องจากพ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร พบปัญหาดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่้าเพียงเท่านั้น ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับปรุงบ้ารุงดิน โดยการใช้ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินและการปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ิมเติม และตามนโยบายของรัฐบาลใน
ยุคปัจจุบันได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้พ้ืนที่ให้ตรงตามศักยภาพเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ 
ดังนั้น จึงขอเสนอพืชทางเลือกเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ลดความเสี่ยงเรื่องราคาผลผลิตตกต่้า และท้าให้
เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน เช่น ไม้ผล (มะม่วง ล้าไย และลิ้นจี่) เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดพะเยามีสภาพพ้ืนที่
เหมาะสมส้าหรับปลูกลิ้นจี่ ในพ้ืนที่อ้าเภอแม่ใจ จึงมีการส่งเสริมให้ปลูกลิ้นจี่ เพ่ือเป็นพืชเศรษฐกิจที่
ส้าคัญในพ้ืนที่ โดยยกร่องปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น เพ่ือยกระดับการระบายน้้าให้ดีขึ้น ทั้งนี้ต้องค้านึงถึง
ความต้องการของตลาดด้วย 
 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 22 สรุปความเหมาะสมของดิน พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร  

หน่วยแผนที่ ชั้นความเหมาะสม ข้อจ ากัด 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 
AC-pd,fl-clA/d5,E0 เหมาะสมดี ส้าหรับปลูกข้าว เล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบรูณต์่้า 1,183 40.10 
AC-spd,fl-clA/d5,E0     
Ph-spd-clA/d5,E0   

 
  

Sp-gm,fl-slA/d5,E0  เหมาะสมด ีส้าหรับปลูกอ้อย มันสา้ปะหลัง สับปะรด และปาล์มน้า้มนั เล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบรูณต์่้า 84 2.85 
Sp-gm,fl-slB/d5,E1  เหมาะสมปานกลาง ส้าหรับปลูกขา้วโพดเลีย้งสัตว์ ยางพารา มะม่วง  ปานกลางเรื่องการระบายน้้า   
 และลา้ไย    
Sp-mw,fl-slB/d5,E1  เหมาะสมด ีส้าหรับปลูกอ้อย มันสา้ปะหลัง สับปะรด ยางพารา เล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบรูณต์่้า 1,076 36.47 
Mt-fl-slB/d5,E1  ปาล์มน้้ามัน มะม่วง ล้าไย และลิ้นจี่    

 
เหมาะสมปานกลาง ส้าหรับปลูกขา้วโพดเลีย้งสัตว์  ปานกลางเรื่องเนื้อดิน   

Mt-fl-slC/d5,E1 เหมาะสมด ีส้าหรับปลูกยางพารา ปาล์มน้้ามัน มะม่วง ล้าไย และลิ้นจี่ เล็กน้อยเรื่องความอุดมสมบรูณต์่้า 292 9.90 
  เหมาะสมปานกลาง ส้าหรับปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ อ้อย ปานกลางเรื่องสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด   
 มันส้าปะหลัง และสับปะรด และเนื้อดิน   
Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b ไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับปลูกข้าว รุนแรงเรื่องการเสีย่งต่อการขาดแคลนน้้า 171 5.80 
U W พื้นที่เบ็ดเตล็ด - 144 4.88 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 2,950 100.00 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 17 ความเหมาะสมของดิน พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 7.2.8 ความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
  การประเมินความเหมาะสมของดินส้าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ จ้าแนกโดยใช้
หลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน จากเอกสารวิชาการฉบับที่ 380 (สุวณี, 2538) สามารถสรุปศักยภาพ
ของดินส้าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ในพ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าและบ้านใหม่นคร ได้ดังนี้ 
(ตารางที่ 23) 
ตารางท่ี 23 ชั้นความเหมาะสมของดินส้าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิง

และบ้านใหม่นคร  

หน่วยแผนที่ดิน 

แห
ล่ง
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ิน 
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ล่ง

ทร
าย

แล
ะก

รว
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ล็ก
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น้ า
 

บ่อ
เก

รอ
ะ 

โร
งง

าน
อุต

สา
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รใ
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พา
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ะใ
นช

่วง
ฤด

ูฝน
 

เนื้อที่ 

4ชั้นความเหมาะสม 3 ชั้นความเหมาะสม ไร ่ ร้อยละ 

1.AC-pd,fl-lA/d5,E0 2s 4a 3a 3d 1 1 2a 3kf 3df 3df 3sd 85 2.88 

2.AC-spd,fl-lA/d5,E0 2s 4a 2ad 2d 2k 2k 2a 3kf 3df 3df 2sd 211 7.15 

3.Ph-spd-clA/d5,E0 2s 4a 2ad 2d 2k 2k 2a 3kf 3df 3df 2sd 887 30.07 

4.Sp-gm,fl-slA/d5,E0 2s 4a 2a 1 2k 2k 2a 2k 2da 2da 1 30 1.02 

5.Sp-gm,fl-slB/d5,E1 2s 4a 2a 1 2k 2k 2a 2k 2da 2da 1 54 1.83 

7.Sp-mw,fl-slB/d5,E1 2s 4a 2a 1 2k 2k 2a 2k 2da 2da 1 237 8.03 

6.Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b 2s 4a 2a 1 2k 2k 2a 2k 2da 2da 1 171 5.80 

8.Mt-fl-slB/d5,E1 2s 4a 2a 1 3k 3k 2a 1 3a 3a 1 839 28.44 

9.Mt-fl-slC/d5,E1 2st 4a 2a 1 3k 3k 2a 1 3a 3a 2t 292 9.90 

10.U - - - - - - - - - - - 81 2.75 

11.W - - - - - - - - - - - 63 2.13 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด  2,950  100.00 
 
หมายเหตุ :  a : การจ้าแนกดินตามระบบ Unified  d : การระบายน้้าของดิน     
 f : อันตรายจากน้้าท่วมหรือน้้าแช่ขัง  k : ความซึมน้้าของดิน 
 h : ระดับน้้าใต้ดินในฤดูฝน  s : เนื้อดิน 
 t : สภาพภูมิประเทศหรือความลาดชัน u : การยึดตัวขณะดินชื้น 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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  การประเมินความเหมาะสมของดินส้าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ในพ้ืนที่ด้าเนินการ 
บ้านแม่จว้าและบ้านใหม่นคร สามารถสรุปความเหมาะสมของดินส้าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ ได้ดังนี้ 
  1) การใช้เป็นวัสดุหน้าดิน  
   เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้เป็นวัสดุหน้าดิน มีข้อจ้ากัดปานกลางที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อดินและสภาพพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-pd,fl-clA/d5,E0 AC-spd,fl-clA/d5,E0 Ph-spd-clA/d5,E0 
Sp-gm,fl-slA/d5,E0 Sp-gm,fl-slB/d5,E1 Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b  Sp-mw,fl-slB/d5,E1 Mt-fl-slB/d5,E1  และ Mt-fl-slC/d5,E1   
มีเนื้อที่ 2,806 ไร่ หรือร้อยละ 95.12  
  2) การใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด  
   ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส้าหรับการใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด มีข้อจ้ากัดรุนแรงมาก 
ที่เกี่ยวข้องกับการจ้าแนกดินตามระบบ Unified ได้แก่ AC-pd,fl-clA/d5,E0 AC-spd,fl-clA/d5,E0 Ph-spd-clA/d5,E0 
Sp-gm,fl-slA/d5,E0 Sp-gm,fl-slB/d5,E1 Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b  Sp-mw,fl-slB/d5,E1 Mt-fl-slB/d5,E1  และ Mt-fl-slC/d5,E1  
มีเนื้อที่ 2,806 ไร่ หรือร้อยละ 95.12  
  3) การใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง  
   เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข้อจ้ากัดปานกลาง 
ที่เกี่ยวข้องกับการจ้าแนกดินตามระบบ Unified และการระบายน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-spd,fl-clA/d5,E0 
Ph-spd-clA/d5,E0 Sp-gm,fl-slA/d5,E0 Sp-gm,fl-slB/d5,E1 Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b Sp-mw,fl-slB/d5,E1 Mt-fl-slB/d5,E1  
และ Mt-fl-slC/d5,E1 มีเนื้อท่ี 2,721 ไร่ หรือร้อยละ 92.24  
   ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับ
การจ้าแนกดินตามระบบ Unified และการระบายน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-pd,fl-clA/d5,E0 
มีเนื้อที ่85 ไร่ หรือร้อยละ 2.88  
  4) การใช้เป็นเส้นทางแนวถนน  
   เหมาะสมดีส้าหรับการใช้เป็นเส้นทางแนวถนน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Sp-gm,fl-slA/d5,E0 
Sp-gm,fl-slB/d5,E1 Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b  Sp-mw,fl-slB/d5,E1 Mt-fl-slB/d5,E1  และ Mt-fl-slC/d5,E1  มีเนื้อที่ 
1,623 ไร่ หรือร้อยละ 55.02  
   เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ้ากัดปานกลาง 
ที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-spd,fl-clA/d5,E0 และ Ph-spd-clA/d5,E0 
มีเนื้อที ่1,098 ไร่ หรือร้อยละ 37.02  
   ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการ
จ้าแนกดินตามระบบ Unified และการระบายน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-pd,fl-clA/d5,E0 
มีเนื้อที ่85 ไร่ หรือร้อยละ 2.88  
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



95 
 

 

95 

  5) การใช้เป็นบ่อขุด  
   เหมาะสมดีส้าหรับการใช้เป็นบ่อขุด ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-pd,fl-clA/d5,E0 มีเนื้อที่ 
85 ไร่ หรือร้อยละ 2.88  
   เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้เป็นบ่อขุด มีข้อจ้ากัดปานกลางที่เกี่ยวข้องกับ
ความซึมน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-spd,fl-clA/d5,E0 Ph-spd-clA/d5,E0 Sp-gm,fl-slA/d5,E0 
Sp-gm,fl-slB/d5,E1 Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b  และ Sp-mw,fl-slB/d5,E1 มีเนื้อที่ 1,590 ไร่ หรือร้อยละ 53.90  
   ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้เป็นบ่อขุด มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับความซึมน้้าของดิน 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Mt-fl-slB/d5,E1  และ Mt-fl-slC/d5,E1 มีเนื้อที่ 1,131 ไร่ หรือร้อยละ 38.34  
  6) การใช้เป็นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก  
   เหมาะสมดีส้าหรับการใช้เป็นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-pd,fl-clA/d5,E0 
มีเนื้อที ่85 ไร่ หรือร้อยละ 2.88  
   เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้เป็นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก มีข้อจ้ากัดปานกลางที่เกี่ยวข้อง
กับความซึมน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-spd,fl-clA/d5,E0 Ph-spd-clA/d5,E0 Sp-gm,fl-slA/d5,E0 
Sp-gm,fl-slB/d5,E1 Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b  และ Sp-mw,fl-slB/d5,E1 มีเนื้อที่ 1,590 ไร่ หรือร้อยละ 53.90  
   ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้เป็นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับ
ความซึมน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนทีด่ิน Mt-fl-slB/d5,E1  และ Mt-fl-slC/d5,E1 มีเนื้อที ่1,131 ไร่ หรือร้อยละ 38.34  
  7) การใช้เป็นคันกั้นน้้า  
   เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้เป็นคันกั้นน้้า มีข้อจ้ากัดปานกลางที่เกี่ยวข้องกับ
การจ้าแนกดินตามระบบ Unified ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-pd,fl-clA/d5,E0 AC-spd,fl-clA/d5,E0 
Ph-spd-clA/d5,E0 Sp-gm,fl-slA/d5,E0 Sp-gm,fl-slB/d5,E1 Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b  Sp-mw,fl-slB/d5,E1 Mt-fl-slB/d5,E1  และ 
Mt-fl-slC/d5,E1  มีเนื้อที่ 2,806 ไร่ หรือร้อยละ 95.12 
  8) การใช้เป็นบ่อเกรอะ  
   เหมาะสมดีส้าหรับการใช้เป็นบ่อเกรอะ ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Mt-fl-slB/d5,E1  และ 
Mt-fl-slC/d5,E1 มีเนื้อที ่1,131 ไร่ หรือร้อยละ 38.34  
   เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดปานกลางที่เกี่ยวข้องกับ
ความซึมน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Sp-gm,fl-slA/d5,E0 Sp-gm,fl-slB/d5,E1 Sp-mw,fl-slB/d5,E1  
และ Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b  มีเนื้อที ่492 ไร่ หรือร้อยละ 16.68  
   ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับความซึมน้้า
ของดินและอันตรายจากน้้าท่วมหรือน้้าแช่ขัง ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-pd,fl-clA/d5,E0 AC-spd,fl-
clA/d5,E0 และ Ph-spd-clA/d5,E0 มีเนื้อที ่1,183 ไร่ หรือร้อยละ 40.10  
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  9) การใช้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคารต่้าๆ 
   เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคารต่้าๆ 
มีข้อจ้ากัดปานกลางที่เกี่ยวข้องกับการจ้าแนกดินตามระบบ Unified และการระบายน้้าของดิน ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ดิน Sp-gm,fl-slA/d5,E0 Sp-gm,fl-slB/d5,E1 Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b และ Sp-mw,fl-slB/d5,E1  
มีเนื้อที ่492 ไร่ หรือร้อยละ 16.68  
   ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคารต่้าๆ มีข้อจ้ากัด
รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการจ้าแนกดินตามระบบ Unified การระบายน้้าของดิน และน้้าท่วมขัง ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ดิน AC-pd,fl-clA/d5,E0 AC-spd,fl-clA/d5,E0 Ph-spd-clA/d5,E0 Mt-fl-slB/d5,E1  และ Mt-fl-slC/d5,E1  
มีเนื้อที ่2,314 ไร่ หรือร้อยละ 78.44  
  10) การใช้ยานพาหนะในฤดูฝน  
   เหมาะสมดีส้าหรับการใช้ยานพาหนะในฤดูฝน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Sp-gm,fl-slA/d5,E0 
Sp-gm,fl-slB/d5,E1 Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b  Sp-mw,fl-slB/d5,E1 และ Mt-fl-slB/d5,E1  มีเนื้อที่ 1,331 ไร่ หรือ
ร้อยละ 45.12  
   เหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้ยานพาหนะในฤดูฝน  มีข้อจ้ากัดปานกลางที่
เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิประเทศ เนื้อดิน และการระบายน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-spd,fl-clA/d5,E0 
Ph-spd-clA/d5,E0 และ Mt-fl-slC/d5,E1 มีเนื้อที ่1,390 ไร่ หรือร้อยละ 47.12 
   ไมเ่หมาะสมส้าหรับการใช้ยานพาหนะในฤดูฝน มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อดิน
และการระบายน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-pd,fl-clA/d5,E0 มีเนื้อที่ 85 ไร่ หรือร้อยละ 2.88  

 7.2.9 สภาพปัญหาในพื้นที่ด าเนินการและข้อเสนอแนะ 

  1) ปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางแก้ไข  

   จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิง 
และบ้านใหม่นคร ซึ่งปัญหาที่พบคือ ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า เนื่องจากวัตถุต้นก้าเนิดดินมีแร่ธาตุ
อาหารตามธรรมชาติน้อย ประกอบกับเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็น
เวลานาน โดยขาดการปรับปรุงบ้ารุงดิน ท้าให้ดินเสื่อมโทรม ธาตุอาหารพืชลดลง ท้าให้พืช
เจริญเติบโตช้า ผลผลิตลดลง ท้าให้เพ่ิมรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยเพ่ือปรับปรุงบ้ารุงดิน มีเนื้อที่รวม 2,806 ไร่ 
หรือร้อยละ 95.12 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ โดยแบ่งเป็น 
    - ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าที่ในพ้ืนที่ลุ่ม ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-pd,fl-
clA/d5,E0 AC-spd,fl-clA/d5,E0 และ Ph-spd-clA/d5,E0 มีเนื้อท่ี 1,183 ไร่ หรือร้อยละ 40.10  
    - ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าที่ในพ้ืนที่ดอน ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Sp-gm,fl-
slA/d5,E0 Sp-gm,fl-slB/d5,E1 Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b  Sp-mw,fl-slB/d5,E1 Mt-fl-slB/d5,E1  และ 
Mt-fl-slC/d5,E1 d5,E1  มีเนื้อท่ี 1,623 ไร่ หรือร้อยละ 55.02 (ภาพท่ี 18) 
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 จากการตรวจสอบโดยใช้โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง โดยใช้ข้อมูลการจัดการดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
ค้าแนะน้าการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร ข้อมูลการจัดการธาตุอาหาร
เฉพาะพ้ืนที ่ได้ค้าแนะน้าปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่า  

 (1) ชุดดินพาน ประกอบด้วย หน่วยแผนที่ดิน Ph-spd-clA/d5,E0 

  ส้าหรับปลูกข้าวไม่ไวต่อแสง  
  ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการเพิ่มเติมต่อ 1 รอบการปลูกต่อปี 

  ไนโตรเจน  :  2.18  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ฟอสฟอรัส  :  4.59  กิโลกรัมต่อไร่ 

  โพแทสเซียม  :  4.09  กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : หลังการปักด้า 7–10 วัน หรือ 25–30 วัน หลังการหว่านข้าว 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  2.37  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-46–0 ปริมาณ  9.98  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-0–60 ปริมาณ  6.82  กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : ก่อนการสุกแก่ 2 เดือนครึ่ง 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  2.37  กิโลกรัมต่อไร่ 

  ส้าหรับปลูกข้าวไวต่อแสง  
  ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการเพิ่มเติมต่อ 1 รอบการปลูกต่อปี 

  ไนโตรเจน  :  4.40  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ฟอสฟอรัส  :  4.59  กิโลกรัมต่อไร่ 

  โพแทสเซียม  :  4.09  กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : หลังการปักด้า 7–10 วัน หรือ 25–30 วัน หลังการหว่านข้าว 

  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  4.79  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-46–0 ปริมาณ  9.98  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-0–60 ปริมาณ  6.82  กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : ก่อนการสุกแก่ 2 เดือนครึ่ง 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  4.79  กิโลกรัมต่อไร่ 

 การจัดการดิน 
  ไถพรวนให้ลึกและปรับปรุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ เพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้นโดยใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ในพ้ืนที่ชลประทาน นอกฤดูท้านาอาจปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ซึ่งจะต้องยกร่อง
และปรับสภาพดินให้ร่วนซุยและระบายน้้าดีขึ้น โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 
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 (2) ชุดดินแม่แตง ประกอบด้วย หน่วยแผนที่ดิน Mt-fl-slB/d5,E1 และ Mt-fl-
slC/d5,E1 

  ส้าหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
  ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการเพิ่มเติมต่อ 1 รอบการปลูกต่อปี 

  ไนโตรเจน  :  20.40 กิโลกรัมต่อไร่ 
  ฟอสฟอรัส  :  10.40 กิโลกรัมต่อไร่ 

  โพแทสเซียม  :  10.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : ช่วงที่ 1 ใส่พร้อมปลูก 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  22.18  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-46–0 ปริมาณ  22.61  กิโลกรัมต่อไร่ 

   ใช้ปุ๋ยสูตร  0-0–60 ปริมาณ  16.67  กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : ช่วงที่ 2 ใส่ปุ๋ย 25 วันหลังปลูก 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  22.18  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-46–0 ปริมาณ        -  กิโลกรัมต่อไร่ 

   ใช้ปุ๋ยสูตร  0-0–60 ปริมาณ        - กิโลกรัมต่อไร่ 

  ส้าหรับปลูกอ้อย  
  ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการเพิ่มเติมต่อ 1 รอบการปลูกต่อปี 

  ไนโตรเจน  :  12.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
  ฟอสฟอรัส  :    6.00 กิโลกรัมต่อไร่ 

  โพแทสเซียม  :  12.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : ช่วงที่ 1 ใส่ปุ๋ย 1 เดือนหลังอ้อยงอกหรือช่วงต้นฤดูฝน 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  13.05  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-46–0 ปริมาณ  13.04  กิโลกรัมต่อไร่ 

   ใช้ปุ๋ยสูตร  0-0–60 ปริมาณ  20.00  กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : ช่วงที่ 2 ใส่ปุ๋ยหลังใส่ครั้งแรก 2 เดือน 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  13.05  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-46–0 ปริมาณ        -  กิโลกรัมต่อไร่ 

   ใช้ปุ๋ยสูตร  0-0–60 ปริมาณ        - กิโลกรัมต่อไร่ 
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  ส้าหรับปลูกมันส้าปะหลัง  
  ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการเพิ่มเติมต่อ 1 รอบการปลูกต่อปี 

  ไนโตรเจน  :  16.98 กิโลกรัมต่อไร่ 
  ฟอสฟอรัส  :    8.00 กิโลกรัมต่อไร่ 

  โพแทสเซียม  :  16.99 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : ใส่ครั้งเดียวหลังปลูก 1–3 เดือน 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  36.91  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-46–0 ปริมาณ  17.39  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-0–60 ปริมาณ  28.32  กิโลกรัมต่อไร่ 

 ส้าหรับปลูกยางพารา  
  ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการเพิ่มเติมต่อ 1 รอบการปลูกต่อปี 

  ไนโตรเจน  :  24.40 กิโลกรัมต่อไร่ 
   ฟอสฟอรัส  :   8.20 กิโลกรัมต่อไร่ 

  โพแทสเซียม  :  20.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : ใส่ทุกๆ 3 เดือน 

  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  13.26  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-46–0 ปริมาณ   4.46  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-0–60 ปริมาณ   8.33  กิโลกรัมต่อไร่ 

 ส้าหรับปลูกปาล์มน้้ามัน  
  ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการเพิ่มเติมต่อ 1 รอบการปลูกต่อปี 

  ไนโตรเจน  :  1.60 กิโลกรัมต่อไร่ 
   ฟอสฟอรัส  :  0.95 กิโลกรัมต่อไร่ 

  โพแทสเซียม  :  1.56 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : ใส่ทุกๆ 3 เดือน 

  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  0.87  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-46–0 ปริมาณ  0.52  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-0–60 ปริมาณ  0.65  กิโลกรัมต่อไร่ 

 การจัดการดิน 
  เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและเพ่ิมผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมี หาแหล่งน้้าส้ารอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกไม้ผล จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าที่เหมาะสมโดยใช้
วิธีพืชหรือวิธีกล หรือท้ังสองวิธีร่วมกัน 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 (3) ชุดดินสันป่าตอง ประกอบด้วย หน่วยแผนที่ดิน Sp-gm,fl-slA/d5,E0 Sp-gm,fl-
slB/d5,E1 และ Sp-mw,fl-slB/d5,E1  

  ส้าหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
  ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการเพิ่มเติมต่อ 1 รอบการปลูกต่อปี 

  ไนโตรเจน  :  20.40 กิโลกรัมต่อไร่ 
  ฟอสฟอรัส  :  10.40 กิโลกรัมต่อไร่ 

  โพแทสเซียม  :  10.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : ช่วงที่ 1 ใส่พร้อมปลูก 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  22.18  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-46–0 ปริมาณ  22.61  กิโลกรัมต่อไร่ 

   ใช้ปุ๋ยสูตร  0-0–60 ปริมาณ  16.67  กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : ช่วงที่ 2 ใส่ปุ๋ย 25 วันหลังปลูก 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  22.18  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-46–0 ปริมาณ        -  กิโลกรัมต่อไร่ 

   ใช้ปุ๋ยสูตร  0-0–60 ปริมาณ        - กิโลกรัมต่อไร่ 

  ส้าหรับปลูกอ้อย  
  ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการเพิ่มเติมต่อ 1 รอบการปลูกต่อปี 

  ไนโตรเจน  :  12.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
  ฟอสฟอรัส  :    6.00 กิโลกรัมต่อไร่ 

  โพแทสเซียม  :  12.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : ช่วงที่ 1 ใส่ปุ๋ย 1 เดือนหลังอ้อยงอกหรือช่วงต้นฤดูฝน 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  13.05  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-46–0 ปริมาณ  13.04  กิโลกรัมต่อไร่ 

   ใช้ปุ๋ยสูตร  0-0–60 ปริมาณ  20.00  กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : ช่วงที่ 2 ใส่ปุ๋ยหลังใส่ครั้งแรก 2 เดือน 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  13.05  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-46–0 ปริมาณ        -  กิโลกรมัต่อไร่ 

   ใช้ปุ๋ยสูตร  0-0–60 ปริมาณ        - กิโลกรัมต่อไร่ 

  ส้าหรับปลูกมันส้าปะหลัง  
  ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการเพิ่มเติมต่อ 1 รอบการปลูกต่อปี 

  ไนโตรเจน  :  16.98 กิโลกรัมต่อไร่ 
  ฟอสฟอรัส  :    8.00 กิโลกรัมต่อไร่ 

  โพแทสเซียม  :  16.99 กิโลกรัมต่อไร่ 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 ช่วงเวลาใส่ : ใส่ครั้งเดียวหลังปลูก 1–3 เดือน 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  36.91  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-46–0 ปริมาณ  17.39  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-0–60 ปริมาณ  28.32  กิโลกรัมต่อไร่ 

 ส้าหรับปลูกยางพารา  
  ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการเพิ่มเติมต่อ 1 รอบการปลูกต่อปี 

  ไนโตรเจน  :  24.40 กิโลกรัมต่อไร่ 
  ฟอสฟอรัส  :    8.20 กิโลกรัมต่อไร่ 

  โพแทสเซียม  :  20.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : ใส่ทุกๆ 3 เดือน 

  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  13.26  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-46–0 ปริมาณ    4.46  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-0–60 ปริมาณ    8.33  กิโลกรัมต่อไร่ 

 ส้าหรับปลูกปาล์มน้้ามัน  
  ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการเพิ่มเติมต่อ 1 รอบการปลูกต่อปี 

  ไนโตรเจน  :  1.60 กิโลกรัมต่อไร่ 
   ฟอสฟอรัส  :  0.95 กิโลกรัมต่อไร่ 

  โพแทสเซียม  :  1.56 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : ใส่ทุกๆ 3 เดือน 

  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  0.87  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-46–0 ปริมาณ  0.52  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-0–60 ปริมาณ  0.65  กิโลกรัมต่อไร่ 
 การจัดการดิน 
  ท้าลายชั้นดานใต้ชั้นไถพรวนโดยไถให้ลึกกว่าปกติ และใช้อินทรียวัตถุในการ
ปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ปรับปรุงบ้ารุงดินอยู่เสมอ โดยเพ่ิมอินทรียวัตถุและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 (4) ดินตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนและดินสันป่าตองที่มีคันนา ประกอบด้วย หน่วยแผน
ที่ดิน AC-pd,fl-clA/d5,E0 AC-spd,fl-clA/d5,E0 และ Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b 

  ส้าหรับปลูกข้าวไม่ไวต่อแสง  
  ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการเพิ่มเติมต่อ 1 รอบการปลูกต่อปี 

  ไนโตรเจน  :  8.71  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ฟอสฟอรัส  :  2.18  กิโลกรัมต่อไร่ 

  โพแทสเซียม  :  3.06  กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : หลังการปักด้า 7–10 วัน หรือ 25–30 วัน หลังการหว่านข้าว 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  9.47  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-46–0 ปริมาณ  4.74  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-0–60 ปริมาณ  5.10  กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : ก่อนการสุกแก่ 2 เดือนครึ่ง 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  9.47  กิโลกรัมต่อไร่ 

  ส้าหรับปลูกข้าวไวต่อแสง  
  ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการเพิ่มเติมต่อ 1 รอบการปลูกต่อปี 

  ไนโตรเจน  :  8.12  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ฟอสฟอรัส  :  2.04  กิโลกรัมต่อไร่ 

  โพแทสเซียม  :  3.06  กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : หลังการปักด้า 7–10 วัน หรือ 25–30 วัน หลังการหว่านข้าว 

  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  8.82  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-46–0 ปริมาณ  4.43  กิโลกรัมต่อไร่ 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  0-0–60 ปริมาณ  5.10  กิโลกรัมต่อไร่ 
 ช่วงเวลาใส่ : ก่อนการสุกแก่ 2 เดือนครึ่ง 
  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0–0 ปริมาณ  8.82  กิโลกรัมต่อไร่ 

 การจัดการดิน 
  ควรจะมีการจัดการเรื่องคันนาให้เหมาะสม เพ่ือควบคุมระดับน้้าในช่วงฤดู
เพาะปลูกและควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพ่ือปรับปรุงบ้ารุงดิน 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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  2) ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

    (1) สภาพพ้ืนที่ด้าเนินการเป็นพ้ืนที่ราบและขาดความอุดมสมบูรณ์ ที่มีสภาพการใช้ที่ดิน
ส่วนใหญ่ในการท้านา ดังนั้น ควรประเมินศักยภาพของพ้ืนที่โดยการวิเคราะห์ดินเบื้องต้นเพ่ือเลือกวิธีการ
ปรับปรุงบ้ารุงดินที่เหมาะสม เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินและการปลูก
พืชปุ๋ยสด เพ่ือลดต้นทุนการผลิตด้านการปรับปรุงบ้ารุงดินและฟ้ืนฟูสภาพดินให้เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของพืชในระยะยาว และควรใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้้าด้วยวิธีการปรับรูปแปลงในเขต
หมู่บ้านพัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) เพ่ือให้น้ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 
 - การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 เน้นให้มีการปลูกข้าวแบบเดิม แต่ก้าหนดให้มี
การปรับโครงสร้างให้มีคันดินเพ่ิมขึ้น โดยการลบคันนาเดิมซึ่งมีขนาดเล็กและเป็นผืนนาแปลงเล็ก
แปลงน้อย แล้วสร้างคันนาขึ้นมาใหม่ โดยมีขนาดกว้างและสูงกว่าเดิม เป็นคันดินที่สร้างขึ้นโดยให้
ระดับของดินอยู่ในระดับเดียวกัน วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บกักน้้าที่ไหลบ่ามาไว้เป็นช่วงๆ มีลักษณะ
เหมือนคันนา บนคันนาสามารถปลูกพืชชนิดต่างๆ ควรจัดการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 บริเวณ
ด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่ด้าเนินการ ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Ph-spd-clA/d5,E0 
 - การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 เน้นให้มีการปลูกข้าวร่วมกับไม้ผลชนิดอ่ืนๆ 
ท้าการปรับโครงสร้างแปลงนาให้มีร่องน้้า โดยการขุดดินท้าเป็นคูแล้วเอาดินนั้นขึ้นมาทับถมเป็นคันดิน 
ร่องน้้าที่ขุดมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเก็บกักน้้า ระบายน้้า และส่งน้้าในแปลงปลูกพืช ส่วนบนคันดินยัง
สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร ควรจัดการปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 2 บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ด้าเนินการ ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน AC-pd,fl-clA/d5,E0 และ 
AC-spd,fl-clA/d5,E0 
 - การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากการท้านาเป็นการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ท้าโดยการขุดดินขึ้นให้เป็นคูน้้าทั้งสองด้านแล้วน้าดิน
นั้นมาถมเป็นคันดิน วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บกักน้้าและระบายน้้าในพ้ืนที่ราบและราบลุ่ม บนคันดิน
สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ ควรจัดการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 เมื่อเกิดปัญหาราคาผลผลิตข้าว
ตกต่้า จะต้องมีพืชทางเลือกโดยเฉพาะไม้ผลและไม้ยืนต้นให้เกษตรกรได้ปลูกตามความเหมาะสมของดิน
ซึ่งสามารถน้ามาทดแทนหรือเสริมรายได้ ได้แก่ หน่วยแผนที่ดิน Sp-gm,fl-slA/d5,E0,b 
    (2) ควรมีการติดตามประเมินผล การพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ด้าเนินการในด้านต่างๆ 
เช่น การอนุรักษ์ดินและน้้า การปรับปรุงบ้ารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือให้ทราบถึง
ปัญหาอุปสรรค และก้าหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
    (3) การขยายผลการพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ด้าเนินการซึ่งเป็นพ้ืนที่ตัวแทนสภาพปัญหา
ของเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา มีการจ้ากัดบริเวณ
ไว้เพียงส่วนหนึ่ง เพ่ือให้การพัฒนาที่ดินมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน ควรมีการ
ขยายผลโดยก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินการเพ่ิมเติมภายในบริเวณเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 
(หนองเล็งทราย) เพ่ือให้งานพัฒนาที่ดินครอบคลุมทุกสภาพปัญหาในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 
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ภาพที่ 18 ปัญหาทรัพยากรดิน พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร  
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8. สรุปผล 
 จากการด้าเนินการรวบรวมข้อมูลและส้ารวจเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ในภาคสนาม เพ่ือน้ามา
วิเคราะห์สภาพปัญหา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 8.1 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหา เขตพัฒนา
ที่ดินลุ่มน้ าน้ าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 

สภาพพ้ืนที่ของเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา 
เป็นพ้ืนที่ราบเรียบถึงพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 392 -1,435 เมตร 
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 

ด้านสภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนทีเ่กษตรกรรม มีเนื้อที่ 136,501 ไร่ หรือร้อยละ 
58.19 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย นาข้าว มีเนื้อที่ 87,717 ไร่ หรือร้อยละ 37.39 ของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน รองลงมาเป็นไม้ผล มีเนื้อที่ 24,966 ไร่ หรือร้อยละ 10.64 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน ประกอบด้วย ลิ้นจี่ ล้าไย ไม้ผลผสม มะขาม มะม่วง กล้วย ส้ม กระท้อน ส้มโอ ไม้ผลร้าง มะไฟ 
มะพร้าว มะนาว และแก้วมังกร ตามล้าดับ ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 11,780 ไร่ หรือร้อยละ 5.02 ของพ้ืนที่
เขตพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย ยางพารา สัก กาแฟ ปาล์มน้้ามัน ยูคาลิปตัส ไผ่ กฤษณา ตีนเป็ด 
กระถินบ้าน และ จามจุรี ตามล้าดับ พืชไร่ มีเนื้อที่ 10,333 ไร่ หรือร้อยละ 4.41 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
ประกอบด้วย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส้าปะหลัง ไร่ร้าง อ้อย ข้าวไร่ สับปะรด และแตงโม ตามล้าดับ 
สถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า มีเนื้อที่ 662 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ไร่หมุนเวียน มีเนื้อที่ 
536 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พืชสวน มีเนื้อที่ 254 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของพ้ืนที่
เขตพัฒนาที่ดิน เกษตรผสมผสาน มีเนื้อที่ 164 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน และทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ มีเนื้อที่ 89 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ตามล้าดับ 
รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 69,854 ไร่ หรือร้อยละ 29.78 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 13,906 ไร่ หรือร้อยละ 5.93 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่น้้า มีเนื้อที่ 
7,987 ไร่ หรือร้อยละ 3.40 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 6,342 ไร่ หรือร้อยละ 
2.70 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ตามล้าดับ 

เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา มีพ้ืนที่
ท้าเกษตรกรรมอยู่นอกเขตชลประทาน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ต้องใช้น้้ามากเพ่ือการเพาะปลูก โดยเฉพาะพ้ืนที่
ท้านาข้าว แต่ในเขตพัฒนาที่ดินยังมีพ้ืนที่แหล่งน้้าอยู่ค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจท้าให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้้าได้ 

ด้านความเหมาะสมของดิน ดินในพ้ืนที่ลุ่มเหมาะสมดีส้าหรับปลูกข้าว ส่วนดินในพ้ืนที่ดอน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะสมปานกลางส้าหรับพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น โดยมีข้อจ้ากัดเรื่องสภาพพ้ืนที่ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความลึกของดิน ทรัพยากรดินที่มีปัญหา ประกอบด้วย พ้ืนที่ลาดชัน
เชิงซ้อน มีเนื้อที่ 65,494 ไร่ หรือร้อยละ 27.92 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ปัญหาดินมีความอุดม
สมบูรณ์ต่้า มีเนื้อที่ 65,755 ไร่ หรือร้อยละ 27.17 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ปัญหาดินตื้น มีเนื้อที่ 
12,713 ไร่ หรือร้อยละ 5.42 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้ สามารถก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินการร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 
โดยการคัดเลือกพ้ืนที่บางส่วนที่มีลักษณะเป็นตัวแทน หรือครอบคลุมสภาพปัญหาของโครงการเขต
พัฒนาที่ดิน เพ่ือศึกษาพ้ืนที่อย่างละเอียด เพ่ือใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินและวางระบบอนุรักษ์ดิน
และน้้าในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตท่ี 2 (หนองเล็งทราย) ต่อไป  

 8.2 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล พื้นที่ด าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ 7 
ต าบลแม่สุก อ าเภอแม่ใจ และบ้านใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

สภาพพ้ืนที่ของพ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ 7 ต้าบลแม่สุก อ้าเภอแม่ใจ 
และบ้านใหม่นคร หมู่ที่ 8 ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 398-444 เมตร  

ด้านสภาพการใช้ที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 2,618 ไร่ หรือร้อยละ 
88.76 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ประกอบด้วย นาข้าว มีเนื้อที่ 1,523 ไร่ หรือร้อยละ 51.64 ของพ้ืนที่
ด้าเนินการ ยางพารา มีเนื้อที่ 482 ไร่ หรือร้อยละ 16.34 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ไผ่ มีเนื้อที่ 220 ไร่ หรือ
ร้อยละ 7.46 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ สัก มีเนื้อที่ 108 ไร่ หรือร้อยละ 3.66 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ลิ้นจี่ มีเนื้อที่ 
103 ไร่ หรือร้อยละ 3.49 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ มันส้าปะหลังและล้าไย มีเนื้อที่ 43 ไร่ หรือร้อยละ 1.46 
ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ปาล์มน้้ามัน มีเนื้อที ่34 ไร่ หรือร้อยละ 1.15 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ไม้ผลผสม มีเนื้อที่ 
25 ไร่ หรือร้อยละ 0.85 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเนื้อที่ 13 ไร่ หรือร้อยละ 0.44 ของพ้ืนที่
ด้าเนินการ มะม่วง มีเนื้อที่ 8 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ยางพารา/ล้าไย มีเนื้อที่ 7 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.24 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ยางพารา/มะม่วง และเงาะ มีเนื้อที่ 3 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของพ้ืนที่
ด้าเนินการ ปาล์มน้้ามัน/ล้าไย มีเนื้อที่ 2 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ และโรงเรือนเลี้ยงโค มี
เนื้อที่ 1 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน มีร่องแช่ฟาดไหลผ่านกลาง
พ้ืนที่และห้วยน้้าเหยี่ยนไหลผ่านทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ด้าเนินการ มีน้้าไหลเฉพาะในฤดูฝน ท้าให้
เกษตรกรในพ้ืนที่ด้าเนินการปลูกพืชโดยอาศัยน้้าฝนเท่านั้น  

ด้านความเหมาะสมของดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ลุ่มเหมาะสมส้าหรับปลูกข้าว ในพ้ืนที่ดอน
เหมาะสมส้าหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส้าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ล้าไย และลิ้นจี่ ส่วนปัญหา
ของทรัพยากรดินที่พบ คือ ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า  

จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้ สามารถน้าไปต่อยอดเพ่ือใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินและวางระบบ
อนุรักษ์ดินและน้้าในพ้ืนที่ด้าเนินการ โดยบูรณาการร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
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9. วิจารณ์ผลและข้อเสนอแนะ 
 การจัดท้าเขตพัฒนาที่ดิน มีจุดมุ่งหมายท่ีจะจัดระบบงานพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินให้
เป็นรูปธรรม โดยการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน พัฒนาพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาในด้านการเกษตรในลักษณะ
ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิงและบ้านใหม่นคร เป็นพ้ืนที่ด้าเนินการที่มีลักษณะ
เป็นตัวแทนของพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร ครอบคลุมสภาพปัญหาทุกปัญหาในพ้ืนที่ เขต
พัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) ซึ่งอยู่บนพ้ืนที่ที่เหมาะสมส้าหรับท้า
การเกษตร ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินด้าน
เกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น นาข้าว ยางพารา และลิ้นจี่ มีการใช้ดินอย่างเข้มข้น ขาดการปรับปรุงบ้ารุง
ดิน จ้าเป็นต้องมีการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นาให้มีความถูกต้องและเหมาะสม และก้าหนด
รูปแบบอนุรักษ์ดินและน้้าควรให้สอดคล้องกับลักษณะดินและสภาพพ้ืนที่  
 ผลจากการส้ารวจดินในพ้ืนที่ด้าเนินการโครงการเขตพัฒนาที่ดิน ท้าให้ทราบถึงปัญหา
ทรัพยากรดิน และท้าให้สามารถหาแนวทางการจัดการและการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่ได้ 
ซึ่งข้อมูลดินเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนการใช้ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ รวมทั้ง
กิจกรรมการด้าเนินงานด้านการพัฒนาที่ดินในเขตพัฒนาที่ดินนั้นเป็นการท้างานแบบบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา
ข้อมูลให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนและเหมาะสม เกิดประโยชน์มากที่สุด
สามารถถ่ายทอดไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆ ได้ 
10. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าน้้าแม่อิงตอนบนเขตที่ 2 
(หนองเล็งทราย) จังหวัดพะเยา รวมถงึการส้ารวจดินและสภาพการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านแม่จว้าปันเจิง
และบ้านใหม่นคร ท้าให้ทราบถึงสภาพปัญหา ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนข้อมูลดินในรูปของ
แผนที่ดิน และรายงานการส้ารวจดิน ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 
 1.เป็นฐานข้อมูลด้านทรัพยากรดิน ส้าหรับการวางแผนการใช้ที่ดินในเขตพัฒนาที่ดิน และ
โครงการอื่นๆ 
 2.เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส้าหรับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน เพ่ือจัดท้าแผนกิจกรรมการอนุรักษ์
ดินและน้้า และการพัฒนาที่ดินด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส้าหรับหมอดินอาสา และ
หน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวข้อง 
 3.เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส้าหรับศึกษา ค้นคว้าวิจัย และทดลองต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรดิน 
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11. บรรณานุกรม 

กรมชลประทาน. 2558. แผนที่ชลประทาน (Shapefile). กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 

กรมทรัพยากรธรณี. 2558. แผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย มาตราส่วน 1:250,000 (Shapefile). กระทรวง
อุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ. 

กรมทรัพยากรน้้า. 2551. รายงานสถานการณ์น ้าใน 25 ลุ่มน ้าหลักของประเทศไทย. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ.  

กรมป่าไม้. 2538. การจัดการลุ่มน้ า. หนังสือพิมพ์กสิกร. กรมป่าไม้. 68(1) : 543-545. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ.  

_______. 2558. แผนที่ป่าไม้ มาตราส่วน 1:250,000 (Shapefile). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ. 

กรมแผนที่ทหาร. 2542. แผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000. กระทรวงกลาโหม.กรุงเทพฯ. 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2553. คู่มือเจ้าหน้าที่รัฐการอนุรักษ์ดินและน้ าในเขตพัฒนาที่ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 

_______. 2554. คู่มือค าอธิบายเรียงมาตราพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 พร้อมกฎ 
กระทรวง (ร่าง) ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 

_______. 2557. คู่มือการพัฒนาที่ดิน ส าหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
กรุงเทพฯ. 
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กรุงเทพฯ. 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2558. แผนที่พื้นที่อนุรักษ์ มาตราส่วน 1:25,000 (Shapefile). 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2524. รายงานการสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23-25  
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ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน. 2555. แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1: 25,000 (Shapefile). 
ส้านักส้ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ. 

ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม. แผนที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (Shapefile). 
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ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2552. แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
มาตราส่วน 1: 25,000 (Shapefile). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ. 

ส้านักเทคโนโลยีการส้ารวจและท้าแผนที่. 2556. แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:50,000 และ
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