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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 สถานการณ์และแนวโน๎มปัญหาที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศไทย อาทิ การมีที่ดิน
อยูํอยํางจํากัด แตํมีความต๎องการใช๎ที่ดินเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากประชากรที่เพ่ิมขึ้น จึงเกิดการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ เชํน พ้ืนที่ปุาไม๎ โดยเฉพาะการบุกรุกพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ พื้นที่ลุํมน้ําชั้นที่ 1 เพ่ือทําการเกษตรและ
ไรํเลื่อนลอย สํงผลกระทบให๎เกิดการชะล๎างพังทลายในพ้ืนที่ลาดชัน เกิดน้ําปุาไหลหลากได๎สูง        
และดินถลํม เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินจากการใช๎ประโยชน์ที่ดินติดตํอกันเป็นเวลานาน 
และสาเหตุหนึ่งที่สําคัญคือการใช๎ทรัพยากรที่ดินไมํสอดคล๎องกับศักยภาพพ้ืนที่ ไมํถูกต๎องตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่  ขาดการอนุรักษ์ดินและน้ํา รวมถึงขาดการปรับปรุงบํารุงดิน สํงผลให๎             
ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง เกิดการชะล๎างพังทลายของดิน  นอกจากนี้ ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินยังเกิดตามสภาพธรรมชาติหรือสมบัติของดินเอง เชํน เป็นดินตื้น ดินบนพ้ืนที่สูงชัน     
ซึ่งเสี่ยงตํอการชะล๎างพังทลายของดิน เป็นอุปสรรคตํอการเจริญเติบโตและการให๎ผลผลิตของพืช   
เกิดการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร ประกอบกับปัญหาด๎านการบริหารจัดการที่ดินอยํางไมํเป็นระบบ
สํงผลให๎เกิดวิกฤตในพ้ืนที่ตํางๆ 
 กองนโยบายและแผนการใช๎ที่ดินตระหนักและเข๎าใจถึงวิกฤตที่เกิดขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 
จึงดําเนินการวิเคราะห์สถานภาพของลุํมน้ําสาขาภายในลุํมน้ําหลักชายฝั่งทะเลตะวันออก และ
จัดลําดับความสําคัญของปัญหาที่กํอให๎เกิดวิกฤตในลุํมน้ํา โดยรวบรวม ศึกษา ชี้ประเด็นปัญหาที่เกิด
กับทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากร  ปุาไม๎ การใช๎ประโยชน์ที่ดิน สภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
โดยอ๎างอิงดัชนีชี้วัดจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (2551) พบวํา 
ลุํมน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก มีลุํมน้ําสาขาที่เกิดวิกฤต คือ ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ จึงดําเนินการ
วางแผนการใช๎ที่ดินเพื่อฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุํมน้ําวิกฤตในลุํมน้ําสาขาดังกลําว 
 ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ มีการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินเป็นอยํางมากในอดีต 
พ้ืนที่ปุาถูกแปลงเป็นพื้นที่เพาะปลูกหรือเกษตรกรรม และปุาชายเลนถูกแปลงเป็นฟาร์มกุ๎งในชํวงการ
สํงเสริมการเลี้ยงกุ๎งกุลาดํา และมีการใช๎ที่ดินตํอเนื่องมาเป็นเวลานาน (Wannasai & Shrestha, 
2007) สํงผลให๎เกิดปัญหาการชะล๎างพังทลายของดิน และเกิดวิกฤตปุาเสื่อมโทรม รวมทั้งวิกฤต      
น้ําเสีย เนื่องจากปี 2535 มีการปลํอยของเสียจากนากุ๎งลงสูํแมํน้ํา ทําให๎น้ําเริ่มเนําเสีย (กรมทรัพยากร
น้ํา, 2548) ปัญหาเหลํานี้ หากไมํได๎รับการแก๎ไข จะสํงผลกระทบตํอทรัพยากรธรรมชาติ  เกิดการใช๎
ประโยชน์ได๎ลดน๎อยลง โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ด๎านผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะกระทบตํอความเป็นอยูํ
ของเกษตรกร สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนอาจนําไปสูํปัญหาภัยธรรมชาติในรูปแบบตํางๆ 
ได๎  
 ดังนั้น ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ จึงถือเป็นลุํมน้ําวิกฤตที่ต๎องดําเนินการวางแผนการใช๎
ที่ดินเพ่ือฟ้ืนฟูอยํางเรํงดํวน การประเมินคุณภาพที่ดินด๎านกายภาพเป็นการวิเคราะห์ทรัพยากรดิน 
และความต๎องการของพืช ให๎มีความเหมาะสม เพ่ือเป็นข๎อมูลในการจัดการที่ดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิต    
และยังคงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให๎เกิดผลกระทบน๎อยที่สุด อีกทั้งยังชํวยสนับสนุนในกระบวนการ   
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วางแผนการใช๎ที่ดิน และการจัดเขตการใช๎ที่ดินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล๎อมอยําง เป็ นระบบ เ พ่ือลดปัญหาความเสื่ อมโทรม และผลกระทบจากการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดปัญหาความรุนแรงของภัยธรรมชาติ ตลอดจนเป็นกรอบหรือแนวทาง        
การพัฒนาการเกษตร เพ่ือนําไปสูํการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร๎างความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ปุาต๎นน้ําและ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน และการใช๎ประโยชน์ที่ดิน อนุรักษ์ฟ้ืนฟูจัดหาปรับปรุงแหลํงน้ําเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม รักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีแกํสังคม และประเทศให๎
มีการพัฒนาอยํางยั่งยืนได๎ในท่ีสุด 
 การประเมินความเหมาะสมของที่ดินในรายงานฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช๎
ประโยชน์ในการพิจารณาศักยภาพของหนํวยที่ดินตํอการใช๎ประโยชน์ที่ดินประเภทตํางๆ ในระดับ  
การจัดการที่แตกตํางกัน โดยใช๎หลักการวิธีการประเมินความเหมาะสมของที่ดินของ FAO Framework 
ค.ศ. 1983 มาใช๎ เนื่องจากวิธีการดังกลําวสามารถใช๎ได๎กับทุกระดับมาตราสํวนของการสํารวจ และ
ตอบวัตถุประสงค์ได๎เที่ยงตรง วิธีการดังกลําวปัจจุบันยังใช๎เป็นวิธีหลักในระบบการประเมินคุณภาพ
ที่ดินของกองนโยบายและแผนการใช๎ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของที่ดินด๎านกายภาพสําหรับพืชเศรษฐกิจในลุํมน้ําวิกฤต        
ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 
 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางกายภาพท่ีมีผลตํอการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช๎ที่ดิน 
 3) เพ่ือนําผลการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสนับสนุนการวางแผนการใช๎ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต๎แผนการใช๎ที่ดินเพื่อฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุํมน้ําวิกฤต ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
  รายงานฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับข๎อมูลพ้ืนฐานของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ข๎อมูลทั่วไปและ    
การวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ตลอดจนวิเคราะห์ข๎อมูลทางกายภาพและการประเมิน          
ความเหมาะสมของที่ดินภายในลุํมน้ําวิกฤต ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 
1.4 ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงาน 
  ระยะการดําเนินงานตั้งแตํเดือน ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 โดยพ้ืนที่ดําเนินการอยูํ
ในขอบเขตลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ เนื้อที่ 1,336,093 ไรํ ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอแกํงหางแมว              
จังหวัดจันทบุรี อําเภอทําตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอบํอทอง อําเภอหนองใหญํ จังหวัดชลบุรี 
และอําเภอแกลง อําเภอเขาชะเมา อําเภอบ๎านคําย อําเภอปลวกแดง อําเภอเมืองระยอง             
อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
1.5 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
  การคัดเลือกลุํมน้ําวิกฤต ดําเนินการโดยกลุํมนโยบายและวางแผนการใช๎ที่ดิน กองนโยบาย
และแผนการใช๎ที่ดิน โดยหลักการในการคัดเลือกลุํมน้ําวิกฤต จะใช๎คําดัชนีเพ่ือการคัดเลือก ซึ่งได๎
พิจารณาจากด๎านตํางๆ ได๎แกํ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรปุาไม๎ การใช๎ประโยชน์ที่ดิน 
ข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจสังคม เป็นต๎น จากนั้นได๎นํามาคัดเลือกเพ่ือกําหนดตัวแปรที่จะใช๎หาคําดัชนีชี้วัด
สภาพปัญหาในพ้ืนที่ลุํมน้ํา โดยได๎จําแนกดัชนีชี้วัดออกเป็น 2 กลุํม คือ (1) ดัชนีชี้วัดด๎านกายภาพ/
สิ่งแวดล๎อม และ (2) ดัชนีชี้วัดด๎านเศรษฐกิจ/สังคม และกําหนดคําน้ําหนักของดัชนีชี้วัด 
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  จากนั้นจึงได๎ทําการประเมินความเหมาะสมของที่ดินด๎านกายภาพของพืชเศรษฐกิจสําหรับวางแผน     
การใช๎ที่ดินเพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุํมน้ําวิกฤต ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ตามขั้นตอนโดยแสดงเป็นแผนผัง
กระบวนการทํางานการประเมินความเหมาะสมของที่ดินด๎านกายภาพได๎ตามภาพที่ 1 ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1  การศึกษา รวบรวมประเด็นปัญหา กําหนดกรอบแนวคิดและแนวทางการดําเนินงาน 
    เป็นการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานในปีที่ผํานมา           
เพ่ือนํามาสรุปและหาวิธีการปรับปรุงแก๎ไข เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมายของแผนการประเมิน                   
ความเหมาะสมของที่ดินที่จะดําเนินการ พร๎อมทั้งกําหนดขั้นตอน วิธีการทํางานและรูปแบบรายงานเพ่ือให๎
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต๎องการ 
  ขั้นตอนที่ 2  รวบรวมและตรวจสอบข๎อมูลเบื้องต๎น 
    เป็นการปฏิบัติงานในสํานักงานสํวนกลาง โดยรวบรวมข๎อมูลจากหนํวยงานตํางๆ จากนั้น
ตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูลและแก๎ไขข๎อมูลเบื้องต๎น ซึ่งข๎อมูลที่ได๎ทําการรวบรวมเพ่ือใช๎ในการจัดทํา
รายงานการประเมินความเหมาะสมของที่ดินด๎านกายภาพของพืชเศรษฐกิจสําหรับวางแผนการใช๎ที่ดินเพ่ือฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ลุํมน้ําวิกฤต ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ แบํงออกได๎ดังนี้ 
    1. ข๎อมูลที่รวบรวมจากภายนอกกรมฯ มีรายละเอียดประเภทข๎อมูลดังนี้ 
     1.1  ข๎อมูลสภาพภูมิอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559ก) 
      1.2  แผนที่ขอบเขตการปกครอง (กรมการปกครอง, 2556) 
      1.3  แผนทีภู่มิประเทศมาตราสํวน 1: 50,000 (กรมแผนที่ทหาร, 2556) 
      1.4  แผนที่แหลํงน้ําธรรมชาติ ผิวดิน และใต๎ดิน (กรมชลประทาน, 2556 กรมควบคุมมลพิษ, 
2559 และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2556ข) 
      1.5  แผนที่ที่ตั้งแหลํงน้ําขนาดใหญํ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และเนื้อที่การเกษตรที่ได๎รับ
ประโยชน์จากน้ําชลประทาน (กรมชลประทาน, 2556)   
   1.6 แผนที่ขอบเขตปุาสงวนแหํงชาติ เขตอุทยานแหํงชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา 
เขตปุาไม๎ถาวร ที่ยังไมํประกาศเป็นเขตปุาสงวนแหํงชาติ และเนื้อท่ีปุาไม๎ (กรมอุทยานแหํงชาติสัตว์ปุา
และพันธุ์พืช, 2556 และกรมปุาไม๎, 2556) 
   1.7 แผนที่ชั้นคุณภาพลุํมน้ํา (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม, 2551) 
   1.8  แผนที่แหลํงแรํ ชนิดของแรํ และเขตสัมปทานบัตร (กรมทรัพยากรธรณี, 2555) 
   1.9 แผนที่ผังเมืองรวม (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2556) 
   1.10 แผนที่เส๎นทางคมนาคม (กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท, 2556) 
   1.11 แผนที่ขอบเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม, 2555) 
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ภาพที่ 1  ผังกระบวนการทํางานการประเมินความเหมาะสมของที่ดิน 
  

ขอบเขตปุาไม,๎ ชลประทาน, ปฏิรูปที่ดนิ,      
ชั้นคณุภาพลุํมน้ํา ปรมิาณน้าํทาํ น้ําใตด๎ิน 
ขอบเขตการปกครอง เสน๎ทางคมนาคม 
ข๎อมลูผังเมือง ขอ๎มลูอตุสาหกรรม โรงงาน 
ข๎อมูลภูมอิากาศ ขอ๎มลูเศรษฐกจิและ
สังคม ขอ๎มลูพืชเศรษฐกจิที่สาํคัญ 

ข๎อมูลจากหนวํยงานภายนอก 

สํารวจและตรวจสอบความถูกตอ๎งของ
ข๎อมูลในภาคสนาม 

รวบรวมขอ๎มลูจาก
เกษตรกรในพื้นที ่และ
ตรวจสอบขอ๎มูล ศึกษา
ปัญหาความต๎องการของ

เกษตรกร 

ประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ
ของที่ดนิ 

ตรวจสอบความถกูตอ๎งของแผนที่จาก
การประเมินความเหมาะสมของที่ดิน

ด๎านกายภาพ ในภาคสนาม 

จัดทํารายงานในรูปแบบเขยีนบรรยาย ตาราง 
กราฟ และรปูภาพประกอบ 

ปรับปรุงแก๎ไขตามสถานการณ์ที่เป็น
จริงและเป็นปัจจุบัน 

ศึกษารวบรวมประเด็นปญัหา 
กําหนดกรอบแนวคิดและ   
แนวทางการดําเนินงาน 

วิเคราะห์ขอ๎มูลเบือ้งต๎นเพื่อ
หาแนวทางออกไปเกบ็ขอ๎มูล 

ภาคสนาม สภาพการใช๎ที่ดนิ 

หนํวยที่ดนิ 

นําเข๎าข๎อมูล วิเคราะห์ขอ๎มูลทรัพยากรด๎าน
ตํางๆ โดยใช๎โปรแกรมวิเคราะห์ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

รวบรวมและตรวจสอบขอ๎มูล
เบื้องต๎น 

ข๎อมูลการสาํรวจและจําแนกดนิ 
ข๎อมูลและแผนทีส่ภาพการใชท๎ี่ดนิ 
ข๎อมูลแผนที่ดนิ 
ข๎อมูลขอบเขตลุํมน้ํา 

ข๎อมูลจากหนวํยงานภายใน 
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   2. ข๎อมูลที่รวบรวมจากภายในกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด๎วย ข๎อมูลทางด๎านกายภาพ
สภาพแวดล๎อม โดยมีรายละเอียดของข๎อมูลดังนี้ 
     2.1 แผนที่สภาพการใช๎ที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553 และ 2559) 
     2.2 ข๎อมูลดินและแผนที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558ก, 2558ข, 2558ค และ 2558ง) 
     2.3 ข๎อมูลอื่นๆ ตามความจําเป็น 
  ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎นเพ่ือหาแนวทางออกไปเก็บข๎อมูล ภาคสนามโดยมี
รายละเอียดตํอไปนี้ 
     1. วิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ 
       วิเคราะห์การกระจายของน้ําฝน จํานวนวันที่ฝนตกในแตํละเดือน ปริมาณฝนที่ตกใน     
แตํละเดือน วิเคราะห์อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์ วิเคราะห์ความสมดุลของน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือ
ศึกษาชํวงที่มีปริมาณน้ําฝนพอเพียงตํอการเพาะปลูก และระยะเวลาที่ฝนทิ้งชํวง 
       การวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ ทําให๎สามารถประเมินได๎วํามีพืชชนิดใดบ๎างที่เหมาะ
ตํอ สภาพภูมิอากาศในแตํละพ้ืนที่ ชํวงใดเสี่ยงตํอการปลูกพืช ทําให๎สามารถใช๎เป็นแนวทางในการ
เสนอแนะระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในพ้ืนที่ลุํมน้ําได๎ 
     2. การวิเคราะห์ทรัพยากรน้ํา 
       วิเคราะห์แหลํงน้ําธรรมชาติทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต๎ดิน และลักษณะของที่ดินเพ่ือ
ศึกษา ความเหมาะสมวํามีที่ดินบริเวณใดบ๎างที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาระบบชลประทานได๎ (irrigable 
land) สําหรับการวิเคราะห์พื้นที่รับน้ําชลประทานจําเป็นต๎องรอข๎อมูลจากการสํารวจภาคสนาม 
     3. การวิเคราะห์ทรัพยากรปุาไม๎ 
       ในเบื้องต๎นวิเคราะห์สถานการณ์ปุาไม๎ตามกฎหมายวําในปัจจุบันมีเนื้อที่อยูํเทําใด             
มีการบุกรุกปุาหรือไมํ เป็นเนื้อที่เทําใด โดนบุกรุกอยํางถาวรหรือชั่วคราว พ้ืนที่ถูกบุกรุกเป็นพ้ืนที่     
ต๎นน้ําลําธารหรือเป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมตํอการเกษตรหรือไมํ สําหรับพ้ืนที่นอกเขตปุามีบริเวณ
ใดบ๎างที่สามารถจะกําหนดเพ่ิมเป็นพ้ืนที่ปุาไม๎ได๎ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ไมํเหมาะสมตํอการเกษตร โดยมี
ขั้นตอนการจัดทําดัง ภาพที่ 2 
     4. การวิเคราะห์ทรัพยากรดิน 
       วิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรที่ดิน ปัญหาของทรัพยากรดินในการใช๎ประโยชน์ โดย
การวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎รับตํอจากนักสํารวจดินในการวิเคราะห์และจัดทําหนํวยที่ดิน (Land Unit: 
LU) ซึ่งจะทําการรวบรวมข๎อมูลดินชุดตํางๆ (soil series) หรือกลุํมดินที่ มีลักษณะทางกายภาพและ
เคมีของดินคล๎ายคลึงกันแตํจะต๎องมีความแตกตํางกันอยํางเดํนชัดในแงํของคุณภาพดิน (Land 
Quality: LQ) ที่จะมีผลตํอความต๎องการของการใช๎ที่ดิน (land use requirements) ให๎เป็นหนํวย
เดียวกัน สํวนการวิเคราะห์และจัดทําหนํวยที่ดิน จะนําไปพิจารณากับปัจจัยด๎านอ่ืนๆ เชํน พ้ืนที่รับน้ํา
ชลประทาน (irrigated area) การพัฒนาที่ดิน เชํน การจัดรูปที่ดิน การจัดระบบอนุรักษ์ดินและ น้ํา 
สภาพพ้ืนที่ (landform) และอิทธิพลเฉพาะที่ (site effect) เชํน ปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว น้ําทํวม 
พ้ืนที่ ความลึกของระดับการแชํขังของน้ํา ไมํมีการสร๎างระบบปูองกันน้ําทํวม เป็นต๎น สําหรับแหลํงน้ํา
ต๎องไปศึกษาในภาคสนามแล๎วนํากลับมาวิเคราะห์จัดทําเป็นหนํวยที่ดินตํอไป 
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     5. การวิเคราะห์สภาพการใช๎ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร 
       เป็นการรวบรวมวิเคราะห์ข๎อมูลการผลิตทางการเกษตรจากหนํวยงานในสํวนกลาง 
อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมสํงเสริมการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งจากการ
ประสานงานโดยตรง และการสืบค๎นทางอินเทอร์เน็ต พร๎อมนําข๎อมูลและแผนที่จากกลุํมวิเคราะห์
สภาพการใช๎ที่ดินมาวิเคราะห์รํวมกัน เพ่ือกําหนดประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน 
  ขั้นตอนที่ 4  นําเข๎าข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูลทรัพยากรด๎านตํางๆ โดยใช๎โปรแกรมวิเคราะห์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     เป็นการนําเข๎าข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูลทรัพยากรด๎านตํางๆ ที่รวบรวมได๎ มาจัดทําแผนที่
ซ๎อนทับของภูมิประเทศ ขอบเขตการปกครอง เส๎นทางคมนาคม หนํวยที่ดิน และสภาพการใช๎ที่ดิน       
เพ่ือนําไปใช๎เป็นเครื่องมือในการออกภาคสนาม และนําเข๎าพร๎อมทั้งวิเคราะห์ข๎อมูลทรัพยากรด๎าน
ตํางๆ โดยใช๎โปรแกรมวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เชํน ArcGIS และโปรแกรมอ่ืนๆ เชํน 
Cropwat 8.0, Ms-Excel, Ms-Word และหนังสือคํูมือการประเมินคุณภาพที่ดิน สําหรับพืชเศรษฐกิจ 
  ขั้นตอนที่ 5  การสํารวจและตรวจสอบ ความถูกต๎องของข๎อมูล ในภาคสนาม 
     เป็นการดําเนินการตรวจสอบหนํวยที่ดิน ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน สํารวจสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเป็นการรวบรวมข๎อมูลเพ่ิมจากหนํวยงานในพ้ืนที่เพ่ือความเป็นปัจจุบันของ
ข๎อมูลโดยกําหนดให๎คัดเลือกประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินอยํางน๎อย จํานวน 2 หมูํบ๎าน ตํอ 1  
ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ตํอ 1 หนํวยที่ดิน เพื่อเป็นตัวแทน มีรายละเอียดดังนี้ 
     1. การสํารวจเพ่ือตรวจสอบและคัดเลือกประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน (Land 
Utilization Types: LUTs) 
       จากแผนที่สภาพการใช๎ที่ดิน และข๎อมูลจากสํานักงานเกษตรอําเภอในพ้ืนที่ศึกษา จะ
ทําให๎ทราบวํามีพืชอะไรบ๎าง ปลูกอยูํบริเวณใด โดยเข๎าไปในพ้ืนที่ลุํมน้ํา เพ่ือประสานกับเกษตรตําบล 
กํานัน หรือผู๎ใหญํบ๎าน เพื่อหาข๎อมูลวําแตํละกลุํมดินมีพืชอะไรปลูกอยูํบ๎าง รวมทั้งสัมภาษณ์เกษตรกร
บริเวณนั้นๆ เพ่ือสอบถามข๎อมูลสําหรับใช๎ในการวิเคราะห์จัดทําประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 
       1.1 ระบบการปลูกพืช ระยะเวลาปลูก และเก็บเกี่ยว 
       1.2 พันธุ์ที่ใช๎ปลูก 
       1.3 การจัดการในการปลูกพืช 
       1.4 ใช๎เทคโนโลยีมากน๎อยแคํไหน 
       1.5 การลงทุนเป็นอยํางไร 
       1.6 การเขตกรรมใช๎แรงงานประเภทใด (แรงงานคน/สัตว์/เครื่องจักร) 
       1.7 ปริมาณผลผลิตที่ได๎รับ 
       ข๎อมูลเหลํานี้จะนําไปใช๎ในการวิเคราะห์ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินวํามีกี่ประเภท 
และการคัดเลือกประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินจะต๎องแนํใจวําในแตํละประเภทที่ปลูกบนดินกลุํมนั้นๆ     
มีรูปแบบที่สม่ําเสมอกัน เพ่ือให๎มีความคลาดเคลื่อนน๎อยที่สุด เมื่อคัดเลือกประเภทการใช๎ประโยชน์
ที่ดินและทราบพ้ืนที่ปลูกแนํนอนแล๎ว จะนําข๎อมูลเหลํานี้สํงให๎กระบวนการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
สังคมดําเนินการสํารวจข๎อมูลทางด๎านเศรษฐกิจที่ดินเพ่ือให๎ทราบต๎นทุนการผลิต และผลตอบแทนที่
ได๎รับ ตลอดจนสภาพปัญหา ความต๎องการให๎รัฐชํวยเหลือและทัศนคติในการใช๎ที่ดินทําการเกษตร 
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     2. การตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎น เพ่ือหาเหตุและผล เป็นการสํารวจ
ภาคสนาม ดูสภาพจริงของพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมปัญหา ข๎อเท็จจริงเพื่อนํามาวิเคราะห์ 
       2.1 การตรวจสอบความเป็นไปได๎ของการวิเคราะห์ความสมดุลของน้ํา เชํน เพ่ือ
วิเคราะห์ได๎วํามีฝนทิ้งชํวงในชํวงฤดูปลูกหรือไมํ จําเป็นต๎องมาตรวจสอบในภาคสนามโดยสอบถามจาก
เกษตรกรวําเกิดความแห๎งแล๎งจริงหรือไมํ เกิดบํอยแคํไหน ในรอบปีหรือรอบหลายปี ชํวงฝนตกเพียงพอ
จริงหรือไม ํ
       2.2 บริเวณที่มีน้ําใต๎ดินในปริมาณมากและอยูํในระดับตื้น ได๎มีการพัฒนาขึ้นมาใช๎หรือไมํ 
       2.3 สํารวจพ้ืนที่ปุาที่โดนบุกรุก เพ่ือหาสาเหตุของการบุกรุก พ้ืนที่ที่โดนบุกรุก 
ปัจจุบันมีการถือครองอยํางถาวรหรือไมํ หรือทําเป็นไรํเลื่อนลอย เกษตรกรที่บุกรุกเป็นคนในท๎องถิ่น
หรือ ภายนอก และพ้ืนที่นอกเขตปุาสงวนแหํงชาติที่กําหนดเป็นเขตปุามีปัญหาด๎านการถือครองที่ดิน
หรือไมํ เป็นต๎น 
       2.4 รวบรวมและตรวจสอบข๎อมูลจากหนํวยงานในพ้ืนที่และเกษตรกรวํา
ประสิทธิภาพในการผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องมาจากสาเหตุใด 
     3. ศึกษาปัญหาการเพาะปลูกพืช 
       3.1 ด๎านพันธุ์พืช 
       3.2 ชนิดและปริมาณปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช มีการใช๎ถูกต๎องหรือไมํ 
       3.3 โรคแมลงและศัตรูพืชระบาดรุนแรงเพียงใด ระบาดชํวงไหน 
       3.4 แรงงานที่ใช๎ในการผลิตมีปัญหาหรือไมํ 
  ขั้นตอนที่ 6  การประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ 
     เป็นการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของข๎อมูลทางกายภาพโดยใช๎ข๎อมูล  
หนํวยที่ดิน ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินมาประกอบเพ่ือประเมินความเหมาะสมของหนํวยที่ดิน 
สําหรับพืชเศรษฐกิจที่พบมากในพ้ืนที่ ประเมินความเหมาะสมของที่ดินด๎านกายภาพ จะนําประเภท
การใช๎ประโยชน์ที่ดินมาประเมินวําความเหมาะสมของที่ดินของแตํละหนํวยที่ดิน เหมาะสมตํอ
ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบใดบ๎าง 
     1. คุณภาพที่ดิน (Land Quality, LQ) คือ สมบัติของหนํวยที่ดินที่มีอิทธิพลตํอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คุณภาพที่ดินอาจประกอบด๎วยคุณลักษณะที่ดิน ( land 
characteristic) ตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได๎ เชํน สภาวะการเขตกรรม คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน 
คือ ชั้นความยากงํายในการเขตกรรม (ดินบน) หรือความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร คุณลักษณะที่ดินที่
เป็นตัวแทน คือ ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก และความอ่ิมตัวด๎วยประจุบวกท่ีเป็นดําง 
       1.1 การคัดเลือกคุณภาพที่ดิน สําหรับประเทศไทย คุณภาพที่ดินที่สมควรนํามาประเมินมี
ดังนี้ 
         1.1.1 ความชุํมชื้นที่เป็นประโยชน์ตํอพืช (moisture availability, m) คุณลักษณะ
ที่ดินที่เป็นตัวแทน คือ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในรอบปี (ภาพที่ 3) หรือความต๎องการน้ําในชํวงการ
เจริญเติบโตของพืช 
         1.1.2 ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนตํอรากพืช  (oxygen availability, o) 
คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน คือ สภาพการระบายน้ําของดิน 
         1.1.3 ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (nutrient availability, s) 
คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน คือ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 2  ขั้นตอนการจัดทําสถานภาพทรัพยากรปุาไม๎ของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 
  

Shape file 4 

Shape file 5 

Overlay (Identity) 

Shape file 1           Shape file 2 

- ได้เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ตามกฎหมาย 

Shape file 3 

Overlay (Identity) 

ขอบเขตลุ่มน ้า 
 

ป่าสงวนแห่งชาติ (กรมป่าไม้) ได้แก่ 
- โซน A (ป่าเพื่อการเกษตร) 
- โซน E (ป่าเพื่อเศรษฐกิจ) 
- โซน C (ป่าเพื่อการอนุรักษ์) 

Overlay (Identity) 

ขอบเขตลุ่มน ้า 
 

ป่าอนุรักษ์ (กรมอุทยานแห่งชาติฯ)ได้แก่ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

- เขตห้ามล่า 

- อุทยานแห่งชาติ 

Overlay (Identity) 

Shape file 4         Shape file 5 
Shape file 6 

Shape file 1 Shape file 2 

Overlay (Identity) 

Shape file 3              เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 
- หากพบโซน C ของป่าสงวนแห่งชาติ (กรมปา่ไม้) จะไดเ้ป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาต ิ(กรมปา่ไม้) 
- หากพบโซน A, E ของป่าสงวนแห่งชาติ (กรมปา่ไม้) จะไดเ้ป็นพื้นท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.) 

Overlay (Identity) 

ขอบเขตลุ่มน ้า       Land Use 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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         1.1.4 ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร  (nutrient retention capacity, n) 
คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน คือ ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ความอ่ิมตัวด๎วยประจุบวกที่
เป็นดําง 
         1.1.5 สภาวะการหยั่งลึกของราก (rooting conditions, r) คุณลักษณะที่ดินที่
เป็นตัวแทน คือ ความลึกของดิน ชั้นการหยั่งลึกของรากพืช (root penetration class) 
         1 .1 .6 สภาวะการเขตกรรม  (soil workability, k) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน 
คือ ชั้นความยากงํายในการเขตกรรม (ดินบน) 
         1.1.7 ศักยภาพการใช๎เครื่องจักรกล (potential for mechanization, w) 
คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน คือ ความลาดชันของพ้ืนที่ ปริมาณหินโผลํ ปริมาณก๎อนหิน 
         1.1.8 ความเสียหายจากการกัดกรํอน (erosion hazard, e) คุณลักษณะที่ดินที่เป็น
ตัวแทน คือ ความลาดชันของพ้ืนที่ 
         1.1.9 ความเสียหายจากน้ําทํวม (flood hazard, f) คุณลักษณะที่ดินที่เป็น
ตัวแทน คือ จํานวนครั้งที่น้ําทํวมในชํวงรอบปีที่กําหนดไว๎ 
         1.1.10 การมีเกลือมากเกินไป (excess of salts, x) คุณลักษณะที่ดินที่เป็น
ตัวแทน คือ ปริมาณเกลืออิสระที่สะสมมากเกินพอจนเป็นอันตรายตํอการเจริญเติบโตของพืช 
         1.1.11 สารพิษ (soil toxicities, z) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน คือ ระดับ
ความลึกของชั้น jarosite ทําให๎ดินเป็นกรดจัดมาก 
       1.2 การวัดและการประเมินคุณภาพที่ดินด๎านกายภาพ 
         ใช๎วิธีการประเมินจากกลุํมคุณลักษณะที่ดินที่มีข๎อจํากัดรุนแรงที่สุด 
     2. ความต๎องการของประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Requirement, 
LUR) แบํงออกเป็น 3 ด๎าน คือ 
       2.1 ความต๎องการด๎านพืช (crop requirements) คือ ความต๎องการปัจจัยที่มีผล
ตํอการเจริญเติบโตและการให๎ผลผลิตของพืช ซึ่งประกอบด๎วยปัจจัยคุณภาพที่ดิน ดังนี้ อุณหภูมิ 
ความชุํมชื้นที่เป็นประโยชน์ตํอพืช ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนตํอรากพืช ความจุในการดูดยึด
ธาตุอาหาร สภาพการหยั่งลึกของรากพืช 
       2.2 ความต๎องการด๎านการจัดการ (management requirements) เป็นความ
ต๎องการที่เกษตรกรต๎องการด๎านเครื่องจักร เครื่องกล ที่ต๎องใช๎ในการเตรียมดิน การเขตกรรม          
ซึ่งประกอบด๎วยปัจจัยคุณภาพท่ีดิน ดังนี้ สภาวะการเขตกรรม ศักยภาพการใช๎เครื่องจักรกล 
       2.3 ความต๎องการด๎านการอนุรักษ์ (conservation requirements) เป็นความ
ต๎องการเพ่ือให๎สามารถใช๎ที่ดินได๎อยํางยั่งยืน โดยไมํทําให๎คุณภาพของที่ดิน หรือสิ่งแวดล๎อมอ่ืนๆ        
อันเนื่องมาจากประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ความต๎องการด๎านนี้จําเป็นต๎องมีมาตรการอนุรักษ์ดิน
และน้ําให๎เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้นๆ ความต๎องการด๎านนี้ประกอบด๎วยปัจจัยคุณภาพที่ดินเพียงปัจจัยเดียว 
คือ ความเสียหายจากการกัดกรํอน 
 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 3  แผนที่เส๎นชั้นน้ําฝนรายปีเฉลี่ย ระหวํางปี 2530-2559 ของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์  
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     3. การจําแนกชั้นความเหมาะสมของหนํวยที่ดินด๎านกายภาพ ( land suitability 
classification) 
       3.1  จําแนกชั้นความเหมาะสมด๎านกายภาพ แบํงออกเป็น 4 ชั้น (class) คือ 
         S1 ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง 
         S2 ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
         S3 ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน๎อย 
         Nชั้นที่ไมํมีความเหมาะสม 
       ตามหลักการของ FAO Framework ค.ศ. 1983 ได๎จําแนกอันดับความเหมาะสม
ของที่ดินสอดคล๎องกับระดับความต๎องการปัจจัยคุณภาพที่ดินของแตํละประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินที่
แตกตํางกัน และได๎จําแนกอันดับความเหมาะสมของที่ดินเป็น 2 อันดับ (order) คือ อันดับที่เหมาะสม 
(suitability order: S) และอันดับที่ไมํเหมาะสม (not suitability order: N) เมื่อจําแนกอันดับความ
เหมาะสมแล๎ว ยังสามารถแบํงชั้นระดับความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจตํางๆ ได๎เป็น 3 
ชั้น (class) ได๎แกํ ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (highly suitable: S1) ชั้นที่มีความเหมาะสมปาน
กลาง (moderately suitable: S2) และชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน๎อย (marginally suitable: S3) 
นอกจากนี้ในแตํละชั้นความเหมาะสมยังแบํงออกเป็นชั้นยํอย (subclass) ซึ่งสะท๎อนข๎อจํากัดสูงสุด
ของคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลรุนแรงที่สุดตํอการเจริญเติบโตและให๎ผลผลิตของพืชอีกด๎วย (ภาพท่ี 4) 
 

 
ภาพที่ 4  อันดับความเหมาะสมของที่ดินรวม 
ทีม่า:  ปรับปรุงจาก บัณฑิต และคํารณ (2542)  

อันดับความเหมาะสม

และไม่เหมาะสม

อันดับ (Order) S
N

ช้ัน (Class) S1
S2
S3

ช้ันย่อย (Subclass)     S2emns
S2ew

ระดับความเหมาะสม ข้อจ ากัดคุณภาพที่ดิน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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      3.2 การจับคูํ เพ่ือประเมินความเหมาะสมด๎านกายภาพระหวํางความต๎องการของ
ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินทั้ง 3 ด๎าน กับคุณภาพที่ดิน ซึ่งในภาคผนวกของคูํมือการประเมิน
คุณภาพที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ (บัณฑิต และคํารณ, 2542) ดังตารางภาคผนวกที่ 1-2 ได๎กําหนด
ระดับความเหมาะสมหรือชั้นความเหมาะสมของคําพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจไว๎    
โดยใช๎การประเมินจากกลุํมคุณลักษณะที่ดินที่มีข๎อจํากัดรุนแรงที่สุด พิจารณาวําคุณภาพที่ดินใดของ
หนํวยที่ดินมีข๎อจํากัดรุนแรงที่สุดที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโตและการให๎ผลผลิตของพืช ก็จะใช๎
ระดับความเหมาะสมหรือชั้นความเหมาะสมของคุณภาพที่ดินนั้นเป็นตัวแทนชั้นความเหมาะสมรวม
ของหนํวยที่ดินนั้นๆ (ภาพที่ 5) 

ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบความถูกต๎องของแผนที่จากการประเมินความเหมาะสมของที่ดิน
ด๎านกายภาพในภาคสนาม 

   ออกปฏิบัติงานภาคสนามอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบความถูกต๎องของการประเมินความ
เหมาะสมของที่ดินด๎านกายภาพของพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่เปูาหมาย 

   ขั้นตอนที่ 8  ปรับปรุงแก๎ไขตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน 

     เป็นการนําข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะที่ได๎จากการรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร          
มาผนวกกับผลการประเมินความเหมาะสมของที่ดิน แล๎วปรับปรุงแก๎ไขตามสถานการณ์ที่เป็นจริง      
และเป็นปัจจุบัน 

ขั้นตอนที่ 9 จัดทํารายงานในรูปแบบเขียนบรรยาย ตาราง กราฟ และรูปภาพประกอบ 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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LUR  =  Land Use Requirement 
LQ  =  Land Quality 
LSR   =  Land Suitability Rating 
LUT   =  Land Utilization Type 
LU  =  Land Unit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
                                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  วิธีการจับคูํเพ่ือประเมินความเหมาะสมระหวํางความต๎องการของประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน

กับคุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดิน 
  

LUR1 LQ1 

LSR1 
LUR2 LQ2 

LSR2 
LUR10 LQ10 

LSR10 

LUR11 LQ11 

LSR11 
LUR12 LQ12 

LSR12 

LUR13 LQ13 

LSR13 

LUT พิจารณา  
LUR 

จับคูํ  LUR 
กับ LQ 

คัดเลือก LQ  ที่
นํามาประเมิน 

LU 

ความต๎องการ 
ด๎านพืช 

ความต๎องการ 
ด๎านการจดัการ 

ความต๎องการ 
ด๎านการอนุรักษ ์

ความเหมาะสมของหนํวยท่ีดินด๎านพืช 
 

ความเหมาะสมของหนํวยท่ีดินด๎านการอนุรักษ ์

ช้ันความเหมาะสมรวม 

ความเหมาะสมของหนํวยท่ีดินด๎านการจัดการ 

LUT LU 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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บทที่ 2 
ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
   ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ เป็นลุํมน้ําสาขาหนึ่งของลุํมน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งอยูํ
ระหวํางเส๎นรุ๎งที่ 12º 38´ 42´´ ถึง 13º 19´ 51´´ เหนือ และเส๎นแวงที่ 101º 18´ 34´´ ถึง 101º 
48´ 54´´ ตะวันออก มีเนื้อที่ 2,137.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,336,093 ไรํ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด
ของอําเภอวังจันทร์ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และพ้ืนที่บางสํวนของอําเภอแกลง อําเภอบ๎าน
คําย อําเภอเมืองระยอง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อําเภอบํอทอง อําเภอหนองใหญํ จังหวัด
ชลบุรี อําเภอทําตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอแกํงหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยมีอาณาเขต
ติดตํอดังนี้ (ภาพท่ี 6) 
   ทิศเหนือ   ติดตํอกับ  ลุํมน้ําสาขาคลองทําลาด และลุํมน้ําสาขาคลองหลวง  
   ทิศใต๎    ติดตํอกับ  ลุํมน้ําสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออก และอําวไทย 
   ทิศตะวันออก  ติดตํอกับ  ลุํมน้ําสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออก และลุํมน้ําสาขาคลองโตนด 
   ทิศตะวันตก  ติดตํอกับ  ลุํมน้ําสาขาที่ราบแมํน้ําบางปะกง และลุํมน้ําสาขาคลองใหญํ  

2.2 การคมนาคม 
  ในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์มีเส๎นทางคมนาคมทางบก เป็นเส๎นทางคมนาคมหลัก  
(กรมการปกครอง, 2558) ซึ่งประกอบด๎วยทางหลวงแผํนดิน ทางหลวงชนบทหรือถนนที่สําคัญ (ภาพที่ 7) 
ดังนี้ 
  2.2.1  ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3 เริ่มจากบ๎านคลองคา ตําบลห๎วยยาง อําเภอแกลง 
ผํานอําเภอแกลง ถึงบ๎านเนินสมบูรณ์ ตําบลคลองปูน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
  2.2.2  ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 344 เป็นเส๎นทางหลักที่ผํานพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์      
เชื่อมระหวํางอําเภอแกลง จังหวัดระยอง กับอําเภอหนองใหญํ จังหวัดชลบุรี เริ่มจากอําเภอแกลง                 
จังหวัดระยอง ผํานอําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ถึงบ๎านหนองเสือช๎าง ตําบลหนองเสือช๎าง                   
อําเภอหนองใหญํ จังหวัดชลบุรี 
  2.2.3  ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3161 เป็นเส๎นทางจากอําเภอแกลง ถึงบ๎านนอก ตําบลชากโดน
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
  2.2.4  ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3245 เริ่มจากบริเวณบ๎านหนองเสือช๎าง ตําบลหนองเสือช๎าง
อําเภอหนองใหญํ ผํานบ๎านหนองใหญํ ตําบลหนองใหญํ อําเภอหนองใหญํ จังหวัดชลบุรี ถึงบ๎านโปรํงเกตุ
ตําบลธาตุทอง อําเภอบํอทอง จังหวัดชลบุรี 
  2.2.5 ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3377 เป็นเส๎นทางเชื่อมระหวํางทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข 3 กับอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จากสามแยกทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3 บริเวณ
บ๎านเนินเขาดิน ตําบลทุงํควายกิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ผํานบ๎านสามแยกน้ําเป็น ตําบลน้ําเป็น 
อําเภอเขาชะเมา ถึงอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
  

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 6  แผนที่ขอบเขตการปกครองของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 
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  2.2.6  ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3417 เป็นเส๎นทางเชื่อมระหวํางทางหลวงแผํนดินหมายเลข
344 กับทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3245 จากสามแยกทางหลวงแผํนดินหมายเลข 344 บริเวณบ๎านหนองเสือ
ช๎าง ตําบลหนองเสือช๎าง อําเภอหนองใหญํ ผํานอําเภอหนองใหญํ จังหวัดชลบุรี ถึงสามแยกทางหลวง
แผํนดินหมายเลข 3245 บ๎านอํางแก๎ว ตําบลหนองใหญํ อําเภอหนองใหญํ จังหวัดชลบุรี 
  2.2.7  ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3430 เป็นเส๎นทางเชื่อมระหวํางทางหลวงแผํนดินหมายเลข 
3 กับทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3377 จากสามแยกทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3 บริเวณโรงเรียนวัดโพธิ์
ทอง ตําบลทุํงควายกิน อําเภอแกลง ผํานบ๎านวังยาง ตําบลบ๎านนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ถึงสามแยก
ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3377 บ๎านน้ําใส ตําบลน้ําเป็น อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
  2.2.8  ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3437 เป็นเส๎นทางเชื่อมระหวํางทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข 3 กับทางหลวงชนบท รย. 4003 จากสามแยกทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3 บริเวณบ๎านเนินดินแดง
ตําบลสองสลึง อําเภอแกลง ผํานบ๎านเต๎าปูนหาย ตําบลสองสลึง อําเภอแกลง ถึงสามแยกทางหลวงชนบท 
รย. 4003 บ๎านเขาหินแทํน ตําบลวังหว๎า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
  2.2.9  ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3471 เป็นเส๎นทางจากอําเภอวังจันทร์ ผํานบ๎านเขาตาอ๋ิน        
ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ถึงบ๎านหลังเขา (เนินสวําง) ตําบลบางบุตร อําเภอบ๎านคําย       
จังหวัดระยอง 
  2.2.10 ทางหลวงชนบท รย. 1008 เป็นเส๎นทางเชื่อมระหวํางทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3
กับทางหลวงแผํนดินหมายเลข 344 จากสามแยกทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3 บริเวณบ๎านวังศิลา    
ตําบลวังหว๎า อําเภอแกลง ผํานบ๎านเขาดิน ตําบลวังหว๎า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ถึงสามแยกทางหลวง
แผํนดินหมายเลข 344 บ๎านพลงตาเอ่ียม ตําบลพลงตาเอี่ยม อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
  2.2.11 ทางหลวงชนบท รย. 3023 จากสามแยกทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3377 กับทางหลวงชนบท 
รย. 4005 บริเวณบ๎านห๎วยทับมอญ ผํานบ๎านสีระมัน ในเขตตําบลห๎วยทับมอญ อําเภอเขาชะเมาจังหวัดระยอง 
ถึงสามแยกทางหลวงชนบท รย. 6002 กับทางหลวงชนบท ชบ. 4017 บริเวณบ๎านคลองยาง ตําบลเขาน๎อย     
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
  2.2.12 ทางหลวงชนบท รย. 4003 เป็นเส๎นทางเชื่อมระหวํางทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3471 กับทาง
หลวงชนบท รย. 1008 จากสามแยกทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3471 บ๎านเขาหวาย ตําบลบางบุตร               
อําเภอบ๎านคําย จังหวัดระยอง ถึงสามแยกทางหลวงชนบท รย. 1008 บ๎านเขาหินแทํน ตําบลวังหว๎า อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
  2.2.13  ทางหลวงชนบท รย. 4005 เป็นเส๎นทางจากอําเภอวังจันทร์ ผํานบ๎านหนองมํวง ตําบลชุมแสง 
อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ถึงสามแยกทางหลวงแผํนดินหมายเลข 3377 และทางหลวงชนบท รย. 3023 
  2.2.14 ทางหลวงชนบท ชบ. 4017 จากสามแยกทางหลวงชนบท รย. 3023 และทางหลวงชนบท รย. 
6002 บริเวณบ๎านคลองยาง ตําบลเขาน๎อย อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ผํานบ๎านเขาชะอางค์ ตําบลพลวงทอง 
อําเภอบํอทอง ถึงบ๎านเขาสามชั้น ตําบลบํอทอง อําเภอบํอทอง จังหวัดชลบุรี 
  2.2.15 ทางหลวงชนบท รย. 6002 จากสามแยกทางหลวงชนบท รย. 4005 บริเวณบ๎านทรัพย์แสน
ตําบลเขาน๎อย อําเภอเขาชะเมา ผํานบ๎านเขาน๎อย ตําบลเขาน๎อย อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ถึงสามแยกทาง
หลวงชนบท รย. 3023 และทางหลวงชนบท ชบ. 4017 บ๎านคลองยาง ตําบลเขาน๎อย อําเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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2.3 สภาพภูมิประเทศ 
    สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ มีการวางตัวของลุํมน้ําในลักษณะ
ทอดตัวไปตามแนวเหนือ-ใต๎ โดยมีลักษณะกว๎างทางตอนเหนือและแคบเข๎าทางตอนใต๎ที่ติดกับทะเล
ตอนเหนือมีลักษณะเป็นภูเขา และคลื่นลอนลาด โดยทางทิศตะวันออกในเขตอําเภอบํอทอง จังหวัด
ชลบุรี อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เป็นภูเขาสูงชัน ซึ่งเป็นแหลํงต๎นน้ําลําธารที่สําคัญของพ้ืนที่ลุํม
น้ํา สภาพพ้ืนที่คํอยๆลาดเทลงจากทางตอนบน ซึ่งอยูํทางทิศเหนือไปสูํทางตอนลําง ทิศใต๎ของพ้ืนที่ลุํมน้ํา 
ซึ่งทางตอนบนในอําเภอหนองใหญํ อําเภอบํอทอง จังหวัดชลบุรีและตอนกลางในเขตอําเภอบ๎านคําย 
อําเภอวังจันทร์ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อยถึงลูก
คลื่นลอนลาด ทางตอนใต๎ในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นที่ราบเรียบถึงคํอนข๎างราบเรียบ 
    ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ มีสภาพภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย 
505,617 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 37.84 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเรียบถึง
คํอนข๎างราบเรียบ 314,059 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 23.51 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา เป็นลูกคลื่นลอนลาด 
216,423 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 16.20 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา เป็นลูกคลื่นลอนชัน 52,308 ไรํ คิดเป็นร๎อย
ละ 3.91 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา เป็นเนินเขา 7,222 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 0.54 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา     
และเป็นภูเขา 240,464 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 18 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 8) 

ตารางท่ี 1 สภาพภูมิประเทศของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 

สภาพภูมิประเทศ 
เนื้อที่  

ไร ่ ร้อยละ 

ราบเรียบถึงคํอนข๎างราบเรียบ 314,059 23.51 

ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย 505,617 37.84 

ลูกคลื่นลอนลาด 216,423 16.20 

ลูกคลื่นลอนชัน 52,308 3.91 

เนินเขา 7,222 0.54 

ภูเขา 240,464 18.00 

รวม 1,336,093 100.00 

ที่มา: ดัดแปลงจากสํานักสํารวจดินและวางแผนการใช๎ที่ดิน (2559) 
หมายเหตุ: เนื้อที่คํานวณด๎วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 7  แผนที่เส๎นทางคมนาคมของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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2.4 สภาพภูมิอากาศ 
    2.4.1 สภาพภูมิอากาศท่ัวไป 
       ภาคตะวันออกของประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบร๎อนชื้น โดยแบํงตามระบบของเคปเปน 
(Koeppen) แบํงเป็น ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร๎อน (Tropical monsoon climate – Am) ลักษณะมีฝนตก
ชุกตลอดทั้งปี ฤดูแล๎งสั้นๆ คั่นสลับ เชํน จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด สํวนทางตอนเหนือ
ของภาคตะวันออกในจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก๎ว จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีภูมิอากาศ
แบบทุํงหญ๎าสะวันนา (Savanna climate – Aw) ลักษณะมีฝนตกปานกลาง ฤดูแล๎งยาวนานฤดูฝนสั้น 
       สภาพภูมิอากาศทั่วไปอยูํภายใต๎ อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ                   
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ ซึ่งจะทําให๎เกิดฝนตกชุกในชํวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และ
สภาพอากาศแห๎งและเย็น ชํวงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นอกจากลมมรสุมที่พัดผํานประจํา ยังมี
ลมพายุจรเมื่อพัดผํานจะทําให๎เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ 
       ปัจจัยที่มีผลตํอสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกของประเทศไทย ได๎แกํ (1) อิทธิพล
ของพายุดีเปรสชันจากทะเลจีนใต๎เกิดฝนตกชุกและหนักเมื่อมีพายุ (2) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎จาก
อําวไทยเกิดฝนตกชุกและหนักเมื่อมีพายุ (3) แนวเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดที่กั้นทิศทาง 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ เกิดฝนตกชุกในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด และ (4) ระยะทางจาก
ชายฝั่งทะเลตอนบนของภาคอยูํหํางจากฝั่งมาก สํงผลให๎อากาศร๎อน สํวนทางตอนลํางอยูํใกล๎ทะเล จะ
ได๎รับลมทะเล 
     2.4.2 อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ําฝน 
        ใช๎ข๎อมูลสถิติภูมิอากาศจากสถานีตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ที่ใกล๎เคียงกับลุํมน้ํา
สาขาแมํน้ําประแสร์ คือ สถานีตรวจอากาศ อําเภอเมืองระยอง จังหวั ดระยอง ในชํวง 30 ปี ตั้งแตํ  
ปี 2530-2559 (ตารางท่ี 2) สามารถสรุปลักษณะภูมิอากาศได๎ดังนี้ 
        1) อุณหภูม ิสภาวะอากาศโดยทั่วไปมีอากาศคํอนข๎างร๎อนเกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปี 28.3 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย 34.2 องศาเซลเซียส เดื อน
ธันวาคม มีอุณหภูมิต่ําสุด เฉลี่ย 21.7 องศาเซลเซียส 
        2) ความชื้นสัมพัทธ์ เนื่องจากลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ตั้งอยูํในเขตร๎อนใกล๎เส๎นศูนย์
สูตร จึงมีอากาศร๎อนอบอ๎าว และชื้นเกือบตลอดปี ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 77.6 เปอร์เซ็นต์ 
เดือนกันยายนมีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 82.3 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นสัมพัทธ์จะลดลงอยํางชัดเจนในชํวงฤดู
หนาว และเป็นชํวงที่ความชื้นสัมพัทธ์ลดลงต่ําสุดในรอบปี โดยเดือนธันวาคมมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ําสุด 70.0 
เปอร์เซ็นต์ 
        3) ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรวมตลอดปี 1,402.1 มิลลิเมตร ซึ่งน๎อยกวํา
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรวมตลอดปีของประเทศไทย (1,572.5 มิลลิเมตร) มีจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรวม
ตลอดปี 123.5 วัน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรวมในชํวงฤดูฝน 1,137.4 มิลลิเมตร หรือร๎อยละ 81.1 ของ
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรวมตลอดปี โดยมีจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรวมในชํวงฤดูฝน 95.4 วัน เมื่อพิจารณา
ปริมาณน้ําฝนรายเดือน พบวําเดือนกันยายนมีปริมาณน้ําฝนสูงสุดในรอบปี 263.8 มิลลิเมตร หรือ
ร๎อยละ 18.8 ของปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรวมตลอดปี 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 8  แผนที่สภาพภูมิประเทศของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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2.5  ทรัพยากรดิน 
  ทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญมากตํอการเกษตร ถ๎าดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพ
ภูมิอากาศเหมาะสม รวมทั้งเกษตรกรมีการจัดการที่ดี จะชํวยให๎ได๎ผลผลิตสูง แตํในทางตรงกันข๎าม 
ถ๎าดินขาดการบํารุงรักษาและโดยเฉพาะอยํางยิ่งเป็นดินที่มีปัญหาตํอการทําการเกษตรจะสํงผลให๎
ได๎ผลผลิตต่ําไมํคุ๎มคําตํอการลงทุน การจัดทําหนํวยที่ดิน จะเป็นข๎อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญที่นําไปสูํการ
วางแผนการใช๎ที่ดินให๎เหมาะสมตามศักยภาพของดิน และเป็นแนวทางให๎เกษตรกรสามารถวาง
แผนการผลิตได๎อยํางถูกต๎อง  

ในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์มีทรัพยากรดินประกอบด๎วย 33 กลุํมชุดดิน โดยสํวนใหญํดินใน 
พ้ืนที่ดอนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ํา มักพบปัญหาดินกรด ทําให๎มีผลกระทบตํอความอุดม-
สมบูรณ์ของดิน การเจริญเติบโตและการให๎ผลผลิตของพืช ในพื้นที่ลุํมมีความอุดมสมบูรณ์ของดินปาน-
กลางถึงต่ําและมักพบปัญหาบางพ้ืนที่ดินเป็นกรดเชํนเดียวกัน โดยกลุํมชุดดินที่พบมากที่สุดได๎แกํ กลุํมชุด
ดินที่ 62 คิดเป็นร๎อยละ 10.60 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา รองลงมาคือ กลุํมชุดดินที่ 34B และ กลุํมชุดดินที่ 
40B คิดเป็นร๎อยละ 8.93 และ 5.91 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ตามลําดับ (ตารางที่ 3 และภาพที่ 9)  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 
 

 

ตารางท่ี 2 ลักษณะภูมิอากาศลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ระหวํางปี 2530-2559 (สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดระยอง) 

ลักษณะภูมิอากาศ 
เดือน 

เฉลี่ย รวม 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) 26.4 27.8 29.0 30.0 29.9 29.4 29.0 28.8 28.2 27.7 27.4 26.2 28.3   

 - อุณหภูมิต่ําสุด (องศาเซลเซียส) 22.0 24.5  26.3  27.3 27.2 27.0 26.7 26.5 25.5 24.6 23.6 21.7 25.2   

 - อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส) 31.9 32.3 33.1 34.2 33.6 32.7 32.2 32.0 31.9 32.3 32.8 32.2 32.6   

ความชื้นสัมพัทธ์ (ร๎อยละ) 75.0 76.3 77.3 76.7 78.3 78.7 79.7 79.7 82.3 82.0 74.7 70.0 77.6   

ปริมาณน้ําฝน (มิลลิเมตร) 32.3 37.7 67.9 76.1 178.8 172.9 178.5 134.8 263.8 208.6 43.9 6.8 116.8 1402.1 
จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 3.3 4.2 5.7 7.2 14.7 15.6 15.1 14.7 17.8 17.5 6.1 1.6   123.5 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2559ข) 
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ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 3 ข๎อมูลกลุํมชุดดินในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 

กลุ่มชุด
ดิน 

เนื้อที่ 
(ไร่) 

ร้อย
ละ 

 

กลุ่มชุด
ดิน 

เนื้อที่ 
(ไร่) 

ร้อย
ละ 

 

กลุ่มชุด
ดิน 

เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

2 4,846 0.36 
 

35gmB 3,938 0.29 
 

48E/RC 426 0.03 
3 2,128 0.16  36B 581 0.04  50 3,096 0.23 
6 10,317 0.77  39 2,192 0.16  50B 22,723 1.70 
7 74,927 5.61 

 
39B 8,167 0.61 

 
50C 339 0.03 

11 8,147 0.61 
 

39C 5,336 0.40 
 

51C 8,495 0.64 
13 14,704 1.10  39D 402 0.03  51D 3,317 0.25 
14 2,402 0.18  40 5,319 0.40  51E 242 0.02 
17 49,672 3.72 

 
40B 78,948 5.91 

 
53C 901 0.07 

18 3,294 0.25 
 

40C 10,138 0.76 
 

55B 15,321 1.15 
23 14,616 1.09 

 
40gm 10,894 0.82 

 
56B 20,246 1.52 

24 7,761 0.58 
 

42 59 0.00 
 

56C 4,452 0.33 
26 13,406 1.00 

 
43 5,583 0.42 

 
62 141,655 10.60 

26B 50,056 3.75 
 

43B 1,897 0.14 
 

AF 4,745 0.36 
26C 41,855 3.13 

 
44 1,660 0.12 

 
AQ 286 0.02 

26D 4,049 0.30 
 

44B 5,083 0.38 
 

CEM 156 0.01 
26gm 1,423 0.11 

 
45 5,203 0.39 

 
ML 287 0.02 

26gmB 2,606 0.20 
 

45B 72,047 5.39 
 

P 52 0.00 
28C 569 0.04 

 
45C 60,775 4.55 

 
RL 607 0.05 

28D 221 0.02 
 

45D 439 0.03 
 

SEA 147 0.01 
28E/RC 88 0.01 

 
46B 40,322 3.02 

 
U 48,495 3.63 

29B 7,445 0.56 
 

46C 16,273 1.22 
 

W 44,034 3.30 

32 14,233 1.07 
 

47B 9,217 0.69 
 

รวม 1,336,093 100 

34 55,322 4.14  47C 31,340 2.35      
34B 119,264 8.93 

 
47D 40,339 3.02 

 
   

34C 19,067 1.43 
 

47E 6,365 0.48 
 

   
34D 1,535 0.11 

 
48B 18,664 1.40 

 
   

34gm 2,855 0.21 
 

48C 12,045 0.90 
 

   
35B 29,094 2.18 

 
48D 2,006 0.15 

    35C 4,835 0.36 
 

48E 102 0.01 
    

หมายเหต:ุ AF = พ้ืนท่ีปศุสตัว์     
AQ = พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ํา CEM = สุสาน 
ML = ที่ดินดัดแปลง P= บํอขุด      
RL= ที่ดินเต็มไปด๎วยก๎อนหิน      
SEA= ทะเล U= พื้นที่ชุมชน          
W= พื้นที่นํ้า 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 9  แผนที่กลุํมชุดดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



25 
 

 

2.6 การวิเคราะห์สภาพพื้นที่ 
    จากการสํารวจสภาพการใช๎ที่ดินของจังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี ในปี 2559
โดยกลุํมวิเคราะห์สภาพการใช๎ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช๎ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งได๎จากการแปล
ข๎อมูลดาวเทียม SPOT-5 รํวมกับภาพถํายออร์โธสี โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของข๎อมูล คือ สี (tone) 
ความละเอียด (texture) รูปแบบ หรือการเรียงตัวของข๎อมูล (pattern) ตําแหนํง (location) ของข๎อมูล
รํวมกับการตรวจสอบภาคสนามโดยจากการวิเคราะห์ ข๎อมูลโดยใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เมื่อนํามา
วิเคราะห์สภาพการใช๎ที่ดินพบวํา ในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ สามารถจําแนกประเภทการใช๎ประโยชน์
ที่ดินได๎ 5 ประเภท ประกอบด๎วย พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร๎าง พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ปุาไม๎ พ้ืนที่น้ํา และ
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (ตารางที่ 4 และภาพที่ 10) โดยมีรายละเอียดซึ่งสามารถสรุปได๎ ดังนี้ 
    2.6.1  พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 1,038,847 ไรํ หรือร๎อยละ 77.75 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ได๎แกํ 
พ้ืนที่นา พืชไรํ ไม๎ยืนต๎น ไม๎ผล พืชสวน ทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ํา ซึ่งสํวนใหญํเป็นไม๎ยืนต๎น (ร๎อยละ 63.48 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา) 
       1) พ้ืนที่นา มีเนื้อที่ 18,090 ไรํ หรือร๎อยละ 1.35 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
       2)  พืชไรํ มีเนื้อที่ 48,913 ไรํ หรือร๎อยละ 3.66 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ได๎แกํ พืชไรํร๎าง อ๎อย มัน
สําปะหลัง สับปะรด และแตงโม สํวนใหญํเป็นมันสําปะหลัง มีเนื้อที่ 23,613 ไรํ หรือร๎อยละ 1.76 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
       3) ไม๎ยืนต๎น มีเนื้อที่ 848,088 ไรํ หรือร๎อยละ 63.48 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ได๎แกํ ไม๎ยืน
ต๎นผสม ยางพารา ปาล์มน้ํามัน ยูคาลิปตัส สัก สะเดา สนประดิพัทธ์ กระถิน ไผํปลูกเพ่ือการค๎า หมาก 
กฤษณา และตะกู สํวนใหญํเป็นยางพารา มีเนื้อที่ 732,138 ไรํ หรือร๎อยละ 54.80 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
       4) ไม๎ผล มีเนื้อที่ 98,599 ไรํ หรือร๎อยละ 7.38 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ได๎แกํ ไม๎ผลร๎าง/
เสื่อมโทรม ไม๎ผลผสม ทุเรียน เงาะ มะพร๎าว มะมํวง มะมํวงหิมพานต์ กล๎วย ลําไย มะละกอ ขนุน มังคุด 
ลางสาด ลองกอง ส๎มโอ และมะยงชิด สํวนใหญํเป็นไม๎ผลผสม มีเนื้อที่ 27,385 ไรํ หรือร๎อยละ 2.05 ของ   
เนื้อที่ลุํมน้ําสาขา และทุเรียน มีเนื้อที่ 21,686 ไรํ หรือร๎อยละ 1.62 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
       5) พืชสวน มีเนื้อที่ 537 ไรํ หรือร๎อยละ 0.04 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ได๎แกํ พืชผัก และเห็ด 
       6) ทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ มีเนื้อที่ 3,459 ไรํ หรือร๎อยละ 0.26 ของเนื้อที่
ลุํมน้ําสาขา ได๎แกํ โรงเรือนร๎าง ทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก และโรงเรือนเลี้ยงสุกร 
       7) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา มีเนื้อที่ 21,158 ไรํ หรือร๎อยละ 1.58 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
ได๎แกํ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําร๎าง สถานที่เพาะเลี้ยงปลา และสถานที่เพาะเลี้ยงกุ๎ง 
    2.6.2  พ้ืนที่ปุาไม๎ มีเนื้อที่ 187,278 ไรํ หรือร๎อยละ 14.02 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ซึ่งสํวนใหญํเป็น
ปุาไมํผลัดใบสมบูรณ์ (ร๎อยละ 9.23 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา) 
    2.6.3 พ้ืนที่น้ํา มีเนื้อที่ 44,037 ไรํ หรือร๎อยละ 3.37 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ซึ่งสํวนใหญํเป็นอําง
เก็บน้ํา (ร๎อยละ 2.16 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา) 
    2.6.4 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร๎าง มีเนื้อที่ 47,493 ไรํ หรือร๎อยละ 3.55 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
ซึ่งสํวนใหญํเป็นหมูํบ๎านบนพ้ืนราบ (ร๎อยละ 1.28 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา) 
    2.6.5  พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 17,438 ไรํ หรือร๎อยละ 1.31 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ซึ่งสํวนใหญํ
เป็นทุํงหญ๎าสลับไม๎พํุม/ไม๎ละเมาะ (ร๎อยละ 0.69 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



26 
 

 

    สภาพการใช๎ที่ดินในลุํมน้ําสาขานี้ครอบคลุมพ้ืนที่มากที่สุด คือ พ้ืนที่เกษตรกรรม รองลงมาเป็น
การใช๎ที่ดินประเภทพ้ืนที่ปุาไม๎ สํวนการใช๎ที่ดินประเภทพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีพ้ืนที่น๎อยที่สุดในลุํมน้ําสาขา 

ตารางท่ี 4  สภาพการใช๎ที่ดินในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ปี 2559 

สัญลักษณ์ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
A พื้นที่เกษตรกรรม 1,038,847 77.75 
A1 พื้นที่นา 18,090 1.35 

A100 นาร๎าง 12,234 0.92 
A101 นาข๎าว 5,856 0.44 
A2 พืชไร่ 48,913 3.66 

A200 ไรํร๎าง 2,565 0.19 
A203 อ๎อย 16,021 1.20 
A204 มันสําปะหลัง 23,613 1.76 
A205 สับปะรด 6,067 0.45 

A205/A302 สับปะรด/ยางพารา 148 0.01 
A205/A303 สับปะรด/ปาล์มน้ํามัน 191 0.01 
A205/A416 สับปะรด/ขนุน 129 0.01 

A220 แตงโม 179 0.01 
A3 ไม้ยืนต้น 848,088 63.48 

A301 ไม๎ยืนต๎นผสม 1,003 0.08 
A302 ยางพารา 732,138 54.80 

A302/A303 ยางพารา/ปาล์มน้ํามัน 72 0.01 
A302/A305 ยางพารา/สัก 243 0.02 
A302/A322 ยางพารา/กฤษณา 72 0.01 
A302/A401 ยางพารา/ไม๎ผลผสม 2,777 0.20 
A302/A403 ยางพารา/ทุเรียน 364 0.03 
A302/A411 ยางพารา/กล๎วย 1,436 0.11 
A302/A413 ยางพารา/ลําไย 69 0.01 
A302/A416 ยางพารา/ขนุน 468 0.04 
A302/A419 ยางพารา/มังคุด 832 0.06 
A302/A420 ยางพารา/ลางสาด ลองกอง 330 0.02 

A303 ปาล์มน้ํามัน 80,825 6.05 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 4  สภาพการใช๎ที่ดินในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ปี 2559 (ตํอ) 

สัญลักษณ์ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
A304 ยูคาลิปตัส 21,306 1.59 
A305 สัก 4,336 0.32 
A307 สนประดิพัทธ์ 399 0.03 
A308 กระถิน 305 0.02 
A315 ไผํปลูกเพ่ือการค๎า 337 0.02 
A317 หมาก 156 0.01 

A317/A419 หมาก/มังคุด 96 0.01 
A322 กฤษณา 206 0.02 
A323 ตะกู 130 0.01 
A4 ไม้ผล 98,599 7.38 

A400 ไม๎ผลร๎าง/เสื่อมโทรม 161 0.01 
A401 ไม๎ผลผสม 27,385 2.05 
A403 ทุเรียน 21,686 1.62 

A403/A404 ทุเรียน/เงาะ 1,281 0.10 
A403/A407 ทุเรียน/มะมํวง 486 0.03 
A403/A413 ทุเรียน/ลําไย 523 0.04 
A403/A416 ทุเรียน/ขนุน 3,773 0.28 
A403/A419 ทุเรียน/มังคุด 13,911 1.04 
A403/A420 ทุเรียน/ลางสาด ลองกอง 1,559 0.12 
A403/A429 ทุเรียน/มะปราง มะยงชิด 66 0.01 

A404 เงาะ 1,017 0.07 
A404/A419 เงาะ/มังคุด 903 0.07 
A404/A420 เงาะ/ลางสาด ลองกอง 113 0.01 

A405 มะพร๎าว 954 0.07 
A405/A407 มะพร๎าว/มะมํวง 180 0.01 
A405/A408 มะพร๎าว/มะมํวงหิมพานต์ 79 0.01 

    
 

 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 4  สภาพการใช๎ที่ดินในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ปี 2559 (ตํอ) 

สัญลักษณ์ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
A407 มะมํวง 768 0.06 

A407/A408 มะมํวง/มะมํวงหิมพานต ์ 96 0.01 
A407/A419 มะมํวง/มังคุด 63 0.01 

A408 มะมํวงหิมพานต ์ 8,145 0.61 
A411 กล๎วย 294 0.02 

A411/A416 กล๎วย/ขนุน 177 0.01 
A413 ลําไย 1,618 0.12 

A413/A416 ลําไย/ขนุน 155 0.01 
A413/A419 ลําไย/มังคุด 771 0.06 
A413/A420 ลําไย/ลางสาด ลองกอง 85 0.01 

A415 มะละกอ 115 0.01 
A416 ขนุน 4,923 0.37 

A416/A419 ขนุน/มังคุด 885 0.07 
A416/A420 ขนุน/ลางสาด ลองกอง 165 0.01 
A416/A429 ขนุน/มะปราง มะยงชิด 536 0.04 

A419 มังคุด 2,553 0.19 
A419/A420 มังคุด/ลางสาด ลองกอง 2,169 0.16 
A419/A429 มังคุด/มะปราง มะยงชิด 237 0.02 

A420 ลางสาด ลองกอง 302 0.02 
A420/A429 ลางสาด ลองกอง/มะปราง มะยงชิด 150 0.01 

A427 ส๎มโอ 206 0.01 
A429 มะปราง มะยงชิด 112 0.01 

A5 พืชสวน 537 0.04 
A502 พืชผัก 414 0.03 
A515 เห็ด 123 0.01 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 3,459 0.26 

A700 โรงเรือนร๎าง 128 0.01 
A701 ทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์ 240 0.02 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 4  สภาพการใช๎ที่ดินในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ปี 2559 (ตํอ) 

สัญลักษณ์ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 2,977 0.22 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 124 0.01 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 21,158 1.58 

A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําร๎าง 2,390 0.18 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 2,095 0.16 
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ๎ง 16,653 1.25 

F พื้นที่ป่าไม้ 187,278 14.02 
F100 ปุาไมํผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 7,649 0.57 
F101 ปุาไมํผลัดใบสมบูรณ์ 123,333 9.23 
F200 ปุาผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 11,763 0.88 
F201 ปุาผลัดใบสมบูรณ์ 36,783 2.75 
F301 ปุาชายเลนสมบูรณ์ 4,036 0.30 
F401 ปุาพรุสมบูรณ์ 1,677 0.13 
F501 ปุาปลูกสมบูรณ์ 2,037 0.15 
W พื้นที่น้ า 44,037 3.37 

W101 แมํน้ํา ลําห๎วย ลําคลอง 8,046 0.60 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 427 0.03 
W201 อํางเก็บน้ํา 28,829 2.16 
W202 บํอน้ําในไรํนา 7,117 0.53 
W203 คลองชลประทาน 618 0.05 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 47,493 3.55 
U101 ตัวเมืองและยํานการค๎า 2,800 0.21 
U200 หมูํบ๎าน/ที่ดินจัดสรรร๎าง 277 0.02 
U201 หมูํบ๎านบนพ้ืนราบ 17,036 1.28 

U201/A401 หมูํบ๎านบนพ้ืนราบ/ไม๎ผลผสม 303 0.02 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันตําง ๆ 8,660 0.65 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 4  สภาพการใช๎ที่ดินในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ปี 2559 (ตํอ) 

สัญลักษณ์ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
U405 ถนน 6,180 0.46 
U500 พ้ืนที่อุตสาหกรรมร๎าง 217 0.02 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 9,087 0.68 
U503 ลานตากและแหลํงรับซื้อทางการเกษตร 107 0.01 
U601 สถานที่พักผํอนหยํอนใจ 119 0.01 
U603 สุสาน ปุาช๎า 2,113 0.16 
U605 สถานีบริการน้ํามัน 91 0.01 
U701 สนามกอล์ฟ 503 0.04 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 17,438 1.31 
M101 ทุํงหญ๎าธรรมชาติ 3,136 0.23 
M102 ทุํงหญ๎าสลับไม๎พํุม/ไม๎ละเมาะ 9,289 0.69 
M201 พ้ืนที่ลุํม 2,108 0.16 
M300 เหมืองเกํา บํอขุดเกํา 136 0.01 
M301 เหมืองแรํ 208 0.02 
M302 บํอลกูรัง 436 0.03 
M304 บํอดิน 123 0.01 
M401 พ้ืนที่กองวัสดุ 76 0.01 
M405 พ้ืนที่ถม 782 0.06 
M701 ที่ทิ้งขยะ 1,144 0.09 

รวม 1,336,093 100 

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมพัฒนาที่ดิน (2559) 
หมายเหตุ: เนื้อที่คํานวณด๎วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 10  แผนที่สภาพการใช๎ที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ปี 2559 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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บทที่ 3  
การตรวจเอกสาร 

3.1 ค าจ ากัดความ 
  ในการจัดทําแผนการใช๎ที่ดินตามคูํมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนการใช๎ที่ดิน 
กองนโยบายและแผนการใช๎ที่ดิน (2557) ได๎ให๎คําจํากัดความ ดังนี้ 
  3.1.1 การวางแผนการใช๎ที่ดิน (land use planning) หมายถึง การวิเคราะห์และประเมิน
ข๎อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อยํางมีระบบ เพ่ือเป็นการกําหนดวิธีการหรือการใช๎พ้ืนที่ไว๎
ลํวงหน๎าอยํางเป็นระบบ เป็นแนวทางในการใช๎พ้ืนที่และทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพและตรงกับ
ความต๎องการของชุมชน ในการที่จะนําไปสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืนตํอไปในอนาคต 
  3.1.2 ชุดดิน (soil series) เป็นการจําแนกดินต่ําสุดของระบบ ที่ใช๎ลักษณะและสมบัติทาง
สัณฐาน กายภาพ เคมี แรํ และจุลสัณฐานที่มีความสําคัญตํอการใช๎ประโยชน์ที่ดินและการจัดการที่ดิน 
  3.1.3 กลุํมชุดดิน (soil groups) เป็นการรวบรวมชุดดินหรือดินคล๎ายที่มีลักษณะและสมบัติ
ตํางๆ ของดินในด๎านการใช๎ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดินที่คล๎ายคลึงกันมาจัดจําแนกอยูํในกลุํมชุดดิน
เดียวกันอยํางมีระบบ โดยยึดหลักเกณฑ์จากปัจจัยการเกิดดินและการพัฒนาการของดิน ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกดินระบบอนุกรวิธานดินเป็นหลัก กลุํมชุดดินเดียวกันจึงมีศักยภาพในการใช๎ประโยชน์ที่ดินและ
การจัดการดินคล๎ายคลึงกัน ทําให๎มีความสามารถในการผลิตของดินใกล๎เคียงกันด๎วย (วุฒิชาติ, 2552) 
  3.1.4 หนํวยที่ดิน (soil mapping unit) เป็นการจัดรวมแผนที่ดินที่ได๎จากการศึกษา
คุณลักษณะดิน ให๎ครอบคลุมการจัดการในด๎านตํางๆ เพ่ือจัดเป็นหนํวยพ้ืนที่ที่มีสมบัติเฉพาะตัวของ
ดินนั้นๆ ในหนํวยที่ดินเดียวกัน สามารถใช๎ประโยชน์ในการประเมินคําที่ดินเพ่ือจัดระดับความ
เหมาะสมของที่ดิน 
  3.1.5 ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน (Land Utilization Types: LUTs) คือ สภาพการผลิต
พืชในที่ดินผืนหนึ่งโดยอาจจะมีทั้งพืชเดี่ยวหรือพืชที่ปลูกเป็นระบบ จําแนกประเภทตามปัจจัยตํางๆ 
เชํน พันธุ์พืชที่ใช๎ การจัดการ การใช๎เทคโนโลยี การเขตกรรม และระยะเวลาปลูก เป็นต๎น 
  3.1.6 การประเมินคุณภาพที่ดิน (land evaluation) เป็นการพิจารณาศักยภาพของหนํวย
ทรัพยากรที่ดินตํอการใช๎ประโยชน์ที่ดินประเภทตํางๆ ในระดับการจัดการที่แตกตํางกัน วิธีการ
ประเมินคุณภาพที่ดินมีหลายวิธี กลุํมนโยบายและวางแผนการใช๎ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช๎
ที่ดินได๎เลือกใช๎วิธีการประเมินคุณภาพที่ดินในหลักการของ FAO Framework (1983) 
  3.1.7 การประเมินคุณภาพที่ดินด๎านกายภาพ (physical land evaluation) เป็นการ
จําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืช โดยพิจารณาจากสมบัติทางกายภาพและเคมีดิน 
ซึ่งแสดงไว๎ในแผนที่ดินและตารางสมบัติดิน/ที่ดิน โดย FAO (1976) ให๎ความหมายการประเมิน
คุณภาพที่ดินวําเป็นกระบวนการในการประเมินผลตอบสนองของที่ดินในการใช๎ประโยชน์อยําง
เฉพาะเจาะจง การประเมินจะเกี่ยวข๎องกับการวิเคราะห์ ตีความข๎อมูลทางด๎านสภาพภูมิประเทศ      
ดิน พืชพันธุ์ ภูมิอากาศ และข๎อมูลด๎านอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือมาทําการแยกแยะและเปรียบเทียบกับชนิด
ของการใช๎ที่ดิน เพ่ือทําให๎ทราบวําแตํละชนิดการใช๎ที่ดินจะสามารถตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว๎ได๎มากน๎อยเพียงใด 
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  3.1.8 ชั้นความเหมาะสมของที่ดิน (land suitability class) เป็นผลของการประเมิน
คุณภาพดิน โดยแสดงข๎อจํากัดของคุณลักษณะที่ดินที่มีผลโดยตรง คือ การใช๎ประโยชน์ที่ดิน 
  3.1.9 ที่ดินมีความเหมาะสมสูง (highly suitable) การใช๎ที่ดินไมํมีข๎อจํากัดใดๆ ที่จะลด
ความสามารถในการผลิต หรือจะต๎องเพ่ิมปัจจัยในการผลิตตํางๆ 
  3.1.10 ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง (moderately suitable) ที่ดินมีความเหมาะสมใน
การใช๎ประโยชน์ แตํมีข๎อจํากัดบางอยํางที่อาจลดความสามารถในการผลิตหรือจะต๎องเพ่ิมปัจจัยการ
ผลิตเพ่ือรักษาระดับความสามารถในการผลิตของที่ดิน เมื่อเปรียบเทียบกับที่ดินที่อยูํในระดับความ
เหมาะสมสูง 
  3.1.11 ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กน๎อย (marginally suitable) ที่ดินมีข๎อจํากัดในการใช๎
ประโยชน์อยูํในระดับรุนแรง ซึ่งการได๎รับผลตอบแทนหรือการใช๎ปัจจัยการผลิตแทบจะไมํคุ๎มคําตํอการ
ลงทุน 
  3.1.12 ที่ดินไมํมีความเหมาะสม (not suitable) ที่ดินไมํเอ้ืออํานวยตํอการใช๎ประโยชน์อยําง
ยั่งยืน ซึ่งผลตอบแทนจากการใช๎ที่ดินไมํค๎ุมคําแกํการลงทุน 

3.2 ดินและท่ีดิน 
  3.2.1 ดิน 
   ดิน (soil) ตามความหมายทางปฐพีวิทยา (soil science) หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ
(natural body) ที่ปกคลุมพ้ืนผิวโลก อยูํเป็นชั้นบางๆ เกิดจากการแปรสภาพหรือผุพังสลายตัวของ
หินและแรํ ผสมคลุกเคล๎ารวมกับอินทรียวัตถุท่ีเกิดจากการเนําเปื่อยผุพังของเศษซากพืชซากสัตว์ที่ทับ
ถมกันอยูํบนดิน เกิดการเกาะตัวกันเป็นเม็ดดิน (soil aggrgate) และสะสมอยูํเป็นชั้นๆ (profile) โดย
มีลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ สิ่งมีชีวิต และระยะเวลาเป็นปัจจัยรํวมที่ควบคุมและกําหนดให๎
ดินในแตํละสถานที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและแตกตํางกันไป (บรรเจิด, 2523) 
   กรมพัฒนาที่ดิน (2551) ให๎ความหมายของ “ดิน” ตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน  
พ.ศ. 2551 หมายความรวมถึงหิน กรวด ทราย แรํธาตุ น้ํา และอินทรียวัตถุตํางๆที่เจือปนกับ
เนื้อดินด๎วย ด๎านความหมายของดินในระบบ Soil Taxonomy นั้น สํานักสํารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน (2557) หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติที่ประกอบด๎วยของแข็ง ของเหลว และก๏าซที่เกิดปก
คลุมพ้ืนผิวโลก โดยมีลักษณะสําคัญที่ปรากฎเห็นเดํนชัด ได๎แกํ ชั้นดินที่เป็นผลมาจากกระบวนการ
สร๎างดิน ได๎แกํ การเพิ่มเติม การสูญเสีย การเคลื่อนย๎าย และการแปรสภาพ ยิ่งไปกวํานั้นดินดังกลําว
ยังเป็นวัตถุสําคัญในการหยั่งรากของพืช เพ่ือให๎พืชเจริญงอกงามผลิดอกออกผล อันเป็นสํวนหนึ่งที่
สําคัญของระบบแวดล๎อมตามธรรมชาติที่จะขาดเสียมิได๎ นอกจากนี้ ดินตามพจนานุกรมปฐพีวิทยา 
(คณะกรรมการจัดทําปทานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) หมายถึง 2 ความหมาย คือ 
   1) อินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุที่ไมํจับตัวแข็งเป็นหิน ซึ่งปกคลุมพ้ืนผิวโลกเป็น
ตัวกลางธรรมชาติสําหรับการเจริญเติบโตของพืช 
   2) อินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุที่ไมํจับตัวแข็งเป็นหิน ซึ่งปกคลุมพ้ืนผิวโลกเป็นผล
มาจากปัจจัยด๎านการกําเนิดและสภาพแวดล๎อม ได๎แกํ ภูมิประเทศ สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์ )         
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สภาพภูมิประเทศ วัตถุต๎นกําเนิดและระยะเวลา ความเหมาะสมตํอการผลิตพืชของดินแตกตํางกัน 
เนื่องมาจากลักษณะ และสมบัติทางกายภาพ เคมีชีวภาพ และสัณฐานวิทยา 
   ดังนั้น สรุปได๎วํา ดิน หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ หรือ อินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุ
ที่ไมํจับตัวแข็งเป็นหิน ซึ่งเกิดขึ้นบนพ้ืนผิวโลก ที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแรํตํางๆ ดินมี
ลักษณะและสมบัติแตกตํางกันไปในที่ตํางๆของโลกเนื่องจากปัจจัยที่สําคัญ คือ ภูมิอากาศ วัตถุต๎น
กําเนิด สภาพภูมิประเทศ พืชพรรณ สิ่งมีชีวิต และระยะเวลา ใช๎ประโยชน์ในการผลิตพืชผลทางการ
เกษตร ปุาไม๎ และอ่ืนๆ ดินเป็นสํวนที่มีความสําคัญตํอการดํารงชีพของมนุษย์มาก 
  3.2.2 ที่ดิน 
   ที่ดิน (land) หมายถึง พ้ืนที่บริเวณหนึ่งบนผิวโลก มีขอบเขตและตําแหนํงที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ ประกอบด๎วยลักษณะที่สําคัญ คือ สภาพแวดล๎อมทั้งทางกายภาพและชีวภาพซึ่งมีอิทธิพล
ตํอการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้นที่ดินจึงไมํได๎หมายถึงดินเพียงอยํางเดียวแตํจะหมายรวมถึง
ลักษณะภูมิสัณฐาน (landforms) ภูมิอากาศ (climate) อุกทกวิทยา (hydrology) พืชพรรรณ 
(vegetation) และสัตว์ (fauna) เป็นต๎น จากคําจํากัดความที่กลําวมาจะเห็นได๎วํา “ที่ดิน” และ 
“ดิน” มีความหมายแตกตํางกัน “ที่ดิน” เป็นอสังหาริมทรัพย์อยํางหนึ่ง หรือเป็นพ้ืนที่บริเวรหนึ่งของ
ผิวดลก ซึ่งมีการแบํงอาณาเขตตามที่มนุษย์กําหนดไว๎ ที่ดินมีลักษณะเป็น 2 มิติ (two dimensions) คือ 
กว๎างกับยาว สํวน “ดิน” เป็นเทหวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยํางหนึ่ง ประกอบกันขึ้นเป็นสํวนหนึ่ง
ของภูมิประเทสหรือของที่ดิน มีลักษณะเป็น 3 มิติ (three dimensions) คือ กว๎าง ยาว ลึก ตามหลัก
ปฐพีวิทยาธรรมชาติ (pedology) จึงจําเป็นต๎องศึกษาลักษณะของดิน ตามความลึกจากผิวดิน ลงไป
ข๎างลํางด๎วย หรือที่เราเรียกวําหน๎าตัดของดิน (soil profile) ดินในโลกมีมากมายหลายหมื่นชนิด สํวนใน
ประเทศไทยมีชนิดของดินไมํต่ํากวํา 300 ชุดดิน ดินแตํละพ้ืนที่ล๎วนมีลักษณะและสมบัติที่สามารถระบุ
ได๎ตามหลักวิทยาศาสตร์แตกตํางกันไป ดังนั้นที่ดินแปลงหนึ่งอาจจะประกอบด๎วยดินเพียงชนิดเดียว
หรือหลายชนิดก็ได๎ (เฉลียว, 2530) 
   “ที่ดิน” ตามความหมายของพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 หมายความวํา 
ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551) และความหมายตามพจนานุกรมปฐพีวิทยา 
(ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2551) ให๎ความหมายของที่ดินวํา หมายถึง บริเวณที่เป็นของแข็งของพ้ืนผิวโลก 
ซึ่งมีความสําคัญตํอกิจกรรมตํางๆ ของมนุษย์ บางครั้งหมายความรวมถึงแหลํงน้ําที่เกิดอยูํภายใต๎พ้ืนที่
นั้นด๎วย ในทางเศรษฐศาสตร์ถือวําที่ดินเป็นปัจจัยสําคัญอยํางหนึ่งของการผลิตที่ได๎มาจากธรรมชาติ 
รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติตํางๆ ที่มีอยูํในแหลํงกําเนิดนั้น เชํน เหมืองแรํ สัตว์ปุา ไม๎เศรษฐกิจ ปลา 
น้ํา ถํานหิน และความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
   ดังนั้น สรุปได๎วํา ที่ดิน หมายถึง พ้ืนที่ที่มีอยูํตามธรรมชาติ อันอาจใช๎ประโยชน์สนอง
ความต๎องการของมนุษย์ในทางด๎านตํางๆ ที่ดิน และ ดิน มีความหมายแตกตํางกัน โดยที่ดินเป็น
อสังหาริมทรัพย์อยํางหนึ่งหรือเป็นพ้ืนที่บริเวณหนึ่งบนพ้ืนผิวโลก สํวนดินเป็นเทหวัตถุธรรมชาติอยําง
หนึ่งประกอบกันขึ้นเป็นสํวนหนึ่งของที่ดิน ที่ดินมีการใช๎ประโยชน์และแบํงอาณาเขตตามที่มนุษย์
กําหนดไว๎ 
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  3.2.3 การใช๎ประโยชน์ที่ดิน 
   การใช๎ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง การใช๎ประโยชน์ที่ดินซึ่งเป็นกิจจกรรรมของมนุษย์ที่
กระทําตํอทรัพยากรที่ดิน เพื่อตอบสนองความต๎องการทั้งด๎านวัตถุหรือจิตใจหรือทั้งสองอยําง โดยการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะกายภาพบนพ้ืนที่ดินหรือปลูกสร๎างสิ่งตํางๆ เชํน การทําเกษตรกรรม การทํา
เหมืองแรํ การกํอสร๎างอาคารที่อยูํอาศัย เป็นต๎น (สมเจตน์, 2524) 
   การใช๎ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง การนําที่ดินมาใช๎สนองความต๎องการของมนุษย์ในด๎าน
ตํางๆ เชํน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และที่อยูํอาศัย (บรรเจิด พลางกูร, 2523 อ๎างถึง
ใน สถิตย์ วัชรกิตติ, 2525)  
   การใช๎ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง การใช๎ที่ดินในปัจจุบันหรืออนาคตเพ่ือการเกษตร          
การอุตสาหกรรมปุาไม๎ หรือเปลี่ยนพ้ืนที่ปุาบางสํวนเป็นแหลํงน้ํา  เชํน การสร๎างเขื่อน เป็นต๎น (กาญจน์เขจร 
ชูชีพ, 2532)  
   การใช๎ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง หมายถึง การใช๎ที่ดินเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
มนุษย์ หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชํน อาคารบ๎านเรือน อุตสาหกรรม การขนสํง พักผํอนหยํอนใจ 
หรือพ้ืนที่คุ๎มครองทางธรรมชาติ (The Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD), 2005)  
   การใช๎ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง การใช๎ที่ดินเพ่ือบําบัดความต๎องการของมนุษย์         
เชํน ทําการเกษตร แหลํงน้ํา ที่อยูํอาศัย และใช๎พ้ืนที่ปุา โดยมีขนาดของที่ดินในการใช๎ประโยชน์ 
ตํางๆกันไป (บุญยเกียรติ แสงวัณณ์, 2535 อ๎างถึงใน สไบทอง กันนะ, 2556) 
   ดังนั้น สรุปได๎วํา การใช๎ประโยชน์ที่ดิน หมายถึงการใช๎ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของมนุษย์อยํางใดอยํางหนึ่ง และการใช๎ประโยชน์ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงการ
ใช๎ประโยชน์จากที่ดินทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต เพ่ือตอบสนองความต๎ องการของมนุษย์ เชํน 
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ที่อยูํอาศัย รวมถึงใช๎ประโยชน์จากพ้ืนที่ปุาไม๎ ซึ่งขนาดของ
การใช๎ประโยชน์ที่ดินแตกตํางกันไป และเม่ือความต๎องการในด๎านใดด๎านหนึ่งชัดเจนขึ้น ขนาดของการ
ใช๎ประโยชน์ด๎านนั้นจะชัดเจนมากขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช๎ที่ดินโดยรอบ เชํน การบุกรุก
พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรม เป็นต๎น 
  3.2.4 ปัญหาการจัดการที่ดิน 
   เฉลียว (2532) กลําวถึง การจัดการที่ดินในพ้ืนที่การเกษตร เนื่องจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม ประชากรไมํน ๎อยกวําร ๎อยละ 75 อาศัยอยู ํในชนบทและยึดอาช ีพ
การเกษตร เพ่ือดํารงชีวิตดังนั้นทรัพยากรที่ดินจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต            
แตํทรัพยากรดินหรือที่ดินมีปัญหาในการใช๎ประโยชน์อยํางมากมาย จึงจําเป็นต๎องมีการจัดการที่ดี 
หรือพัฒนาให๎มีความสามารถในการผลิตตํอหนํวยพ้ืนที่ให๎สูงขึ้นเพ่ือสนองตํอความต๎องการของ
ประชาชนที่เพ่ิมข้ึน 
   พิทยากร (2551) รายงานวํา เนื่องจากทรัพยากรที่ดินของประเทศไทยมีจํากัด มีพ้ืนที่
เพียง 320.7 ล๎านไรํ แตํในจํานวนนี้เป็นดินที่เหมาะสมพอจะนํามาใช๎ทํานา ทําไรํ และทําสวน ประมาณ 
160 ล๎านไรํ หรือประมาณร๎อยละ 50 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ สํวนที่เหลือเป็นพ้ืนที่ที่ไมํเหมาะสมตํอการ
เพาะปลูกประกอบกับการที่ประชากรเพ่ิมข้ึนทุกปี กํอให๎เกิดปัญหาด๎านการจัดการที่ดินหลายประการ 
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ปัญหาที่สําคัญประการหนึ ่งคือการใช๎ที ่ดินที ่ไมํเหมาะสมกับสมรรถนะที่ดิน จากรายงานการใช๎
ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2541 เปรียบเทียบกับความเหมาะสมของที่ดินของประเทศไทย พบวํามีการ
ใช๎ที่ดินที่ไมํถูกต๎องตามสมรรถนะที่ดิน ประมาณ 101.87 ล๎านไรํ หรือคิดเป็น 31 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่
ทั้งประเทศ โดยสํวนใหญํเป็นการทํานาข๎าวบนดินที่ไมํเหมาะสม 90.41 ล๎านไรํ การปลูกพืชไม๎ผล   
และไม๎ยืนต๎นบนดินที่ไมํเหมาะสม 17.5 ล๎านไรํ และการปลูกพืชไรํบนที่ลาดเขาสูงกวํา 35 เปอร์เซ็นต์ 
จํานวน 3.95 ล๎านไรํ นอกจากนี้ที่ดินบางแหํงเหมาะสมที่จะใช๎ทางการเกษตร แตํกลับนําไปใช๎
ประโยชน์ในด๎านอ่ืนๆ เชํน สร๎างโรงงานอุตสาหกรรมและบ๎านจัดสรร 
   จากรายงานกรมพัฒนาที่ดิน (2558) ระบุวํา เนื่องจากทรัพยากรที่ดินของประเทศไทย
มีอยํางจํากัด โดยมีพ้ืนที่เพียง 320.7 ล๎านไรํ ซึ่งสอดคล๎องกับพิทยากร (2551) เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ประมาณ 174 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 54.36 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ ประกอบกับปัญหาประชากรเพ่ิมมาก
ขึ้นทําให๎เกิดปัญหาการใช๎ที่ดินไมํเหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน ทําให๎เกิดผลกระทบคือ จากข๎อมูลปี 
2549-2556 พบวํา พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร๎าง พ้ืนที่น้ํา พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด และพ้ืนที่เกษตรกรรม  
มีแนวโน๎มเพ่ิมมากขึ้น จากการขยายตัวของชุมชน (จําเป็นต๎องใช๎พ้ืนที่เพ่ืออยูํอาศัยและเป็นพ้ืนที่ทํา
กิน) ในขณะที่พ้ืนที่ปุาไม๎ มีปริมาณลดลงเรื่อยๆ โดยในปี 2556 มีเนื้อที่ เพียง 109.26 ล๎านไรํ          
หรือร๎อยละ 34.06 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 

3.3 การประเมินคุณภาพที่ดิน 
  การประเมินคุณภาพที่ดิน เป็นขั้นตอนสําคัญในการวางแผนการใช๎ที่ดิน เนื่องจากสามารถ
แสดงข๎อมูลการจัดการที่ดินที่ควรทําในปัจจุบัน และสิ่งใดจะเกิดขึ้นเมื่อปลูกพืชแบบเดิมตํอไป      
แสดงแนวทางการปรับปรุงที่ดินที่สามารถทําได๎ หากต๎องการปลูกพืชเดิมอยูํ ความยั่งยืนในการใช๎
ประโยชน์ที่ดินแบบเดิมหรือโอกาสที่ได๎ผลตอบแทน รวมทั้งแสดงถึงปัจจัยที่จําเป็นต๎องใช๎ในการผลิต 
เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตในระดับท่ีต๎องการ 
  FAO (1976) รายงานวําการประเมินคุณภาพที่ดินในประเทศตํางๆ ได๎มีมากํอนในปี  
ค.ศ. 1970 และแตํละประเทศก็จะมีระบบเป็นของตนเองทําให๎เกิดปัญหาในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลความรู๎
แกํกันและกัน องค์การอาหารและการเกษตรแหํงสหประชาชาติ (FAO) จึงได๎ทําการกําหนดมาตรฐาน
การประเมิน ให๎ เป็นหลักสากลขึ้น โดย เชิญผู๎ เ ชี่ ยวชาญ ทั่ ว โลกมาประชุมตกลงกัน ในปี  
ค.ศ. 1973 จากนั้นได๎มีการกําหนดกรอบแนวทางและพิมพ์เป็นเอกสารขึ้นได๎สําเร็จในปี ค.ศ. 1975 
  Mcrac and Burnham (1981) เสนอวํา ที่ดินสามารถประเมินทางตรงได๎ โดยการสังเกตจาก           
การเจริญเติบโตของพืช ผลลัพธ์ที่ได๎ต๎องมีความเหมาะสมในพ้ืนที่ที่เฉพาะเจาะจงและการใช๎ที่ดินเพียงอยํางเดียว 
โดยต๎องคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ การประเมินทางตรงผู๎ประเมินต๎องรวบรวมข๎อมูลทรัพยากรตํางๆ        
ข๎อมูลปัจจุบันเพียงอยํางเดียวไมํเพียงพอ ซึ่งการประเมินที่ดินสํวนมากประเมินทางอ๎อม โดยมี               
การประมาณคําของดินและอิทธิพลของพ้ืนที่อยํางเฉพาะเจาะจงจึงจะประสบความสําเร็จ การใช๎ที่ดิน
อยํางมีหลักการและคุณภาพของที่ดิน จะสามารถอนุมานจากการสังเกตจากคุณสมบัติตํางๆ 
  Dent (1985) กลําววํา การประเมินคุณภาพที่ดิน เป็นวิธีการศึกษาศักยภาพของที่ดิน     
เมื่อถูกนําไปใช๎ประโยชน์ในด๎านตํางๆ โดยอาศัยข๎อมูลตํางๆ เชํน การสํารวจภาคสนาม ภูมิอากาศ ดิน 
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พืชที่ปลูก และข๎อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องของความต๎องการในการใช๎ประโยชน์ที่ดิน อยํางไรก็ตามควรมี
การวิเคราะห์ข๎อมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมควบคูํกันเพ่ือให๎การประเมินมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  คํารณ (2544) กลําววํา ในการประเมินคุณภาพที่ดินจะถือวําที่ดินเป็นทรัพยากร หรือเป็น
อุปทาน (supply) ขณะที่การใช๎ที่ดินเป็นอุปสงค์ (demand) ที่ดินแตํละแหํงจะมีคุณภาพที่ดิน (land 
quality) จําเพาะตามคุณลักษณะที่ดิน (land characteristics) ซึ่งประกอบด๎วยคุณลักษณะของภูมิอากาศ 
(climatic factor) และคุณลักษณะของดิน (soil characteristics) คุณภาพที่ดินที่กําหนดขึ้นนี้ต๎องมี
อิทธิพลตํอการเจริญเติบโต และระดับของผลผลิตพืช เพ่ือที่จะได๎มาตรวจวัดวําสามารถจะปลูกพืช
อะไรได๎บ๎าง และมีความเหมาะสมหรือข๎อจํากัดด๎านใดบ๎าง มากน๎อยเพียงใด เพราะพืชแตํละชนิด
ต๎องการปัจจัยในการเจริญเติบโต (land use requirement) แตกตํางกัน 
  สําหรับประเทศไทยกรมพัฒนาที่ดิน ได๎เป็นผู๎นําระบบการประเมินคุณภาพที่ดินตาม
หลักการ FAO ดังกลําวมาใช๎อยํางเป็นทางการใน พ.ศ. 2528 อาจกลําวได๎วําเป็นหนํวยงาน
ราชการหนํวยแรก โดยนํามาใช๎วางแผนการใช๎ที่ดินระดับจังหวัด โดยเริ่มที่จังหวัดนราธิวาสเป็น
จังหวัดแรก จากนั้นนํามาประยุกต์ใช๎กับงานด๎านตํางๆ ของกรม และใช๎ระบบดังกลําวตํอมาจนถึง
ปัจจุบัน 
  3.3.1 หลักการประเมินคุณภาพที่ดิน 
   หลักการประเมินคุณภาพท่ีดิน ที่กําหนดโดย FAO (1983) สามารถกําหนดได๎ดังนี้ 
   1) ความเหมาะสมของที่ดิน (land suitability) เป็นหลักเกณฑ์ในการจําแนกที่สําคัญ
สําหรับการใช๎ที่ดินที่ เฉพาะเจาะจง หลักเกณฑ์ดังกลําวเป็นที่ยอมรับกันแล๎ววําในการใช๎ที่ดิน
เฉพาะเจาะจงจะมีปัจจัยข๎อจํากัดหรือความต๎องการในการแตกตํางกันไปแตํละพ้ืนที่ ดังนั้นการใช๎ที่ดิน
จึงต๎องยึดความเหมาะสมของที่ดินเป็นหลัก เชํน ที่ลุํมยํอมเหมาะสมตํอการทํานา แตํไมํเหมาะสมแกํ         
การปลูกพืชไรํ หรือปุาไม๎ 
   2) การประเมินต๎องมีการเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่จะได๎รับกับปัจจัยที่ต๎องนํามา
ลงทุนในที่ดินแตํละประเภท 
   3) การประเมินจําเป็นต๎องใช๎สหวิทยาการ โดยใช๎ความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการใช๎ที่ดิน เศรษฐกิจและสังคม เป็นต๎น มาพิจารณารํวมกัน 
   4) ผลที่ได๎จากการประเมินจะใช๎ได๎เฉพาะที่เทํานั้น เพราะปัจจัยของแตํละพ้ืนที่             
ยํอมแตกตํางกัน 
   5) ความเหมาะสม (suitability) หมายถึง การใช๎อยํางเกิดผลยั่งยืนนาน ทั้งนี้เพราะ          
การประเมินจะครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ ซึ่งจะต๎องมีการดูแลรักษาปูองกันมิให๎เกิดเสียสมดุลธรรมชาติ 
และสามารถมีใช๎อยํางตํอเนื่อง 
   6) การประเมินจะต๎องมีการเปรียบเทียบการใช๎ที่ดินมากกวําหนึ่งแบบ เชํน 
เปรียบเทียบระหวํางพืชแตํละชนิดหรือระบบการปลูกพืชแตํละระบบ หากไมํมีการเปรียบเทียบแล๎วจะ
ทําให๎การใช๎ที่ดินอื่นๆ ที่เหมาะสมกวํา อาจจะถูกละเลยอันเป็นผลเสียได๎ 
  3.3.2 รูปแบบการประเมินคุณภาพท่ีดินของ FAO Framework สามารถทําได๎ 2 รูปแบบ 
   1) การประเมินทางด๎านคุณภาพ เป็นการประเมินเชิงกายภาพเทํานั้น วําที่ดินนั้นๆ 
เหมาะสมมากหรือน๎อยเพียงใดตํอการใช๎ประโยชน์ที่ดินประเภทตํางๆ 
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   2) การประเมินทางด๎านปริมาณหรือด๎านเศรษฐกิจ ซึ่งจะให๎คําตอบแทนในรูปผลผลิต
ที่ได๎รับตัวเงินในการลงทุนและตัวเงินจากผลตอบแทนที่ได๎รับ ซึ่งจะไมํกลําวถึงในการศึกษาครั้งนี้ 
  3.3.3 ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน (Land Utilization Type) 
   เป็นชนิดหรือระบบการใช๎ที่ดินที่กลําวถึงสภาพการผลิตและเทคนิคในการดําเนินการ
ในการใช๎ที่ดิน ทั้งทางด๎านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ได๎แกํ ชนิดพืชที่ปลูก เงินทุน แรงงาน 
เครื่องจักร ขนาดของฟาร์ม ลักษณะถือครองที่ดิน โครงสร๎างพ้ืนฐานที่ต๎องการ การจัดการ วัสดุที่ใช๎
ในฟาร์ม เปูาหมายของการผลิต ผลผลิต ผลตอบแทนที่ได๎รับ เป็นต๎น 
   บัณฑิต และคํารณ (2542) กลําววํา ในการประเมินคุณภาพที่ดิน จะประเมินออกมา
วําหนํวยที่ดินนั้นๆ เหมาะสมกับประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินรูปแบบใดบ๎าง พืชชนิดเดียวกันแตํมี
สภาพการผลิต และการจัดการที่แตกตํางกันจะถือเป็นประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินคนละประเภท 

3.4 คุณภาพที่ดิน (Land Quality: LQ) 
  คุณภาพที่ดินคือ คุณสมบัติของที่ดินที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช      
คุณภาพที่ดินอาจประกอบด๎วยคุณลักษณะที่ดิน (land characteristic) ตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได๎ 
เชํน ความเป็นประโยชน์ของออกชิเจนตํอรากพืช (oxygen availability to roots) เป็นคุณภาพที่ดิน 
ซึ่งมีผลมาจากคุณลักษณะของที่ดินหลายตัว เชํน ชั้นการระบายน้ําของดิน (soil drainage class) 
ความลึกของระดับน้ําใต๎ดิน (depth of watertable) ระยะเวลาของน้ําทํวมขัง (period of 
waterlogging) เป็นต๎น 
  จะเห็นวําคุณภาพที่ดินนั้นในแตํละสิ่งแวดล๎อม คุณลักษณะที่ดินมี อิทธิพลตํอการ
เจริญเติบโตของพืช ความรุนแรงอาจไมํเทํากันหรือคนละตัว การประเมินคุณภาพที่ดินจึงจําเป็นต๎อง 
“ชั่งน้ําหนัก” วําสถานการณ์ใดควรจะใช๎คุณลักษณะที่ดินใดเป็นตัวนํา ซึ่งจะกลําวในรายละเอียด
ตํอไปนี้ 
  3.4.1 คุณภาพที่ดินที่นํามาประเมินสําหรับการปลูกพืชในระบบของ FAO Framework ได๎
กําหนดไว๎ทั้งหมด 25 ชนิด สําหรับประเทศไทยอาจนํามาใช๎เพียงไมํกี่ชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความพร๎อม
ของข๎อมูลความแตกตํางของภูมิภาค และระดับความรุนแรงของคุณลักษณะดินที่มีผลตํอผลผลิต ตลอดจน
ชนิดของพืช และความต๎องการใช๎ประโยชน์ที่ดิน คุณภาพที่ดินทั้ง 25 ชนิด มีดังนี้ 
   1) ความเข๎มของแสงอาทิตย์ (radiation regime): u 
   2) อุณหภูมิ (temperature regime): t 
   3) ความชุํมชื้นที่เป็นประโยชน์ตํอพืช (moisture availability): m 
   4) ความเป็นประโยชน์ของออกชิเจนตํอรากพืช (oxygen availability to root): o 
   5) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (nutrient availability): s 
   6) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (nutrient retention capacity): n 
   7) สภาวะการหยั่งลึกของราก (rooting conditions): r 
   8) สภาวะที่มีผลตํอการงอกของเมล็ดพืช (conditions affecting germination): g 
   9) ความชื้นในอากาศที่มีผลตํอการเจริญเติบโต (air humidity as affecting growth): h 
   10) สภาวะการสุกแกํ (conditions for ripening): i 
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   11) ความเสียหายจากน้ําทํวม (flood hazard): f 
   12) ความเสียหายจากภูมิอากาศ (climatic hazard): c 
   13) การมีเกลือมากเกินไป (excess of salts): x 
   14) สารพิษ (soil toxicities): z 
   15) โรคและศัตรูพืช (pasts and diseases): p 
   16) สภาวะการเขตกรรม (soil workability): k 
   17) ศักยภาพการใช๎เครื่องจักร (potential for mechanization): w 
   18) สภาวะสําหรับการเตรียมดิน (conditions for land preparation): v 
   19) สภาวะสําหรบัการกักเก็บและแปรรูป (conditions for storage and processing): q 
   20) สภาวะที่มีผลตํอเวลาใหผ๎ลผลิต (conditions affecting timing of production): y 
   21) การเข๎าถึงพ้ืนที่ (access within the production unit): a 
   22) ขนาดของหนํวยศักยภาพการจัดการ (size of potential management units): b 
   23) ที่ตั้ง (location): l 
   24) ความเสียหายจากการกัดกรํอน (erosion hazard): e 
   25) ความเสียหายจากการแตกทําลาย (degradation hazard): d 
  3.4.2 การเลือกคุณภาพของที่ดินเพื่อใช๎ในการประเมินความเหมาะสมของที่ดิน 
   เนื่องจากคุณภาพที่ดินมีทั้งหมด 25 ชนิด ประกอบด๎วยคุณลักษณะที่ดินจํานวนมาก
ถ๎าจะนําคุณภาพที่ดินทั้งหมดมาสูํขบวนการประเมิน อาจทําให๎ผลที่ได๎ไมํตรงกับความจริง จึงมีการ
กําหนดเงือ่นไขในการคัดเลือกคุณภาพท่ีดินวําจะต๎องมีครบอยํางน๎อย 3 ประการ ดังนี้ 
   1) จะต๎องมีผลตํอพืชหรือประเภทการใช๎ที่ดินนั้นๆ 
    ผลตํอพืช 
    (1)  มาก (large): จะมีผลกระทบทันทีทันใด ตอบสนองโดยตรง 
    (2)  ปานกลาง (moderate): จะมีผลกระทบมากพอสังเกตได๎ 
    (3)  น๎อย (slight or inapplicable): มีผลกระทบน๎อยมาก 
   2) คําวิกฤตต๎องพบในพ้ืนที่ที่จะปลูกพืชนั้นๆ 
    การเกิดขึ้นของคําวิกฤตในพ้ืนที่ที่จะปลูกพืช 
    (1)  เกิดขึ้นบํอยครั้ง (frequent) ระดับที่กระทบกระเทือนตํอผลผลิตจะเกิดขึ้น  
5 เปอร์เซ็นต์หรือสูงกวําของพ้ืนที่ 
    (2)  เกิดขึ้นบ๎าง (infrequent) ระดับที่กระทบกระเทือนตํอผลผลิตจะเกิดขึ้นน๎อย
กวํา 5 เปอร์เซ็นต์ 
    (3)  เกิดขึ้นน๎อยมากหรือไมํเกิดขึ้นเลย (rarely or never) ระดับความรุนแรง
ดังกลําวจะเกิดขึ้นน๎อยมากจนสามารถมองข๎ามไปได๎ 
   3) การรวบรวมข๎อมูลสามารถปฏิบัติได๎ในแตํละหัวข๎อข๎างต๎น สามารถรวบรวมได๎ 
(obtainable) ข๎อมูลสามารถได๎จากเอกสารหรือรายงานที่มีอยูํแล๎วหรือสามารถได๎จากการสํารวจใหมํ 
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  3.4.3 คุณภาพที่ดินที่นํามาประเมิน 
   จากเงื่อนไขการคัดเลือกคุณภาพที่ดิน ดังกลําวในข๎อ 3.4.1 และการลําดับความสําคัญ
ของคุณภาพที่ดิน พบวํา คุณภาพท่ีดินที่สมควรนํามาใช๎ประเมินสําหรับประเทศไทยมี 13 ชนิด ดังนี้ 
   1) ความเข๎มของแสงอาทิตย์  
    คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน (diagnostic characteristics) ได๎แกํ คําความยาวของ   
ชํวงแสง (day length) เพราะมีผลโดยตรงตํอการออกดอกของพืช พืชแตํละชนิดมีความต๎องการความ
ยาวของชํวงแสงที่มีอิทธิพลตํอการออกดอกแตกตํางกันออกไป พืชบางชนิดต๎องการชํวงแสงสั้น (short 
day) ถึงจะออกดอก บางชนิดต๎องการชํวงแสงยาว (long day) แตํพืชบางชนิดแสงไมํมีอิทธิพลตํอการ
ออกดอก คําความยาวของชํวงแสงจะแตกตํางกันออกไปตามจุดที่ตั้งบนเส๎นรุ๎งในแตํละชํวงเดือน 
   2) ระบบอุณหภูมิ  
    คุณลักษณะที่ ดิน เป็นตัวแทนได๎แกํ  คํ า อุณหภูมิ เฉลี่ ย ในฤดูปลูก ( mean 
temperature in growing period) เพราะอุณหภูมิมีอิทธิพลตํอการงอกของเมล็ด ตํอการออกดอก
ของพืชบางชนิดและมีสํวนสัมพันธ์กับขบวนการสังเคราะห์แสงซึ่งจะสํงผลกระทบตํอการเจริญเติบโต
ของพืช 
   3) ความชุํมชื้นที่เป็นประโยชน์ตํอพืช  
    คุณลักษณะที่ดินเป็นตัวแทนได๎แกํ ระยะเวลาการทํวมขังของน้ําในฤดูฝนปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยในรอบปีหรือความต๎องการน้ําในชํวงการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงการกระจายของ
น้ําฝน ในแตํละพ้ืนที่ และลักษณะของเนื้อดิน ซึ่งมีผลทางอ๎อมในเรื่องความจุในการอ๎ุมน้ําที่เป็นประโยชน์ตํอพืช 
    ความจุในการอ๎ุมน้ํา เนื้อดิน 
    (1) ต่ํามาก s (coarse sandy) 
    (2) ตํ่า ls (fine sandy) 
    (3) ปานกลาง scl,sl 
    (4) สูง sic,l,cl,c,sc (loamy and clay) 
    (5) สูงมาก si,sil,sicl,vfsl (silty and very fine sandy loam) 

    ชั้นมาตรฐาน ความจุในการอ๎ุมน้ํา (cm/cm of soil) 
    (1) ต่ํามาก < 0.05 
    (2) ตํ่า 0.05-0.10 
    (3) ปานกลาง 0.10-0.15 
    (4) สูง 0.15-0.20 
    (5) สูงมาก > 0.20 
    ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในแตํละพ้ืนที่ จะมีสํวนหนึ่งซึมซาบลงไปในดินสูํเบื้องลําง 
เมื่อดินอ่ิมตัวด๎วยน้ําแล๎วสํวนที่เหลือจะไหลํบําออกไปจากพ้ืนที่ ปริมาณน้ําฝนที่เหลืออยูํในดินซึ่งพืช
สามารถนําไปใช๎เป็นประโยชน์ได๎ เรียกวํา effective rainfall จากรายงานของ Kud Reservior 
Project (RID, 1970) ได๎แสดงวิธีประเมินคํา effective Rainfall จากปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาใน     
แตํละเดือน ดังนี้  
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    จํานวนน้ําฝนรายเดือน (มิลลิเมตร)  ปริมาณฝนใช๎การ (เปอร์เซ็นต์) 
    (1)  <10       0 
    (2) 11-100     80 
    (3) 101-200     70 
    (4) 201-250     60 
    (5) 251-300     55 
    (6)  >300     50 
    คําของ effective rainfall ที่คํานวณหาได๎ในชํวงฤดูปลูกพืช จะมีคําใกล๎เคียงกับ 
water in growing period ซึ่งคํานวณได๎ด๎วยโปรแกรม Cropwat ตามสูตรที่พัฒนาโดย USDA Soil 
Conservation Service ดังนี้ 
           Peff = (P(125-0.23P))/125     for  P ≤  250 
      Peff = 125/3+0.1P   for  P > 250 
    โดย Peff คือ ปริมาณน้ําฝนที่เหลืออยูํในดินซึ่งพืชสามารถนําไปใช๎เปน็ประโยชน์ได๎(เปอร์เซ็นต์) 
     P คือ ปริมาณน้ําฝน (มิลลิเมตร) 
   4) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนตํอรากพืช (oxygen availability) 
    คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนได๎แกํ สภาพการระบายน้ําของดิน ทั้งนี้เพราะพืช
โดยทั่วไป รากพืชต๎องการออกซิเจนในขบวนการหายใจ ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยของดินที่มีสภาพ   
การระบายน้ําดี จะมีการถํายเทอากาศระหวํางเหนือผิวดินกับภายในดินได๎ดี สํวนในดินที่มีสภาพการ
ระบายน้ําเลว การถํายเทอากาศเป็นไปได๎น๎อย ทําให๎ปริมาณก๏าชออออกซิเจนในดินที่ถูกรากพืชดูดไป
มีปริมาณลดลง ในขณะที่ก๏าชคาร์บอนไดออกไซด์ในดินที่ได๎จากขบวนการหายใจเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะมี
ผลกระทบกระเทือน ตํอการเจริญเติบโตของรากพืชและอาจตายได๎ในภาวะที่รากพืชขาดก๏าช
ออกซิเจนอยํางรุนแรงและเป็นเวลานานพอ 
    สําหรับพืชไรํและไม๎ผลไมํสามารถเจริญเติบโตได๎ในสภาพที่มีการแชํขังของน้ําเป็น
เวลานานตั้งแตํ 5-14 วันขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับชนิดพืช ในสภาพน้ําแชํขังปริมาณออกซิเจนในดินมี       
น๎อยมากหรือไมํมี รากพืชจะขาดก๏าชออกซิเจนอยํางรุนแรงและถ๎าเป็นเวลานานพอพืชจะตายได๎ 
    สําหรับข๎าวชอบสภาพที่มีการแชํขังของน้ําเป็นระยะเวลานาน ต๎องการดินที่มี           
การระบายน้ําเลว ทั้งนี้เพราะข๎าวมีอวัยวะพิเศษที่สามารถดูดออกชิเจนจากน้ําที่แชํขัง จึงทําให๎
สามารถเจริญเติบโตได๎ดี ซึ่งแปรผันไปตามการจัดการ 
  ชั้นมาตรฐานการระบายน้ํา 
  (1) very poorly drained 
  (2) poorly drained 
  (3) somewhat poorly drained 
  (4) moderately well drained 
  (5) well drained 
  (6) excessively drained 
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 5) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (nutrient availability) 
  คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนได๎แกํ ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน ในที่นี้พิจารณา
เฉพาะธาตุหลักคือธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโปแตสเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่สําคัญตํอ  
การเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด ประกอบกับการพิจารณาถึงปฏิกิริยาดิน ซึ่งจะมีผลตํอลักษณะทาง
เคมีของธาตุอาหารพืชในดินที่จะอยูํในรูปที่พืชสามารถนําธาตุนั้นไปใช๎ได๎หรือไมํนอกจากนั้นแล๎ว
ปฏิกิริยาดินจะมีผลตํอกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน ซึ่งมีสํวนสําคัญในขบวนการยํอยสลายอินทรียวัตถุ
ด๎วย 
 ชั้นมาตรฐาน ปริมาณอินทรียวัตถุ (เปอร์เซ็นต์) 
 (1) ต่ํามาก  < 0.5 
 (2) ตํ่า  0.5-1.0 
 (3) คํอนข๎างต่ํา  1.0-1.5 
 (4) ปานกลาง  1.5-2.5 
 (5) คํอนข๎างสูง  2.5-2.5 
 (6) สูง  3.5-4.5 
 (7) สูงมาก  > 4.5 
 ชั้นมาตรฐาน ปริมาณธาตุไนโตรเจน (เปอร์เซ็นต์) 
 (1) ต่ํามาก  < 0.1 
 (2) ตํ่า  0.1-0.2 
 (3) ปานกลาง  0.2-0.5 
 (4) สูง  0.5-0.75 
 (5) สูงมาก  > 0.75 
 ชั้นมาตรฐาน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (ppm.) (Bray No.2) 
 (1)  ต่ํามาก  < 3 
 (2) ต่ํา  3-6 
 (3) ต่ําปานกลาง  6-10 
 (4)  ปานกลาง  10-15 
 (5)  คํอนข๎างสูง  15-20 
 (6)  สูง  25-45 
 (7)  สูงมาก  > 45 

 ชั้นมาตรฐาน ปริมาณโปแตสเซียมที่เป็นประโยชน์ (ppm.) (Ammonium. 
Acetate) 
 (1) ต่ํามาก  < 30 
 (2) ต่ํา  30-60 
 (3)  ปานกลาง  60-90 
 (4)  สูง  90-120 
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 (5)  สูงมาก  > 120 

 ชั้นมาตรฐาน ปฏิกิริยาดิน  1:1 H2O 
 (1) very extremely acid  < 4.0 
 (2) extremely acid  4.0-4.4 
 (3) very Strongly acid  4.5-5.0 
 (4) strongly acid  5.1-5.5 
 (5) medium acid  5.6-6.0 
 (6) slightly acid  6.1-6.5 
 (7) neutral  6.6-7.3 
 (8) midly alkaline  7.4-7.8 
 (9) moderately alkaline  7.9-8.4 
 (10) strongly alkaline  8.5-9.0 
 (11) very Strongly alkaline > 9.0 
 6) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (nutrient retention capacity) 
  คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนได๎แกํ ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (cation 
exchange capacity) และความอ่ิมตัวด๎วยคําดําง (base saturation) โดยที่ปัจจัยทั้งสองนี้มีผล
ทางอ๎อมตํอการเจริญเติบโตของพืชในเรื่องปริมาณธาตุอาหารที่ดินสามารถดูดยึด และการปลดปลํอย
ธาตุอาหารให๎เป็นประโยชน์ตํอพืช 
  ชั้นมาตรฐาน ความจุในการแลกเปลี่ยนประจบุวก (meq/100 gm soil) 
  (1) ต่ํามาก  < 3 
  (2) ตํ่า  3-5 
  (3) ต่ําปานกลาง  5-10 
  (4) ปานกลาง  10-15 
  (5) คํอนข๎างสูง  15-20 
  (6) สูง  20-30 
  (7) สูงมาก  > 30 

  ชั้นมาตรฐาน ความอ่ิมตัวด๎วยดําง (เปอร์เซ็นต์) 

  (1) ตํ่า  < 35 
  (2) คํอนข๎างต่ํา  35-50 
  (3) ปานกลาง  50-75 
  (4)  สูง  > 75 
 7) สภาวะการหยั่งลึกของราก (rooting conditions) 
  คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน ได๎แกํ ความลึกของดิน ความลึกของระดับน้ําใต๎ดิน
และชั้นการหยั่งลึกของราก (root penetration classes) 
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  ความลึกของดินจะมีสํวนสัมพันธ์กับความลึกของระบบรากพืชในการหยั่งเพ่ือหา
อาหารและยึดลําต๎น ดินที่มีความลึกรากโอกาสที่รากจะเจริญเติบโตก็เป็นไปได๎งําย นอกจากนี้ระดับ
น้ําจากใต๎ดินจะเป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโตของรากพืชด๎วย ถ๎าระบบน้ําใต๎ดินตื้น โอกาสที่ รากพืช
จะเจริญเติบโตไปสูํเบื้องลํางก็เป็นไปได๎ยากเพราะดินข๎างลํางจะขาดออกชิเจน 
  ชั้นมาตรฐาน ความลึกของดิน (เซนติเมตร) 
  (1) ตื้นมาก  < 25 
  (2) ตื้น  25-50 
  (3) ลึกปานกลาง  50-100 
  (4) ลึก  100-150 
  (5) ลึกมาก  > 150 
  ความยากงํายตํอการหยั่งลึกของรากในดิน มีปัจจัยที่เกี่ยวข๎องได๎แกํ ลักษณะเนื้อ
ดินโครงสร๎าง การเกาะตัวของดิน (consistence) และปริมาณกรวดหรือเศษหินที่พบในหน๎าตัดดินคํา 
root penetration สามารถจําแนกได๎เป็น 4 ชั้น ตามตารางภาคผนวกท่ี 3 
 8) ความเสียหายจากน้ําทํวม (flood hazard) 
  คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนได๎แกํ จํานวนครั้งที่น้ําทํวมในชํวงรอบปีที่กําหนดไว๎ 
หมายถึง พืชได๎รับความเสียหายจากการที่น้ําทํวมบนดินชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือเป็นน้ําที่มีการไหล
บ ํา  การที่น้ํ าทํวมขังจะทําให๎ดินขาดออกชิเจน สํวนน้ํ าไหลบําจะทําให๎รากพืชได๎รับความ
กระทบกระเทือนหรือรากอาจหลุดพ๎นผิวดินขึ้นมาได๎ ความเสียหายจากน้ําทํวมไมํใชํจะเกิดกับพืช
เทํานั้น แตํยังทําความเสียหายให๎กับดินและโครงสร๎างพ้ืนฐานตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับการใช๎ที่ดิน 
  ชั้นมาตรฐาน ความถี่ของการเกิดน้ําทํวม 
  (1) ตํ่า  10 ปีขึ้นไป เกิด 1 ครั้ง 
  (2) คํอนข๎างต่ํา  6-9 ปี เกิด 1 ครั้ง 
  (3) ปานกลาง  3-5 ปี เกิด 1 ครั้ง 
  (4)  สูง  1-2 ปี เกิด 1 ครั้ง 
 9) การมีเกลือมากเกินไป (excess of salts) 
  คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนได๎แกํ ปริมาณเกลืออิสระที่สะสมมากเกินพอจนเป็น
อันตรายตํอการเจริญเติบโตของพืชมี exchangeable Na < 15 % หรือที่เรียกวํา salinity จะมี
อิทธิพลที่ทําความเสียหายให๎กับพืชโดยขบวนการ osmosis กลําวคือ ถ๎ามีเกลือสะสมในดินมาก
ปริมาณน้ําในรากพืชและต๎นพืชจะถูกดูดออกมาทําให๎ต๎นพืชขาดน้ํา ถ๎าความเค็มมีระดับสูงมากอาจทํา
ให๎พืชตายได๎ พืชแตํละชนิดจะมีความสามารถในการทนทานตํอปริมาณเกลือแตกตํางกันไป เชํน ฝูาย
มีความทนทาน สูงมากถึง 10-16 mmho/cm องุํน ข๎าว ข๎าวโพด ถั่วตํางๆ มะเขือเทศ มีความทนทาน
ปานกลาง ประมาณ 4-10 mmho/cm สําหรับส๎ม มะนาว อ๎อย มีความทนทานต่ํามาก ประมาณ 2-4 
mmho/cm 
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 10) สารพิษ (soil toxicities) 
  คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนได๎แกํ ระดับความลึกของชั้น Jarosite ซึ่งจะมี
อิทธิพลตํอปฏิกิริยาดิน จะทําให๎ดินเป็นกรดจัดมาก ปริมาณซัลเฟตของเหล็กและอลูมินั่มในดินจะสูง
มากจนเป็นพิษตํอพืช 
 11) สภาวะการเขตกรรม (soil workability) 
  คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนได๎แกํ ชั้นความยากงํายในการเขตกรรม ซึ่งอาจ
หมายถึงการไถพรวนโดยเครื่องจักรหรือสัตว์ หรือเครื่องมืออ่ืนๆ ที่ใช๎มือก็ได๎ ชั้นระดับความยากงําย
ในการไถพรวนใช๎มาตรฐานเดียวกันกับการจัดลําดับการหยั่งลึกของรากแตํใช๎เฉพาะดินบนเทํานั้น 
 12) ศักยภาพการใช๎เครื่องจักร (potential for mechanization) 
  คุณลักษณะที่ดนิที่เป็นตัวแทนได๎แกํ ความลาดชันของพ้ืนที่ ปริมาณหินโผลํ ปริมาณก๎อนหิน
และการมีเนื้อดินเหนียวจัด ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 เหลํานี้อาจเป็นอุปสรรคตํอการไถพรวนโดยเครื่องจักร (ตารางที่ 5) 
 ชั้นมาตรฐาน ความลาดชัน (เปอร์เซ็นต์) 
 (1) A: ราบเรียบ  0-2 
 (2) B: ลูกคลื่นลอนลาด  2-5 
 (3) C: ลูกคลื่นลอนชัน  5-12 
 (4) D: ชันปานกลาง  12-20 
 (5) E: ชัน  20-35 
 (6) F: ชันมาก  35-50 
 (7) G: ชันที่สุด  > 50 

 ชั้นมาตรฐาน ปริมาณหินโผลํ (เปอร์เซ็นต์) 
 (1) ปริมาณเล็กน๎อย  1 
 (2) ปริมาณปานกลาง  4 
 (3) ปริมาณคํอนข๎างมาก  10 
 (4) ปริมาณมาก  25 
 (5) พ้ืนหินโผลํ  > 25 

 ชั้นมาตรฐาน ปริมาณก๎อนหิน (เปอร์เซ็นต์) 
 (1) ปริมาณเล็กน๎อย  1 
 (2) ปริมาณปานกลาง  5 
 (3) ปริมาณคํอนข๎างมาก  15 
 (4) ปริมาณมาก  40 
 (5) พ้ืนหินโผลํ  > 40 

 ชั้นศักยภาพสําหรับการใช๎เครื่องจักรกล 
 (1) มีข๎อจํากัดน๎อยมาก 
 (2) มีข๎อจํากดัปานกลาง 
 (3) มีข๎อจํากัดมาก 
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 (4) มีข๎อจํากัดรุนแรง 
 (5) มีข๎อจํากัดรุนแรงที่สุด 

ตารางท่ี 5 การจัดลําดับชั้นศักยภาพการใช๎เครื่องจักรกล 

คุณลักษณะของท่ีดิน หน่วย 
ชั้นศักยภาพการใช้เครื่องจักรกล 

1 2 3 4 5 
ความลาดชัน 
หินพื้นโผลํ 
หินก๎อน (หินบน) 
ดินเหนียวจัด 

% 
% 
% 
- 

<5 
1 
1 

ไมํมี 

5-12 
4 
5 

ไมํมี 

12-35 
10 
15 

มี/ไมํมี 

35-50 
25 
40 

มี/ไมํมี 

>50 
>25 
>40 

มี/ไมํมี 

ที่มา: บัณฑิต และคํารณ (2542) 
หมายเหตุ: คําตัวเลขแสดงพิสัยทุกคําเป็นคําสูงสุด (upper limit) ในแตํละชั้นศักยภาพ 
 
 13) ความเสียหายจากการกัดกรํอน (erosion hazard) 
   คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนได๎แกํ ความลาดชันของพ้ืนที่และปริมาณดินที่
สูญเสีย (soil loss) พ้ืนที่มีความลาดชันสูงโอกาสที่ดินจะถูกกัดกรํอนก็เป็นไปได๎งํายขึ้น เมื่อผิวหน๎าดิน
ถูกกัดกรํอน ซึ่งสํวนใหญํเกิดจากอิทธิพลของน้ํา ดินจะถูกพัดพาไปโดยขบวนการไหลบําของน้ําทําให๎       
ธาตุอาหารพืชที่อยูํในดินสูญเสียตามไปด๎วย รวมทั้งตะกอนที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม
โดยทั่วไป 
 3.4.4 การวัดและประเมินคุณภาพที่ดิน 
  บัณฑิต และคํารณ (2542) กลําววํา เนื่องจากคุณภาพที่ดินเป็นนามธรรมไมํสามารถ
วัดออกเป็นคํา (Value) เชิงปริมาณได๎ ในการจะพูดวํา ดี เลว ข๎อจํากัด ฯลฯ วํามีมากน๎อยรุนแรง
อยํางไร จําเป็นต๎องมีการวัดคํา เชํน แผํนดินไหววัดจากคําริคเตอร์หรือความเป็นกรดเป็นดํางวัดจาก
คําพีเอช สําหรับคุณภาพดิน คําเหลํานี้วัดได๎จากองค์ประกอบของคุณภาพที่ดิน คือ คุณลักษณะที่ดิน 
(land characteristic) ในบางกรณีจะมีเดํนเพียงตัวเดียวหรือบางกรณีอาจจะมีหลายตัว แตํละตัวก็มี
หนํวยวัดตํางกัน นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่คุณภาพที่ดินไมํมีหนํวยวัดเพราะเป็นการผสมผสานสํงเสริม -
ขัดแย๎ง (interact) ในตัวของมันเองซับซ๎อน และผันแปรตามสภาพแวดล๎อมด๎วย 
  เนื่องจากคุณลักษณะที่ดินมีหลายตัวที่ใช๎เป็นตัวแทนคุณภาพที่ดินเดียวกัน ดังนั้นจึงมี    
การคาดคะเน (estimation) ผลจากการรํวมกันของปัจจัย (diagnostic factors) จึงมีวิธีในที่นี้  
จะยกมาเป็นตัวอยําง 4 วิธี 
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  1) การประเมินจะมีคุณลักษณะเพียงตัวเดียว (single land characteristic) จะเลือก
ปัจจัยที่มีระดับความสําคัญที่สุดเพียงตัวเดียวมาประเมิน 
   ข๎อดี งําย 
   ข๎อเสีย (1) ไมํใชํตัวแทนของคุณภาพที่ดินที่แท๎จริง 
     (2) ถ๎าข๎อมูลมีความเชื่อถือต่ํากวําจะให๎ผลลัพธ์จากการประเมินผิดพลาดมาก 
     (3) อาจมีปัจจัยอ่ืนที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโตของพืชแตํไมํได๎นํามาใช๎
ในการประเมิน 
  2) การประเมินจากกลุํมคุณลักษณะที่ดินมีข๎อจํากัดรุนแรงที่สุด (most limiting 
group of land characteristics) 
   ข๎อดี มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและผลผลิตโดยตรง 
   ข๎อเสีย (1) การประเมินเริ่มซับซ๎อนมากข้ึน 
     (2) ความรุนแรงของข๎อจํากัดอาจมีผลรวํมจากปจัจัยอ่ืนที่มิได๎นําสูํการประเมิน 
  3) การประเมินจากการคํานวณทางคณิตศาสตร์ของคุณลักษณะที่ดิน (empirical 
combination of land characteristics) 
   ข๎อดี (1) คุณลักษณะที่ดินทุกตัวมีโอกาสชํวยในการประเมิน 
     (2) คําท่ีได๎จากการประเมินสามารถแสดงความสัมพันธ์เชิงศักยภาพการใช๎
ประโยชน์ที่ดิน 
   ข๎อเสีย (1) ผลจากการคํานวณทางคณิตศาสตร์ไมํใชํตัวเลขที่บํงชี้ถึงผลผลิตโดยตรง 
     (2) คําวิกฤต (critical value) และจุดเฝือ (surplus) จะมีความหมาย
เหมือนตัวเลขธรรมดา ทําให๎ผลผลิตผิดพลาด 
     (3) การคํานวณยุํงยากมากข้ึน 
  4) การประเมินโดยแบบจําลอง (modelling) 
   ข๎อดี (1) ผลจากการประเมินจะใกล๎เคียงกับสภาพความจริงโดยธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 
     (2) ข๎อมูลหลายๆด๎านสามารถนํามาสูํขบวนการประเมิน 
     (3) คําวิกฤต (critical value) และจุดเฝือ (surplus) จะเป็นไปตามธรรมชาต ิ
     (4) สะดวก รวดเร็ว และสามารถพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย
อาศัยระบบสมองกล 
   ข๎อเสีย (1) การสร๎างแบบจําลอง (modelling) ใช๎ข๎อมูลมากและทําได๎ยากต๎องใช๎
เวลาและผู๎เชี่ยวชาญหลายด๎าน 
     (2) ข๎อมูลที่นํามาใช๎ในแบบจําลองจะต๎องมีรูปแบบเทําท่ีกําหนดไว๎เทํานั้น
จะต๎องมีการเปลี่ยน data เป็น information กํอนทุกๆขั้นตอน 
     (3) ข๎อกําหนดของอุปกรณ์เครื่องสมองกลยังขาดแคลนในระบบราชการ
และผู๎ใช๎จําเป็นต๎องมีความรู๎ด๎านคอมพิวเตอร์ ดิน พืชเศรษฐกิจมากพอที่จะตรวจสอบความถูกต๎อง
ของผลลัพธ์ได๎ 
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3.5 ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (land-use requirement) 
  ในแตํละประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินไมํวําจะเป็นพืชเดี่ยวหรือหลายพืชก็มีความต๎องการ
ปัจจัยและสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกัน ความต๎องการปัจจัยที่ผลตํอการเจริญเติบโตและการให๎ผลผลิตของ
พืชนั้น สามารถเรียกวํา “ความต๎องการด๎านพืช” (crop requirement) ขณะเดียวกันสําหรับตัว
เกษตรกรเองนั้น จะต๎องพิจารณาถึงความต๎องการด๎านเครื่องจักร เครื่องกล สารเคมี แรงงานและ
เทคโนโลยี เงินทุน ความต๎องการทางด๎านนี้เรียกวํา “ความต๎องการด๎านการจัดการ” (management 
requirements) นอกจากนี้ยังมีความต๎องการอ่ืนอีกด๎านหนึ่งเพ่ือสามารถใช๎ที่ดินได๎ตลอดไปโดยไมํ
ทําลายคุณภาพของที่ดินเองหรือทําลายสิ่งแวดล๎อมอ่ืนๆ อันเนื่องมาจากประเภทการใช๎ที่ดินนั้นๆ ใน
แตํละทางเลือกการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ความต๎องการทางด๎านนี้เรียกวํา “ความต๎องการด๎านการ
อนุรักษ”์ (conservation requirements) 

3.6 การจ าแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน (land suitability classification) 
  จากหลักการของ FAO Framework (1983) ได๎จําแนกอันดับความเหมาะสมของ
ที่ดินเป็น 2 อันดับ (order) คือ 
  3.6.1  อันดับที่เหมาะสม (order S, suitability) 
  3.6.2  อันดับที่ไมํเหมาะสม (order N, not suitability) 
   และจาก 2 กลุํมท่ีได๎แบํงยํอยออกเป็น 4 ชั้น (class) ดังนี้ 
   1) S1 หมายถึง ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (highly suitable) 
   2) S2 หมายถึง ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (moderately suitable) 
   3) S3 หมายถึง ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน๎อย (marginally suitable ) 
   4) N  หมายถึง ชั้นที่ไมํมีความเหมาะสม (not suitable) 
 นอกจากนี้ในแตํละชั้นความเหมาะสมยังแบํงออกเป็นชั้นยํอย (subclass) ซึ่งเป็นข๎อจํากัด
ของคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโตของพืช สําหรับในประเทศไทยได๎กําหนดข๎อจํากัด                     
ที่เหมาะสมไว๎ 13 ชนิด ดังที่กลําวมาแล๎วในข๎อ 3.4.2 
 ชั้นความเหมาะสมทั้ง 4 ชั้น สามารถกําหนดโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลผลติ โดยใช๎ฐานดงันี้ 
 S1 =  80-100% optimum yield, S2 =  40-80% optimum yield 
 S3 =  20-40% optimum yield,  N  =  น๎อยกวํา 20 % optimum yield 
 โดย optimum yield หมายถึง ระดับผลผลิตสูงสุดที่ได๎จากการผลิตในสภาพที่มีสมบัติทางดิน 
ลักษณะภูมิอากาศ พันธุ์พืช และการจัดการที่เหมาะสม 

3.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพที่ดิน 
  วลัยพร (2543) รายงานวําจากการจําแนกความเหมาะสมของพ้ืนที่สําหรับการปลูกส๎มโอ     
พันธุ์ขาวแตงกวา ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยใช๎กรอบแนวคิดในการประเมินคุณภาพที่ดิน สําหรับการ
ทําการเกษตรในเขตน้ําฝนของ FAO (1983) เป็นหลัก โดยพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก กระจาย
อยูํริมฝั่งแมํน้ําสายหลักเจ๎าพระยา ทําจีน และแมํน้ําน๎อย มีเนื้อที่ 16,688 ไรํ หรือร๎อยละ 1.08 ของ
พ้ืนที่จังหวัด 
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  สถาพร (2545) ทําการศึกษาเรื่อง การประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกมัน
สําปะหลังด๎วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างฐานข๎อมูลความเหมาะสม        
ของพ้ืนที่สําหรับปลูกมันสําปะหลังจังหวัดขอนแกํน ฐานข๎อมูลความเหมาะสมเป็นผลมาจากการ
วิเคราะห์ประมวลผลหรือประเมินคุณภาพที่ดิน (land evaluation) ตามแนวทางขององค์การอาหาร
และเกษตรแหํงสหประชาชาติ (1976) สําหรับปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดขอนแกํน  
ผลการศึกษา พบวํา จังหวัดขอนแกํนมีพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลังในระดับเหมาะสม
เล็กน๎อยมากที่สุดในกลุํม  มีเนื้อที่ประมาณ 2.3 ล๎านไรํ (ร๎อยละ 34.22) ของเนื้อที่จังหวัด  
ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนําไปใช๎สนับสนุนการเลือกพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังของจังหวัดขอนแกํน 
นอกจากนี้ยังสามารถนําข๎อมูลอ่ืนๆ เข๎ามาวิเคราะห์รํวมเพ่ือสนับสนุนการสร๎างแผนการใช๎ที่ดินระดับ
จังหวัด 
  ปัญญา (2555) รายงานการประเมินความเหมาะสมของที่ดินทางกายภาพ สําหรับปลูก               
มันสําปะหลัง และอ๎อยภายในพ้ืนที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ๎อนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยอาศัยหลักการของ FAO (1983) และคูํมือประเมินคุณภาพที่ดินของบัณฑิต และ  
คํารณ (2542) ใช๎วิธีการจับคูํเพ่ือประเมินความเหมาะสมระหวํางความต๎องการของประเภทการใช๎
ประโยชน์ที่ดินกับคุณภาพที่ดินโดยใช๎วิธีการประเมินจากกลุํมคุณลักษณะที่มีข๎อจํากัดรุนแรงที่สุด 
(most limiting group of land characteristics) 
  ธัญลักษณ์ และกัลยา (2555) รายงานการประเมินความเหมาะสมของที่ดินตามหลักการ
ของ FAO (1983) ในการประเมินพ้ืนที่ความเหมาะสมสําหรับการปลูกข๎าวในจังหวัดลพบุรี โดยศึกษา
เฉพาะข๎อมูลทางกายภาพ คือ ข๎อมูลปัจจัยความต๎องการการใช๎ที่ดิน ( land use requirement) 
ปัจจัยที่นํามาศึกษา ประกอบด๎วยความลึกของดิน การระเหยน้ําของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารของดิน ความลาดชัน อุณหภูมิ ปริมานน้ําฝน และเนื้อดิน 
  วัลลภา และคณะ (2556) รายงานผลการวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์ข๎าวสังข์
หยดในจังหวัดพัทลุง โดยใช๎วิธีการประเมินคุณภาพที่ดินของ FAO (1983) โดยกําหนดปัจจัยทาง
กายภาพที่ศึกษา ได๎แกํ ความลาดชันของพ้ืนที่ การระบายน้ําของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุ
อาหารในดิน คําปฎิกิริยาดิน ลักษณะเนื้อดิน ความลึกของดิน และคําปริมาณเกลือในดิน  
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่พบวําพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมตํอการปลูกข๎าวสังข์หยดสํวนใหญํอยูํในเขตอําเภอ
เมือง ควนขนุน เขาชัยสน บางแก๎ว และปากพะยูน 
  วาสนา และปรีดา (2558) ศึกษาการประเมินศักยภาพและข๎อจํากัดเชิงพ้ืนที่ในการผลิต
กระเทียมของเกษตรกรบ๎านหมอกจําแป๋และสะงา อําเภอเมือง จังหวัดแมํฮํองสอน โดยใช๎ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์รํวมกับการประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ตามความเหมาะสมของที่ดิน โดยอาศัย
กรอบการประเมินคุณภาพที่ดินของ FAO ได๎ผลการศึกษาคือ พ้ืนที่ปลูกกระเทียมบ๎านหมอกจําแป๋      
มีความเหมาะสมน๎อย (S3) คิดเป็นร๎อยละ 74.03 และไมํมีความเหมาะสม (N) คิดเป็นร๎อยละ 25.97 
สําหรับพื้นที่ปลูกกระเทียมบ๎านสะงามีความเหมาะสมน๎อย (S3) คิดเป็นร๎อยละ 11.92 และไมํมีความ
เหมาะสม (N) คิดเป็นร๎อยละ 87.51 
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3.8 ลุ่มน้ าและพื้นที่ลุ่มน้ า 
  3.8.1 ลุํมน้ํา (watershed)  
   เกษม (2551) นิยามความหมายลุํมน้ําวํา เป็นพ้ืนที่หนํวยหนึ่งซึ่งครอบคลุมลําน้ําธรรมชาติ 
เพ่ือทําหน๎าที่รวบรวมน้ําให๎ไหลลงสูํแมํน้ําหนึ่ง พื้นที่ลุํมน้ําแตํละแหํงจะมีขนาดไมํแนํนอน ใช๎กับสภาพ
ภูมิศาสตร์ และวัตถุประสงค์ในการจัดแบํงพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการ หรืออาจหมายถึงหนํวยพ้ืนที่ซึ่งทาง
กายภาพ มีรูปปิด มีขอบโดยรอบ ระบบทางน้ําโดยธรรมชาติจะไหลจากขอบเข๎าสูํตอนกลางซึ่งมีลําน้ําหลัก
รองรับ มีทิศทางการไหลออกสูํพื้นที่รับน้ําที่มีขนาดใหญํ เชํน มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ หรือแมํน้ําสายหลัก 
เป็นต๎น โดยขนาดของลุํมน้ําจะขึ้นกับความต๎องการแตํละบุคคล และประเภทการศึกษา ซึ่งภายในลําน้ํา
หนึ่งๆ จะประกอบด๎วยลุํมน้ําสาขามากกวําหนึ่งเสมอ เพราะลุํมน้ําเป็นระบบ หรือระบบสิ่งแวดล๎อม 
   นอกจากนี้ ได๎มีผู๎ให๎ความหมาย หรือคําจํากัดความของคําวํา ลุํมน้ํา ไว๎หลายแงํมุม 
เชํน Webster Dictionary ให๎คําจํากัดความลุํมน้ํา วําคือพ้ืนที่ลาดชันจากเส๎นสันปันน้ําที่ปลํอยน้ําไหล
ลงสูํ พ้ืนที่ ระบายน้ํ า  ตั้ งแตํสองหรือมากกวําขึ้นไป  และจากในหนังสือ “SOILS” ปี  1975                   
ให๎ความหมายวํา ลุํมน้ํา คือ พ้ืนที่เหนือจุดจุดหนึ่งบนลําธารที่มีการระบายน้ําให๎ผํานจุดนั้น 
  3.8.2 พ้ืนที่ลุํมน้ํา (watershed Area) 
   เป็นพ้ืนที่ซึ่งล๎อมรอบด๎วยสันปันน้ํา (divide) เป็นพ้ืนที่รับน้ําฝนของแมํน้ําสายหลัก         
ในลุํมน้ํานั้นๆ เมื่อฝนตกลงมาในพ้ืนที่ลุํมน้ําจะไหลออกสูํลําธารสายยํอยๆ (suborder) แล๎วรวมกัน
ออกสูํลําธารสายใหญํ (order) และรวมกันออกสูํแมํน้ําสายหลัก (mainstream) จะไหลออกปากน้ํา 
(outlet) ในที่สุด (คํารณ, 2552) 
   พ้ืนที่ลุํมน้ําหนึ่งๆ ประกอบด๎วยพ้ืนที่สูง (highland)/ ต๎นน้ํา (headwater) ที่เนิน 
(upland) และที่ราบ (lowland) ความแตกตํางของสภาพภูมิประเทศเชํนนี้ จําเป็นต๎องมีการ          
วางแผนการจัดการแบบผสมผสาน (integrated management) กลําวคือ เป็นการผสมผสานของ
หนํวยพื้นที่สูง เนิน และราบเข๎าด๎วยกัน (เกษม, 2551) 
  3.8.3 ลุํมน้ําวิกฤต (crisis watershed) 
   นัฐวุฒิ (2549) ได๎กลําวถึงวิกฤตการณ์ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม         
ในประเทศไทยวํา ลุํมน้ําวิกฤต คือลุํมน้ําที่มีปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและนับวัน
จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น สํงผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ๎อมตํอประชากร รวมถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ที่ครอบคลุมและใกล๎เคียง สามารถจําแนกได๎ดังนี้ 
   1 )  วิ กฤต เกี่ ย วกับที่ ดิ นและทรัพยากรดิน  จ ากความจํ ากั ดของที่ ดิ น                   
การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช๎ที่ดิน การใช๎ที่ดินไมํเหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน และการจัดระเบียบ
การใช๎ที่ดินที่ไมํถูกต๎องของผู๎ครองที่ดินสาเหตุตํางๆ เหลํานี้ล๎วนเป็นวิกฤตการณ์เกี่ยวกับที่ดิน และจะ
เป็นปัญหาของประเทศมากยิ่งขึ้นหากไมํมีมาตรการแก๎ไขที่ถูกต๎องเหมาะสม โดยวิกฤตการณ์เกี่ยวกับ
ที่ดิน ได๎แกํ ความจํากัดของจํานวนที่ดิน การเปลี่ยนสภาพการใช๎ที่ดิน การพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
และสาธารณูปโภค การขาดกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดิน ปัญหาการถือครองที่ดิน การเกิดภัยธรรมชาติ 
แผํนดินทรุดตัว และดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เป็นต๎น 
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   2) วิกฤตเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา เกิดจากสาเหตุหลักๆ ได๎แกํ การขาดแคลนน้ํา   
น้ําเสียและสารพิษในน้ํา น้ําทํวม น้ําทะเลหนุน น้ําบาดาลหรือน้ําใต๎ดินได๎ลดระดับตํางลงในทุกปี      
ของพ้ืนที่ ความตื้นเขินของแหลํงน้ํา เป็นต๎น 
   3) วิกฤตเกี่ยวกับแรํและพลังงาน แรํและพลังงานมีความจําเป็นตํอการพัฒนา
ทางด๎านเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบันมีการใช๎แรํและพลังงานมากขึ้น ซึ่งวิกฤตแรํและพลังงาน 
ได๎แกํ การขาดแคลนพลังงาน และสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

  จากการศึกษาการประเมินความเหมาะสมของที่ดินด๎านกายภาพสําหรับพืชเศรษฐกิจเพ่ือ
วางแผนการใช๎ที่ดินในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุํมน้ําวิกฤต ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 การประเมินความเหมาะสมด้านกายภาพ 
  4.1.1 ทรัพยากรที่ดิน 
    1) สภาพปัญหาของทรัพยากรที่ดินในปัจจุบัน 
     จากการศึกษาถึงสถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปัจจุบันพบวํา ในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์
มีทรัพยากรที่ดินที่มีความแตกตํางกันและมีความหลากหลาย  ในแตํละพื้นที่ขึ้นอยูํกับลักษณะ
การกํอกําเนิดดินที่แตกตํางกันเป็นหลัก ซึ่งในที่นี้สามารถสรุปสภาพปัญหาตามลักษณะพ้ืนที่ โดยแยก
เป็นพื้นที่ดอนและพ้ืนที่ลุํม (ตารางท่ี 6 และภาพท่ี 11) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
     (1) ดินกรดในที่ลุํม มีเนื้อที่ 64,835 ไรํ หรือร๎อยละ 4.85 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา  
พบในสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบ มีน้ําแชํขังในชํวงฤดูฝน เป็นดินลึก ที่มีการ
ระบายน้ําคํอนข๎างเลวถึงเลว เนื้อดินบนเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวปนทรายแปูง หรือดินรํวนปนทราย
เนื้อดินลํางเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวปนทรายแปูง หรือดินรํวนเหนียวปนทรายพบชั้นดินเหนียวสีเทาที่มี
จุดประสีเหลืองของสารจาโรไซต์ในระดับความลึกประมาณ 100-150 เซนติเมตร มีศิลาแลงอํอนหรือ
ก๎อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก แมงกานีสปะปนอยูํด๎วย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ําถึงปาน
กลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดจัดมาก พบเล็กน๎อยบริเวณพ้ืนที่อําเภอวังจันทร์ และอําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
     (2) ดินกรดในที่ดอน มีเนื้อที่ 544,138 ไรํ หรือร๎อยละ 40.73 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
พบในสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน การระบายน้ําดีถึงดี    
ปานกลาง เนื้อดินบนเป็นดินรํวนเหนียวถึงดินเหนียว บางแหํงเป็นดินรํวนเหนียวปนทรายแปูงหรือดิน
รํวนเหนียวปนทราย หรือดินรํวนปนทราย เนื้อดินลํางเป็นดินรํวนเหนียวถึงดินเหนียวปนกรวดมาก 
บางแหํงเป็นดินรํวนเหนียวทรายแปูง หรือดินรํวนปนทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ํา
ถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด พบกระจายทั่วทั้งลุํมน้ําสาขา 
    (3) ดินเค็มชายทะเล มีเนื้อที่ 14,704 ไรํ หรือร๎อยละ 1.10 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขาพบ
ในสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบบริเวณที่ราบน้ําทะเลทํวมถึง เป็นดินลึกที่มีการ
ระบายน้ําเลวถึงเลวมาก เนื้อดินบนและดินลํางเป็นดินเหนียวถึงดินเหนียวปนทรายแปูง ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง เป็นดินที่มีสารประกอบกํามะถันมาก ตามปกติเมื่อดิน
เปียกปฏิกิริยาดินจะเป็นกลางหรือเป็นดํางจัด แตํเมื่อมีการระบายน้ําออกไปหรือทําให๎ดินแห๎ง 
ปฏิกิริยาดินจะลดลงจนเป็นกรดรุนแรงมาก เนื่องจากเป็นดินเค็มที่มีกรดแฝงอยูํ พบบริเวณตอนลํา ง
ของลุํมน้ําสาขาในพื้นที่อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
    (4) ดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ก๎อนกรวด หรือเศษหินในที่ดอน มีเนื้อที่ 228,302 ไรํ หรือร๎อยละ 
17.09 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา พบในสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบถึงเนินเขา ดินตื้น            
การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียวปนกรวด บางแหํงเป็นดินรํวนปนทรายปนกรวด 
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เนื้อดินลํางเป็นดินเหนียวปนกรวดมาก บางแหํงเป็นดินรํวนเหนียวปนทรายปนกรวดมาก ดินมีความอุดม-
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด พบกระจายอยูํทั่วไปในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขา 
     (5) ดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืนในที่ดอน มีเนื้อที่ 99,315 ไรํ หรือร๎อยละ 7.43 ของเนื้อที่         
ลุํมน้ําสาขาพบในสภาพพ้ืนที่ที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อยถึงเนินเขา ดินตื้น การระบายน้ําดีถึงดี
ปานกลาง เนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียวปนกรวด เนื้อดินลํางเป็นดินเหนียวปนกรวดมากหรือรํวน
ปนดินเหนียวปนกรวดมาก และพบชั้นหินพ้ืนตื้นกวํา 50 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง พบทางตอนบนของพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขา        
บริเวณอําเภอบํอทอง จังหวัดชลบุรี 
     (6) ดินทรายจัดในที่ลุํม มีเนื้อท่ี 22,377 ไรํ หรือร๎อยละ 1.67 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา
พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบ มีน้ําแชํขังในชํวงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ํา
คํอนข๎างเลวถึงคํอนข๎างมาก เนื้อดินบนและดินลํางเป็นดินทรายปนดินรํวน ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง พบเล็กน๎อยบริเวณตอนบนของลุํมน้ําสาขา 
สํวนบริเวณตอนลํางพบในพ้ืนที่อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
     (7) ดินทรายจัดในที่ดอน มีเนื้อที่ 14,222 ไรํ หรือร๎อยละ 1.06 ของเนื้อที่ลุํมน้ํา
สาขาพบในสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีน้ําแชํขัง
ในชํวงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ําดีถึงคํอนข๎างมาก เนื้อดินบนและดินลํางเป็นดินทรายปนดินรํวน 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นดํางปานกลางพบบริเวณตอนบน
ของลุํมน้ําสาขา ในพ้ืนที่อําเภอหนองใหญํ จังหวัดชลบุรี 
     (8) ดินทรายจัดในที่ดอนที่มีชั้นดานอินทรีย์ มีเนื้อที่ 59 ไรํ หรือร๎อยละ 0.01 ของ
เนื้อท่ีลุํมน้ําสาขา พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบ เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นดาน
อินทรีย์ มีการระบายน้ําดีปานกลาง เนื้อดินบนและดินลํางเป็นดินทรายปนดินรํวน ระหวํางความลึก  
50-100 เซนติเมตร เป็นชั้นที่มีการสะสมของพวกอินทรียวัตถุ เหล็กหรือฮิวมัส สีน้ําตาล สีแดง และชั้น
เหลํานี้มีการเชื่อมตัวกันแนํนแข็งเป็นชั้นดานอินทรีย์ มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง พบเล็กน๎อยบริเวณอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
     (9) พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ๎อน มีเนื้อที่ 141,654 ไรํ หรือร๎อยละ 10.60 ของเนื้อที่ลุํมน้ํา
สาขา เป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกวํา 35 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติแตกตํางกันไปแล๎วแตํชนิดของหินต๎นกําเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก๎อนหินหรือพ้ืน
โผลํกระจัดกระจายทั่วไป เป็นพื้นที่ท่ีไมํควรนํามาใช๎ประโยชน์ทางการเกษตร 
     (10) ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันลึกปานกลาง มีเนื้อที่ 10,548 ไรํ หรือ
ร๎อยละ 0.79 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา พบในสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบ ในบริเวณท่ีราบ
ลุํมที่หํางจากทะเลไมํมากนัก ดินลึกที่มีการระบายน้ําคํอนข๎างเลวถึงเลว เนื้อดินบนเป็นดินรํวนปน
ดินเหนียวถึงดินเหนียว เนื้อดินลํางเป็นดินเหนียว และพบจุดประสีเหลืองฟางข๎าวของสารจาโรไซต์
ภายในระดับความลึก 50-100 เซนติเมตร บางแหํงพบที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร มีลักษณะเป็น
ดินเลนสีเทาปนเขียวที่มีสารประกอบกํามะถันมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ํามีปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดรุนแรงมาก พบบริเวณตอนลํางของลุํมน้ําสาขาในพ้ืนที่อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
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ตารางท่ี 6 สภาพปัญหาของทรัพยากรที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 

สภาพปัญหา / ลักษณะพื้นที่  เนื้อที่ (ไร่)  ร้อยละ 
ดินกรดในที่ลุํม 64,835  4.85 
ดินกรดในที่ดอน 544,138 40.73 
ดินเค็มชายทะเล 14,704  1.10 
ดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ก๎อนกรวด หรือเศษหินในที่ดอน 228,302 17.09 
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้นในที่ดอน 99,315  7.43 
ดินทรายจัดในที่ลุํม 22,377  1.67 
ดินทรายจัดในที่ดอน 14,222  1.06 
ดินทรายจัดในที่ดอนที่มีชั้นดานอินทรีย์ 59  0.01 
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ๎อน 141,654 10.60 
ดินเปรี้ยวจัดที่พบชั้นดินกรดกํามะถันลึกปานกลาง 10,548 0.79 
ดินไมํมีปัญหา 97,129  7.28 
พ้ืนที่อ่ืนๆ 98,810  7.40 

รวม 1,336,093 100 
ที่มา: ดัดแปลงจากสํานักสํารวจดินและวางแผนการใช๎ที่ดิน (2560) 
หมายเหตุ: เนื้อที่คํานวณด๎วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
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ภาพที่ 11  แผนที่สถานภาพทรัพยากรที่ดินของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 
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  4.1.2  การวิเคราะห์จัดทําหนํวยที่ดิน 
    หนํวยที่ดินเป็นขอบเขตของพ้ืนที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล๎ายคลึงกัน เพ่ือใช๎เป็น
หนํวยพ้ืนฐานในการประเมินความเหมาะสมของที่ดินและจัดการที่ดิน ดังนั้นในการจัดทําหนํวยที่ดิน   
จึงพิจารณาปัจจัยตํางๆ ที่มีอิทธิพลทั้งโดยทางตรงและทางอ๎อมตํอการเจริญเติบโตของพืชและการ
จัดการพ้ืนที่ในการวิเคราะห์จัดทําหนํวยที่ดินของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ใช๎ข๎อมูลดินของจังหวัด
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี ซึ่งดําเนินการสํารวจโดยสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
กรมพัฒนาที่ดินนําข๎อมูลดินที่มีอยูํพิจารณารํวมกับการจัดการพ้ืนที่ด๎านตํางๆ เชํน ระบบชลประทาน 
ระบบสูบน้ําด๎วยไฟฟูา การจัดการโดยการยกรํองในดินนา และการทําคันดินในดินดอน มารํวมในการ
พิจารณาจัดทําหนํวยที่ดิน 
    จากการศึกษาสามารถจัดทําหนํวยที่ดินของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ได๎เป็น 139 หนํวย
ที่ดิน จาก 33 กลุํมชุดดิน เพ่ือใช๎สําหรับการประเมินความเหมาะสมของที่ดินในแตํละประเภทการใช๎
ประโยชน์ที่ดินและจัดทําแผนการใช๎ที่ดิน (ตารางภาคผนวกที่ 9) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
    1) หนํวยที่ดินที่ 2 2I3 และ 2M2 
     เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและ
ตะกอนน้ําทะเลแล๎วพัฒนาในสภาพน้ํากรํอย มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบ 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึกมาก เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแกํ ดินลํางมี
สีเทา อาจพบจุดประสีเหลืองฟางข๎าวของสารประกอบกํามะถันลึกกวํา 100 เซนติเมตรจากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
     (1) หนํวยที่ดินที่ 2 มีการระบายน้ําเลว มีพ้ืนที่ 1,761 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.13 
ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
     (2) หนํวยที่ดินที่ 2I3 มีการระบายน้ําเลว มีระบบชลประทานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปูองกันน้ําทํวมและน้ําเค็ม มีพ้ืนที่ 194 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.02 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
     (3) หนํวยที่ดินที่ 2M2 มีการระบายน้ําคํอนข๎างเลว มีการจัดการพ้ืนที่เพ่ือปลูกไม๎
ผลหรือไม๎ยืนต๎น มีพ้ืนที่ 2,891 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.22 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    2) หนํวยที่ดินที่ 3 และ 3M2 
      เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและ
ตะกอนน้ําทะเลแล๎วพัฒนาในสภาพน้ํากรํอย พบในบริเวณที่ราบลุํมหรือที่ราบเรียบบริเวณชายฝั่ง
ทะเลหรือหํางจากทะเลไมํมากนัก มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบ ความลาดชัน  
0-2 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวถึงคํอนข๎างเลว มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดิน
เหนียวจัด ดินบนเป็นสีดํา สํวนดินลํางเป็นสีเทาหรือน้ําตาลอํอนมีจุดประสีเหลืองและสีน้ําตาลตลอดชั้น
ดิน อาจพบชั้นดินเลนของตะกอนน้ําทะเลที่ไมํมีศักยภาพกํอให๎เกิดเป็นดินกรดกํามะถันภายในความลึก 
150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นดําง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 3 มีการระบายน้ําเลว  มีพ้ืนที่ 1,525 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.11 
ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 3M2 มีการระบายน้ําคํอนข๎างเลว  มีการจัดการพื้นที่เพื่อปลูกไม๎
ผลหรือไม๎ยืนต๎น มีพ้ืนที่ 603 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.05 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
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    3) หนํวยที่ดินที่ 6 6I1 6I3 6I1M2 และ 6M2 
      เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณที่ราบ
ตะกอนน้ําพา มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบ มีน้ําแชํขังในชํวงฤดูฝน เป็นดินลึกที่
มีการระบายน้ําเลวหรือคํอนข๎างเลว  เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแกํ ดินลํางมีสีน้ําตาลปนเทา
หรือสีเทา มีจุดประสีน้ําตาลหรือสีแดงตลอดชั้นดิน บางแหํงมีศิลาแลงอํอนหรือก๎อนสารเคมีพวกเหล็ก
และแมงกานีสปะปน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 6 มีการระบายน้ําเลว มีพ้ืนที่ 365 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.03 
ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 6I1 มีการระบายน้ําเลว พ้ืนที่มีศักยภาพในการจัดการน้ําเพ่ือใช๎ใน
การเกษตร มีพ้ืนที่ 3,382 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.25 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา  
      (3) หนํวยที่ดินที่ 6I3 มีการระบายน้ําเลว มีระบบชลประทานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปูองกันน้ําทํวมและน้ําเค็ม มีพ้ืนที่ 15 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.001 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (4) หนํวยที่ดินที่ 6I1M2 มีการระบายน้ําคํอนข๎างเลว พ้ืนที่มีศักยภาพในการจัดการ
น้ําเพ่ือใช๎ในการเกษตร และมีการจัดการพ้ืนที่เพ่ือปลูกไม๎ผลหรือไม๎ยืนต๎น มีพ้ืนที่ 4,761 ไรํ หรือคิด
เป็นร๎อยละ 0.36 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (5) หนํวยที่ดินที่ 6M2 มีการระบายน้ําคํอนข๎างเลว มีการจัดการพ้ืนที่เพ่ือปลูกไม๎ผล
หรือไม๎ยืนต๎น มีพ้ืนที่ 1,809 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.14 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    4) หนํวยที่ดินที่ 7 และ 7M2 
      เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณที่ราบ
ตะกอนน้ําพา มีสภาพพ้ืนทีเ่ป็นทีร่าบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีน้ําแชํขัง
ในชํวงฤดูฝน เป็นดินลึกมากที่มีการระบายน้ําคํอนข๎างเลว เนื้อดินเป็นดินเหนียว มีสีน้ําตาลหรือสี
น้ําตาลปนเทา พบจุดประสีน้ําตาล สีแดงปนเหลือง สีน้ําตาลปนแดงหรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นดําง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 7 มีการระบายน้ําเลว มีพ้ืนที่ 68,027 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 
5.09 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 7M2 มีการระบายน้ําคํอนข๎างเลว มีการจัดการพ้ืนที่เพ่ือปลูกไม๎
ผลหรือไม๎ยืนต๎น มีพ้ืนที่ 6,900 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.52 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    5) หนํวยที่ดินที่ 11 11I1 11I3 11I1M2 และ 11M2 
         เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนผสมตะกอนลําน้ําและ
ตะกอนน้ําทะเลแล๎วพัฒนาในสภาพน้ํากรํอย พบในบริเวณที่ราบลุํมที่หํางจากทะเลไมํมากนักโดย
เฉพาะที่ราบลุํมภาคกลางมีน้ําแชํขังในชํวงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวหรือคํอนข๎างเลว    
เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน๎าดินอาจแตกระแหงเป็นรํองลึกในฤดูแล๎งและมีรอย    
ถูไถลในดิน ดินบนมีสีดําหรือสีเทาแกํ ดินลํางมีสีเทาและมีจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปน
อยูํเป็นจํานวนมาก ในชํวงดินลํางตอนบนและพบจุดประสีเหลืองฟางข๎าวของสารจาโรไซต์ภายใน
ระดับความลึก50-100 ซม. มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดจัดมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
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      (1) หนํวยที่ดินที่ 11 มีการระบายน้ําเลว มีพ้ืนที่ 2,688 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.20 
ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 11I1 มีการระบายน้ําเลว พ้ืนที่มีศักยภาพในการจัดการน้ําเพ่ือใช๎
ในการเกษตร มีพ้ืนที่ 2,065 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.15 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (3) หนํวยที่ดินที่ 11I3  มีการระบายน้ําเลว มีระบบชลประทานที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือปูองกันน้ําทํวมและน้ําเค็ม มีพ้ืนที่ 784 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.06 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (4) หนํวยที่ดินที่ 11I1M2 มีการระบายน้ําคํอนข๎างเลว พ้ืนที่มีศักยภาพในการ
จัดการน้ําเพ่ือใช๎ในการเกษตรและมีการจัดการพ้ืนที่เพ่ือให๎สามารถปลูกไม๎ผลหรือไม๎ยืนต๎น มีพ้ืนที่ 
155 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (5) หนํวยที่ดินที่ 11M2 มีการระบายน้ําคํอนข๎างเลว และมีการจัดการพ้ืนที่เพ่ือให๎
สามารถปลูกไม๎ผลหรือไม๎ยืนต๎น มีพ้ืนที่ 2,455 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.18 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    6) หนํวยที่ดินที่ 13 13I3 และ 13M2 
        เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนน้ําทะเลพบในบริเวณที่ราบ
น้ําทะเลทํวมถึงและบริเวณชะวากทะเล เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ําเลวมาก เป็นดินเลนเละมีเนื้อดิน
เป็นพวกดินเหนียวหรือดินรํวนเหนียวปนทรายแปูง ดินสํวนบนมีสีดําปนเทามีจุดประสีน้ําตาลเล็กน๎อย 
สํวนดินลํางเป็นดินเลนมีสีเทาแกํหรือสีเทาปนเขียวและพบเศษรากพืชปะปนในดินเป็นจํานวนมาก 
เป็นดินที่มีสารประกอบกํามะถันมาก ตามปกติเมื่อดินเปียกคําปฏิกิริยาดินจะเป็นกรดปานกลางถึง
เป็นดํางปานกลาง แตํเมื่อมีการระบายน้ําออกไปหรือทําให๎ดินแห๎งสารประกอบกํามะถันจะแปรสภาพ
ปลดปลํอยกรดกํามะถันออกมาทําให๎ดินเป็นกรดจัดมาก คําปฏิกิริยาดินจะลดลงจนเป็นกรดรุนแรง
มาก หนํวยที่ดินนี้จัดเป็นดินเค็มที่มีกรดแฝงอยูํ 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 13 มีการระบายน้ําเลวมาก มีพ้ืนที่ 13,053 ไรํ หรือคิดเป็น     
ร๎อยละ 0.98 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 13I3 มีการระบายน้ําเลวมาก มีระบบชลประทานที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือปูองกันน้ําทํวมและน้ําเค็ม มีพ้ืนที่ 1,101 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.08 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (3) หนํวยที่ดินที่ 13M2 มีการระบายน้ําเลว มีการจัดการพ้ืนที่เพ่ือปลูกไม๎ผลหรือ
ไม๎ยืนต๎น มีพ้ืนที่ 550 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.04 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    7) หนํวยที่ดินที่ 14 14I3 และ 14M2 
      เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและ
ตะกอนน้ําทะเล แล๎วพัฒนาในสภาพน้ํากรํอย พบในบริเวณที่ลุํมต่ําชายทะเลหรือบริเวณพ้ืนที่พรุ        
มีน้ําแชํขังนานในรอบปี เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลว มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินรํวน
ละเอียด ดินบนมีสีดําหรือสีเทาปนดํา ซึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ดินลํางมีสีเทามีจุดประสีเหลืองและ
สีน้ําตาลปะปนอยูํเล็กน๎อย ดินชํวงลํางระหวํางความลึก 50-100 ซม. มีลักษณะเป็นดินเลนสีเทาปนเขียว
ที่มีสารประกอบกํามะถันมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงเป็นกรดจัดมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 14 มีการระบายน้ําเลว มีพ้ืนที่ 1,660 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.12 
ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
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      (2) หนํวยที่ดินที่ 14I3 มีการระบายน้ําเลว มีระบบชลประทานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปูองกันน้ําทํวมและน้ําเค็ม มีพ้ืนที่ 175 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (3) หนํวยที่ดินที่ 14M2 มีการระบายน้ําคํอนข๎างเลว  มีการจัดการพ้ืนที่เพ่ือปลูกไม๎
ผลหรือไม๎ยืนต๎น มีพ้ืนที่ 567 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.04 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    8) หนํวยที่ดินที่ 17 17I1 17I1M2 และ 17M2 
        เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําหรือจากการสลายตัวผุ
พังอยูํกับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล๎วถูกเคลื่อนย๎ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่
ราบเรียบสํวนใหญํมีน้ําแชํขังในฤดูฝน เป็นดินลึกมากที่มีการระบายน้ําคํอนข๎างเลว มีเนื้อดินเป็นพวก
ดินรํวนละเอียดเนื้อดินบนเป็นพวกดินรํวนปนทรายหรือดินรํวน ดินลํางเป็นดินรํวนเหนียวปนทราย
หรือดินรํวนเหนียวบางพ้ืนที่อาจมีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายแปูงละเอียดมีสีน้ําตาลอํอนถึงสีเทาพบจุด
ประพวกสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนบางแหํงอาจพบศิลาแลงอํอนหรือก๎อนสารเคมีสะสมพวก
เหล็กหรือแมงกานีสในดินชั้นลํางปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 17 มีการระบายน้ําเลวถึงคํอนข๎างเลว มีพ้ืนที่ 3,853 ไรํ หรือ      
คิดเป็นร๎อยละ 0.29 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 17I1 มีการระบายน้ําเลวถึงคํอนข๎างเลว พ้ืนที่มีศักยภาพในการ
จัดการน้ําเพื่อใช๎ในการเกษตร มีพ้ืนที่ 1,904 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.14 ของเนื้อท่ีลุํมน้ําสาขา 
      (3) หนํวยที่ดินที่ 17I1M2 มีการระบายน้ําดีปานกลาง พ้ืนที่มีศักยภาพในการจัดการ
น้ําเพ่ือใช๎ในการเกษตร และมีการจัดการพ้ืนที่เพ่ือปลูกไม๎ผลหรือไม๎ยืนต๎น มีพ้ืนที่ 3,116 ไรํ หรือ     
คิดเป็นร๎อยละ 0.23 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (4) หนํวยที่ดินที่ 17M2 มีการระบายน้ําดีปานกลาง และมีการจัดการพ้ืนที่เพ่ือปลูก
ไม๎ผลหรือไม๎ยืนต๎น มีพ้ืนที่ 40,799 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 3.05 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    9) หนํวยที่ดินที่ 18 18I3 และ 18M2 
        เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําหรือจากการสลายตัว   
ผุพังอยูํกับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล๎วถูกเคลื่อนย๎ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบพบในบริเวณที่
ราบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบสํวนใหญํมีน้ําแชํขังในชํวงฤดูฝนเป็นดินลึกที่มีการระบายน้ําคํอนข๎าง
เลวเป็นสํวนใหญํเนื้อดินเป็นพวกดินรํวนปนทรายหรือดินรํวน ดินลํางเป็นดินรํวนเหนียวปนทรายหรือ
ดินรํวนเหนียวดินมีสีน้ําตาลอํอนถึงสีเทาพบจุดประพวกสีน้ําตาลสีเหลืองหรือสีแดงปะปนบางแหํงอาจ
พบศิลาแลงอํอนหรือก๎อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นลํางดินชั้นบนมักมีปฏิกิริยา
เป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลางสํวนดินชั้นลํางจะเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 18 มีการระบายน้ําคํอนข๎างเลว มีพ้ืนที่ 996 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 
0.07 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 18 I3 มีการระบายน้ําคํอนข๎างเลว มีระบบชลประทานที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันน้ําทํวมและน้ําเค็ม มีพ้ืนที่ 171 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (3) หนํวยที่ดินที่ 18M2 มีการระบายน้ําดีปานกลาง และมีการจัดการพ้ืนที่เพ่ือปลูก
ไม๎ผลหรือไม๎ยืนต๎น มีพ้ืนที่ 2,127 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.16 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
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    10)  หนํวยที่ดินที่ 23 23I3 และ 23M2 
           เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากวัตถุกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําเนื้อหยาบพบในบริเวณ
ที่ลุํมระหวํางสันทรายหรือระหวํางเนินทรายชายฝั่งทะเลมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบ 
มีน้ําแชํขังในชํวงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ําคํอนข๎างเลวถึงเลว เนื้อดินเป็นพวกดินทรายสีดิน
เป็นสีเทาพบจุดประสีน้ําตาลหรือสีเหลือง บางแหํงมีเปลือกหอยปะปนอยูํในเนื้อดินชั้นลําง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นดํางปานกลาง แตํถ๎ามีเปลือกหอยปะปนอยูํปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็น
ดํางจัด ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 23 มีการระบายน้ําคํอนข๎างเลว มีพ้ืนที่ 12,628 ไรํ หรือคิดเป็น
ร๎อยละ 0.95 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 23I3 มีการระบายน้ําคํอนข๎างเลว และมีระบบชลประทานที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันน้ําทํวมและน้ําเค็ม มีพ้ืนที่ 111 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (3) หนํวยที่ดินที่ 23M2 มีการระบายน้ําดีปานกลาง และมีการจัดการพ้ืนที่เพ่ือ
ปลูกไม๎ผลหรือไม๎ยืนต๎น มีพ้ืนที่ 1,877 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.14 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    11)  หนํวยที่ดินที่ 24 และ 24M2 
   เป็นหนํวยที่ดินที่ เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําหรือจากการ
สลายตัวผุพังอยูํกับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล๎วถูกเคลื่อนย๎ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบพบใน
บริเวณที่ราบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบมีน้ําแชํขังในชํวงฤดูฝนเป็นดินลึกมากที่มีการระบายน้ํา
คํอนข๎างเลวถึงดีปานกลางเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินรํวนหรือดินทราย สีดินเป็นสีน้ําตาลปนเทาหรือสี
เทาปนชมพูพบจุดประสีน้ําตาลสีเหลืองหรือสีเทาในดินชั้นลํางบางแหํงจะพบชั้นที่มีการสะสม
อินทรียวัตถุ เป็นชั้นบางๆปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน๎อย ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
      (1)  หนํวยที่ดินที่ 24 มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 1,830 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 
0.14 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 24M2 มีการระบายน้ําคํอนข๎างมาก และมีการจัดการพ้ืนที่
เพ่ือปลูกไม๎ผลหรือไม๎ยืนต๎น มีพ้ืนที่ 5,931 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.44 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    12) หนํวยที่ดินที่ 26 26B 26BI3 26C 26D 26gm 26gmB 26gmI1 26I3 และ 
26I3M3 
   เป็นหนํวยที่ดินพบในเขตฝนตกชุกในภาคใต๎ ภาคตะวันออก วัตถุต๎นกําเนิดดิน
เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูํกับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล๎วถูกเคลื่อนย๎ายมาทับถมของวัสดุเนื้อ
ละเอียดที่มาจากหินต๎นกําเนิดชนิดตํางๆทั้งหินอัคนี หินตะกอนหรือหินแปรพบบริเวณพ้ืนที่ดอนมี
ลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงพ้ืนที่เนินเขาเป็นดินลึกมากมีการระบายน้ําดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว      
สีดินเป็นสีน้ําตาลสีเหลืองหรือสีแดง มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง ความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 26 มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 11,398 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.85 
ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 26B สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 
49,797 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 3.73 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
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      (3) หนํวยที่ดินที่ 26BI3 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดี และมี
ระบบชลประทานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันน้ําทํวมและน้ําเค็ม มีพ้ืนที่ 259 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 
0.02 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (4) หนํวยที่ดินที่ 26C สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 41,855 ไรํ 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 3.13 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (5) หนํวยที่ดินที่ 26D สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดชัน มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 4,049 ไรํ 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.30 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (6) หนํวยที่ดินที่ 26gm มีการระบายน้ําดีปานกลาง พบจุดประสีเทาภายใน 75 
เซนติเมตร มีพ้ืนที่ 1,423 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.11 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (7) หนํวยที่ดินที่ 26gmB สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดีปานกลาง 
และพบจุดประสีเทาภายใน 75 เซนซิเมตร มีพ้ืนที่ 2,169 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.16 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (8) หนํวยที่ดินที่ 26gmI1 มีการระบายน้ําดีปานกลาง พบจุดประสีเทาภายใน 75             
เซนติเมตร และพ้ืนที่มีศักยภาพในการจัดการน้ําเพ่ือใช๎ในการเกษตร มีพ้ืนที่ 437 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 
0.03 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (9) หนํวยที่ดินที่ 26I3 มีการระบายน้ําดี และมีระบบชลประทานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปูองกันน้ําทํวมและน้ําเค็ม มีพ้ืนที่ 1,792 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.13 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (10) หนํวยที่ดินที่ 26I3M3 มีการระบายน้ําดีปานกลาง มีระบบชลประทานที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันน้ําทํวมและน้ําเค็ม และมีการจัดการพื้นที่ดินดอนในการทํานา มีพ้ืนที่ 216 ไรํ 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.02 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    13)  หนํวยที่ดินที่ 28C 28D 28E 
            เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูํกับที่ 
หรือเกิดจากการสลายตัวแล๎วถูกเคลื่อนย๎ายมาทับถมของวัตถุต๎นกําเนิดดินที่มาจากหินต๎นกําเนิดพวก
หินบะซอลต์หรือหินแอนดีไซต์ พบบริเวณพ้ืนที่ดอนที่อยูํใกล๎กับเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ มีสภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบ เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เนื้อดินเป็นพวกดิน
เหนียวหรือดินเหนียวจัดหน๎าดินแตกระแหงเป็นรํองลึกในฤดูแล๎ง และมีรอยถูไถลในดิน สีดินเป็นสีดํา 
สีเทาเข๎มหรือสีน้ําตาล อาจพบจุดประสีน้ําตาลหรือสีแดงปนน้ําตาลปริมาณเล็กน๎อยในดินชั้นบน สํวน
ชั้นดินลํางอาจพบชั้นปูนมาร์ล ปฏิกิริยาของดินสํวนใหญํจะเป็นกลางถึงเป็นดํางปานกลาง 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 28C สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 569 ไรํ 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.04 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 28D สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดชัน มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 221 ไรํ 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.02 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (3) หนํวยที่ดินที่ 28E สภาพพ้ืนที่เนินเขา การระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 88 ไรํ หรือคิดเป็น
ร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    14)  หนํวยที่ดินที่ 29B 
            เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูํกับที่หรือจากการสลายตัวผุพัง
แล๎วถูกเคลื่อนย๎ายมาทับถมจากวัสดุหลายชนิดที่มีเนื้อละเอียดทั้งที่มาจากหินตะกอนหรือหินภูเขาไฟ
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หรือจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย เป็นดินลึกมาก  
มีการระบายน้ําดีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวสีดินเป็นสีน้ําตาลสีเหลืองหรือสีแดงปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมากถึงเป็นกรดเล็กน๎อย ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา มีพ้ืนที่ 7,445 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.56 ของเนื้อที่
ลุํมน้ําสาขา 
    15)  หนํวยที่ดินที่ 32 32I1 และ 32I3 
           เป็นหนํวยที่ดินที่พบในเขตฝนตกชุกเชํนภาคใต๎ ภาคตะวันออก เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนลําน้ําบริเวณสันดินริมน้ํามีสภาพพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอดลาดเป็นดิน
ลึกที่มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลางเนื้อดินเป็นพวกดินรํวนละเอียดหรือดินทรายแปูงบางแหํงอาจมี
ชั้นดินทรายละเอียดสลับชั้นอยูํและมักมีแรํไมกาปะปนในเนื้อดินสีดินเป็นสีน้ําตาลหรือสีเหลืองปน
น้ําตาล และอาจจะพบจุดสีพวกสีเหลืองหรือสีเทาในดินชั้นลําง ปฏิกิริยาดินเป็นดินกรดจัดมากถึงกรด
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 32 มีการระบายน้ําดี มีพื้นที่ 13,120 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.98 
ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 32I1 มีการระบายน้ําดี พ้ืนที่มีศักยภาพในการจัดการน้ําเพ่ือใช๎ใน
การเกษตร มีพ้ืนที่ 671 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.05 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
       (3) หนํวยที่ดินที่ 32I3 มีการระบายน้ําดี และมีระบบชลประทานที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือปูองกันน้ําทํวมและน้ําเค็ม มีพ้ืนที่ 442 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.03 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    16)  หนํวยที่ดินที่ 34 34B 34BI1 34BI1M3 34BM3 34C 34CI1 34CM3 34D 
34gm 34gmI1 34I1 34I3 34I1M3 และ 34M3 
           เป็นหนํวยที่ดินที่พบในเขตฝนตกชุกเชํนภาคใต๎ ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุต๎น
กําเนิดดินตะกอนลําน้ําหรือจากการสลายตัวผุพังอยูํกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล๎วถูกเคลื่อนย๎าย
มาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหินอัคนี หรือหินตะกอน พบบริเวณพ้ืนที่ดอนที่มีสภาพพ้ืนที่
คํอนข๎างราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อดินเป็นพวกดิน
รํวนละเอียดที่มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนทราย สํวนดินลํางเป็นดินรํวนเหนียวปนทราย สีดินเป็นสี
น้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง
กรดจัด 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 34 มีการระบายน้ําดี มีพื้นที่ 23,311 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 1.74 
ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 34B สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 
73,312 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 5.49 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (3) หนํวยที่ดินที่ 34BI1 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดี     
และพ้ืนทีม่ีศักยภาพในการจัดการน้ําเพื่อใช๎ในการเกษตร มีพ้ืนที่ 45,824 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 3.43 
ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (4) หนํวยที่ดินที่ 34BI1M3 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดีปาน
กลาง พ้ืนทีม่ีศักยภาพในการจัดการน้ําเพื่อใช๎ในการเกษตร และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอนในการทํานา 
มีพ้ืนที่ 99 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
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      (5) หนํวยที่ดินที่ 34BM3 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดีปานกลาง 
และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอนในการทํานา มีพ้ืนที่ 79 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (6) หนํวยที่ดินที่ 34C สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 17,007 
ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 1.27 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (7) หนํวยที่ดินที่ 34CI1 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดี และพ้ืนที่มี
ศักยภาพในการจัดการน้ําเพ่ือใช๎ในการเกษตร มีพ้ืนที่ 2,047 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.15 ของเนื้อที่
ลุํมน้ําสาขา 
      (8) หนํวยที่ดินที่ 34CM3 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดีปานกลาง 
และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอนในการทํานา มีพ้ืนที่ 93 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (9) หนํวยที่ดินที่ 34D สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดชัน มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 1,535 ไรํ 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.11 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (10) หนํวยที่ดินที่ 34gm มีการระบายน้ําดีปานกลาง พบจุดประสีเทาภายใน 75            
เซนติเมตร มีพ้ืนที่ 1,516 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.11 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (11) หนํวยที่ดินที่ 34gmI1 มีการระบายน้ําดีปานกลาง พบจุดประสีเทาภายใน 75            
เซนซิเมตร พ้ืนที่มีศักยภาพในการจัดการน้ําเพ่ือใช๎ในการเกษตร มีพ้ืนที่ 1,339 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 
0.10 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (12) หนํวยที่ดินที่ 34I1 มีการระบายน้ําดี และพ้ืนที่มีศักยภาพในการจัดการน้ําเพ่ือใช๎
ในการเกษตร มีพ้ืนที่ 29,339 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 2.20 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (13) หนํวยที่ดินที่ 34I3 มีการระบายน้ําดี และมีระบบชลประทานที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือปูองกันน้ําทํวมและน้ําเค็ม มีพ้ืนที่ 1,261 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.09 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
       (14)  หนํวยที่ดินที่ 34I1M3 มีการระบายน้ําดีปานกลาง พ้ืนที่มีศักยภาพในการ
จัดการน้ําเพ่ือใช๎ในการเกษตร และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอนในการทํานา มีพ้ืนที่ 1,323 ไรํ หรือ      
คิดเป็นร๎อยละ 0.10 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (15) หนํวยที่ดินที่ 34M3 มีการระบายน้ําดีปานกลาง และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอน
ในการทํานา มีพ้ืนที่ 88 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
     17)  หนํวยที่ดินที่ 35B 35BM3 35C และ 35gmB 
     เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําหรือจากการ
สลายตัวผุพังอยูํกับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล๎วถูกเคลื่อนย๎ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบที่สํวน
ใหญํมาจากหินตะกอนพบบริเวณพ้ืนที่ดอนที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขาหรือเป็นพ้ืนที่ภูเขา 
เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดินรํวนละเอียดที่มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวน
ปนทราย สํวนดินลํางเป็นดินรํวนเหนียวปนทราย ดินมีสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดง และอาจพบ      
จุดประสีตํางๆในดินชั้นลําง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 35B สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 
29,074 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 2.18 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
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      (2) หนํวยที่ดินที่ 35BM3 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ํา         
ดีปานกลาง และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอนในการทํานา มีพ้ืนที่ 20 ไรํ หรือคิดเป็นน๎อยกวําร๎อยละ 
0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (3) หนํวยที่ดินที่ 35C สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 4,835 ไรํ 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.36 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (4) หนํวยที่ดินที่ 35gmB สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ํา         
ดีปานกลาง พบจุดประสีเทาภายใน 75 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ 3,938 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.29 ของเนื้อที่
ลุํมน้ําสาขา 
     18) หนํวยที่ดินที่ 36B 
          เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือการสลายตัว   
ผุพังอยูํกับที่ หรือการสลายตัวผุพังแล๎วถูกเคลื่อนย๎ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ มีสภาพพ้ืนที่        
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อดินเป็นพวกดินรํวน
ละเอียดที่มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนทราย หรือดินรํวน สํวนดินลํางเป็นดินรํวนเหนียวปนทราย      
หรือดินรํวนเหนียว ดินมีสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดง และอาจพบจุดประสีตํางๆในชั้นดินลําง          
ดินชั้นบนสํวนใหญํจะมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง สํวนดินลํางจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกรด         
ปานกลางถึงเป็นดํางปานกลาง มีพ้ืนที่ 581 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.04 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
     19) หนํวยที่ดินที่ 39 39B 39BI1 39C 39CI1 39D และ 39I1 
    เป็นหนํวยที่ดินที่พบในเขตฝนตกชุกเชํนภาคใต๎ภาคตะวันออกเกิดจากวัตถุต๎น
กําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําหรือจากการสลายตัวผุพังอยูํกับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล๎วถูก
เคลื่อนย๎ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหินอัคนีหรือหินตะกอนพบบริเวณพ้ืนที่ดอนที่มี
สภาพพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบถึงเป็นเนินเขาเป็นดินลึกที่มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลางเนื้อดินเป็น
พวกดินรํวนหยาบสีดินเป็นสีน้ําตาลสีเหลืองหรือสีแดงและอาจพบจุดประสีตํางๆในดินชั้นลํางดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ําปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 39 มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 816 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.06 
ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 39B สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 
7,185 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.54 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (3) หนํวยที่ดินที่ 39BI1 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดี พ้ืนที่
มีศักยภาพในการจัดการน้ําเพ่ือใช๎ในการเกษตร มีพ้ืนที่ 982 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.07 ของเนื้อที่
ลุํมน้ําสาขา 
      (4) หนํวยที่ดินที่ 39C สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 5,144 ไรํ 
หรือคดิเป็นร๎อยละ 0.39 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (5) หนํวยที่ดินที่ 39CI1 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดี พ้ืนที่มี
ศักยภาพในการจัดการน้ําเพ่ือใช๎ในการเกษตร มีพ้ืนที่ 192 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่    
ลุํมน้ําสาขา 
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      (6) หนํวยที่ดินที่ 39D สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดชัน มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 402 
ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.03 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (7) หนํวยที่ดินที่ 39I1 มีการระบายน้ําดี พ้ืนที่มีศักยภาพในการจัดการน้ําเพ่ือใช๎ใน
การเกษตร มีพ้ืนที่ 1,376 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.10 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    20)  หนํวยที่ดินที่ 40 40B 40BM3 40C 40CM3 40gm 40gmM3 และ 40M3 
           เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําหรือจากการ
สลายตัวพังอยูํกับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล๎วถูกเคลื่อนย๎ายมาทับถมของพวกวัสดุเนื้อหยาบเป็น
พ้ืนที่ดอนที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขาหรือเป็นพ้ืนที่ภูเขา เป็นดินลึกที่มีการระบายน้ําดี 
เนื้อดินเป็นพวกดินรํวน ดินมีสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดง และอาจพบจุดประสีตํางๆในชั้นดินลําง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 40 มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 5,234 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.39 
ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 40B สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 
78,530 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 5.88 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (3) หนํวยที่ดินที่ 40BM3 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ํา         
ดีปานกลาง และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอนในการทํานา มีพ้ืนที่ 418 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.03      
ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (4) หนํวยที่ดินที่ 40C สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 10,121 ไรํ 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.76 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (5) หนํวยที่ดินที่ 40CM3 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดีปานกลาง    
และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอนในการทํานา มีพ้ืนที่ 17 ไรํ หรือคิดเป็นน๎อยกวําร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่
ลุํมน้ําสาขา 
      (6) หนํวยที่ดินที่ 40gm มีการระบายน้ําดีปานกลาง พบจุดประสีเทาภายใน 75            
เซนติเมตร มีพ้ืนที่ 10,827 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.81 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (7) หนํวยที่ดินที่ 40gmM3 มีการระบายน้ําดีปานกลาง พบจุดประสีเทาภายใน 75          
เซนติเมตร และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอนในการทํานา มีพ้ืนที่ 67 ไรํ หรือคิดเป็นน๎อยกวําร๎อยละ 
0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (8) หนํวยที่ดินที่ 40M3  มีการระบายน้ําดีปานกลาง และมีการจัดการพ้ืนที่         
ดินดอนในการทํานา มีพ้ืนที่ 85 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    21)  หนํวยที่ดินที่ 42 
      เป็นหนํวยที่ดินที่พบบริเวณหาดทรายเกํา หรือสันทรายชายทะเล เกิดจากตะกอน
ทรายชายทะเล พบบนพ้ืนที่ดอนที่มีสภาพพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย 
เป็นดินลึกปานกลาง เนื้อดินเป็นดินทรายจัด สีดินบนเป็นสีเทาแกํ ใต๎ลงไปเป็นชั้นทรายสีขาว ดินลําง
เป็นชั้นสะสมของพวกอินทรียวัตถุ มีสีน้ําตาลหรือสีแดง ชั้นลํางนี้มีการอัดตัวแนํนเป็นชั้นดาน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน๎อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ําคํอนข๎างมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา มีพ้ืนที่ 
59 ไรํ หรือคิดเป็นน๎อยกวําร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
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    22) หนํวยที่ดินที่ 43 43B 43BI1 43BM3 43I1 และ 43M3 
        เป็นหนํวยที่ดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชํน ภาคใต๎ ภาคตะวันออก หรือบริเวณชายฝั่ง
ทะเล เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล หรือจากการสลายตัวผุพังอยูํกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล๎วถูก
เคลื่อนย๎ายมาทับถมของพวกวัสดุเนื้อหยาบ มีสภาพพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบ หรือเป็นลูกคลื่นลอนลาด เป็น
ดินลึก มีการระบายน้ําคํอนข๎างมากเกินไป เนื้อดินเป็นพวกดินทราย ดินมีสีเทา สีน้ําตาลอํอน หรือเหลือง 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ํา ถ๎าพบบริเวณสันทรายชายทะเล จะมีเปลือกหอยปะปนอยูํในเนื้อดิน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน๎อยถึงเป็นดําง 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 43 มีการระบายน้ําคํอนข๎างมาก มีพ้ืนที่ 2,707 ไรํ หรือคิดเป็น
ร๎อยละ 0.20 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 43B สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย  มีการระบายคํอนน้ํา
ข๎างมาก มีพ้ืนที่ 1,429 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.11 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (3) หนํวยที ่ด ินที ่ 43BI1 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ํา
คํอนข๎างมาก พ้ืนที่มีศักยภาพในการจัดการน้ําเพื่อใช๎ในการเกษตร มีพ้ืนที่ 454 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 
0.03 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (4) หนํวยที่ดินที่ 43BM3 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดี 
และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอนในการทํานา มีพ้ืนที่ 14 ไรํ หรือคิดเป็นน๎อยกวําร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่
ลุํมน้ําสาขา 
      (5) หนํวยที่ดินที่ 43I1 มีการระบายน้ําคํอนข๎างมาก พ้ืนที่มีศักยภาพในการจัดการ
น้ําเพื่อใช๎ในการเกษตร มีพ้ืนที่ 2,830 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.21 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (6) หนํวยที่ดินที่ 43M3 มีการระบายน้ําดี และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอนในการทํา
นา มีพ้ืนที่ 46 ไรํ หรือคิดเป็นน๎อยกวําร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    23) หนํวยที่ดินที่ 44 และ 44B 
        เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกดินตะกอนลําน้ําหรือจากการ
สลายตัวผุพังอยูํกับที่ของวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณพ้ืนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึง
เป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดีมากเกินไป เนื้อดินเป็นพวกดินทราย สีดินเป็นสีเทา หรือสี
น้ําตาลอํอน และในดินลํงที่ลึกมากกวํา 150 เซนติเมตร อาจพบเนื้อดินเป็นดินรํวนปนทราย หรือดิน
รํวนเหนียวปนทราย บางบริเวณอาจพบจุดประสีตํางๆ ในดินชั้นลําง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินโดยมากจะเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 44 มีการระบายน้ําคํอนข๎างมาก มีพ้ืนที่ 1,660 ไรํ หรือคิดเป็น
ร๎อยละ 0.12 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที ่ 44B สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ํา
คํอนข๎างมาก มีพ้ืนที่ 5,083 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.38 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    24) หนํวยที่ดินที่ 45 45B 45BI1 45BI3 45BI1M3 45BI3M3 45BM3 45C 45CI1 
45CM3 45D 45gmI1 และ 45I1 
       เป็นหนํวยที่ดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชํน ภาคใต๎ ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุต๎น
กําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูํกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล๎วถูก
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เคลื่อนย๎ายมาทับถมของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากพวกหินตะกอน พบบริเวณพ้ืนที่ดอนที่มีสภาพพ้ืนที่
เป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขา เป็นกลุํมดินรํวนหรือดินเหนียวที่มีลูกรังเศษหิน หรือก๎อนกรวดปะปนมาก 
ภายในความลึก 50 เซนติเมตร มีการระบายน้ําดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 45 มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 3,038 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.23 
ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 45B สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 
51,139 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 3.83 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (3) หนํวยที่ดินที่ 45BI1 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดี และพ้ืนที่
มีศักยภาพในการจัดการน้ําเพ่ือใช๎ในการเกษตร มีพ้ืนที่ 18,699 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 1.40 ของ    
เนื้อท่ีลุํมน้ําสาขา 
      (4) หนํวยที่ดินที่ 45BI3 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดี และมี
ระบบชลประทานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันน้ําทํวมและน้ําเค็ม มีพ้ืนที่ 1,995 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 
0.15 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (5) หนํวยที่ดินที่ 45BI1M3 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ํา        
ดีปานกลาง พ้ืนที่มีศักยภาพในการจัดการน้ําเพื่อใช๎ในการเกษตร และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอนในการ
ทํานา มีพ้ืนที่ 108 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (6) หนํวยที่ดินที่ 45BI3M3 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ํา       
ดีปานกลาง มีระบบชลประทานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันน้ําทํวมและน้ําเค็ม และมีการจัดการ      
พ้ืนทีด่ินดอนในการทํานา มีพ้ืนที่ 29 ไรํ หรือคิดเป็นน๎อยกวําร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (7) หนํวยที่ดินที่ 45BM3 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ํา          
ดีปานกลาง และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอนในการทํานา มีพ้ืนที่ 77 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.01        
ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (8) หนํวยที่ดินที่ 45C สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 52,343 
ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 3.92 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (9) หนํวยที่ดินที่ 45CI1 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดี และพ้ืนที่มี
ศักยภาพในการจัดการน้ําเพ่ือใช๎ในการเกษตร มีพ้ืนที่ 8,411 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.63 ของ        
เนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (10) หนํวยที่ดินที่ 45CM3 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดีปานกลาง 
และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอนในการทํานา มีพ้ืนที่ 21 ไรํ หรือคิดเป็นน๎อยกวําร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่
ลุํมน้ําสาขา 
      (11) หนํวยที่ดินที่ 45D สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดชัน มีการระบายน้ําดีปานกลาง    
ถึงดี มีพ้ืนที่ 439 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.03 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (12) หนํวยที่ดินที่ 45gmI1 มีการระบายน้ําดี พ้ืนที่มีศักยภาพในการใช๎น้ําเพ่ือ
การเกษตร และพบจุดประสีเทาภายใน 75 เซนซิเมตร มีพ้ืนที่ 235 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.02 ของ
เนื้อท่ีลุํมน้ําสาขา 
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      (13) หนํวยที่ดินที่ 45I1 มีการระบายน้ําดีปานกลาง พ้ืนที่มีศักยภาพในการใช๎น้ํา
เพ่ือการเกษตร มีพ้ืนที่ 1,930 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.14 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    25) หนํวยที่ดินที่ 46B 46BM3 และ 46C 
        เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการ
สลายตัวผุพังอยูํกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล๎วถูกเคลื่อนย๎ายมาทับถมของวัสดุเนื้อละเอียดที่มา
จากพวกหินตะกอนหรือหินภูเขาไฟ พบบริเวณพ้ืนที่ดอนที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนจนถึงเนินเขา  
เป็นดินตื้น เนื้อดินเป็นดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง ดินสีน้ําตาลหรือสีเหลืองหรือแดง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมาก การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 46B สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 
40,278 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 3.01 ของเนื้อท่ีลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 46BM3 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ํา        
ดีปานกลาง และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอนในการทํานา มีพ้ืนที่ 44 ไรํ หรือคิดเป็นน๎อยกวําร๎อยละ 
0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (3) หนํวยที่ดินที่ 46C สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 16,273 ไรํ 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 1.22 ของเนื้อที่ลุํมน้ํา 
    26) หนํวยที่ดินที่ 47B 47BM3 47C 47CM3 47D และ 47E 
        เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูํกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล๎ว
ถูกเคลื่อนย๎ายมาในระยะทางไมํไกลนักของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากทั้งหินตะกอนหรือหินอัคนี       
พบบริเวณพ้ืนที่ดอนที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินตื้น เนื้อดินเป็นดิน
เหนียวหรือดินรํวน ที่มีเศษหินปะปนมาก และพบชั้นหิน พ้ืนลึก 50 - 80 เซนติเมตร ดินมีสีน้ําตาล     
สีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง มีการระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 47B สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 
9,196 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.69 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 47BM3 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ํา       
ดีปานกลาง และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอนในการทํานา มีพ้ืนที่ 21 ไรํ หรือคิดเป็นน๎อยกวําร๎อยละ 
0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (3) หนํวยที่ดินที่ 47C สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด  มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 
31,328 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 2.34 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (4) หนํวยที่ดินที่ 47CM3 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดีปานกลาง 
และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอนในการทํานา มีพ้ืนที่ 12 ไรํ หรือคิดเป็นน๎อยกวําร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่
ลุํมน้ําสาขา 
      (5) หนํวยที่ดินที่ 47D สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดชัน มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 
40,339 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 3.02 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (6) หนํวยที่ดินที่ 47E สภาพพ้ืนที่ที่เป็นเนินเขา มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 6,365 ไรํ 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.48 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
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    27) หนํวยที่ดินที่ 48B 48BM3 48C 48D 48E และ 48E/RC 
        เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการ
สลายตัวผุพังอยูํกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล๎วถูฏเคลื่อนย๎ายมาในระยะทางไมํไกลนักของวัสดุ
เนื้อคํอนข๎างหยาบที่มาจากหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพ้ืนที่ดอนที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินตื้น เนื้อดินเป็นดินรํวนปนทราย สํวนดินลํางเป็นดินรํวนเหนียวปนเศษหิน
หรือปนกรวด ก๎อนกรวดขนาดใหญํเป็นหินกลมมน ถ๎าเป็นดินปนเศษหินมักพบชั้นหินพ้ืนตื้นกวํา 50 
เซนติเมตร ดินเป็นสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง  
การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 48B สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 
18,631 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 1.39 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 48BM3 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ํา        
ดีปานกลาง และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอนในการทํานา มีพ้ืนที่ 33 ไรํ หรือคิดเป็นน๎อยกวําร๎อยละ 
0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (3) หนํวยที่ดินที่ 48C สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 12,045 ไรํ 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.90 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (4) หนํวยที่ดินที่ 48D สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดชัน มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 
2,006 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.15 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (5) หนํวยที่ดินที่ 48E สภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา มีการระบายน้ําดี มีพื้นที่ 102 ไรํ หรือ     
คิดเป็นร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (6) หนํวยที่ดินที่ 48E/RC สภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา และพบหินโผลํ มีการระบายน้ําดี         
มีพ้ืนที่ 426 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.03 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    28) หนํวยที่ดินที่ 50 50B 50BI1 50C และ 50I1 
        เป็นหนํวยที่ดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชํน ภาคใต๎ ภาคตะวันออก เกิดจากการ
สลายตัวผุพังแล๎วถูกเคลื่อนย๎ายมาทับถมในระยะทางไมํไกลนักของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหิน
ตะกอน หรือจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพื้นที่ดอนที่มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาด เป็นดินลึกปานกลาง การระบายน้ําดี เนื ้อดินบนเป็นดินรํวนปนทราย หรือดินรํวน
เหนียวปนทราย ในระดับความลึกประมาณ 50-100 เซนติเมตร จะพบชั้นดินปนเศษหินหรือ
ลูกรัง สีดินเป็นสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 50 มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 2,796 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.21 
ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 50B สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 
12,945 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.97 ของเนื้อที่ลุํมน้ํา 
      (3) หนํวยที่ดินที่ 50BI1 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดี พ้ืนที่
มีศักยภาพในการใช๎น้ําเพ่ือการเกษตร มีพ้ืนที่ 9,778 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.73 ของเนื้อที่ลุํมน้ํา
สาขา 
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      (4) หนํวยที่ดินที่ 50C สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด  มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 339 
ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.03 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (5) หนํวยที่ดินที่ 50I1 มีการระบายน้ําดี และพ้ืนที่มีศักยภาพในการใช๎น้ําเพ่ือ
การเกษตร มีพ้ืนที่ 300 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.02 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    29)  หนํวยที่ดินที่ 51C 51CI1 51D และ 51E 
      เป็นหนํวยที่ดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชํน ภาคใต๎ ภาคตะวันออก เกิดจากการ
สลายตัวผุพังแล๎วถูกเคลื่อนย๎ายมาทับถมในระยะทางไมํไกลนักของวัสดุเนื้อหยาบหรือคํอนข๎าง
ละเอียดที่มาจากพวกหินตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพ้ืนที่ดอนที่เป็นเนินเขา หรือบริเวณที่ลาด
เชิงเขา เป็นดินตื้น มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเป็นดินรํวนปนเศษหิน สํวนใหญํเป็นพวกเศษหินทราย
และควอร์ต หรือหินดินดาน สีดินเป็นสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 51C สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด  มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 7,989 
ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.60 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 51CI1 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด  มีการระบายน้ําดี พ้ืนที่มี
ศักยภาพในการใช๎น้ําเพ่ือการเกษตร มีพ้ืนที่ 506 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.04 ของเนื้อทีลุ่ํมน้ําสาขา 
      (3) หนํวยที่ดินที่ 51D สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดชัน  มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 3,318 ไรํ 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.25 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (4) หนํวยที่ดินที่ 51E สภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 242 ไรํ หรือ   
คิดเป็นร๎อยละ 0.02 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    30)  หนํวยที่ดินที่ 53C 
      เป็นหนํวยที่ดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชํน ภาคใต๎ ภาคตะวันออก เกิดจากการ
สลายตัวผุพังอยูํกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล๎วถูฏเคลื่อนย๎ายมาทับถมในระยะทางไมํไกลนักของ
วัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากพวกหินตะกอนหรือหินแปร สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึก       
ปานกลาง เนื้อดินบนเป็นดินรํวนหรือดินรํวนปนดินเหนียว สํวนดินลํางในระดับความลึกระหวําง 50-
100 เซนติเมตร เป็นดินลูกรังหรือดินปนเศษหินผุ ซึ่งเป็นพวกหินดินดาน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึงกรดจัด การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา มีพ้ืนที่ 901 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.07 ของ
เนื้อท่ีลุํมน้ําสาขา 
    31)  หนํวยที่ดินที่ 55B  
      เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูํกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล๎ว
ถูกเคลื่อนย๎ายมาทับถมในระยะทางไมํไกลนักของวัตถุต๎นกําเนิดดินที่มาจากวัสดุเนื้อละเอียดที่มีปูน
ปน สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย เป็นดินลึกปานกลาง เนื้อดินบนเป็นดินเหนียว สีดินเป็นสี
น้ําตาลหรือแดง ในดินชั้นลํางระดับความลึกต่ํา 50 เซนติเมตรลงไปจะพบหินผุ ซึ่งสํวนใหญํเป็นหิน
ตะกอนเนื้อละเอียด บางแหํงมีก๎อนปูนปะปนอยูํด๎วย สีดินเป็นสีน้ําตาลหรือสีแดงเกิดจากวัสดุต๎น
กําเนิด ดินพวกหินตะกอนเนื้อละเอียดที่มีปูนปน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นดําง การระบายน้ําดี 
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีพ้ืนที่ 15,321 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 1.15 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
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    32)  หนํวยที่ดินที่ 56B 56BM3 และ 56C 
      เป็นหนํวยที่ดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูํกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล๎ว
ถูกเคลื่อนย๎ายมาทับถมในระยะทางไมํไกลนักของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหินตะกอนหรือหินอัคนี      
พบบริเวณพ้ืนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อยถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึกปานกลาง        
เนื้อดินชํวง 50 เซนติเมตร ตอนบนเป็นดินรํวนหรือดินรํวนปนทราย สํวนดินลําง เป็นดินปนเศษหิน 
ดินสีน้ําตาลเหลืองหรือแดง เกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินพวกหินตะกอนเนื้อหยาบหรือหินอัคนีเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
      (1) หนํวยที่ดินที่ 56B สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 
19,685 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 1.47 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (2) หนํวยที่ดินที่ 56BM3 สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีการระบายน้ํา         
ดีปานกลาง และมีการจัดการพ้ืนที่ดินดอนในการทํานา มีพ้ืนที่ 561 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.04      
ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
      (3) หนํวยที่ดินที่ 56C สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดี มีพ้ืนที่ 4,452 ไรํ 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 0.33 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    33) หนํวยที่ดินที่ 62 
      เป็นหนํวยที่ดินที่ประกอบด๎วยพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกวํา      
ร๎อยละ 35 มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกตํางกัน
ไปแล๎วแตํชนิดของหินต๎นกําเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก๎อนหิน หรือหินพ้ืนโผลํ กระจัดกระจาย
ทั่วไป สํวนใหญํยังปกคลุมด๎วยปุาไม๎ประเภทตํางๆ เชํน ปุาเบญจพรรณ ปุาเต็งรัง หรือปุาดิบชื้น    
หลายแหํงมีการทําไรํเลื่อนลอย โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ํา ซึ่งเป็นผลทําให๎เกิด
การชะล๎างพังทลายของดิน จนบางแหํงเหลือแตํหินพ้ืนโผลํ มีพ้ืนที่ 141,654 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 
10.60 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
    34)  พ้ืนที่อ่ืนๆ 
      ประกอบด๎วยพ้ืนที่ปศุสัตว์ (AF) พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์น้ํา (AQ) สุสาน (CEM) ที่ดินดัดแปลง 
(ML) บํอขุด (P) ที่ดินเต็มไปด๎วยก๎อนหิน (RL) ทะเล (SEA) พ้ืนที่ชุมชน (U) และพ้ืนที่น้ํา (W) มีพ้ืนที่ 
98,809 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 7.40 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
  4.1.3 สมดุลของน้ําเพ่ือการเกษตร 
    เป็นการวิเคราะห์หาชํวงฤดูกาลเพาะปลูกในฤดูฝนที่เหมาะสม ชํวงระยะเวลาที่พืช
เสี่ยงตํอการขาดน้ํา ซึ่งต๎องหลีกเลี่ยงการปลูกพืช เมื่อจัดหาน้ําไว๎ให๎พืชได๎ไมํเพียงพอ ข๎อมูลที่นํามา
วิเคราะห์ คือ ปริมาณน้ําฝน คําการระเหยและการคายน้ําอ๎างอิง (ETo) คํา ETo คํานวณโดยใช๎สมการ 
Penman-Monteith จากข๎อมูลสถิติภูมิอากาศ สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดจังหวัดระยอง ในคาบ  
30 ปี (ปี 2530-2559) สามารถสรุปสมดุลของน้ําเพ่ือการเกษตรลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ได๎ดังนี้ 
(ตารางท่ี 7 และภาพท่ี 12) 
    1) ชํวงระยะเวลาที่มีความชื้นพอเหมาะตํอการปลูกพืชเป็นชํวงฤดูฝนปกติ โดยเป็น
ชํวงที่ฝนเริ่มตกชุกจนกระทั่งใกล๎จะหมดฤดูฝนซึ่งมีความชื้นพอเหมาะตํอการปลูกพืช ชํวงเวลานี้อยูํ
ในชํวงต๎นเดือนเมษายนถึงปลายเดือนตุลาคม ลักษณะภูมิอากาศในชํวงระยะเวลานี้มีลักษณะ ดังนี้ 
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    อุณหภูมิเฉลี่ย 29.0   องศาเซลเซียส 
    ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 79.6  เปอร์เซ็นต์ 
    จํานวนวันที่ฝนตกรวม 104   วัน 
    คําการระเหยและการคายน้ําอ๎างอิง 922.5  มิลลิเมตร 
    ปริมาณฝนใช๎การ 843.1  มิลลิเมตร 

    2) ชํวงระยะเวลาที่มีน้ํามากเกินพอเป็นชํวงฝนตกชุกมีความชื้นของอากาศสูง และทํา
ให๎ความชื้นในดินสูงตามไปด๎วยและอาจมากเกินความต๎องการของพืช ชํวงระยะเวลานี้อยูํในชํวง
กลางเดือนเมษายนถึงเดือนกลางเดือนตุลาคม 
    3) ชํวงระยะเวลาที่ไมํสามารถปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝนได๎จัดเป็นชํวงขาดน้ํา ดินมีความชื้น
น๎อย อาจไมํเพียงพอตํอความต๎องการของพืช ชํวงระยะเวลานี้อยูํระหวํางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
มีนาคม ซึ่งถ๎าต๎องการปลูกพืชชํวงนี้ต๎องจัดหาแหลํงน้ําสํารอง เชํน แหลํงน้ําขนาดเล็กประเภทตํางๆ เป็นต๎น 
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ตารางที่ 7 สถิติภูมิอากาศ สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดระยอง ศักยภาพการคายระเหยน้ํา และปริมาณฝนใช๎การ ปี 2530-2559 

เดือน 

อุณหภูมิ (°ซ) 
ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณนํ้าฝน จํานวนวันท่ีฝนตก การระเหยและการคายนํ้า

อ๎างอิง* (ETo) 

ครึ่งหน่ึงของคําการ
ระเหยและการคายนํ้า 

(0.5ETo) 
ปริมาณฝนใช๎การ* 

ต่ําสุด สูงสุด เฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) (มม.) (วัน) (มม.) (มม.) (มม.) 

ม.ค. 22 31.9 26.4 75.0 32.3 3 117.80 58.90 30.6 

ก.พ. 24.5 32.3 27.8 76.3 37.7 4 123.76 61.88 35.4 

มี.ค. 26.3 33.1 29 77.3 67.9 6 148.80 74.40 60.5 

เม.ย. 27.3 34.2 30 76.7 76.1 7 154.20 77.10 66.8 

พ.ค. 27.2 33.6 29.9 78.3 178.8 15 142.91 71.46 127.6 

มิ.ย. 27 32.7 29.4 78.7 172.9 16 132.00 66.00 125.1 

ก.ค. 26.7 32.2 29 79.7 178.5 15 132.37 66.19 127.5 

ส.ค. 26.5 32 28.8 79.7 134.8 15 131.75 65.88 105.7 

ก.ย. 25.5 31.9 28.2 82.3 263.8 18 114.00 57.00 151.4 

ต.ค. 24.6 32.3 27.7 82.0 208.6 18 115.32 57.66 139 

พ.ย. 23.6 32.8 27.4 74.7 43.9 6 120.00 60.00 40.8 

ธ.ค. 21.7 32.2 26.2 70.0 6.8 2 119.97 59.99 6.7 
เฉลี่ย 25.2 32.6 28.3 77.6 116.8 - -  - 
รวม - - - - 1402.1 124 1552.9 776.45 1017.1 

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมอุตุนิยมวิทยา (2559) 
หมายเหตุ: *เป็นข๎อมูลที่ได๎จากการคํานวณการระเหยและการคายน้ําอ๎างอิง คํานวณด๎วยโปรแกรม Cropwat for Windows Version 8.0  
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ภาพที่ 12  สมดุลของน้ําเพ่ือการเกษตรในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ปี 2530-2559 
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   เมื่อเปรียบเทียบข๎อมูลปริมาณน้ําฝนใน 30 ปี เป็นชํวงเวลาละ 10 ปี และทําการ
วิเคราะห์แนวโน๎มของชํวงระยะเวลาที่พืชเสี่ยงตํอการขาดน้ํา ซึ่งต๎องหลีกเลี่ยงการปลูกพืชหากจัดหา
น้ําไว๎ให๎พืชได๎ไมํเพียงพอ ข๎อมูลที่นํามาวิเคราะห์ คือ ปริมาณน้ําฝน คําการระเหยและการคายน้ํา
อ๎างอิง (ETo) คํา ETo คํานวณโดยใช๎สมการ Penman-Monteith จากการวิเคราะห์ สามารถสรุป
สมดุลของน้ําเพ่ือการเกษตรลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ของ 3 ชํวงเวลา (ตารางที่ 8 และภาพที่ 13)  
ได๎ดังนี้ 
    1) ชํวงระยะเวลาที่เหมาะสมตํอการปลูกพืช โดยฝนเริ่มตกจนกระทั่งฝนใกล๎หมด  
มีความชื้นพอเหมาะตํอการปลูกพืชชํวงระยะเวลานี้ ในชํวงที่ 1 และชํวงที่ 3 เริ่มตั้งแตํประมาณต๎น
เดือนเมษายนถึงปลายเดือนตุลาคม สํวนชํวงที่ 2 เริ่มตั้งแตํประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลาย
เดือนตุลาคม 
    2) ชํวงระยะเวลาที่น้ําฝนเกินพอ เป็นชํวงที่ฝนตกชุกมีความชื้นสูง ความชื้นในดินสูง
และอาจมากเกินความต๎องการน้ําของพืช พืชที่ปลูกในที่ราบต่ํา และดินมีการระบายน้ําเลว  
อาจประสบปัญหาน้ําทํวมเสียหายได๎ เนื ่องจากอิทธิพลจากพายุโซนร๎อนหรือพายุดีเปรสชั ่น  
ชํวงระยะเวลานี้ทั้ง 3 ชํวง เริ่มตั้งแตํประมาณกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนตุลาคม 
    3) ชํวงระยะเวลาที่ไมํสามารถปลูกพืชได๎โดยอาศัยน้ําฝน หรือชํวงขาดน้ํา ดินมี
ความชื้นน๎อยไมํเพียงพอตํอความต๎องการน้ําของพืช เป็นชํวงฤดูแล๎ง ชํวงระยะเวลานี้ ในชํวงที่ 1 
และชํวงที่ 3 เริ่มตั้งแตํประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงต๎นเดือนเมษายนของปีถัดไป สํวนชํว งที่ 2     
เริ่มตั้งแตํประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป 
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ตารางท่ี 8 ความสัมพันธ์ระหวํางปริมาณน้ําฝน ศักยภาพการคายระเหยน้ํา และปริมาณฝนใช๎การได๎ในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ชํวงปี 2530-2539 
  ปี 2540-2549 และปี 2550-2559 

เดือน 

ชํวง 10 ปีแรก (ปี 2530-2539) ชํวง 10 ปีกลาง (ปี 2540-2549) ชํวง 10 ปีลําสุด (ปี 2550-2559) 

ปริมาณนํ้าฝน 
การระเหยและ ปริมาณฝน 

ปริมาณนํ้าฝน 
การระเหยและ ปริมาณฝน 

ปริมาณนํ้าฝน 
การระเหยและ ปริมาณฝน 

การคายนํ้าอ๎างอิง* ใช๎การ* การคายนํ้าอ๎างอิง* ใช๎การ* การคายนํ้าอ๎างอิง* ใชก๎าร* 
(มม.) (มม.) (มม.) (มม.) (มม.) (มม.) (มม.) (มม.) (มม.) 

ม.ค. 34.4 127.41 32.5 19.6 108.5 19 42.9 115.94 40 
ก.พ. 45.2 133.28 41.9 39.1 116.2 36.7 28.9 121.52 27.6 
มี.ค. 69.9 160.27 62.1 91.7 139.81 78.2 42.2 145.39 39.4 
เม.ย. 55.1 168 50.2 100.5 144 84.3 72.7 149.7 64.2 
พ.ค. 191.8 151.9 132.9 167.5 134.23 122.6 177.2 141.05 127 
มิ.ย. 183.1 141.9 129.5 145.7 122.1 111.7 189.8 132 132.2 
ก.ค. 179 144.15 127.7 148.1 123.38 113 208.3 130.51 138.9 
ส.ค. 133.1 137.64 104.8 113.7 124.93 93 157.5 132.37 117.8 
ก.ย. 272.2 117 152.2 267.3 109.5 151.7 251.9 112.8 150.2 
ต.ค. 220.4 118.42 142.7 185.5 115.01 130.4 219.8 112.22 142.5 
พ.ย. 44.9 126.9 41.7 36.6 116.7 34.5 50.2 117 46.2 
ธ.ค. 4.9 128.65 4.9 9.2 113.15 9.1 6.2 118.42 6.1 

เฉลี่ย - - - - - - - - - 
รวม 1,434.00 1655.52 1023.1 1,324.50 1467.51 984.2 1,447.60 1528.92 1032.1 

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมอุตุนยิมวิทยา (2559) 
หมายเหตุ: *เป็นข๎อมูลที่ได๎จากการคํานวณการระเหยและการคายน้ําอ๎างอิง คํานวณด๎วยโปรแกรม Cropwat for Windows Version 8.0
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ภาพที่ 13  สมดุลของน้ําเพ่ือการเกษตรในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ชํวงปี 2530-2539 ปี 2540-2549 

และปี 2550-2559 

90 91 
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  4.1.4  ความสมดุลของน้ําประจําปี  

    ความสมดุลของน้ํามีผลตํอการเจริญเติบโตของพืช โดยจะเป็นประโยชน์ตํอการ
เจริญเติบโตของพืชถ๎าปริมาณของน้ําฝนมากกวําหรือเทํากับการคายระเหยน้ํา เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนกับความต๎องการน้ําอ๎างอิง (ETo) ตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยแบํงเป็น 3 ชํวงเวลา 
ระหวํางปี 2530-2559 โดยใช๎ข๎อมูลสถิติภูมิอากาศจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่
ใกล๎เคียงลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ได๎แกํ สถานีตรวจอากาศ จังหวัดระยองโดยวิเคราะห์ลักษณะ
ภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศ ชํวงที่ 1 ปี 2530-2539 (ชํวง 10 ปีแรก) ชํวงที่ 2 ปี 2540-2549 
(ชํวง 10 ปีกลาง) และชํวงที่ 3 ปี 2550-2559 (ชํวง 10 ปีลําสุด) พบวํา ในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประ
แสร์(ภาพที่ 14) ชํวงที่มีคําเป็นบวกหมายถึงปริมาณน้ําฝนเพียงพอตํอการเพาะปลูกพืช คือชํวงที่มีน้ํา
มากเกินเมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนกับครึ่งหนึ่งของความต๎องการน้ําของพืชอ๎างอิง 
(0.5 ETo) ชํวงที่มีคําเป็นบวกหมายถึงชํวงที่เหมาะตํอการเพาะปลูกพืช เป็นชํวงฤดูฝนปกติ คือ มีความ
เหมาะสม ของน้ําตํอความต๎องการของพืชแตํอาจจะลดลงได๎หากไมํมีการชลประทาน  
    นอกจากนี้แล๎ว เมื่อวิเคราะห์ความแตกตํางของปริมาณน้ําฝนและหนึ่งในสี่ของความ
ต๎องการน้ําของพืชอ๎างอิง (0.25 ETo) ชํวงที่มีคําเป็นบวกเหมาะสมสําหรับปลูกพืช เป็นสถานการณ์ความ
สมดุลของน้ําที่จําเป็นต๎องมีการชลประทานเสริมหรือมีน้ําจากแหลํงน้ําอ่ืนด๎วย จึงจะเพียงพอสําหรับการ
เพาะปลูก     ซึ่งจะสํงผลให๎เกษตรกรสามารถขยายชํวงเวลาเพาะปลูกพืชออกไปได๎อีกเล็กน๎อยหากมีน้ํา
จากแหลํงน้ําอ่ืนมาทดแทน โดยชํวงที่ 1 อยูํระหวํางปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ชํวงที่ 
2 อยูํระหวํางต๎นเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน และชํวงที่ 3 อยูํระหวํางต๎นเดือนมีนาคมถึง
ปลายเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้จะเห็นได๎วําปริมาณฝนทั้ง 3 ชํวง มีปริมาณฝนเกินความต๎องการสูงที่สุดใน
เดือนกันยายน คิดเป็นร๎อยละ 23.82 25.05 และ 21.00 ตามลําดับ อยํางไรก็ตามในชํวงปลายของชํวงที่ 
1 ฝนมีการทิ้งชํวงยาวนานกวําชํวงที่ 2 และชํวงที่ 3 แสดงวํามีชํวงแล๎งที่ยาวนานขึ้น 
    ความสมดุลของน้ําประจําปีเป็นรายเดือนใน 3 ชํวงเวลา ชํวงละ 10 ปี ของลุํมน้ําสาขา
แมํน้ําประแสร์ บํงชี้วําการคายระเหยน้ําจะเพ่ิมข้ึนอยํางมีนัยสําคัญ โดยชํวงแล๎งมีความรุนแรงตํางกัน 
โดยเฉพาะชํวงที่ 1 ซึ่งมีชํวงแล๎งที่ยาวนานกวําทุกชํวง เกษตรกรจึงควรจะมีการปรับตัวในการเพาะปลูก
ให๎เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการเลื่อนชํวงระยะเวลาปลูกหรือใช๎พันธุ์พืชหรือ
ประเภทพืชที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่ดี 
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  4.1.5  ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ําฝนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
    การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์  ปริมาณน้ําฝนกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ภาพที่ 15-16) สามารถสรุปลักษณะ
ภูมิอากาศได๎ดังนี้ 
    1) อุณหภูมิ สภาวะอากาศโดยทั่วไปมีอากาศคํอนข๎างร๎อนเกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปีของทั้ง 3 ชํวง มีคํา 28.1 28.6 และ 28.3 องศาเซลเซียส ตามลําดับ เดือนเมษายนทั้ง 
3 ชํวง มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.3 35.3 และ 32.9 องศาเซลเซียส ตามลําดับ เดือนธันวาคมทั้ง  
3 ชํวงมีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 20.6 22.0 และ 22.5 องศาเซลเซียส ตามลําดับ 
    2) ความชื้นสัมพัทธ์ เนื่องจากลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ตั้งอยูํในเขตร๎อนใกล๎เส๎น        
ศูนย์สูตรจึงมีอากาศร๎อนอบอ๎าว และชื้นเกือบตลอดปี ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีของทั้ง 3 ชํวง     
มีคํา 77 78 และ 78 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ โดยชํวงที่ 1 และชํวงที่ 2 เดือนกันยายนมีความชื้น
สัมพัทธ์สูงสุด 83 และ 82 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ สํวนชํวงที่ 3 เดือนตุลาคมมีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 
83 เปอร์เซ็นต์ ฤดูหนาวเป็นชํวงที่ความชื้นสัมพัทธ์ลดลงอยํางชัดเจนและเป็นชํวงที่ความชื้นสัมพัทธ์
ลดลงต่ําสุดในรอบปี ซึ่งเดือนธันวาคมทั้ง 3 ชํวง เป็นเดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ําที่สุด ชํวงที่ 1 และ
ชํวงที่ 2 มีคํา 69 เปอร์เซ็นต์ และชํวงที่ 3 มีคํา 72 เปอร์เซ็นต ์
    3) ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรวมตลอดปีของทั้ง 3 ชํวง คือ 1,433.7 1,324.5 
และ 1,447.6 มิลลิเมตร ตามลําดับ ซึ่งน๎อยกวําปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรวมตลอดปีของประเทศไทย (1,572.5 
มิลลิเมตร) มีจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรวมตลอดปีทั้ง 3 ชํวง คือ 115 118 และ 137 วัน ตามลําดับ 
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรวมในชํวงฤดูฝนทั้ง 3 ชํวง คือ 1,179.6 1,027.8 และ 1,204.5 มิลลิเมตร        
หรือร๎อยละ 82.28 77.60 และ 83.21 ของปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตํอปี ตามลําดับ โดยมีจํานวนวันที่ฝนตก
รวมทั้ง 3 ชํวง คือ 92 89 และ 105 วัน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาปริมาณน้ําฝนรายเดือน พบวําเดือน
กันยายนเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ําฝนมากที่สุดในรอบปีทั้ง 3 ชํวง คือ 272.2 267.3 และ251.9 
มิลลิเมตร ตามลําดับ หรือร๎อยละ 18.99 20.18 และ 17.40 ของปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตํอปี ตามลําดับ 
    4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) เป็นการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะภูมิอากาศเฉลี่ยในพ้ืนที่หนึ่ง โดยอาศัยการวิเคราะห์ข๎อมูลการเปลี่ยนแปลงจากการเก็บและ
ติดตามอยํางตํอเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปี ลักษณะภูมิอากาศเฉลี่ย หมายความรวมถึง ลักษณะทั้งที่
เกี่ยวกับอากาศ เชํน อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน และลม เป็นต๎น (กรมอุตุนิยมวิทยา ,2559ค) ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้มีผลกระทบตํอประเทศไทยในภาพรวม คือ อุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน
ในฤดูกาลเปลี่ยนไป ปริมาณน้ําฝนที่เพ่ิมขึ้นไมํมากพอที่จะชดเชยการสูญเสียน้ําที่เพิ่มขึ้น เกิดความ
แห๎งแล๎งมากขึ้นบริเวณที่อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นน๎อยจะมีฝนตกและแนวโน๎มเกิดอุทกภัยมาก ภาคใต๎จะ     
ชุํมชื้ นมาก แตํภาคตะวันออกเฉียง เหนือจะแห๎ งแล๎ งมากขึ้ น  (สํ านั กความรํ วมมือด๎ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ, 2553) 
    เมื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ําฝน และจํานวนวันฝนตกเฉลี่ย
ใน 3 ชํวงเวลา ในพื้นที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ พบวํา ชํวงที่ 3 มีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
สูงที่สุด โดยชํวงที่ 2 และ ชํวงที่ 3 มีความชิ้นสัมพัทธ์เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชํวงที่ 1 คิดเป็น 
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ร๎อยละ 0.48 และ 0.19 ตามลําดับ อีกทั ้งช ํวงที ่ 2 และชํวงที ่ 3 มีความชิ ้นสัมพัทธ์เพิ ่มขึ ้น          
เมื่อเปรียบเทียบกับชํวงที่ 1 คิดเป็นร๎อยละ 0.33 และ 0.58 ตามลําดับ การกระจายตัวของฝน  
มีการเปลี่ยนแปลง พบวํา ชํวงที่ 3 มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตํอปี และจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยสูงที่สุด 
โดยทั้ง 3 ชํวงมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนสูงที่สุดในเดือนกันยายน นอกจากนั้นชํวงที่ 1 และชํวงที่ 2 
มีจํานวนวันที่ฝนตกสูงที่สุดในเดือนกันยายน ซึ่งตํางจากชํวงที่ 3 ที่มีจํานวนวันที่ฝนตกสูงที่สุดในเดือน
ตุลาคม 
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ภาพที่ 15  ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ชํวงปี 2530-2539  ปี 2540-2549 และ ปี 2550-2559 
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ภาพที่ 16  ความสัมพันธ์ของปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันที่ฝนตกในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ชํวงปี 2530-2539  ปี 2540-2549 และ ปี 2550-2559
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  4.1.6  ทรัพยากรน้ํา 
    1) แหลํงน้ําผิวดินที่สําคัญ 
      ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ มีแหลํงกําเนิดน้ําไหลมาจากเนินเขาทางเหนือของลุํมน้ํา
สาขา ในอําเภอบํอทอง อําเภอหนองใหญํ จังหวัดชลบุรี และอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง แล๎วไหลรวม
เป็นแมํน้ําประแสร์ ที่ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง แล๎วไหลลงมาทางใต๎ของพ้ืนที่ โดยไหล
ออกจากลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ สูํลุํมน้ําสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออกท่ีอําเภอแกลง จังหวัดระยอง  
ลําน้ําที่สําคัญ ได๎แกํ แมํน้ําประแสร์ และคลองโพล๎ นอกจากนี้ยังมีคลองที่สําคัญอ่ืนๆอีก เชํน คลองน้ําเขียว 
คลองตะเคียน คลองโค คลองใหญํ คลองประแสร์ คลองชุมแสง เป็นต๎น (ภาพที่ 17) 
    2) ลักษณะทางกายภาพของลุํมน้ํา 
      ลักษณะทางกายภาพของลุํมน้ํามีความสัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิศาสตร์มีอิทธิพล
ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ๎อมตํอปริมาณและการกระจายของน้ําฝน อัตราการไหลของน้ํา ตลอดจนการ
สูญเสียและการเก็บกักน้ํา การเจริญเติบโตและการกระจายของพันธุ์ไม๎  คุณสมบัติของดิน โดยคําที่ใช๎
ศึกษาลักษณะทางกายภาพของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
    - ฟอร์มแฟคเตอร์ (Form Factor : FF) คือ อัตราสํวนระหวํางความกว๎างตํอความ
ยาวเฉลี่ยของลุํมน้ํา สามารถเขียนสมการคํานวณคําได๎ดังนี้ 
     FF     =             ไมมํีหนํวย 
                 
     กําหนดให๎ A = เนื้อที่ลุํมน้ํา (ตารางกิโลเมตร) 

         X = ความยาวเฉลี่ยของลุํมน้ําเป็นเส๎นตรง (กิโลเมตร) 
     ถ๎า  FF  มีคําเทํากับ 1 แสดงวําพ้ืนที่ลุํมน้ํามีรูปรํางคล๎ายวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจตุรัส 
       FF  มีคํามากกวํา 1 แสดงวํา พ้ืนที่ลุํมน้ํามีรูปรํางคล๎ายรูปพัด (เตี้ยอ๎วน) 
       FF มีคําน๎อยกวํา 1แสดงวําพ้ืนที่ลุํมน้ํามีรูปรํางคล๎ายรูปสี่เหลี่ยม (สูงผอม) 
    - สัมประสิทธิ์ความหนาแนํน (Compactness coefficient : Kc) คือ อัตราสํวน
ระหวํางเส๎นล๎อมรอบพ้ืนที่ลุํมน้ํา (Perimeter) ตํอเส๎นรอบวงของวงกลมที่มีเนื้อที่เทํากับเนื้อที่ลุํมน้ํา    
ซึ่งสามารถเขียนสมการคํานวณได๎ดังนี้ 
     Kc  = 0.28P      ไมํมีหนํวย 
            √  
     กําหนดให๎  P = ความยาวเส๎นล๎อมรอบพ้ืนที่ลุํมน้ํา (กิโลเมตร) 
         A = เนื้อที่ลุํมน้ํา (ตารางกิโลเมตร) 
 คํา Kc มีคํามากกวํา 1 เสมอ และถ๎า Kc = 1 หมายถึงพ้ืนที่ลุํมน้ําเป็นรูปวงกลม 

 

A   
X2 
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ภาพที่ 17  แผนที่ระบบลําน้ําในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์      
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    - ความหนาแนํนของการระบายน้ํา (Drainage density : Dd) เป็นความสามารถ
หรือประสิทธิภาพในการระบายน้ําของลุํมน้ํา ในกรณีที่มีเนื้อที่ลุํมน้ําเทํากัน โดยทั่วไปลุํมน้ําที่มีความ
ยาวของลําน้ํามากจะมีความสามารถในการระบายน้ําได๎ดีกวําลุํมน้ําที่มีลําน้ําน๎อย คํา Dd คํานวณจาก
สมการ 

     Dd  =       (กิโลเมตรตํอตารางกิโลเมตร) 
 
     กําหนดให๎  L  = ความยาวของลําน้ําทั้งหมดทุกเส๎นรวมกัน (กิโลเมตร) 
         A  = เนื้อที่ลุํมน้ํา (ตารางกิโลเมตร) 
     ถ๎า    Dd  มีคําน๎อยกวํา 1  แสดงวํา ลุํมน้ํามีการระบายน้ําเลว 
         Dd  มีคําระหวําง 1-3 แสดงวํา ลุํมน้ํามีการระบายน้ําดีปานกลาง 
         Dd  มีคํามากกวํา 3   แสดงวํา ลุํมน้ํามีการระบายน้ําดีมาก 
      จากผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ พบวํามีคํา
สัมประสิทธิ์ความหนาแนํน (Kc) เทํากับ 1.66 และคําฟอร์มแฟคเตอร์ (FF) เทํากับ 0.36 ลุํมน้ําสาขาแมํน้ํา    
ประแสร์ จึงมีรูปรํางคล๎ายรูปสี่เหลี่ยมและตํางจากลักษณะวงกลมพอสมควร ซึ่งลุํมน้ําที่มีรูปรํางคล๎ายรูป
สี่เหลี่ยมนี้จะมีลักษณะลําธารสายสั้นๆ แจกจํายน้ําอยูํมากและการแจกจํายน้ํานี้จะไหลสูํลําธารหลัก
โดยตรงในเวลาสั้นเชํนกัน ทําให๎น้ําไหลสูงสุดที่ปากลุํมน้ําเกิดขึ้นได๎งําย แตํเนื่องจากลุํมน้ําประเภทนี้ มี
ขนาดเล็ก จึงไมํทําให๎เกิดผลเสียหายมากนักและจะมีน้ําหลํอเลี้ยงลําธารน๎อย นอกจากนี้แล๎วยังพบวํา 
คําความหนาแนํนของการระบายน้ํา (Dd) ของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ เทํากับ 1.38 แสดงถึงการระบายน้ํา       
ดีปานกลาง และมีน้ําไหลบําบนดินหรือน้ําผิวดิน (Surface runoff) ปานกลาง 
    3) ปริมาณน้ําทํา และคุณภาพน้ําผิวดิน 
      (1) ปริมาณน้ําทํา 
        ปริมาณน้ําทํา เป็นปริมาณน้ําที่ไหลในลําน้ําหรือลําธาร ตามธรรมชาติจะขึ้นอยูํ
กับขนาดของพ้ืนที่ลุํมน้ํา ซึ่งลําน้ําจะพัฒนาให๎มีความจุพอเพียงกับน้ําที่ลุํมน้ําให๎ โดยทั่วไปไมํวําลุํมน้ําจะ
มีขนาดเทําใด จะมีลําน้ําหลักอยูํเพียงหนึ่งเทํานั้น สํวนลําน้ําที่เป็นสาขาจะมีมากน๎อยเพียงไรขึ้นกับ
ความคงทนของดินและหินตลอดจนลักษณะพืชคลุมดินของลุํมน้ําเป็นสําคัญ 
        จากสถิติข๎อมูลปริมาณน้ําทํารายเดือนเฉลี่ยของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์        
ณ สถานี Z.18 คลองโพล๎ ตําบลชําฆ๎อ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ปี 2526-2558 ซึ่งตั้งอยูํใน
พ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ พบวํา มีปริมาณน้ําทํารายปีเฉลี่ย 115.31 ล๎านลูกบาศก์เมตร ในชํวงฤดู
ฝน (เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม) มีปริมาณน้ําทํา 101.62 ล๎านลูกบาศก์เมตร หรือร๎อยละ 88.13 
ของปริมาณน้ําทําเฉลี่ยรายปี ปริมาณน้ําทําเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกันยายน 30.66 ล๎านลูกบาศก์เมตร 
และต่ําสุดในเดือนมีนาคม 0.79 ล๎านลูกบาศก์เมตร (ตารางท่ี 9)  

L 
A
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ตารางท่ี 9 ปริมาณน้ําทํารายเดือนเฉลี่ย ปี 2526-2558 ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์  

เดือน 
ปริมาณน้ําทํารายเดือนเฉลี่ย 

(ล๎าน ลบ.ม.) 
ร๎อยละ 

พ.ค. 4.72 4.09 
มิ.ย. 10.38 9.00 
ก.ค. 13.54 11.74 
ส.ค. 17.21 14.92 
ก.ย. 30.66 26.59 
ต.ค. 25.11 21.78 

ฤดูฝน 101.62 88.13 
พ.ย. 5.58 4.84 
ธ.ค. 1.69 1.47 
ม.ค. 1.24 1.08 
ก.พ. 0.82 0.71 
มี.ค. 0.79 0.69 
เม.ย. 3.57 3.10 

ฤดูแล๎ง 13.69 11.87 
รายปี 115.31 100.00 

 ที่มา: กรมชลประทาน (2558)  

     (2) คุณภาพน้ําผิวดิน 
        จากฐานข๎อมูลของสํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ (2559) ลุํมน้ํา
สาขาแมํน้ําประแสร์ มีจุดเก็บตัวอยําง 5 จุด พบวําคุณภาพน้ําผิวดินอยูํในเกณฑ์ เสื่อมโทรม พอใช๎ 
พอใช๎ ดี พอใช๎ ตามลําดับ จัดอยูํในแหลํงน้ําผิวดิน (แบํงตามการใช๎ประโยชน์) ประเภทที่ 3 ซึ่งเป็น
แหลํงน้ําที่ได๎รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคบริโภคโดย
ต๎องผํานการฆําเชื้อโรคตามปกติ และผํานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกํอน นอกจากนี้ยัง
สามารถใช๎น้ําเพื่อการเกษตรอีกด๎วย (ตารางท่ี 10) 
    4) น้ําใต๎ดิน 
      (1) แหลํงน้ําใต๎ดิน 
        จากแผนที่อุทกธรณีวิทยาประเทศไทย ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (2556) ลุํมน้ํา
สาขาแมํน้ําประแสร์ มีแหลํงน้ําใต๎ดินหรือแหลํงน้ําบาดาล ดังนี้ (ตารางที่ 11 และภาพท่ี 18) 
        (1.1)  แหลํงน้ําบาดาลในชั้นหินรํวน 
           น้ําบาดาลในชั้นหินรํวนน้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยูํในชํองวํางหรือความ
พรุนของชั้นกรวด ทราย และดินเหนียว ซึ่งยังไมํจับตัวหรือสมานกันเป็นก๎อนแข็งในสภาพของชั้นหิน 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในบริเวณที่ราบลุํมน้ําหลากของทางน้ําตํางๆ จะมีการสะสมตัวของตะกอนเหลํานี้หนา
มาก บริเวณใดมีชั้นกรวดและทรายหนาจะสามารถกักเก็บน้ําบาดาลได๎มาก ทั้งนี้การคัดขนาดของ
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กรวดและทรายที่มีขนาดเทําๆ กันหรือมีความกลมมนมากจะเป็นแหลํงน้ําบาดาลได๎ดีเชํนกันชั้นน้ําบาดาล
ในชั้นหินรํวน แบํงออกเป็นชนิดตํางๆ ดังนี้ 
           (1.1.1) ชั้นหินให๎น้ําตะกอนทรายชายหาด (beach sand aquifer:  Qbs)  มีเนื้อ
ที่ 3,211 ไรํ หรือร๎อยละ 0.24 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ประกอบด๎วยทราย ทรายปนกรวด และทราย
แปูง เกิดจากการพัดพามาสะสมตัวของน้ําทะเล มีคุณภาพปานกลางถึงคุณภาพไมํดี มีรสกรํอย-เค็ม 
เนื่องจากมีการแทรกดันของน้ําทะเลเข๎ามา ได๎รับน้ําโดยตรงจากน้ําฝนและจะเก็บกักอยูํภาย ในชั้ น
ทราย ปริมาณน้ําที่ได๎จากตะกอนชายหาดสํวนใหญํน๎อยกวํา 2 ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง  
ซึ่งปริมาณน้ําที่ได๎ขึ้นอยูํกับความหนาของชั้นตะกอน พบในเขตอําเภอแกลง และอําเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง 
           (1.1.2) ชั้นหินอ๎ุมน้ําตะกอนเศษหินเชิงเขา (colluviums aquifers: Qcl)  
มีเนื้อที่ 552,582 ไรํ หรือร๎อยละ 41.36 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ประกอบด๎วยกรวด ทราย ทรายแปูง 
ดินเหนียว และเศษหิน แตกหักเป็นชั้นตะกอนหนาที่ไมํมีการคัดขนาดของเม็ดตะกอน โดยชั้นน้ํา
บาดาลถูกกักเก็บอยูํภายในชํองระหวํางกรวดทรายทรายแปูง และเศษหิน โดยมีการให๎น้ําประมาณ  
2-10 ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง และความลึกของชั้นน้ําบาดาลอยูํในชํวง 20-50 เมตร และมีคุณภาพ
น้ําดี แตํมีปริมาณเหล็กในน้ําสูง พบในเขตอําเภอแกลง อําเภอเขาชะเมา อําเภอบ๎านคําย อําเภอเมือง
ระยอง และอําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

(1.1.3) ชั้นหินอ๎ุมน้ําตะกอนน้ําพา (floodplain deposits aquifer : 
Qfd) มีเนื้อที่ 109 ไรํ หรือร๎อยละ 0.01 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ประกอบด๎วยกรวด ทราย ทรายแปูง 
และดินเหนียว โดยน้ําบาดาลจะกักเก็บอยูํในชํองวํางระหวํางเม็ดกรวด ทราย ที่สะสมตัวอยูํในที่ราบ
ลุํมน้ําหลาก บริเวณแนวคดโค๎งของทางน้ํา และบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล โดยมีการให๎น้ําประมาณ 
10-20 ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมงจนถึงมากกวํา 20 ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมงและความลึกของชั้นน้ํา
บาดาลอยูํในชํวง 10-40 เมตร คุณภาพน้ําบาดาลสํวนใหญํเป็นน้ําจืดคุณภาพดี แตํปริมาณเหล็กในน้ํา
คํอนข๎างสูงในเกือบทุกพ้ืนที่ พบในเขตอําเภอหนองใหญํ จังหวัดชลบุรี 

(1.2) แหลํงน้ําบาดาลในชั้นหินแข็ง 
        น้ําบาดาลในชั้นหินแข็ง สํวนใหญํน้ําบาดาลจะถูกกักเก็บในบริเวณที่เป็น
ชํองวํางของรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อนในเนื้อหินหรือในบริเวณที่เป็นรอยตํอระหวํางชั้นหินหรือ
พ้ืนที่ที่เป็นโซนของหินผุหรือโพรงหิน น้ําบาดาลที่กักเก็บอยูํในชํองวํางของหินมีขนาดใหญํและ
ตํอเนื่องกันจะมีน้ําบาดาลกักเก็บในปริมาณสูง ตรงกันข๎ามถ๎ารอยแตกไมํมีหรือรอยแตกมีขนาดเล็ก
และไมํตํอเนื่อง ปริมาณน้ําบาดาลจะน๎อยหรือไมํมีเลยชั้นน้ําบาดาลในชั้นหินแข็งในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขา
แมํน้ําประแสร์ แบํงออกเป็นชนิดตํางๆ ดังนี้ 

  (1 .2 .1 ) ชั้นหิน อ๎ุมน้ํ าหินคาร์บอเนตอายุ เพอร์ เมียน ( permian 
limestone aquife : Pc) มีเนื้อที่ประมาณ 3,324 ไรํ หรือร๎อยละ 0.25 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
ประกอบด๎วยหินปูนสีเทา และหินปูนเนื้อโดโลไมต์ บางแหํงมีกระเปาะของหินเชิร์ต น้ําบาดาลถูก      
กักเก็บอยูํภายใน รอยแตก รอยแยก รอยเลื่อนถ้ํา และโพรง ปริมาณน้ําอยูํในเกณฑ์น๎อยกวํา 2 
ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง ที่ระดับความลึก 30-60 เมตร พบในเขตอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
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   ตารางท่ี 10 คําเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ําผิวดินที่สําคัญของสถานีตรวจวัดในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 

จุด
เก็บ 

สถานีตรวจวดั 
DO 

(มก./ล.) 
BOD 

(มก./ล.) 
TCB 

(MPN/100 มล.) 
FCB 

(MPN/100 มล.) 
NH3-N 
(มก./ล.) 

เกณฑ ์
คุณภาพน้ํา 

ประเภทแหลํง
น้ําผิวดิน 

PE01 ปากแมํน้ําประแสร์ บ.ปากน้ําประแสร ์ 6.4 1.7 24,000 24,000 0.25 เสื่อมโทรม 3 

  ต.ปากน้ําประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง               

PE02 บ.ทํากระพัก ต.ทุํงควายกิน 5.2 2 3,500 1,300 0.31 พอใช๎ 3 

  อ.แกลง จ.ระยอง               

PE03 สะพานอําเภอแกลง ต.ทางเกวียน 6.2 1.8 11,000 1,300 0.14 พอใช๎ 3 

  อ.แกลง จ.ระยอง               

PE04 สะพานบ๎านหนองจระเข๎ ต.ทางเกวียน 6.8 1.7 1,700 460 0.14 ด ี 3 

  อ.แกลง จ.ระยอง               

PE05 สะพานบ๎านวังเขาจิก ต.ประแสร์บน 5.7 2.2 3,500 78 0.06 พอใช๎ 3 

  อ.แกลง จ.ระยอง               
ที่มา: สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ (2559) 
หมายเหตุ:  1. DO   = คําออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) 
 2. BOD   = คําความสกปรกในรปูสารอินทรยี์ (Biochemical Oxygen Demand) 
 3. TCB    = ปริมาณแบคทีเรยีในกลุํมโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
 4. FCB    = ปริมาณแบคทีเรียกลุมํฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 
 5. NH3-N = ปริมาณแอมโมเนยี (Ammonia) 
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    (1.2.2) ชั้นหินอ๎ุมน้ําหินชั้นกึ่งแปรอายุเพอร์เมียน คาร์บอนิเฟอรัส 
(permian-carboniferous  metasedments  aquifer : PCms) มีเนื้อที่ 124,987 ไรํ หรือร๎อยละ 
9.35 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา เป็นตะกอนหินของกลุํมราชบุรีรวมถึงกลุํมหินแกํงกระจาน ประกอบขึ้น
ด๎วยหินดินดาน หินทราย และหินฟิลลิติคเชล ชั้นหินให๎น้ํากลุํมนี้เป็นตะกอนเศษหินทั้งหมดและกลุํมที่
อยูํสํวนลํางสุดซึ่งเทียบเทํากับหินกลุํมแกํงกระจานมีโผลํเป็นจํานวนน๎อยมาก และมีลักษณะแตกตําง
จากหินแกํงกระจานเพราะสํวนใหญํจะเป็นสีน้ําตาลแดง ซึ่งมีการสะสมตัวตํอเนื่องขึ้นมาหาหินปูนของ
กลุํมราชบุรี ในที่นี้จึงไมํได๎แยกออกไป เพราะวําหินเหลํานี้รองรับอยูํใต๎หินปูนกลุํมราชบุรี ซึ่งก็อาจจะ
เป็นหินตะกอนเศษหินที่รองรับอยูํใต๎หินปูนตามที่ได๎จัดแบํงไว๎เชํนกัน พบในเขตอําเภอแกลง  
อําเภอเขาชะเมา อําเภอเมืองระยอง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และเ ขตอําเภอบํอทอง  
จังหวัดชลบุรี 
    (1 . 2 . 3 )  ชั้ นหิ น อ๎ุมน้ํ าหิ นแปรอายุพรี แคม เบี ยน  ( precambrian 
metamorphic aquifer : PEmm) มีเนื้อที่ 226,666 ไรํ หรือร๎อยละ 16.96 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
เปรียบเทียบได๎กับหินแปรสภาพของหินที่แกํที่สุดในประเทศไทย (basement complex pre-
cambrian) ประกอบด๎วยหินแอมฟิโบไลต์แฟซีส์ของยุค พรีแคมเบียน ได๎แกํ หินออโธไนส์ พาราไนส์ 
ซีสต์ คาลซิลิเกต ให๎น้ําบาดาลมีปริมาณมาก ปกติแล๎วจะให๎น้ําบาดาลประมาณ 2-10 ลูกบากศ์เมตร
ตํอชั่วโมง พบในเขตอําเภอบํอทอง อําเภอหนองใหญํ จังหวัดชลบุรี และเขตอําเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง 
    (1.2.4) ชั้นหินอ๎ุมน้ําหินแปรอายุไซลูเรียน-ดีโวเนียน (silurian-devonian 
metamorphic aquifers : SDmm) มีเนื้อที่ 5,053 ไรํ หรือร๎อยละ 0.38 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
ประกอบด๎วย หินควอร์ตไซต์ หินฟิลไลต์ หินชีสต์หินควอร์ตชีสต์ และหินชนวน น้ําบาดาลถู ก 
กักเก็บอยูํในรอยแตก รอยแยก แนวรอยเลื่อน และรอยตํอระหวํางชั้นหิน โดยมีการให๎น้ําน๎อยกวํา 2 ลูกบาศก์
เมตรตํอชั่วโมง ยกเว๎นบริเวณที่หินผุ หรือมีโครงสร๎างทางธรณีวิทยา เชํน รอยแตก รอยแยก หรือรอย
เลื่อน ขนาดใหญํพาดผํานก็จะได๎ปริมาณน้ํามากขึ้น และความลึกของชั้นน้ําบาดาลอยูํในชํวง 20-40 
เมตร น้ําบาดาลมีคุณภาพดี แตํปริมาณเหล็กในน้ําคํอนข๎างสูง น้ําบาดาลถูกกักเก็บอยูํภายในรอยแตก 
รอยแยก และบริเวณท่ีหินผุ โดยมีการให๎น้ําน๎อยกวํา 2-10 ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง และความลึกของ
ชั้นน้ําบาดาลอยูํในชํวง 20-50 เมตรคุณภาพน้ําบาดาลเป็นน้ําจืดคุณภาพดี แตํมีปริมาณเหล็กในน้ําสูง 
พบในเขตอําเภอบํอทอง จังหวัดชลบุรี 
    (1.2.5) ชั้นหินอ๎ุมน้ําหินคาร์บอเนตอายุไทรแอสซิก (carbonate aquifer : TRc)    
มีเนื้อที่ 130,995 ไรํ หรือร๎อยละ 9.80 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ประกอบด๎วยหินปูนชุดนี้จะปิดทับด๎วยดินเหนียว 
กรวดทราย และศิลาแลง พบในเขตอําเภอบํอทอง จังหวัดชลบุรี และอําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
    (1.2.6) ชั้นหินอ๎ุมน้ําหินภูเขาไฟ (volcanic aquifers : Vc) มีเนื้อที่ 186,217 ไรํ 
หรือร๎อยละ 13.94 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ประกอบด๎วยหินแอนดีไซต์ไรโอไลต์ หินกรวดภูเขาไฟ หินทัฟฟ์        
และหินบะซอลติกแอนดีไซต์น้ําบาดาลถูกกักเก็บไว๎ในรอยแตก รอยแยก รูพรุนในเนื้อหินและบริเวณที่หินผุ 
ความลึ กถึ งชั้ นหิ น ให๎ น้ํ า โ ดย เฉลี่ ยอยูํ ใ นชํ ว ง ระหวํ า ง  18 -30  เ มตร  ให๎ น้ํ า ได๎ ไมํ เ กิ น  
10 ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง พบในเขตอําเภอเขาชะเมา อําเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง และอําเภอ 
บํอทอง จังหวัดชลบุรี 
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    (1.2.7) ชั้นหินอ๎ุมน้ําหินแกรนิต (igneous aquifers : Gr) มีเนื้อที่ 
102,031 ไรํ หรือร๎อยละ 7.64 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ประกอบไปด๎วย หินแกรนิตซึ่งเป็นพวกทัวร์
มาลีนแกรนิต และไบโอไทต์แกรนิต บางบริเวณมีหินเพ็กมาไทต์ และสายแรํควอร์ตแทรกเป็นหินเนื้อ
แนํนและแข็ง บางบริเวณมีการแตกแบบเป็นกาบหินที่พบในบริเวณท่ีเนินเตี้ยๆ และบริเวณราบเชิงเขา
มักเป็นหินผุจนถึงผุมาก โดยมีการให๎น้ําน๎อยกวํา 2 ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง ยกเว๎นบริเวณที่หินผุ หรือ
มีโครงสร๎างทางธรณีวิทยา เชํน รอยแตก รอยแยก หรือรอยเลื่อน ขนาดใหญํพาดผํานก็จะได๎ปริมาณ
น้ํามากขึ้น และความลึกของชั้นน้ําบาดาลอยูํในชํวง 20-40 เมตร น้ําบาดาลมีคุณภาพดี แตํปริมาณ
เหล็กในน้ําคํอนข๎างสูง พบในเขตอําเภอเขาชะเมา อําเภอบ๎านคําย อําเภอเมืองระยอง และอําเภอ  
วังจันทร์ จังหวัดระยอง 
    (1.2.8)ชั้นหินอ๎ุมน้ําหินชั้นกึ่งแปรยุคใหมํ (triassic metasediment 
aquifer : TRms) มีเนื้อที่ 918 ไรํ หรือร๎อยละ 0.07 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ประกอบด๎วย หินโคลน
และหินดินดาน ปริมาณน้ําที่ได๎อยูํในเกณฑ์ตั้งแตํน๎อยกวํา 2-10 ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง พบในเขต
อําเภอ เขาชะเมา จังหวัดระยอง 

ตารางที่ 11 ชั้นหินอ๎ุมน้ําในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 

ชั้นหินอ๎ุมน้ํา 
เนื้อท่ี 

ไรํ ร๎อยละ 
ชั้นหินรํวน 
ชั้นหินอ๎ุมน้ําตะกอนทรายชายหาด (Qbs) 3,211 0.24 
ชั้นหินอ๎ุมน้ําตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qcl) 552,582 41.36 
ชั้นหินอ๎ุมน้ําตะกอนน้ําพา (Qfd) 109 0.01 
ชั้นหินแข็ง 
ชั้นหินอ๎ุมน้ําหินคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน (Pc) 3,324 0.25 
ชั้นหินอ๎ุมน้ําหินชั้นกึ่งแปรอายุเพอร์เมียน คาร์บอนิเฟอรัส (PCms) 124,987 9.35 
ชั้นหินอ๎ุมน้ําหินแปรอายุพรีแคมเบียน (PEmm) 226,666 16.96 
ชั้นหินอ๎ุมน้ําหินแปรอายุไซลูเรียน-ดีโวเนียน (SDmm) 5,053 0.38 
ชั้นหินอ๎ุมน้ําหินคาร์บอเนตอายุไทรแอสซิก (TRc) 130,995 9.80 
ชั้นหินอ๎ุมน้ําหินภูเขาไฟ (Vc) 186,217 13.94 
ชั้นหินอ๎ุมน้ําหินแกรนิต (Gr) 102,031 7.64 
ชั้นหินอ๎ุมน้ําหินชั้นกึ่งแปรยุคใหมํ (TRms) 918 0.07 

รวมเนื้อที่ 1,336,093 100 

ที่มา:  ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (2556) 
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ภาพที่ 18  แผนที่ชั้นหินอ๎ุมน้ําของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 
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     (2) คุณภาพน้ําใต๎ดินและศักยภาพการพัฒนาน้ําใต๎ดิน 
       (2.1)  คุณภาพน้ําใต๎ดิน 
         ในการศึกษาคุณภาพน้ําใต๎ดินของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ จากปริมาณ
ของแข็งที่ละลายเจือปนอยูํในน้ําซึ่งมองไมํเห็นด๎วยตาเปลําเนื่องจากมีขนาดเล็กมาก ( total 
dissolved solid : Tds) มีหนํวยเป็นมิลลิกรัมตํอลิตร นอกจากนี้พิจารณาควบคูํกับอัตราการให๎น้ํา 
(yield) มีหนํวยเป็นลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 12 และภาพที่ 19 จาก
การศึกษาพบวําอัตราการให๎น้ําน๎อยกวํา 2 ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง และปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปน
อยูํในน้ําน๎อยกวํา 500 มิลลิกรัมตํอลิตร มีเนื้อที่มากที่สุด รองลงมา เป็นอัตราการให๎น้ําระหวําง 2-10 
ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง และปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยูํในน้ําน๎อยกวํา 500 มิลลิกรัมตํอลิตร 
       (2.2)  ศักยภาพการพัฒนาน้ําใต๎ดิน 
       จากข๎อมูลคุณภาพน้ําบาดาล พบวําในเบื้องต๎นบริเวณที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาน้ําใต๎ดินด๎วยวิธีการขุดเจาะบํอบาดาล คือ บริเวณท่ีมีอัตราการให๎น้ํามากกวํา 20 ลูกบาศก์เมตร
ตํอชั่วโมง และมีคําปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยูํในน้ําน๎อยกวํา 500 มิลลิกรัมตํอลิตร ซึ่งอยูํในชั้น
หินอุ๎มน้ํา หินชั้นกึ่งแปรยุคใหมํ มีเนื้อที่ 5,516 ไรํ แตํอยํางไรก็ตามการพัฒนาน้ําใต๎ดินยังขึ้นอยูํกับ
ปัจจัยด๎านอ่ืนอีก เชํน ต๎องศึกษาปริมาณน้ําทั้งหมดที่มีอยูํในหินอ๎ุมน้ํา ซึ่งได๎จากการคํานวณจํานวน
เปอร์เซ็นต์ของชํองวํางในหิน ความพรุนของหิน เป็นต๎น ซึ่งต๎องดําเนินการศึกษาโดยผู๎ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน 
    5) โครงการพัฒนาแหลํงน้ํา 
      (1) โครงการพัฒนาแหลํงน้ําผิวดิน 
        ลุํมน้ํ าสาขาแมํน้ํ าประแสร์  ซึ่ งมี พ้ืนที่สํวนใหญํอยูํ ในเขตจังหวัดระยอง           
และบางสํวนของจังหวัดชลบุรี จากข๎อมูลของกรมชลประทาน ปี 2558 พบวําในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาฯ  
มีโครงการชลประทานขนาดใหญํจํานวน 1 แหํง มีพ้ืนที่ชลประทาน 165,856 ไรํ และขนาดเล็ก
จํานวน 1 แหํง มีพ้ืนที่ชลประทาน 15,259 ไรํ (ตารางท่ี 13) 
      (2) โครงการพัฒนาแหลํงน้ําใต๎ดิน 
        การพัฒนาแหลํงน้ําใต๎ดินจัดเป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ําด๎านหนึ่งที่
สามารถชํวยเหลือประชากรในเขตพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาทางด๎านน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
ได๎เป็นอยํางดี เนื่องจากในบางครั้งน้ําผิวดินที่มีอยูํอาจไมํเพียงพอตํอความต๎องการใช๎ในการทํากิจกรรมด๎าน
ตํางๆ โครงการพัฒนาแหลํงน้ําใต๎ดินในเขตลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ดําเนินงานในลักษณะของการ
ขุดเจาะบํอน้ําบาดาล มีหนํวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คือ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล โดยจากข๎อมูลพบวํา 
ในเขตลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ มีจํานวนบํอบาดาลที่ขุดเจาะโดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (2556ก) 
ทั้งสิ้น 129 บํอ (ตารางที่ 14) 
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ตารางท่ี 12 คุณภาพและอัตราการให๎น้ําของน้ําใต๎ดินในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 

คําอธิบาย เนื้อท่ี 

อัตราการให๎น้ํา (ลบ.ม./ชม.) 
คําปริมาณของแข็งที่เจือปน  

(มล.ก./ลิตร) 
ไรํ ร๎อยละ 

น๎อยกวํา 2 
น๎อยกวํา 500 838,154   62.73 
500-1,500 117,105 8.76 

น๎อยกวํา 5 มากกวํา 1,500 3,236 0.24 

2-10 
น๎อยกวํา 500 233,628 17.49 
500-1,500 82,169 6.15 

5-10 มากกวํา 1,500 947 0.07 

10-20 
น๎อยกวํา 500 54,319 4.07 
500-1,500 1,019 0.08 

มากกวํา 20 น๎อยกวํา 500 5,516 0.41 
รวมเนื้อที่ 1,336,093      100 

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (2556) 
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ภาพที่ 19  แผนที่อัตราการให๎น้ําของน้ําใต๎ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์  
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ตารางท่ี 13 โครงการชลประทานในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 

ชื่อโครงการชลประทาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
 

โครงการสํงน้ําและบํารุงรักษาประแสร์ กระแสบน 

แกลง 

ระยอง 

(โครงการชลประทานขนาดใหญํ) ทางเกวียน 
มีเนื้อที่ 165,856 ไรํ  ทุํงควายกิน 

  บ๎านนา 
  วังหว๎า 
  ห๎วยยาง 
  ชําฆ๎อ เขาชะเมา 
  ชุมแสง 

วังจันทร์   พลงตาเอ่ียม 
  วังจันทร์ 
 

ประตูระบายน้ําปูองกันน้ําเค็มลุํมน้ําประแสร์ คลองปูน 

แกลง (โครงการชลประทานขนาดเล็ก)  ทางเกวียน 
มีเนื้อที่ 15,259 ไรํ  ทุํงควายกิน 

  ปากน้ํากระแส 
ที่มา: ดัดแปลงจากกรมชลประทาน (2558) 

ตารางท่ี 14 จํานวนบํอบาดาลในพื้นที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 
จังหวัด อําเภอ จํานวน (บํอ) 
ชลบุร ี บํอทอง 1 

  หนองใหญํ 8 
รวม 9 

ระยอง เขาชะเมา 25 
  แกลง 53 
  บ๎านคําย 5 
  วังจันทร์ 37 

รวม 120 
รวมทั้งหมด 129 

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (2556)  
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    6) การประเมินความต๎องการน้ําเพ่ือกิจกรรมตํางๆ 
      (1) ความต๎องการน้ําเพ่ือการเกษตร 
        ในการวางแผนการใช๎ที่ดินในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ได๎พิจารณาการ
คํานวณหาความต๎องการน้ําของพืชหรือปริมาณการใช๎น้ําของพืชที่สําคัญในลุํมน้ําอีกด๎วย ความต๎องการน้ํา
ของพืช คือ ปริมาณน้ําที่พืชต๎องการใช๎ในการเจริญเติบโตหรือการสูญเสียน้ําจากขบวนการคายน้ําของ
พืช (transpiration) รวมถึงปริมาณน้ําที่สูญเสียไปจากแปลงปลูกหรือการระเหย (evaporation)   
จากผิวดินโดยตรง หนํวยของความต๎องการน้ําของพืชเป็นความลึกตํอหนํวยเวลาหรือปริมาณของน้ํา
ตํอหนํวยเวลา 
        ความต๎องการน้ําของพืชในแตํละท๎องที่มีภูมิอากาศที่แตกตํางกัน นอกจากนี้แล๎ว
ความต๎องการน้ําของพืชยังขึ้นอยูํกับชํวงระยะเวลาการปลูก (cropping period) สภาพภูมิประเทศ 
และคุณสมบัติของดินที่ใช๎ในการปลูกพืชอีกด๎วย 
        การศึกษาเพ่ือคํานวณหาความต๎องการน้ําของพืชนั้น สามารถทําได๎หลายวิธี      
ซึ่งวิธีที่มกีารนําไปใช๎อยํางกว๎างขวาง คือ การหาปริมาณการใช๎น้ําของพืชโดยอาศัยข๎อมูลภูมิอากาศหรือเรียกอีก
อยํางหนึ่งวํา การหาคําความต๎องการน้ําของพืชอ๎างอิง (reference crop evapotranspiration : ETo) 
(ธีระพล, 2549) 
        ความต๎องการน้ําของพืชอ๎างอิง (ETo) นี้ หมายถึง ปริมาณน้ําที่สูญเสียไปจากพ้ืนที่
เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยูํอยํางทั่วถึง โดยที่ดินจะต๎องมีความชื้นอยูํอยํางเพียงพอกับความต๎องการ
ของพืชตลอดเวลา และมีบริเวณกว๎างใหญํพอที่จะไมํทําให๎การระเหยและการคายน้ําของพืชได๎รับผล
จากอิทธิพลภายนอกมากนัก การคํานวณหาคําความต๎องการน้ําของพืชอ๎างอิง นี้จะเป็นการนําเอา
ข๎อมูลของสภาพภูมิอากาศ ณ ชํวงเวลา และสถานที่ที่สนใจ โดยจะมีการวิเคราะห์และปรับปรุงข๎อมูล
ดังกลําว และแบํงชํวงให๎ตรงกับชํวงการเจริญเติบโตหรืออายุพืชหรือชํวงเวลาที่จะนําไปใช๎ โดยใช๎วิธีการ
คํานวณตํางๆ วิธีที่ได๎รับความนิยมอยํางแพรํหลาย เชํน Modified Penman, Penman Monteith,  
E pan เป็นต๎น (กรมชลประทาน, 2554) 
        เมื่อทราบคําความต๎องการน้ําของพืชอ๎างอิง (ETo) แล๎ว ยังต๎องทราบคํา
สัมประสิทธิ์การใช๎น้ําของพืช (crop coefficient : Kc) ของพืชที่สนใจ ซึ่งคําสัมประสิทธิ์การใช๎น้ําของ
พืช(Kc)  คือ คําคงที่ของแตํละพืชที่ ได๎จากความสัม พันธ์ระหวํางปริมาณการใช๎น้ํ าของพืช
(evapotranspiration : ET) ที่ทําการทดลองและตรวจวัดได๎จากการทดลองกับผลการคํานวณหาคํา
ความต๎องการน้ําของพืชอ๎างอิง (ETo) โดยจะอยูํในรูปสมการ 
 

   ET  = Kc x ETo     มีหนํวยเป็น มิลลิเมตรตํอเดือน 
โดย 

   ET  = ปริมาณการใช๎น้ําของพืช (มิลลิเมตร) 
   Kc  = สัมประสิทธิ์การใช๎น้ําของพืช (ไมํมีหนํวย) 
   ETo         = คําความต๎องการน้ําของพืชอ๎างอิง (มิลลิเมตร) 
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สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ใช๎คํา ETo จากการคํานวณตาม Penman Monteith 
ด๎วยโปรแกรม Cropwat และใช๎คําสัมประสิทธิ์การใช๎น้ํ าของพืชจ ากงานวิจัยของ 
อุดมเกียรติ และคณะ (2551) และ ประภาศิริ (2555) โดยได๎แสดงรายละเอียดความต๎องการน้ําของ
พืชสําคัญในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ไว๎ในตารางที่ 15  
      (2) ความต๎องการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
        ความต๎องการน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นความต๎องการน้ําเพ่ือประกอบอาหาร    
น้ําดื่ม ทําความสะอาดรํางกาย และใช๎อ่ืนๆ ในชีวิตประจําวันของประชากรในพ้ืนที่ที่ศึกษา ทั้งที่อยูํในเขต
เมืองและนอกเขตเมือง ซึ่งมีความต๎องการน้ําที่แตกตํางกัน จากรายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนที่ลุํมน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก ได๎ประเมินไว๎ดังนี้ ประมาณวําประชากรใน
ชนบทต๎องการใช๎น้ํา 80 ลิตรตํอคนตํอวัน และประชากรในเมือง (เขตเทศบาล) ต๎องการใช๎น้ํา 200 ลิตรตํอคน
ตํอวัน และการศึกษาพบวําลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ มีความต๎องการน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคในปี 2545 
ประมาณ 4.34 ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอปี และคาดการณ์อนาคตไว๎ในปี 2565 ประมาณ 6.81 ล๎านลูกบาศก์
เมตรตํอปี ซึ่งปริมาณความต๎องการน้ําเพ่ิมขึ้น 2.47 ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอปี ในระยะเวลา 30 ปี 
      (3) ความต๎องการน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 
        จากรายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวบรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใน
พ้ืนที่ลุํมน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก ประเมินการใช๎น้ําด๎านอุตสาหกรรม ใช๎ฐานข๎อมูลจากทะเบียนโรงงาน
อุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2545 โดยนําข๎อมูลอัตราการใช๎น้ําของ
โรงงานแตํละประเภท จํานวน และประเภทของโรงงาน ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได๎ประเมินไว๎ หลังจากนั้น
จะรวมปริมาณการใช๎น้ําของโรงงานตํางๆ ที่อยูํในพ้ืนที่ลุํมน้ําเข๎าด๎วยกัน พบวําลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์  
มีความต๎องการน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรมในปี 2545 ประมาณ 7.82 ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอปี และคาดการณ์
อนาคตไว๎ในปี 2565 ประมาณ 30.48 ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอปี ซึ่งปริมาณความต๎องการน้ําเพ่ิมขึ้น 22.66 ล๎าน
ลูกบาศก์เมตรตํอปี 
 
  จากข๎อมูล ศรชัย และคณะ (2558) ได๎ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพน้ําต๎นทุนของลุํมน้ํา
สาขาแมํน้ําประแสร์ เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา พบวํา ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์  มีความ
ต๎องการใช๎น้ําเพ่ือทํากิจกรรมตํางๆ (Water Demand) ประมาณ 1383 ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอปี โดย
ปริมาณน้ําใช๎การได๎ (Water Supply) มีประมาณ 975 ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอปี เมื่อเปรียบเทียบ
ข๎อมูลปริมาณน้ําใช๎การได๎หรือปริมาณน้ําที่มีอยูํในพ้ืนที่ กับปริมาณความต๎องการใช๎น้ํา จะเห็นวํา      
ในสํวนของปริมาณน้ําในพ้ืนที่ศึกษา อยูํในภาวะไมํสมดุลระหวํางปริมาณน้ําใช๎และปริมาณความ
ต๎องการใช๎น้ํา ซึ่งถือวําพ้ืนที่อยูํในสภาพที่เสี่ยงตํอการได๎รับความเดือดร๎อนจากเรื่องน้ํา โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งภาคการเกษตร หรือเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกซึ่งต๎องเกี่ยวข๎องกับการใช๎น้ําโดยตรง ดังนั้น
ข๎อมูลด๎านปริมาณน้ําจึงนําจะเป็นแนวทางให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องหาทางปูองกันแก๎ไขภาวะขาดแคลนใน
พ้ืนที่ เชํน เก็บกักน้ําไว๎ใช๎ยามขาดแคลน สํารวจหาแหลํงน้ําเพิ่ม เป็นต๎น 
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ตารางท่ี 15 ปริมาณความต๎องการน้ําของพืชหลัก ในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 

ชนิดพืช 
ความต๎องการน้ําของพืช (มิลลิเมตร) รวม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. (มิลลิเมตรตํอปี) 

1.ยางพารา 60.08 63.12 66.96 104.86 128.62 149.16 206.50 246.37 189.24 172.98 98.40 58.79 1,545.07 

2.ปาล์มน้ํามัน 219.11 241.33 215.76 350.03 158.63 228.36 284.60 284.58 207.48 237.56 284.40 273.53 2,985.37 

หมายเหตุ: คํานวณคํา ETo ด๎วยโปรแกรม Cropwat for Windows Version 8.0 เพ่ือนํามาหาคําความต๎องการน้ําของพืช 
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  4.1.7  ทรัพยากรปุาไม๎ 
    1) พ้ืนที่ปุาไม๎ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 
    จากข๎อมูลกรมปุาไม๎ (2556) กรมอุทยานแหํงชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช (2554) 
และสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (2555) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปุาไม๎ และเนื้อที่ปุา
ไม๎ตามกฎหมาย โดยการคํานวณด๎วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามขั้นตอนดังภาพที่ 2 
พบวําในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ มีปุาไม๎ตามกฎหมาย รวมเนื้อที่ 840,470 ไรํ หรือร๎อยละ 62.91 ของ
เนื้อที่ลุํมน้ําสาขา แบํงออกเป็น 4 ประเภท (ตารางที่ 16 และภาพที่ 20) ดังนี้ 
    (1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา ได๎แกํ เขาอํางฤาไน ซึ่งถูกประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์
ส ัตว์ป ุาในราชกิจจานุเบกษา วันที ่ 11 ตุลาคม 2520 มีเนื ้อที ่ตามประกาศ 674 ,352 ไรํ  
โดยมีพ้ืนที่อยูํในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 60,343 ไรํ หรือร๎อยละ 4.52 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
     (2) อุทยานแหํงชาติ ได๎แกํ เขาชะเมา -เขาวง ซึ ่งถูกประกาศเป็นเขตอุทยาน
แหํงชาติ วันที่ 31 ธันวาคม 2518 มีเนื้อที่ตามประกาศ 52,300 ไรํ โดยมีพ้ืนที่อยูํในลุํมน้ําสาขาแมํน้ํา
ประแสร์ 43,650 ไรํ หรือร๎อยละ 3.27 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
     (3) เขตวนอุทยาน ได๎แกํ น้ําตกเขาเจ๎าบํอทอง ซึ่งถูกประกาศเป็นเขตวนอุทยาน              
วันที่ 2 มีนาคม 2540 มีเนื้อที่ตามประกาศ 19,473 ไรํ โดยมีพ้ืนที่อยูํในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 1,610 
ไรํ หรือร๎อยละ 0.12 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
     (4) ปุาสงวนแหํงชาติ เนื้อที่ 734,867 ไรํ หรือร๎อยละ 55.00 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา  
      (4.1) ปุาสงวนแหํงชาติดังกลําว จําแนกเขตการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรและ
ที่ดินปุาไม๎ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2535 เรื่องการจําแนกเขตการใช๎ประโยชน์
ทรัพยากรและที่ดินปุาไม๎ในพ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติ และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2535  
เรื่องการจําแนกการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินปุาไม๎ในพ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติเพ่ิมเติมดังนี ้
         (4.1.1) เขตพ้ืนที่ปุาเพ่ือการอนุรักษ์ (โซน C) เนื้อที่ 125,287 ไรํ       
หรือร๎อยละ 9.38 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
         (4.1.2) เขตพ้ืนที่ปุาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) เนื้อที่ 574,573 ไรํ หรือ    
ร๎อยละ 43.00 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
         (4.1.3) เขตพ้ืนที่ปุาเหมาะสมตํอการเกษตร (โซน A) เนื้อที่ 35,007 ไรํ 
หรือร๎อยละ 2.62 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 

 (4.2) จําแนกปุาไม๎ในพ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติตามเขตปฏิรูปที่ดิน พบวํามี 
          (4.2.1) พ้ืนที่ปุาในเขตปุาสงวนแหํงชาติเนื้อที่ 398,557 ไรํ หรือร๎อยละ 
29.83 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
          (4.2.2) พ้ืนที่ปุาเขตปฏิรูปที่ดินในเขตปุาสงวนแหํงชาติ เนื้อที่ 336,310 ไรํ 
หรือร๎อยละ 25.17 ของเนื้อทีลุ่ํมน้ําสาขา 
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ตารางท่ี 16 ปุาไม๎ตามกฎหมายในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 

เขตปุาไม๎ตามกฎหมาย 
เนื้อท่ี 

ไรํ ร๎อยละ 
เขตรกัษาพันธุ์สัตว์ปุา 60,343 4.52 
เขาอํางฤาไน 60,343 4.52 
เขตอุทยานแหํงชาติ 43,650 3.27 
เขาชะเมา-เขาวง 43,650 3.27 
เขตวนอุทยาน 1,610 0.12 
น้ําตกเขาเจ๎าบํอทอง 1,610 0.12 
เขตปุาสงวนแหํงชาติ 734,867 55.00 
เขตปุาเพ่ือการอนุรักษ์ (โซน C) 125,287 9.38 
เขตปุาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 574,573 43.00 
เขตพ้ืนที่ปุาที่เหมาะสมตํอการเกษตร (โซน A) 35,007 2.62 
เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรในเขตปุาสงวนแหํงชาติ 336,310 25.17 
เขตปุาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 302,837 22.67 
เขตพ้ืนที่ปุาที่เหมาะสมตํอการเกษตร (โซน A) 33,473 2.51 
นอกเขตปุาไม๎ตามกฎหมาย 495,623 37.09 

รวม 1,336,093 100.00 

ที่มา: ดัดแปลงจากกรมปุาไม๎ (2556) 
หมายเหตุ: เนื้อที่ปุาไม๎ตามกฎหมาย คํานวณด๎วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ภาพที่ 20  แผนที่ขอบเขตปุาไม๎ของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



103 
 

 

89 

    2) สถานภาพทรัพยากรปุาไม๎ 
     จากการสํารวจสภาพการใช๎ที่ดิน โดยกลุํมวิเคราะห์สภาพการใช๎ที่ดิน กองนโยบาย
และแผนการใช๎ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2559) พบวํา พ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์มีสภาพพ้ืนที่เป็น
ปุาสมบูรณ์ 167,886 ไรํ หรือร๎อยละ 12.57 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา และเป็นพ้ืนที่ปุารอสภาพฟ้ืนฟู 
19,412 ไรํ หรือร๎อยละ 1.46 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา นอกจากนั้นเป็นพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่อ่ืนๆ 
1,148,795 ไรํ หรือร๎อยละ 85.98 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
     เมื่อจําแนกสภาพการใช๎ที่ดินตามประเภทปุาไม๎ตามกฎหมาย (เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ปุา, อุทยานเกษตร, เขตวนอุทยาน, และเขตปุาสงวนแหํงชาติ) และเขตปุาตามมติคณะรัฐมนตรี 
พบวํา ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์มีพ้ืนที่ปุาสมบูรณ์ 150,579 ไรํ หรือร๎อยละ 11.27 ของเนื้อที่ลุํมน้ํา
สาขา และเป็นพ้ืนที่ปุารอสภาพฟ้ืนฟู 14,538 ไรํ หรือร๎อยละ 1.09 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา พ้ืนที่
เกษตรกรรม 524,334 ไรํ หรือร๎อยละ 39.24 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 5,519 ไรํ         
หรือร๎อยละ 0.41 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร๎าง 16,357 ไรํ หรือร๎อยละ 1.22 
ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา และพ้ืนที่น้ําประมาณ 23,647 ไรํ หรือร๎อยละ 1.77 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
(ตารางท่ี 17) 

ตารางท่ี 17 สถานภาพทรัพยากรปุาไม๎ในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 

สภาพการใช๎ที่ดนิ 
เนื้อที่ 

 ไรํ  ร๎อยละ 
พื้นที่ในเขตป่าตามกฎหมาย 734,944 55.01 
ปุาสมบูรณ ์ 150,579 11.27 
ปุารอสภาพฟืน้ฟ ู 14,508 1.09 
พื้นที่เกษตรกรรม 524,334 39.24 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 5,519 0.41 
พื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร๎าง 16,357 1.22 
พื้นที่น้าํ 23,647 1.77 
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย 601,149 44.99 
ปุาสมบูรณ ์ 17,307 1.30 
ปุารอสภาพฟืน้ฟ ู 4,904 0.37 
พื้นที่เกษตรกรรม 514,569 38.51 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 11,918 0.89 
พื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร๎าง 31,062 2.32 
พื้นที่น้าํ 21,389 1.60 

รวม 1,336,093 100.00 
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4.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
   จากการวิเคราะห์ข๎อมูลสภาพการใช๎ที่ดินในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ปี 2553 และ 
ปี 2559 โดยใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินภายในลุํมน้ํา
สาขาแมํน้ําประแสร์ ได๎ดังนี้ (ตารางที่ 18 และภาพท่ี 21) 
      1) พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 1,042,153 ไรํ (ร๎อยละ 78.00) และเนื้อที่ 1,038,847 ไรํ        
(ร๎อยละ 77.75) ในปี 2553 และปี 2559 ตามลําดับ ประกอบด๎วยพ้ืนที่นา พืชไรํ ไม๎ยืนต๎น ไม๎ผล พืชสวน       
ทุํงหญ๎าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ พืชน้ํา และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยจะเห็นได๎วําพืชหลักในพ้ืนที่
เกษตรกรรม ชํวงปี 2553 จะเป็นมันสําปะหลัง และยางพารา แตํได๎มีการเปลี่ยนแปลงการใช๎พ้ืนที่                  
โดยมันสําปะหลังลดลงในปี 2559 จาก 76,609 ไรํ หรือร๎อยละ 5.73 เหลืองเพียง 23,613 ไรํ หรือร๎อยละ 1.77 
ซึ่งถือวํามีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังลดลงถึงร๎อยละ 69 เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง     
ในอดีตที่ผํานมา ในขณะที่ยางพารามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 26 หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 115,518 ไรํ         
จากพ้ืนที่เดิม ซึ่งเนื้อที่ของพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงลดลง จํานวน 3,306 ไรํ  
      2) พ้ืนที่ปุาไม๎ มีเนื้อที่ 194,360 ไรํ (ร๎อยละ 14.55) และเนื้อที่ 187,278 ไรํ (ร๎อยละ 14.02) 
ในปี 2553 และปี 2559 ตามลําดับ ประกอบด๎วยปุาไมํผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู ปุาไมํผลัดใบสมบูรณ์ ปุาผลัดใบ
รอสภาพฟ้ืนฟู ปุาผลัดใบสมบูรณ์ ปุาชายเลนรอสภาพฟ้ืนฟู ปุาชายเลนสมบูรณ์ ปุาพรุสมบูรณ์ และปุาปลูก
สมบูรณ์ ซึ่งเนื้อที่ของพ้ืนที่ปุาไม๎มีการเปลี่ยนแปลงลดลง จํานวน 7,082 ไรํ คิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่
ปุาไม๎ลดลงร๎อยละ 3.64 
      3) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 21,764 ไรํ (ร๎อยละ 1.63) และเนื้อที่ 17,438 ไรํ (ร๎อยละ 1.31)     
ในปี 2553 และปี 2559 ตามลําดับ ประกอบด๎วยทุํงหญ๎าธรรมชาติ ทุํงหญ๎าสลับไม๎พํุม/ไม๎ละเมาะ ไผํปุา          
ไผํหนาม พ้ืนที่ลุํม เหมืองเกํา บํอขุดเกํา เหมืองแรํ บํอลูกรัง บํอทราย บํอดิน พ้ืนที่กองวัสดุ พ้ืนที่ถม และพ้ืนที่
ทิ้งขยะ ซึ่งเนื้อที่ของพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมีการเปลี่ยนแปลงลดลง จํานวน 4,326 ไรํ คิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่เป็ดเล็ดลดลงร๎อยละ 19.88 
      4) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร๎าง มีเนื้อที่ 37,931 ไรํ (ร๎อยละ 2.84) และเนื้อที่ 47,493 ไรํ 
(ร๎อยละ 3.55) ในปี 2553 และปี 2559 ตามลําดับ ประกอบด๎วยตัวเมืองและยํานการค๎า หมูํบ๎าน/ที่ดิน
จัดสรรร๎าง หมูํบ๎านบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันตํางๆ ถนน พื้นที่อุตสาหกรรมร๎าง โรงงาน
อุตสาหกรรม ลานตากและแหลํงรับซื้อทางการเกษตร สถานที่พักผํอนหยํอนใจ รีสอร์ท โรงแรมเกสต์เฮ๎าส์ 
สุสาน ปุาช๎า สถานีบริการน้ํามัน และ  สนามกอล์ฟ ซึ่งเนื้อที่ของพ้ืนที่ชุมชน และสิ่งปลูกสร๎างมีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น จํานวน 9,562 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 25.21 
      5) พ้ืนที่น้ํา มีเนื้อที่ 39,885 ไรํ (ร๎อยละ 2.99) และเนื้อที่ 45,037 ไรํ (ร๎อยละ 3.37) ในปี 2553 
และปี 2559 ตามลําดับ ประกอบด๎วยแมํน้ํา ลําห๎วย ลําคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อํางเก็บน้ํา บํอน้ําในไรํนา    
และคลองชลประทาน ซึ่งเนื้อที่ของพ้ืนที่น้ํามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น จํานวน 5,152 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 12.92   

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 18 สภาพการใช๎ที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ระหวํางปี 2553 และ 2559 

ประเภทการใช๎ประโยชน์ท่ีดิน 

เนื้อท่ี  
การเปลีย่นแปลง 

ปี 2553 ปี 2559 

ไร ํ ร๎อยละ ไร ํ ร๎อยละ ไร ํ ร๎อยละ 

พื้นที่เกษตรกรรม  1,042,153 78.00 1,038,847 77.75 -3,306 -0.32 

พื้นที่เกษตรอื่นๆ  5,324 0.40 5,856 0.44 532 +9.99 

     นาข๎าว  23,577 1.76 12,234 0.92 -11,343 -48.11 

พืชไรํอื่นๆ  30,036 2.25 18,765 1.40 -11,271 -37.52 

 มันสําปะหลัง  76,609 5.73 23,613 1.77 -52,996 -69.18 

สับปะรด  45,577 3.41 6,535 0.49 -39,042 -85.66 

ไม๎ยืนต๎นอ่ืนๆ  8,962 0.67 6,968 0.52 -1,994 -22.25 

ยางพารา  583,282 43.66 738,800 55.30  155,518 +26.66 

ปาล์มน้ํามัน  66,642 4.99 81,013 6.06 14,371 +21.56 

ยูคาลิปตัส  28,917 2.16 21,307 1.59 -7,610 -26.32 

ไม๎ผลอื่นๆ  27,654 2.07 27,931 2.09 277 +1.00 

ไม๎ผลผสม  92,898 6.95 27,385 2.05 -65,513 -70.52 

ทุเรียน  27,022 2.02 43,286 3.24 16,264 +60.19 

พืชสวน  255 0.02 537 0.04 282 +110.59 

ทุํงหญ๎าเลีย้งสัตว์ และโรงเรือนเลี้ยงสัตว ์
พืชน้ํา/สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  

25,398 1.90 24,617 1.84 -781 -3.08 

พ้ืนที่ป่าไม้  194,360 14.55 187,278 14.02 -7,082 -3.64 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด  21,764 1.63 17,438 1.31 -4,326 -19.88 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  37,931 2.84 47,493 3.55 9,562 +25.21 

พ้ืนที่น้ า  39,885 2.99 45,037 3.37 5,152 +12.92 

รวมเนื้อที ่ 1,336,093 100 1,336,093 100     

ที่มา: ดัดแปลงจากข๎อมลูวิเคราะหส์ภาพการใช๎ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช๎ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2553 และ 2559)  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 ภาพที่ 21 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ระหวํางปี 2553 และ ปี 2559 
  

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 19: Confusion Matrix แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินซึ่งมีลักษณะเดํนใน พ.ศ. 2553 เป็นการใช๎ที่ดินลักษณะเดํนใน พ.ศ. 2559  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมเป็นไร่

ประเภทการใช้ที่ดิน ปี 2553 พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ นาข้าว พืชไร่อ่ืนๆ  มันส าปะหลงั สบัปะรด
ไม้ยืนต้น

อ่ืนๆ
ยางพารา

ปาลม์

น้ ามัน
ยูคาลปิตัส ไม้ผลอ่ืนๆ ไม้ผลผสม ทุเรียน พืชสวน

ทุ่งหญ้า 

พืชน้ า 

สตัว์น้ า

พ้ืนท่ีป่าไม้
พ้ืนที่

เบด็เตลด็

พ้ืนที่

ชมุชน

และสิง่

พ้ืนท่ีน้ า

พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 2,417 105 63 170 11 117 1,529 162 45 230 12 16 14 21 352 37 23 5,324

นาข้าว 2,800 12,000 24 336 12 28 5,163 590 36 578 89 116 516 14 335 768 173 23,577

พืชไร่อ่ืนๆ 189 12,448 2,344 432 166 7,965 4,506 293 225 33 27 143 53 0 185 873 153 30,035

 มันส าปะหลงั 112 24 3,021 13,794 793 198 46,527 5,830 644 660 605 769 105 119 111 1,201 1,014 1,082 76,609

สบัปะรด 25 218 790 1,368 77 41,246 717 170 137 75 126 9 46 529 44 45,577

ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ 110 95 202 63 5,196 1,502 317 137 43 65 9 76 1,061 16 47 22 8,962

ยางพารา 74 26 1,276 2,387 893 299 557,007 6,955 410 2,781 1,048 4,677 69 288 1,247 1,214 2,052 579 583,282

ปาลม์น้ ามัน 5 4 446 333 23 105 6,135 56,487 50 433 49 56 4 7 67 112 1,861 467 66,642

ยูคาลปิตัส 13 16 595 984 2,095 199 4,192 627 19,233 48 7 2 1 12 337 76 271 209 28,916

ไม้ผลอ่ืนๆ 9 11 171 581 326 171 10,469 2,064 85 11,412 770 655 10 0 41 59 713 107 27,654

ไม้ผลผสม 57 32 50 643 100 241 35,580 698 105 10,098 23,039 19,058 24 110 132 274 2,309 348 92,898

ทุเรียน 14 51 14 6,335 208 10 935 1,313 17,554 23 0 29 44 283 210 27,022

พืชสวน 11 6 80 8 24 126 0 255

ทุ่งหญ้า พืชน้ า สตัว์น้ า 0 15 22 82 86 767 520 39 50 34 12 12 23,033 0 37 607 82 25,398

พ้ืนท่ีป่าไม้ 0 11 44 18 8,778 248 10 67 12 4 234 183,973 459 88 414 194,360

พ้ืนท่ีเบ็ดเตลด็ 31 0 273 708 361 22 4,496 915 41 143 129 156 92 188 12,728 550 930 21,764

พ้ืนท่ีชมุชนและสิง่ปลกูสร้าง 13 1 30 141 26 52 819 121 0 78 70 25 7 38 69 176 35,415 849 37,931

พ้ืนท่ีน้ า 0 8 11 0 3 211 41 0 13 10 24 18 0 126 76 39,344 39,885

ผลรวมปี 2559 5,856 12,234 18,765 23,613 6,535 6,968 738,800 81,013 21,307 27,932 27,385 43,286 537 24,617 187,278 17,438 47,493 45,037 1,336,093

ประเภทการใช้ที่ดิน ปี 2559 
ผลรวมปี 

2553
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    จากตารางที่ 19 แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินซึ่งมีลักษณะเดํนใน พ.ศ. 2553       
เป็นการใช๎ที่ดินลักษณะเดํนใน พ.ศ. 2559 พ้ืนที่โดยสํวนใหญํจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพ้ืนที่ปลูก
ยางพารา ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากราคาตลาดยางพารามีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นทุกปีในอดีตที่ผํานมา 
อีกทั้งนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให๎เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกยางพารา ตั้งแตํปี 2542 โดยมีการสนับสนุนปัจจัย
การผลิต และสํงเสริมให๎ความรู๎แกํเกษตรกรในเรื่องการทําสวนยางพารา ทําให๎ลุํมน้ําสาขาแมํน้ํา 
ประแสร์มีพ้ืนที่การปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นจากพ้ืนที่เดิมในปี 2553  

4.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
เป็นที่ทราบกันดีอยูํแล๎ววําการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่

ซับซ๎อนของปัจจัยทางด๎านกายภาพและด๎านเศรษฐกิจสังคม แตํจากการศึกษาของ Angelsen and 
Kaimowitz, 1999 และ Braimoh and Vlek, 2004 พบวํา ลักษณะของครัวเรือนมีผลตํอพฤติกรรม
ของการใช๎ประโยชน์ที่ดินใน สมาชิกในครัวเรือนมีเปูาหมายและภาวะเศรษฐกิจที่แตกตํางกันซึ่งจะ
สะท๎อนถึงการตัดสินใจในการใช๎ที่ดิน ดังนั้น จึงควรทําการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยแรงขับเคลื่อนที่จะ
ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน โดยมุํงเน๎นไปที่ปัจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมในระดับ
ครัวเรือนในพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินเกิดขึ้น เพ่ือเป็นข๎อมูลที่ที่ชํวยในการวางแผน        
หรือกําหนดนโยบายในการใช๎ที่ดินให๎เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพตํอไป 
  จากการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ รวมทั้งข๎อมูลจากการ
สํารวจภาคสนาม ได๎มีการสอบถามเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นข๎อมูลเบื้องต๎นประกอบการศึกษา
ประเภทการที่ดิน เพ่ือนํามากําหนดและประเมินความเหมาะสมหรือคุณภาพที่ดิน พบวําในลุํมน้ํา
สาขาแมํน้ําประแสร์ มีการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินจากพ้ืนที่ปุาไม๎มาเป็นการใช๎ที่ดินเพ่ือการ
เกษตรกรรม จากการสอบถามเกษตรกรและสังเกตในภาคสนาม พบวํา ในพ้ืนที่เกษตรกรรม ครัวเรือน
เกษตรกรทั่ว ไป จะมีรูปแบบการทําการเกษตรอยูํ  3 รูปแบบ คือ ปลูกพืชหลักถ๎าไมํ เป็น 
ไม๎ยืนต๎น ก็จะเลือกปลูกพืชล๎มลุกหรือพืชรายปี หรือบางสํวนจะปลูกทั้งพืชยืนต๎นและพืชล๎มลุกอยูํใน
พ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งจะเห็นได๎ในพ้ืนที่ปุาที่เพ่ิงผํานการถางปุา หรือบนพ้ืนที่ปลูกยางพาราที่สิ้นสุดอายุการ
กรีดยางแล๎ว เนื่องจากในพ้ืนที่ปุาที่มีการถางเพ่ือทําการเกษตรด๎วยพืชรายปีหรือพืชอายุสั้นอยํางเดียว 
เกษตรกรกลัววําจะถูกขับไลํออกจากพ้ืนที่ถือเป็นการบุกรุกพ้ืนที่ปุา จึงเลือกปลูกยางพาราเข๎าไปใน
พ้ืนที่ทําเกษตรพืชรายปีด๎วย เนื่องจากเกษตรกรรู๎สึกปลอดภัยมากขึ้นในการใช๎ประโยชน์ที่ดิน        
หรืออาจมีการปลูกพืชรายปี เชํน ข๎าวโพด เข๎าไปทดแทนต๎นยางพาราที่ไมํสามารถให๎ผลผลิตได๎ตาม
ต๎องการแล๎ว มีการปลูกข๎าวโพดยางอีกครั้งเป็นเวลาหลายปี ดังนั้นการวิเคราะห์ปัจจัยผลักดันที่มี ตํอ
การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินจึงเน๎นพืชตามรูปแบบการใช๎ประโยชน์ที่ดินเป็นหลัก 
  จากข๎อมูล นารีลักษณ์ วรรณไสย (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ พบวํา ปัจจัยที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงการใช๎
ที่ดิน (ตารางที่ 20) ของเกษตรกรในพ้ืนที่ลุํมน้ําฯ 5 ปัจจัย ได๎แกํ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต การถือครองที่ดิน คุณภาพที่ดิน และการบริการจากภาครัฐหรือ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
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ตารางท่ี 20: ปัจจัยพ้ืนฐานในการตัดสินในเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน 

การเปลีย่นแปลงการใช๎ที่ดิน 

ผลตอบ  
แทนทาง
เศรษฐกิจ 

ปัจจัย และ
แหลํงผลิต 

การถือ
ครอง
ที่ดิน 

คุณภาพ
ที่ดิน 

 การบริการ
จากภาครัฐ

และ
หนํวยงานอ่ืน 

 รวม 

เปลี่ยนพื้นที่ปุาเพื่อปลูกพืชรายป ี 25.0 - 75.0 - - 100 
เปลี่ยนพื้นที่ปุาเพื่อปลูกพืชยืนต๎น 41.2 11.7 41.2 - 5.9 100 
เปลี่ยนพืชรายปีเป็นพืชยืนต๎น 52.2 17.0 17.6 8.8 4.4 100 
เปลี่ยนพื้นที่เพ่ือปลูกผสม 51.1 18.4 26.5 2.0 2.0 100 
เปลี่ยนพืชยืนต๎นเป็นพืชรายป ี 60.0 40.0 - - - 100 
เปลี่ยนพื้นที่เพ่ือปลูกผสม 66.7 33.3 - - - 100 
พืชรายปี (ไมํเปลี่ยนแปลง) 35.2 61.0   1.9 1.9 - 100 
พืชยืนต๎น (ไมํเปลี่ยนแปลง) 64.0 26.0 10.0 - - 100 

ที่มา:  นารีลักษณ์ วรรณไสย (2553) 
 
  จากตาราง จะเห็นวํา เกษตรกร ประมาณร๎อยละ 50 พิจารณาผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ เชํนรายได๎สูงและผลตอบแทนสุทธิจากการเกษตรเป็นเหตุผลหลักในการเปลี่ยนแปลงการใช๎
ที่ดินของตนจากพืชรายปีเป็นพืชยืนต๎นหรือเปลี่ยนพ้ืนที่เป็นการปลูกผสม และในทํานองเดียวกัน 
ประมาณร๎อยละ 60 ของเกษตรกรเปลี่ยนพืชยืนต๎นเป็นพืชรายปี หรือปลูกพืชรายปีแซมไปในพ้ืนที่
ปลูกพืชยืนต๎นในชํวงที่เริ่มปลูกพืชยืนต๎นหรือยังไมํได๎ผลผลิต เนื่องจากคํานึงผลตอบแทนทางเศรฐกิจ
เป็นหลัก ถึงแม๎วําจะมีปัจจัยอ่ืนๆอีกหลายประการที่สํงผลกระทบตํอผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ       
เชํน มีการผลิตที่สูงขึ้น หรือมีการลงทุนต่ํา แตํเกษตรกรยังมั่นใจวําจะสามารถทํากําไรจากการปลูกพืช
ยืนต๎น สํวนใหญํเกษตรกรในพ้ืนที่จะทําการปลูกพืชยืนต๎นคือ ยางพาราและปาล์มน้ํามัน  

ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต เป็นอีกเหตุผลที่สําคัญในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการใช๎
ที่ดิน ทรัพยากรการผลิต รวมไปถึงขนาดการถือครองที่ดิน เอกสารสิทธิ์ และปัจจัยการผลิต           
เชํน แหลํงน้ํา ชลประทาน ปุ๋ย แรงงาน ความรู๎การลงทุน และความพร๎อมในตลาด เป็นต๎น โดยจาก
ข๎อมูลการสอบถามเกษตรกรในพ้ืนที่ พบวํา  เกษตรกรที่มีที่ดินขนาดเล็กต๎องการปลูกพืชรายปี
เนื่องจากสามารถหารายได๎จากการลงทุนได๎เร็วขึ้น โดยสํวนใหญํจะปลูกผักเป็นพืชเชิงเดี่ยว            
หรือทําเกษตรแบบผสมผสานโดยแบํงที่ดินไว๎ปลูกข๎าวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน และทําแปลงผักหรือ   
มันสําปะหลังเพ่ือเป็นรายได๎เข๎าครัวเรือน  

ความมั่นคงในการถือครองที่ดินถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญในการอธิบายถึงการ
เปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินจากพ้ืนที่ปุาสูํการทําการเกษตร จากข๎อมูลในตาราง พบวํา เกษตรกรร๎อยละ 
75.0 และ 41.2 มีความต๎องการที่ดิน และเป็นสาเหตุสําคัญของการแปลงพ้ืนที่ปุาเป็นการปลูกพืชราย
ปีและไม๎ยืนต๎น ตามลําดับ โดยทั่วไปกรณีที่เจ๎าของที่ดินที่ไมํมีเอกสารสิทธิ์จะทําการปลูกพืชยืนต๎น 
เพ่ือเรียกร๎องสิทธิในที่ดินทํากิน ในบางกรณีการได๎มาซึ่งที่ดินทํากินจากการรุกล้ําพ้ืนที่ปุา จะทําให๎มี
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปุาเพ่ิมมากข้ึนเมื่อมีการขายที่ดินหลังจากได๎รับกรรมสิทธิ์ที่ดินแล๎ว 
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คุณภาพดิน เชํนความชุํมชื้นที่เป็นประโยชน์ตํอพืช (moisture availability) ความ            
อุดมสมบูรณ์ของดิน (soil fertility) และความต๎านทานตํอการพังทลายของดิน (erosion resistance) มีผล
ตํอความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืชหรือเลือกพืชที่จะเพาะปลูก และระดับการจัดการที่จําเป็น
สําหรับการผลิต ด๎านคุณภาพที่ดินผู๎ถือครองที่ดินเห็นวํารูปแบบการกระจายน้ําฝนที่เปลี่ยนไปซึ่ง
แปรปรวนมากขึ้นในปัจจุบันเทียบกับอดีตเป็นผลมาจากการแปลงสภาพปุาอยํางมาก ในทํานองเดียวกัน
ดินในบริเวณนี้เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ําและมีแนวโน๎มที่จะเกิดการกัดเซาะ เกษตรกรมีแนวโน๎มที่
จะเปลี่ยนจากพืชประจําปีเป็นพืชยืนต๎นเพ่ืออนุรักษ์ดินโดยการลดการสูญเสียดิน 
  การสนับสนุนจากภาครัฐ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํนบริการเงินอุดหนุนและการฝึกอบรมให๎
ความรู๎ในด๎านการเกษตรและการจัดการ มีผลกระทบมากตํอการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน ตัวอยํางเชํน 
เกษตรกรผู๎ปลูกยางพาราหรือทําสวนผลไม๎เริ่มเรียนรู๎จากเพ่ือนเกษตรกรหรือญาติพ่ีน๎องมากกวําจากสถาบัน
ของรัฐบาล  
  4.3.1 ปัจจัยด๎านกายภาพ  

คุณภาพของที่ดินและปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมสามารถกําหนดรูปแบบการใช๎ที่ดินและมี
อิทธิพลตํอการตัดสินใจในการจัดสรรที่ดิน (Geist & Lambin, 2001; Verberg et al., 2004) เกษตรกรอาจ
พิจารณาความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเฉพาะ หรือระดับความเสื่อมโทรมของที่ดินอาจเป็นพ้ืนฐานในการ
ตัดสินใจในการใช๎ที่ดิน เชํนในกรณีศึกษาลุํมน้ํา Volta ของประเทศกานา (Braimoh & Vlek, 2004) 

การวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชรายปี และพืชยืนต๎น ในลุํมน้ําสาขา
แมํน้ําประแสร์ เพ่ือสังเกตวําการเปลี่ยนแปลงคุณภาพที่ดิน มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดิน
หรือไมํ โดยการเปรียบเทียบจากการประเมินคุณภาพที่ดินในระยะเวลา 2 ชํวงปี (2550 และ 2559)โดยนําข๎อมูล
ดิน และข๎อมูลภูมิอากาศ ของทั้ง 2 ชํวงเวลามาเป็นปัจจัยหลักที่ใช๎ในการวิเคราะห์และจําแนกความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ตามความต๎องการใช๎ประโยชน์ที่ดินสําหรับแตํละพืช ได๎แกํ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน สับปะรด และ
ทุเรียน ดังแสดงในภาพที่ 22 

การวิเคราะห์ได๎ดําเนินการสําหรับพืชหลัก 4 ชนิดในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 
ได๎แกํ ยางพารา ทุเรียน ปาล์มน้ํามัน และสับปะรด การประเมินความเหมาะสมสําหรับสับปะรด 
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินที่สําคัญในพ้ืนที่ เชํน มีการเปลี่ ยนแปลงการ
ใช๎ที่ดินจากพืชยืนต๎นไปเป็นพืชรายปี หรือพืชที่อายุสั้นกวํา 

การจําแนกความเหมาะสมของพืชแตํละชนิดในปี พ.ศ. 2550 แสดงให๎เห็นวําร๎อยละ 
28.41 ของพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับไม๎ยืนต๎น (ตารางที่ 21) พบความเหมาะสมปานกลางอยูํที่ร๎อยละ 23.92 
ในขณะที่สับปะรด พบวํา มีความเหมาะสมปานกลางถึงร๎อยละ 70.41 อยํางไรก็ตามพืชยืนต๎นแตํละชนิดมี
ระดับความเหมาะสมที่แตกตํางกัน ปาล์มน้ํามัน ยางพารา และทุเรียน พบวํา มีชํวงสัดสํวนของความ
เหมาะสมสูง (8.16-35.84) เนื่องจาก ความต๎องการด๎านสิ่งแวดล๎อมของพืชที่เฉพาะเจาะจง เชํนปริมาณ
น้ําฝนและคุณสมบัติของดิน (ภาคผนวก 1-3) ในทางตรงกันข๎ามความต๎องการด๎านสิ่งแวดล๎อมสําหรับพืช
รายปีหรืออายุที่สั้นกวํา (ภาคผนวก 4-6) เชํน สับปะรด มันสําปะหลัง และอ๎อย สามารถปรับให๎เข๎ากับ
สภาพแวดล๎อมที่ไมํพึงประสงค์ เชํนปริมาณน้ําฝนต่ํา และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ํา เป็นผลให๎ร๎อยละ 
78.58 ของพ้ืนที่ทั้งหมดเหมาะสําหรับปลูกสับปะรด สําหรับพื้นที่ไมํเหมาะสม จะรวมไปถึงพ้ืนที่ที่เป็น     
ที่ลาดชันสูง พื้นที่น้ํา และชุมชุนเขตเมืองและสิ่งกํอสร๎าง   
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ภาพที่ 22 แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชหลักในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ปี 2550 
  

ยางพารา ปาล์มน้ํามัน 

ทุเรียน สับปะรด 
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ตารางที่ 21: การจําแนกชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชเศรษฐกิจหลักในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ปี 2550 

ชั้นความเหมาะสม 
พืชเศรษฐกิจหลัก (% ของพ้ืนที่ทั้งหมด) 

ยางพารา ทุเรียน ปาล์มน้ํามัน เฉลี่ยพืชยืนต๎น  สับปะรด 
เหมาะสมมาก  - - - - 0.45 
เหมาะสมปานกลาง 27.77 8.16 35.84 23.92 70.41 
เหมาะสมน๎อย 6.72 - 6.75 4.49 7.72 
ไมํเหมาะสม 65.51 91.84 57.41 71.59 21.42 
พ้ืนที่ทั้งหมด = 1,336,093 ไรํ 

   พ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับปลูกสับปะรดลดลงจากร๎อยละ 78.58 ใน พ.ศ. 2550 
เป็นร๎อยละ 70.65 ในปี 2559 (ตารางที่ 22) อาจเป็นผลมาจากการลดคุณภาพของดินตลอดเวลาใน
แงํของความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ลดลง ทั้งนี้ พบวํา พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมากสําหรับสับปะรด      
มีสัดสํวนเพ่ิมขึ้น อาจเป็นไปได๎วําเกษตรกรเจ๎าของพ้ืนที่มีการจัดการเพ่ิมมากขึ้น เชํน เพ่ิมปัจจัยการ
ผลิต หรือจัดการพ้ืนที่ให๎เหมาะสมตํอการปลูกพืช ทําให๎สภาพพ้ืนที่และคุณสมบัติของที่ดินเหมาะสมขึ้น   

ตารางที่ 22: การจําแนกชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชเศรษฐกิจหลักในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ปี 2559 

ชั้นความเหมาะสม 
พืชเศรษฐกิจหลัก (% ของพ้ืนที่ทั้งหมด) 

ยางพารา ทุเรียน ปาล์มน้ํามัน เฉลี่ยพืชยืนต๎น  สับปะรด 
เหมาะสมมาก  0.70 1.06 - 0.58 6.84 
เหมาะสมปานกลาง 48.06 27.23 29.70 35.00 58.59 
เหมาะสมน๎อย 25.96 2.52 26.71 18.40 5.22 
ไมํเหมาะสม 25.28 69.19 43.58 46.02 29.35 
พ้ืนที่ทั้งหมด = 1,336,093 ไรํ 

การลดลงของคุณภาพที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ อาจเป็น
เพราะเกษตรกรสํวนใหญํปลูกพืชรายปี เชํนมันสําปะหลังและอ๎อย เป็นเวลาหลายปีกํอนที่จะ
เปลี่ยนเป็นพืชยืนต๎น แม๎วําพืชเหลํานี้จะได๎รับการปรับตัวให๎เข๎ากับสภาวะที่ไมํพึงปรารถนา แตํก็ต๎อง
ใช๎สารอาหารในปริมาณสูงและทําให๎สารอาหารในดินลดลงอยํางรวดเร็ว (Hendy et al., 1995) การ
ใช๎ที่ดินในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ในปี 2553 จะเห็นวํา พืชหลักที่เกษตรกรปลูก คือ             
มันสําปะหลัง ซึ่งมีงานวิจัยหรือการศึกษาด๎านทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมจํานวนมาก ที่กลําววํา        
การปลูกมันสําปะหลัง จะมีผลในเรื่องของการกัดเซาะดิน แม๎แตํปลูกในพ้ืนที่ลาดชันไมํมากนัก 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในดินทราย และจากการสอบถามจากเกษตรกรบางรายที่เปลี่ยนจากมันสําปะหลัง
ไปปลูกยางพารา พบวํามีการสูญเสียดินชั้นบนของพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง มีความยาวเกินกวํา 30 ซม.       
ซึ่งสํงผลตํอคุณภาพดิน 
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ภาพที่ 23 แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชหลักในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ปี 2559 
  

ปาล์มน้ํามัน ยางพารา 

สับปะรด ทุเรียน 
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  4.3.2 ปัจจัยด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
   จากการรวบรวมข๎อมูลทุติยภูมิ พบวํา ปัจจัยด๎านเศรษฐกิฐและสังคม ที่มีผลตํอ
การเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน ได๎แกํ 

(1) ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
(2) ขนาดที่ดิน 
(3) การเข๎าถึงตลาด 
(4) การชลประทาน หรือแหลํงน้ํา 
(5) การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนหรือสินเชื่อ 
(6) การถือครองที่ดิน 
(7) ทรัพยากรในครัวเรือน เชํน จํานวนสมาชิก แรงงานในภาคการเกษตร  
(8) การบริการจากหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน โดยเฉพาะปัจัยจัยทาง
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการใช๎ที่ดินของเกษตรกร   
จะชํวยให๎เข๎าใจถึงลักษณะและความต๎องการของเกษตรกร และเป็นเครื่องมือที่ชํวยสนับสนุนการวาง
แผนการใช๎ที่ดิน เป็นข๎อมูลที่สําคัญสําหรับผู๎บริหารในการกําหนดนโยบาย  
 
4.4 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง ชนิดหรือระบบการใช๎ที่ดิน ที่กลําวถึงสภาพการ
ผลิต เทคนิคในการดําเนินการในการใช๎ที่ดิน ทั้งด๎านกายภาพ เศรษฐกิจ และสั งคม ได๎แกํ ชนิดพืชที่
ปลูก เงินทุน แรงงาน เครื่องจักร ลักษณะการถือครองที่ดิน การจัดการ ผลผลิต เป็นต๎น ซึ่งจากการ
สํารวจข๎อมูลการผลิตในปีการผลิต 2559/2560 โดยสํวนเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบาย
และแผนการใช๎ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ประกอบกับการสํารวจข๎อมูลภาคสนามในลุํมน้ําสาขาแมํน้ํา 
ประแสร์ มีประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินหลักๆ (ตารางท่ี 23) ดังนี้  
        4.4.1  ยางพารา 
            เกษตรกรขุดหลุมปลูก โดยขุดดินขึ้นมาแบํงเป็นดินบน และดินลําง ผึ่งแดด
ประมาณ 10 วันเพ่ือให๎ดินแห๎ง นําดินบนใสํก๎นหลุมกํอน สํวนดินลํางให๎ผสมกับปุ๋ยฟอสเฟต (0-3-0) 
อัตราหลุมละ 170 กรัม ในแหลํงปลูกยางใหมํควรใสํปุ๋ยอินทรีย์ต๎นละ 5 กิโลกรัม รองก๎นหลุมรํวมกับ
ปุ๋ยหินฟอสเฟต แล๎วกลบหลุม ขนาดของหลุม 50x50x50 เซนติเมตรในการปลูกใช๎พันธุ์ RRIM 600 
ลักษณะเดํน ปรับตัว และให๎ผลผลิตดีเกือบทุกพ้ืนที่ ทนทานตํอการกรีดถี่ได๎มากกวําพันธุ์อ่ืน สําหรับ
การใช๎ปุ๋ยในสวนยาง จําเป็นต๎องใสํปุ๋ยบํารุงให๎ต๎นยางอยํางถูกต๎องและเหมาะสม เพ่ือให๎เพียงพอกับ
ความต๎องการของต๎นยางในการสร๎างความเจริญเติบโตและการให๎ผลผลิตสูง โดยยางพารากํอนเปิด
กรีดใช๎ปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-20 หรือ 20-10-12 สํวนยางพาราหลังเปิดกรีดใช๎ปุ๋ยเคมีสูตร 30-5-18 ใสํปุ๋ย
ครั้งละ 500 กรัมตํอต๎น ปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกใสํต๎นฤดูฝนประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
และครั้งที่ 2 ใสํประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน กํอนที่ใบยางจะแกํ ผลผลิตเนื้อยาง 10 ปี  
กรีดเฉลี่ย 289 กิโลกรัมตํอไรํตํอปี 
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        4.4.2 ปาล์มน้ํามัน 
            เกษตรกรเตรียมพื้นที่ในฤดูแล๎ง ควรปรับพื้นที่ให๎เรียบกําจัดวัชพืชและตอไม๎ 
การวางแนวปลูกให๎สอดคล๎องกับความลาดเทของพ้ืนที่และการระบายน้ํา โดยกําหนดให๎แถวปลูกหลัก
อยูํในทิศเหนือ-ใต๎ ระบบการปลูกปาล์มน้ํามันที่นิยมคือ ปลูกแบบสามเหลี่ยมด๎านเทํา ระยะปลูกที่ใช๎ 
คือ 9x9 เมตร จํานวน 22 ต๎นตํอไรํ ชํวงเวลาในการปลูกปาล์มน้ํามันที่เหมาะสมคือในชํวงฤดูฝน พันธุ์ที่ปลูก 
ได๎แกํ สุราษฎร์ธานี 1 และสุราษฎร์ธานี 2 ปลูกในหลุมโดยขุดหลุมขนาด กว๎างxยาวxลึก (45x45x35 
เซนติเมตร) ใสํปุ๋ยหินฟอสเฟตรองก๎นหลุม อัตราประมาณ 250 กรัมตํอหลุม การใสํปุ๋ยใช๎วิธีการใสํปุ๋ยเคมี
ตามผลการวิเคราะห์ใบปาล์มน้ํามัน การสังเกตอาการขาดธาตุอาหารของพืชการเจริญเติบโต และข๎อมูล
การวิเคราะห์ดินเพ่ือประกอบการพิจารณาใสํปุ๋ยตํอไปปุ๋ยเคมีที่ใช๎ ได๎แกํ ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต        
(21-0-0) ปุ๋ยทริบเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) ปุ๋ยร็อคฟอสเฟต (0-3-0) ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ 
(0-0-60) ปุ๋ยคีเซอร์ไรท์ และปุ๋ยโบเรท เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อปาล์มน้ํามันอายุประมาณ 1.8-2 ปี 
โดยใช๎แรงงานคน 

ตารางท่ี 23 ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 

ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน พันธุ์ ชํวงปลูก ชํวงเก็บเกี่ยว 

ยางพารา RRIM 600 - - 

ปาล์มน้ํามัน สุราษฏร์ธานี 1,2 - - 

4.5 การประเมินความเหมาะสมของที่ดิน 
   จากการประเมินความเหมาะสมของที่ดิน เพ่ือนําไปสนับสนุนการวางแผนการใช๎ที่ดินของ     
ลุํมน้ําสาขาแมนํ้ําประแสร์ สามารถสรุปรายละเอียดของข๎อจํากัดได๎ดังตํอไปนี้ 
   4.5.1 ผลการประเมินชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจหลัก 
       บริเวณลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ พบวํามีประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินหลักๆ           
2 ประเภท ได๎แกํ ยางพารา และปาล์มน้ํามัน จากการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับ
ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินดังกลําว สามารถสรุปชั้นความเหมาะสมของที่ดินพร๎อมทั้งเนื้อที่และ
ข๎อจํากัดสําหรับการใช๎ประโยชน์ที่ดินใน มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 24 และภาพท่ี 24-25) 
      1) ยางพารา 
        พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง (S1) ครอบคุลมพ้ืนที่ 9,388 ไรํ หรือร๎อยละ 0.70 ของ
เนื้อท่ีลุํมน้ําสาขา โดยไมํมีข๎อจํากัดในการเพาะปลูก 
        พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ครอบคุลมพ้ืนที่ 642,093 ไรํ หรือร๎อยละ 
48.06 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ข๎อจํากัดบางหนํวยที่ดิน ประกอบด๎วย สภาวะการหยั่งลึกของราก (r) 
ความเสียหายจากการกัดกรํอน (e) ศักยภาพการใช๎เครื่องจักร (w) ปริมาณสารพิษในดิน (z)         
ความชุํมชื้นที่เป็นประโยชน์ตํอพืช (m) และความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) 
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        พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน๎อย (S3) ครอบคุลมพ้ืนที่ 346,855 ไรํ หรือร๎อยละ 
25.96ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ข๎อจํากัดบางหนํวยที่ดิน ประกอบด๎วย สภาวะการหยั่งลึกของราก ( r) 
ความเสียหายจากการกัดกรํอน (e) และศักยภาพการใช๎เครื่องจักร (w) 

จากผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับยางพารา (ตารางที่ 25) 
พบวํา พื้นที่ท่ีเหมาะสมกับยางพาราในเขตลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ จะพบมากบริเวณ อ. แกลง และ 
อ.วังจันทร์ จังหวัดระยอง (ภาพที่ 24) โดยกระจายอยูํบริเวณด๎านตะวันออกของพ้ืนที่ลุํมน้ําฯ ซึ่งดิน
สํวนใหญํเป็นกลุํมชุดดินที่เอ้ือตํอการปลูกไม๎ยืนต๎น เนื่องจากเนื้อดินสํวนใหญํเป็นดินรํวน มีการระบาย
น้ําดี และมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เชํน กลุํมชุดดินที่ 26, 32, 34, 39 เป็นต๎น ทั้งนี้ หากมีการ
จัดการพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นและสามารถจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรได๎ ที่ดินจะมีความเหมาะสมในการปลูก
ยางพารามากยิ่งขึ้น  
      2) ปาล์มน้ํามัน 
        พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ครอบคุลมพ้ืนที่ 396,847 ไรํ หรือร๎อยละ 
29.70ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ข๎อจํากัดบางหนํวยที่ดิน ประกอบด๎วย ปริมาณสารพิษในดิน ( z)        
ความชุํมชื้นที่เป็นประโยชน์ตํอพืช (m) และความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) 
        พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน๎อย (S3) ครอบคุลมพ้ืนที่ 356,924 ไรํ หรือร๎อยละ 
26.71 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ข๎อจํากัดบางหนํวยที่ดิน ประกอบด๎วย สภาวะการหยั่งลึกของราก ( r) 
ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนตํอรากพืช (o) ปริมาณสารพิษในดิน (z) ความชุํมชื้นที่เป็นประโยชน์
ตํอพืช (m) และความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) 

จากการวิ เคราะห์ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปาล์มน้ํามัน พบวํา                       
ความเหมาะสมของที่ดินสํวนใหญํจะอยูํบริเวณทางตอนใต๎ของพ้ืนที่ลุํมน้ํา (ภาพที่ 25) คือบริเวณ
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศ เชํน ปริมาณน้ําฝน ซึ่งในสํวนลํางของ
ลุํมน้ําฯ มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยมากกวํา 1,500 มิลลิเมตร เป็นผลให๎ปาล์มน้ํามัน ซึ่งเป็นพืชที่มีความ
ต๎องการปริมาณน้ําสูงในการเจริญเติบโตและให๎ผลผลิต ปรากฏความเหมาะสมสํวนใหญํพบใน
ตอนลํางของพ้ืนที่ลุํมน้ําฯ 
 
ตารางท่ี 24: เนื้อที่ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชเศรษฐกิจหลักในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์  

ชั้นความเหมาะสม 
ยางพารา ปาล์มน้ํามัน 

ไรํ ร๎อยละ ไรํ ร๎อยละ 
เหมาะสมมาก (S1) 9,388 0.70 - - 
เหมาะสมปานกลาง (S2) 642,093 48.06 396,847 29.70 
เหมาะสมน๎อย (S3) 346,855 25.96 356,924 26.71 
ไมํเหมาะสม (N) 337,757 25.28 582,323 43.58 
พ้ืนที่ทั้งหมด = 1,336,093 ไรํ 
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ตารางท่ี 25 ชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์สําหรับพืชเศรษฐกิจ 

หนํวยที่ดิน 
ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน 

 
หนํวยที่ดิน 

ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน 

ยางพารา ปาล์มน้ํามัน 
 

ยางพารา ปาล์มน้ํามัน 

2 N N  17 N N 

2I3 N N  17I1 N N 

2M2 S2z S2zm  17I1M2 S2n S2zn 

3 N N  17M2 S2n S3m 

3M2 S1 S2zm  18 N N 

6 N N  18I3 N N 

6I1 N N  18M2 S1 S3m 

6I3 N N  23 N N 

6I1M2 S2n S2zn  23I3 N N 

6M2 S2n S2zmn  23M2 S2n S2zmn 

7 N N  24 N N 

7M2 S1 S2mn  24M2 S2n S3m 

11 N N 
 

26 S2n S2zmn 

11I1 N N 
 

26B S2n S3m 

11I1M2 S2z S2z 
 

26BI3 S2n S2zmn 

11I3 N N 
 

26C S2n S2zmn 

11M2 S2z S2zm  26D S2ew S2zmn 

13 N N  26gm S2n S2zmn 

13I3 N N  26gmB S2n S2zmn 

13M2 N N  26gmI1 S2n S2zn 

14 N N  26I3 S2n S2zmn 

14I3 N N  26I3M3 N N 

14M2 S2zn S3zmn  28C S2zn S3m 
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ตารางท่ี 25 ชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์สําหรับพืชเศรษฐกิจ (ตํอ) 

หนํวยที่ดิน 
ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน 

 
หนํวยที่ดิน 

ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน 

ยางพารา ปาล์มน้ํามัน 
 

ยางพารา ปาล์มน้ํามัน 

28D S2ewzm S3m  35gmB S2n S2zmn 

28E/RC N N  36B S2n S3m 

29B S2n S2zm  39 S2zn S2zmn 

32 S2n S2zmn  39B S2zn S2zmn 

32I1 S2n S2zn  39BI1 S2zn S2zn 

32I3 S2n S2zmn  39C S2zn S2mn 

34 S2n S2zmn  39CI1 S2zn S2zn 

34B S2n S2zmn 
 

39D S2ewzn S3* 

34BI1 S2n S2zn 
 

39I1 S2zn S2zn 

34BI1M3 N N 
 

40 S2n S2zmn 

34BM3 N N 
 

40B S2n S3m 

34C S2zn S2zmn 
 

40BM3 N N 

34CI1 S2zn S2zn 
 

40C S2n S3m 

34CM3 N N 
 

40CM3 N N 

34D S2ewzn S3* 
 

40gm S2mn S3m 

34gm S2zn S2zmn 
 

40gmM3 N N 

34I1 S2zn S2zn 
 

40M3 N N 

34gmI1 S2zn S2zn 
 

42 S2rn S3ro 

34I1M3 N N 
 

43 S2n S3o 

34I3 S2zn S2zmn 
 

43B S2n S3o 

34M3 N N 
 

43BI1 S2n S3o 

35B S2n S3m 
 

43BM3 N N 

35BM3 N N 
 

43I1 S2n S3o 

35C S2n S3m 
 

43M3 N N 
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ตารางท่ี 25 ชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์สําหรับพืชเศรษฐกิจ (ตํอ) 

หนํวยที่ดิน 
ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน 

 
หนํวยที่ดิน 

ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน 

ยางพารา ปาล์มน้ํามัน 
 

ยางพารา ปาล์มน้ํามัน 

44 S2mn S3m  47E N N 

44B S2mn S3m  48B S3r S3r 

45 S3r S3r  48BM3 N N 

45B S3r S3r  48C S3r S3r 

45BI1 S3r S3r  48D S3r S3r 

45BI1M3 N N  48E N N 

45BI3 S3r S3r  48E/RC N N 

45BI3M3 N N 
 

50 S2rn S3r 

45BM3 N N 
 

50B S2rn S3r 

45C S3r S3r 
 

50BI1 S2rn S3r 

45CI1 S3r S3r 
 

50C S2rn S3r 

45CM3 N N 
 

50I1 S2rn S3r 

45D S3r S3r 
 

51C S3r S3r 

45gmI1 S3r S3r 
 

51CI1 S3r S3r 

45I1 S3r S3r 
 

51D S3r S3r 

46B S3r S3r 
 

51DI1 S3r S3r 

46BM3 N N 
 

51E N N 

46C S3r S3r 
 

53C S2zrn S3r 

47B N N 
 

55B S2r S3r 

47BM3 N N 
 

56B S2rn S3r 

47C N N 
 

56BM3 N N 

47CM3 N N 
 

56C S2rn S3r 

47D N N 
 

62 N N 

47DM3 N N     

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 24  แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับยางพาราของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



121 
 

 

 
ภาพที่ 25  แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปาล์มน้ํามันของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์  
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  4.5.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชทางเลือก 
   จากข๎อมูลคุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดิน ในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ เมื่อทําการ

ประเมินความเหมาะสมด๎านกายภาพของหนํวยที่ดิน รํวมกับประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินหลักๆ        
ในลุํมน้ําฯ ไปแล๎วนั้น นอกจากนี้ยังได๎ประเมินความเหมาะสมด๎านกายภาพของที่ดินสําหรับพืช
ทางเลือก (ตารางที่ 27) อีก 4 ประเภท ได๎แกํ ทุเรียน สับปะรด อ๎อย และมันสําปะหลัง เพ่ือเป็น
ทางเลือกให๎เกษตรกรในการพิจารณาและตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก อีกทั้งเพ่ือเป็นข๎อมูล
สนับสนุนการวางแผนการใช๎ที่ดิน หรือกําหนดแบบการใช๎ที่ดินของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 
เนื่องจากกลุํมชุดดินสํวนใหญํ เป็นกลุํมชุดดินตั้งแตํกลุํมชุดดินที่ 26 ขึ้นไป ซึ่งเป็นดินดอนเหมาะแกํ
การปลูกไม๎ผล ไม๎ยืนต๎น ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยด๎านกายภาพที่มีผลตํอการตัดสินใจใช๎
ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร พบวํา เกษตรกรในพ้ืนที่ลุํมน้ําฯ มีแนวโน๎มที่จะเปลี่ยนจากการปลูก
ยางพารา และปาล์มน้ํามัน เป็นการปลูกพืชรายปี หรือปลูกไม๎ผล เนื่องจากคุณภาพของดินและการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระจายน้ําฝน ซึ่งพืชทางเลือกทั้ง 4 ประเภทนั้น เมื่อประเมินความเหมาะสม
ของที่ดินด๎ายกายภาพแล๎ว พบวํา มีเนื้อที่ความเหมาะสมตํอการเจริญเติบโต จะทําให๎ได๎ผลผลิตที่ดี 
และสามารถสร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรกรในพ้ืนที่  

  ทั้งนี้ การตัดสินใจหรือวางแผนการใช๎ที่ดิน จะขึ้นกับปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม เชํน ผลตอบแทน รายได๎ การลงทุน แรงงานที่มี          
ในครัวเรือน แตํความเหมาะสมของที่ดินของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ สําหรับการปลูกพืชทางเลือกทั้ง            
4 ประเภทนี้ เป็นเพียงการประเมินด๎านกายภาพเทํานั้น โดยเกษตรกรสามารถใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการ
ตัดสินใจรํวมกับปัจจัยอื่นเพ่ือให๎เข๎ากับสภาพภูมิสังคมตํอไป ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อที่ชั้นความเหมาะสม
ของพืชทางเลือก (ตารางที่ 26)  ดังนี้  

  1) ชั้นความเหมาะสมด๎านกายภาพของทุเรียน 
      (1) ชั้นความเหมาะสมสูง (S1)  เนื้อที่ 14,100 ไรํ หรือร๎อยละ 1.06 ของเนื้อที่
ลุํมน้ําสาขา ชั้นความเหมาะสมนี้ประกอบด๎วยหนํวยที่ดินที่ 24M2 26 26B 26BI3 26C  

   (2) ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) เนื้อที่ 363,812 ไรํ หรอืร๎อยละ 
27.23 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ชั้นความเหมาะสมนี้ประกอบด๎วยหนํวยที่ดินที่ 11I1M2 11M2 26D 
26gm 26gmB 26gmI1 26I3 26I3M3 

 ข๎อจํากัดของหนํวยที่ดินดังกลําว คือ ศักยภาพการใช๎เครื่องจักรในการเตรียมดิน
มีข๎อจํากัดมาก (w) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) สภาพการระบายน้ําเลว (o) และความจุใน
การดูดยึดธาตุอาหารต่ํา (n)  
      (3) ชั้นความเหมาะสมเล็กน๎อย (S3) เนื้อที่ 33,699 ไรํ หรือร๎อยละ 
2.52 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ชั้นความเหมาะสมนี้ประกอบด๎วยหนํวยที่ดินที่ 3M2 28C 28D  

ข๎อจํากัดของหนํวยที่ดินดังกลําว คือ ความเป็นกรด ดํางของดิน (z)  
    (4) ชั้นไมํมีความเหมาะสม (N) เนื้อที่ 924,482 ไรํ หรือร๎อยละ 69.19 ของ
เนื้อท่ีลุํมน้ําสาขา ชั้นไมํมีความเหมาะสมนี้ประกอบด๎วยหนํวยที่ดินที่ 2 2I3 2M2 3 6 6I1 6I3 6I1M2 
6M2 7 7M2 11 11I1 11I3 13 13I3 13M2 14 14I3 14M2 17 17I1 17I1M2 17M2 18 18I3 
18M2 23 23I3 23M2 24 28E/RC 29B 32 32I1 32I3 34 34B 34BI1 34BI1M3 34BM3 34C 
34CI1 34CM3 34D 34gm 34I1 34gmI1 34I1M3 34I3 34M3 35B 35BM3 35C 35gmB 36B 39 
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39B 39BI1 39C 39CI1 39D 39I1 40 40B 40BM3 40C 40CM3 40gm 40gmM3 40M3 42 43 
43B 43BI1 43BM3 43I1 43M3 44 44B 45 45B 45BI1 45BI1M3 45BI3 45BI3M3 45BM3 45C 
45CI1 45CM3 45D 45gmI1 45I1 46B 46BM3 46C 47B 47BM3 47C 47CM3 47D 47DM3 47E 
48B 48BM3 48C 48D 48E 48E/RC 50 50B 50BI1 50C 50I1 51C 51CI1 51D 51DI1 51E 53C 
55B 56B 56BM3 56C 

ข๎อจํากัดของหนํวยที่ดินดังกลําว คือ เสี่ยงตํอการชะล๎างพังทลายของดิน (e) 
ศักยภาพการใช๎เครื่องจักรในการเตรียมดินมีข๎อจํากัดมาก (w) ดินตื้น (r) เป็นอุปสรรคตํอการชอนไช
ของรากเสี่ยงตํอการขาดแคลนน้ํา (m) และสภาพการระบายน้ําเลว (o) 

  2) ชั้นความเหมาะสมด๎านกายภาพของสับปะรด 
      (1) ชั้นความเหมาะสมสูง (S1)  เนื้อที่ 90,796 ไรํ หรือร๎อยละ 6.84 ของเนื้อที่
ลุํมน้ําสาขา ชั้นความเหมาะสมนี้ประกอบด๎วยหนํวยที่ดินที่ 2M2 40C 40CM3 40gm  40gmM3 
40M3 44 44B  
    (2) ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) เนื้อที่ 786,590 ไรํ หรือร๎อยละ 
58.87 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ชั้นความเหมาะสมนี้ประกอบด๎วยหนํวยที่ดินที่ 7 7M2 11I1M2 11M2 
17I1M2 17M2 18M2 23M2 24 24M2 26 26B 26BI3 26C 26gm 26gmB 26gmI1 26 I3 
26I3M3 29B 32 32I1 32I3 34 34B 34BI1 34BI1M3 34BM3 34C 34CI1 34CM3 34gm 34I1 
34gmI1 34I1M3 34I3 34M3 35B 35BM3 35C 35gmB 36B 39 39B 39BI1 39C 39CI1 39I1 40 40B 
40BM3 42 43 43B 43BI1 43BM3 43I1 43M3  45 45B 45BI1 45BI1M3 45BI3 45BI3M3 
45BM3 45C 45CI1 45CM3 45gmI1 45I1 46B 46BM3 46C 47B 47BM3 47C 47CM3 48B 
48BM3 48C 50 50B 50BI1 50C 50I1 51C 51CI1 53C 56B 56C 

ข๎อจํากัดของหนํวยที่ดินดังกลําว คือ เสี่ยงตํอการชะล๎างพังทลายของดิน (e) 
เป็นดินลึกปานกลาง (r) สภาพการระบายน้ําเลว (o) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และความ 
จุในการดูดยึดธาตุอาหารต่ํา (n)  
    (3) ชั้นความเหมาะสมเล็กน๎อย (S3) เนื้อที่ 69,263 ไรํ หรือร๎อยละ 
5.22 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ชั้นความเหมาะสมนี้ประกอบด๎วยหนํวยที่ดินที่ 3M2 13M2 14 14I3 
14M2 17 17I1 18 18I3 23 23I3 26D 28C 28D 34D 39D 45D 47D 47DM3 48D 51D 51DI1 
55B  

ข๎อจํากัดของหนํวยที่ดินดังกลําว คือ เสี่ยงตํอการชะล๎างพังทลายของดิน (e) 
สภาพการระบายน้ําเลว (o) และความเป็นกรด ดํางของดิน (z) 

   (4) ชั้นไมํมีความเหมาะสม (N) เนื้อที่ 389,444 ไรํ หรือร๎อยละ 29.35 ของ
เนื้อท่ีลุํมน้ําสาขา ชั้นไมํมีความเหมาะสมนี้ประกอบด๎วยหนํวยที่ดินที่ 2 2I3 3 6 6I1 6I3 6I1M2 6M2 
11 11I1 11I3 13 13I3 28E/RC 47E 48E 48E/RC 51E 56BM3 

 ข๎อจํากัดของหนํวยที่ดินดังกลําว คือ เสี่ยงตํอการชะล๎างพังทลายของดิน (e) 
ศักยภาพการใช๎เครื่องจักรในการเตรียมดินมีข๎อจํากัดมาก (w) ดินตื้น (r) และเสี่ยงตํอการขาดแคลนน้ํา (m)  
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  3) ชั้นความเหมาะสมด๎านกายภาพของอ๎อย 
      (1) ชั้นความเหมาะสมสูง (S1)  เนื้อที่ 1,154 ไรํ หรือร๎อยละ 0.09 ของเนื้อที่
ลุํมน้ําสาขา ชั้นความเหมาะสมนี้ประกอบด๎วยหนํวยที่ดินที่ 3M2 13M2 
    (2) ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) เนื้อที่ 670,128 ไรํ หรือร๎อยละ 
50.16 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ชั้นความเหมาะสมนี้ประกอบด๎วยหนํวยที่ดินที่  2M2 7 7M2 11I1M2 
11M2 14M2 17 17I1 17I1M2 17M2 18 18I3 18M2 26 26B 26BI3 26C 26gm 26gmB 26gmI1 
26I3 26I3M3 28C 29B 32 32I1 32I3 34 34B 34BI1 34BI1M3 34BM3 34C 34CI1 34CM3 
34gm 34I1 34gmI1 34I1M3 34I3 34M3 35B 35BM3 35C 35gmB 36B 53C 55B 56B 56BM3 
56C 

ข๎อจํากัดของหนํวยที่ดินดังกลําว คือ เสี่ยงตํอการชะล๎างพังทลายของดิน (e) 
สภาพการระบายน้ําเลว (o) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุ
อาหารต่ํา (n) เสี่ยงตํอการขาดแคลนน้ํา (m) และความเป็นกรด ดํางของดิน (z)  
    (3) ชั้นความเหมาะสมเล็กน๎อย (S3) เนื้อที่ 269,998 ไรํ หรือร๎อยละ 
20.21 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ชั้นความเหมาะสมนี้ประกอบด๎วยหนํวยที่ดินที่ 2 2I3 3 6 6M2 11 
11I1 11I3 14 14I3 23 23I3 23M2 24 24M2 26D 28D 34D 39 39B 39BI1 39C 39CI1 39D 
39I1 40 40B 40BM3 40C 40CM3 40gm 40gmM3 40M3 42 43 43B 43BI1 43BM3 43I1 
43M3 44 44B 45 45B 45BI1 45BI1M3 45BI3 45BI3M3 45BM3 45C 45CI1 45CM3 45D 
45gmI1 45I1 46B 46BM3 46C 47B 47BM3 47C 47CM3 47D 47DM3 48B 48BM3 48C 48D 
50 50B 50BI1 50C 50I1 51C 51CI1 51D 51DI1 

ข๎อจํากัดของหนํวยที่ดินดังกลําว คือ เสี่ยงตํอการชะล๎างพังทลายของดิน (e)      
เป็นดินลึกปานกลาง (r) สภาพการระบายน้ําเลว (o) เสี่ยงตํอการขาดแคลนน้ํา (m) 

   (4) ชั้นไมํมีความเหมาะสม (N) เนื้อที่ 394,813 ไรํ หรือร๎อยละ 29.55 ของ
เนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ชั้นไมํมีความเหมาะสมนี้ประกอบด๎วยหนํวยที่ดินที่ 6I1 6I3 6I1M2 13 13I3 
28E/RC 47E 48E 48E/RC 51E 

ข๎อจํากัดของหนํวยที่ดินดังกลําว คือ เสี่ยงตํอการชะล๎างพังทลายของดิน (e) 
ศักยภาพการใช๎เครื่องจักรในการเตรียมดินมีข๎อจํากัดมาก (w) ดินตื้น (r) ความเป็นประโยชน์ของธาตุ
อาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุอาหารต่ํา (n) 

  4) ชั้นความเหมาะสมด๎านกายภาพของมันสําปะหลัง 
      (1) ชั้นความเหมาะสมสูง (S1)  เนื้อที่ 102,963 ไรํ หรือร๎อยละ 7.71 ของ     
เนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ชั้นความเหมาะสมนี้ประกอบด๎วยหนํวยที่ดินที่ 40B 40BM3 40C 40gm 40gmM3 
40M3 44 44B 
    (2) ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) เนื้อที่ 328,983 ไรํ หรือร๎อยละ 
24.62 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ชั้นความเหมาะสมนี้ประกอบด๎วยหนํวยที่ดินที่  3M2 7 7M2 13M2 
17I1M2 17M2 18M2 26 26B 26BI3 26C 26gm 26gmB 26gmI1 26I3 26I3M3 28C 29B 32 
32I1 32I3 35B 35BM3 35C 35gmB 36B 50 50B 50BI1 50I1 55B 56B 56C 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ข๎อจํากัดของหนํวยที่ดินดังกลําว คือ เสี่ยงตํอการชะล๎างพังทลายของดิน  (e) 
เป็นดินลึกปานกลาง (r) และความจุในการดูดยึดธาตุอาหารต่ํา (n) เสี่ยงตํอการขาดแคลนน้ํา (m) และ
ความเป็นกรดดํางของดิน (z) 
    (3) ชั้นความเหมาะสมเล็กน๎อย (S3) เนื้อที่ 572,118 ไรํ หรือร๎อยละ 
42.82 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ชั้นความเหมาะสมนี้ประกอบด๎วยหนํวยที่ดินที่ 2M2 11I1M2 11M2 
14M2 23M2 24 24M2 26D 28D 34 34B 34BI1 34BI1M3 34BM3 34C 34CI1 34CM3 34D 
34gm 34I1 34gmI1 34I1M3 34I3 34M3 39 39B 39BI1 39C 39CI1 39D 39I1 40 40CM3 42 
43 43B 43BI1 43BM3 43I1 43M3 45 45B 45BI1 45BI1M3 45BI3 45BI3M3 45BM3 45C 
45CI1 45CM3 45D 45gmI1 45I1 46B 46BM3 46C 47B 47BM3 47C 47CM3 47D 47DM3 48B 
48BM3 48C 48D 48E/RC 50C 51C 51CI1 51D 51DI1 53C 

ข๎อจํากัดของหนํวยที่ดินดังกลําว คือ เสี่ยงตํอการชะล๎างพังทลายของดิน (e)    
ความลึกของดิน (r) เสี่ยงตํอการขาดแคลนน้ํา (m) และความเป็นกรด ดํางของดิน (z) 
    (4) ชั้นไมํมีความเหมาะสม (N) เนื้อที่ 332,029 ไรํ หรือร๎อยละ 24.85 ของ
เนื้อท่ีลุํมน้ําสาขา ชั้นไมํมีความเหมาะสมนี้ประกอบด๎วยหนํวยที่ดินที่ 2 2I3 3 6 6I1 6I3 6I1M2 6M2 
11 11I1 11I3 13 13I3 14 14I3 17 17I1 18 18I3 23 23I3 28E/RC 47E 48E 51E 56BM3 

ข๎อจํากัดของหนํวยที่ดินดังกลําว คือ เสี่ยงตํอการชะล๎างพังทลายของดิน (e) 
ศักยภาพการใช๎เครื่องจักรในการเตรียมดินมีข๎อจํากัดมาก (w) ดินตื้น (r) และสภาพการระบายน้ําเลว (o) 

ตารางท่ี 26: เนื้อที่ชั้นความเหมาะสมสําหรับพืชทางเลือกในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์  

ชั้นความเหมาะสม 
ทุเรียน สับปะรด อ๎อย มันสําปะหลัง 

ไรํ ร๎อยละ ไรํ ร๎อยละ ไรํ ร๎อยละ ไรํ ร๎อยละ 

เหมาะสมมาก  14,100 1.06 90,796 6.80 1,154 0.09 102,963 7.71 
เหมาะสมปานกลาง  363,812 27.23 786,590 58.87 670,128 50.16 328,983 24.62 
เหมาะสมน๎อย  33,699 2.52 69,263 5.18 269,998 20.21 572,118 42.82 
ไมํเหมาะสม  924,482 69.19 389,444 29.15 394,813 29.55 332,029 24.85 
พื้นที่ทั้งหมด = 1,336,093 ไรํ 

ตารางที่ 27 ชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์สําหรับพืชทางเลือกชนิดอ่ืน 

หน่วยที่ดิน ทุเรียน สับปะรด อ้อย 
มัน

ส าปะหลัง 
2 N N S3o N 

2I3 N N S3o N 

2M2 N S1 S2z S3z 

3 N N S3o N 

3M2 S3z S3z S1 S2m 

6 N N S3o N 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 27 ชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์สําหรับพืชทางเลือกชนิดอ่ืน (ตํอ) 

หน่วยที่ดิน ทุเรียน สับปะรด อ้อย 
มัน

ส าปะหลัง 
6I1 N N N N 
6I3 N N N N 

6I1M2 N N N N 
6M2 N N S3o N 

7 N S2zns S2zns S2szn 
7M2 N S2zns S2zns S2szn 
11 N N S3o N 

11I1 N N S3o N 
11I1M2 S2s S2zs S2zs S3z 

11I3 N N S3o N 
11M2 S2s S2zs S2zs S3z 

13 N N N N 
13I3 N N N N 
13M2 N S3z S1 S2m 

14 N S3o S3o N 
14I3 N S3o S3o N 
14M2 N S3o S2zns S3z 

17 N S3o S2ozmns N 
17I1 N S3o S2ozns N 

17I1M2 N S2mns S2zmns S2szmn 
17M2 N S2ns S2zmns S2szmn 

18 N S3o S2oszn N 
18I3 N S3o S2oszn N 
18M2 N S2mns S2mns S2sm 

23 N S3o S3m N 
23I3 N S3o S3m N 
23M2 N S2m S3m S3m 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 27 ชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์สําหรับพืชทางเลือกชนิดอ่ืน (ตํอ) 

หน่วยที่ดิน ทุเรียน สับปะรด อ้อย 
มัน

ส าปะหลัง 
24 N S2m S3m S3m 

24M2 S1 S2m S3m S3m 

26 S1 S2mn S2zmn S2zn 

26B S1 S2n S2zmn S2zn 

26BI3 S1 S2mn S2zn S2zn 

26C S1 S2en S2ezmn S2ezn 

26D S2wn S3e S3e S3e 

26gm S2on S2mon S2ozn S2ozn 

26gmB S2on S2mon S2ozmn S2ozn 

26gmI1 S2on S2mon S2ozn S2ozn 

26I3 S2n S2mn S2zn S2zn 

26I3M3 S2on S2mon S2ozn S2ozn 

28C S3z S3z S2ez S2ez 

28D S3z S3ez S3e S3e 

28E/RC N N N N 

29B N S2ns S2zn S2szn 

32 N S2zn S2zn S2zn 

32I1 N S2zn S2zn S2zn 

32I3 N S2zn S2zn S2zn 

34 N S2mns S2zns S3z 

34B N S2mns S2zns S3z 

34BI1 N S2mns S2zns S3z 

34BI1M3 N S2mons S2ozns S3z 

34BM3 N S2mons S2ozns S3z 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 27 ชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์สําหรับพืชทางเลือกชนิดอ่ืน (ตํอ) 

หน่วยที่ดิน ทุเรียน สับปะรด อ้อย 
มัน

ส าปะหลัง 
34C N S2emns S2ezmns S3z 

34CI1 N S2emns S2ezmns S3z 

34CM3 N S2emns S2eozns S3z 

34D N S3e S3e S3ez 

34gm N S2mons S2ozns S3z 

34I1 N S2mns S2zmns S3z 

34gmI1 N S2mons S2ozns S3z 

34I1M3 N S2mons S2ozmn S3z 

34I3 N S2mns S2zmns S3z 

34M3 N S2mons S2ozns S3z 

35B N S2mns S2zns S2szmn 

35BM3 N S2mons S2ozns S2oszn 

35C N S2ezmns S2ezmns S2eszmn 

35gmB N S2ezmns S2ezmns S2eszmn 

36B N S2ns S2ns S2smn 

39 N S2m S3m S3zm 

39B N S2m S3m S3zm 

39BI1 N S2m S3m S3zm 

39C N S2m S3m S3zm 

39CI1 N S2m S3m S3zm 

39D N S3e S3em S3ezm 

39I1 N S2m S3m S3zm 

40 N S2m S3m S3m 

40B N S2m S3m S1 

40BM3 N S2m S3m S1 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 27 ชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์สําหรับพืชทางเลือกชนิดอ่ืน (ตํอ) 

หน่วยที่ดิน ทุเรียน สับปะรด อ้อย 
มัน

ส าปะหลัง 
40C N S1 S3m S1 

40CM3 N S1 S3m S3m 

40gm N S1 S3m S1 

40gmM3 N S1 S3m S1 

40M3 N S1 S3m S1 

42 N S2m S3m S3m 

43 N S2m S3m S3m 

43B N S2m S3m S3m 

43BI1 N S2m S3m S3m 

43BM3 N S2m S3m S3m 

43I1 N S2m S3m S3m 

43M3 N S2m S3m S3m 

44 N S1 S3m S1 

44B N S1 S3m S1 

45 N S2rns S3r S3r 

45B N S2rns S3r S3r 

45BI1 N S2rns S3r S3r 

45BI1M3 N S2rns S3r S3r 

45BI3 N S2rnos S3r S3r 

45BI3M3 N S2rnos S3r S3r 

45BM3 N S2rnos S3r S3r 

45C N S2rnos S3r S3r 

45CI1 N S2rnos S3r S3r 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 27 ชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์สําหรับพืชทางเลือกชนิดอ่ืน (ตํอ) 

หน่วยที่ดิน ทุเรียน สับปะรด อ้อย 
มัน

ส าปะหลัง 
45CM3 N S2rnos S3r S3r 

45D N S3e S3er S3er 

45gmI1 N S2rnos S3r S3r 

45I1 N S2rns S3r S3r 

46B N S2rns S3r S3r 

46BM3 N S2rns S3r S3r 

46C N S2rns S3r S3r 

47B N S2szr S3r S3r 

47BM3 N S2oszr S3r S3r 

47C N S2eszr S3r S3r 

47CM3 N S2eoszr S3r S3r 

47D N S3e S3er S3er 

47DM3 N S3e S3er S3er 

47E N N N N 

48B N S2rns S3r S3r 

48BM3 N S2rns S3r S3r 

48C N S2rns S3r S3r 

48D N S3e S3er S3er 

48E N N N N 

48E/RC N N N S3r 

50 N S2ns S3r S2szrn 

50B N S2ns S3r S2szrn 

50BI1 N S2ns S3o S2szrn 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 27 ชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์สําหรับพืชทางเลือกชนิดอ่ืน (ตํอ) 

หน่วยที่ดิน ทุเรียน สับปะรด อ้อย 
มัน

ส าปะหลัง 
50C N S2erns S3r S3zr 

50I1 N S2ns S3o S2szrn 

51C N S2erns S3r S3zr 

51CI1 N S2erns S3r S3zr 

51D N S3e S3er S3ezr 

51DI1 N S3e S3er S3ezr 

51E N N N N 

53C N S2ezrns S2ezrns S3z 

55B N S3z S2r S2r 

56B N S2ns S2zns S2szrn 

56BM3 N N S2zorns N 

56C N S2ens S2ezrns S2eszrn 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 26  แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับทุเรียนของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 
  

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 27  แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับสับปะรดของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์  

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 28  แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับอ๎อยของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 29  แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับมันสําปะหลังของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
    จากผลการศึกษาการประเมินความเหมาะสมของที่ดินด๎านกายภาพสําหรับพืชเศรษฐกิจเพ่ือวาง
แผนการใช๎ที่ดินในการฟ้ืนฟูลุํมน้ําวิกฤต ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ สามารถสรุปได๎ดังนี้  
    5.1.1  การประเมินความเหมาะสมด๎านกายภาพ 
       สภาพทั่วไปของลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 1,336,093.75 ไรํ การใช๎
ที่ดินสํวนใหญํเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ร๎อยละ 77.75 รองลงมาคือ พ้ืนที่ปุาไม๎ ร๎อยละ 14.02 ของเนื้อที่
ลุํมน้ําสาขา ทําการเกษตรโดยอาศัยน้ําฝนเป็นหลัก และมีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญภายในลุํมน้ํา
สาขา คือ ยางพารา และปาล์มน้ํามัน ทรัพยากรดินสํวนใหญํมีสภาพพ้ืนที่เป็นดินกรดในที่ดอน         
พบกระจายอยูํบริเวณกว๎างรอบๆ พ้ืนที่ลุํมน้ําสาขา ถึงร๎อยละ 40.73 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา รองลงมา
เป็นดินตื้นในที่ดอนถึงชั้นลูกรัง ก๎อนกรวด หรือเศษหิน และพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ๎อน สําหรับดินที่ไมํมี
ปัญหาพิเศษมีเนื้อที่ 97,129 ไรํ หรือร๎อยละ 7.28 พบเป็นทางยาวแคบๆ ในอําเภอบํอทอง อําเภอ
หนองใหญํ จังหวัดชลบุรี และอําเภอแกลง อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยในการจัดทําหนํวยที่ดิน
เพ่ือใช๎ในการประเมินคุณภาพที่ดินภายในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ใช๎ข๎อมูลจากกลุํมชุดดิน 33 กลุํม
ชุดดินและการจัดการที่ดินเฉพาะในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาสามารถจัดทําได๎ 139 หนํวยที่ดิน คือ หนํวยที่ดิน
ที่ 2 2I3 2M2 3 3M2 6 6M2 6I1 6I1M2 7 7M2 11 11I1 11I1M2 11I3 11M2 13 13I3 13M2 
14 14I3 14M2 17 17I1 17I1M2 17M2 18 18I3 18M2 23 23I3 23M2 24 24M2 26 26B 26BI3 
26C 26D 26gm 26gmB 26gmI1 26I3 26I3M 28C 28D 28E/RC 29B 32 32I1 32I3 34 34B 
34BI1 34BI1M3 34BM3 34C 34CI1 34CM3 34D 34gm 34gmI1 34I1 34I1M3 34I3 34M3 35B 
35BM3 35C 35gmB 36B 39 39B 39BI1 39C 39CI1 39D 39I1 40 40B 40BM3 40C 40CM3 
40gm 40gmM3 40M3 42 43 43B 43BI1 43BM3 43I1 43M3 44 44B 45 45B 45BI1 45BI1M3 
45BI3 45BI3M3 45BM3 45C 45CI1 45CM3 45D 45gmI1 45I1 46B 46BM3 46C 47B 47BM3 
47C 47CM3 47D 47DM3 47E 48B 48BM3 48C 48D 48E 48E/RC 50 50B 50BI1 50C 50I1 
51C 51CI1 51D 51DI1 51E 53C 55B 56B 56BM3 56C 62 และสําหรับการวิเคราะห์สมดุลของน้ํา
เพ่ือการเกษตร เพื่อนําไปใช๎ในการวางแผนการผลิตพืชภายในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขา พบวําชํวงระยะเวลาที่
มีความชื้นพอเหมาะตํอการเพาะปลูกพืชเป็นชํวงฤดูฝนปกติ อยูํ ในชํวงต๎นเดือนมีนาคมถึงต๎นเดือน
พฤศจิกายน ชํวงระยะเวลาที่มีน้ํามากพอเป็นชํวงที่ฝนตกชุกจนอาจมากเกินความต๎องการของพืช อยูํ
ในชํวงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม และชํวงระยะเวลาที่ไมํสามารถปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝนได๎หรือ
ชํวงขาดน้ํา แตํถ๎าต๎องการปลูกพืชชํวงนี้ต๎องจัดหาแหลํงน้ําสํารองอยูํในชํวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และจากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข๎อมูลสมดุลของน้ําเพ่ือการเกษตรใน
พ้ืนที่ลุํมน้ําสาขา 3 ชํวงเวลา คือ 10 ปีแรก 10 ปีกลาง และ 10 ปีลําสุด พบวําชํวง 10 ปีลําสุดมี
แนวโน๎มปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยลดลง แตํในขณะเดียวกันฝนมีการทิ้งชํวงยาวนานขึ้นสํวนปริมาณฝนใช๎การได๎
มีแนวโน๎มลดลง คิดเป็นร๎อยละ 23.82 25.05 และ 21 ตามลําดับ สํวนอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
สูงขึ้น ทําให๎อากาศร๎อนชื้นมากขึ้น มีแนวโน๎มของชํวงแล๎งหรือชํวงระยะเวลาที่พืชขาดน้ํายาวนานขึ้น 
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เกษตรกรจึงควรจะมีการปรับตัวในการเพาะปลูกให๎เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยการเลื่อนชํวงระยะเวลาปลูกหรือใช๎พันธุ์พืชหรือประเภทพืชที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่ดี 
สํวนทรัพยากรน้ํา ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์มีลําน้ําตามธรรมชาติ ประกอบด๎วยลําน้ําสายหลักที่มีน้ํา
ไหลตลอดปี และลําน้ําสายรองที่มีน้ําไหลผํานเป็นบางชํวงของปี ลําน้ําที่สําคัญ ได๎แกํ แมํน้ําประแสร์  
และคลองโพล๎ ปริมาณน้ําทําในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์รายปี มีจํานวน 115.31 ล๎านลูกบาศก์
เมตร โดยในชํวงฤดูฝนมีปริมาณน้ําทํา 101.62 ล๎านลูกบาศก์เมตร หรือร๎อยละ 88.13 ของปริมาณ
น้ําทํารายปีเฉลี่ย สํวนในฤดูแล๎งมีปริมาณน้ําทํา 13.69 ล๎านลูกบาศก์เมตร หรือร๎อยละ 11.87 ของ
ปริมาณน้ําทํารายปีเฉลี่ย คุณภาพน้ําผิวดินในลุํมน้ําสาขานี้โดยรวมอยูํในเกณฑ์ พอใช๎ สามารถใช๎
ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยต๎องผํานการฆําเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพกํอน และสามารถใช๎
เป็นน้ําเพื่อการเกษตรได๎ แหลํงน้ําใต๎ดินสํวนใหญํอยูํในชั้นหินรํวน (ชั้นหินอุ๎มน้ําตะกอนเศษหินเชิงเขา) 
ซึ่งมีเนื้อที่ 552,582 ไรํ หรือร๎อยละ 41.36 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา พบกระจายอยูํตอนกลางและ
ตอนลํางของลุํมน้ําสาขา ด๎านคุณภาพน้ําใต๎ดินสํวนใหญํมีอัตราการให๎น้ําน๎อยกวํา 2 ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง 
และปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยูํในน้ําน๎อยกวํา 500 มิลลิกรัมตํอลิตร สํวนบริเวณที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาน้ําใต๎ดินเพื่อนําขึ้นมาใช๎ประโยชน์ด๎วยวิธีการขุดเจาะบํอบาดาล อยูํบริเวณอําเภอบํอทอง 
และหนองใหญํ จังหวัดชลบุรี อําเภอเขาชะเมา แกลง บ๎านคําย และวังจันทร์ จังหวัดระยอง มี
โครงการพัฒนาแหลํงน้ําใต๎ดินประเภทบํอน้ําบาดาล จํานวน 129 บํอ โครงการพัฒนาแหลํงน้ําผิวดิน
ประเภทโครงการชลประทานขนาดใหญํจํานวน 1 แหํง และโครงการชลประทานขนาดกลางจํานวน 1 
แหํง จากผลการศึกษาทรัพยากรน้ําในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ พบวํา ทรัพยากรน้ําอยูํในภาวะไมํ
สมดุลระหวํางปริมาณน้ําใช๎และปริมาณความต๎องการใช๎น้ํา โดยเฉพาะอยํางยิ่งในภาคการเกษตร 
ดังนั้นข๎อมูลด๎านปริมาณน้ําจึงนําจะเป็นแนวทางให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องหาทางปูองกันแก๎ไขภาวะขาด
แคลนในพ้ืนที่ เชํน เก็บกักน้ําไว๎ใช๎ยามขาดแคลน สํารวจหาแหลํงน้ําเพิ่ม เป็นต๎น 
    5.1.2 การเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ ระหวํางปี 
2553 และปี 2559 พบวําพ้ืนที่เกษตรกรรม มีแนวโน๎มลดลง ร๎อยละ0.32 จากพ้ืนที่เกษตรกรรมเดิม 
โดยพื้นที่ปลูกยางพารา และปาล์มน้ํามัน มีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้นจากพื้นที่เดิม ร๎อยละ26.66 และ 
21.56 ตามลําดับ สํวนพื้นที่ปุาไม๎มีแนวโน๎มลดลงจากพ้ืนที่เดิม ร๎อยละ 3.64 ของพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขา 
    5.1.3  ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน ปัจจัยพ้ืนฐานที่สํ งผลตํอการ
เปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 5 ปัจจัย ได๎แกํ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต การถือครองที่ดิน คุณภาพที่ดิน และการบริการจากภาครัฐหรือ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยแบํงเป็นด๎านหลักๆ คือ ปัจจัยด๎านกายภาพ และปัจจัยด๎านเศรษฐกิจและ
สังคม ปัจจัยทางกายภาพหลักท่ีสํงผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขาแมํน้ํา
ประแสร์ คือ ทรัพยากรดิน เชํน การลดลงของคุณภาพดินหรือความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทําให๎
เกษตรกรต๎องมีการจัดการที่มากขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชํน ปริมาณน้ําฝน 
และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ก็มีผลตํอความเหมาะสมของที่ดินกับการเพาะปลูก ซ่ึงการศึกษาถึงปัจจัย
ที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดิน เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการใช๎ที่ดินของ
เกษตรกร จะชํวยให๎เข๎าใจถึงลักษณะและความต๎องการของเกษตรกร และเป็นเครื่องมือที่ชํวย
สนับสนุนการวางแผนการใช๎ที่ดิน เป็นข๎อมูลที่สําคัญสําหรับผู๎บริหารในการกําหนดนโยบาย 
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    5.1.4  ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์นี้ มีประเภทการใช๎ประโยชน์
ที่ดินหลักๆ คือ ยางพารา และปาล์มน้ํามัน มีเพียงสํวนน๎อยที่ปลูกไม๎ผลผสม ทุเรียน ยูคาลิปตัส และ
สับปะรด  
    5.1.5  การประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ ภายในลุํมน้ําสาขาแมํน้ํา    
ประแสร์ โดยการศึกษาตามวิธีขององค์การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติ (FAO) พบวํา 
ประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินเป็นยางพารา มีพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม
ปานกลาง (S2) และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน๎อย (S3) สํวนปาล์มน้ํามัน ไมํมีพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสมสูง (S1) แตํมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน๎อย 
(S3) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       1) ยางพารา มีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง (S1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
(S2) และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน๎อย (S3) ร๎อยละ 0.70 48.06 และ25.96 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา 
ตามลําดับ 
       2) ปาล์มน้ํามัน พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม
เล็กน๎อย (S3) ร๎อยละ 29.70 และ 26.71  ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ตามลําดับ 

5.1.6 การประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชทางเลือก 4 ประเภท ได๎แกํ ทุเรียน 
สับปะรด อ๎อย และมันสําปะหลัง สรุปได๎ดังนี้ 
       1) ทุเรียน มีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง (S1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน๎อย (S3) และพ้ืนที่ที่ไมํมีความเหมาะสม (N) ร๎อยละ 1.06 27.23 2.52 
และ 69.19 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ตามลําดับ 
       2) สับปะรด มีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง (S1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
(S2) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน๎อย (S3) และพ้ืนที่ที่ไมํมีความเหมาะสม (N) ร๎อยละ 6.80 58.87 
5.18 และ 29.15 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ตามลําดับ 
       3) อ๎อย มีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง (S1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน๎อย (S3) และพ้ืนที่ที่ไมํมีความเหมาะสม (N) ร๎อยละ 0.09 50.16 20.21 
และ 29.55 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ตามลําดับ 
       4) มันสําปะหลัง มีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง (S1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปาน
กลาง (S2) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน๎อย (S3) และพ้ืนที่ที่ไมํมีความเหมาะสม (N) ร๎อยละ 7.71 
24.62 42.82 และ 24.85 ของเนื้อที่ลุํมน้ําสาขา ตามลําดับ 
    การประเมินความเหมาะสมของที่ดินด๎านกายภาพ ทําให๎ทราบถึงสภาพพ้ืนที่วําเหมาะกับการ
ปลูกพืชชนิดใดเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่เหมาะสมและมีคุณภาพ อีกท้ังทราบข๎อจํากัดที่เป็นอุปสรรคตํอการ
เพาะปลูกพืช ซึ่งเป็นข๎อมูลที่มีประโยชน์มากในการที่จะพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ เนื่องจากจะสามารถ
แก๎ไขข๎อจํากัดได๎ตรงจุด ชํวยให๎เกษตรกรสามารถตัดสินใจได๎วําจะปรับปรุงแก๎ไขข๎อจํากัด หรือจะเกิดการ
คุ๎มทุนหรือไมํ ถือเป็นการวิเคราะห์ความคุ๎มคําในการที่จะผลิตพืชเศรษฐกิจตํางๆ ได๎ และจากการศึกษา
พบวํา ลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ มีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชปานกลาง โดยพ้ืนที่สํวนใหญํ
เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย และเป็นดินกรด ทําให๎มีข๎อจํากัดเกิดขึ้น จึงต๎องมีมาตรการเพ่ือลด
ข๎อจํากัดนั้นๆ เพ่ือให๎เกษตรกรสามารถทําการเกษตรได๎อยํางเหมาะสมมากข้ึน  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
    5.2.1 ข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินความเหมาะสมของที่ดินนั้น ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในสํวน
ตํางๆ เชํน คุณภาพที่ดินในพื้นที่นั้นๆ โดยปรับให๎สอดคล๎องกับข๎อเท็จจริงในพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง
ไป เทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกรภายในพ้ืนที่ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับสภาพที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน 
    5.2.2 การประเมินความเหมาะสมของที่ดินในลักษณะนี้ เป็นเพียงข๎อมูลเบื้องต๎นใน
การวางแผนการใช๎ที่ดินโดยให๎มีการเลือกนําไปใช๎ประโยชน์อยํางมีระบบตามความต๎องการของผู๎ใช๎     
ซึ่งชี้ให๎เห็นความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับการนําไปใช๎ประโยชน์ที่ดินแตํละประเภทหรือแตํละชนิด 
รวมถึงข๎อจํากัดในการใช๎ประโยชน์และการจัดการที่ดินที่นํามาปฏิบัติในภาพรวมอยํางกว๎างๆเทํานั้น  
หากต๎องการนําไปใช๎ประโยชน์สําหรับพ้ืนที่เฉพาะเจาะจงขึ้นจําเป็นต๎องมีการศึกษาข๎อมูลและนํา
ข๎อจํากัดเฉพาะพ้ืนที่นั้นๆ มาประกอบการพิจารณาการประเมินความเหมาะสมของที่ดินด๎วย 
    5.2.3 การประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืช บางครั้งเมื่อมีข๎อจํากัดบาง
ประการทําให๎ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืชนั้นลดลง เกษตรกรสามารถปรับปรุงหรือ
แก๎ไขเพ่ือลดข๎อจํากัดนั้นได๎ แตํควรคํานึงถึงต๎นทุนการผลิตที่ต๎องเพ่ิมขึ้นวําเหมาะสมกับผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจหรือไมํ 
    5.2.4 ผลงานวิชาการฉบับนี้ หากจะทําให๎มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ควรมีการนําผล
การศึกษาสมดุลของน้ําเพ่ือการเกษตรไปวางแผนการศึกษาการใช๎ในโปรแกรมแบบจําลองเพ่ือทํานาย
สถานการณ์เกิดภัยแล๎งหรืออุทกภัย และการปลูกพืชให๎สอดคล๎องกับการวางแผนการใช๎ที่ดิน 
    5.2.5 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องการกําหนดเขตการใช๎ที่ดินโดยใช๎อุปสงค์นําอุปทาน 
ซึ่งจะต๎องระบุให๎ได๎วําพ้ืนที่ใดกําหนดให๎ปลูกพืชชนิดใด ไมํใชํเป็นพืชทางเลือก จะเป็นการแก๎ปัญหา
ผลผลิตทางการเกษตรที่เกินความต๎องการของตลาดได๎ 
    5.2.6 ในการวางแผนการใช๎ที่ดินเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูพ้ืนที่วิกฤต ควรมีการศึกษาหรือประเมิน
ในสํวนของระบบการเพาะปลูกหรือการจัดการพ้ืนที่ เชํน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรผสมผสาน 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมเปรียบเทียบกับระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งจะชํวยให๎การวางแผนการ
ใช๎ที่ดินเกิดการวิเคราะห์ความคุ๎มทุน ( Trade-off analysis ) และสามารถวางแผนการใช๎พ้ืนที่ได๎
อยํางเต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

5.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
    5.3.1 จากการศึกษาทําให๎ทราบถึงการกระจายตัวของพ้ืนที่ปลูกพืชตํางๆ ในลุํมน้ําสาขาแมํน้ํา    
ประแสร์ที่ระดับความเหมาะสมตํางๆ เพ่ือนําไปวางแผนการปรับลดหรือเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกตามเปูาหมาย
การผลิตได๎ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด และได๎รับผลตอบแทนตํอหนํวยที่สูงขึ้น 
โดยเฉพาะ ยางพารา และปาล์มน้ํามัน มีพ้ืนที่ศักยภาพที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ในปริมาณ
มากจึงยังสามารถขยายพื้นที่การเพาะปลูกได๎  
    5.3.2 ความเหมาะสมของที่ดินที่ประเมินได๎เป็นข๎อมูลเบื้องต๎นในการตัดสินใจการเลือกพืช   
ที่ปลูก หรือเลือกเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือมาสนับสนุนการปลูกพืชในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ และใช๎
ในการพิจารณาความค๎ุมคําในการลงทุนเพ่ือปรับปรุงแก๎ไขความเหมาะสมของที่ดิน 
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    5.3.3 ข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินความเหมาะสมของที่ดินนั้น หากมีข๎อจํากัดตํางๆ ที่ทําให๎
ระดับความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืชลดลง ข๎อจํากัดตํางๆ ดังกลําวเมื่อได๎มีการปรับปรุง
แก๎ไขความเหมาะสมของที่ดินเพ่ือลดข๎อจํากัดนั้นๆ แล๎วก็จะสามารถเลื่อนระดับความเหมาะสมของ
ที่ดินนั้นได ๎
    5.3.4 ข๎อมูลการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืชสามารถนําไปใช๎ใน    
การวางแผนและกําหนดเขตการใช๎ที่ดินในพ้ืนที่ลุํมน้ําสาขา การปรับเปลี่ยนพืชปลูกให๎เหมาะสม 
รวมถึงการวางแผนการจัดการทรัพยากรตํางๆในลุํมน้ํา 
    5.3.5 ผลจากการศึกษาการประเมินคุณภาพที่ดินนี้ สามารถนําไปเป็นมาตราการในการวาง
แผนการใช๎ที่ดินเพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุํมน้ําวิกฤต หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยจะใช๎กําหนดพ้ืนที่ให๎เหมาะสมและตรง
กับศักยภาพการผลิต ชํวยลดปัญหาผลผลิตไมํได๎คุณภาพและสินค๎าล๎นตลาด 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 ระดับความเหมาะสมของคําพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับยางพารา 
LAND-USE REQUIREMENT FACTOR RATING 

LAND QUALITY Diagnostic factor Unit S1 S2 S3 N 

TEMPERATURE (t) Mean temp. in c 26-28 29-34  >34 

 Growing period   25-23 22-20 <20 

MOISTURE AVAILABILITY (m) Ann. Rainfall mm. 1500-2500 2500-4500 4500-5000 >5000 

 
Water requirement 

mm.  1200-1500 1100-1200 <1100 
in growing period 

OXYGEN AVAILABILITY (o) Soil drainage class 5,6 4 3 1,2 

NUTRIENT AVAILABILITY (s) N (total) เปอร์เซ็นต์ 

    
 P ppm 

 K ppm 

 Organic matter เปอร์เซ็นต์ 

 Nutrient status class VH,H,M L   

NUTRIENT RETENTION CAPACITY (n) C.E.C ดินลําง meq/100g >10 3-10 <3  

 B.S. ดินลําง เปอร์เซ็นต์ >35 <35   

ROOTING CONDITIONS (r) Effective soil depth cm. >150 50-150 30-50 <30 

 
Gravel เปอร์เซ็นต์ <15 15-40 40-80 >80 

Root penetration class 1,2 3 4  

FLOOD HAZARD (f) Frequency yrs./time 10yrs/1 6-9yrs/1  3-5yrs/1 

EXCESS OF SALTS (x) EC. of saturation mmho/cm. <2 2-4 4-6 >6 

SOIL TOXICITIES (Z) Depth of jarosite cm. >150 100-150 50-100 <50 

 
Reaction pH 5.1-7.3 7.4-8.0  >8.0 

   4.0-5.0 3.5-3.9 <3.5 

SOIL WORKABILITY (k) Workability class class 1,2 3 4  

POTENTIAL FOR MECHANIZATION 
(w) 

Slope class ABC D E >E 

Rockout crop class 1 2,3 4 5 

 Stoniness class 1 2 3 4 

EROSION HAZARD (e) Slope class ABC D E >E 

 Soil loss ton/rai/yrs <2 2-4 4-12 >12 
Note: Day lenght 
  Growing period     - Economic life is about 25-30 yrs 
  Growing period (moisture) 
  Soil texture requirement of crips  - sl,vfsl,sil,si,scl,sicl,cl 
  Others        - In equatorial area rubber is grown at altitudes up to 500-600m.  
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ตารางภาคผนวกที่ 2  ระดับความเหมาะสมของคําพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับปาล์มน้ํามัน  
LAND-USE REQUIREMENT FACTOR RATING 

LAND QUALITY Diagnostic factor Unit S1 S2 S3 N 

TEMPERATURE (t) Mean temp. in c 24-28 29-32 33-34 >34 

 Growing period   23-22 21-20 <20 

MOISTURE AVAILABILITY (m) Ann. Rainfall mm. 
2000- 
3000 

3000- 
4000 
1500- 
2000 

4000- 
5000 
1200- 
1500 

>5000 
<1200 

 
Water requirement 

mm.     
in growing period 

OXYGEN AVAILABILITY (o) Soil drainage class 4,5 3 2,6 1 

NUTRIENT AVAILABILITY (s) N (total) เปอรเ์ซ็นต ์

    
 P ppm 

 K ppm 

 Organic matter เปอรเ์ซ็นต ์

 Nutrient status class VH,H,M L   

NUTRIENT RETENTION CAPACITY (n) C.E.C ดินลําง meq/100g >15 3-15 <3  

 B.S. ดินลําง เปอรเ์ซ็นต ์ >35 <35   

ROOTING CONDITIONS (r) Effective soil depth cm. >150 100-150 50-100 <50 

 
Gravel เปอรเ์ซ็นต ์ <15 15-40 40-80 >80 

Root penetration class 1,2 3 4  

FLOOD HAZARD (f) Frequency yrs./time 10yrs/1 6-9yrs/1  3-5yrs/1 

EXCESS OF SALTS (x) EC. of saturation mmho/cm. <2 2-3 3-6 >6 

SOIL TOXICITIES (Z) Depth of jarosite cm. >150 100-150 50-100 <50 

 
Reaction pH 5.1-6.0 6.1-7.3 7.4-8.4 >8.4 

   4.5-5.0 4.0-4.4 <4.0 

SOIL WORKABILITY (k) Workability class class 1,2 3 4  

POTENTIAL FOR MECHANIZATION (w) 
Slope class ABC D E >E 

Rockout crop class 1 2,3 4 5 

 Stoniness class 1 2 3 4 

EROSION HAZARD (e) Slope class ABC D E >E 

 Soil loss ton/rai/yrs <2 2-4 4-12 >12 
Note: Day length 
  Growing period      - start producing about 3-4 yrs after planting, economic life is about 30yrs 
  Growing period (moisture)   - dry period are not longer than 3 month 
  Soil texture requirement of crops 
  Others        - oil palm is not grown at altitudes exceeding 500 m.  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 3  ระดับความเหมาะสมของคําพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับทุเรียน  
LAND - USE REQUIREMENT FACTOR RATING 

LAND QUALITY Diagnostic factor Unit S1 S2 S3 N 

TEMPERATURE (t) Mean temp. in c 20-28 29-30 31-32 >32 

 Growing period   19-18  <18 

MOISTURE AVAILABILITY (m) Ann. Rainfall mm. 
2000 
-2500 

2500- 
2800 

2800- 
3500 

>3500 

    
1500- 
2000 

 <1500 

 
Water requirement mm. 

 
    

in growing period 

OXYGEN AVAILABILITY (o) Soil drainage class 5,6 4 3 1,2 

NUTRIENT AVAILABILITY (s) N (total) % 

    
 P ppm 

 K ppm 

 Organic matter % 

 Nutrient status class VH,H M,L   

NUTRIENT RETENTION CAPACITY (n) C.E.C ดินลําง meq/100g >15 5-15 <5  

 B.S. ดินลําง % >35 <35   

ROOTING CONDITIONS (r) Effective soil depth cm. >150 100-150 50-100 <50 

 
Gravel % <15 15-40 40-80 >80 

Root penetration class 1,2 3 4  

FLOOD HAZARD (f) Frequency yrs./time 10yrs/1 6-9yrs/1  3-5yrs/1 

EXCESS OF SALTS (x) EC. of saturation mmho/cm. <2 2-8 4-8 >8 

SOIL TOXICITIES (Z) Depth of jarosite cm. >150 100-150 50-100 <50 

 
Reaction pH 5.1-6.5 6.6-7.3 7.4-8.0 >8.0 

   4.5-5.0 4.3-4.4 <4.3 

SOIL WORKABILITY (k) Workability class class 1,2 3 4  

POTENTIAL FOR MECHANIZATION (w) 
Slope class ABC D E >E 

Rockout crop class 1 2,3 4 5 

 Stoniness class 1 2 3 4 

EROSION HAZARD (e) Slope class ABC D E >E 

 Soil loss ton/rai/yrs <2 2-4 4-12 >12 

Note:- Day lenght  -  
  Growing period (moisture) –  
  Soil texture requirement of crips – vfsl,l,sil,scl,sicl,cl 
  Others –   

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 4  ระดับความเหมาะสมของคําพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับสับปะรด  
LAND - USE REQUIREMENT FACTOR RATING 

LAND QUALITY Diagnostic factor Unit S1 S2 S3 N 

TEMPERATURE (t) Mean temp. in c 22-26 27-30 31-32 >32 

 Growing period   21-20 19-15 <15 

MOISTURE AVAILABILITY (m) Ann. Rainfall mm. 
1000- 
1500 

1500- 
2000 

2000- 
2500 

>2500 

    
900- 
1000 

700- 
900 

<700 

 
Water requirement mm. 

 
    

in growing period 

OXYGEN AVAILABILITY (o) Soil drainage class 5,6 4 3 1,2 

NUTRIENT AVAILABILITY (s) N (total) % 

    
 P ppm 

 K ppm 

 Organic matter % 

 Nutrient status class VH,H,M L   

NUTRIENT RETENTION CAPACITY (n) C.E.C ดินลําง meq/100g >15 5-15 <5  

 B.S. ดินลําง % >35 <35   

ROOTING CONDITIONS (r) Effective soil depth cm. >50 30-50 20-30 <20 

 
Gravel % <15 15-40 40-80 >80 

Root penetration class 1,2 3 4  

FLOOD HAZARD (f) Frequency yrs./time 10yrs/1 6-9yrs/1 3-5yrs/1 1-2yrs/1 

EXCESS OF SALTS (x) EC. of saturation mmho/cm. <2 2-3 3-6 >6 

SOIL TOXICITIES (Z) Depth of jarosite cm. >150 100-150 50-100 <50 

 
Reaction pH 4.5-6.0 6.1-6.5 6.6-7.8 >7.8 

   4.0-4.4 3.5-3.9 <3.5 

SOIL WORKABILITY (k) Workability class class 1,2 3 4  

POTENTIAL FOR MECHANIZATION (w) 
Slope class ABC D E >E 

Rockout crop class 1 2,3 4 5 

 Stoniness class 1 2 3 4 

EROSION HAZARD (e) Slope class AB C D >D 

 Soil loss ton/rai/yrs <2 2-4 4-12 >12 

Note:- Day lenght  - short day 
  Growing period - 12 months (pereninalcrop)  
  Growing period (moisture) – vegetative growth 
  Soil texture requirement of crips – vfsl,l,sil,si 
  Others –   

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 5  ระดับความเหมาะสมของคําพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับมันสําปะหลัง  
LAND - USE REQUIREMENT FACTOR RATING 

LAND QUALITY Diagnostic factor Unit S1 S2 S3 N 

TEMPERATURE (t) Mean temp. in c 25-29 30-32 33-35 >35 

 Growing period   24-14 13-10 <10 

MOISTURE AVAILABILITY (m) Ann. Rainfall mm. 
1200- 
1500 

1500- 
2500 

2500- 
4000 

>4000 

    
900- 
1200 

500- 
900 

<500 

 
Water requirement 

mm.     
in growing period 

OXYGEN AVAILABILITY (o) Soil drainage class 5,6 4 - 1,2,3 

NUTRIENT AVAILABILITY (s) N (total) % 

    
 P ppm 

 K ppm 

 Organic matter % 

 Nutrient status class VH,H,M L   

NUTRIENT RETENTION CAPACITY (n) C.E.C ดินลําง meq/100g >10 <10   

 B.S. ดินลําง % >35 <35   

ROOTING CONDITIONS (r) Effective soil depth cm. >100 50-100 25-50 <25 

 
Gravel % <15 15-40 40-80 >80 

Root penetration class 1 2 3 4 

FLOOD HAZARD (f) Frequency yrs./time 10yrs/1 6-9yrs/1    3-5yrs/1 1-2yrs/1 

EXCESS OF SALTS (x) EC. of saturation mmho/cm. <2 2-4 4-8 >8 

SOIL TOXICITIES (Z) Depth of jarosite cm. >150 100-150 50-100 <50 

 
Reaction pH 6.1-7.3 7.4-7.8 7.9-8.4 >8.4 

   5.1-6.0 4.0-5.0 <4.0 

SOIL WORKABILITY (k) Workability class class 1 2 3 4 

POTENTIAL FOR MECHANIZATION 
(w) 

Slope class ABC D E >E 

Rockout crop class 1 2 3 4 

 Stoniness class 1 2 3 4 

EROSION HAZARD (e) Slope class AB C D >D 

 Soil loss ton/rai/yrs <2 2-4 4-12 >12 

Note:- Day lenght  - short day 
  Growing period  - 12-16 months 
  Growing period (moisture) - 2-3 months 
  Soil texture requirement of crips - sl , fls 
  Others -  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 6  ระดับความเหมาะสมของคําพิสัยของคุณภาพที่ดินสําหรับอ๎อย  
LAND - USE REQUIREMENT FACTOR RATING 

LAND QUALITY Diagnostic factor Unit S1 S2 S3 N 

TEMPERATURE (t) Mean temp. in c 24-27 28-31 32-35 >35 

 Growing period   23-19 18-15 <15 

MOISTURE AVAILABILITY (m) Ann. Rainfall mm. 
1600- 
2500 

1200- 
1600 

900- 
1200 

>900 

    
2500- 
3000 

3000- 
4000 

<4000 

 
Water requirement mm. 

 
    

in growing period 

OXYGEN AVAILABILITY (o) Soil drainage class 4,5,6 3 2 1 

NUTRIENT AVAILABILITY (s) N (total) % 

    
 P ppm 

 K ppm 

 Organic matter % 

 Nutrient status class VH,H L   

NUTRIENT RETENTION CAPACITY (n) C.E.C ดินลําง meq/100g >15 5-15 <5  

 B.S. ดินลําง % >35 <35   

ROOTING CONDITIONS (r) Effective soil depth cm. >100 50-100 25-50 <25 

 
Gravel % <15 15-40 40-80 >80 

Root penetration class 1,2 3 4  

FLOOD HAZARD (f) Frequency yrs./time 10yrs/1 6-9yrs/1 3-5yrs/1 1-2yrs/1 

EXCESS OF SALTS (x) EC. of saturation mmho/cm. <15 15-40 40-80 >80 

SOIL TOXICITIES (Z) Depth of jarosite cm. >150 100-150 50-100 <50 

 
Reaction pH 5.6-7.3 7.4-7.8 7.9-8.4 >8.4 

   4.5-5.5 4.0-4.5 <4.0 

SOIL WORKABILITY (k) Workability class class 1,2 3 4  

POTENTIAL FOR MECHANIZATION (w) 
Slope class ABC D E <E 

Rockout crop class 1 2,3 4 5 

 Stoniness class 1 2 3 4 

EROSION HAZARD (e) Slope class AB C D >D 

 Soil loss ton/rai/yrs <2 2-4 4-12 >12 
Note:- Day lenght  - day neutral/ day intermediate 
  Growing period  - 300-365 days 
  Growing period (moisture) – tillering and stem elongation  
  Soil texture requirement of crips – scl,sicl,cl 
  Others – dry senson 4-5 months for adequate ripening  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 7 ชั้นในการจัดลําดับการหยั่งลึกของรากหรือสภาวะการเขตกรรม 
 ชั้นส าหรับการหยั่งลึกของรากหรือสภาวะการเขตกรรม 

1 2 3 4 

ง่าย ปานกลาง ยาก ยากมาก 
การเกาะตัว Friable,very 

Friable, loose 
firm Very firm Very firm Extremely firm Extremely firm 

โครงสร้าง any any Mod.or 
Strongmed.or 
Fine blocky: 
Any class 
Of qranular 
Or crumb 

Coarse or very 
Coarse blocky: 
Any prismatic 
Columnar or 
Platy, massive 

any Coarse or 
Very coarse 
Blocky: 
Prismatic 
Or columnar, 
massive 

อื่นๆ    Profile as a whole hard to dig when dry Plastic 
Verystiff and very 
sticky  
When wet,  
Very hard 
When dry 

เนื้อดิน Sand, loamy 
Sand, loam 
Sandy, clay 
Clay where 
Largely 
Kaolinite and 
sesquioxides 

Range from sandy loams to 
clays 

Mostly clays and sandy clays, some 
sandy clay loams 

Clay, heavy clay 

ที่มา: บัณฑิต และคํารณ (2542) 
 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 8 ตัวอยํางผลการจับคูํระหวํางความต๎องการของประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินกับ  
                         คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดิน 

Land Quality 
Diagnostic factor 

(Land characteristics) 
Land suitability 

rating 
ความเหมาะสมของความต้องการด้านพืช (Crop Requirements) 
1.  Moisture availability (m) - Annual rainfall 

- Water requirement   in 
growing period 

S1 

2.  Oxygen availability (o) - Soil drainage   S1 
3.  Nutrient availability(s)  - Nutrient status S1 
4.  Nutrientretention (n) - Cation exchange capacity 

   (C.E.C.) 
- Base saturation (% B.S.)  

S2n 

5.  Rooting conditions (r)    - Effective soil depth  
  
- Root penetration 

S2r 

6.  Flood hazard (f)      - Frequency  S1 
7.  Excess of salts (x)    
  

- Salinity S1 

8.  Soil toxicities (z)  - Jarosite depth     
- Al & Fe (ppm) 
- pH 

S1 

รวม Crop Requirements S2rn 
ความเหมาะสมของความต้องการด้านการจัดการ (Management Requirements) 
9.  Soil workability (k)      - Workability class  S1 
10. Potential for mechanization (w)  - Slope   

   
S2w 

รวม Management suitability S2w 
ความเหมาะสมของความต้องการด้านการอนุรักษ์ (Conservation Requirements) 
11.  Erosion hazard (e)     - Slope    S2e 

รวม Conservation suitability S2e 
Overall Land Suitability Class S2ewrn 

หมายเหตุ: เรียงลําดับข๎อจํากัดตามการจัดการที่ยากไปหาการจัดการที่งําย ดังน้ี ewrkzxmfons  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 2 2I3 2M2 3 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - เลว เลว คํอนข๎างเลว เลว 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง >20 >20 >20 >20 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง 35-75 35-75 35-75 >75 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ดินลําง ยาก ยาก ยาก ยาก 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - 100-150 100-150 100-150 - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 5.5-8.0 

ดินลําง 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 6.5-8.0 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 0-2 0-2 0-2 0-2 

เนื้อที่ 
ไร ่ 1,761 194 2,891 1,525 

ร้อยละ 0.13 0.02 0.22 0.11 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพทีด่ินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 3M2 6 6I1 6I3 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - คํอนข๎างเลว เลว เลว เลว 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง >20 10-20 10-20 10-20 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง >75 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ดินลําง ยาก ยาก ยาก ยาก 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.5-8.0 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 

ดินลําง 6.5-8.0 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 0-2 0-2 0-2 0-2 

เนื้อที่ 
ไร ่ 603 350 3,382 15 

ร้อยละ 0.05 0.03 0.25 <0.01 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 6M2 6I1M2 7 7M2 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - คํอนข๎างเลว คํอนข๎างเลว เลว คํอนข๎างเลว 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง 10-20 10-20 10-20 10-20 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 >75 >75 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ดินลําง ยาก ยาก ยาก ยาก 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.5-6.5 5.5-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 

ดินลําง 4.5-5.5 4.5-5.5 6.0-7.0 6.0-7.0 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 0-2 0-2 0-2 0-2 

เนื้อที่ 
ไร ่ 1,809 4,761 68,027 6,900 

ร้อยละ 0.14 0.36 5.09 0.52 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 11 11I1 11I3 11M2 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - เลว เลว คํอนข๎างเลว เลว 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง >20 >20 >20 >20 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง 35-75 35-75 35-75 35-75 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ดินลําง ยาก ยาก ยาก ยาก 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - 50-100 50-100 50-100 50-100 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 

ดินลําง <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 0-2 0-2 0-2 0-2 

เนื้อที่ 
ไร ่ 2,688 2,065 784 2,455 

ร้อยละ 0.20 0.16 0.06 0.18 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 11I1M2 13 13I3 13M2 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - คํอนข๎างเลว เลวมาก เลวมาก เลว 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ปานกลาง-สูง ปานกลาง-สูง ปานกลาง-สูง 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง >20 >20 >20 >20 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง 35-75 >75 >75 >75 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ดินลําง ยาก ยาก ยาก ยาก 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - 8-16 8-16 8-16 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - 50-100 - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 4.5-5.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 

ดินลําง <4.5 7.5-8.0 7.5-8.0 7.5-8.0 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 0-2 0-2 0-2 0-2 

เนื้อที่ 
ไร ่ 155 13,053 1,101 550 

ร้อยละ 0.01 0.98 0.08 0.04 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 14 14I3 14M2 17 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - เลว เลว คํอนข๎างเลว คํอนข๎างเลว 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง >20 >20 >20 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง งําย 

ดินลําง ยาก ยาก ยาก ปานกลาง 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-6.0 

ดินลําง 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง งําย 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 0-2 0-2 0-2 0-2 

เนื้อที่ 
ไร ่ 1,660 175 567 3,853 

ร้อยละ 0.12 0.01 0.04 0.29 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 17I1 17M2 17I1M2 18 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - คํอนข๎างเลว ดีปานกลาง ดีปานกลาง คํอนข๎างเลว 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 10-20 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 35-75 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ดินลําง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 4.5-6.0 4.5-6.0 4.5-6.0 6.0-7.0 

ดินลําง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 5.5-6.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 0-2 0-2 0-2 0-2 

เนื้อที่ 
ไร ่ 1,904 40,799 3,116 996 

ร้อยละ 0.14 3.05 0.23 0.08 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 18I3 18M2 23 23I3 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - คํอนข๎างเลว ดีปานกลาง คํอนข๎างเลว คํอนข๎างเลว 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง 10-20 10-20 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง 35-75 35-75 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ดินลําง ปานกลาง ปานกลาง งําย งําย 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 6.0-7.0 6.0-7.0 5.0-5.5 5.0-5.5 

ดินลําง 5.5-6.5 5.5-6.5 5.0-6.0 5.0-6.0 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 0-2 0-2 0-2 0-2 

เนื้อที่ 
ไร ่ 171 2,127 12,628 111 

ร้อยละ 0.01 0.16 0.95 0.01 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 23M2 24 24M2 26 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดีปานกลาง ดี คํอนข๎างมาก ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 35-75 35-75 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน งําย งําย งําย ยาก 

ดินลําง งําย งําย งําย ยาก 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.0-5.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.0-6.5 

ดินลําง 5.0-6.0 5.5-6.5 5.5-6.5 4.5-5.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน งําย งําย งําย ยาก 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 0-2 0-2 0-2 0-2 

เนื้อที่ 
ไร ่ 1,877 1,830 5,931 11,398 

ร้อยละ 0.14 0.14 0.44 0.85 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 26I3 26I3M3 26gm 26gmI1 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดี ดีปานกลาง ดีปานกลาง ดีปานกลาง 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ดินลําง ยาก ยาก ยาก ยาก 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 

ดินลําง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 0-2 2-5 2-5 0-2 

เนื้อที่ 
ไร ่ 1,792 216 1,423 437 

ร้อยละ 0.13 0.02 0.11 0.03 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 26B 26BI3 26gmB 26C 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดี ดี ดีปานกลาง ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ดินลําง ยาก ยาก ยาก ยาก 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 

ดินลําง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 0-2 2-5 2-5 5-12 

เนื้อที่ 
ไร ่ 49,797 259 2,169 41,855 

ร้อยละ 3.73 0.02 0.16 3.13 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 26D 28C 28D 28E 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดี ดี ดี ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ปานกลาง ปานกลาง-สูง ปานกลาง-สูง 
ปานกลาง - 

สูง 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลาํง <10 >20 >20 >20 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 >75 >75 >75 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ดินลําง ยาก ยาก ยาก ยาก 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.0-6.5 6.5-8.0 6.5-8.0 6.5-8.0 

ดินลําง 4.5-5.5 8.0-8.5 8.0-8.5 8.0-8.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 12-20 5-12 12-20 20-35 

เนื้อที่ 
ไร ่ 4,049 569 221 88 

ร้อยละ 0.30 0.04 0.02 0.01 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 29B 32 32I1 32I3 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดี ดี ดี ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 10-20 10-20 10-20 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน 

ปานกลาง-
ยาก 

งําย งําย งําย 

ดินลําง ยาก sicl sicl sicl 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.5-6.5 4.5-6.0 4.5-6.0 4.5-6.0 

ดินลําง 4.5-5.5 4.5-6.0 4.5-6.0 4.5-6.0 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน 
ปานกลาง-

ยาก 
งําย งําย งําย 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 2-5 0-2 0-2 0-2 

เนื้อที่ 
ไร ่ 7,445 13,120 671 442 

ร้อยละ 0.56 0.98 0.05 0.03 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 34 34I1 34I3 34M3 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดี ดี ดี ดีปานกลาง 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ดินลําง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 

ดินลําง 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 0-2 0-2 0-2 0-2 

เนื้อที่ 
ไร ่ 23,311 29,339 1,261 88 

ร้อยละ 1.75 2.20 0.09 0.01 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 34I1M3 34gm 34gmI1 34B 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดีปานกลาง ดีปานกลาง ดีปานกลาง ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ดินลําง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 

ดินลําง 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 0-2 0-2 0-2 2-5 

เนื้อที่ 
ไร ่ 1,323 1,516 1,339 73,312 

ร้อยละ 0.10 0.11 0.10 5.49 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 34BI1 34BM3 34BI1M3 34C 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดี ดีปานกลาง ดีปานกลาง ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ดินลําง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 

ดินลําง 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 2-5 2-5 2-5 5-12 

เนื้อที่ 
ไร ่ 45,824 29 99 17,007 

ร้อยละ 3.43 <0.01 0.01 1.27 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 34CI1 34CM3 34D 35B 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดี ดีปานกลาง ดี ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหารฃ 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ดินลําง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-6.5 

ดินลําง 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 5-12 5-12 12-20 2-5 

เนื้อที่ 
ไร ่ 2,047 13 1,535 29,074 

ร้อยละ 0.15 <0.01 0.12 2.18 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 35BM3 35gmB 35C 36B 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดีปานกลาง ดีปานกลาง ดี ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

        

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 35-75 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ดินลําง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 5.5-6.5 

ดินลําง 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 6.0-7.0 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 2-5 2-5 5-12 2-5 

เนื้อที่ 
ไร ่ 20 3,938 4,835 581 

ร้อยละ <0.01 0.30 0.36 0.04 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 39 39I1 39B 39BI1 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดี ดี ดี ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ดินลําง งําย งําย งําย งําย 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

ดินลําง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 0-2 0-2 2-5 2-5 

เนื้อที่ 
ไร ่ 816 1,376 7,185 982 

ร้อยละ 0.06 0.10 0.54 0.07 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 39C 39CI1 39D 40 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดี ดี ดี ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ดินลําง งําย งําย งําย งําย 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 5.5-6.5 

ดินลําง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-6.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 5-12 5-12 12-20 0-2 

เนื้อที่ 
ไร ่ 5,144 192 402 5,234 

ร้อยละ 0.39 0.01 0.03 0.39 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 40M3 40gm 40gmM3 40B 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดีปานกลาง ดีปานกลาง ดีปานกลาง ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ดินลําง งําย งําย งําย งําย 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 

ดินลําง 4.5-6.5 4.5-6.5 4.5-6.5 4.5-6.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 0-2 0-2 0-2 2-5 

เนื้อที่ 
ไร ่ 85 10,827 67 78,530 

ร้อยละ 0.01 0.81 0.01 5.88 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 
 

 176 

 

ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 40BM3 40C 40CM3 42 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดีปานกลาง ดี ดีปานกลาง คํอนข๎างมาก 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกปานกลาง 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ดินลําง งําย งําย งําย งําย 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 4.5-6.0 

ดินลําง 4.5-6.5 4.5-6.5 4.5-6.5 5.0-6.0 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 2-5 5-12 5-12 0-2 

เนื้อที่ 
ไร ่ 418 10,121 17 59 

ร้อยละ 0.03 0.76 <0.01 <0.01 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 43 43I1 43M3 43B 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - คํอนข๎างมาก คํอนข๎างมาก ดี คํอนข๎างมาก 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ดินลําง งําย งําย งําย งําย 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 

ดินลําง 5.0-6.0 5.0-6.0 5.0-6.0 5.0-6.0 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 0-2 0-2 0-2 2-5 

เนื้อที่ 
ไร ่ 2,707 2,830 46 1,429 

ร้อยละ 0.20 0.21 <0.01 0.11 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 43BI1 43BM3 44 44B 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - คํอนข๎างมาก ดี คํอนข๎างมาก คํอนข๎างมาก 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 35-75 35-75 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ดินลําง งําย งําย งําย งําย 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 

ดินลําง 5.0-6.0 5.0-6.0 5.0-6.5 5.0-6.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 2-5 2-5 0-2 2-5 

เนื้อที่ 
ไร ่ 454 14 1,660 5,083 

ร้อยละ 0.03 <0.01 0.12 0.38 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 45 45I1 45gmI1 45B 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดี ดีปานกลาง ดี ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ตื้น ตื้น ตื้น ตื้น 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน 15-35 15-35 15-35 15-35 

ดินลําง >35 >35 >35 >35 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ดินลําง ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.0-6.0 5.0-6.0 5.0-6.0 5.0-6.0 

ดินลําง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 0-2 0-2 0-2 2-5 

เนื้อที่ 
ไร ่ 3,038 1,930 235 51,139 

ร้อยละ 0.23 0.14 0.02 3.83 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 45BI1 45BI3 45BM3 45BI1M3 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดี ดี ดีปานกลาง ดีปานกลาง 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ตื้น ตื้น ตื้น ตื้น 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน 15-35 15-35 15-35 15-35 

ดินลําง >35 >35 >35 >35 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ดินลําง ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.0-6.0 5.0-6.0 5.0-6.0 5.0-6.0 

ดินลําง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 2-5 2-5 2-5 2-5 

เนื้อที่ 
ไร ่ 18,699 1,995 77 108 

ร้อยละ 1.40 0.15 0.01 0.01 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 45BI3M3 45C 45CI1 45CM3 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดีปานกลาง ดี ดี ดีปานกลาง 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ตื้น ตื้น ตื้น ตื้น 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน 15-35 15-35 15-35 15-35 

ดินลําง >35 >35 >35 >35 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ดินลําง ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.0-6.0 5.0-6.0 5.0-6.0 5.0-6.0 

ดินลําง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 2-5 5-12 5-12 5-12 

เนื้อที่ 
ไร ่ 29 52,343 8,411 21 

ร้อยละ <0.01 3.92 0.63 <0.01 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 45D 46B 46BM3 46C 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - 
ดีปานกลาง-

ดี 
ดี ดีปานกลาง ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ตื้น ตื้น ตื้น ตื้น 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน 15-35 15-35 15-35 15-35 

ดินลําง >35 >35 >35 >35 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ดินลําง ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.0-6.0 5.5-7.0 5.5-7.0 5.5-7.0 

ดินลําง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 12-20 2-5 2-5 5-12 

เนื้อที่ 
ไร ่ 439 40,278 44 16,273 

ร้อยละ 0.03 3.01 <0.01 1.22 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 47B 47BM3 47C 47CM3 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดี ดีปานกลาง ดี ดีปานกลาง 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง 10-20 10-20 10-20 10-20 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง 35-75 35-75 35-75 35-75 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ตื้น ตื้น ตื้น ตื้น 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน 15-35 15-35 15-35 15-35 

ดินลําง >35 >35 >35 >35 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ดินลําง ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.5-7.0 5.5-7.0 5.5-7.0 5.5-7.0 

ดินลําง 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ยาก ยาก 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 2-5 2-5 5-12 5-12 

เนื้อที่ 
ไร ่ 9,196 21 31,328 12 

ร้อยละ 0.69 <0.01 2.34 <0.01 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 
 

 184 

 

ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 47D 47E 48B 48BM3 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดี ดี ดี ดีปานกลาง 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง 10-20 10-20 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง 35-75 35-75 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ตื้น ตื้น ตื้น ตื้น 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน 15-35 15-35 15-35 15-35 

ดินลําง >35 >35 >35 >35 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ยาก ปานกลาง ปานกลาง 

ดินลําง ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.5-7.0 5.5-7.0 4.5-5.0 4.5-5.0 

ดินลําง 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.0 5.5-6.0 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ยาก ปานกลาง ปานกลาง 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 12-20 12-20 2-5 2-5 

เนื้อที่ 
ไร ่ 40,339 6,365 18,631 33 

ร้อยละ 3.02 0.48 1.39 <0.01 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 48C 48D 48E 48E/RC 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดี ดี ดี ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ตื้น ตื้น ตื้น ตื้น 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน 15-35 15-35 15-35 15-35 

ดินลําง >35 >35 >35 >35 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ดินลําง ยากมาก ยากมาก ยากมาก ยากมาก 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 

ดินลําง 5.5-6.0 5.5-6.0 5.5-6.0 5.5-6.0 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 5-12 12-20 20-35 20-35 

เนื้อที่ 
ไร ่ 12,045 2,006 102 426 

ร้อยละ 0.90 0.15 0.01 0.03 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน หน่วยท่ีดิน 

คุณภาพท่ีดิน ปัจจัยตวัพจิารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 50 50I1 50B 50BI1 

ความเป็นประโยชนข์องออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ด ี ด ี ด ี ด ี

ความเป็นประโยชนข์องธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรมั-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวด๎วยประจุบวกทีเ่ป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหย่ังลึกของราก 

ความลึกของดนิ ชั้นมาตรฐาน - ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง 

ปริมาณกอ๎นกรวด % 
ดินบน 0-15 0-15 0-15 0-15 

ดินลําง >35 >35 >35 >35 

การหย่ังลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ดินลําง 
ปานกลาง-
ยากมาก 

ปานกลาง-
ยากมาก 

ปานกลาง-
ยากมาก 

ปานกลาง-
ยากมาก 

การมเีกลือเกนิไป คําการนําไฟฟูา dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชัน้จาโรไซต ์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 

ดินลําง 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน งําย งําย งําย งําย 

ความเสียหายจากการกัดกรอํน/ศกัยภาพในการใช๎เครือ่งจกัร ความลาดชนั ชั้นมาตรฐาน % 0-2 0-2 2-5 2-5 

เนื้อท่ี 
ไร่ 2,796 300 12,945 9,778 

ร้อยละ 0.21 0.02 0.97 0.73 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 50C 51C 51CI1 51D 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดี ดี ดี ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 <10 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ลึกปานกลาง ตื้น ตื้น ตื้น 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน 0-15 15-35 15-35 15-35 

ดินลําง >35 >35 >35 >35 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน งําย ยาก ยาก ยาก 

ดินลําง 
ปานกลาง-
ยากมาก 

ยากมาก ยากมาก ยากมาก 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.5-6.5 4.5-5.0 4.5-5.0 4.5-5.0 

ดินลําง 5.0-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน งําย ยาก ยาก ยาก 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 5-12 5-12 5-12 12-20 

เนื้อที่ 
ไร ่ 339 7,989 506 3,318 

ร้อยละ 0.03 0.60 0.04 0.25 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 51E 53C 55B 56B 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดี ดี ดี ดี 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 10-20 >20 <10 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 35-75 <35 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - ตื้น ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน 15-35 0-15 0-15 0-15 

ดินลําง >35 >35 15-35 15-35 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน ยาก ปานกลาง ปานกลาง งําย 

ดินลําง ยากมาก ยาก-ยากมาก ยาก ปานกลาง 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 4.5-5.0 5.0-5.5 6.0-7.0 5.0-6.0 

ดินลําง 4.5-5.5 4.5-5.5 6.0-8.0 4.5-5.5 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน ยาก ปานกลาง ปานกลาง งําย 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 20-35 5-12 2-5 2-5 

เนื้อที่ 
ไร ่ 242 901 15,321 19,685 

ร้อยละ 0.02 0.07 1.15 1.47 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน 56BM3 56C 62 AF 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - ดีปานกลาง ดี - - 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา - - 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง <10 <10 - - 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง <35 <35 - - 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - 
ลึกปาน
กลาง 

ลึกปาน
กลาง 

- - 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน 0-15 0-15 - - 

ดินลําง 15-35 15-35 - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน งําย งําย - - 

ดินลําง ปานกลาง ปานกลาง - - 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน 5.0-6.0 5.0-6.0 - - 

ดินลําง 4.5-5.5 4.5-5.5 - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน งําย งําย - - 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % 2-5 5-12 - - 

เนื้อที่ 
ไร ่ 561 4,452 141,654 4,745 

ร้อยละ 0.04 0.33 10.60 0.36 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน AQ CEM ML P 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - - - - - 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - - - - - 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง - - - - 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง - - - - 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - - - - - 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน - - - - 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % - - - - 

เนื้อที่ 
ไร ่ 286 156 287 52 

ร้อยละ 0.02 0.01 0.02 <0.01 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางภาคผนวกที่ 9 คุณภาพที่ดินของหนํวยที่ดินลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ (ตํอ) 

ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปัจจัยตัวพิจารณา หน่วยวัด ชั้นดิน RL SEA U W 

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน การระบายน้ํา ชั้นมาตรฐาน - - - - - 

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชั้นมาตรฐาน - - - - - 

ความจุในการดูดยึดธาตอุาหาร 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) เซนติโมลตํอกิโลกรัม-1 ดินลําง - - - - 

ความอิ่มตัวดว๎ยประจุบวกที่เป็นดําง (BS) % ดินลําง - - - - 

สภาวะการหยั่งลึกของราก 

ความลึกของดิน ชั้นมาตรฐาน - - - - - 

ปริมาณก๎อนกรวด % 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การหยั่งลึกของราก ชั้นมาตรฐาน 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

การมีเกลือเกินไป คําการนําไฟฟาู dS/m - - - - - 

สารพิษ 

ความลึกของชั้นจาโรไซต์ cm - - - - - 

ปฏิกิริยาดิน - 
ดินบน - - - - 

ดินลําง - - - - 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงํายในการเขตกรรม ชั้นมาตรฐาน ดินบน - - - - 

ความเสียหายจากการกัดกรํอน/ศักยภาพในการใช๎เครื่องจักร ความลาดชัน ชั้นมาตรฐาน % - - - - 

เนื้อที่ 
ไร ่ 607 147 48,495 44,034 

ร้อยละ 0.05 0.01 3.63 3.30 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ค าอธิบาย 
1) เนื้อดิน:          gm  = พบจุดประสีเทาในดินลําง 
2) ความลาดชัน:   A  = ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์         B  = ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์        C = ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์

D  = ความลาดชัน 15-20 เปอร์เซ็นต์      E  = ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์      F = ความลาดชันมากกวํา 35 เปอร์เซ็นต ์

3) สภาพพื้นที:่       /  = หนํวยท่ีดินรวม (สัดสํวน 50:50)  RL  = พื้นที่หินโผล ํ  U  = พื้นที่ชุมชน  W = พื้นที่แหลํงน้ํา 

4) การจัดการ :        I = มีศักยภาพในการปลูกพืชฤดูแล๎ง   M2  = ดินนายกรํองเพื่อปลูกไม๎ผล-ไมย๎ืนต๎น M3  = ดินดอนทําคันนาเพื่อทํานา 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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กลุ่มชุดดินและแนวทางการจัดการ 
   จากการศึกษามีกลุํมชุดดินที่เกี่ยวข๎องในลุํมน้ําสาขาแมํน้ําประแสร์ 33 กลุํมชุดดิน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 กลุ่มชุดดินที่ 2 
 กลุํมดินเหนียวลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก อาจพบจุดประสีเหลืองฟางข๎าวของ
สารประกอบกํามะถันลึกกวํา 100 ซม. จากผิวดิน การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
 แนวทางการจัดการ ปลูกข๎าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ลดและควบคุม
ความเป็นกรดจัดมากของดินด๎วยวัสดุปูน 500 กิโลกรัม/ไรํ หวํานให๎ทั่วแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปลํอย
ไว๎ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบเมื่อ
อายุ 50-70 วัน ปลํอยทิ้งไว๎ 1-2 สัปดาห์) รํวมกับการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใสํปุ๋ย
แตํงหน๎าหลังปักดํา 35-40 วัน พัฒนาแหลํงน้ําไว๎ใช๎ในชํวงที่ข๎าวขาดน้ําหรือทํานาครั้งที่ 2 หรือใช๎ปลูก
พืชไรํหรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข๎าว ไถกลบตอซังและทํารํองแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 2-3 ตัน/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา 
 ปลูกพืชผักหรือไม๎ผล ยกรํองกว๎าง 6-8 เมตร คูน้ํากว๎าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มี
คันดินอัดแนํนล๎อมรอบ กํอนยกรํอง ควรแยกหน๎าดินมาทับบนดินที่ขุดมาจากรํองคูน้ํา หวํานวัสดุปูน 
500 กิโลกรัม/ไรํ บนสันรํองและรํองคูน้ํา ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไรํ รํวมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอก20-35 กิโลกรัม/หลุม รํวมกับวัสดุปูน 5 กิโลกรัม/หลุม ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิต
และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ําตามชนิดพืชที่ปลูก 
พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก ไว๎ใช๎ในชํวงที่พืชขาดน้ํา ล๎างและควบคุมไมํให๎ดิน
เกิดกรดเพิ่มขึ้น เมื่อดินเป็นกรดเพิ่มขึ้น หวํานด๎วยวัสดุปูน 500 กิโลกรัม/ไรํ 
 กลุ่มชุดดินที่ 3 
 กลุํมดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ํากรํอย อาจพบชั้นดินเลนของตะกอนน้ําทะเลที่ไมํ
มีศักยภาพกํอให๎เกิดเป็นดินกรดกํามะถันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง
ถึงเป็นดําง การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
 แนวทางการจัดการ ปลูกข๎าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง 
ปลํอยไว๎ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถ
กลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปลํอยทิ้งไว๎ 1-2 สัปดาห์) รํวมกับการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-
20-0 ใสํปุ๋ยแตํงหน๎าหลังปักดํา 35-40 วัน พัฒนาแหลํงน้ําไว๎ใช๎ในชํวงที่ข๎าวขาดน้ําหรือทํานาครั้งที่ 2 
หรือใช๎ปลูกพืชไรํหรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข๎าว โดยทํารํองแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 1-2 ตัน/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา 
 ปลูกพืชผักหรือไม๎ผล ยกรํองกว๎าง 6-8 เมตร คูน้ํากว๎าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร
หรือถึงชั้นดินเลน รํองแปลงปลูกอยูํสูงจากระดับน้ําที่เคยทํวมหรือมีคันดินอัดแนํนล๎อมรอบ ปรับปรุง
ดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 
50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในชํวงเจริญเติบโต 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ําตาม
ชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 6 
 กลุํมดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด 
การระบายน้ําเลวถึงคํอนข๎างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ ปลูกข๎าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง 
ปลํอยไว๎ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถ
กลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปลํอยทิ้งไว๎ 1-2 สัปดาห์) รํวมกับการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-
20-0 ใสํปุ๋ยแตํงหน๎าหลังปักดํา 35-40 วัน ในพ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก ใช๎วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไรํ 
เพ่ือเพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน พัฒนาแหลํงน้ําไว๎ใช๎ในชํวงที่ข๎าวขาดน้ําหรือทํานา
ครั้งที่ 2 หรือใช๎ปลูกพืชไรํหรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข๎าว โดยทํารํองแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา 
 ปลูกพืชผักหรือไม๎ผล ยกรํองกว๎าง 6-8 เมตร คูน้ํากว๎าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร 
รํองแปลงปลูกอยูํสูงจากระดับน้ําที่เคยทํวม ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไรํ รํวมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ําตามชนิดพืชที่ปลูก ในพ้ืนที่ที่ดินเป็นกรดจัดมาก ใช๎วัสดุ
ปูน 200-300 กิโลกรัม/ไรํ หรือ 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม เพื่อเพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารใน
ดิน พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 7 
 กลุํมดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นดําง การระบาย
น้ําคํอนข๎างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
 แนวทางการจัดการ ปลูกข๎าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง 
ปลํอยไว๎ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถ
กลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปลํอยทิ้งไว๎ 1-2 สัปดาห์) รํวมกับการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-
20-0 ใสํปุ๋ยแตํงหน๎าหลังปักดํา 35-40 วัน พัฒนาแหลํงน้ําไว๎ใช๎ในชํวงที่ข๎าวขาดน้ําหรือทํานาครั้งที่ 2 
หรือใช๎ปลูกพืชไรํหรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข๎าว โดยทํารํองแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 1-2 ตัน/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา 
 ปลูกพืชผักหรือไม๎ผล ยกรํองกว๎าง 6-8 เมตร คูน้ํากว๎าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร 
รํองแปลงปลูกอยูํสูงจากระดับน้ําที่เคยทํวม ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไรํ รํวมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ําตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ํา
ในแปลงปลูก 
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 กลุ่มชุดดินที่ 11 
 กลุํมดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางที่เกิดจากตะกอนน้ําทะเล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบาย
น้ําเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ ปลูกข๎าว ไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ลดและ
ควบคุมความเป็นกรดรุนแรงมากของดินด๎วยวัสดุปูน 500-1,000 กิโลกรัม/ไรํ โดยหวํานให๎ทั่วแปลง
ปลูก ไถกลบตอซัง ปลํอยไว๎ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด โสนอัฟริ
กันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) รํวมกับการใช๎
ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใสํปุ๋ยแตํงหน๎าหลังปักดํา 35-45 วัน พัฒนาแหลํงน้ําและ
ระบบการให๎น้ําไว๎ใช๎ในชํวงที่ข๎าวขาดน้ําหรือใช๎ทํานาครั้งท่ี 2 
 ปลูกพืชไรํ พืชผัก หรือไม๎ผล ยกรํองกว๎าง 6-8 เมตร คูน้ํากว๎าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 
เมตรมีคันดินอัดแนํนล๎อมรอบ เพ่ือปูองกันน้ําทํวม กํอนยกรํอง ควรแยกหน๎าดินมาทับบนดินที่ขุดมาจาก
รํองคูน้ํา หวํานวัสดุปูน 500-1,000 กิโลกรัม/ไรํ ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไรํ 
รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม รํวมกับวัสดุปูน 6 กิโลกรัม/หลุม ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บ
ผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืช
ที่ปลูก เมื่อดินเกิดกรดเพ่ิมขึ้น หวํานด๎วยวัสดุปูน 500-1,000 กิโลกรัม/ไรํ พัฒนาแหลํงน้ําและ
จัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก เพ่ือใช๎ล๎างความเป็นกรดของดิน และควบคุมไมํให๎ดินกรดเพ่ิมข้ึน 
 กลุ่มชุดดินที่ 13 
 กลุํมดินเลนเค็มชายทะเลที่มีศักยภาพกํอให๎เกิดเป็นดินกรดกํามะถัน ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง
ถึงเป็นดําง การระบายน้ําเลวมาก ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
 แนวทางการจัดการ ไมํเหมาะสมตํอการเกษตรทุกประเภท บริเวณพ้ืนที่ดินเสื่อมโทรม ควร
ปลูกปุาชายเลน และพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ควรมีบํอบําบัดน้ําเสียกํอนปลํอยลงสูํทางน้ําธรรมชาติ 
สําหรับพ้ืนที่ปุาชายเลน ควรสงวนไว๎ให๎เป็นที่อยูํอาศัย แนวกันชนของลมและคลื่น แหลํงเพาะพันธุ์
ของสัตว์น้ําและเป็นที่อยูํอาศัยของสัตว์ที่อยูํในปุาชายเลน 
 กลุ่มชุดดินที่ 14 
 กลุํมดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลาง และมีชั้นดินเลนที่มีศักยภาพกํอให๎เกิดเป็นดินเปรี้ยวจัด หรือ
ดินกรดกํามะถันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ดินบนปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก และดินลํางมี
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน๎อยถึงเป็นดําง การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ ปลูกข๎าว ไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ลดและ
ควบคุมความเป็นกรดรุนแรงมากของดินด๎วยวัสดุปูน 500-1,000 กิโลกรัม/ไรํ โดยหวํานให๎ทั่วแปลง
ปลูก ไถกลบตอซัง ปลํอยไว๎ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด โสนอัฟริ
กันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) รํวมกับการใช๎
ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใสํปุ๋ยแตํงหน๎าหลังปักดํา 35-45 วัน พัฒนาแหลํงน้ําและ
จัดระบบการให๎น้ําในชํวงที่ข๎าวขาดน้ําหรือใช๎ทํานาครั้งท่ี 2 
 ปลูกพืชไรํ พืชผัก หรือไม๎ผล ยกรํองกว๎าง 6-8 เมตร คูน้ํากว๎าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 
เมตรหรือถึงชั้นดินเลนของตะกอนน้ําทะเล มีคันดินอัดแนํนล๎อมรอบ กํอนยกรํอง ควรแยกหน๎าดินมา
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ทับบนดินที่ขุดมาจากรํองคูน้ํา หวํานวัสดุปูนบนสันรํองและรํองคูน้ํา 500-1,000 กิโลกรัม/ไรํ ปรับปรุง
ดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 
50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม รํวมกับวัสดุปูน 6 
กิโลกรัม/หลุม ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ําตามชนิดพืชที่ปลูก เมื่อดินเกิดกรดเพ่ิมขึ้น หวํานด๎วยวัสดุปูน 500-
1,000 กิโลกรัม/ไรํ พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก เพ่ือใช๎ล๎างและควบคุมไมํให๎
ดินกรดเพ่ิมข้ึน 
 กลุ่มชุดดินที่ 17 
 กลุํมดินรํวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบาย
น้ําเลวถึงคํอนข๎างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ ปลูกข๎าว ในพ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก หวํานวัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไรํ 
เพ่ือเพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ไถกลบตอซัง ปลํอยทิ้งไว๎ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบ
พืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปลํอยไว๎ 1-2 
สัปดาห์) รํวมกับการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใสํปุ๋ยแตํงหน๎าหลังปักดํา 35-45 วัน 
พัฒนาแหลํงน้ําไว๎ใช๎ในชํวงที่ข๎าวขาดน้ําหรือใช๎ทํานาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไรํ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่ว
หลังเก็บเกี่ยวข๎าว โดยทํารํองแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไรํ รํวมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา 
 ปลูกพืชไรํ พืชผัก หรือไม๎ผล ยกรํองกว๎าง 6-8 เมตร คูน้ํากว๎าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 
เมตร และมีคันดินอัดแนํนล๎อมรอบ ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
20-35 กิโลกรัม/หลุม ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต มีการใช๎ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา เพ่ือเพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ควรมี
การใช๎วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไรํ พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 18 
 กลุํมดินรํวนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินกลางหรือเป็นดําง การระบาย
น้ําเลวถึงคํอนข๎างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ําถึงปานกลาง 
 แนวทางการจัดการ ปลูกข๎าว ไถกลบตอซัง ปลํอยทิ้งไว๎ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด 
(หวํานโสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) 
รํวมกับการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใสํปุ๋ยแตํงหน๎าหลังปักดํา 35-45 วัน พัฒนา
แหลํงน้ําไว๎ใช๎ในชํวงที่ข๎าวขาดน้ําหรือใช๎ทํานาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไรํ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลัง
เก็บเกี่ยวข๎าว โดยทํารํองแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา 
 ปลูกพืชไรํ พืชผักหรือไม๎ผล ยกรํองกว๎าง 6-8 เมตร คูน้ํากว๎าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 
เมตร และมีคันดินอัดแนํนล๎อมรอบ เพ่ือปูองกันน้ําทํวมขัง ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 
ตัน/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูก
ด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
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ผลผลิต มีการใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการ
ให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 23 
 กลุํมดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน๎อยถึงเป็น
กลาง การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ ปลูกข๎าว ไถกลบตอซัง หรือหวํานพืชปุ๋ยสด หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด 
(หวํานโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 6-8 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) 
รํวมกับการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใสํปุ๋ยแตํงหน๎าหลังปักดํา 35-45 วัน พัฒนา
แหลํงน้ําไว๎ใช๎ในชํวงที่ข๎าวขาดน้ําหรือใช๎ปลูกพืชไรํ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข๎าว โดยทํา
รํองแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ใน
พ้ืนที่ที่ดินเป็นกรดจัดมาก ควรมีการใช๎วัสดุปูน 500-1,000 กิโลกรัม/ไรํ 
 ปลูกพืชไรํ พืชผัก หรือไม๎ผล ยกรํองกว๎าง 6-8 เมตร คูน้ํากว๎าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 
เมตร และมีคันดินอัดแนํนล๎อมรอบ ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. พร๎อมปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมี 25-50 กิโลกรัม/หลุม ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้ํา
และจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก ในพ้ืนที่ที่ดินเป็นกรดจัดมาก ควรมีการใช๎วัสดุปูน 500-1,000 
กิโลกรัม/ไรํ หรือ 5 กิโลกรัม/หลุม 
 กลุ่มชุดดินที่ 24 
 กลุํมดินทรายลึกมากเกิดจากตะกอนลําน้ําที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายหนา ปฏิกิริยาดินเป็นกรด 
การระบายน้ําคํอนข๎างเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ ปลูกข๎าว ไถกลบตอซัง ปลํอยไว๎ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด
รํวมกับการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์น้ําหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 (หวํานโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 6-8 
กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) พัฒนาแหลํงน้ําชลประทานไว๎ใช๎ในชํวง
ที่ข๎าวขาดน้ํา หรือใช๎ปลูกพืชไรํ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข๎าว โดยทํารํองแบบเตี้ย 
ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา 
 ปลูกพืชไรํ พืชผัก หรือไม๎ผล ยกรํองกว๎าง 6-8 เมตร คูน้ํากว๎าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 
เมตร และมีคันดินอัดแนํนล๎อมรอบ เพ่ือปูองกันน้ําทํวมขัง ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 
ตัน/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. พร๎อมปรับปรุงหลุม
ปลูกด๎วยอินทรียวัตถุ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมี 25-50 กิโลกรัม/หลุม ในชํวงเจริญเติบโต 
กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก 
พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 26 
 กลุํมดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุต๎นกําเนิดดินเนื้อละเอียด 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
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 แนวทางการจัดการ ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชหมุนเวียนให๎มีการปลูกพืชบํารุงดินรํวมอยูํด๎วย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไรํ 
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 8-10 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพํุม 6-8 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอ
เทือง 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา 
ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ทําแนวรั้ว
หญ๎าแฝก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก        
15-25 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เชํน ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร๎าง
คันดิน ทําขั้นบันได ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก 
พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 28 
 กลุํมดินเหนียวลึกมากสีดําที่มีรอยแตกระแหงกว๎างและลึก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นดําง 
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
 แนวทางการจัดการ ปลูกพืชไรํ หรือพืชผัก ปรับปรุงดินด๎วยอินทรียวัตถุ ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ย
คอก 2-3 ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานพืชปุ๋ยสด ถั่วพร๎า 8-10 กิโลกรัม/ไรํ ถั่วพํุม 6-8 
กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบกํอนออกดอก) รํวมกับการใช๎ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้ําตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก       
20-35 กิโลกรัม/หลุม รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ําตามชนิดพืชที่ปลูก 
พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 29 
 กลุํมดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุต๎นกําเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด    
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบ ปรับปรุงดินด๎วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 8-10 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่ว
พํุม 6-8 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) 
รํวมกับการใช๎ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เชํน ไถพรวนและปลูกพืชตามแนว
ระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎
น้ําในแปลงปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช๎วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไรํ 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
15-25 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เชํน ทําคันดิน ทําขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุ
คลุมดิน ปลูกพืชแซม ทําแนวรั้วหรือฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและ
หลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ําตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนา
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แหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช๎วัสดุปูน 0.5-1.0 
กิโลกรัม/หลุม 
 กลุ่มชุดดินที่ 32 
 กลุํมดินรํวนหรือดินทรายแปูงละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแมํน้ํา ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัด การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
 แนวทางการจัดการ ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี โดย
ให๎มีการปลูกพืชบํารุงดินอยูํด๎วย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ย
สด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 8-10 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพุํม 6-8 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไรํ 
ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ไถพรวนและปลูกพืช
ตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือทําแนวรั้วหญ๎าแฝก มีการใช๎ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษา
ความสามารถในการผลิตของดินไว๎ไมํให๎เสื่อมโทรมลงและชํวยเพ่ิมผลผลิต พัฒนาแหลํงน้ําและ
จัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก        
20-35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เชํน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม             
ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต 
ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้ําและ
จัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 34 
 กลุํมดินรํวนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุต๎นกําเนิดดินเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ให๎มีการปลูกพืชบํารุงดินรํวมอยูํด๎วย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 
ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 8-10 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพํุม 6-8 กิโลกรัม/ไรํ หรือ
ปอเทือง    4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ํา ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็น
แถบ ทําแนวรั้วหญ๎าแฝก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก       
20-35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เชํน ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ขั้นบันได คันดิน     
ทําแนวรั้วหญ๎าแฝกหรือทําฐานเฉพาะต๎น ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต    
ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้ําและ
จัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 35 
 กลุํมดินรํวนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุต๎นกําเนิดดินเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบ ปรับปรุงดินด๎วย         
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 8-10 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่ว
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พํุม 6-8 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) 
รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนา
แหลํงน้ําและระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช๎วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/
ไรํ 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก        
20-35 กิโลกรัม/หลุม รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เชํน การทํา
ขั้นบันได หรือการสร๎างคันดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ๎า
แฝกเฉพาะต๎น ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้ําและมีระบบการให๎น้ําในแปลง
ปลูก พ้ืนที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช๎วัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม 
 กลุ่มชุดดินที่ 36 
 กลุํมดินรํวนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุต๎นกําเนิดดินเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินกลางหรือเป็นดําง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ําถึงปานกลาง 
 แนวทางการจัดการ ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบ ปรับปรุงดินด๎วย           
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 8-10 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่ว
พํุม 6-8 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) 
รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนา
แหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก        
20-35 กิโลกรัม/หลุม รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เชํน ทําขั้นบันได         
คันดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น ในชํวง
เจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 39 
 กลุํมดินรํวนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุต๎นกําเนิดดินเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ให๎มีการปลูกพืชบํารุงดินรํวมอยูํด๎วย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 
ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 8-10 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพํุม 6-8 กิโลกรัม/ไรํ หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้ํา ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ หรือ
ทําแนวรั้วหญ๎าแฝก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก        
20-35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เชํน ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม 
ขั้นบันได คันดิน ทําแนวรั้วหญ๎าแฝกหรือทําฐานเฉพาะต๎น ในชํวงการเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิต
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และภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก 
พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 40 
 กลุํมดินรํวนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุต๎นกําเนิดเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดหรือเป็นกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบ ปรับปรุงดินด๎วย           
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 8-10 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่ว
พํุม 6-8 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) 
รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนา
แหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก        
20-35 กิโลกรัม/หลุม รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เชํน ทําขั้นบันได         
คันดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น ในชํวง
เจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือ              
ปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 42 
 กลุํมดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน๎อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ําคํอนข๎างมากอยูํบนชั้นดินที่มีการระบายน้ําดีปานกลางถึงคํอนข๎าง
เลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกชนิดพืชที่ใช๎ปลูกให๎เหมาะสมกับศักยภาพ
ของดิน ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานถั่วพร๎า 10-12 
กิโลกรัม/ไรํ ถั่วพุํม 8-10 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบกํอนออกดอก ปลํอยทิ้งไว๎ 
1-2 สัปดาห์) รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ปลูกพืชคลุมดินหรือมีวัสดุคลุมดิน พัฒนาแหลํงน้ําและ
จัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. และทําลายชั้นดานอินทรีย์ ปรับปรุงหลุม
ปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 35-50 กิโลกรัม/หลุม ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ทําคันดินรํวมกับปลูก
หญ๎าแฝก ในชํวงการเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลง
ปลูกในพื้นที่ลุํมทําทางระบายน้ํา เพ่ือปูองกันการแชํขังของน้ําในชํวงที่มีฝนตกหนัก 
 กลุ่มชุดดินที่ 43 
 กลุํมดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือสันทรายชายทะเล ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน๎อยถึงเป็นดําง การระบายน้ําคํอนข๎างมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ให๎มี
การปลูกพืชบํารุงดินรํวมอยูํด๎วย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไรํ หรือไถกลบปุ๋ยพืช
สด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 10-12 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพํุม 8-10 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/
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ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) รํวมกับการใช๎ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีวัสดุคลุม
ดิน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก        
35-50 กิโลกรัม/หลุม ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก 
พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 44 
 กลุํมดินทรายหนาที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือตะกอนเนื้อหยาบ ปฏิกิ ริยาดินเป็นกรด
เล็กน๎อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ําคํอนข๎างมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชให๎หมุนเวียนตลอดทั้งปี 
ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า                          
10-12 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพํุม 8-10 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออก
ดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) รํวมกับการใช๎ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีวัสดุคลุมดินหรือปลูกพืชสลับ
เป็นแถบ พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูก ด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก       
25-50 กิโลกรัม/หลุม ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ๎าแฝกเฉพาะ
ต๎น ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต มีการใช๎ปุ๋ยเคมีรํวมกับการใช๎ปุ๋ยหมัก 
หรือปุ๋ยคอก ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 45 
 กลุํมดินตื้นถึงลูกรัง เศษหินหรือก๎อนหิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ําของดินดีถึง
ดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ เลือกพ้ืนที่ที่มีหน๎าดินหนาและไมํมีก๎อนหิน เศษหินหรือลูกรังบนผิวดิน
มาก 
 ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้ง
ปี ให๎มีการปลูกพืชบํารุงดินรํวมอยูํด๎วย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไรํ หรือไถกลบปุ๋ย
พืชสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 10-12 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพํุม 8-10 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 6-8 
กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ไถพรวน
และปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ทําแนวรั้วหญ๎าแฝก พัฒนาแหลํงน้ํา
และจัดระบบการให๎ในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยหน๎าดินที่ไมํมีเศษหิน
หรือลูกรังรํวมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เชํน สร๎างคัน
ดิน ทําข้ันบันได ทําฐานปลูกเฉพาะต๎น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน หรือทําแนวรั้วหญ๎าแฝก ในชํวง
เจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
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 กลุ่มชุดดินที่ 46 
 กลุํมดินตื้นถึงก๎อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบาย
น้ําดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก๎อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน๎าดินมาก ไมํควร
นํามาใช๎ประโยชน์ ปลํอยไว๎ให๎เป็นปุา พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม๎ใช๎สอยโตเร็ว 
 ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน๎าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบ 
จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบํารุงดินรํวมอยูํด๎วย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 10-12 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพํุม 8-
10 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) รํวมกับ
การใช๎ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา เชํน การไถพรวนตามแนวระดับ มีวัสดุ
คลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยหน๎าดินรํวมกับปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เชํน การสร๎างคันดิน ทําขั้นบันได 
ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก 
พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 47 
 กลุํมดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง มีการระบายน้ําดี ความอุดม
สมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ พ้ืนที่ที่เป็นดินตื้นมาก มีเศษหินหรือหินพ้ืนโผลํมาก ไมํเหมาะสม
สําหรับการทําการเกษตร ควรปลํอยไว๎ให๎เป็นปุา หรือปลูกไม๎ใช๎สอยโตเร็ว 
 ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน๎าดินหนา จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ปรับปรุง
ดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3 - 4 ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 10-12 กิโลกรัม/
ไรํ เมล็ดถั่วพํุม 8-10 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 
สัปดาห์) รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือ
ปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกถึงชั้นหินพ้ืนหรือขุดหลุมขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูก
ด๎วยหน๎าดินที่ไมํมีเศษหินหรือก๎อนหินรํวมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ควรมีไม๎ค้ํา
ยันและเอาหน๎าดินบริเวณใกล๎เคียงมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกพูนโคนอยูํเป็นประจํา มีระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ํา เชํน ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ๎าแฝก
เฉพาะต๎น ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้ํา
และจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 48 
 กลุํมดินตื้นถึงก๎อนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 150 ซม. จากผิว
ดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
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 แนวทางการจัดการ พ้ืนที่ดินตื้นมากหรือมีก๎อนกรวดหรือลูกรังบริเวณหน๎าดินมาก ไมํควร
นํามาใช๎ประโยชน์ ปลํอยไว๎ให๎เป็นปุา พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปลูกไม๎ใช๎สอยโตเร็ว 
 ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน๎าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบ 
จัดระบบการปลูกพืชให๎หมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบํารุงดินรํวมอยูํด๎วย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมัก
หรอืปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 10-12 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพํุม 8-10 
กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) รํวมกับการ
ใช๎ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือทําแนวรั้วหญ๎า
แฝก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยหน๎าดินรํวมกับปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เชํน การสร๎างคันดิน ทําขั้นบันได 
ทําฐานปลูกเฉพาะต๎น ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานเฉพาะต๎นหญ๎าแฝก ในชํวงเจริญเติบโต 
กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตาม
ชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 50 
 กลุํมดินรํวนลึกปานกลางถึงเศษหิน ก๎อนหินหรือชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก        
การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ให๎มีการปลูกพืชบํารุงดินรํวมอยูํด๎วย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 
ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 8-10 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพํุม 6-8 กิโลกรัม/ไรํ หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้ํา ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ทํา
แนวรั้วหญ๎าแฝก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
20-35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เชํน ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม 
ขั้นบันได คันดิน ทําแนวรั้วหญ๎าแฝกหรือทําฐานเฉพาะต๎น ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก 
พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 

กลุ่มชุดดินที่ 51 
 กลุํมดินตื้นถึงชั้นหินพื้น ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ําดีถึงคํอนข๎างมาก ความอุดม

สมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ พ้ืนที่ที่เป็นดินตื้นมาก มีเศษหินหรือหินพ้ืนโผลํ ไมํเหมาะสมตํอ

การเกษตร ควรปลํอยไว๎ให๎เป็นปุา หรือปลูกไม๎ใช๎สอยโตเร็ว 
 ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหน๎าดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบ 

จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ให๎มีการปลูกพืชบํารุงดินรํวมอยูํด๎วย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 3 - 4 ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 10-12 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่ว
พํุม 8-10 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) 
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รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ทําแนวรั้วหญ๎าแฝก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลง 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกถึงชั้นหินพื้นหรือขนาด 50x50x50 ซม. และปรับปรุงหลุมปลูกด๎วย
หน๎าดินที่ไมํเศษหินหรือก๎อนหินรํวมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ํา เชํน ปลูกพืชคลุมดิน ทําฐานปลูกเฉพาะต๎น ทําแนวรั้วหญ๎าแฝก ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บ
ผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืช
ที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 53 
 กลุํมดินเหนียวลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน ลูกรังหรือเศษหิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การ
ระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
 แนวทางการจัดการ ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ให๎มีการปลูกพืชบํารุงดินรํวมอยูํด๎วย ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 
ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 8-10 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพํุม 6-8 กิโลกรัม/ไรํ หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) รํวมกับการใช๎ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้ํา ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็น
แถบ ทําแนวรั้วหญ๎าแฝก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
20-35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เชํน ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ การสร๎าง
คันดิน การทําขั้นบันได ทําฐานปลูกเฉพาะต๎น ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน หรือทําแนวรั้วหญ๎าแฝก 
ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 55 
 กลุํมดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหิน ก๎อนหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็น
ดําง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
 แนวทางการจัดการ -2 สัปดาห์) รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ไถพรวนและปลูกพืช
ตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ หรือทําแนวรั้วหญ๎าแฝก 
พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
20-35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เชํน ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม 
สร๎างคันดิน ขั้นบันได ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บผลผลิต
และภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืชที่ปลูก 
พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 56 
 กลุํมดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบาย
น้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
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 แนวทางการจัดการ ปลูกพืชไรํหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบ จัดระบบการปลูก
พืชให๎หมุนเวียนตลอดทั้งปี ปรับปรุงดินด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไรํ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด 
(หวํานเมล็ดถั่วพร๎า 8-10 กิโลกรัม/ไรํ เมล็ดถั่วพํุม 6-8 กิโลกรัม/ไรํ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไรํ    
ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์) รํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ไถพรวนและปลูกพืช
ตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ทําแนวรั้วหญ๎า
แฝก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 ปลูกไม๎ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
20-35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เชํน ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม 
สร๎างคันดิน ทําขั้นบันได ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญ๎าแฝกเฉพาะต๎น ในชํวงเจริญเติบโต กํอนเก็บ
ผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช๎ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรํวมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ํา ตามชนิดพืช
ที่ปลูก พัฒนาแหลํงน้ําและจัดระบบการให๎น้ําในแปลงปลูก 
 กลุ่มชุดดินที่ 62 
 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ๎อนที่มีความลาดชันมากกวํา 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไมํมี
การศึกษา สํารวจและจําแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือวํายากตํอการจัดการ
ดูแลรักษาสําหรับการเกษตร 
 แนวทางการจัดการ ควรปลํอยไว๎ให๎เป็นปุาตามธรรมชาติ เป็นที่อยูํอาศัยของสัตว์ปุา แหลํง
ต๎นน้ําลําธาร ในกรณีที่จําเป็นต๎องนํามาใช๎ประโยชน์ทางการเกษตร จําเป็นต๎องมีการศึกษาดินกํอน 
เพ่ือให๎ทราบถึงความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืช โดยมีการใช๎ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์
หรือวนเกษตร ในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นดินลึกและสามารถพัฒนาแหลํงน้ําได๎ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา 
เชํน ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหญ๎าแฝกและขุดหลุมปลูกเฉพาะต๎น โดยไมํมีการทําลายไม๎พ้ืนลําง 
สําหรับในพ้ืนที่ที่ไมํมีศักยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไว๎ให๎เป็นสวนปุา สร๎างสวนปุาหรือใช๎ปลูก         
ไม๎ใช๎สอยโตเร็ว 
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