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สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

การวิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติ และการกําหนดบริเวณการใชที่ดินตามศักยภาพ 

พ้ืนที่ลุมน้ําสาขาคลองจันดี (รหัส 2202) 

1. คํานํา  

 ปจจุบันการเพิ่มจํานวนประชากร และการขยายตัวของชุมชนมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง 

ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยูอยางจํากัดถูกนําไปใช เปนจํานวนมากสงผลใหมีการใชประโยชนที่ดิน 

เพื่อกิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ้น และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําเกษตรกรรมที่มุงเนนการผลิต 

เพื่อการคาเปนหลัก จากการใชประโยชนที่ดินอยางเขมขนและตอเน่ือง  โดยขาดการปรับปรุงบํารุงดิน 

ที่เหมาะสมและถูกวิธี รวมทั้งมีการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาไมซึ่งเปนแหลงตนนํ้าลําธาร สงผลให

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดถูกทําลาย และเสื่อมโทรมลง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง  

ระบบนิเวศโดยรวมเสียสมดุล ซึ่งทุกปญหาลวนแลวแตสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม และ

กระบวนการ ตางๆ ในธรรมชาติ โดย มีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงขึ้น บั่นทอนคุณภาพชีวิตมนุษย

จากการเกิดภัยธรรมชาติบอยคร้ังทั้งภาวะนํ้าทวม หรือภัยแลง ซึ่งเปนขอจํากัดของการผลิต  และการ

ดํารงชีวิตของประชากร  และจะนําไปสูความไมยั่งยืนของการพัฒนาในอนาคต  การพัฒนาตางๆ ที่มี

การใชทรัพยากรจํานวนมาก โดยขาดมาตรการอนุรักษหรือฟนฟูที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการแกไข

โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมนํ้าใหเกิดประโยชนในลักษณะผสมผสาน ทั้งในดาน

การอนุรักษ การฟนฟูและการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ เปน การกําหนด บริเวณ การใชที่ดิน ตามเขตศักยภาพ  

ดานเกษตรกรรม ปาไม และทรัพยากร นํ้า โดยสามารถใชเปนฐานขอมูลรวมในการวางแผนการใช

ที่ดิน  เปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ  

โดยคํานึงถึงความสัมพันธเชิงระบบหรือองครวม  เพื่อการดํารงอยูของระบบนิเวศอยางสมดุล  

ลดปญหาความเสื่อมโทรม และผลกระทบจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลดปญหา

ความรุนแรงของภัยธรรมชาติ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหตรงศักยภาพของที่ดินและเปนไป

ตามนโยบายพื้นฐานของภาครัฐ โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรดานที่ดินดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนนโยบายการใชที่ดินตามกฎหมาย  

อันจะนําไปสูการบริหารจัดการพื้นที่ลุมนํ้าสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

2. วัตถุประสงค  

 2.1  ศึกษาวิเคราะหสถานภาพดานทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะและสมบัติของดิน เพื่อ จัดทํา

หนวยที่ดินสําหรับใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการใชที่ดิน  

 2.2  กําหนดบริเวณการใชที่ดินตามศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเสนอมาตรการดาน การ

บริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน 

3. อธิบายนามศัพท 

 3.1  ลุมนํ้า หมายถึง หนวยของพื้นที่หน่ึงที่เกี่ยวของกับการจัดการนํ้าโดยเฉพาะ มีขนาดตามความ

ตองการของบุคคลและประเภทของการศกึษา คณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ ไดแบงพื้นที่ประเทศไทย

ออกเปนลุมนํ้าสําคัญ 25 ลุมนํ้าหลัก และแบงออกเปน 254 ลุมนํ้าสาขา (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า

เพื่อการเกษตร , 2553) การรักษาพื้นที่ลุมนํ้าไมใหเสื่อมโทรมตองมีการจัดการอยางถูกตองและ

เหมาะสม โดยเปาหมายหลักในการจัดการลุมนํ้า คือ การผสมผสานหลักการทางวิชาการและการ  

มีสวนรวมของชุมชนในการที่จะใหพื้นที่ลุมนํ้ามีทรัพยากรไวใชอยางยั่งยืน มีปริมาณนํ้าที่เพียงพอ  

ตอการใช มีระยะเวลาการไหล ที่เหมาะสมและสม่ําเสมอ มีคุณภาพนํ้าที่ดีเหมาะสมตอการอุปโภค  

และบริโภค การควบคุมการพังทลายของดิน การลดความเสียหายจากอุทกภัย รวมทั้งการใชทรัพยากร 

ในลุมนํ้าอยางถูกตองตามหลักอนุรักษ (เกษม, 2553) การคํานวณหารูปรางของลุมนํ้ามี 2 วิธี ดังน้ี 

   - ฟอรมแฟคเตอร (From Factor : FF) คือ อัตราสวนระหวางความกวางตอความยาวเฉลี่ยของ

ลุมนํ้า ถาคา FF เทากับ 1 รูปรางของลุมนํ้าน้ันจะเปนวงกลม ถามีคาเกิน 1 จะมีรูปรางคลายพัด  และถา

มีคานอยกวา 1 จะมีรูปรางคลายสี่เหลี่ยม 

   - สัมประสิทธิ์ความหนาแนน (Compactness coefficient : Kc) คืออัตราสวนระหวาง  

เสนลอมรอบพื้นที่ลุมนํ้า ( perimeter) ตอเสนรอบวงกลมที่มีเน้ือที่เทากับเน้ือที่ลุมนํ้าซึ่งสามารถ  

เขียนสมการคํานวณคา Kc ไดดังน้ี   Kc  =  0.28P 

                     √A 

     โดย  P  คือ ความยาวเสนลอมรอบพื้นที่ลุมนํ้า (กิโลเมตร) และ A คือเน้ือที่ลุมนํ้า (ตาราง

กิโลเมตร)  คา Kc มีคาตํ่าสุดไดเทากับ 1 ซึ่งรูปรางของลุมนํ้าน้ันจะเปนวงกลม คา Kc เพิ่มมากขึ้น

รูปรางของลุมนํ้าจะมีลักษณะผิดปกติไมใชวงกลม 

 3.2  พื้นท่ีลุมนํ้า  หมายถึง พื้นที่ซึ่งลอมรอบดวยสันปนนํ้า เปนพื้นที่รับนํ้าฝนของแมนํ้าสายหลัก  

ในลุมนํ้าน้ันๆ เมื่อฝนตกลงมาในพื้นที่ลุมนํ้าจะไหลออกสูลําธารสายยอยๆ แลวรวมกันออกสูลําธาร  

สายใหญ และรวมกันออกสูแมนํ้าสายหลักจนไหลออกปากนํ้าในที่สุด (คํารณ, 2551) 
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 3.3  การสํารวจดิน คือ การสํารวจหาขอมูลทางวิทยาศาสตรของดินตลอดจนสภาพแวดลอม โดย

วิธีการทางสนามและหองปฏิบัติการ แลวนํามาบันทึกในรูปแบบแผนที่และรายงาน ดังน้ันการสํารวจดิน

ที่สมบูรณจะตองประกอบดวยแผนที่ และรายงานการสํารวจดิน ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ

และสมบัติของดิน ขอบเขตและการแพรกระจายของดิน ลักษณะของพื้นที่ และการแปลความหมาย

ขอมูลดินและสภาพแวดลอม เพื่อใชประโยชนตามวัตถุประสงคตางๆ ไดแก การเกษตรกรรม งาน

วิศวกรรม ชลประทาน ปาไม และสิ่งแวดลอม เปนตน (ภูษิต, 2549) 

 3.4  หนวยแผนท่ีดิน  หมายถึง ชนิดหรือกลุมของดินที่เขียนขอบเขตแสดงไวในแผนที่ดินน้ันๆ 

หนวยแผนที่ดินจะมีชื่อ ซึ่งอาจจะเปนชื่อทางการจําแนกชนิดของดินตามระบบใดระบบหน่ึง หรือ

อาจจะเปนชื่อที่ใชเฉพาะทางการสํารวจที่แสดงใหเห็นภาพพจนของสภาพธรรมชาติเชิงภูมิศาสตรของ

บริเวณน้ันๆ ที่มีความหมายเกี่ยวของกับดินพอที่จะนํามาแปลความหมายเพื่อใชประโยชนได (เอิบ, 2548) 

ในหนวยแผนที่ดินหน่ึงๆ จะประกอบดวยชุดดินหน่ึงชนิดหรือมากกวา ซึ่งถามีลักษณะเดนของดิน  

เพียงชนิดเดียวเรียกวา หนวยดินเด่ียว ( soil consociation) หรือมีสมบัติดินที่เดนหลายชนิดพอๆ กัน

เรียกวา หนวยดินสัมพันธ (soil association) หนวยดินเชิงซอน (soil complex) หรือหนวยดินศักยเสมอ 

(undifferentiated group) (สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน, 2551) 

 3.5  กลุมชุดดิน  เปนหนวยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นมา โดยการรวมชุดดิน  

ที่มีลักษณะ สมบัติและศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คลายคลึงกันมาไวเปน  

กลุมเดียวกัน  เพื่อประโยชนในการใหคําแนะนํา การตรวจสอบลักษณะดิน  การใชที่ดินและการจัด  

การดินที่เหมาะสม ไดจัดจําแนกเปน  62 กลุมชุดดินดวยกัน  โดยแบงตามสภาพที่พบออกเปน  

กลุมใหญๆ ได 2 กลุม ไดแก (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน, 2551) 

   3.5.1  กลุมชุดดินในพื้นที่ลุม พบในบริเวณที่ลุม การระบายนํ้าของดินเลวมาก เลว หรือ

คอนขางเลว  มักมีนํ้าแชขังในฤดูฝน ไมเหมาะสําหรับเพาะปลูกพืชไร ไมผลและไมยืนตน ประกอบดวย

กลุมชุดดินดังตอไปน้ี 

       1) กลุมชุดดินที่เปนดินเหนียว ไดแก กลุมชุดดินที่ 1 3 4 5 6 และ 7 

       2) กลุมชุดดินที่มีการยกรอง ไดแก กลุมชุดดินที่ 8 

       3) กลุมชุดดินที่เปนดินเปร้ียวจัด ไดแก กลุมชุดดินที่ 2 9 10 11 และ 14 

       4) กลุมชุดดินที่เปนดินเลนชายทะเล ไดแก กลุมชุดดินที่ 12 และ 13 

       5) กลุมชุดดินที่เปนดินทรายแปงที่เกิดจากตะกอนลํานํ้า ไดแก กลุมชุดดินที่ 15 และ 16 

       6) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนละเอียด ไดแก กลุมชุดดินที่ 17 และ 18 

       7) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนหยาบ ไดแก กลุมชุดดินที่ 19 21 22 และ 59 
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       8) กลุมชุดดินที่เปนดินเค็ม ไดแก กลุมชุดดินที่ 20 

       9) กลุมชุดดินที่เปนดินทราย ไดแก กลุมชุดดินที่ 23 และ 24 

      10)  กลุมชุดดินที่เปนดินต้ืน ไดแก กลุมชุดดินที่ 25  

      11)  กลุมชุดดินที่เปนดินอินทรีย ไดแก กลุมชุดดินที่ 57 และ 58 

   3.5.2  กลุมชุดดินในพื้นที่ดอน  พบในบริเวณพื้นที่ดอน หมายถึง ดินที่ไมมีนํ้าแชขัง มีการ

ระบาย นํ้าดี ดีปานกลาง คอนขางมาก หรือมากเกินไป สภาพพื้นที่อาจเปนที่ราบเรียบ ลูกคลื่น หรือ

เนินเขา ใชปลูกพืชไร ไมผลและไมยืนตน ซึ่งตองการนํ้านอย ประกอบดวยกลุมชุดดินดังตอไปน้ี 

       1) กลุมชุดดินที่อยูในเขตดินแหง 

         (1) กลุมชุดดินที่เปนดินเหนียว ไดแก กลุมชุดดินที่ 28 29 30 และ 31 

         (2) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนริมฝงแมนํ้า ไดแก กลุมชุดดินที่ 33 และ 38 

         (3) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนละเอียด ไดแก กลุมชุดดินที่ 35 และ 36 

         (4) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนหยาบ ไดแก กลุมชุดดินที่ 37 40 และ 60 

         (5) กลุมชุดดินที่เปนดินทราย ไดแก กลุมชุดดินที่ 41 และ 44 

         (6) กลุมชุดดินที่เปนดินต้ืนถึงชั้นลูกรัง กอนกรวดหรือเศษหิน ไดแก กลุมชุดดินที่ 

46 48 และ 49 

         (7) กลุมชุดดินที่เปนดินต้ืนถึงชั้นหินพื้น ไดแก กลุมชุดดินที่ 47 

         (8) กลุมชุดดินที่เปนดินต้ืนถึงชั้นมารลหรือกอนปูน ไดแก กลุมชุดดินที่ 52 

         (9) กลุมชุดดินที่เปนดินลึกปานกลาง ไดแก กลุมชุดดินที่ 54 55 และ 56  

         (10) กลุมชุดดินที่เปนดินดาดเชิงเขา ไดแก กลุมชุดดินที่ 61 

       2) กลุมชุดดินที่อยูในเขตดินชื้น 

         (1) กลุมชุดดินที่เปนดินเหนียว ไดแก กลุมชุดดินที่ 26 และ 27  

         (2) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนหรือดินทรายแปง ไดแก กลุมชุดดินที่ 32 

         (3) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนละเอียด ไดแก กลุมชุดดินที่ 34 

         (4) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนหยาบ ไดแก กลุมชุดดินที่ 39 

         (5) กลุมชุดดินที่เปนดินทราย ไดแก กลุมชุดดินที่ 42 และ 43 

         (6) กลุมชุดดินที่เปนดินต้ืนถึงชั้นลูกรัง กอนกรวดหรือเศษหิน ไดแก กลุมชุดดินที่ 45 

         (7) กลุมชุดดินที่เปนดินต้ืนถึงชั้นหินพื้น ไดแก กลุมชุดดินที่ 51 

         (8) กลุมชุดดินที่เปนดินลึกปานกลาง ไดแก กลุมชุดดินที่ 50 และ 53 

       3) กลุมชุดดินที่มีความลาดชันสูง  กลุมชุดดินที่มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต 

ไดแก กลุมชุดดินที่ 62  
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 3.6  หนวยท่ีดิน  เปน การ จัดรวม หนวย แผนที่ดินที่ไดจากการศึกษาคุณลักษณะของดิน  

ใหครอบคลุมในดาน การจัดการ เพื่อจัดเปนหนวยพื้นที่ที่มีสมบัติเฉพาะของดินน้ันๆ และหนวยที่ดิน

ดังกลาวน้ีจะถูกนํามาใชในการวางแผนการใชที่ดินตอไป (สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน, 2553) 

 3.7  คุณภาพท่ีดิน ( Land Quality : LQ) คือ สมบัติของดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของพืช อาจประกอบไปดวยลักษณะที่ดินตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได คุณภาพที่ดิน  

มีทั้งหมด 25 ชนิด ไดแก ความเขมของแสงอาทิตย (u) อุณหภูมิ (t) ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช 

(m) ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช ( o) ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ( s) ความจุ

ในการดูดยึดธาตุอาหาร ( n) สภาวะการหยั่งลึกของราก ( r) สภาวะที่มีผลตอการงอกของเมล็ด ( g) 

ความชื้นในอากาศที่มีผลตอการเจริญเติบโต ( h) สภาวะการสุกแก ( i) ความเสียหายจากนํ้าทวม ( f) 

ความเสียหายจากภูมิอากาศ (c) การมีเกลือมากเกินไป ( x) สารพิษ (z) โรคและศัตรูพืช ( p) สภาวะการ

เขตกรรม (k) ศักยภาพการใชเคร่ืองจักร (w) สภาวะสําหรับการเตรียมที่ดิน (v) สภาวะสําหรับการกักเก็บ

และแปรรูป (q) สภาวะที่มีผลตอเวลาใหผลผลิต ( y) การเขาถึงพื้นที่ ( a) ขนาดของหนวยศักยภาพการ

จัดการ (b) ที่ต้ัง (l) ความเสียหายจากการกัดกรอน (e) และความเสียหายจากการแตกทําลาย ( d) แตใน

ความเปนจริงอาจนํามาใชเพียงไมกี่ชนิดขึ้นอยูกับความพรอมของขอมูล ความแตกตางของภูมิภาค 

และระดับความรุนแรงของลักษณะดินที่มีผลตอผลผลิต รวมทั้งชนิดของพืชและความตองการใช

ประโยชนที่ดิน (บัณฑิต และคํารณ, 2542) 

 3.8  การประเมินคุณภาพท่ีดิน ( Land Evaluation) เปนการพิจารณาศักยภาพของทรัพยากรที่ดิน

ตอการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ ในระดับการจัดการที่แตกตางกัน ซึ่งในปจจุบันไดนําเอา

วิธีการประเมินคุณภาพที่ดินของ FAO Framework ป 1983 เขามาใช เน่ืองจากสามารถใชไดกับ  

ทุกระดับมาตราสวนของการสํารวจและสามารถตอบวัตถุประสงคไดเที่ยงตรงในทุกระดับของการ

สํารวจ (บัณฑิต และคํารณ, 2542) 

 3.9  การประเมินคุณภาพท่ีดินทางดานคุณภาพ ( Qualitative Land Evaluation) เปนการประเมิน

เชิงกายภาพวาที่ดินน้ัน มีความเหมาะสมมากหรือนอยเพียงใดตอการใชประโยชนที่ดินดานตางๆ  ซึ่ง

คุณภาพของที่ดินที่นํามาประเมินสําหรับประเทศไทยน้ัน คุณภาพที่ดินที่สมควรนํามาประเมินคุณภาพ

ที่ดินประกอบดวย 13 ชนิด ไดแก (บัณฑิต และคํารณ, 2542) 

   3.9.1  ความเขมของแสงอาทิตย ( u : Radiation Regime) คุณลักษณะของที่ดินที่เปนตัวแทน 

ไดแก คาความยาวของชวงแสง เพราะมีผลโดยตรงตอการออกดอกของพืช พืชแตละชนิดมีความ

ตองการความยาวของชวงแสงที่มีอิทธิพลตอการออกดอกแตกตางกันไป พืชบางชนิดตองการชวงแสงสั้น

ถึงจะออกดอก บางชนิดตองการชวงแสงยาว แตบางชนิดแสงไมมีอิทธิพลตอการออกดอก คาความยาว

ของชวงแสงจะแตกตางกันออกไปตามจุดที่ต้ังบนเสนรุงในแตละชวงเดือน 
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   3.9.2  ระบอบอุณหภูมิ ( t : Temperature Regime) คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทน ไดแก  

คาอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูปลูก เพราะอุณหภูมิมีผลตอการงอกของเมล็ด ตอการออกดอกของพืชบางชนิด 

และมีสวนสัมพันธกับกระบวนการสังเคราะหแสง ซึ่งสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช  

   3.9.3  ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช ( m : Moisture Availability) คุณลักษณะที่ดิน  

ที่เปนตัวแทน ไดแก ระยะเวลาการทวมขังของนํ้าในฤดูฝน ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยในรอบปหรือ  

ความตองการนํ้าในชวงการเจริญเติบโตของพืช นอกจากน้ี ควรพิจารณาถึงการกระจายของนํ้าฝน  

ในแตละพื้นที่และลักษณะของเน้ือดิน ซึ่งมีผลในเร่ืองความจุในการอุมนํ้าที่เปนประโยชนตอพืช 

      คาเปรียบเทียบเน้ือดินกับความจุในการอุมนํ้า 

       ความจุในการอุมนํ้า    เน้ือดิน  

        ตํ่ามาก     ดินทราย (ดินทรายเน้ือหยาบ) 

        ตํ่า       ดินทรายปนดินรวน (ดินทรายเน้ือละเอียด) 

        ปานกลาง     ดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนปนทราย  

        สูง       ดินเหนียวปนทรายแปง ดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว  

               ดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย (ดินรวนและดินเหนียว) 

        สูงมาก     ดินทรายแปง ดินรวนปนทรายแปง ดินรวนเหนียวปน  

               ทรายแปง ดินรวนปนทรายละเอียดมาก  (ดินทรายแปง 

               และดินรวนปนทรายละเอียดมาก) 

      ชั้นมาตรฐานความจุในการอุมนํ้า 

       ชั้นมาตรฐาน    เซนติเมตร/เซนติเมตรของดิน 

        ตํ่ามาก      < 0.05 

        ตํ่า        0.05-0.10 

        ปานกลาง      0.10-0.15 

        สูง        0.15-0.20 

        สูงมาก      > 0.20 

      ปริมาณนํ้าฝนที่ตกลงมาในแตละพื้นที่ จะมีสวนหน่ึงซึมซาบลงไปในดินสูเบื้องลาง 

เมื่อดินอ่ิมดวยนํ้าแลวสวนที่เหลือจะไหลบาออกไปจากพื้นที่ ปริมาณนํ้าฝนที่เหลืออยูในดิน ซึ่งพืช

สามารถนําไปใชประโยชนได เรียกวา effective rainfall จากรายงานของ Kud Reservoir Project ได

แสดงวิธีประเมินหาคา Effective Rainfall จากปริมาณนํ้าฝนที่ตกลงมาในแตละเดือนดังน้ี 
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      จํานวนนํ้าฝนรายเดือน (มิลลิเมตร) ปริมาณฝนใชการ (เปอรเซ็นต)  

         < 10          0  

         11-100       80 

         101-200       70 

         201-250       60 

         251-300       55 

         > 300        50 

      คาของ Effective Rainfall ที่คํานวณหาไดในชวงฤดูปลูกพืช จะมีคาใกลเคียงกับ water 

growing period 

   3.9.4  ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช ( o : Oxygen Availability) คุณลักษณะ

ที่ดินที่เปนตัวแทน ไดแก สภาพการระบายนํ้าของดิน ทั้งน้ีเพราะพืชโดยทั่วไป รากพืชตองการ

ออกซิเจนในขบวนการหายใจ ดังน้ัน เมื่อพิจารณาถึงปจจัยของดินที่มีสภาพการระบายนํ้าดี จะมีการ

ถายเทอากาศระหวางเหนือผิวดินกับภายในดินไดดี สวนในดินที่มีสภาพการระบายนํ้าเลว การถายเท

อากาศเปนไปไดนอย ทําใหปริมาณกาซออกซิเจนในดินที่ถูกรากพืชดูดไปมีปริมาณลดลง ในขณะที่กาซ

คารบอนไดออกไซดในดินที่ไดจากกระบวนการหายใจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของ

รากพืชและอาจตายไดในสภาวะที่รากพืชขาดกาซออกซิเจนอยางรุนแรง และเปนเวลานานพอ 

      สําหรับพืชไรและไมผลไมสามารถเจริญเติบโตไดในสภาพที่มีการแชขังของนํ้าเปน

เวลานานต้ังแต 5-14 วันขึ้นไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชนิดของพืช ในสภาพนํ้าแชขังปริมาณกาซออกซิเจนในดิน

มีนอยมากหรือไมมี รากพืชจะขาดออกซิเจนอยางรุนแรงและถาเปนเวลานานพอพืชที่ปลูกอาจจะตายได 

      สําหรับขาวชอบสภาพที่มีการแชขังของนํ้าเปนระยะเวลายาวนาน ตองการดินที่มี 

การระบายนํ้าเลว ทั้งน้ีเพราะขาวมีอวัยวะพิเศษที่สามารถดูดกาซออกซิเจนจากนํ้าที่แชขัง จึงทําให

สามารถเจริญเติบโตไดดี 

      ชั้นมาตรฐานการระบายนํ้า  

       การระบายนํ้าเลวมาก (very poorly drained)  

       การระบายนํ้าเลว (poorly drained) 

       การระบายนํ้าคอนขางเลว (somewhat poorly drained) 

       การระบายนํ้าดีปานกลาง (moderately well drained) 

       การระบายนํ้าดี (well drained) 

       การระบายนํ้าคอนขางมาก (somewhat excessively drained)  

       การระบายนํ้ามากเกินไป (excessively drained)  
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   3.9.5  ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ( s : Nutrient Availability) คุณลักษณะที่ดินที่เปน

ตัวแทน ไดแก ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน ในที่น้ีจะพิจารณาเฉพาะธาตุอาหารหลัก คือ ธาตุ

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ซึ่งเปนธาตุอาหารหลักที่สําคัญตอการเจริญเติบโตของพืช  

ทุกชนิด ประกอบกับการพิจารณาถึงปฏิกิริยาดิน ซึ่งมีผลตอลักษณะทางเคมีของธาตุอาหารพืชในดิน

ที่จะอยูในรูปที่พืชสามารถนําธาตุน้ันไปใชไดหรือไม นอกจากน้ันแลวปฏิกิริยาดินจะมีผลตอกิจกรรม

ของจุลินทรียดิน ซึ่งมีสวนสําคัญในขบวนการยอยสลายอินทรียวัตถุดวย 

      ชั้นมาตรฐานปริมาณอินทรียวัตถ ุ 

       ชั้นมาตรฐาน    อินทรียวัตถุ (เปอรเซ็นต) 

        ตํ่ามาก     < 0.5   

        ตํ่า       0.5-1.0 

        คอนขางตํ่า    1.0-1.5 

        ปานกลาง     1.5-2.5 

        คอนขางสูง    2.5-3.5 

        สูง       3.5-4.5 

        สูงมาก     > 4.5 

      ชั้นมาตรฐานปริมาณไนโตรเจน 

       ชั้นมาตรฐาน     ปริมาณไนโตรเจน (เปอรเซ็นต) 

        ตํ่ามาก      < 0.10 

        ตํ่า        0.10-0.20 

        ปานกลาง      0.20-0.50 

        สูง        0.50-0.75 

        สูงมาก     > 0.75 

      ชั้นมาตรฐานปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน (Bray No. 2) 

       ชั้นมาตรฐาน    ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน  (ppm) 

        ตํ่ามาก       < 3 

         ตํ่า         3-6 

        ตํ่าปานกลาง      6-10 

        ปานกลาง       10-15 

        คอนขางสูง     15-25 

        สูง        25-45 

        สูงมาก      > 45 
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      ชั้นมาตรฐานปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน (Ammonium Acetate) 

       ชั้นมาตรฐาน    โพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน (ppm) 

        ตํ่ามาก      < 30 

        ตํ่า        30-60 

        ปานกลาง      60-90 

        สูง        90-120 

        สูงมาก      > 120 

      ชั้นมาตรฐานของปฏิกิริยาดิน (1 : 1  นํ้า) 

       ชั้นมาตรฐาน        คาปฏิกิริยาดิน (pH) 

        กรดรุนแรงมากที่สุด ( ultra acid)    < 3.5 

        กรดรุนแรงมาก (extremely acid)    3.5-4.5 

        กรดจัดมาก (very strongly acid)    4.6-5.0 

        กรดจัด (strongly acid)       5.1-5.5 

        กรดปานกลาง (moderately acid)    5.6-6.0 

        กรดเล็กนอย (slightly acid)     6.1-6.5 

        กลาง (neutral)         6.6-7.3 

        ดางเล็กนอย (slightly alkaline)    7.4-7.8 

        ดางปานกลาง (moderately alkaline)   7.9-8.4 

        ดางจัด ( strongly alkaline)      8.5-9.0 

        ดางจัดมาก ( very strongly alkaline)    > 9.0 

   3.9. 6  ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ( n : Nutrient Retention Capacity) คุณลักษณะที่ดิน  

ที่เปนตัวแทน ไดแก ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนและอัตรารอยละความอ่ิมตัวดวยเบส โดยปจจัย  

ทั้งสองน้ีมีผลทางออมตอการเจริญเติบโตของพืชในเร่ืองของปริมาณธาตุอาหารที่ดินสามารถดูดยึด

และการปลดปลอยธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืช 

      ชั้นมาตรฐานของความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (C.E.C.) 

       ชั้นมาตรฐาน    มิลลิกรัม/100 กรัมดิน 

        ตํ่ามาก      < 3 

        ตํ่า         3-5 

        ตํ่าปานกลาง      5-10 
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       ชั้นมาตรฐาน     มิลลิกรัม/100 กรัมดิน 

        ปานกลาง       10-15 

        คอนขางสูง      15-20 

        สูง         20-30 

        สูงมาก      > 30 

      ชั้นมาตรฐานของอัตรารอยละความอิ่มตัวดวยเบส (%B.S) 

       ชั้นมาตรฐาน     รอยละของความอิ่มตัวเบส 

        ตํ่า        < 35 

        คอนขางตํ่า     35-50 

        ปานกลาง      50-70 

        สูง        > 75 

   3.9. 7  สภาวะการหยั่งลึกของราก ( r : Rooting Conditions) คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทน 

ไดแก ความลึกของดิน ความลึกของระดับนํ้าใตดินและชั้นการหยั่งลึกของราก (ตารางที่ 1) ความลึก

ของดินจะมีสวนสัมพันธกับความลึกของระบบรากพืชในการหยั่ง เพื่อหาอาหารและยึดลําตน ดินที่มี

ความลึกมากโอกาสที่รากจะเจริญเติบโตก็เปนไปไดงาย นอกจากน้ีระดับนํ้าใตดินจะเปนตัวควบคุม

การเจริญเติบโตของรากพืชดวย ถาระดับนํ้าใตดินต้ืน โอกาสที่รากพืชจะเจริญเติบโตไปสูเบื้องลาง จะ

เปนไปไดยากเพราะดินขางลางจะขาดออกซิเจน 

      ชั้นมาตรฐานความลึกของดิน 

       ชั้นมาตรฐาน      ความลึก (เซนติเมตร) 

        ต้ืนมาก       < 25 

        ต้ืน        25-50 

        ลึกปานกลาง      50-100 

        ลึก         100-150 

        ลึกมาก      > 150 

      ความยากงายตอการหยั่งลึกของรากในดิน มีปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ลักษณะเน้ือดิน 

โครงสราง การเกาะตัวของดินและปริมาณกรวดหรือเศษหินที่พบในหนาตัดดิน 
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ตารางท่ี 1  การจัดลําดับชั้นในการหย่ังลึกของรากพืชหรือสภาวะเขตกรรม 

 

ช้ันสําหรับการหย่ังลึกของรากพืชหรือสภาวะเขตกรรม 

1 2 3 4 

(งาย) (ปานกลาง) (ยาก) (ยากมาก) 

การเกาะตัว รวนซุย รวนซุยมาก ดินลุยไมเกาะตัว คงทน คงทนมาก คงทนมาก คงทน

มากสุด 

คงทนมากที่สุด 

โครงสราง ทุกแบบ ทุกแบบ - ทรงเหล่ียมขนาดปานกลาง 

หรือขนาดเล็กที่เกาะตัวเปน

กอนดีปานกลางหรือดี 

- กลมทึบหรือกลมพรุน 

ทุกแบบ 

- ทรงเหล่ียมขนาดหยาบหรือ

หยาบมาก 

- ทรงแทงหัวตัดหรือหัวมนทุกแบบ 

หรือแบบแผน ไมมีโครงสราง 

ทุกแบบ - ทรงเหล่ียมขนาดหยาบหรือ

หยาบมาก 

- ทรงแทงหัวตัดหรือหัวมน 

ไมมีโครงสราง 

อ่ืนๆ    หนาตัดดินเม่ือแหงยากตอการขุด แปรรูปได แข็งมากหรือ

เหนียวมากเม่ือเปยก ดิน 

แข็งมากเม่ือแหง  

เนื้อดิน ดินทราย ดินทรายปนดินรวน  ดินรวน 

ดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวประเภท

ที่มีแรดินเหนียวเปนเคโอลิไนต  และ

เซสควิออกไซด  

เนื้อดินตั้งแต ดินรวนปนทรายถึงดิน

เหนียว 

เกือบทั้งหมดเปนดินเหนียว ดินเหนียวปน

ทราย และบางประเภทที่เปนดินรวนเหนียว

ปนทราย 

ดินเหนียว ดินเหนียวจัด 

ที่มา :  ดัดแปลงจากบัณฑิต และคํารณ (2542) 
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   3.9. 8  ความเสียหายจากนํ้าทวม ( f : Flood Hazard) คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทน ไดแก 

จํานวนคร้ังที่นํ้าทวมในรอบชวงปที่กําหนดไว หมายถึง พืชไดรับความเสียหายจากการที่นํ้าทวม  

บนผิวดินชั่วระยะเวลาหน่ึง หรือเปนนํ้าที่มีการไหลบา การที่นํ้าทวมขังจะทําใหดินขาดออกซิเจน 

สวนนํ้าที่ไหลบาจะทําใหรากพืชไดรับความกระทบกระเทือน หรือรากอาจหลุดพนผิวดินขึ้นมาได 

ความเสียหายจากนํ้าทวมไมใชจะเกิดกับพืชเทาน้ัน แตยังทําความเสียหายใหกับดินและโครงสราง

พื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชที่ดิน 

      ชั้นมาตรฐานความเสียหายจากนํ้าทวม 

       ชั้นมาตรฐาน     ความถี่ในการเกิดนํ้าทวม 

        ตํ่า       10 ปขึ้นไปเกิด 1 คร้ัง 

        คอนขางตํ่า     6-9 ปเกิด 1 คร้ัง 

        ปานกลาง     3-5 ปเกิด 1 คร้ัง 

        สูง        1-2 ปเกิด 1 คร้ัง 

   3.9. 9  การมีเกลือมากเกินไป ( x : Excess of Salts) คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทน ไดแก 

ปริมาณเกลืออิสระที่สะสมมากเกินพอจนเปนอันตรายตอการเจริญเติบโตของพืช มีอัตรารอยละของ

โซเดียมที่ แลกเปลี่ยนได  < 15 เปอรเซ็นต  หรือความเค็มที่มีอิทธิพลที่ทําความเสียหายใหกับพืช  

โดยกระบวนการออสโมซิส กลาวคือถามีเกลือสะสมในดินมาก ปริมาณนํ้าในรากพืชและตนพืชจะถูกดูด

ออกมาทําใหตนพืชขาดนํ้า ถาความเค็มมีระดับสูงมากอาจทําใหพืชตายได พืชแตละชนิดจะมี

ความสามารถในการทนทานตอปริมาณเกลือแตกตางกันออกไป เชน ฝายมีความทนทานสูงมากถึง 

10-16 เดซิซีเมนสตอเมตร องุน ขาว ขาวโพด ถั่วตางๆ มะเขือเทศ มีความทนทานปานกลางประมาณ 

4-10 เดซิซีเมนสตอเมตร สําหรับสม มะนาว ออย มีความทนทานตํ่ามาก ประมาณ 2-4 เดซิซีเมนส  

ตอเมตร 

      ชั้นมาตรฐานการมีเกลือมากเกินไป 

       ชั้นมาตรฐาน     คาความนําไฟฟา (เดซิซีเมนสตอเมตร) 

        ดินไมเค็ม      0-2 

        ดินเค็มเล็กนอย    2-4 

        ดินเค็มปานกลาง   4-8 

        ดินเค็มมาก     8-16 

        ดินเค็มจัด      > 16 
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   3.9. 10 สารพิษ (z : Soil Toxicities) คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทน ไดแก ระดับความลึกของ

ชั้นจาโรไซต ซึ่งจะมีอิทธิพลตอปฏิกิริยาดิน ทําใหดินเปนกรดจัดมาก ปริมาณซัลเฟตของเหล็ก และ

อะลูมิเนียมในดินจะสูงมากจนเปนพิษตอพืช 

   3.9. 11 สภาวะการเขตกรรม (k : Soil Workability) คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทน ไดแก ชั้นความ

ยากงายในการเขตกรรม ซึ่งอาจหมายถึงการไถพรวนโดยใชเคร่ืองจักรหรือสัตวหรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ  

ก็ได ชั้นระดับความยากงายในการไถพรวนใชมาตรฐานเดียวกันกับการจัดลําดับความหยั่งลึกของราก แตใช

เฉพาะบนดินเทาน้ัน  

   3.9. 12 ศักยภาพการใชเคร่ืองจักร ( w : Potential for Mechanization) คุณลักษณะที่ดินที่เปน

ตัวแทน ไดแก ความลาดชันของพื้นที่ ปริมาณหินโผล ปริมาณกอนหิน และการมีเน้ือดินเหนียวจัด ซึ่ง

ปจจัยอาจเปนอุปสรรคตอการไถพรวนโดยเคร่ืองจักร (ตารางที่ 2) 

      ชั้นมาตรฐานความลาดชัน 

       ชั้นมาตรฐาน     ความลาดชัน (เปอรเซ็นต) 

        A ราบเรียบ       0-2 

        B ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย  2-5 

        C ลูกคลื่นลอนลาด     5-12 

        D ลูกคลื่นลอนชัน     12-20 

        E เนินเขา        20-35 

        F สูงชัน        35-50 

        G สูงชันมาก       50-75 

        H สูงชันมากที่สุด      > 75 

      ชั้นมาตรฐานหินโผล 

       ชั้นมาตรฐาน     คาสูงสุด (เปอรเซ็นต) 

        ปริมาณเล็กนอย     1 

        ปริมาณปานกลาง    4 

        ปริมาณคอนขางมาก   10 

        ปริมาณมาก      25 

        พื้นหินโผล      > 25 
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      ชั้นมาตรฐานปริมาณกอนหิน 

       ชั้นมาตรฐาน     คาสูงสุด (เปอรเซ็นต)  

        ปริมาณเล็กนอย    1 

        ปริมาณปานกลาง   5 

        ปริมาณคอนขางมาก  15 

        ปริมาณมาก     40 

        พื้นหินกอน     > 40 

ตารางท่ี 2  การจัดลําดับชั้นศักยภาพการใชเคร่ืองจักร 

คุณลักษณะของดิน หนวย 
ชั้นศักยภาพใชเคร่ืองจักร 

นอยมาก ปานกลาง มาก รุนแรง รุนแรงมากท่ีสุด 

ความลาดชัน % < 5 5-12 12-35 35-50 > 50 

หินพื้นโผล % 1 4 10 25 > 25 

หินกอน (หินบน) % 1 5 15 40 > 40 

ดินเหนียวจัด - ไมมี ไมมี มี/ไมมี มี/ไมมี มี/ไมมี 

ท่ีมา  :  บัณฑิต และคํารณ (2542) 

   3.9. 13 ความเสียหายจากการกรอน (e : Erosion Hazard) คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทน ไดแก 

ความลาดชันของพื้นที่และปริมาณดินที่สูญเสีย พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงโอกาสที่ดินจะถูกกัดกรอนก็

เปนไปไดงายขึ้น เมื่อผิวหนาดินถูกกัดกรอน ซึ่งสวนใหญเกิดจากอิทธิพลของนํ้า ดินจะถูกพัดพาไป

โดยขบวนการไหลบาของนํ้า ทําใหธาตุอาหารที่อยูในดินสูญเสียตามไปดวย รวมทั้งตะกอนที่เกิดขึ้น

จะมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยทั่วไป 

      ชั้นมาตรฐานความเสียหายจากการกรอน 

    ชั้นมาตรฐาน การสูญเสียของชั้นดิน (เปอรเซ็นต) 

ไมมีการกรอน 0 

กรอนเล็กนอย >0 - <25 

กรอนปานกลาง 25-75 

กรอนรุนแรง >75 - <100 

กรอนรุนแรงมาก 100 
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 3.10 ชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน (Land suitability Class) เปนผลของการประเมินคุณภาพที่ดิน

โดยแสดงขอจํากัดของคุณลักษณะที่ดินที่มีผลโดยตรง  คือ การใชประโยชนที่ดิน  การจําแนก  

ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืช แบงออกเปน 4 ชั้น ดังน้ี  (สํานักนโยบายและแผน  

การใชที่ดิน, 2553) 

   3. 10.1 ที่ดินมีความเหมาะสมสูง  (S1 : Highly suitable) การใชที่ดินไมมีขอจํากัดใดๆ  ที่จะ

ลดความสามารถในการผลิต หรือจะตองเพิ่มปจจัยในการผลิตตางๆ 

   3. 10.2 ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2 : Moderately suitable) ที่ดินมีความเหมาะสม 

ในการใชประโยชน  แตมีขอจํากัดบางอยางที่อาจลดความสามารถในการผลิตหรือจะตองเพิ่มปจจัย

การผลิต เพื่อรักษาระดับความสามารถในการผลิตของที่ดิน  เมื่อเปรียบเทียบกับที่ดินที่อยูในระดับ

ความเหมาะสมสูง 

   3. 10.3 ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3 : Marginally suitable) ที่ดินมีขอจํากัดในการใช

ประโยชนอยูในระดับรุนแรง  ซึ่งการไดรับผลตอบแทนหรือการใชปจจัยการผลิตแทบจะไมคุมคาตอ

การลงทุน 

   3. 10.4 ที่ดินที่ไมมีความเหมาะสม  (N : Not suitable) ที่ดินไมเอ้ืออํานวยตอการใชประโยชน

อยางยั่งยืนซึ่งผลตอบแทนจากการใชที่ดินไมคุมคาแกการลงทุน 

 3.11 การชะลางพังทลายของดิน หรือการกรอนดิน หมายถึง กระบวนการแตกกระจาย และการพัด

พาไปของดินโดยตัวการกัดกรอน การกรอนดินแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) การกรอนโดยธรรมชาติ 

ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยมีทั้งนํ้าและลมเปนตัวการ 2) การกรอนดินที่มีตัวเรง หมายถึง การกรอนดิน

ที่มนุษย หรือสัตวเลี้ยงเขามาชวยเรงใหมีการกัดกรอนเพิ่มขึ้นจากการกรอนดินโดยธรรมชาติ 

(คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา , 2544) การศึกษาและประเมินคาการสูญเสียดินมีหลายวิธี ซึ่งประเมิน

การชะลางพังทลายของดินในลุมนํ้าสาขา คลองจันดี (รหัส 2202 ) ไดประเมินจากสมการ  

การสูญเสียดินสากล ( Universal Soil Loss Equation: USLE) ของ Wischmeier & Smith ป ค.ศ. 1978 

มีรูปสมการ ดังน้ี  

A     =    R K L S C P 

   A คือ คาการสูญเสียดินตอหนวยของพื้นที่  ซึ่งไดจากการคํานวณโดยการคูณคาปจจัยตางๆ  

6 ปจจัย คาน้ีเปนการประเมินคาเฉลี่ยรายปของการชะลางพังทลายของชองวางระหวางรองร้ิว (Inter rill) 

กับรองร้ิว ( rill) จากพายุฝน ( rain storms) สําหรับพื้นที่ดอน ( fieldsized upland areas) คาน้ีโดยทั่วไป

ไมรวมการชะลางพังทลายจากรองลึก ( gully) ริมฝงนํ้า ( stream blank) หรือการพังทลายจากลม  

แตคา A น้ี จะรวมตะกอนดินที่ถูกพัดพามากอนจะถึงตอนลางของลํานํ้า ( downslope stream) หรือ 

อางเก็บนํ้า (reservoir) 
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   R คือ คาที่รวมทั้งปจจัยของนํ้าฝนและการไหลบา ( rainfall and runoff erosivity factorซึ่งเปน

คาเฉพาะแหง ปกติคา R จะเปนคาแสดงถึงคาเฉลี่ยรายปตอหนวยดัชนีการชะลางพังทลาย ( erosion 

index unit) 

   K คือ คาปจจัยความคงทนตอการถูกชะลางพังทลายของดิน (Soil Erodibility Factor) เปนคา

เฉพาะแตละชั้นของดิน (soil horizon) คา K เปนคาที่แสดงความหมายถึงการสูญเสียดินตอหนวย ของ

พื้นที่ตอหนวยแปลงทดลองของคา R 

   L คือ คาปจจัยความยาวของความลาดเท  (Slope Length Factor) เปนคาที่ไมมีขนาดหรือหนวย 

(เปนคาที่ไมไดใชความยาวของความลาดเทที่แทจริง) คา L เปนคาที่แสดงความหมายถึงอัตราสวนของการ

สูญเสียดิน 

   S คือ คาปจจัยความชันของความลาดเท  (Slope Steepness Factor) เปนคาที่ไมมีขนาดหรือ

หนวย (เปนคาที่ไมไดใชความชันของความลาดเทที่แทจริง) คา S เปนคาที่แสดงความหมายถึงอัตราสวน

ของการสูญเสียดินจากความลาดชันที่แทจริงกับความชัน 9 เปอรเซ็นต ซึ่งอยูภายใตสภาวะเงื่อนไข

เดียวกัน 

   C คือ คาปจจัยการจัดการพืช (Crop Management Factor) เปนคาที่ไมมีขนาดหรือหนวย คา C 

เปนคาที่แสดงความหมายถึงอัตราสวนของการสูญเสียดินระหวางพื้นที่ที่มีการปลูกพืชชนิดใดชนิด

หน่ึงปกคลุมอยูกับพื้นที่ที่ถูกไถพรวนที่ปราศจากพืชคลุมดิน ซึ่งใชในการหาคาความคงทน ตอการถูก  

ชะลางพังทลายของดิน 

   P คือ คาปจจัยการปฏิบัติปองกันการชะลางพังทลาย ( Conservation Practice) เปนคาที่ไมมี

ขนาดหรือหนวย คา P เปนคาที่แสดงความหมายถึงอัตราสวนระหวางการสูญเสียดิน จากพื้นที่ที่มีการ

อนุรักษแบบตางๆ เชน ทําแนวคันดิน ( contouring) การปลูกพืชเปนแถบ ( strip cropping) หรือการทํา

ขั้นบันได (terracing) กับการไถพรวนเพาะปลูกขึ้นลงตามความลาดเท 

 3.12 การวางแผนการใชท่ีดิน  หมายถึง การทําการประเมินอยางมีระบบในการวิเคราะหขอมูลทาง

กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม และกําหนดใหมีการใชที่ดินแบบตางๆ เพื่อชวยหรือสนับสนุนผูมีอํานาจ

ในการตัดสินใจเลือกใชเพื่อเพิ่มผลผลิตในการพัฒนาอยางยั่งยืนและตรงกับความตองการของสังคม 

และเปนการคาดคะเนการใชที่ดินตามศักยภาพของทรัพยากรที่ดิน โดยมีพื้นฐานจากการเปรียบเทียบ

ความสัมพันธระหวางความตองการของผูใชที่ดินกับการตอบสนองของทรัพยากร  ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ซึ่งระดับของการวางแผนหรือการกําหนดแผนการใชที่ดินน้ันจะขึ้นอยูกับวัตถุประสงค

ของการนําแผนการใชที่ดินไปใช สามารถแบงระดับการวางแผนไดเปน 4 ระดับ ไดแก 1) ระดับชาติ/

ประเทศ 2) ระดับภาค/ลุมนํ้าหลัก 3) ระดับจังหวัด /อําเภอ/ลุมนํ้าสาขา 4) ระดับตําบล /หมูบาน (สํานัก

นโยบายและแผนการใชที่ดิน, 2553) 
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4. ผูดําเนินงาน  

 นางสาววันดี   พึ่งเจาะ  นักสํารวจดินชํานาญการ 

5. สถานที่และระยะเวลาดําเนินงาน  

 5.1  สถานท่ีดําเนินงาน  ลุมนํ้าสาขา คลองจันดี  (รหัส 2202) เน้ือที่ 399,906  ไร ครอบคลุมพื้นที่

อําเภอฉวาง อําเภอชางกลาง อําเภอทุงสง อําเภอทุงใหญ อําเภอนาบอน อําเภอลานสกา และอําเภอ 

บางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 5.2  ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม  2557 

6. ขอมูลทั่วไป  

 6 .1  ท่ีตั้งและอาณาเขต 

   6 .1.1  ที่ต้ัง  

      พื้นที่ ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี ( รหัส 2202) มีเน้ือที่ 639.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 

399,906 ไร (สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา, 2552) ต้ังอยูระหวางพิกัดที่  546804 E ถึง 579375E  และ

ระหวางพิกัดที่ 897544 N ถึง 932338N (ระบบพิกัด UTM WGS84 Zone 47N) ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี

ครอบคลุมพื้นที่ 7 อําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแก อําเภอฉวาง อําเภอชางกลาง อําเภอทุงสง 

อําเภอทุงใหญ อําเภอนาบอน อําเภอลานสกา และอําเภอบางขัน โดยมีอาณาเขตติดตอดังน้ี ( ภาพที่ 1) 

   6 .1.2  อาณาเขต  

      ทิศเหนือ ติดตอกับ พื้นที่ลุมนํ้าสาขาแมนํ้าตาปตอนบน ( รหัส 2203) อําเภอฉวาง 

และอําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      ทิศใต  ติดตอกับพื้นที่ลุมนํ้าสาขาแมนํ้าตรัง ( รหัส 2509) อําเภอทุงสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

      ทิศตะวันออก ติดตอกับ พื้นที่ลุมนํ้าสาขาแมนํ้าตรัง  (รหัส 2509) และพื้นที่ลุมนํ้าสาขา

ภาคใต ฝงตะวันออกสวนที่ 4 ( รหัส 2107)  อําเภอลานสกา จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

      ทิศตะวันตก  ติดตอกับพื้นที่ลุมนํ้าสาขาแมนํ้าตาปตอนบน (รหัส 2203) อําเภอทุงใหญ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 6.2  สภาพภูมิอากาศ  

   สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของภาคใต คอนขางที่จะเปนเอกลักษณแตกตางจากภูมิภาคอ่ืนๆ  

ของประเทศไทย คือ ในรอบ 1 ป จะมีอยูเพียง 2 ฤดูกาล โดยไมมีฤดูหนาว เปนภูมิภาคที่มีฝนเฉลี่ย 

ทั้งปมากกวาภูมิภาคอ่ืนๆ มีพิสัยของอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธระหวางวัน และฤดูกาลนอย  

จึงสงผลใหพืชพรรณธรรมชาติสวนใหญเปนปาดิบชื้น มีผลตอการดําเนินชีวิตและกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของคนที่อาศัยอยูในภาคใต 

  ความแตกตางจากภูมิภาคอ่ืนๆ ของภูมิอากาศภาคใตมีสาเหตุหรือถูกกําหนดมาจากหลาย

ปจจัย ไดแก ปจจัยตําแหนงที่ต้ัง ที่อยูในละติจูดตํ่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืน  โดยอยูในชวง

ละติจูด 6 องศาเหนือถึง 11 องศาเหนือ ซึ่งอยูใกลเสนศูนยสูตร ทําใหมุมในการรับแสงจากดวง อาทิตย

ทํามุมเฉียงนอยกวาเปนผลใหภาคใตไมปรากฏฤดูหนาวที่แทจริงเหมือนภูมิภาคอ่ืน โดยมีเพียงฤดูฝน

และฤดูรอน จนถูกเรียกวา “ดินแดนฝน 8 แดด 4 ” ดังน้ัน จึงจําแนกภูมิอากาศเปนแบบศูนยสูตร  

เขตรอนชื้นตลอดป มีฝนตกหนักในฤดูหนาว จึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ซึ่งเปน ลมหนาว และแหงที่พัดมาจากแผนดิน ในชวงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ขณะ

เคลื่อนตัวผานทะเลอาวไทยก็จะนําเอาความชื้นมาดวย เมื่อปะทะกับภูเขาสูงทั้งเทือกเขาภูเก็ต เทือกเขา

นครศรีธรรมราช และเทือกเขาสันกาลาคีรี ทําใหมีฝนตกมากในดานหนาของภูเขา คือ ภาคใต  

ฝงตะวันออก ไดแก จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส (กวี, 2353) และจากการรวบรวมขอมูลภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ณ สถานีตรวจวัด

อากาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรอบ 4 0 ป (ชวงป 2514-2554) ดังตารางที่ 3 ประกอบดวย ขอมูล

ปริมาณนํ้าฝน จํานวนวันที่ฝนตก อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิตํ่าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นสัมพัทธ  

ศักยภาพการคายระเหยนํ้า รายละเอียดดังน้ี 

   6. 2.1  อุณหภูมิ  

   บริเวณพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 27.1 องศา เซลเซียส  

มีคาเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 28.2 องศาเซลเซียส และคาเฉลี่ยตํ่าสุด ในเดือน

ธันวาคม 25.7 องศาเซลเซียส  

   6. 2.2  ความชื้นสัมพัทธ 

   มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 81.1 เปอรเซ็นต คาเฉลี่ยสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 

86.8 เปอรเซ็นต และคาเฉลี่ยตํ่าสุดในเดือนสิงหาคม 77.2 เปอรเซ็นต  
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   6. 2.3  ศักยภาพการคายระเหยนํ้า 

   ศักยภาพการคายระเหยนํ้า คํานวณโดยใชโปรแกรม CROPWAT for Windows Version 

4.3 ซึ่งใชขอมูลภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชวงป 2514 -2554 ไดแก 

อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วลม และระยะเวลายาวนานของแสงแดด 

โดยสรุปไดดังน้ี  

      ปริมาณการคายระเหยเฉลี่ยตลอดป  1,468.2  มิลลิเมตร 

   ปริมาณการคายระเหยสูงสุดในเดือนเมษายน   146.1  มิลลิเมตร 

   ปริมาณการคายระเหยตํ่าสุดในเดือนพฤศจิกายน    93.9  มิลลิเมตร 

   6. 2.4  ปริมาณนํ้าฝน 

      ปริมาณนํ้าฝนที่ตกลงในแตละพื้นที่จะมีสวนหน่ึงซึมซาบลงไปในดิน เมื่อดินอ่ิมตัวดวยนํ้า

แลวสวนที่เหลือจะไหลบาออกไปจากพื้นที่ ปริมาณนํ้าฝนที่เหลืออยูในดินซึ่งพืชสามารถนําไปใช

เปนประโยชนไดเรียกวาฝนใชการ ( Effective Rainfall : ER) จากผลการ คํานวณโดยใชโปรแกรม 

CROPWAT for Windows Version 4.3 ไดปริมาณฝนใชการในแตละเดือน  

      สําหรับพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายป 2,497.0 มิลลิเมตร จํานวน 

วันที่ฝนตกเฉลี่ยตลอดทั้งป 168 วัน เมื่อพิจารณาปริมาณนํ้าฝนรายเดือนพบวาในเดือนพฤศจิกายน  

มีปริมาณนํ้าฝนมากที่สุด ซึ่งมีปริมาณเฉลี่ย 636.2 มิลลิเมตร โดยมีจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 14 วัน  

   6.2. 5  การวิเคราะหชวงฤดูกาลที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 

   การวิเคราะหชวงฤดูเพาะปลูกพืชเพื่อหาชวงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยใชขอมูล

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย และคาศักยภาพการคายระเหยนํ้าของพืชรายเดือนเฉลี่ย (Evapotranspiration : ETo) 

ซึ่งคํานวณโดยใชโปรแกรม CROPWAT for Windows Version 4.3 และพิจารณาจากระยะเวลาชวงที่

เสนนํ้าฝนอยูเหนือเสน 0.5 ศักยภาพการคายระเหยนํ้า ถือเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช

ของลุมนํ้า สาขาคลองจันดี (ภาพที่ 2) สามารถสรุปไดดังน้ี 

   1) ชวงระยะเวลาที่เหมาะสมตอการปลูกพืชเปนชวงที่ดินมีความชื้นพอเหมาะตอการ

ปลูกพืช ซึ่งในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองจันดีมีนํ้าเพียงพอสําหรับการเพาะปลูกพืชไดตลอดทั้งป  

   2) ชวงระยะเวลาที่มีนํ้ามากเกินพอเปนชวงที่ดินมีความชื้นสูงและมีฝนตกชุกอยูในชวง

ปลายเดือนเมษายนถึงตนเดือน มิถุนายน และชวงกลางเดือนสิงหาคมถึงตนเดือนกุมภาพันธ  จึงควรมี

การวางแผนจัดการระบบการเพาะปลูก ใหเหมาะสม และมีการจัดการเพื่อระบายนํ้าออกจากพื้นที่  

เน่ืองพื้นที่ที่เกษตรกรรมอาจไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ได 
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ตารางท่ี  3  สถิติ ภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ป 2514-2554 

เดือน 

จํานวนวัน

ฝนตก 

ปริมาณ 

น้ําฝน 

อุณหภูม ิ

เฉลี่ย 

ความช้ืน

สัมพัทธ 

1/ ศักยภาพ 

การคายระเหยน้ํา 

0.5 ศักยภาพ 

การคายระเหยน้ํา 

(วัน) (มม.) (องศาเซลเซียส) (รอยละ) (มม.) (มม.) 

ม.ค. 12 168.3 25.8 83.0 115.6 57.82 

ก.พ. 5 60.5 26.4 80.6 120.7 60.34 

ม.ีค. 7 113.5 27.3 79.4 145.7 72.85 

เม.ย. 8 104.0 28.2 79.1 146.1 73.05 

พ.ค. 16 170.6 28.2 80.9 131.8 65.88 

ม.ิย. 13 109.2 28.1 78.1 118.5 59.25 

ก.ค. 14 112.6 27.8 77.4 129.9 64.95 

ส.ค. 15 119.1 27.7 77.2 133.9 66.96 

ก.ย. 17 158.9 27.3 80.9 118.5 59.25 

ต.ค. 21 310.1 26.7 84.9 114.7 57.35 

พ.ย. 21 636.2 26.1 86.8 93.9 46.95 

ธ.ค. 19 434.1 25.7 85.1 98.9 49.45 

รวม 168 2,497.0 - - 1,468.2  

เฉลี่ย 14 - 27.1 81.1 -  

หมายเหตุ : 1/ จากการคํานวณ ดวยโปรแกรม Cropwat for Windows Version 4.3 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา  (2554) 
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ภาพที่ 2  ชวงการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสม พื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 

 

 6.3  สภาพภูมิประเทศ 

   สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ครอบคลุมพื้นที่อําเภอ 

ชางกลาง อําเภอนาบอน อําเภอทุงสง อําเภอทุงใหญ และอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย

ดานทิศ ตะวันออกเฉียง เหนือของลุมนํ้าสาขา มีลักษณะ เปนเทือกเขาสูง อยูในเขต อุทยานแหงชาติ  

เขาหลวง มีจุดสูงสุดของพื้นที่อยูทางทิศตะวัน ออก เฉียงเหนือของลุมนํ้าสาขา พื้นที่ลุมนํ้าสาขา  

คลองจันดีมีความสูงจากระดับทะเลปานกลางระหวาง 22-1,590 เมตร โดยมียอดเขาหลวงเปนยอดที่สูง

ที่สุดอยูในเขตตําบล ชางกลาง  อําเภอชางกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เนินเขาและเทือกเขาเหลาน้ี  

เปนตนกําเนิดของ คลองจันดี ซึ่งไหลไปทางทิศตะวัน ตก ผานพื้นที่  และไหลลงสูแมนํ้าตาปที่  

ตําบลฉวาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  พื้นที่จะคอยๆ ลาดเทไปทางบริเวณตอนกลางและ

ทิศตะวันตกของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา (ตารางที่ 4 และภาพที่ 3 ถึงภาพที่ 5) 

   ระดับความลาดชัน สวนใหญมี พื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ  มีเน้ือที่ 145,090 ไร  หรือ

รอยละ 36.28 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา รองลงมาเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีเน้ือที่ 88,339 ไร หรือ

รอยละ 22.09 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด มีเน้ือที่ 61,430 ไร  หรือรอยละ 15.36 ของ
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พื้นลุมนํ้าสาขา พื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ลาดชันเชิงซอน มีเน้ือที่ 57,826 ไร หรือรอยละ 14.46 ของพื้นที่ 

ลุมนํ้าสาขา พื้นที่เนินเขา  มีเน้ือที่ 27,839 ไร  หรือรอยละ 6.96  ของ พื้นที่ลุมนํ้าสาขา และพื้นที่  

ลูกคลื่นลอนชัน มีเน้ือที่ 19,382 ไร หรือรอยละ 4.85 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4  ลักษณะภูมิประเทศในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 

ลักษณะสภาพพื้นท่ี 
ความลาดชัน  เน้ือท่ี 

(เปอรเซ็นต) ไร รอยละ 

พื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ 0-2 145,090 36.28 

พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 2-5 88,339 22.09 

พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด 5-12 61,430 15.36 

พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน 12-20 19,382 4.85 

พื้นที่เนินเขา 20-35 27,839 6.96 

พื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ลาดชันเชิงซอน >35 57,826 14.46 

รวม 399,906 100.00 

ที่มา : ดัดแปลงจากสวนสํารวจจําแนกดิน สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน (2553)  
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 6.4  การคมนาคม 

   การคมนาคมในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองจันดีมีระบบคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต และ 

ทางรถไฟ ซึ่งมีระบบโครงขายคมนาคม และถนนตางๆ ครอบคลุมในพื้นที่ดังน้ี (รูปที่ 6) 

   6 .4.1  การคมนาคมทางรถยนต 

      1) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 (ชุมพร-พัทลุง) เขาสูลุมนํ้าสาขาคลองจันดีที่บริเวณ 

อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไปสิ้นสุ ดเขตลุมนํ้าสาขาที่บริเวณตําบลหนองหงส 

อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      2) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4230 แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 ที่บริเวณ 

อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช และไปบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 401 9 ที่บริเวณ

ตําบลชางกลาง อําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

      3) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4019 เขาสูลุมนํ้าสาขาคลองจันดีที่บริเวณอําเภอ  

นาบอน และไปบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 4230 ที่อําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      4) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4110 เขาสูลุมนํ้าสาขาคลองจันดีที่บริเวณอําเภอ  

ทุงใหญ โดยสิ้นสุดระยะทางในเขตลุมนํ้าสาขาที่ตําบลควนกรด อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      5) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4015 เขาสูลุมนํ้าสาขาคลองจันดีที่บริเวณอําเภอฉวาง  

โดยสิ้นสุดระยะทางในเขตลุมนํ้าสาขาที่ตําบลเขาแกว อําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

      6) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4195 เขาสูลุมนํ้าสาขาคลองจันดีที่บริเวณอําเภอ  

นาบอน โดยสิ้นสุดระยะทางในเขตลุมนํ้าสาขาที่ตําบลไสหรา อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      7) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4214 เขาสูลุมนํ้าสาขาคลองจันดีที่บริเวณ อําเภอทุงสง 

และไปบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 4110 ที่อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      8) ทางหลวง ชนบท นส.  4014 แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 ที่ตําบลทุงสง 

อําเภอนาบอน  และไปบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเล ข 4015 ที่ตําบลชางกลาง อําเภอชางกลาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   6 .4.2  ระบบคมนาคมทางรถไฟ ทางรถไฟสายใตเขาสูพื้นที่ลุมนํ้าสาขาที่ตําบลไสหรา อําเภอ

ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และผานตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกจาก

พื้นที่ลุมนํ้าสาขา 
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 6. 5  ทรัพยากรนํ้า  

  6.5.1  แหลงนํ้าธรรมชาติ 

      ลุมนํ้าสาขาคลองจันดีมีแหลงนํ้าธรรมชาติทั้งที่เปนลํานํ้าที่มีนํ้าไหลตลอดป และลํานํ้า

ที่นํ้าไหลไมตลอดป โดยในพื้นที่ลุมนํ้ามีคลองจันดีเปนเปนลํานํ้าสายหลัก (ภาพที่ 7) รายละเอียดดังน้ี 

      1) ลํา นํ้าที่มีนํ้าไหลตลอดป (Perennial Stream) ไดแก ลํานํ้าขนาดกลางที่มีนํ้าไหลตลอด

ปแตจะมีปริมา ณนํ้านอยในชวงฤดูแลง เชน คลองกุย คลองจัง คลองจันดี คลองทองออก คลองมิน 

คลองแปะ คลองทาแพ คลองบางสะพาน คลองยวน คลองรังเกียจ คลองลําสาว คลองเหมน และ

คลองโอม เปนตน  

      2) ลํานํ้าที่นํ้าไหลไมตลอดป ( Intermittent Stream) ไดแก ลํานํ้าขนาดเล็ก ซึ่งเปนลํานํ้า

สาขายอยของลํานํ้าที่ไหลตลอดป มีนํ้าไหลเฉพาะฤดูฝนเทาน้ัน 

  6.5.2  ปริมาณนํ้าทาในพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

      จากการคํานวณของจุดตรวจวัดปริมาณนํ้าทาในเขตลุมนํ้าสาขาคลองจันดี ณ สถานี 

X.163 คลองจันดี อําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประเมินปริมาณนํ้าทารายเดือนเฉลี่ย 

ต้ังแตป 2540-2545 มีปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยตลอดทั้งป  197.26  ลานลูกบาศกเมตร   และสถานี X.257  

คลองมิน   อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประเมินปริมาณนํ้าทารายเดือนเฉลี่ย ต้ังแตป 

2550-2553 มีปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยตลอดทั้งป 547.51 ลานลูกบาศกเมตร ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 ปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยรายปในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 

ปน้ํา 
สถานีตรวจวัด  

ปน้ํา 
สถานีตรวจวัด 

X.163 X.257 X.163 X.257 

2540 157.34 -  2547 - - 

2541 178.25 -  2548 - - 

2542 229.27 -  2549 - - 

2543 305.60 -  2550 - 560.49 

2544 156.49 -  2551 - 394.65 

2545 156.60 -  2552 - 387.89 

2546 - -  2553 - 847.01 

หมายเหตุ  : สถานี X.163 ในชวงป 2546-2553 ไมมีการบันทึกขอมูล  

   สถานี X.257 เริ่มมีการบันทึกขอมูลตั้งแตป 2550 

ท่ีมา  : ปริมาณน้ําทาเฉล่ียรายเดือน ศูนยอุทกวิทยาภาคใต (พัทลุง) สํานักงานอุทกวิทยาและบริหารน้ํา  

 กรมชลประทาน  (2554) 
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ระบบทางนํ้า เอ 3  
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  6.5.3  นํ้าใตดิน 

      1) แหลงนํ้าใตดิน  

        จากแผนที่อุทกธรณีวิทยาประเทศไทย มาตราสวน 1 :100,000 ของกรมทรัพยากร 

นํ้าบาดาล (2544) ในพื้นที่ลุมนํ้าสาขา คลองจันดี เปนชั้นหินอุมนํ้าชนิดหินแข็ง (Jointed rocks) โดย 

นํ้าใตดินจะเกิดในบริเวณที่เปนรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อนของชั้นหินหรือ บริเวณที่เปนโพรงหรือ

บริเวณที่เปนหินผุหรือบริเวณที่เปนรอยตอของชั้นหิน โดยแบงไดดังน้ี ( ภาพที่ 8) 

        (1) แหลงนํ้าบาดาลในตะกอนหินรวน 

          ตะกอนเศษหินเชิงเขา  (Colluvial Deposits Aquifer; Qcl) มีเน้ือที่ประมาณ 

53,283 ไร หรือรอยละ 13.32 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ประกอบดวยกรวด ทราย และเศษหิน ซึ่งเกิดจาก  

การผุพังของหิน และบริเวณที่เน้ือหินผุ ตะกอนเศษหินเชิงเขาจะรับนํ้า โดยตรงจากนํ้าฝนที่ตกลงมา 

คุณภาพนํ้าดี ตะกอนเศษหินเชิงเขาพบในเกือบทุกพื้นที่ ความลึกของ นํ้าบาดาลอยูในชวง 20-30 เมตร 

มีปริมาณนํ้าที่ไดอยูในเกณฑ 2-20 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ซึ่งปริมาณนํ้าที่ไดขึ้นอยูกับความหนา  

ของชั้นตะกอน 

        (2) แหลงนํ้าบาดาลในหินตะกอนหินรวนกึ่งแข็งตัว (Semi-Consolidated Aquife : Tsc)

มีเน้ือที่ประมาณ 40 ไร หรือรอยละ 0.01 ของ พื้นที่ลุมนํ้าสาขา หินรวนกึ่งหินแข็งที่พบในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ประกอบดวย หินโคลน หินทราย และถานหิน นํ้าบาดาลถูกกักเก็บใน รอยแตก  

รอยแยก รอยตอระหวางชั้น และบริเวณที่หินผุ ปริมาณนํ้าที่ไดอยูในเกณฑ 2-10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

สวนคุณภาพนํ้าที่ไดในบริเวณหินตะกอนหินรวนกึ่งแข็งตัวน้ันอยูในเกณฑดีรสจืด ความลึกที่พัฒนา

นํ้าบาดาลอยูในชวง 20-50 เมตร 

        (3) แหลงนํ้าบาดาลในหินแข็ง 

          - หินโคราชตอนกลาง (Middle Khorat  Aquifers : Jmk) มีเน้ือที่ประมาณ 97,613 ไร 

หรือรอยละ 24.41 ของ พื้นที่ลุมนํ้าสาขา ประกอบดวยหินทราย หินทรายแปง หินดินดาน และ  

หินกรวดมน ซึ่งนํ้าบาดาลถูกกักเก็บอยูภายในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน รอยตอระหวางชั้น และ

บริเวณที่หินผุ ความลึกของนํ้าบาดาลอยูในชวง 20-40 เมตร ปริมาณนํ้าที่ไดอยูในเกณฑ 2-10 ลูกบาศก

เมตรตอชั่วโมง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับโครงสรางทางธรณีวิทยาและคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดี  

          - ชั้นหินใหนํ้าลําปาง (Lampang Aquifers : TRlp) มีเน้ือที่ประมาณ 2,848 ไร 

หรือรอยละ 0.71 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ประกอบดวย หินทราย หินทรายแปง หินดินดาน หินปูน และ

หินกรวดมนภูเขาไฟ นํ้าบาดาลจะถูกกักเก็บอยูภายในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และรอยตอ

ระหวาง ชั้นหิน ความลึกที่ของนํ้าบาดาลประมาณ 20-40 เมตร บางบริเวณที่อยูที่สูงจะลึกมากกวาน้ี 

ปริมาณนํ้าบาดาลที่พัฒนาไดจากชั้นหินใหนํ้าอยูในเกณฑ 2-10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง และคุณภาพนํ้า

อยูในเกณฑดี 
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          - ชั้นหินใหนํ้าหินปูนอายุเพอรเมียน  (Permian Limestone Aquifers : Pc) มี 

เน้ือที่ประมาณ 17,117 ไร หรือรอยละ 4.28 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา หรือหินปูนราชบุรี ประกอบดวย

หินปูนและหินปูนเน้ือโดโลไมต เปนชั้นหนาถึงชั้นบาง นํ้าบาดาลถูกกักเก็บอยูภายในรอยแตก  

รอยแยก รอยเลื่อน ถ้ําหรือโพรง ความลึกของชั้นนํ้าบาดาลโดยเฉลี่ย 20-40 เมตร บางบริเวณอาจตอง

เจาะลึกถึง 100 เมตร และปริมาณนํ้าที่ไดอยูในเกณฑ 10-20 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง คุณภาพนํ้าจืด  

แตมักมีความกระดางสูง 

          - ชั้นหินใหนํ้าหินปูนอายุออรโดวิเชียน (Ordovician Limestone Aquifers : Oc) มี

เน้ือที่ประมาณ 10,420 ไร หรือรอยละ 2.61 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา หรือหินปูนชุดทุงสงประกอบดวย 

หินปูน และหินปูนเน้ือดิน บางแหงเปนหินหนาและบางแหงเปนชั้น นํ้าบาดาลถูกกักเก็บอยูภายใน

รอยแตก รอยแยก  รอยเลื่อน  ถ้ําหรือโพรง  ความลึกที่เจาะนํ้าบาดาลโดยเฉลี่ย 20-40 เมตร แตถา  

เจาะบอบาดาลบนที่สูงอาจตองเจาะลึกถึง 100 เมตร ปริมาณนํ้าที่ไดอยูในเกณฑ 2-10 ลูกบาศกเมตร 

ตอชั่วโมง แตบริเวณที่ใหนํ้าสูง 10-20 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง หรือมากกวา คุณภาพนํ้าจืดแตมักมี

ความกระดางสูง 

          - ชั้นหินใหนํ้าหินแปร  (Metamorphic Aquifers : SDmm) มีเน้ือที่ประมาณ 

164,323 ไร หรือรอยละ 41.09 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา  ชั้นหินใหนํ้าดังกลาวประกอบดวยหินควอรตซ

ชีสต หินไมกาชีสต หินควอรตไซต หินฟลไลต และหินออน นํ้าบาดาลถูกกักเก็บอยูภายในรอยแตก 

รอยแยก ระนาบรอยเลื่อนและบริเวณหินผุ ความลึกที่พัฒนา นํ้าบาดาล 20-50 เมตร บางบริเวณลึก

มากกวา 70 เมตร ปริมาณนํ้าที่พัฒนาไดอยูในเกณฑ 2-10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง และคุณภาพนํ้าจืด 

          - ชั้นหินใหนํ้าหิน ชั้นกึ่งแปรอายุแคมเบียน (Cambrian Metasediments Aquifer: 

Ems) มีเน้ือที่ประมาณ 4,319  ไร หรือรอยละ 1.08  ของ พื้นที่ลุมนํ้าสาขา  ชั้นหินใหนํ้าดังกลาว

ประกอบดวยหิน ทรายหินทรายแปง บางบริเวณถูกกระบวนการแปรสภาพไปเปนหินควอรตไซต  

และหินฟลไลต  นํ้าบาดาลถูกกักเก็บอยูภายในรอยแตก  รอยแยก ระนาบรอยเลื่อนและบริเวณหินผุ 

ความลึกที่พัฒนา นํ้าบาดาล 20-50 เมตร บางบริเวณลึกมากกวา 70 เมตร ปริมาณนํ้าที่ไดนอยกวา 2 

ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง และคุณภาพนํ้าจืด  

          - หินอัคนี (Igneous Rock Aquifers : Gr) มีเน้ือที่ประมาณ 49,943 ไร หรือรอยละ 

12.49 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ประกอบดวยหินไบโอไทต-มัสโคไวตแกรนิต ลักษณะที่พบ โดยทั่วไป

เปนหินเน้ือแนนแข็ง มีศักยภาพในการใหนํ้าบาดาลตํ่า นํ้าบาดาลจะถูกกักเก็บอยูภายในรอย แตก 

รอยแยก หรือรอยเลื่อนภายในชั้นหิน และบางสวนจะถูกกักเก็บอยูบริเวณหินผุ และมักอยูใน  

ระดับต้ืนๆ คุณสมบัติของหินเหลาน้ีเมื่อผุพังมักจะสลายเปนดินเหนียวปนทราย ไมเหมาะในการ  

กักเก็บนํ้าบาดาล คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดีรสจืด ปริมาณนํ้าที่ไดนอยกวา 2 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 
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แตบางบริเวณอาจ ใหนํ้า 10-20 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง เชน บริเวณที่ความลึกของชั้นนํ้าบาดาลอยู

ในชวง 10-30 เมตร 

 การพิจารณา แหลงนํ้าใตดินในพื้นที่ลุมนํ้า มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสนใจหรือนักวิชาการ

ทราบถึงศักยภาพของแหลงนํ้าใตดิน เพื่อใชประโยชนในกรณีที่เกิดฝนทิ้งชวงเปนเวลานานหรือขาด

แคลนนํ้าสําหรับการเพาะปลูก ใหสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการแนะนําสําหรับสรางแหลงนํ้า

บาดาลสําหรับการเกษตรได 

 6.5.4  โครงการพัฒนาแหลงนํ้าผิวดิน 

      ทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองจันดีมีโครงการพัฒนาแหลงนํ้าผิวดิน 

ดําเนินการโดยกรมชลประทาน จํานวน 8 โครงการ กระจายอยูในเขตพื้นที่ อําเภอทุงสง และอําเภอนา

บอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังตารางที่ 6 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อนํานํ้ามาใชในการอุปโภคบริโภค 

และบรรเทาความเดือดรอนจากอุทกภัย  

ตารางท่ี 6  ชื่อ และท่ีตั้งโครงการพัฒนาแหลงนํ้าผิวดินในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 

ชื่อโครงการ ตําบล อําเภอ ประเภท ขนาด 
ความจ ุ พื้นที่รับประโยชน 

(ลาน ลบ.ม.) (ไร) 

ฝายหวยคับแขง เขาขาว ทุงสง I เล็ก 0.013 400 

ฝายคลองเขาดาว เขาขาว ทุงสง I เล็ก 0.012 100 

อาคารอัดน้ําบานไสสาน เขาขาว ทุงสง PD เล็ก 0.001 400 

อาคารอัดน้ําคลองงา นาบอน นาบอน PD เล็ก n/a n/a 

ฝายหวยหิน แกวแสน นาบอน I เล็ก n/a n/a 

ฝายบานดานปริง นาบอน นาบอน I เล็ก 0.03 1,500 

ฝายคลองมิน แกวแสน นาบอน I เล็ก 0.0066 700 

อาคารอัดน้ําหวยนบเทวดา ทุงสง นาบอน PD เล็ก (พระราชดําริ) 0.001 300 

หมายเหตุ  :  I   =  การทดน้ําและสงน้ํา   P    =  การสูบน้ํา  D  =  การระบายน้ํา 

   n/a   =  not available (ไมมีขอมูล) 

ท่ีมา : สํานักงานชลประทานนครศรีธรรมราช กรมชลประทาน (2555) 
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 6.6  สภาพการใชท่ีดิน 

   จากการสํารวจสภาพการใชที่ดินในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี โดยสวนวิเคราะหสภาพการ

ใชที่ดินที่ 1 สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน (2552) พบวา พื้นที่ของลุมนํ้ามีสภาพการใช

ที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมรอยละ 78.98 ของ พื้นที่ลุมนํ้าสาขา  รองลงมาเปนพื้นที่ปาไม

รอยละ 14.46 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ตารางที่ 7 และภาพที่ 10 

   6.6.1  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง ( Urban and Built-up land : U) มีเน้ือที่ 14,456 ไร หรือ

รอยละ 3.61 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ประกอบดวยหมูบาน สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ ถนน และ

โรงงานอุตสาหกรรม 

   6.6.2  พื้นที่เกษตรกรรม ( Agricultural land : A) มีเน้ือที่ 315,825 ไร หรือรอยละ 78.98 ของ

พื้นที่ลุมนํ้าสาขา ประกอบดวย 

      1) นาขาว (A1) มีเน้ือที่ 14,891 ไร หรือรอยละ 3.73 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

      2 ) ไมยืนตน ( A3) มีเน้ือที่ 281,495 ไร หรือรอยละ 70.39 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

ประกอบดวยยางพารา ปาลมนํ้ามัน ไมยืนตนผสม และกระถิน สวนใหญเปนพื้นที่ปลูกยางพารา 

      3 ) ไมผล (A4) มีเน้ือที่ 18,982 ไร หรือรอยละ 4.75 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ซึ่งสวนใหญ

เปนพื้นที่ปลูกไมผลผสม 

      4) โรงเรือนเลี้ยงสัตว  (A7) มีเน้ือที่ 59 ไร หรือรอยละ 0.0 1 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

ไดแก โรงเรือนเลี้ยงสุกร 

      5 ) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  (A9) มีเน้ือที่ 398 ไร หรือรอยละ 0. 10 ของพื้นที่ลุมนํ้า

สาขา ไดแก สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 

   6.6.3  พื้นที่ปาไม (Forest land : F) มีเน้ือที่ 57,838 ไร หรือรอยละ 14.47 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

ประกอบดวยปาดิบสมบูรณ และปาดิบรอสภาพฟนฟู 

   6.6.4  พื้นที่นํ้า (Water Body : W) มีเน้ือที่ 1,839 ไร หรือรอยละ 0.46 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

ประกอบดวยแมนํ้า ลําคลอง ทะเลสาบ อางเก็บนํ้า บอนํ้าในไรนา และคลองชลประทาน 

   6.6.5  พื้นที่เบ็ดเตล็ด ( Miscellaneous land : M) มีเน้ือที่ 9,948 ไร หรือรอยละ 2.48 ของพื้นที่

ลุมนํ้าสาขา ประกอบดวยไมละเมาะ ทุงหญา บอลูกรัง และบอขุด 

 

 

 



45 
 

สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

ตารางท่ี 7 สภาพการใชท่ีดิน ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี  

  
ประเภทการใชที่ดิน 

เน้ือที่ 

  ไร รอยละ 

 

1. พื้นที่ชุมชนและส่ิงปลูกสราง (Urban and Built-up land : U) 14,456   3.61   

  

1) หมูบาน (U2) 8,935 

 

2.23 

 

   

 - หมูบาน (U201) 7,603 

 

1.90 

 

   

 - หมูบาน/ไมผลผสม (U201/A401) 1,332 

 

0.33 

 

  

2) สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ (U3) 3,355 

 

0.84 

 

  

3) สถานีคมนาคม (U4) 1,186 

 

0.30 

 

   

 - ถนน (U405) 1,186 

 

0.30 

 

  

4) ยานอุตสาหกรรม (U5) 980 

 

0.24 

        - โรงงานอุตสาหกรรม (U502) 980   0.24   

 

2. พื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural land : A) 315,825 

 

78.98 

 

  

1) นาขาว (A1) 14,891 

 

3.73 

 

   

 - นาราง (A100) 5,340 

 

1.34 

 

   

 - นา (A101) 9,551 

 

2.39 

 

  

2) ไมยืนตน (A3) 281,495 

 

70.39 

 

   

 - ไมยืนตนผสม (A301) 185 

 

0.05 

 

   

 - ยางพารา (A302) 273,158 

 

68.31 

 

   

 - ปาลมน้ํามัน (A303) 7,994 

 

2.00 

 

   

 - กระถิน (A308) 158 

 

0.04 

 

  

3) ไมผล (A4) 18,982 

 

4.75 

 

   

 - ไมผลผสม (A401) 15,077 

 

3.77 

 

   

 - สม (A402) 32 

 

0.01 

 

   

 - กระทอน (A417) 54 

 

0.01 

 

   

 - ทุเรียน (A403) 1,021 

 

0.26 

 

   

 - เงาะ (A404) 666 

 

0.17 

 

   

 - มะพราว (A405) 1,158 

 

0.29 

 

   

 - มังคุด (A419) 417 

 

0.10 

 

   

 - ลางสาด ลองกอง (A420) 160 

 

0.04 

 

   

 - เงาะ/มังคุด (A404/A419) 397 

 

0.10 
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ตารางท่ี 7 (ตอ)   

  
ประเภทการใชที่ดิน 

เน้ือที่ 

  ไร รอยละ 

  

4) โรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) 59 

 

0.01 

 

   

 - โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704) 59 

 

0.01 

 

  

5) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (A9) 398 

 

0.10 

 

   

 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม (A901) 57 

 

0.01 

   

  

 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา (A902) 341 

 

0.09 

 

 

3. พื้นที่ปาไม (Forest land : F) 57,838   14.47   

   

 - ปาดิบรอสภาพฟนฟู (F100) 1,461 

 

0.37 

        - ปาดิบสมบูรณ (F101) 56,377   14.10   

 

4. พื้นที่นํ้า (Water Body : W) 1,839 

 

0.46 

 

  

1) แหลงนํ้าธรรมชาติ (W1) 772 

 

0.19 

 

   

 - แมน้ํา ลําคลอง (W101) 713 

 

0.18 

 

   

 - ทะเลสาบ บึง (W102) 59 

 

0.01 

 

  

2) แหลงนํ้าที่สรางขึ้น (W2) 1,067 

 

0.27 

 

   

 - อางเก็บน้ํา (W201) 63 

 

0.02 

 

   

 - บอน้ําในไรนา (W202) 987 

 

0.25 

   

  

 - คลองชลประทาน (W203) 17 

 

0.00 

 

 

5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous land : M) 9,948   2.48   

  

1) ทุงหญาและไมละเมาะ (M1) 8,328 

 

2.08 

 

   

 - ทุงหญา (M101) 2,786 

 

0.70 

 

   

 - ไมละเมาะ (M102) 5,542 

 

1.38 

 

  

2) พื้นที่ลุม (M2) 1,237 

 

0.31 

 

  

3) เหมืองแร บอขุด (M3) 383 

 

0.09 

 

   

 - เหมืองเกา บอขุดเกา (M300) 46 

 

0.01 

 

   

 - เหมืองแร (M301) 47 

 

0.01 

 

   

 - บอลูกรัง (M302) 248 

 

0.06 

 

 

     - บอดิน (M304) 42   0.01   

  รวมเน้ือที่ 399,906   100.00   

ท่ีมา  :  ดัดแปลงจากสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1 สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน (2552) 
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 6.7  ทรัพยากรดิน 

   จากขอมูลดินมาตราสวน 1 :25,000 และรายงานสํารวจดินเพื่อการเกษตรจังหวัด

นครศรีธรรมราช (2553) พบวาในพื้นที่ ในลุมนํ้าสาขา คลองจันดี  สามารถจําแนกดินไดออกเปน 12 

กลุมชุดดิน  (ดังตารางที่ 8) และพื้นที่เบ็ดเตล็ด 5 หนวย ไดแก สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ( AQ) เขต

อุทยานแหงชาติ (NP) บอขุด บอยืมดิน (P) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) และพื้นที่นํ้า (W)  

ตารางท่ี 8 กลุมชุดดิน  และลักษณะเดนประจํากลุมชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 

กลุมชุดดิน ลักษณะเดน 

 

กลุมชุดดินในพื้นที่ลุม 

5 ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง  

การระบายนํ้าเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง 

6 ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 

การระบายนํ้าเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณตํ่า 

17 ดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก  

การระบายนํ้าเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณตํ่า 

 กลุมชุดดินในพื้นที่ดอนที่อยูในเขตดินช้ืน 

26 ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุตนกําเนิดดินเน้ือละเอียด  

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณตํ่า 

32 ดินรวนหรือดินทรายแปงละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมนํ้า  

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด การระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง 

34 ดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุตนกําเนิดดินเน้ือหยาบ  

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด การระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณตํ่า 

39 ดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุตนกําเนิดดินเน้ือหยาบ  

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด การระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณตํ่า 

45 ดินต้ืนถึงลูกรัง เศษหินหรือกอนหิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด  

การระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณตํ่า 

50 ดินรวนลึกปานกลางถึงเศษหิน กอนหินหรือชั้นหินพื้น ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 

การระบายนํ้าดี ความอุดมสมบูรณตํ่า 

51 ดินต้ืนถึงชั้นหินพื้น ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด การระบายนํ้าดีถึงคอนขางมาก 

ความอุดมสมบูรณตํ่า 
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สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

 

ตารางท่ี 8 (ตอ)  

กลุมชุดดิน ลักษณะเดน 

53 ดินเหนียวลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น ลูกรังหรือเศษหิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 

การระบายนํ้าดี ความอุดมสมบูรณตํ่า 

 พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 

62 พื้นท่ีลาดชันเชิงซอนท่ีมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต พื้นท่ีบริเวณน้ียังไมมีการศึกษา

สํารวจจําแนก เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีมีความลาดชันสูง  ซึ่งถือวายากตอการจัดการดูแลสําหรับ

การเกษตร 

ท่ีมา  :  ดัดแปลงจากสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน (2553) 
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ตารางท่ี 9 ลักษณะและสมบัติของดิน ในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 

กลุม 

ชุดดิน 

ระดับ 

ความ 

ลาดชัน 

ความลึกดิน 

(ซม.) 

การ 

ระบายนํ้า 

ความ 

อุดมสมบูรณ 
เน้ือดิน คาความเปนกรดดาง 

คาการแลกเปลี่ยน

ประจุบวก 
ความอิ่มตัวดวยดาง

(เปอรเซ็นต) 

คาการนํา 

ลักษณะอื่นๆ 
(cmol/kg soil) ไฟฟา 

ดินบน ดินลาง ดินบน ดินลาง ดินบน ดินลาง ดินบน ดินลาง ดินบน ดินลาง (mmho/cm) 

5 A >150 pd M M cl/c c 5.5-6.5 5.0-7.0 10-20 10-20 35-75 35-75 <2 - 

6 A >150 pd-spd L L sicl/sic sic/c 5.0-6.0 4.5-5.5 <10 <10 <35 <35 <2 - 

17 A >150 pd-spd L L sl/l scl 4.5-5.5 5.0-5.5 <10 <10 35-75 <35 <2 - 

26 A >150 wd L M cl/c c 5.0-6.5 4.5-5.5 10-20 <10 35-75 <35 <2 - 

26B B >150 wd L M cl/c c 5.0-6.5 4.5-5.5 10-20 <10 35-75 <35 <2 - 

26C C >150 wd L M cl/c c 5.0-6.5 4.5-5.5 10-20 <10 35-75 <35 <2 - 

26gm A >150 mw L M cl/c c 5.0-6.5 4.5-5.5 10-20 <10 35-75 <35 <2 พื้นท่ีบางแหงมีการทําคันนา 

32 A >150 wd L M l/sil sicl 4.5-6.0 5.0-5.5 10-20 10-20 <35 <35 <2 - 

32gm A >150 mw L M l/sil sicl 4.5-6.0 5.0-5.5 10-20 10-20 <35 <35 <2 พื้นท่ีบางแหงมีการทําคันนา 

34 A >150 wd L L sl scl 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35 <35 <2 - 

34B B >150 wd L L sl scl 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35 <35 <2 - 

34B/50B B >150/<100 wd L L sl/scl scl/vgscl 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35 <35 <2 - 

34C C >150 wd L L sl scl 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35 <35 <2 - 

34C/50C C >150/<100 wd L L sl/scl scl/vgscl 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35 <35 <2 - 

34D D >150 wd L L sl scl 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35 <35 <2 - 

34D/50D D >150/<100 wd L L sl/scl scl/vgscl 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35 <35 <2 - 

39 A >150 wd L L sl/ls sl 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35 <35 <2 - 

39B B >150 wd L L sl/ls sl 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35 <35 <2 - 

39C C >150 wd L L sl/ls sl 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35 <35 <2 - 

45 A <50 wd L L sl/l cl-vgc 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35/<35 <35/<35 <2 - 

45B B <50 wd L L sl/l cl-vgc 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35/<35 <35/<35 <2 - 

45C C <50 wd L L sl/l cl-vgc 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35 <35 <2 - 
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ตารางท่ี 9 (ตอ)  

กลุม 

ชุดดิน 

ระดับ 

ความ 

ลาดชัน 

ความลึกดิน 

(ซม.) 

การ 

ระบายนํ้า 

ความ 

อุดมสมบูรณ 
เน้ือดิน คาความเปนกรดดาง 

คาการแลกเปลี่ยน

ประจุบวก 
ความอิ่มตัวดวยดาง

(เปอรเซ็นต) 

คาการนํา 

ลักษณะอื่นๆ 
(cmol/kg soil) ไฟฟา 

ดินบน ดินลาง ดินบน ดินลาง ดินบน ดินลาง ดินบน ดินลาง ดินบน ดินลาง (mmho/cm) 

50 A <100 wd L L sl/scl vgscl 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35 <35 <2 พบเศษหินพวกหินทราย/หินคอรตไซด 

50B B <100 wd L L sl/scl vgscl 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35 <35 <2 พบเศษหินพวกหินทราย/หินคอรตไซด 

50C C <100 wd L L sl/scl vgscl 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35 <35 <2 พบเศษหินพวกหินทราย/หินคอรตไซด 

50C/51C C <100/<50 wd L L sl/scl/l/gl vgscl/vgcl 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35 <35 <2 พบเศษหินพวกหินทราย/หินคอรตไซด 

50D/51D D <100/<50 wd L L sl/scl/l/gl vgscl/vgcl 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35 <35 <2 พบเศษหินพวกหินทราย/หินคอรตไซด 

50E/51E E <100/<50 wd L L sl/scl/l/gl vgscl/vgcl 5.0-5.5 4.5-5.5 <10 <10 <35 <35 <2 พบเศษหินพวกหินทราย/หินคอรตไซด 

53B B <100 wd L L cl gc 5.0-5.5 5.0-5.5 <10 10-20 <35 <35 <2 - 

53C C <100 wd L L cl gc 5.0-5.5 5.0-5.5 <10 10-20 <35 <35 <2 - 

62 - - - - - - - - - - - - - - - 

AQ - - - - - - - - - - - - - - - 

NP - - - - - - - - - - - - - - - 

P - - - - - - - - - - - - - - - 

U - - - - - - - - - - - - - - - 

W - - - - - - - - - - - - - - - 

ท่ีมา  :  สวนสํารวจจําแนกดิน สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน (2553) 

คําอธิบายสัญลักษณ 

สัญลักษณ รอยละของความลาดชัน สภาพภูมิประเทศ  สัญลักษณ รอยละของความลาดชัน สภาพภูมิประเทศ 

A ความลาดชัน 0-2 % ราบเรียบ  D ความลาดชัน 12-20 % ลูกคล่ืนลอนชัน 

B ความลาดชัน 2-5 % ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย  E ความลาดชัน 20-35 % เนินเขา 

C ความลาดชัน 5-12 % ลูกคล่ืนลอนลาด     
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คําอธิบายสัญลักษณ (ตอ) 

สัญลักษณ คําอธิบาย สัญลักษณ คําอธิบาย  สัญลักษณ คําอธิบายคาการแลกเปลี่ยนประจุบวก 

<25 ตื้นมาก l ดินรวน  <3 ต่ํามาก 

25-50 ตื้น c ดินเหนียว   3-5 ต่ํา 

50-100 ลึกปานกลาง s ดินทราย   5-10 ต่ําปานกลาง 

100-150 ลึก cl ดินรวนปนเหนียว   10-15 ปานกลาง 

>150 ลึกมาก ls ดินทรายปนรวน  15-20 คอนขางสูง 

vpd การระบายนํ้าเลวมาก sl ดินรวนปนทราย  20-30 สูง 

pd การระบายนํ้าเลว sil ดินรวนปนทรายแปง  >30 สูงมาก 

spd การระบายนํ้าคอนขางเลว scl ดินรวนเหนียวปนทราย    

mw การระบายนํ้าดีปานกลาง sic ดินเหนียวบนทรายแปง  สัญลักษณ คําอธิบายคา B.S. 

wd การระบายนํ้าด ี sicl ดินรวนเหนียวปนทรายแปง  <35 ต่ํา 

sex การระบายนํ้ามากเกินไป gl ดินรวนปนกรวด  35-50 คอนขางต่ํา 

L ความอุดมสมบูรณต่ํา vgscl ดินรวนเหนียวปนทรายปนกรวดมาก  50-75 ปานกลาง 

M ความอุดมสมบูรณปานกลาง gc ดินเหนียวปนกรวด  >75 สูง 

H ความอุดมสมบูรณสูง vgcl ดินรวนเหนียวปนกรวดมาก    

  vgc ดินเหนียวปนกรวดมาก    

 
สัญลักษณ คําอธิบายคาการนําไฟฟา 

0-2 Non-saline ไมมีผลกระทบตอพืชสวนใหญ 

 2-4 Slighty saline : X1 พืชบางชนิดท่ีมีความไวตอระดับความเค็มอาจมีผลผลิตลดลง 

 4-8 Slighty saline : X2 พืชสวนใหญมีผลผลิตลดลง 

 8-16 Moderately saline : X3 พืชท่ีทนตอระดับความเค็มเทาน้ันท่ียังคงใหผลผลิตตามปกติ 

>16 Strongly saline : X4 พืชท่ีทนตอระดับความเค็มบางชนิดเทาน้ันท่ียังคงใหผลผลิตตามปกติ 
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สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

 6. 8  ทรัพยากรปาไม 

   6.8.1   พื้นที่ปาไมในเขตปาตามกฎหมาย  

       พื้นที่ปาไมในเขตปาตามกฎหมาย วิเคราะหจากการซอนทับขอมูลพื้นที่ปาอนุรักษ 

(อุทยานแหงชาติ)  พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  ( เขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไม ในพื้นที่  

ปาสงวนแหงชาติ) และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ตารางที่ 10 และภาพที่ 11) 

       1) อุทยานแหงชาติ ไดแก อุทยานแหงชาติเขาหลวง  ซึ่งประกาศ เปนเขตอุทยาน

แหงชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เลม 91 ตอนที่ 216 วันที่ 18 ธันวาคม 2517 มีเน้ือที่ตามประกาศประมาณ 

22,114 ไร อุทยานแหงชาตินํ้าตกโยง ซึ่งประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติในราชกิจจานุเบกษา เลม 108 

ตอนที่ 125 วันที่ 22 กรกฎาคม 2534 มีเน้ือที่ตามประกาศประมาณ 24,849 ไร อุทยานแหงน้ีมีพื้นที่อยู  

ในลุมนํ้าสาขาคลองจันดี เน้ือที่ 46,963 ไร หรือรอยละ 11.74 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา  

       2) เขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  ไดมีการ

จําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไม ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติตามมติคณะรัฐมนตรี 

วันที่ 10 มีนาคม 2535 และวันที่ 17 มีนาคม 2535 ออกเปน 2 เขต คือ เขตปาเพื่อการอนุรักษ (โซน  C)  

และเขตปาเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) ซึ่งจําแนกพื้นที่ในลุมนํ้าสาขาคลองจันดีไดดังน้ี 

         (1) เขตปาเพื่อการอนุรักษ (โซน  C) มีเน้ือที่ประมาณ 5,035 ไร หรือรอยละ 1.26 

ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา  

         (2) เขตปาเพื่อเศรษฐกิจ (โซน  E) มีเน้ือที่ประมาณ 10,416 ไร หรือรอยละ 2.60 

ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา  

ตารางท่ี 10  เขตปาไมตามกฎหมายในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองจันดี  

เขตปาตามกฎหมาย 
เน้ือที่ 

ไร รอยละ 

1. อุทยานแหงชาติ 46,963 11.74 

   - เขาหลวง 22,114 5.53 

   - นํ้าตกโยง 24,849 6.21 
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สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

ตารางท่ี 10  (ตอ)  

เขตปาตามกฎหมาย 
เน้ือที่ 

ไร รอยละ 

2. เขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดินปาไมในพื้นท่ีปาสงวนแหงชาต ิ 15,452 3.86 

   - เขตปาเพื่อการอนุรักษ (โซน C) 5,035 1.26 

   - เขตปาเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) 10,416 2.60 

3. เขตปฎิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตปาสงวนแหงชาต ิ 14,298 3.58 

 

 - เขตปาเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) 7,077 1.77 

 

 - เขตพื้นท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) 7,221 1.81 

หมายเหตุ : เน้ือท่ีปาไมตามกฎหมายและปาตามมติคณะรัฐมนตรี คํานวณดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ที่มา : กรมปาไม  (2553) และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ( 2553) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน

เพื่อเกษตรกรรม (2556) 

   6.8.2   พื้นที่ปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี  

   ตามมติคณะรัฐมนตรี  เร่ือง  การกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า เพื่อใหมีการอนุรักษ

ทรัพยากรที่เหมาะสมจึงไดแบงพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมนํ้าออกเปน 6 ชั้น คือ พื้นที่ลุมนํ้าชั้น 1A พื้นที่ลุมนํ้า

ชั้น 1B พื้นที่ลุมนํ้าชั้น 2 พื้นที่ลุมนํ้าชั้น 3 พื้นที่ลุมนํ้าชั้น 4 และพื้นที่ลุมนํ้าชั้น 5 จากขอกําหนดการใช

ประโยชนและการจัดการพื้นที่ลุมนํ้าชั้นคุณภาพตางๆ สรุปสาระสําคัญไดคือ  การใชประโยชนพื้นที่

ลุมนํ้าชั้น 1 และพื้นที่ลุมนํ้าชั้น 2 ซึ่งเปนพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญที่ตองสงวนรักษาไวเปนแหลง

ตนนํ้าลําธารและเปนพื้นที่ปาไมของประเทศ เน่ืองจาก มีลักษณะและสมบัติที่อาจมีผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดงายและรุนแรง ไมควรจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อใชทํา

การเกษตร สําหรับการใชประโยชนพื้นที่ลุมนํ้าชั้น 3 4 และพื้นที่ลุมนํ้าชั้น 5 น้ัน ใหใชทําการเกษตร

ไดแตตองมีมาตรการตามขอกําหนดการใชประโยชนพื้นที่ลุมนํ้า ไดแก  มาตรการดานการอนุรักษดิน

และนํ้า และการปองกันการชะลางพังทลายของดิน เปนตน ดังน้ัน ขอกําหนดตางๆ จึงมีมาตรการ  

ที่เขมงวดแตกตางกัน เพื่อปองกันการเสื่อมโทรมของดิน และใหสามารถใชประโยชนที่ดินได  

อยางยั่งยืนตอไป  พื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี ประกอบดวยชั้นคุณภาพลุมนํ้าดังน้ี (ตารางที่ 11 และ

ภาพที่ 12) 

       1) พื้นที่ลุมนํ้าชั้น 1A เปนพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 ซึ่ง มีสภาพเปนปาสมบูรณกอนป 2525 

โดยพื้นที่น้ี ควรสงวนรักษาไวเปนปาตนนํ้าลําธาร (หามมีการใชประโยชนอยางอ่ืน) มีเน้ือที่ประมาณ 

34,622 ไร หรือรอยละ 8.66 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 
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       2) พื้นที่ลุมนํ้าชั้น 1AR เปนพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 ซึ่ง มีสภาพเปนปาสมบูรณ กอนป 2525 

และมีสวนยางพาราปรากฏยูในแผนที่สวนยางของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ป 2529 โดยพื้นที่น้ี 

ควรสงวนรักษาไวเปนปาตนนํ้าลําธาร (หามมีการใชประโยชนอยางอ่ืน) มีเน้ือที่ประมาณ 5,154 ไร หรือ

รอยละ 1.29 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       3) พื้นที่ลุมนํ้าชั้น 1B เปนพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 ซึ่งสภาพปาถูก บุกรุก  หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงไปเพื่อพัฒนาการใชที่ดินรูปแบบอ่ืน กอน ป 2525 โดยพื้นที่น้ี ควรสงวนรักษาไวเปน  

ปาตนนํ้าลําธาร และควบคุมการใชประโยชนเปนพิเศษ มีเน้ือที่ประมาณ 4,546  ไร หรือรอยละ 1.14 

ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       4) พื้นที่ลุมนํ้าชั้น 1BR เปนพื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 ซึ่งสภาพปาถูก บุกรุก  หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงไปเพื่อพัฒนาการใชที่ดินรูปแบบอ่ืนกอน ป 2525 และมีสวนยางพาราปรากฏอยูในแผนที่

สวนยางของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ป 2529 โดยพื้นที่น้ี ควรสงวนรักษาไวเปนปาตนนํ้า  

ลําธาร และควบคุมการใชประโยชนเปนพิเศษ มีเน้ือที่ประมาณ 1,412 ไร หรือรอยละ 0.35 ของพื้นที่

ลุมนํ้าสาขา 

       5) พื้นที่ลุมนํ้าชั้น 2 เปนพื้นที่มีความลาดชันคอนขางสูง ซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมตอการ  

เปนปาตนนํ้าลําธาร และสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อกิจการที่สําคัญ เชน การทําเหมืองแร สวนยางพารา 

หรือพืชที่มีความมั่นคงตอเศรษฐกิจ มีเน้ือที่ประมาณ 21,819  ไร หรือรอยละ 5.46 ของพื้นที่ลุมนํ้า

สาขา 

       6) พื้นที่ลุมนํ้าชั้น 3 เปนพื้นที่มีความลาดเทสูง สามารถนํามาใชประโยชนไดทั้งกิจกรรม

ทําไม เหมืองแร และสามารถใชพื้นที่เพื่อการเกษตรไดโดยถาเปนบริเวณที่เปนดินลึกควรปลูกไมผล 

หรือไมยืนตน แตถาเปนบริเวณที่เปนดินต้ืนควรปลูกปาและทุงหญา มีเน้ือที่ประมาณ 25,199 ไร หรือรอยละ 

6.30 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       7) พื้นที่ลุมนํ้าชั้น 4 เปนพื้นที่มีความลาดชันตํ่า และปาถูกบุกรุกเปนพื้นที่ใชประโยชน  

เพื่อกิจการทําไม เหมืองแร และสามารถใชพื้นที่เพื่อการเกษตรได โดยถาเปนบริเวณที่เปนดินลึก และ  

มีความลาดชันมากควรปลูกไมผล แตถาเปนบริเวณที่มีความลาดชันนอยจะใชประโยชนเพื่อการปลูก  

พืชไรได มีเน้ือที่ประมาณ 51,091 ไร หรือรอยละ 12.77 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       8) พื้นที่ลุมนํ้าชั้น 5 เปนพื้นที่ราบลุม มีเน้ือที่ประมาณ 256,063 ไร หรือรอยละ 64.03 

ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 
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ตารางท่ี 11  ชั้นคุณภาพลุมนํ้าในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 

ชั้นคุณภาพลุมนํ้า 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

  ลุมนํ้าชั้นที่ 1A 34,622 8.66 

  ลุมนํ้าชั้นที่ 1AR 5,154 1.29 

  ลุมนํ้าชั้นที่ 1B 4,546 1.14 

  ลุมนํ้าชั้นที่ 1BR 1,412 0.35 

  ลุมนํ้าชั้นที่ 2 21,819 5.46 

  ลุมนํ้าชั้นที่ 3 25,199 6.30 

  ลุมนํ้าชั้นที่ 4 51,091 12.77 

  ลุมนํ้าชั้นที่ 5 256,063 64.03 

รวมเน้ือท่ี 399,906 100.00 

ที่มา  : 2ดัดแปลงจากกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม2 สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2548) 
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7. อุปกรณและข้ันตอนการดําเนินงาน  

 7.1  อุปกรณ 

   7.1.1  แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลําดับชุด L 7018 

   7.1.2  แผนที่กลุมชุดดินในรูปแบบดิจิตอลและรายงานสํารวจดินเพื่อการเกษตรจังหวัด

นครศรีธรรมราช มาตราสวน 1:25,000 (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน, 2553) 

   7.1.3  แผนที่สภาพการใชที่ดินของจังหวัดนครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2552 มาตราสวน 1:25,000 

(สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน, 2553) 

   7.1.4  แผนที่ขอบเขตลุมนํ้าสาขา คลองจันดี  (รหัส 2202) (สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา , 

2552) 

   7.1.5  แผนที่ขอบเขตการปกครอง (กรมการปกครอง, 2553) 

   7.1.6  แผนที่เสนชั้นนํ้าฝน (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554) 

   7.1.7  แผนที่ชลประทาน (สํานักงานชลประทานนครศรีธรรมราช กรมชลประทาน, 2555) 

   7.1.8  เคร่ืองวัดพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) 

   7.1.9  เคร่ืองคอมพิวเตอร โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และโปรแกรม Microsoft Office 

 7.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

   7.2.1  ประมวลประเด็นปญหาที่เกิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมนํ้า 

ซึ่งเปนผลจากกระบวนการพัฒนาในอดีตที่ผานมา  โดยนํามาเปนขอมูลเบื้องตนที่จะใช ประกอบการ

พิจารณากําหนดทิศทางการใชประโยชนที่ดิน เพื่อการพัฒนาดานการเกษตรไดอยาง ถูกตองและ

เหมาะสมในอนาคต 

   7.2.2  รวบรวมขอมูล ไดแก ขอมูลทางดานทรัพยากรตางๆ เชน ขอมูลกลุมชุดดินของจังหวัด

นครศรีธรรมราช  มาตราสวน 1:25,000 ขอมูลภูมิอากาศ ขอมูลภูมิประเทศ ขอมูลทรัพยากรนํ้า (แหลงนํ้า

ธรรมชาติ และแหลงนํ้าที่สรางขึ้น) ขอมูลสถานภาพและการใชประโยชน ขอมูลขอบเขตลุมนํ้า ขอมูล

ขอบเขตการปกครอง  นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดลอม ซึ่งจะมีทั้งขอมูลทุติยภูมิ โดยรวบรวมจากหนวยงาน เอกสารผลการวิจัยตางๆ และ

ขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งจัดหาตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

   7.2.3  วิเคราะหขอมูล  

      1) ตรวจสอบและจัดเตรียมขอมูลตางๆ ในพื้นที่ลุมนํ้าสาขา คลองจันดี  (รหัส 2202 ) 

ดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และจัดเตรียม

ขอมูลดวยวิธีการคัดเลือกและการซอนทับระหวางขอมูลตางๆ กับขอบเขตลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 
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      2) การวิเคราะหขอมูลภูมิอากาศเพื่อหาปริมาณการระเหยและการคายนํ้าอางอิง ปริมาณ

นํ้าฝนที่เปนประโยชน  และชวงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยใชขอมูลปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย และ

คาศักยภาพการคายระเหยนํ้าของพืชรายเดือนเฉลี่ย  (Evapotranspiration : ETo) ซึ่งคํานวณโดยใช

โปรแกรม CROPWAT for Windows Version 4.3 และพิจารณาจากระยะเวลาชวงที่เสนนํ้าฝน  

อยูเหนือเสน 0.5  ศักยภาพการคายระเหยนํ้า ถือเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช  

       3) จัดทําสถานภาพทรัพยากรดินที่พบปญหาและขอจํากัดตอการใชประโยชนในพื้นที่

ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี (รหัส 2202) และแนวทางการแกไข  โดยใชขอมูลกลุมชุดดินมาวิเคราะห ซึ่งจัด

ตามลักษณะและสมบัติของดินในแตละกลุมชุดดิน แบงออกเปนกลุม ดังน้ี  

         (1) ดินคอนขางเปนทราย  

         (2) ดินต้ืนปนกรวด  

       4) การ ประเมินการชะลางพังทลายของดินในลุมนํ้าสาขาคลองจันดี (รหัส 2202) โดย

ใชวิธีประเมินตามสมการการสูญเสียดินสากล ( Universal Soil Loss Equation: USLE) คาปจจัยที่ใช

ในการสมการไดจากขอมูลกลุมชุดดินมาวิเคราะหรวมกับขอมูลสภาพการใชที่ดินและเสนชั้นนํ้าฝน 

เมื่อประเมินคาปจจัยทั้ง 6 ตามคูมือการประเมินการสูญเสียดินในประเทศไทยแลว  ทําการจัดชั้นความ

รุนแรงของการสูญเสียดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545)  โดยจําแนกระดับการสูญเสียดินเปน 5 ระดับ ดังน้ี  

นอย (0-2 ตัน/ไร/ป)  ปานกลาง (2-5 ตัน/ไร/ป)  รุนแรง (5-15 ตัน/ไร/ป)  รุนแรงมาก (15-20 ตัน/ไร/ป) 

และรุนแรงมากที่สุด (มากกวา 20 ตัน/ไร/ป)   

      5) การ วิเคราะหขอมูลกลุมชุดดิน ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน และขอมูล ความรุนแรง 

ของการสูญเสียดิน ในพื้นที่ลุมนํ้าสาขา คลองจันดี  (รหัส 2202) มาวิเคราะหรวมกันโดยการซอนทับ

ขอมูลดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อจัดทําหนวยที่ดินสําหรับ ประกอบ การ 

วางแผนการใชที่ดิน   ซึ่งไดใชสัญลักษณแทนขอมูลที่พบ   เชน ขอมูลชลประทานใชสัญลักษณ I  

การยกรองเพื่อปลูกไมยืนตนหรือไมผลในพื้นที่ลุมใชสัญลักษณ M การใชที่ดินปลูกขาวในพื้นที่ดอน

ใชสัญลักษณ b  การมีความรุนแรงของการสูญเสียดินปานกลาง ใชสัญลักษณ (E2) และการมีความ

รุนแรงของการสูญเสียดินมากใชสัญลักษณ (E3) 

      6) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในภาคสนาม โดยเปรียบเทียบจากขอมูลที่ไดมีการ

วิเคราะหและทําการปรับขอมูลใหตรงกับในสภาพพื้นที่จริง 

      7) การ ประเมินคุณภาพที่ดิน ซึ่งหนวยที่ดินแตละหนวยน้ันจะมีลักษณะเฉพาะและ  

จะถูกนําไปใชประกอบการวิเคราะหความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งในการ
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ประเมินคุณภาพของดินน้ันจะจัดชั้นตามชั้นมาตรฐานของแตละปจจัยพิจารณา คุณภาพที่ดินที่ได

นํามาใชในการพิจารณาในคร้ังน้ีประกอบดวย 

         (1) ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (o) ปจจัยพิจารณา ไดแก สภาพการ

ระบายนํ้า 

         (2) ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร (s) ปจจัยพิจารณา ไดแก ความอุดมสมบูรณ

ของดิน โดยจะพิจารณาประเมินความอุดมสมบูรณของดินจากธาตุอาหารหลัก คือ ธาตุไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 

         (3) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) ปจจัยพิจารณา ไดแก ความจุแลกเปลี่ยนแคต

ไอออน (Cation Exchange Capacity : C.E.C.) และอัตรารอยละความอ่ิมตัวเบส ( Base Saturation 

Percentage : %BS) ซึ่งทั้งสองปจจัยน้ีจะใชขอมูลดินลางในการพิจารณา 

         (4) สภาวะการหยั่งลึกของราก (r) ปจจัยพิจารณา ไดแก ความลึกของดิน และชั้นการ

หยั่งลึกของราก 

         (5) สภาวะการเขตกรรม (k) ปจจัยพิจารณา ไดแก ชั้นความยากงายในการเขตกรรม 

โดยจะพิจารณาจากเน้ือดินเปนหลัก 

         (6) การมีเกลือมากเกินไป (x) ปจจัยพิจารณา ไดแก คาการนําไฟฟา 

         (7) สารพิษ (z) ปจจัยพิจารณา ไดแก ปฏิกิริยาดิน (pH)  

         (8) ศักยภาพการใชเคร่ืองจักร (w) ปจจัยพิจารณา ไดแก ความลาดชัน 

       8) จัดจําแนกความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยใชหลักการ  

ของ FAO framework ค.ศ. 1983 ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในประเทศมีหลายชนิด เชน ขาว ยางพารา 

ปาลมนํ้ามัน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

       9) ขอมูลเฉพาะดาน ทําการวิเคราะหในดานตางๆ ดังน้ี 

         (1) การวิเคราะหระดับความรุนแรงของปญหาที่ดินจากการใชประโยชนที่ดิน เพื่อ

แนะนําแนวทางการอนุรักษดินและนํ้า 

         ( 2) การวิเคราะหหาคาศักยภาพการคายระเหยนํ้า ( ETo) เพื่อประเมินชวงระยะเวลา

ในการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 

         ( 3) การวิเคราะหความตองการนํ้าของพืช  

         (4) การวิเคราะหนโยบายที่เกี่ยวของทั้งทางดานการอนุรักษ การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

   7.2.4  จัดทํารายงานและแผนที่ 
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8. ผลการศึกษา  

 8.1  ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีลุมนํ้า  

   ลุมนํ้าสาขาคลองจันดีมีเน้ือที่ลุมนํ้า 639.85 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะคลาย รูปสี่เหลี่ยม 

เน่ืองจากมีคาอัตราสวนระหวางความกวางตอความยาวเฉลี่ยของลุมนํ้า (From Factor : FF) เทากับ 0.89 

และมีคาสัมประสิทธิ์ความหนาแนน (Compactness coefficient : Kc) เทากับ 1.57 โดยจุดสูงสุดอยูทาง

ทิศเหนือของพื้นที่ลุมนํ้าสาขาในพื้นที่ตําบลชางกลาง อําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความสูง

ประมาณ 1,418 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ซึ่งเปนพื้นที่ตนนํ้า และกอใหเกิดลํานํ้าสาขาที่สําคัญ

หลายสาย  

 8.2  การประเมินความตองการใชนํ้าในกิจกรรมตางๆ  

   8.2.1  ความตองการนํ้าเพื่อการเกษตร 

       จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการ จัดทํา  

แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองจันดีของกรมทรัพยากรนํ้า ป 2549 ได

ประเมินความตองการนํ้าเพื่อการเกษตร โดยอาศัยขอมูลอันไดแกระบบการปลูกพืช แผนการ

เพาะปลูก พื้นที่ชลประทาน พื้นที่การเพาะปลูกในฤดูฝน-ฤดูแลง ในแตละลุมนํ้าสาขา โดยใช

แบบจําลองฝนใชการและแบบจําลองนํ้าเพื่อชลประทาน ซึ่งสามารถประเมินคาความตองการใชนํ้า

ของพื้นที่เกษตรที่มีกิจกรรมการปลูกพืชประเภทตางๆ โดยประเมินความตองการนํ้าในลุมนํ้าสาขา

คลองจันดีเพื่อการเกษตรประมาณ 34.16 ลานลูกบาศกเมตรตอป 

       ความตองการนํ้าของพืช คือ ปริมาณนํ้าที่พืชตองการใชในการเจริญเติบโต รวมถึง

ปริมาณนํ้าที่สูญเสียไปจากแปลงปลูก โดย กระบวนการคายนํ้าของพืช ( Transpiration) และการระเหย 

(Evaporation) จากผิวดินโดยตรง มีหนวยความตองการนํ้าของพืชเปนความลึกตอหนวยเวลาหรือ

ปริมาณของนํ้าตอหนวยเวลา เน่ืองจากในแตละทองที่มีภูมิอากาศที่แตกตางกัน ทําใหปริมาณการ  

ใชนํ้าของพืชแตละชนิดแตกตางกันตามสภาพภูมิอากาศของทองที่น้ันๆ นอกจากน้ีแลวยังขึ้นอยูกับ

ชวงระยะเวลาการปลูก สภาพภูมิประเทศ และคุณสมบัติของดินที่ใชในการปลูกพืชอีกดวย 

       การศึกษาเพื่อคํานวณหาความตองการนํ้าของพืชน้ัน สามารถทําไดหลายวิธี ซึ่งวิธีที่ใช

อยางกวางขวาง คือ การหาปริมาณการใชนํ้าของพืชโดยอาศัยขอมูลภูมิอากาศ หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา 

การหาคาความตองการนํ้าของพืชอางอิง (Reference Crop Evapotranspiration, ETo) (ธีระพล, 2549)  

       ความตองการนํ้าของพืชอางอิง ( ETo) หมายถึง ปริมาณนํ้าที่สูญเสียไปจากพื้นที่

เพาะปลูกที่มีพืชปกคลุมอยูอยางทั่วถึง โดยที่ดินจะตองมีความชื้นอยูอยางเพียงพอกับความตองการ

ของพืชตลอดเวลา และมีบริเวณกวางใหญพอที่จะไมทําใหการระเหยและการคายนํ้าของพืชไดรับผล
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จากอิทธิพลภายนอกมากนัก การคํานวณหาคาความตองการนํ้าของพืชอางอิงน้ีเปนการนําเอาขอมูล

ของสภาพภูมิอากาศ ณ ชวงเวลา และสถานที่ที่สนใจ มีการวิเคราะหและปรับปรุงขอมูล และแบงชวง 

ใหตรงกับชวงการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งสามารถคํานวณไดหลายวิธี เชน Modifide Penman Renman 

Monteith E pan เปนตน (กรมชลประทาน, 2554) 

       เมื่อทราบคาความตองการนํ้าของพืชอางอิง ( ETo) แลว ยังตองทราบคาสัมประสิทธิ์

การใชนํ้าของพืช (Crop Coefficient, Kc) ของพืชที่สนใจ ซึ่งคาสัมประสิทธิ์การใชนํ้าของพืช ( Kc) คือ 

คาคงที่ของแตละพืชที่ไดจากความสัมพันธระหวางปริมาณการใชนํ้าของพืช (Evapotranspiration, ET) 

ที่ทําการทดลองและจากการตรวจวัดไดกับผลการคํานวณหาคาความตองการนํ้าของพืชอางอิง ( ETo) 

โดยจะอยูในรูปสมการ ดังน้ี 

              ET  = Kc (ETo) 

        กําหนดให ET  = ปริมาณการใชนํ้าของพืช 

              Kc  = สัมประสิทธิ์การใชนํ้าของพืช 

              ETo = ปริมาณการใชนํ้าของพืชอางอิง 

    สําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ไดการคํานวณของ Penmann Monteith และใชคาสัมประสิทธิ์

การใชนํ้าของพืชจากขอมูลของสํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า กรมชลประทาน (2554) โดยไดแสดง

รายละเอียดความตองการนํ้าของพืชสําคัญในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี (รหัส 2202) ไวในตารางที่ 12 
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5ตารางท่ี 12 ปริมาณความตองการนํ้าของพืชในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 

เดือน 
ปริมาณการใชนํ้าของพืช (มม.) 

ขาวนาป ขาวนาปรัง ไมผล ไมยืนตน 

  ม.ค.   176.87 - 195.36 115.6 

  ก.พ.   103.80 - 194.33 120.7 

  มี.ค.   - - 185.04 145.7 

  เม.ย.   - 164.36 181.16 146.1 

  พ.ค.   - 206.93 156.84 131.8 

  มิ.ย.   - 181.31 248.85 118.5 

  ก.ค. 

 

- 111.71 319.55 129.9 

  ส.ค.   - - 338.77 133.9 

  ก.ย.   - - 270.18 118.5 

  ต.ค.   - - 262.66 114.7 

  พ.ย.   105.64 - 234.75 93.9 

  ธ.ค.   155.27 - 187.91 98.9 

รวม/ฤดูกาล (มม.) 541.58 664.31 2,775.41 1,468.20 

ลบ.ม./ไร 866.53 1,062.89 4,440.66 2,349.12 

5หมายเหตุ :   คํานวณคา ETo   ดวยโปรแกรม Cropwat for Windows Version 4.3 

5ที่มา :   สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า  กรมชลประทาน (2554) 

   8.2.2  ความตองการนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

       ประเมินไดจากขอมูลประชากรในลุมนํ้าและอัตราการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

ซึ่งอัตราการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคน้ันใชเกณฑจากกรมทรัพยากรนํ้า (2546) โดยแบงเปนการใชนํ้า  

ในเขตเทศบาลมีอัตราการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคอัตรา 120 ลิตรตอคนตอวัน และการใชนํ้าของ

ประชากรในชนบทมีอัตราการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอัตรา 50 ลิตรตอคนตอวัน  

       จากการศึกษาดานเศรษฐกิจ พบวา ลุมนํ้าสาขาคลองจันดีมีประชากรในเขตเทศบาล 

8,643 คน และประชากรนอกพื้นที่เทศบาล 80,038 คน เมื่อนํามาวิเคราะหความตองการนํ้า  

เพื่อการอุปโภคบริโภค สรุปไดวาลุมนํ้าสาขาคลองจันดีมี ความตองการนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

ทั้งหมด 5.039 ลานลูกบาศกเมตร 
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   8.2.3  ความตองการนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

5       ใชเกณฑการประเมินจากรายงานการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  

ในพื้นที่ลุม คลองจันดี ซึ่งประเมินความตองการนํ้าเพื่ออุตสาหกรรมที่ไมใชนํ้าในกระบวนการผลิต 

ไดแก อุตสาหกรรมเกษตร (โรงสีขาว) อุตสาหกรรมแปรรูปไม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อัตราการใชนํ้าในการทํางาน คือ 50 ลิตรตอคนตอวัน 

5ตารางท่ี 13 อัตราการใชนํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามประเภทกิจการโรงงาน 

5ที่มา :  สถาบันสารสนเทศการใชทรัพยากรนํ้าเพื่อการเกษตร (2553) 

 8.3  สถานภาพทรัพยากรดิน 

   พื้นที่เพาะปลูกในประเทศไทยประสบปญหาทั้งดานกายภาพ และดานความอุดมสมบูรณของ ดิน 

ซึ่งปญหาเหลาน้ีจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับลักษณะของดิน การใชประโยชนที่ดินรวมทั้งการ จัดการ

ของเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการใชประโยชนทางการเกษตรอยางตอเน่ืองมาเปน  

ระยะเวลานาน โดยขาดการจัดการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เปนเหตุใหดินเสื่อมโทรมลง ความอุดมสมบูรณ

และปริมาณอินทรียวัตถุในดินลดลง สงผลใหปริมาณผลผลิตลดลง ซึ่งจะกระทบกับรายได 

ของเกษตรกรและตนทุนสําหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป ขอจํากัดของดินบางอยางทําให  

ดินไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในทางการเกษตร เชน พื้นที่ที่เปนดินต้ืนจะมีผลตอการหยั่งลึกของราก

ในดิน กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของพืช ดังน้ันการศึกษาถึงสถานภาพของ

ทรัพยากร ที่ดินในพื้นที่ลุมนํ้าจะชวยใหเขาใจถึงสภาพปญหาและนําไปสูการวางแผนการใช

ประโยชนที่ดิน อยางถูกตองเหมาะสม ตรงกับความตองการของเกษตรกรในพื้นที่ลุมนํ้า รวมทั้ง

สามารถปองกันและแกไขปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   จากการศึกษาลักษณะและสมบัติของดินในพื้นที่ลุมนํ้าสาขา คลองจันดี ( รหัส 2202) สามารถ

สรุปปญหาหรือขอจํากัดของทรัพยากรที่ดินไดดังน้ี (ตารางที่ 14 และภาพที่ 13) 

รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก 
ปริมาณความตองการนํ้า 

(ลบ.ม./วัน) 

อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 12 

อุตสาหกรรมถลุง หรือหลอโลหะ 5 

ผลิตภัณฑไม เครื่องเรือน 3 

อุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ 7 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 8 
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ตารางท่ี 14 สภาพพื้นท่ี และขอจํากัดของทรัพยากรดินในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 

ขอจํากัดของทรัพยากรดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

ดินมีขอจํากัดในพื้นท่ีลุม 6,377   1.60   

 - ดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า 6,377   1.60   

ดินมีขอจํากัดในพื้นท่ีดอน 152,290  38.08   

 - ดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า 121,749  30.44   

 - ดินต้ืนปนกรวด 17,932  4.49   

 - ดินต้ืนถึงชั้นหินพื้น 12,609  3.15   

พื้นท่ีลาดชันเชิงซอน 80,960   20.24   

พื้นท่ีไมพบดินมีขอจํากัด 143,442  35.87   

หนวยดินเบ็ดเตล็ด 16,837   4.21   

 - พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 249  0.06   

 - ที่ดินดัดแปลง 46  0.01   

 - บอขุด บอยืมดิน 247  0.06   

 - พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 13,270  3.32   

 - ถนน 1,186  0.30   

 - พื้นที่นํ้า 1,839   0.46   

รวม 399,906   100.00   

ท่ีมา  :  ดัดแปลงจากสวนสํารวจจําแนกดิน สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน (2553) 

   8.3.1  ดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า 

       ดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า  ไดแก กลุมชุดดินที่ 17  34   39  และกลุมชุดดินที่  50  

ทุกความลาดชัน เน้ือดินบนเปนดินรวนปนทราย เน้ือดินลางเปนดินรวนปนทรายหรือรวนเหนียวปนทราย 

พบในสภาพพื้นที่ราบเรียบ การระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนดางเล็กนอย 

       ขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  ดินจะมีความสามารถในการอุมนํ้าและดูดซับธาตุ

อาหารของดินตํ่าถึงตํ่ามาก ธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืชสูญเสียไปในดินชั้นลางหรือออกไป  

นอกพื้นที่ไดงาย เมื่อมีการใหนํ้าหรือมีฝนตก เมื่อฝนทิ้งชวงพืชจะแสดงอาการขาดนํ้า เชน เห่ียวเฉา หรือ

อาจตายได 
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       ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช ดินกลุมน้ีเหมาะสําหรับการปลูกไมผล ปาลมนํ้ามัน 

และยางพารา รวมทั้งสามารถพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวไดดวย แตมีขอจํากัดเล็กนอยเน่ืองจาก  

เน้ือดินคอนขางเปนทรายจึงมีความอุดมสมบูรณตํ่า และเกิดการชะลางสูญเสียหนาดินไดงายในพื้นที่

ลาดชัน  และดินกลุมน้ีไมเหมาะสําหรับการทํานา เน่ืองจากสภาพพื้นที่ไมราบเรียบ ดินมีการ  

ระบายนํ้าดี จึงยากตอการกักเก็บนํ้า 

       แนวทาง การจัดการ  การใชประโยชนของพืชบริเวณน้ี คือ การเลือกชนิดพืชที่มี

ศักยภาพเหมาะสมมาปลูก มีการปรับปรุงบํารุงดินรวมกับมีระบบการอนุรักษดินและนํ้า เชน ในกรณีที่

ปลูกขาว ควรไถกลบตอซังปลอยทิ้งไว 3-4 สัปดาห หรือไถกลบพืชปุยสด (โสนอัฟริกัน หรือโสน

อินเดีย 3-5 กิโลกรัมตอไร ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปลอยทิ้งไว 1-2 สัปดาห) รวมกับการใชปุยอินทรียนํ้า 

หรือปุยเคมีสูตร 16-16-8 ใสปุยแตงหนาหลังปกดํา 35-45 วัน พัฒนาแหลงนํ้าไวใชในชวงที่ขาว  

ขาดแคลนนํ้า หรือใชปลูกขาวคร้ังที่ 2 หรือปลูกพืชไร พืชผัก หรือพืชตระกูลถั่วหลังการเก็บเกี่ยวขาว 

โดยทํารองแบบเต้ีย ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียนํ้า 

ในกรณีปลูกพืชไร พืชผัก หรือไมผล ควรยกรองกวาง 6-8 เมตร คูนํ้ากวาง 1.0-1.5 เมตร และมีคันดิน

อัดแนนลอมรอบ ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร รวมกับการใชปุยอินทรียนํ้า

หรือปุยเคมี หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 

20-35 กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือ

ปุยคอกรวมกับปุย อินทรียนํ้าหรือปุยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลงนํ้าชลประทาน  และ

จัดระบบการใหนํ้าใน แปลงปลูก  

   8.3.2  ดินต้ืน  

       ดินต้ืนในพื้นที่ดอน ไดแก กลุมชุดดินที ่45  และกลุมชุดดินที ่51 ทุกความลาดชัน พบใน

พื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนชัน เน้ือดินบนเปนดินรวนปนทราย ดินลางเปนดินรวน

เหนียวปนกอนกรวดมาก  

       ขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  ดินต้ืนถึงชั้นลูกรังมีเศษหิน กอนหินปะปนอยู  

ในเน้ือดินต้ังแตรอยละ 35 โดยปริมาตรหรือมากกวา ภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน หรือ  

มีชั้นหินพื้นต้ืนกวา 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินต้ืนจะเปนอุปสรรคตอการชอนไชของรากพืช  

ลงไปหาอาหาร นอกจากน้ียังมีสวนที่เปนดินนอย ทําใหมีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหาร และ

อุมนํ้าตํ่ามาก พืชจะขาดนํ้าทําใหเห่ียวเฉาไวกวาพื้นที่อ่ืน 

       ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช ดินกลุมน้ีเหมาะสมนอยสําหรับการปลูกพืชไร หรือ

ไมผลทั่วไป เน่ืองจากดินมีชั้นกอนกรวดหรือชั้นลูกรังภายในความลึก 50 เซนติเมตร ซึ่งจะขัดขวาง

การเจริญเติบโตของรากพืช แตอาจใชปลูกยางพารา และพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวได 
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       แนวทาง การจัดการ  เลือกพื้นที่ที่มีหนาดินหนาและไมมีเศษหินหรือกอนหิน  

อยูบริเวณหนาดินมาก ทําเกษตรกรรมแบบวนเกษตรหรือแบบผสมผสาน โดยไมทําลายไมพื้นลาง 

ขุดหลุม ปลูก พรอมปรับปรุงดินดวยปุยหมักอัตรา 25-50 กิโลกรัมตอหลุม หรือปุยคอกอัตรา 10-20 

กิโลกรัมตอหลุม รวมกับปุยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก มีระบบอนุรักษดินและนํ้า เชน ใชวัสดุคลุมดิน

หรือปลูกหญาแฝก เพื่อรักษาความชื้นและลดการกรอนของดิน พัฒนาแหลงนํ้าไวใชในระยะที่  

ฝนทิ้งชวง นานหรือพืช ขาดนํ้า สําหรับในพื้นที่ที่มีหินกระจัดกระจายอยูบนดินมาก ไมเหมาะสม  

ตอการเกษตร ควรปลอยไวใหเปนปาธรรมชาติเพื่อเปนแหลงตนนํ้าลําธาร 

   8.3.3  พื้นที่ลาดชันเชิงซอนหรือพื้นที่ภูเขา  

       พื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต หรือเปนพื้นที่ภูเขา ไดแก กลุมชุดดินที่ 62 

ซึ่งไมเหมาะสมตอการเกษตรกรรม  

       ขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน  พื้นที่มีความลาดชันสูงเกิดการชะลางพังทลายและ

สูญเสียหนาดินไดงาย 

       แนวทาง การจัดการ  ควรรักษาไวใหเปนปาธรรมชาติ เพื่อเปนที่อยูอาศัยและเปน  

แหลงเพาะพันธุของสัตวปา รวมถึงเปนแหลงตนนํ้าลําธาร  

 8.4  การชะลางพังทลายของดินในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขา 

   การชะลางพังทลายของดิน (soil erosion) ที่เปนปจจัยทางกายภาพอยางหน่ึง การชะลางพังทลาย

ของดินน้ัน มีผลใหเกิดความเสื่อมโทรมของดินและผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า นอกจากน้ี ตะกอน  

ของดินจะไปทับถมในแมนํ้าลําธารตางๆ จนทําใหต้ืนเขินและความสามารถในการเก็บกักนํ้า ลดลง  

ในบริเวณที่มีการชะลางพังทลายสูงไมเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชไร  หากจําเปนตองทําการเกษตร

ในพื้นที่ดังกลาว ควรจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าใหสอดคลองตามลักษณะและนโยบาย ในพื้นที่

อยางเหมาะสม ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันการชะลางพังทลายของดิน  เพื่อ

รักษาศักยภาพทางดานเกษตรกรรมของทรัพยากรที่ดินตอไป 

   สําหรับการประเมินการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี ไดคํานวณ

สอดคลองกับสมการการสูญเสียดินสากล หรือ Universal Soil Loss Equation, USLE (Wischmeier 

and Smith, 1965)  ซึ่งสมการน้ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชประเมินการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่เกษตร 

และเปนการชะลางพังทลายของดินที่เกิดจากการกระทําของนํ้า ไมรวมถึงการชะลางพังทลาย 

ที่เกิดจากลม สมการดังกลาวพิจารณาการชะลางพังทลายของดินจากการตกกระทบของเม็ดฝน 

(raindrop erosion) และแบบแผน (sheet erosion) ไมครอบคลุมถึงการชะลางพังทลายแบบร้ิว (rill erosion) 

และแบบรอง (gully erosion) (Wischmeier and Smith, 1965) ซึ่งปจจัยที่นํามาพิจารณาในสมการน้ี 
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ไดแก ปริมาณนํ้าฝน ความแรงของนํ้าฝน ลักษณะของดิน ลักษณะของพืชคลุมดิน สภาพของ พื้นที่ 

และมาตรการระบบอนุรักษดินและนํ้า โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแตละปจจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 

   8.4.1  ปจจัยที่เกี่ยวของกับฝน  (erosivity factor) เปนคาความสัมพันธของพลังงานจลน 

ของเม็ดฝนที่ตกกระทบผิวหนาดินกับปริมาณความหนาแนนของฝนในชวงระยะเวลาหน่ึง  

ซึ่งความสัมพันธน้ีไดมีผูศึกษาและนํามาประยุกตใชอยางกวางขวาง ( Kunta, 2009) ในการศึกษาน้ีได

นําคาสหสัมพันธระหวางคาปจจัยการกัดกรอนของฝน สอดคลองตามวิธีการของ Wischmeier (กรม

พัฒนาที่ดิน, 2545)  ตามที่มนูญและคณะศึกษาไวมาวิเคราะหรวมกับขอมูลปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายป 

(average annual rainfall)  ในชวงระยะเวลา 40 ป  (พ.ศ. 2514-2554) ไดคาปจจัยที่เกี่ยวของกับฝน

สําหรับพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 

       การประเมินคาปจจัยการชะลางพังทลายของฝน ใชเสนชั้น นํ้าฝน รายปเฉลี่ย (มิลลิเมตร) 

ของกรมอุตุนิยมวิทยา มาคํานวณหาคา R จากสูตร 

        R  =  0.4996X-12.1415  

        จากสูตรคา R ที่ไดจะมีหนวยเปนตันตอเฮกเตอรตอป ทําการแปลงเปนหนวย

ตันตอไรตอป (6.25 ไร เทากับ 1 เฮกเตอร) 

   8.4.2  ปจจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะของดิน (erodibility factor) เปนคาความคงทนของดิน 

ภายใตสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกันดินแตละชนิดจะทนตอการชะลางพังทลายที่แตกตางกัน 

สอดคลองตามหลักการของ Wischmeier น้ัน สามารถวิเคราะหคาปจจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะดินน้ี 

จากภาพ Nomograph โดยประเมินไดจากสมบัติของดิน 5 ประการคือ 1) ผลรวมปริมาณรอยละดินทรายแปง

และปริมาณรอยละของทรายละเอียดมาก 2) ปริมาณรอยละของทราย 3) ปริมาณรอยละอินทรียวัตถุในดิน 

4) โครงสรางของดิน และ 5) การซาบซึมนํ้าของดิน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน (2545) ไดศึกษาปจจัยดังกลาว

และใหคาปจจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะของดินสอดคลองตามกลุมชุดดิน ( soil group) โดยดินใน

ประเทศไทยมีคาปจจัยความคงทนตอการสูญเสียดิน (K) อยูระหวาง 0.04-0.56 โดยกลุมชุดดินที่ 22  23  

24  41  42  และ 43 ซึ่งมีเน้ือดินบนสวนใหญเปนดินทรายรวน มีคา K ตํ่าสุด คือ อยูระหวาง 0.04-0.08 

และกลุมชุดดินที่ 33  ซึ่งมีเน้ือดินบนสวนใหญเปนดินรวนปนทรายแปง มีคา K สูงสุด คืออยูระหวาง 

0.37-0.56  ขณะที่หนวยธรณีวิทยาพวกหินทราย มีคา K ตํ่าสุด คือ อยูระหวาง 0.04-0.8 และหนวย

ธรณีวิทยาพวกหินดินดานและหินอัคนี มีคา K คอนขางสูง คืออยูระหวาง 0.24-0.30 จากขอมูลกลุมชุดดิน 

พบวาในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองจันดีมีคาปจจัยความคงทนตอการสูญเสียดิน (K) ดังตารางที่ 15 
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ตารางท่ี 15  คาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับลักษณะของดินในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 

กลุมชุดดิน 
คาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ 

ลักษณะของดิน 
 กลุมชุดดิน 

คาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ

ลักษณะของดิน 

5 0.14  39 0.20 

6 0.31  45 0.33 

17 0.30  50 0.20 

26 0.33  51 0.20 

32 0.33  53 0.33 

34 0.20    

ท่ีมา  :  กรมพัฒนาที่ดิน (2545) 

   8.4.3  ปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพภูมิประเทศ (slope length and slope steepness factor) เปนปจจัย

ที่เกี่ยวของกับความลาดชันและความยาวของความลาดชัน ตามปกติแลวคาการชะลางพังทลายของดิน

น้ันจะแปรผันตรงกับความลาดชันและความยาวของความลาดชัน  ในการศึกษาน้ีไดใชขอมูลความสูง

จากแบบจําลองระดับความสูงเชิงเลข ( Digital Elevation Model, DEM) โดยคํานวณทั้งสองปจจัย

สอดคลองกับการศึกษาของ Hickey และคณะ (1994)  

       การประเมินคาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของในสมการการสูญเสียดินสากล มีดังตอไปน้ี  

       L  =    (λ / 22.13)m 

       L    คือคาปจจัยความยาวของความลาดเท ในสมการการสูญเสียดินสากล  

       λ   คือระยะทางตามแนวราบของพื้นที่ลาดชัน นับจากจุดเร่ิมมีนํ้าไหลเออผิวดิน  

ถึงจุดที่ ความลาดชันเปลี่ยนลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอน หรือจุดที่มีการรวมตัวของนํ้าเปนรอง 

มีหนวยเปนเมตร ซึ่งควรมีระยะทางไมเกิน 400 ฟุต (ประมาณ 120 เมตร) หรือถาพื้นที่น้ันใชรถไถพรวน

เปนรองยาว คาน้ีอาจยาวไดถึง 1,000 ฟุต (ประมาณ 300 เมตร) 

       22.13 คือความยาวของแปลงทดลองมาตรฐาน หนวยเปนเมตร  

       m    คือตัวเลขยกกําลังซึ่งผันแปรตามความลาดชัน มีความสัมพันธกับสัดสวน

ระหวางการชะลางพังทลายแบบรองร้ิว (rill erosion) ซึ่งเกิดจากการกระทําของนํ้าไหลบากับการชะลาง

พังทลายระหวางรองร้ิว (interrill erosion) ซึ่งเกิดจากการกระทําของเม็ดฝน 
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       การคํานวณคา L อางอิงตามกรมพัฒนาที่ดิน 2545 

L =  (λ / 22.13)0.2 สําหรับพื้นที่ลาดชัน 0-1.0 เปอรเซ็นต 

L =  (λ / 22.13)0.3 สําหรับพื้นที่ลาดชัน 1.1-3.0 เปอรเซ็นต 

L =  (λ / 22.13)0.4 สําหรับพื้นที่ลาดชัน 3.1-5.0 เปอรเซ็นต 

L =  (λ / 22.13)0.5 สําหรับพื้นที่ลาดชัน 5.1-21.0 เปอรเซ็นต 

L =  (λ / 22.13)0.7 สําหรับพื้นที่ลาดชันมากกวา 21.0 เปอรเซ็นต 

       วิธีวัดคาความหมายของความลาดเท ( λ) 

       การคํานวณคาความหมายของความลาดเท หรือ คา λ เพื่อใชในสมการคํานวณ  

คาปจจัย ความยาวของความลาดเท (L) ขางตน มีการนําขอมูลจากแหลงตางๆ มาใช และศึกษา

เปรียบเทียบคา ความยาวของความลาดเทที่คํานวณได เพื่อเลือกแหลงขอมูลที่มีความถูกตองเหมาะสม

สําหรับคํานวณคาการสูญเสียดินมากที่สุด  

       การคํานวณคาความยาวของความลาดเทจากแผนที่เสนชั้นความสูง ดวยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรในขั้นตนมีการวิเคราะหขอมูลโดยใชแบบจําลองเสนชั้นความสูงเชิงเลข 

DEM (Digital Elevation Model) กําหนดขนาดหนวยของพื้นที่ที่เล็กที่สุด (pixel) เปน 5×5 เมตร 

(หมายถึง มีการวิเคราะหและคํานวณคาความสูงทุกระยะ 5 ×5 เมตรของพื้นที่) จากน้ันจึง คํานวณ 

คาเปอรเซ็นตความชัน (slope steepness) ทิศทางความลาดชัน (slope aspect) รูปรางของความ ชัน 

(slope form) จาก DEM และคํานวณคาความยาวของความลาดเทในแนวราบ โดยเร่ิมต้ังแตตําแหนง  

ที่เปอรเซ็นตความชันเปลี่ยน นับคาสะสมของ pixel ที่มีเปอรเซ็นตความชันและทิศทางความ  

ลาดชันอยูในกลุมเดียวกันจนกระทั่งถึง pixel สุดทายกอนตําแหนงที่มีเปอรเซ็นตความชันเปลี่ยน 

หรือความ ลาดชันมีรูปรางโคงเวา (concave) ซึ่งแสดงวาเปนพื้นที่มีการทับถมตะกอน 

       การคํานวณคาความยาวของความลาดเทจากรูปถายทางอากาศ ใชวิธีเลือกพื้นที่ตัวอยาง

จากแผนที่หนวยที่ดิน มาตราสวน 1 :50,000 ซึ่งจําแนกความลาดชันออกเปน 6 ชั้น คือ 0-2  2-5  5-12  

12-20 20-35 และต้ังแต 35 เปอรเซ็นตขึ้นไป ศึกษาสภาพพื้นที่บนรูปถายทางอากาศในพื้นที่ตัวอยาง

ของความลาดชันแตละชั้นดวยกลองมองภาพ 3 มิติ กําหนดจุดวัดความยาวของความลาดเท 

โดย พิจารณาความชัน การใชที่ดินและรูปรางของแปลง วัดความยาวของความลาดเทดวยไมบรรทัด 

นํามาคํานวณระยะทางจริง และหาคาเฉลี่ยเพื่อใชเปนคาตัวแทนของความลาดชันแตละชั้น 

       ความชัน (Slope gradient) 

       McCool et al. (USDA, 1997) อธิบายวา ความชันของพื้นที่สามารถตรวจวัดได  

ในสนาม ดวยเคร่ืองมือวัดความลาดเอียง เชน เคร่ือง Abney ขอมูลแผนที่เสนชั้นความสูง ที่มี  



78 
 

สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

 

เสนความสูงหาง ชั้นละ 2 ฟุต สามารถใชคํานวณคาความชันไดหากกระทําอยางรอบคอบ การศึกษา

ความสัมพันธระหวางความชันกับการสูญเสียดินในแปลงทดลอง ชวยใหพัฒนาสมการคณิตศาสตร

เพื่อคํานวณคาปจจัยความชัน หรือ S-factor สําหรับใชในสมการการสูญเสียดินสากลได คาปจจัย

ความชัน คือ ตัวเลขแสดงสัดสวนของการสูญเสียดินตอหนวยความชัน เปนความสัมพันธระหวาง

ความชันตอการชะลางพังทลายแบบแผน (sheet erosion) และการชะลางพังทลายแบบรองร้ิว  

(rill erosion) 

       สมการคํานวณคา S-factor 

       ใชสมการ Wischmeier และ Smith (1978) สําหรับพื้นที่ลาดชัน 0-9 เปอรเซ็นต คือ  

       S  =  (0.43 + 0.30 s + 0.043 s2) / 6.613  หรือเขียนไดอีกอยางหน่ึง คือ 

       S  =  0.065 + 0.045 s + 0.0065 s2  

       ใชสมการแนะนําโดย Meijerink (Huizing, 1992) สําหรับพื้นที่ลาดชันมากกวา 9 

เปอรเซ็นต คือ  

       S  =  sin0.75(slope degree) × cos (slope degree) หรือเขียนไดอีกอยางหน่ึง คือ 

       S  =  6.4 (sin{atan (s/100)}0.75) (cos{atan (s/100)})  

       เมื่อ S  คือ   คาปจจัยความชัน 

          s  คือ   เปอรเซ็นตความชัน  

       การคํานวณคาเปอรเซ็นตความชัน (s) 

       การคํานวณเปอรเซ็นตความชัน หรือ คา s เพื่อใชในสมการคํานวณคาปจจัย S-factor 

ขางตน มีการนําขอมูลจากแหลงตางๆ มาใช และศึกษาเปรียบเทียบคาความชันที่คํานวณได เพื่อ

พิจารณาเลือกแหลงขอมูลที่มีความถูกตองเหมาะสมสําหรับการจัดทําแผนที่การสูญเสียดินมากที่สุด 

แหลงขอมูลที่นํามาใชมีดังน้ี 

       1) แผนที่สภาพภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1 :50,000 มีเสนชั้นความสูง 

หางกันชั้นละ 100 และ 20 เมตรตามลําดับ 

       2) แผนที่กลุมชุดดิน มาตราสวน 1 :25,000 กลุมสํารวจจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

       การคํานวณเปอรเซ็นตความชันจากขอมูลของแผนที่เสนชั้นความสูง Digital Elevation 

Model (DEM) มาตราสวน 1 :50,000 ใชวิธีเลือกพื้นที่ตัวอยาง มีการวิเคราะหขอมูล ที่ขนาดความ

ละเอียดของขอมูล (Resolution) เทากับ 5 ×5 เมตร และนําคาเปอรเซ็นตความชันที่คํานวณได  

จากขอมูลเชิงเลข มาเปรียบเทียบกับคาจากแผนที่กลุมชุดดิน ซึ่งมีการวัดคาเปอรเซ็นตความชัน  

ดวยแผนวัด (template) และจําแนกชั้นความลาดชันของพื้นที่ดวยสายตา 
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       ผลการคํานวณคาปจจัย LS–factor ของหนวยที่ดิน 

       การคํานวณคาปจจัยความลาดเทของพื้นที่ คํานวณจากสมการ  

       L =   (λ / 22.13)m 

       โดยใชแผนที่หนวยที่ดินเปนฐานในการคํานวณคาปจจัย LS-factor คาปจจัยรวม

ของ LS-factor ของชั้นความลาดชันตามแผนที่หนวยที่ดิน แสดงไดดังตารางที่ 16  

ตารางท่ี 16 คาปจจัยของความลาดเท คาปจจัยความชันของความลาดเท และคาปจจัยรวม  LS–factor  

ของชั้นความลาดชันตามแผนท่ีกลุมชุดดินในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 

ชั้นความลาดชัน 

ตามแผนท่ีกลุมชุดดิน 

เปอรเซ็นตความชัน 

(คา s) 

ความยาวของความลาดเท 

(คา λ เมตร) 

คาปจจัยรวม 

LS–factor 

A 1.2 150 0.226 

B 2.0 150 0.323 

C 5.0 100 0.567 

D 12.0 50 1.927 

E 20.0 50 2.753 

F (กลุมชุดดิน 62) 35.0 50 4.571 

ท่ีมา : กรมพัฒนาที่ดิน (2545) 

   8.4.4  ปจจัยที่เกี่ ยวของกับการจัดการพืช (crop management factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวของ  

กับพืชคลุมดินซึ่งพืชแตละชนิดยอมมีความตานทานในการชะลางพังทลายของดินที่แตกตางกัน

ขึ้นอยูกับความสูงของตน ลักษณะพุม และการยึดอนุภาคดินของรากพืชน้ันๆ เปนตน ในกรณีที่  

ไมมีพืชปกคลุมน้ันคาปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการพืชจะมีคามากในที่น้ีคือมีคาเทากับ 1.0 สวน

กรณีที่พืช ปกคลุมดินสามารถตานทานการชะลางพังทลายของดินไดดีจะใหคาปจจัยน้ีนอย นอกจากน้ี

แลวปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการพืชน้ียังมีความสัมพันธกับสภาพภูมิอากาศในพื้นที่น้ันๆ อีกดวย 

เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศน้ันมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 

   8.4.5  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการอนุรักษดินและนํ้า (conservation factor) เปนปจจัยที่แสดง  

ถึงมาตรการอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่น้ันๆ เชน การปลูกพืชตามแนวระดับ (contouring) การปลูกพืช

สลับขวางความลาดเอียง (strip cropping) การทําคันนา (bunding) เปนตน ในที่น้ีใชคาตามการศึกษา

ของกรมพัฒนาที่ดิน (2545) 
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       ผลการศึกษาคาปจจัยน้ีไดจากแปลงทดลองพืชชนิดตางๆ ทั้งในประเทศและ  

นอกประเทศ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน (2545) ไดรวบรวมไวสําหรับการคนควาและอางอิง ในพื้นที่ลุมนํ้า

สาขา คลองจันดี ( รหัส 2202)  มีคาปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการพืช  และปจจัยที่เกี่ยวของกับ  

การอนุรักษดินและนํ้า ไดดังตารางที่ 17 

ตารางท่ี 17 คาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการพืช และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษดินและนํ้า   

ในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 

ประเภทการใชที่ดิน 
คาปจจัยที่เกี่ยวของกับ 

การจัดการพืช 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับ 

การอนุรักษดินและนํ้า 

ถนน 0.000 0.0 

ทุเรียน 0.150 1.0 

นา 0.280 0.1 

นาราง 0.100 0.1 

บอดิน 0.000 0.0 

บอนํ้าในไรนา 0.000 0.0 

บอลูกรัง 0.000 0.0 

ปาดิบรอสภาพฟนฟ ู 0.040 1.0 

ปาดิบสมบูรณ 0.001 1.0 

ปาลมนํ้ามัน 0.300 1.0 

มะพราว 0.400 1.0 

มังคุด 0.150 1.0 

แมนํ้าลําคลอง 0.000 0.0 

ไมผลผสม 0.150 1.0 

ไมผลผสมราง 0.150 1.0 

ไมยืนตนผสม 0.150 1.0 

ไมละเมาะ 0.048 1.0 

ยางพารา 0.150 1.0 

โรงงานอุตสาหกรรม 0.000 0.0 

โรงเรือนเล้ียงสุกร 0.000 0.0 

ลางสาด ลองกอง 0.150 1.0 

สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา 0.000 0.0 
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ตารางท่ี 17 (ตอ) 

ประเภทการใชที่ดิน 
คาปจจัยที่เกี่ยวของกับ 

การจัดการพืช 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับ 

การอนุรักษดินและนํ้า 

สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ 0.000 0.0 

หมูบาน 0.000 0.0 

เหมืองเกา บอขุดเกา 0.00 0.0 

เหมืองแร 0.80 1.0 

อางเก็บนํ้า 0.00 0.0 

ที่มา  :  กรมพัฒนาท่ีดิน (2545) 

       ในการหาคาอัตราการชะลางพังทลายของดินและการทําแผนที่ระดับการสูญเสียดิน  

ใชวิธีซอนทับแผนที่หนวยที่ดิน แผนที่สภาพการใชที่ดินและเสนระดับปริมาณนํ้าฝนรายปเฉลี่ย ซึ่ง  

จะทราบวาคาปจจัยการสูญเสียดินในแตละพื้นที่ เพื่อคํานวณหาคาอัตราการชะลางพังทลายของดิน 

และทําแผนที่ระดับการสูญเสีย ซึ่งในการหาคาอัตราการชะลางพังทลายของดินและการทํา

แผนที่ ใช โปรแกรมคอมพิวเตอร ArcGIS ชวยในการจัดทําโดยมีแผนที่มาตราสวน 1 :25,000  เปน

ฐานในการจัดทําแผนที่ตางๆ เชน แผนที่สภาพการใชที่ดิน หนวยที่ดิน และระดับการสูญเสียดิน 

       การจัดชั้นความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดิน 

       การสูญเสียดินที่จะสงผลกระทบเสียหายรุนแรงหรือไม ขึ้นกับลักษณะของดินใน 

แตละพื้นที่ หากกระบวนการผลิตดินเปนไปอยางรวดเร็ว และดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติสูง 

แมจะมีอัตราการสูญเสียดินสูงก็อาจไมมีผลกระทบตอการใชที่ดิน ตรงกันขามถาดินมีความ  

อุดมสมบูรณตํ่า และกระบวนการเกิดดินเปนไปอยางชาๆ แมมีการสูญเสียดินเพียงเล็กนอยก็อาจเกิด

ผลกระทบเสียหายรุนแรงตอการใชประโยชนที่ดินน้ัน คาการสูญเสียดินเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ

ลักษณะตามธรรมชาติ ของดินยอมสามารถวิเคราะหความเสียหายจากการชะลางพังทลายของดินได  

       คาการสูญเสียดินที่คํานวณไดจากสมการการสูญเสียดินสากล นํามาจัดชั้นความรุนแรง

ของการสูญเสียดิน และแสดงผลออกมาเปนแผนที่การชะลางพังทลายของดิน โดยมีจุดมุงหมาย

เพื่อใหทราบถึงขอบเขตของพื้นที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลาย และระดับความรุนแรงของปญหา  

ที่เกิดขึ้น เพื่อจะไดเปนแนวทางในการวางแผนอนุรักษดินและนํ้าตอไป 

       การจัดชั้นความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดินยึดถือตามแนวคิดวาปริมาณการ

สูญเสียดินสูงสุดที่ยอมรับไดสําหรับดินในประเทศไทยเปน 2 ตันตอไรตอป การจัดชั้นความรุนแรง

ของการพังทลายของดินยึดถือตามแนวคิดวาตอปหรือเทียบเทา 0.96 มิลลิเมตรตอป การสูญเสีย 
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ในระดับน้ีจะไมทําใหสมรรถนะของดินสําหรับการเกษตรเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 25 ป คาการ

สูญเสียดินที่สูงกวาระดับน้ีจะมีผลเสียหายตอคุณภาพดินและผลผลิตพืชในระยะยาว ไมมีความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ และจําเปนตองมีการอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสม 

       การจัดชั้นความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดิน จําแนกเปน 5 ระดับ 

       ชั้น 1 นอย อัตราการสูญเสียดิน 0-2 ตันตอไรตอป (0-0.96 มิลลิเมตรตอป) 

       ชั้น 2 ปานกลาง  อัตราการสูญเสียดิน 2-5 ตันตอไรตอป ( 0.96-2.4 มิลลิเมตรตอป) 

ชั้นน้ีการพังทลายของ ดินเกิดขึ้นเปนพื้นที่นอยกวา 20 เปอรเซ็นต 

       ชั้น 3 รุนแรง อัตราการสูญเสียดิน 5-15 ตันตอไรตอป (2.4-7.2 มิลลิเมตรตอป) การชะลาง

พังทลายมีผลทําใหความตองการในการจัดการดินผิดไปจากเดิม หรือตองเสียคาใชจายเพิ่มมากขึ้น  

แตดินยังมีขีดความสามารถใชปลูกพืชไดเหมือนเดิม 

       ชั้น 4 รุนแรง มาก อัตราการสูญเสียดิน 15-20 ตันตอไรตอป ( 7.2-9.6 มิลลิเมตรตอป) 

การชะลางพังทลาย ทําใหขีดความสามารถของดินสําหรับปลูกพืชเปลี่ยนเลวลงกวาเดิม เชน ดินไม

สามารถปลูกขาวโพดไดอีกตอไป ตองเปลี่ยนไปทําทุงหญาเลี้ยงสัตวแทน และตองเสียคาใชจาย  

ในการจัดการดินสูงมากกวาระดับที่ยอมรับไดหรือใชเวลานานในการปรับปรุงคุณภาพดินใหใช  

ปลูกพืชไดเชนเดิม 

       ชั้น 5 รุนแรงมาก ที่สุด อัตราการสูญเสียดินมากกวา 20 ตันตอไรตอป (มากกวา 9.6 

มิลลิเมตรตอป) มีการชะลางพังทลายเปนรองลึก (gully) เกิดขึ้นทั่วไป 

       ผลการวิเคราะหคาอัตราการชะลางพังทลายของดินลุมนํ้าสาขาคลองจันดี ( รหัส 2202)  

ดังตารางที่ 18 

ตารางท่ี 18 ระดับความรุนแรงของการสูญเสียดินในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองจันด ี

ระดับความรุนแรง 
คาการสูญเสียดิน 

(ตัน/ไร/ป) 

เน้ือที่ 

ไร รอยละ 

ความรุนแรงของการสูญเสียดินนอย 0-2 258,835 64.73 

ความรุนแรงของการสูญเสียดินปานกลาง 2-5 94,746 23.69 

ความรุนแรงของการสูญเสียดินรุนแรง 5-15 33,033 8.26 

ความรุนแรงของการสูญเสียดินรุนแรงมาก 15-20 1,928 0.48 

ความรุนแรงของการสูญเสียดินรุนแรงมากท่ีสุด มากกวา 20 11,364 2.84 

รวมเน้ือที่ 399,906 100.00 
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       ผลการประเมินอัตราการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ลุมนํ้าสาขา พบวาลุมนํ้า  

สาขาคลองจันดี ( รหัส 2202) มีอัตราการชะลางพังทลายในระดับการสูญเสียดินที่ยอมรับได  เน้ือที่  

353 ,581 ไร หรือรอยละ 88.42  ของ พื้นที่ลุมนํ้าสาขา อยูในชั้นที่มีระดับการสูญเสียดิน นอย ถึง 

ชั้นที่มีระดับการสูญเสียดินปานกลาง พื้นที่ที่มีการชะลางพังทลายเกินระดับการสูญเสียดินที่ยอมรับได 

เน้ือที่ 46 ,325 ไร หรือรอยละ 11.58  ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา โดยจะอยูในชั้นที่มีระดับการสูญเสียดิน

รุนแรงถึงระดับการสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด รายละเอียดดังน้ี 

       (1) ระดับความรุนแรงของการสูญเสียดินนอย  มีเน้ือที่ 258,835 ไร หรือรอยละ 64.73 

ของ พื้นที่ลุมนํ้าสาขา เกิดในสภาพภูมิประเทศที่เปนที่ราบ  ซึ่งมีสภาพการใชที่ดินสวนใหญ  

เปนยางพารา พื้นที่นา และที่ต้ังชุมชน 

       (2) ระดับ ความรุนแรงของการสูญเสียดิน ปานกลาง มีเน้ือที่ 94,746  ไร หรือรอยละ 

23.69 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เกิดในลักษณะภูมิประเทศ 2 แบบ คือ พื้นที่ที่มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบ ซึ่งมี

สภาพการใชที่ดินสวนใหญเปน ไมยืนตน และ พื้นที่ที่มีสภาพพื้นที่เปน ลูกคลื่นลอนลาด  

ซึ่งมีสภาพการใชที่ดินสวนใหญเปนยางพารา 

      (3) ระดับความรุนแรงของการสูญเสียดิน รุนแรง มีเน้ือที่ 33,033 ไร หรือรอยละ 8.26 

ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา สวนใหญเกิดในสภาพภูมิประเทศที่เปนที่ ลูกคลื่นลอนลาดซึ่งมีสภาพการใช

ที่ดินสวนใหญเปนยางพารา และปาลมนํ้ามัน 

      (4) ระดับความรุนแรงของการสูญเสียดิน รุนแรงมาก  มีเน้ือที่ 1,928 ไร หรือรอยละ  

0.48 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา สวนใหญ เกิดในสภาพภูมิประเทศที่เปนที่ ลูกคลื่นลอนชัน  ซึ่งมีสภาพการ

ใชที่ดินเปนยางพารา 

      ( 5) ระดับความรุนแรงของการสูญเสียดินรุนแรง มากที่สุด  มีเน้ือที่ 11,364 ไร หรือ  

รอยละ 2.84 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา  สวนใหญ เกิดในสภาพภูมิประเทศที่เปน เนินเขา และพื้นที่ลาดชัน

เชิงซอน ซึ่งมีสภาพการใชที่ดินเปนยางพารา 

 8.5  การวิเคราะหและจัดทําหนวยท่ีดิน 

   ในการวางแผนการใชที่ดินดานการเกษตร ทรัพยากรดินเปนปจจัยที่มีความสําคัญ เน่ืองจาก  

ดินเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับการทําเกษตรกรรม การจัดทําหนวยที่ดินเปนการ นําขอมูลลักษณะและ

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของกลุมชุดดิน เชน การระบายนํ้า ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน  

และความอุดมสมบูรณของดิน ฯลฯ จากรายงานสํารวจดินเพื่อการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

(2553) มาพิจารณารวมกับสภาพพื้นที่ การพัฒนาแหลงนํ้าในรูปแบบตางๆ ซึ่งการจัดทําหนวยที่ดินน้ี

เปนประโยชนในการประเมินคาที่ดินในดานตางๆ เชน   การจัดระดับความเหมาะสมของที่ดิน  
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สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

 

ในการปลูกพืชรวมทั้งความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ และใชเปนฐานรวมในการพิจารณาเพื่อ 

วางแผนการใชที่ดินตอไป จากปจจัยดังกลาวสามารถวิเคราะหจัดทําหนวยที่ดินในพื้นที่ลุมนํ้าสาขา

คลองจันดีไดดังน้ี 

   8.5.1  หนวยที่ดินเด่ียว ไดแก หนวยที่ดินที่  5  5M  6  6M  17  17M  26  26b  26B  26B(E2)  

26Bb  26C  26C(E2)  26gm  26gmb  32  32gm  34  34b  34B   34B(E2)   34Bb  34C  34C(E2)  34D  

34D(E2)  34D(E3)  39  39B  39C  39C(E2)  45  45B  45B(E2)   45Bb  45C  45C(E2)  50  50B  50Bb  

50C  53B   53B(E2)   53C  53C(E2)   53C(E3)   และหนวยที่ดินที่ 62  

   8.5.2  หนวยที่ดินรวม หรือหนวยที่ดินเชิงซอน ไดแก หนวยที่ดินที่  34B/50B  34B/50B(E2)  

34C/50C  34C/50C(E2)  34C/50C(E3)  34D/50D  34D/50D(E2)  34D/50D(E3)  50C/51C  

50C/51C(E2)  50D/51D  50D/51D(E2)  50E/51E  และหนวยที่ดินที่  50E/51E(E2)  

   8.5.3  หนวยเบ็ดเตล็ด   ไดแก   พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ( AQ)  ที่ดินดัดแปลง (ML)  บอขุด  

บอยืมดิน (P)  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U)  ถนน (U405)  และพื้นที่นํ้า (W) 

       รายละเอียดคุณภาพที่ดินในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี ดังตารางที่ 19 
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ตารางท่ี 19 หนวยท่ีดิน และคุณภาพของหนวยท่ีดินในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 

ความตองการของประเภทการใชประโยชนท่ีดิน หนวยท่ีดิน 

คุณภาพท่ีดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวยวัด ช้ันดิน 5 5M 6 6M 17 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา ช้ันมาตรฐาน - เลว คอนขางเลว คอนขางเลว ดีปานกลาง คอนขางเลว 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ช้ันมาตรฐาน - ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 
ปฏิกิริยาดิน (pH) - ดินบน 5.5-6.5 5.5-6.5 5.0-6.0 5.0-6.0 4.5-5.5 

   
ดินลาง 5.0-7.0 5.0-7.0 4.5-5.5 4.5-5.5 5.0-5.5 

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปล่ียน cmol.kg-1 ดินลาง 10-20 10-20 <10 <10 <10 

 
ประจุบวก (C.E.C.) 

       

 
ความอ่ิมตัวดวยประจุบวก เปอรเซ็นต ดินลาง 35-75 35-75 <35 <35 35-75 

 
ที่เปนดาง (B.S.) 

       
สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

 
การหย่ังลึกของราก ช้ันมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ยาก ยาก งาย 

  
ช้ันมาตรฐาน ดินลาง ยาก ยาก ยาก ยาก ปานกลาง 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงายในการเขตกรรม ช้ันมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ยาก ยาก งาย 

ศักยภาพการใชเครื่องจักร ความลาดชัน เปอรเซ็นต - 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

เนื้อท่ี 
ไร 872 1,560 8,948 35,117 714 

รอยละ 0.22 0.39 2.24 8.78 0.18 
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ตารางท่ี 19  (ตอ) 

ความตองการของประเภทการใชประโยชนท่ีดิน หนวยท่ีดิน 

คุณภาพท่ีดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวยวัด ช้ันดิน 17M 26 26b 26B 26B(E2) 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา ช้ันมาตรฐาน  - ดีปานกลาง ดี ดีปานกลาง ดี ดี 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ช้ันมาตรฐาน  - ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 
ปฏิกิริยาดิน (pH) - ดินบน 4.5-5.5 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 

    
 

ดินลาง 5.0-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปล่ียน cmol.kg-1 ดินลาง <10 10-20 10-20 10-20 10-20 

 
ประจุบวก (C.E.C.) 

 
            

 
ความอ่ิมตัวดวยประจุบวก เปอรเซ็นต ดินลาง 35-75 35-75 35-75 35-75 35-75 

  ที่เปนดาง (B.S.) 
 

            

สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร  - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

 
การหย่ังลึกของราก ช้ันมาตรฐาน ดินบน งาย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 
  ช้ันมาตรฐาน ดินลาง ปานกลาง ยาก ยาก ยาก ยาก 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงายในการเขตกรรม ช้ันมาตรฐาน ดินบน งาย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ศักยภาพการใชเครื่องจักร ความลาดชัน เปอรเซ็นต  -  0-2  0-2  0-2  2-5  2-5 

เนื้อท่ี 
ไร 5,663 45,061 2,659 16,371 382 

รอยละ 1.42 11.27 0.67 4.09 0.10 

 



 
 

 

89 

ตารางท่ี 19 (ตอ) 

ความตองการของประเภทการใชประโยชนท่ีดิน หนวยท่ีดิน 

คุณภาพท่ีดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวยวัด ช้ันดิน 26Bb 26C 26C(E2) 26gm 26gmb 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา ช้ันมาตรฐาน - ดีปานกลาง ดี ดี ดีปานกลาง คอนขางเลว 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ช้ันมาตรฐาน - ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 
ปฏิกิริยาดิน (pH) - ดินบน 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 5.0-6.5 

    
 

ดินลาง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปล่ียน cmol.kg-1 ดินลาง 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 

 
ประจุบวก (C.E.C.) 

       

 
ความอ่ิมตัวดวยประจุบวก เปอรเซ็นต ดินลาง 35-75 35-75 35-75 35-75 35-75 

  ที่เปนดาง (B.S.) 
       

สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

 
การหย่ังลึกของราก ช้ันมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 
  ช้ันมาตรฐาน ดินลาง ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงายในการเขตกรรม ช้ันมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ศักยภาพการใชเครื่องจักร ความลาดชัน เปอรเซ็นต - 2-5 5-12 5-12 0-2 0-2 

เนื้อท่ี 
ไร 303 531 207 774 389 

รอยละ 0.08 0.18 0.05 0.19 0.10 
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ตารางท่ี 19 (ตอ) 

ความตองการของประเภทการใชประโยชนท่ีดิน หนวยท่ีดิน 

คุณภาพท่ีดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวยวัด ช้ันดิน 32 32gm 34 34b 34B 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา ช้ันมาตรฐาน - ดี ดีปานกลาง ดี ดีปานกลาง ดี 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ช้ันมาตรฐาน - ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 
ปฏิกิริยาดิน (pH) - ดินบน 4.5-6.0 4.5-6.0 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 

    
 

ดินลาง 5.0-5.5 5.0-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปล่ียน cmol.kg-1 ดินลาง 10-20 10-20 <10 <10 <10 

 
ประจุบวก (C.E.C.) 

       

 
ความอ่ิมตัวดวยประจุบวก เปอรเซ็นต ดินลาง <35 <35 <35 <35 <35 

  ที่เปนดาง (B.S.) 
       

สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

 
การหย่ังลึกของราก ช้ันมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง งาย งาย งาย 

 
  ช้ันมาตรฐาน ดินลาง ยาก ยาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงายในการเขตกรรม ช้ันมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง งาย งาย งาย 

ศักยภาพการใชเครื่องจักร ความลาดชัน เปอรเซ็นต - 0-2 0-2 0-2 0-2 2-5 

เนื้อท่ี 
ไร 2,490 129 31,404 995 49,688 

รอยละ 0.62 0.03 7.85 0.25 12.43 
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ตารางท่ี 19 (ตอ) 

ความตองการของประเภทการใชประโยชนท่ีดิน หนวยท่ีดิน 

คุณภาพท่ีดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวยวัด ช้ันดิน 34B(E2) 34B/50B 34B/50B(E2) 34Bb 34C 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา ช้ันมาตรฐาน - ดี ดี ดี ดีปานกลาง ดี 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ช้ันมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 
ปฏิกิริยาดิน (pH) - ดินบน 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 

   
ดินลาง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปล่ียน cmol.kg-1 ดินลาง <10 <10 <10 <10 <10 

 
ประจุบวก (C.E.C.) 

       

 
ความอ่ิมตัวดวยประจุบวก เปอรเซ็นต ดินลาง <35 <35 <35 <35 <35 

 
ที่เปนดาง (B.S.) 

       
สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร - ลึกมาก ลึกมาก/ลึกปานกลาง ลึกมาก/ลึกปานกลาง ลึกมาก ลึกมาก 

 
การหย่ังลึกของราก ช้ันมาตรฐาน ดินบน งาย ปานกลาง ปานกลาง งาย งาย 

  
ช้ันมาตรฐาน ดินลาง ปานกลาง ยาก ยาก ปานกลาง ปานกลาง 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงายในการเขตกรรม ช้ันมาตรฐาน ดินบน งาย ปานกลาง ปานกลาง งาย งาย 

ศักยภาพการใชเครื่องจักร ความลาดชัน เปอรเซ็นต - 2-5 2-5 2-5 2-5 5-12 

เนื้อท่ี 
ไร 1,577 2,453 856 492 11,174 

รอยละ 0.39 0.61 0.21 0.12 2.79 
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ตารางท่ี 19 (ตอ) 

ความตองการของประเภทการใชประโยชนท่ีดิน หนวยท่ีดิน 

คุณภาพท่ีดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวยวัด ช้ันดิน 34C(E2) 34C/50C 34C/50C(E2) 34C/50C(E3) 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา ช้ันมาตรฐาน - ดี ดี ดี ดี 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ช้ันมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 
ปฏิกิริยาดิน (pH) - ดินบน 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 

   
ดินลาง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปล่ียน cmol.kg-1 ดินลาง <10 <10 <10 <10 

 
ประจุบวก (C.E.C.) 

      

 
ความอ่ิมตัวดวยประจุบวก เปอรเซ็นต ดินลาง <35 <35 <35 <35 

 
ที่เปนดาง (B.S.) 

      
สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร - ลึกมาก ลึกมาก/ลึกปานกลาง ลึกมาก/ลึกปานกลาง ลึกมาก/ลึกปานกลาง 

 
การหย่ังลึกของราก ช้ันมาตรฐาน ดินบน งาย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  
ช้ันมาตรฐาน ดินลาง ปานกลาง ยาก ยาก ยาก 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงายในการเขตกรรม ช้ันมาตรฐาน ดินบน งาย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ศักยภาพการใชเครื่องจักร ความลาดชัน เปอรเซ็นต - 5-12 5-12 5-12 5-12 

เนื้อท่ี 
ไร 2,561 3,854 934 54 

รอยละ 0.64 0.96 0.23 0.01 

 



 
 

 

93 

ตารางท่ี 19 (ตอ) 

ความตองการของประเภทการใชประโยชนท่ีดิน หนวยท่ีดิน 

คุณภาพท่ีดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวยวัด ช้ันดิน 34D 34D(E2) 34D(E3) 34D/50D 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา ช้ันมาตรฐาน - ดี ดี ดี ดี 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ช้ันมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 
ปฏิกิริยาดิน (pH) - ดินบน 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 

   
ดินลาง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปล่ียน cmol.kg-1 ดินลาง <10 <10 <10 <10 

 
ประจุบวก (C.E.C.) 

      

 
ความอ่ิมตัวดวยประจุบวก เปอรเซ็นต ดินลาง <35 <35 <35 <35 

 
ที่เปนดาง (B.S.) 

      
สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก/ลึกปานกลาง 

 
การหย่ังลึกของราก ช้ันมาตรฐาน ดินบน งาย งาย งาย ปานกลาง 

  
ช้ันมาตรฐาน ดินลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ยาก 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงายในการเขตกรรม ช้ันมาตรฐาน ดินบน งาย งาย งาย ปานกลาง 

ศักยภาพการใชเครื่องจักร ความลาดชัน เปอรเซ็นต - 12-20 12-20 12-20 12-20 

เนื้อท่ี 
ไร 1,161 1,485 96 1,011 

รอยละ 0.29 0.37 0.02 0.25 
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ตารางท่ี 19 (ตอ) 

ความตองการของประเภทการใชประโยชนท่ีดิน หนวยท่ีดิน 

คุณภาพท่ีดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวยวัด ช้ันดิน 34D/50D(E2) 34D/50D(E3) 39 39b 39B 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา ช้ันมาตรฐาน - ดี ดี ดี ดีปานกลาง ดี 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ช้ันมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 
ปฏิกิริยาดิน (pH) - ดินบน 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 

   
ดินลาง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปล่ียน cmol.kg-1 ดินลาง <10 <10 <10 <10 <10 

 
ประจุบวก (C.E.C.) 

       

 
ความอ่ิมตัวดวยประจุบวก เปอรเซ็นต ดินลาง <35 <35 <35 <35 <35 

 
ที่เปนดาง (B.S.) 

       
สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร - ลึกมาก/ลึกปานกลาง ลึกมาก/ลึกปานกลาง ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก 

 
การหย่ังลึกของราก ช้ันมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง งาย งาย งาย 

  
ช้ันมาตรฐาน ดินลาง ยาก ยาก งาย งาย งาย 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงายในการเขตกรรม ช้ันมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง งาย งาย งาย 

ศักยภาพการใชเครื่องจักร ความลาดชัน เปอรเซ็นต - 12-20 12-20 0-2 0-2 2-5 

เนื้อท่ี 
ไร 2,810 94 5,120 65 3,532 

รอยละ 0.70 0.02 1.28 0.02 0.88 
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ตารางท่ี 19 (ตอ) 

ความตองการของประเภทการใชประโยชนท่ีดิน หนวยท่ีดิน 

คุณภาพท่ีดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวยวัด ช้ันดิน 39Bb 39C 39C(E2) 45 45B 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา ช้ันมาตรฐาน - ดีปานกลาง ดี ดี ดี ดี 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ช้ันมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 
ปฏิกิริยาดิน (pH) - ดินบน 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 

   
ดินลาง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปล่ียน cmol.kg-1 ดินลาง <10 <10 <10 <10 <10 

 
ประจุบวก (C.E.C.) 

       

 
ความอ่ิมตัวดวยประจุบวก เปอรเซ็นต ดินลาง <35 <35 <35 <35 <35 

 
ที่เปนดาง (B.S.) 

       
สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร - ลึกมาก ลึกมาก ลึกมาก ตื้น ตื้น 

 
การหย่ังลึกของราก ช้ันมาตรฐาน ดินบน งาย งาย งาย งาย งาย 

  
ช้ันมาตรฐาน ดินลาง งาย งาย งาย ยาก ยาก 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงายในการเขตกรรม ช้ันมาตรฐาน ดินบน งาย งาย งาย งาย งาย 

ศักยภาพการใชเครื่องจักร ความลาดชัน เปอรเซ็นต - 2-5 5-12 5-12 0-2 2-5 

เนื้อท่ี 
ไร 78 216 40 1,310 15,948 

รอยละ 0.02 0.05 0.01 0.33 3.99 
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ตารางท่ี 19 (ตอ) 

ความตองการของประเภทการใชประโยชนท่ีดิน หนวยท่ีดิน 

คุณภาพท่ีดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวยวัด ช้ันดิน 45B(E2) 45Bb 45C 45C(E2) 50 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา ช้ันมาตรฐาน - ดี ดีปานกลาง ดี ดี ดี 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ช้ันมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 
ปฏิกิริยาดิน (pH) - ดินบน 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 

   
ดินลาง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปล่ียน cmol.kg-1 ดินลาง <10 <10 <10 <10 <10 

 
ประจุบวก (C.E.C.) 

       

 
ความอ่ิมตัวดวยประจุบวก เปอรเซ็นต ดินลาง <35 <35 <35 <35 <35 

 
ที่เปนดาง (B.S.) 

       
สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร - ตื้น ตื้น ตื้น ตื้น ลึกปานกลาง 

 
การหย่ังลึกของราก ช้ันมาตรฐาน ดินบน งาย งาย งาย งาย ปานกลาง 

  
ช้ันมาตรฐาน ดินลาง ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงายในการเขตกรรม ช้ันมาตรฐาน ดินบน งาย งาย งาย งาย ปานกลาง 

ศักยภาพการใชเครื่องจักร ความลาดชัน เปอรเซ็นต - 2-5 2-5 5-12 5-12 0-2 

เนื้อท่ี 
ไร 246 281 60 86 2,149 

รอยละ 0.06 0.07 0.02 0.02 0.54 
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ตารางท่ี 19 (ตอ) 

ความตองการของประเภทการใชประโยชนท่ีดิน หนวยท่ีดิน 

คุณภาพท่ีดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวยวัด ช้ันดิน 50B 50Bb 50C 50C/51C 50C/51C(E2) 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา ช้ันมาตรฐาน - ดี ดีปานกลาง ดี ดี ดี 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ช้ันมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 
ปฏิกิริยาดิน (pH) - ดินบน 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 

   
ดินลาง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปล่ียน cmol.kg-1 ดินลาง <10 <10 <10 <10 <10 

 
ประจุบวก (C.E.C.) 

       

 
ความอ่ิมตัวดวยประจุบวก เปอรเซ็นต ดินลาง <35 <35 <35 <35 <35 

 
ที่เปนดาง (B.S.) 

       
สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร - ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง/ตื้น ลึกปานกลาง/ตื้น 

 
การหย่ังลึกของราก ช้ันมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  
ช้ันมาตรฐาน ดินลาง ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงายในการเขตกรรม ช้ันมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ศักยภาพการใชเครื่องจักร ความลาดชัน เปอรเซ็นต - 2-5 2-5 5-12 5-12 5-12 

เนื้อท่ี 
ไร 4,750 114 617 483 494 

รอยละ 1.19 0.03 0.16 0.12 0.12 
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ตารางท่ี 19 (ตอ) 

ความตองการของประเภทการใชประโยชนท่ีดิน หนวยท่ีดิน 

คุณภาพท่ีดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวยวัด ช้ันดิน 50D/51D 50D/51D(E2) 50E/51E 50E/51E(E2) 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา ช้ันมาตรฐาน - ดี ดี ดี ดี 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ช้ันมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 
ปฏิกิริยาดิน (pH) - ดินบน 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 

   
ดินลาง 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 4.5-5.5 

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปล่ียน cmol.kg-1 ดินลาง <10 <10 <10 <10 

 
ประจุบวก (C.E.C.) 

      

 
ความอ่ิมตัวดวยประจุบวก เปอรเซ็นต ดินลาง <35 <35 <35 <35 

 
ที่เปนดาง (B.S.) 

      
สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร - ลึกปานกลาง/ตื้น ลึกปานกลาง/ตื้น ลึกปานกลาง/ตื้น ลึกปานกลาง/ตื้น 

 
การหย่ังลึกของราก ช้ันมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  
ช้ันมาตรฐาน ดินลาง ยาก ยาก ยาก ยาก 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงายในการเขตกรรม ช้ันมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ศักยภาพการใชเครื่องจักร ความลาดชัน เปอรเซ็นต - 12-20 12-20 20-35 20-35 

เนื้อท่ี 
ไร 3,355 6,867 466 944 

รอยละ 0.84 1.72 0.12 0.24 
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ตารางท่ี 19 (ตอ) 

ความตองการของประเภทการใชประโยชนท่ีดิน หนวยท่ีดิน 

คุณภาพท่ีดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวยวัด ช้ันดิน 53B 53B(E2) 53C 53C(E2) 53C(E3) 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา ช้ันมาตรฐาน - ดี ดี ดี ดี ดี 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ช้ันมาตรฐาน - ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 
ปฏิกิริยาดิน (pH) - ดินบน 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 

   
ดินลาง 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 5.0-5.5 

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปล่ียน cmol.kg-1 ดินลาง <10 <10 <10 <10 <10 

 
ประจุบวก (C.E.C.) 

       

 
ความอ่ิมตัวดวยประจุบวก เปอรเซ็นต ดินลาง <35 <35 <35 <35 <35 

 
ที่เปนดาง (B.S.) 

       
สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร - ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง ลึกปานกลาง 

 
การหย่ังลึกของราก ช้ันมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

  
ช้ันมาตรฐาน ดินลาง ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงายในการเขตกรรม ช้ันมาตรฐาน ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ศักยภาพการใชเครื่องจักร ความลาดชัน เปอรเซ็นต - 2-5 2-5 5-12 5-12 5-12 

เนื้อท่ี 
ไร 7,918 470 10,267 166 1,195 

รอยละ 1.98 0.12 2.57 0.04 0.30 
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ตารางท่ี 19 (ตอ) 

ความตองการของประเภทการใชประโยชนท่ีดิน หนวยท่ีดิน 
รวมเนื้อท่ี 

คุณภาพท่ีดิน ปจจัยตัวพิจารณา หนวยวัด ช้ันดิน 62 AQ ML P U U405 W 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา ช้ันมาตรฐาน - - - - - - - - 
 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณของดิน ช้ันมาตรฐาน - - - - - - - - 
 

 
ปฏิกิริยาดิน (pH) - ดินบน - - - - - - - 

 

   
ดินลาง - - - - - - - 

 

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปล่ียน cmol.kg-1 ดินลาง - - - - - - - 
 

 
ประจุบวก (C.E.C.) 

          

 
ความอ่ิมตัวดวยประจุบวก เปอรเซ็นต ดินลาง - - - - - - - 

 

 
ที่เปนดาง (B.S.) 

          

สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน เซนติเมตร - - - - - - - - 
 

 
การหย่ังลึกของราก ช้ันมาตรฐาน ดินบน - - - - - - - 

 

  
ช้ันมาตรฐาน ดินลาง - - - - - - - 

 

สภาวะการเขตกรรม ความยากงายในการเขตกรรม ช้ันมาตรฐาน ดินบน - - - - - - - 
 

ศักยภาพการใชเครื่องจักร ความลาดชัน เปอรเซ็นต - - - - - - - - 
 

เนื้อท่ี 
ไร 80,961 249 47 247 13,270 1,186 1,839 399,906 

รอยละ 20.24 0.06 0.01 0.06 3.33 0.30 0.46 100.00 
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หมายเหตุ  : สัญลักษณ สภาพภูมิประเทศ รอยละของความลาดชัน 

 A พ้ืนที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ 0-2  

 B พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 2-5  

 C พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด 5-12  

 D พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน 12-20  

 E พ้ืนที่เนินเขา 20-35  

 อักษรยอ b : มีการทําคันนาเพ่ือขังน้ําสําหรับปลูกขาว gm : พบจุดประสีเทาจากการขังน้ํา 

  M : มีการจัดการพ้ืนที่ (ยกรอง) AQ : พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

  E2 : มีการสูญเสียดินอยูในระดับปานกลาง   

  E3 : มีการสูญเสียดินอยูในระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากที่สุด 

  ML : ที่ดินดัดแปลง P : บอขุด บอยืมดิน 

  U : พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง U405 : ถนน 

  W : แหลงน้ํา   

 ความหมาย  หนวยที่ดิน A/หนวยที่ดิน B  =  หนวยที่ดิน A มีเนื้อที่ 50% หนวยที่ดิน B มีเนื้อที่ 50% 

ท่ีมา  :  ดัดแปลงจากกลุมสํารวจจําแนกดิน  สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน (2553) 

 

       หนวยท่ีดินในพื้นท่ีลุม 

       1) หนวยท่ีดินท่ี  5  และหนวยท่ีดินท่ี  5M   

     เปนหนวยที่ดินที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 5 ที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอน  

ลํานํ้า บริเวณที่ราบ มีนํ้าแชขังในชวงฤดูฝน เปนกลุมดินลึก มากที่มีการระบายนํ้า คอนขางเลวถึง เลว 

เปนดินลึกมาก มีเน้ือดินเปนดินเหนียว  ดินมีความอุดมสมบูรณ ปานกลาง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเปน

กรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5- 6.5 และดินลางปฏิกิริยาเปนกรด

จัดมากนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-7.0  ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ปานกลาง 

และอัตรารอยละความอ่ิมตัวดวยเบส ปานกลาง  การหยั่งลึกของรากในดินบนอยูในระดับ ปานกลาง

และดินลางอยูในระดับยาก ความยากงายในการเขตกรรมอยูในระดับปานกลาง 

         ประกอบดวยหนวยที่ดินตางๆ ดังน้ี 

         - หนวยที่ดินที่  5 มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 872  ไร หรือ 

รอยละ 0.22 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 5M มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ และมีการยกรองปลูก 

ไมยืนตน มีเน้ือที่ 1,560 ไร หรือรอยละ 0.39 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 
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       2) หนวยท่ีดินท่ี  6  และหนวยท่ีดินท่ี  6M 

     เปนหนวยที่ดินที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 6 ที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอน  

ลํานํ้า บริเวณที่ราบตะกอนนํ้าพา  เปนดินลึกมาก มีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงคอนขางเลว  มีเน้ือดิน

เปนดินเหนียว  ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  ดินบนมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด มากถึงเปนกรดปานกลาง  

มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 และดินลางปฏิกิริยาเปนกรด จัดมากถึงกรดจัด มีคาความ

เปนกรดเปนดางประมาณ 4.5 -5.5 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนตํ่า  และอัตรารอยละความอ่ิมตัว  

ดวยเบสตํ่า การหยั่งลึกของรากในดินบนอยูในระดับยากและดินลางอยูในระดับยาก ความยากงาย  

ในการเขตกรรมอยูในระดับยาก  

         ประกอบดวยหนวยที่ดินตางๆ ดังน้ี 

         - หนวยที่ดินที่  6 มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 8,948 ไร หรือ

รอยละ 2.24 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 6M มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ และมีการยกรอง  

ปลูกไมยืนตน มีเน้ือที่ 35,117 ไร หรือรอยละ 8.78 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       3) หนวยท่ีดินท่ี  17  และหนวยท่ีดินท่ี  17M 

     เปนหนวยที่ดินที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 17 ที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอน

ลํานํ้าหรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุ

เน้ือหยาบ เปนดินลึกมากมีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงคอนขางเลว  ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  ดินบน

มีปฏิกิริยาดินเปนกรด จัดมากถึงเปนกรด จัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4 .5-5.5 และดินลาง  

มีปฏิกิริยาเปนกรด จัดมาก ถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0 -5.5 ความจุ

แลกเปลี่ยนแคตไอออนตํ่า  และอัตรารอยละความอ่ิมตัวดวยเบส ปานกลาง  การหยั่งลึกของราก  

ในดินบนอยูในระดับงายและดินลางอยูในระดับปานกลาง ความยากงายในการเขตกรรมอยูในระดับงาย 

         ประกอบดวยหนวยที่ดินตางๆ ดังน้ี 

         - หนวยที่ดินที่ 17 มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 714 ไร หรือ 

รอยละ 0.18 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 17M มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ และมีการยก รอง 

เพื่อใหการระบายนํ้าดีขึ้นเหมาะสําหรับการปลูกไมยืนตน มีเน้ือที่ 5,663 ไร หรือรอยละ 1.42 ของ 

พื้นที่ลุมนํ้าสาขา 
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       หนวยท่ีดินในพื้นท่ีดอน  

       1) หนวยท่ีดินท่ี  26  26b  26gm  26gmb  26B  26B(E2)  26Bb  26C  และหนวยท่ีดิน

ท่ี 26C(E2) 

     เปนหนวยที่ดินที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 26 ที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ

เคลื่อนยายมาทับถม จากวัสดุหลายชนิดที่มีเน้ือละเอียดหรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า  

การระบายนํ้าคอนขางเลว ถึงดี เปนดินลึกมาก ความอุดมสมบูรณปานกลาง  ดินบนมีปฏิกิริยาดิน  

เปนกรด จัดมากถึงเปนกรด เล็กนอย  กลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5  และดินลาง  

มีปฏิกิริยาเปนกรด จัดมากถึงเปนกรด จัด  มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 ความจุ

แลกเปลี่ยนแคตไอออนปานกลางและอัตรารอยละความอ่ิมตัวดวยเบสปานกลาง การหยั่งลึกของราก

ในดินบนอยูในระดับปานกลาง  และดินลางอยูในระดับ ยาก ความยากงายในการเขตกรรมอยูในระดับ

ปานกลาง  

         ประกอบดวยหนวยที่ดินตางๆ ดังน้ี 

         - หนวยที่ดินที่  26 มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบมีเน้ือที่ 45,061  ไร 

หรือรอยละ 11.27 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 26b มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ และมีการทําคันนา  

เพื่อขังนํ้าสําหรับการปลูกขาว มีเน้ือที่ 2,659 ไร หรือรอยละ 0.66 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่  26gm มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ และพบจุดประ  

สีเทาจากการขังนํ้า มีเน้ือที่ 774 ไร หรือรอยละ 0.19 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 26gmb มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ พบจุดประสีเทา  

จากการขังนํ้า  และมีการทําคันนาเพื่อขังนํ้าสําหรับการปลูกขาว มีเน้ือที่ 389 ไร หรือรอยละ  0.10 ของ

พื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 26B มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีเน้ือที่ 16,371 ไร 

หรือรอยละ 4.09 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่  26B(E2) มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และอยู  

ในบริเวณที่ มีการสูญเสียดินอยูในระดับปานกลาง  มีเน้ือที่ 382 ไร หรือรอยละ  0.10 ของพื้นที่ลุมนํ้า

สาขา 

         - หนวยที่ดินที ่26Bb มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และมีการทําคันนา 

เพื่อขังนํ้าสําหรับการปลูกขาว มีเน้ือที่ 303 ไร หรือรอยละ 0.08 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่  26C มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีเน้ือที่ 531 ไร หรือรอยละ 

0.13 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 
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         - หนวยที่ดินที่  26C(E2) มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด และอยูในบริเวณที่ มี 

การสูญเสียดินอยูในระดับปานกลาง มีเน้ือที่ 207 ไร หรือรอยละ 0.05 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       2) หนวยท่ีดินท่ีเปนดินทรายแปงหรือตะกอนนํ้าพารูปพัด (ริมแมนํ้า ) ไดแก หนวย

ท่ีดินท่ี  32  และหนวยท่ีดินท่ี  32gm 

     เปนหนวยที่ดินที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 32 ที่เกิดจากตะกอนแมนํ้าหรือตะกอนนํ้าพา

รูปพัด พบบนสันดินริมนํ้าเกา เนินตะกอนรูปพัดหรือที่ราบตะกอนนํ้าพา การระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง 

เปนดินลึกมาก ความอุดมสมบูรณปานกลาง  ดินบนมีปฏิกิริยาดินเปนกรด จัด มากถึงเปนกรด  

ปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4 .5-6.0 และดินลางมีปฏิกิริยาเปนกรด จัดมากถึง  

เปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนตํ่าและอัตรา

รอยละความอ่ิมตัวดวยเบสตํ่า การหยั่งลึกของรากในดินบนอยูในระดับปานกลางและดินลาง  

อยูในระดับยาก ความยากงายในการเขตกรรมอยูในระดับปานกลาง  

         ประกอบดวยหนวยที่ดินตางๆ ดังน้ี 

         - หนวยที่ดินที่ 32 มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 2,490 ไร 

หรือรอยละ 0.62 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่  32gm มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ  และพบจุดประ 

สีเทาจากการขังนํ้า มีเน้ือที่ 129 ไร หรือรอยละ 0.03 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       3) หนวยท่ีดินท่ี  34  34b  34B  34B(E2)  34Bb  34C  34C(E2)  34D  34D(E2)  และ

หนวยท่ีดินท่ี  34D(E3)   

     เปนหนวยที่ดินที่จัดอยูในกลุมชุดดินที่ 34 ที่เกิดจากตะกอนแมนํ้าหรือตะกอนนํ้าพา

รูปพัด พบบนสันดินริมนํ้าเกา เนินตะกอนรูปพัดหรือที่ราบตะกอนนํ้าพา การระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง 

เปนดินลึกมาก ความอุดมสมบูรณตํ่า  ดินบนมีปฏิกิริยาดินเปนกรด จัดมากถึงเปนกรด จัด มีคาความ  

เปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5 และดินลางมีปฏิกิริยาเปนกรด จัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปน

กรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนตํ่า  และอัตรารอยละความอ่ิมตัว  

ดวยเบสตํ่า การหยั่งลึกของรากในดินบนอยูในระดับงายและดินลางอยูในระดับปานกลาง ความยากงาย

ในการเขตกรรมอยูในระดับงาย 

         ประกอบดวยหนวยที่ดินตางๆ ดังน้ี 

         - หนวยที่ดินที่ 34 สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 31,404 ไร หรือ

รอยละ 7.85 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 
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         - หนวยที่ดินที่  34b มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ และมีการทําคันนา 

เพื่อขังนํ้าสําหรับการปลูกขาว มีเน้ือที่ 995 ไร หรือรอยละ 0.25 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 34B มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีเน้ือที่ 49,688 ไร 

หรือรอยละ 12.43 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่  34B(E2) มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และอยูใน

บริเวณที่ มีการ สูญเสียดินอยูในระดับปานกลาง  มีเน้ือที่ 1,577 ไร หรือรอยละ  0.39 ของ พื้นที่ลุมนํ้า

สาขา 

         - หนวยที่ดินที ่ 34Bb มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และมีการทําคันนา

เพื่อขังนํ้าสําหรับการปลูกขาว มีเน้ือที่ 492 ไร หรือรอยละ 0.12 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่  34C มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีเน้ือที่ 11,174 ไร หรือ  

รอยละ 2.79 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่  34C(E2) มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด  และอยูในบริเวณที่ 

มีการสูญเสียดินอยูในระดับปานกลาง มีเน้ือที่ 2,561 ไร หรือรอยละ 0.64 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่  34D มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชัน มีเน้ือที่ 1,161 ไร หรือรอยละ 

0.29 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่  34D(E2) มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชัน  และอยูในบริเวณที่ มี 

การสูญเสียดินอยูในระดับปานกลาง มีเน้ือที่ 1,485 ไร หรือรอยละ 0.37 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่  34D(E3) มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชัน  และอยูในบริเวณที่ มี 

การสูญเสียดินอยูในระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากที่สุด มีเน้ือที่ 96 ไร หรือรอยละ 0.02 ของพื้นที่ลุมนํ้า

สาขา 

       4) หนวยท่ีดินท่ี 34B/50B  34B/50B(E2)  34C/50C  34C/50C(E2)  34C/50C(E3)  

34D/50D  34D/50D(E2)  และหนวยท่ีดินท่ี  34D/50D(E3) 

 เปนหนวยที่ดินที่จัด เปนหนวยสัมพันธของ กลุมชุดดินที่ 34/50 ที่เกิดจากการ

สลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินเน้ือหยาบ หรือจาก  

วัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า บนพื้นที่ดอน เปนดินลึกมาก ถึงลึกปานกลาง  ดินมีความ  

อุดมสมบูรณตํ่า  ดินบนมีปฏิกิริยาดินเปนกรด จัดมากถึงเปนกรด จัด มีคาความเปนกรดเปนดาง

ประมาณ 5.0-5.5 และดินลางมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดาง

ประมาณ 4.5-5.5 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนตํ่าและอัตรารอยละความอ่ิมตัวดวยเบสตํ่า การหยั่ง

ลึกของรากในดินบนอยูในระดับปานกลางและดินลางอยูในระดับยาก ความยากงายในการเขตกรรม

อยูในระดับปานกลาง 
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         ประกอบดวยหนวยที่ดินตางๆ ดังน้ี 

         - หนวยที่ดินที่ 34B/50B สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีเน้ือที่ 2,453 ไร 

หรือรอยละ 0.61 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 34B/50B(E2) สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และอยูใน

บริเวณที่มีการสูญเสียดินอยูในระดับปานกลาง มีเน้ือที่ 856 ไร หรือรอยละ 0.21 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 34C/50C สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด  มีเน้ือที่ 3,854 ไร หรือ

รอยละ 0.96 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 34C/50C(E2) สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด และอยูในบริเวณที่

มีการสูญเสียดินอยูในระดับปานกลาง มีเน้ือที่ 934 ไร หรือรอยละ 0.23 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 34C/50C(E3) สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด  และอยูในบริเวณที่

มีการ สูญเสียดินอยูในระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากที่สุด  มีเน้ือที่ 54 ไร หรือรอยละ 0.01 ของ พื้นที่ 

ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 34D/50D สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชัน) มีเน้ือที่ 1,011 ไร หรือ

รอยละ 0.25 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 34D/50D(E2) สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชัน  และอยูในบริเวณที่ มี

การสูญเสียดินอยูในระดับปานกลาง มีเน้ือที่ 2,810 ไร หรือรอยละ 0.70 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 34D/50D(E3) สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชัน และอยูในบริเวณที่ มี

การสูญเสียดินอยูในระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากที่สุด มีเน้ือที่ 94 ไร หรือรอยละ 0.02 ของพื้นที่ลุมนํ้า

สาขา 

       5) หนวยท่ีดินท่ี  39  39b  39B  39Bb  39C  และหนวยท่ีดินท่ี  39(E2) 

         ดินรวนสีเทาที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้า บริเวณที่ราบลุมระหวางเนินเขา

หรือหุบเขามักพบกอนหินปะปนอยูในเน้ือดินหรืออยูที่ผิวดิน เปนดินลึกมากมกีารระบายนํ้าดีปานกลาง

ถึงดี ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยาดินเปนกรด จัดมากถึงเปนกรด จัด มีคาความ

เปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5 และดินลางมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความ  

เปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนตํ่า  และอัตรารอยละความอ่ิมตัว  

ดวยเบสตํ่า การหยั่งลึกของรากในดินบนอยูในระดับงายและดินลางอยูในระดับงาย ความยากงาย  

ในการเขตกรรมอยูในระดับงาย 

         ประกอบดวยหนวยที่ดินตางๆ ดังน้ี 

         - หนวยที่ดินที่ 3 9 มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 5,120 ไร 

หรือรอยละ 1.28 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 
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         - หนวยที่ดินที่  39b มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ และมีการทําคันนา 

เพื่อขังนํ้าสําหรับการปลูกขาว มีเน้ือที่ 65 ไร หรือรอยละ 0.02 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที ่39B มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีเน้ือที่ 3,532 ไร หรือ

รอยละ 0.88 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที ่ 39Bb มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และมีการทําคันนา 

เพื่อขังนํ้าสําหรับการปลูกขาว มีเน้ือที่ 78 ไร หรือรอยละ 0.02 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่  39C มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีเน้ือที่ 216 ไร หรือรอยละ 

0.05 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 39C(E2) มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด และอยูในบริเวณที่ มีการ

สูญเสียดินอยูในระดับปานกลาง มีเน้ือที่ 40 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       5) หนวยท่ีดินท่ี  45  45B  45B(E2)  45Bb  45C(E2)   และหนวยท่ีดินท่ี 45C 

         ดินเหนียวต้ืนถึงชั้นหินพื้นที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือเคลื่อนยายมา  

ในระยะทางไมไกลนักของวัสดุเน้ือละเอียด มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ

ตามธรรมชาติตํ่า ดินบนมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดาง

ประมาณ 5.0 -5.5 และดินลางมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดาง

ประมาณ 4.5-5.5 ชั้นถัดไปเปนชั้นหินพื้นภายใน 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ปญหาในการเพาะปลูก  

คือ ดินต้ืนถึงเศษหิน ที่รองรับ ดวยชั้นหินพื้นภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน พื้นที่ที่มี  

ความลาดชันหนาดินจะงายตอการถูกชะลางพังทลาย ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนตํ่าและอัตรา  

รอยละความอ่ิมตัวดวยเบสตํ่า การหยั่งลึกของรากในดินบนอยูในระดับงายและดินลางอยูในระดับยาก 

ความยากงายในการเขตกรรมอยูในระดับงาย 

         ประกอบดวยหนวยที่ดินตางๆ ดังน้ี 

         - หนวยที่ดินที่ 45 มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 1,310 ไร 

หรือรอยละ 0.33 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 45B มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีเน้ือที่ 15,948 ไร 

หรือรอยละ 3.99 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที ่45B(E2) มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และอยูในบริเวณ

ที่มีการสูญเสียดินอยูในระดับปานกลาง มีเน้ือที่ 246 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที ่ 45Bb มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และมีการทําคันนา 

เพื่อปลูกขาว มีเน้ือที่ 281 ไร หรือรอยละ 0.07 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 
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         - หนวยที่ดินที ่45C มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีเน้ือที่ 60 ไร หรือรอยละ 0.02 

ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่  45C(E2) มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด  และอยูในบริเวณที่ มี 

การสูญเสียดินอยูในระดับปานกลาง มีเน้ือที่ 86 ไร หรือรอยละ 0.02 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       6) หนวยท่ีดินท่ี  50  50B  50Bb  และหนวยท่ีดินท่ี  50C  

         ดินเหนียวลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้นที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู กับที่หรือ

เคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนักของวัสดุดินเน้ือละเอียด  มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง  

 ความ อุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า เน้ือดินชั้นบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว สีนํ้าตาล 

ปฏิกิริยาดิน เปนกรดจัดมากถึงกรดจัด เน้ือดินชั้นลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือ ดินเหนียว  

สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนแดง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรด

เปนดางประมาณ 5.0  - 5.5 และดินลางมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรด  

เปนดางประมาณ 4.5-5.5 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนตํ่าและอัตรารอยละความอ่ิมตัวดวยเบสตํ่า 

การหยั่งลึกของรากในดินบนอยูในระดับปานกลาง และดินลางอยูในระดับยาก ความยากงาย  

ในการเขตกรรมอยูในระดับปานกลาง 

         ประกอบดวยหนวยที่ดินตางๆ ดังน้ี  

         - หนวยที่ดินที่ 50 มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 2,149 ไร 

หรือรอยละ 0.54 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที ่50B มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีเน้ือที่ 4,750 ไร หรือ

รอยละ 1.19 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที ่ 50Bb มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และมีการทําคันนา 

เพื่อขังนํ้าสําหรับการปลูกขาว มีเน้ือที่ 114 ไร หรือรอยละ 0.03 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 50C มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีเน้ือที่ 617 ไร หรือรอย ละ 

0.16 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       7) หนวยท่ีดินท่ี  50C/51C  50C/51C(E2)  50D/51D  50D/51D(E2)  50E/51E  และ

หนวยท่ีดินท่ี  50E/51E(E2)  

         ดินเหนียวลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้นที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู กับที่หรือ

เคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนักของวัสดุดินเน้ือละเอียด มีการระบายนํ้าดี ความอุดมสมบูรณ

ตามธรรมชาติตํ่า เน้ือดินชั้นบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว สีนํ้าตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

มากถึงกรดจัด เน้ือดินชั้นลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สี นํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนแดง 

ดินบนมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0 -5.5 และ
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ดินลางมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 ความจุ

แลกเปลี่ยนแคตไอออนตํ่าและอัตรารอยละความอ่ิมตัวดวยเบสตํ่า การหยั่งลึกของรากในดินบน  

อยูในระดับปานกลางและดินลางอยูในระดับยาก ความยากงายในการเขตกรรมอยูในระดับปานกลาง 

         ประกอบดวยหนวยที่ดินตางๆ ดังน้ี  

         - หนวยที่ดินที่ 50C/51C สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด (ประกอบดวยหนวยที่ดิน 

ที่ 50C รอยละ 50) มีเน้ือที่ 483 ไร หรือรอยละ 0.12 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 50C/51C(E2) สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด (ประกอบดวยหนวย

ที่ดินที่ 50C รอยละ 50) และอยูในบริเวณที่ มีการสูญเสียดินอยูในระดับปานกลาง  มีเน้ือที่ 494  ไร 

หรือรอยละ 0.12 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 50D/51D สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชัน (ประกอบดวยหนวยที่ดิน 

ที่ 50D รอยละ 50) มีเน้ือที่ 3,355 ไร หรือรอยละ 0.84 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 50 D/51D(E2) สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชัน (ประกอบดวย  

หนวยที่ดิน ที่ 50 D รอยละ 50) และอยูในบริเวณที่ มีการ สูญเสียดินอยูในระดับปานกลาง  มีเน้ือที่  

6,867 ไร หรือรอยละ 1.72 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 50 E/51E สภาพพื้นที่เปนเนินเขา (ประกอบดวยหนวยที่ดินที่ 50 E 

รอยละ 50) มีเน้ือที่ 466ไร หรือรอยละ 0.12 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 50 E/51E(E2) สภาพพื้นที่เปนเนินเขา (ประกอบดวยหนวยที่ดิน  

ที่ 50 E รอยละ 50) และอยูในบริเวณที่ มีการสูญเสียดินอยูในระดับปานกลาง  มีเน้ือที่ 944  ไร หรือ  

รอยละ 0.24 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       8) หนวยท่ีดินท่ี  53B  53B(E2)  53C  53C(E2)  และหนวยท่ีดินท่ี 53C(E3)   

 ดินเหนียวลึกปานกลาง กลุมดินที่พบในเขตฝนตกชุก เกิดจากการสลายตัวผุพัง  

อยูกับที่ หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินที่มาจากหินเน้ือละเอียด 

บนบริเวณพื้นที่ดอน เปนกลุมดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ้าดี ดินบนมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก

ถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0 -5.5 และดินลางมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมากถึง

เปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนตํ่าและอัตรา

รอยละความอ่ิมตัวดวยเบสตํ่า การหยั่งลึกของรากในดินบนอยูในระดับปานกลางและดินลางอยูใน

ระดับยาก ความยากงายในการเขตกรรมอยูในระดับปานกลาง 

 ประกอบดวยหนวยที่ดินตาง  ๆดังน้ี 

         - หนวยที่ดินที ่53B มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีเน้ือที่ 7,918 ไร หรือ

รอยละ 1.98 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 
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         - หนวยที่ดินที ่53B(E2) มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และอยูในบริเวณ

ที่มีการสูญเสียดินอยูในระดับปานกลาง มีเน้ือที่ 470 ไร หรือรอยละ 0.12 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 53C มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีเน้ือที่ 10,267 ไร หรือรอยละ 

2.57 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 53C(E2) มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด และอยูในบริเวณที่ มี 

การสูญเสียดินอยูในระดับปานกลาง มีเน้ือที่ 166 ไร หรือรอยละ 0.04 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

         - หนวยที่ดินที่ 53C(E3) มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด  และอยูในบริเวณที่ มี 

การสูญเสียดินอยูในระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากที่สุด  มีเน้ือที่ 1, 195 ไร หรือรอย ละ 0.30 ของพื้นที่ 

ลุมนํ้าสาขา 

       9) หนวยท่ีดินท่ี 62  

         หนวยที่ดินน้ีประกอบดวยภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากวา 35 เปอรเซ็นต 

พื้นที่บริเวณน้ียังไมมีการสํารวจและจําแนกดิน เน่ืองจากยากตอการจัดการดูแลที่ดินในพื้นที่  

ทําการเกษตรควรสงวนไวหรือฟนฟูเปนปาตามธรรมชาติ  เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม และพื้นที่  

ปาตนนํ้า โดยพื้นที่สวนใหญถูกปกคลุมดวยปาไม และมีบางบริเวณถูกเปดพื้นที่เพื่อทําไรเลื่อนลอย มี

เน้ือที่ 80,960 ไร หรือรอยละ 20.24 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา  

       หนวยเบ็ดเตล็ด มีดังน้ี 

       1) พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (AQ) มีเน้ือที่ 249 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       2) ที่ดินดัดแปลง (ML) มีเน้ือที ่47 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       3) บอขุด บอยืมดิน (P) มีเน้ือที่ 247 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       4) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเน้ือที่ 13,270 ไร หรือรอยละ 3.33 ของพื้นที่ลุมนํ้า

สาขา 

       5) ถนน (U405) มีเน้ือที่ 1,186 ไร หรือรอยละ 0.30 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       6) พื้นที่นํ้า (W) มีเน้ือที่ 1,839 ไร หรือรอยละ 0.46 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

 8.6  การวิเคราะหเพื่อจัดลําดับความสําคัญในการฟนฟูลุมนํ้า 

   การพิจารณาเพื่อจัดลําดับความสําคัญในการฟนฟูลุมนํ้า พิจารณาจากผลการวิเคราะหสภาพ

ทรัพยากรดินและระดับการชะลางพังทลายของดิน เพื่อนํามาเปนตัวชี้วัดความสําคัญในการเขาไป

ฟนฟูเพื่อแกปญหาของทรัพยากรดิน และใชเปนขอมูลสนับสนุนการวางแผนปองกันรักษาและฟนฟู

ลุมนํ้า เพื่อใหมีการใชทรัพยากรดินใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืนตอไป ซึ่งสามารถจัดลําดับความสําคัญ

ในการฟนฟูลุมนํ้า โดยแบงตามระดับปญหาที่เกิดขึ้นไดดังน้ี 



113 

สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

   8.6.1  พื้นที่ที่มีความสําคัญในการฟนฟูลําดับเรงดวน สภาพพื้นที่จะมีความลาดชันสูง การใช

ที่ดินทําการเกษตรจะมีขอจํากัดมาก มีอัตราการชะลางพังทลายอยูในระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก 

พื้นที่ดังกลาวสวนใหญเปนพื้นที่ลาดชันเชิงซอน และมีการใชที่ดินทําการเกษตร สวนใหญปลูก

ยางพาราและบางสวนปลูกไมผลผสม การใชที่ดินบริเวณน้ีถาไมมีมาตรการอนุรักษดินและนํ้า  

ควบคูดวย นอกจากจะมีแนวโนมในการเกิดการชะลางพังทลายของดินสูงแลวที่ดินยังจะเสื่อมโทรม 

และเปนปญหาตอการจัดการในระยะยาว พื้นที่ดังกลาวสวนใหญอยูบริเวณทางดานทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา (ตอนกลางของพื้นที่ตําบลชางกลาง อําเภอชางกลาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช) และบริเวณทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา  (ทิศเหนือ  

และทิศใตของตําบลเขาขาว อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

       ดังน้ันการใชประโยชนที่ดินบริเวณน้ีจําเปนตองมีมาตรการอนุรักษดินและนํ้าอยาง

เขมขน หรือคงสภาพเปนปาไมไว เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นกับพื้นที่โดยตรงและโดยทางออมกับพื้นที่

ปลายนํ้าที่อยูถัดออกไป 

   8.6.2  พื้นที่ที่มีความสําคัญในการฟนฟูลําดับปกติ  พื้นที่ในลําดับน้ีสวนใหญมีปญหา  

เร่ืองการชะลางพังทลายของดินในระดับนอยถึงนอยมาก เน่ืองจากสภาพพื้นที่เปนที่ราบถึงราบลุม มี

ความลาดชันนอยหรือในบางพื้นที่มีสภาพเปนปาไมสมบูรณตามธรรมชาติในเขตพื้นที่ภูเขา สวนใหญ

อยูบริเวณทางตอนกลางของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา มีการที่ดินในการทํานา ปลูกไมผล และไมยืนตนผสม

ในลักษณะสวนผสม พื้นที่น้ีมีความจําเปนที่จะตองเฝาระวังหากพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน

หรือเปลี่ยนสมดุลของสิ่งแวดลอม อาจทําใหเกิดการชะลางพังทลายรุนแรง หรือดินมีการเสื่อมโทรม

ไดโดยเร็ว ดังน้ันควรตองมีการใหความรูแกชุมชนเพื่อชวยกันปกปองที่ดินโดยมีระบบอนุรักษดิน  

และนํ้าใหถูกตองตามหลักวิชาการ อันจะเปนประโยชนตอที่ดินทรัพยสินและสิ่งแวดลอมโดยรวม 

 8.7  การประเมินคุณภาพท่ีดิน  

   8.7. 1  การประเมินคุณภาพที่ดินดานกายภาพ  เปนการประเมินความเหมาะสมของที่ดินที่ได

จําแนกไวในแตละหนวยที่ดินกับประเภทการใชประโยชนที่ดิน โดยใชวิธีการประเมินตามหลักการของ 

FAO Framework ซึ่งในการประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชหรือประเภทการใชประโยชนที่ดิน

จะพิจารณาจาก สมบัติของดินดานกายภาพและเคมี สภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดลอมที่มีผลตอการ

เจริญเติบโตของพืช รวมทั้งความยากงายในการใชประโยชนที่ดินในการปลูกพืช เพื่อกําหนดระดับหรือชั้น

ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืชหรือประเภทการใชประโยชนที่ดิน โดยใชคูมือการประเมิน

คุณภาพที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ (บัณฑิต ตันศิริ และคํารณ ไทรฟก, 2535) และนําผลที่ไดไปกําหนด
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ทางเลือกการใชที่ดิน เพื่อใช ประกอบการตัดสินใจเพื่อวางแผนการใชที่ดินในพื้นที่ลุมนํ้า โดยมี

องคประกอบที่สําคัญดังน้ี 

       1) การกําหนดคุณภาพที่ดิน  คุณภาพของที่ดินที่นํามาประเมินสําหรับการปลูกพืช  

ในระบบ FAO Framework ไดกําหนดไวทั้งหมด 25 ชนิด แตที่นํามาพิจารณาเพื่อประเมินความ

เหมาะสมของที่ดินในแตละประเภทการใชประโยชนที่ดินสําหรับลุมนํ้าสาขาคลองจันดีมีทั้งหมด 8 

ชนิด โดยแบงเปน 3 ดานตามความตองการปจจัยของพืชหรือประเภทการใชประโยชนที่ดินดังน้ี 

         (1) ความตองการดานพืช (Crop requirement) เปนความตองการปจจัยที่มีผลตอการ

เจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืช ประกอบดวยปจจัยคุณภาพที่ดินดังน้ี 

           - ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช ( Moisture availability : m) คุณลักษณะ

ที่ดินที่เปนตัวแทนไดแก ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยในรอบป หรือความตองการนํ้าในชวงการเจริญเติบโตของพืช 

นอกจากน้ีไดพิจารณาถึงลักษณะของเน้ือดิน ซึ่งมีผลตอความสามารถในการอุมนํ้าที่เปนประโยชนตอพืช   

           - ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (Oxygen availability : o) คุณลักษณะ

ที่ดินที่เปนตัวแทนไดแก สภาพการระบายนํ้าของดิน ทั้งน้ีเพราะพืชโดยทั่วไปรากพืชตองการออกซิเจน 

ในกระบวนการหายใจ 

           - ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ( Nutrient availability : s) คุณลักษณะที่

เปนตัวแทนไดแก ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน 

           - ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (Nutrient retention capacity : n) คุณลักษณะที่ดิน

ที่เปนตัวแทนไดแก ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ( Cation exchange capacity) และความอ่ิมตัว 

ดวยดาง (Base saturation) 

           - ความเสียหายจากนํ้าทวม ( Flood hazard : f) คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทน

ไดแก จํานวนคร้ังที่นํ้าทวมในชวงรอบปที่กําหนดไว 

           - สภาวะการหยั่งลึกของราก ( Rooting conditions : r) คุณลักษณะที่ดินที่เปน

ตัวแทนไดแก ความลึกของดิน ความลึกของระดับนํ้าใตดิน และชั้นการหยั่งลึกของราก โดยความยากงาย

ของการหยั่งลึกของรากในดิน มีปจจัยที่เกี่ยวของไดแกลักษณะเน้ือดิน โครงสรางของดิน การเกาะตัว

ของเม็ดดิน และปริมาณกรวดหรือเศษหินที่พบบนหนาตัดดิน 

         (2) ความตองการดานการจัดการ ( Management requirement) เปนความตองการ

ดานเคร่ืองจักร เคร่ืองกลซึ่งเกี่ยวของกับความยากงายในการเขตกรรม ประกอบดวยปจจัยคุณภาพ

ที่ดิน คือ ศักยภาพในการใชเคร่ืองจักร ( Potential for mechanization : w) คุณลักษณะที่ดิน 

ที่เปนตัวแทนไดแก ความลาดชันของพื้นที่ ปริมาณหินโผล ปริมาณกอนหิน และการมีเน้ือดินเหนียวจัด 

ซึ่งปจจัยทั้ง 4 น้ีอาจเปนอุปสรรคตอการไถพรวนโดยเคร่ืองจักร 
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         (3) ความตองการดานการอนุรักษ ( Conservation requirement) เปนความตองการ

เพื่อสามารถใชที่ดินไดอยางยั่งยืนโดยไมทําลายคุณภาพของที่ดิน  หรือทําลายสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 

อัน เน่ืองมาจากประเภทการใชประโยชนที่ดิน จึงตองมีมาตรการอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสมกับ

พื้นที่น้ันๆ ประกอบดวยปจจัยคุณภาพที่ดิน คือ ความเสียหายจากการกัดกรอน (Erosion hazard : e) 

คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทนไดแก ความลาดชันของพื้นที่ 

       2) การจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน  ในการจําแนกความเหมาะของที่ดิน  

ตามหลักเกณฑของ  FAO Framework เปนการประเมินศักยภาพของที่ดินสําหรับการปลูกพืชหรือ

ประเภทการใชประโยชน โดยการพิจารณาเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางคุณภาพที่ดินหรือ

คุณลักษณะที่ดินของแตละหนวยที่ดิน กับความตองการปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช

หรือประเภทการใชประโยชนที่ดินวามีความเหมาะสมอยูในระดับใดและมีขอจํากัดใดบาง โดยได

จําแนกความเหมาะสมออกเปน 4 ชั้น คือ 

         S1 : ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง  

         S2 : ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง 

         S3 : ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กนอย  

         N : ชั้นที่ไมมีความเหมาะสม 

       นอกจากน้ีชั้นความเหมาะสมแตละชั้น จะแบงเปนชั้นยอย (Subclass) ตามขอจํากัดของ

คุณภาพที่ดินซึ่งมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืช โดยคุณภาพที่ดินหรือคุณลักษณะที่ดิน 

ที่มีขอจํากัดที่รุนแรงที่สุดจะเปนตัวแทนความเหมาะสมของที่ดินรวมของหนวยที่ดินน้ัน  โดยสรุป 

ไดดังน้ี 

       ลุมนํ้าสาขาคลองจันดีมีหนวยที่ดินที่พบทั้งหมด 59 หนวย และไดกําหนดประเภทการ

ใชประโยชนที่ดิน 2 ประเภท คือ ขาวนาป และยางพารา นอกจากน้ีไดพิจารณาประเภทการใช

ประโยชนที่ดินเพื่อแนะนําเปนพืชทางเลือกในการกําหนดแผนการใชที่ดินลุมนํ้าสาขาคลองจันดีได  

2 ประเภท คือ ปาลมนํ้ามัน และไมผล ซึ่งไดแก ทุเรียนและเงาะ ในการใชที่ดินดานการเกษตร พบวา

บริเวณที่ลุมบางแหงจะเปนพื้นที่ปลูกขาวนาป และบางแหงไดยกรองเพื่อปลูกปาลมนํ้ามันเปน 

สวนใหญ และปลูกยางพาราบาง บริเวณที่ดอนจะเปนพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามัน และยางพาราเปน 

สวนใหญ สําหรับพืชประเภทไมผล ซึ่งไดแก เงาะ และทุเรียนมีพื้นที่ปลูกบางเล็กนอย จากการ

ประเมินความเหมาะสมของที่ดินสําหรับประเภทการใชประโยชนที่ดินดังกลาว ประกอบดวย ขาวนาป 

ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และไมผล (ทุเรียนและเงาะ) สรุปไดดังน้ี (ตารางที่ 20 และ 21) 
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       1) ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับขาวนาป  

         (1) ที่ดินมีความเหมาะสมปาน กลาง มีเน้ือที่ 10,577 ไร หรือรอยละ 2.64 ของ พื้นที่

ลุมนํ้าสาขา มีขอจํากัดหรือปญหาการปลูกพืช ไดแก 

           - ขาดความชุมชื้นที่เปนโยชนตอพืช ( m) เล็กนอย เน่ืองจากเน้ือดินเปนพวก  

ดินรวนละเอียด ทําใหมีความสามารถอุมนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชคอนขางตํ่า 

           - ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร (s) เน่ืองจากดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

           - ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) คอนขางตํ่าถึงตํ่า  

         (2) ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย มีเน้ือที่ 5,405 ไร หรือรอยละ 1.35 ของ พื้นที่ 

ลุมนํ้าสาขา มีขอจํากัดหรือปญหาการปลูกพืช ไดแก 

           - ขาดความชุมชื้นที่เปนโยชนตอพืช ( m) คอนขางรุนแรง เน่ืองจากลักษณะของ

เน้ือดินเปนพวกดินรวนหยาบ ทําใหมีความสามารถอุมนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชตํ่าถึงตํ่ามาก หรือ

สภาพภูมิประเทศอยูสูงกวาที่ราบลุม 

           - การหยั่งลึกของราก (r) มีอุปสรรคคอนขางมาก เน่ืองจากดินต้ืน (ความลึก 25-50 

เซนติเมตร) และพบปริมาณกอนกรวด 40-80 เซนติเมตร ภายในระดับความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน 

       2) ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับยางพารา  

         (1) ที่ดินมีความเหมาะสมสูง  มีเน้ือที่ 63,327 ไร หรือรอยละ 15.84 ของ พื้นที่ลุมนํ้า

สาขา ไมมีขอจํากัดหรือปญหาการปลูกพืชดังกลาว 

         (2) ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง มีเน้ือที่ 193,248 ไร หรือรอยละ 48.32 ของ  

พื้นที่ลุมนํ้าสาขา มีขอจํากัดหรือปญหาการปลูกพืช ไดแก 

           - ขาดความชุมชื้นที่เปนโยชนตอพืช ( m) เล็กนอย เน่ืองจากเน้ือดินเปนพวก  

ดินรวนละเอียด ทําใหมีความสามารถอุมนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชคอนขางตํ่า 

           - ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร (s) เน่ืองจากดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

           - ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) คอนขางตํ่าถึงตํ่า  

           - การหยั่งลึกของราก (r) มีอุปสรรคเล็กนอย เน่ืองจากดินลึกปานกลาง (ความลึก 

50-100 เซนติเมตร) 

           - เสี่ยงตอความเสียหายจากการกัดกรอน ( e) และศักยภาพการใชเคร่ืองจักร ( w)  

มีอุปสรรคเล็กนอย เน่ืองจากสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชัน (ความลาดชัน 12-20 เปอรเซ็นต) 

         (3) ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย มีเน้ือที่ 29,529 ไร หรือรอยละ 7.38 ของ พื้นที่ 

ลุมนํ้าสาขา มีขอจํากัดหรือปญหาการปลูกพืช ไดแก 
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           - ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช ( o) เน่ืองจากดินมีการระบายนํ้า

คอนขางเลว 

           - ขาดความชุมชื้นที่เปนโยชนตอพืช ( m) คอนขางรุนแรง เน่ืองจากเน้ือดินเปน

พวกดินรวนหยาบ ทําใหมีความสามารถอุมนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชตํ่า 

           - การหยั่งลึกของราก (r) มีอุปสรรคคอนขางมาก เน่ืองจากดินต้ืน (ความลึก 25-50 

เซนติเมตร)  

           - เสี่ยงตอความเสียหายจากการกัดกรอน ( e) คอนขางรุนแรง และศักยภาพการ

ใชเคร่ืองจักร ( w) มีอุปสรรคคอนขางมาก เน่ืองจากสภาพพื้นที่เปนเนินเขา (ความลาดชัน 20-35 

เปอรเซ็นต) 

       3) ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปาลมนํ้ามัน  

         (1) ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง มีเน้ือที่ 219,431 ไร หรือรอยละ 54.87 ของพื้นที่

ลุมนํ้าสาขา มีขอจํากัดหรือปญหาการปลูกพืช ไดแก 

           - ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช ( o) เน่ืองจากดินมีการระบายนํ้า

คอนขางเลว 

           - ขาดความชุมชื้นที่เปนโยชนตอพืช ( m) เล็กนอย เน่ืองจากเน้ือดินเปนพวก  

ดินรวนละเอียด ทําใหมีความสามารถอุมนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชคอนขางตํ่า 

           - ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร (s) เน่ืองจากดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

           - ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) คอนขางตํ่าถึงตํ่า  

           - เสี่ยงตอความเสียหายจากการกัดกรอน ( e) และศักยภาพการใชเคร่ืองจักร ( w)  

มีอุปสรรคเล็กนอย เน่ืองจากสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชัน (ความลาดชัน 12-20 เปอรเซ็นต) 

         (2) ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย  มีเน้ือที่ 49,202 ไร หรือรอยละ 12.26 ของ พื้นที่

ลุมนํ้าสาขา มีขอจํากัดหรือปญหาการปลูกพืช ไดแก 

           - ขาดความชุมชื้นที่เปนโยชนตอพืช ( m) คอนขางรุนแรง เน่ืองจากเน้ือดินเปน

พวกดินรวนหยาบ ทําใหมีความสามารถอุมนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชตํ่า 

           - การหยั่งลึกของราก ( r) มีอุปสรรคคอนขางมาก เน่ืองจากดินลึกปานกลาง 

(ความลึก 50-100 เซนติเมตร)  

           - เสี่ยงตอความเสียหายจากการกัดกรอน ( e) คอนขางรุนแรง และศักยภาพการ

ใชเคร่ืองจักร ( w) มีอุปสรรคคอนขางมาก เน่ืองจากสภาพพื้นที่เปนเนินเขา (ความลาดชัน 20-35 

เปอรเซ็นต) 
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       4) ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับไมผล (ทุเรียน และเงาะ)  

         (1) ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง มีเน้ือที่ 217,871 ไร หรือรอยละ 54.48 ของพื้นที่

ลุมนํ้าสาขา มีขอจํากัดหรือปญหาการปลูกพืช ไดแก 

           - ขาดความชุมชื้นที่เปนโยชนตอพืช ( m) เล็กนอย เน่ืองจากเน้ือดินเปนพวก 

ดินรวนละเอียด ทําใหความสามารถอุมนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชคอนขางตํ่า 

           - ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ( s) เน่ืองจากดินมีความอุดมสมบูรณ  

ปานกลางถึงตํ่า 

           - ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) คอนขางตํ่าถึงตํ่า  

           - เสี่ยงตอความเสียหายจากการกัดกรอน ( e) และศักยภาพการใชเคร่ืองจักร ( w) 

 มีอุปสรรคเล็กนอย เน่ืองจากสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชัน (ความลาดชัน 12-20 เปอรเซ็นต) 

         (2) ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย มีเน้ือที่ 50,582 ไร หรือรอยละ 12.65 ของ พื้นที่

ลุมนํ้าสาขา มีขอจํากัดหรือปญหาการปลูกพืช ไดแก 

           - ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช ( o) เน่ืองจากดินมีการระบายนํ้า

คอนขางเลว 

           - ขาดความชุมชื้นที่เปนโยชนตอพืช ( m) คอนขางรุนแรง เน่ืองจากเน้ือดินเปน

พวกดินรวนหยาบ ทําใหมีความสามารถอุมนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชตํ่า 

           - การหยั่งลึกของราก ( r) มีอุปสรรคคอนขางมาก เน่ืองจากดินลึกปานกลาง 

(ความลึก 50-100 เซนติเมตร)  

           - เสี่ยงตอความเสียหายจากการกัดกรอน ( e) คอนขางรุนแรง และศักยภาพการ

ใชเคร่ืองจักร ( w) มีอุปสรรคคอนขางมาก เน่ืองจากสภาพพื้นที่เปนเนินเขา (ความลาดชัน 20-35 

เปอรเซ็นต) 
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ตารางท่ี 20  ชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 

หนวยที่ดิน ขาว ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ไมผล (ทุเรียนและเงาะ) 

5 S2n N N N 

5M N S3o S2on S3o 

6 S2ns N N N 

6M N S2ns S2ns S2ns 

17 S2mns N N N 

17M N S2ns S2ns S2ns 

26 N S1 S2n S2ns 

26b S3m N N N 

26B N S1 S2n S2ns 

26B(E2) N S1 S2n S2ns 

26Bb S3m N N N 

26C N S1 S2n S2ns 

26C(E2) N S1 S2n S2ns 

26gm N S1 S2n S2ns 

26gmb S3m N N N 

32 N S2n S2n S2ns 

32gm N S2n S2n S2ns 

32gmb S2mn N N N 

34 N S2mns S2mns S2mns 

34b S3m N N N 

34B N S2mns S2mns S2mns 

34B(E2) N S2mns S2mns S2mns 

34B/50B N S2mns/S2rns S2mns/S3r S2mns/S3r 

34B/50B(E2) N S2mns/S2rns S2mns/S3r S2mns/S3r 

34Bb S3m N N N 

34C N S2mns S2mns S2mns 

34C/50C N S2mns/S2rns S2mns/S3r S2mns/S3r 

34C/50C(E2) N S2mns/S2rns S2mns/S3r S2mns/S3r 

34C/50C(E3) N S2mns/S2rns S2mns/S3r S2mns/S3r 



120 
 

สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 

 

ตารางท่ี 20  (ตอ) 

หนวยที่ดิน ขาว ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ไมผล (ทุเรียนและเงาะ) 

34D N S3* S3* S3* 

34D(E2) N S3* S3* S3* 

34D(E3) N S3* S3* S3* 

34D/50D N S3*/S3* S3*/S3r S3*/S3r 

34D/50D(E2) N S3*/S3* S3*/S3r S3*/S3r 

34D/50D(E3) N S3*/S3* S3*/S3r S3*/S3r 

39 N S3m S3m S3m 

39b S3* N N N 

39B N S3m S3m S3m 

39Bb S3* N N N 

39C N S3m S3m S3m 

39C(E2) N S3m S3m S3m 

45 N S3r N N 

45B N S3r N N 

45B(E2) N S3r N N 

45Bb S3* N N N 

45C N S3r N N 

45C(E2) N S3r N N 

50 N S2rns S3r S3r 

50B N S2rns S3r S3r 

50Bb S3m N N N 

50C N S2rns S3r S3r 

50C/51C N S2rns/S3r S3r/N S3r/N 

50C/51C(E2) N S2rns/S3r S3r/N S3r/N 

50D/51D N S3*/S3r S3r/N S3r/N 

50D/51D(E2) N S3*/S3r S3r/N S3r/N 

50E/51E N S3ew/S3rew S3rew/N S3rew/N 

50E/51E(E2) N S3ew/S3rew S3rew/N S3rew/N 

53B N S2rns S3r S3r 
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ตารางท่ี 20  (ตอ) 

หนวยที่ดิน ขาว ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ไมผล (ทุเรียนและเงาะ) 

53B(E2) N S2rns S3r S3r 

53C N S2rns S3r S3r 

53C(E2) N S2rns S3r S3r 

53C(E3) N S2rns S3r S3r 

หมายเหตุ :  S3* หมายถึง S2 ท่ีมีขอจํากัดมากกวา 4 ปจจัย 

 

ตารางท่ี 21  ชั้นความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับประเภทการใชประโยชนท่ีดิน ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 

ประเภทการใช เหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมเล็กนอย (S3) 

ประโยชนท่ีดิน ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ 

ขาวนาป - - 10,577 2.64 5,405 1.35 

ยางพารา 63,327 15.84 193,248 48.32 29,529 7.38 

ปาลมนํ้ามัน - - 219,431 54.87 49,202 12.26 

ไมผล (ทุเรียนและเงาะ) - - 217,871 54.48 50,582 12.65 
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 8.8  สถานภาพของทรัพยากรปาไมในปจจุบัน  

   จากการสํารวจสภาพการใชที่ดินของสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1 สํานักสํารวจดิน  

และวางแผนการใชที่ดิน ( 2552)  พบวา ในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี  มีสภาพพื้นที่เปน  

ปาสมบูรณ 56,377 ไร หรือรอยละ 14.10 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา และเปนพื้นที่ปารอสภาพฟนฟู 1,461 ไร 

หรือรอยละ 0.37 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

   เมื่อจําแนกสภาพการใชที่ดินตามประเภทปาไมตามกฎหมาย (เขตอุทยานแหงชาติ เขต 

ปาสงวนแหงชาติ) และเขตปาตามมติคณะรัฐมนตรี พบวา ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี มีพื้นที่ปาสมบูรณ  

รวม 46,586 ไร หรือรอยละ 11.65 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา พื้นที่ปารอสภาพฟนฟูรวม 767 ไร หรือรอยละ 

0.19  ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เบ็ดเตล็ดรวม 13, 607 ไร หรือรอยละ 3.40 ของ

พื้นที่ลุมนํ้าสาขา พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางรวม 1,40 1 ไร หรือรอยละ 0.35  ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

พื้นที่นํ้าประมาณ 53 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา รายละเอียดดังตารางที่ 22 

ตารางท่ี 22  สถานภาพทรัพยากรปาไมในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 

สภาพการใชที่ดิน 
เน้ือที่ 

ไร 

 

รอยละ   

พื้นที่ในเขตปาตามกฎหมาย 62,414   15.60   

- ปาสมบูรณ 46,586 

 

11.65 

 - ปารอสภาพฟนฟู 767 

 

0.19 

 - พื้นท่ีมีการใชเพื่อเกษตรกรรม 13,027 

 

3.26 

 - พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 580 

 

0.14 

 - พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 1,401 

 

0.35 

 -  พื้นท่ีนํ้า 53   0.01   

พื้นที่นอกเขตปาตามกฎหมาย 337,492 

 

84.40 

 - ปาสมบูรณ 9,790 

 

2.45 

 - ปารอสภาพฟนฟู 694 

 

0.17 

 - พื้นท่ีมีการใชเพื่อเกษตรกรรม 302,800 

 

75.72 

 - พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 9,367 

 

2.34 

 - พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 13,055 

 

3.27 

 - พื้นท่ีนํ้า 1,786 

 

0.45 

 รวม 399,906   100.00   

หมายเหตุ : เน้ือท่ีปาไมตามกฎหมายและปาตามมติคณะรัฐมนตรี คํานวณดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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 8.9  เขตพื้นท่ีศักยภาพการใชท่ีดิน 

   การกําหนดเขตพื้นที่ศักยภาพการใชที่ดิน เพื่อประกอบเปนแผนการใชที่ดินเปนผลจาก

การศึกษาวิเคราะหสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ดานทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน 

รวมถึงทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนขอกฎหมายของพื้นที่ลุมนํ้า โดยวิธีการ สรางเงื่อนไข

ในการกําหนดเขตการใชที่ดินตามศักยภาพและกําลังผลิตของพื้นที่ และเพื่อใหไดแผนการใชที่ดิน

สามารถใชเปนกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดลอมได  

อยางเหมาะสม  

   จากการวิเคราะหขอมูลรวมทั้งนโยบายตางๆ สามารถ กําหนดเขตศักยภาพการใชที่ดิน ของพื้นที่

ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี ออกเปน 5 เขต ไดแก เขตพื้นที่ปาไม เขตพื้นที่มีศักยภาพสําหรับเกษตรกรรม  เขต

ชุมชนและสิ่งปลูกสราง เขตแหลงนํ้า และเขตพื้นที่อ่ืนๆ (ตารางที่ 23  และภาพที่ 20) โดยมีรายละเอียด

ประกอบการใชที่ดินในแตละเขตดังน้ี 

ตารางท่ี 23  เขตพื้นท่ีศักยภาพการใชท่ีดินในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองจันดี 

หนวย

แผนที่ 
เขตการใชที่ดิน 

เน้ือที่ 

ไร รอยละ 

 

1. เขตพื้นที่ปาไม 76,493 

 

19.13 

 

  

1.1 เขตพื้นท่ีปาอนุรักษ 70,410 

 

17.61 

     1.2 เขตพื้นท่ีปาเศรษฐกิจ 6,083   1.52   

 

2. เขตพื้นที่มีศักยภาพสําหรับเกษตรกรรม 306,810 

 

76.71 

 

  

2.1 เขตพื้นท่ีมีศักยภาพสูง 266,869 

 

66.73 

 211 

  

2.1.1 เขตพ้ืนท่ีมีศักยภาพสูงสําหรับทํานา 10,414 

 

2.60 

 212 

  

2.1.2 เขตพ้ืนท่ีมีศักยภาพสูงสําหรับไมผล 15,177 

 

3.79 

 

   

2.1.3 เขตพ้ืนท่ีมีศักยภาพสูงสําหรับไมยืนตน 241,278 

 

60.34 

 2131 

   

 - เขตปลูกยางพารา 225,740 

 

56.45 

 2132 

   

 - เขตปลูกปาลมน้ํามัน 8,147 

 

2.04 

 2134 

   

 - เขตปลูกไมยืนตนผสม 7,391 

 

1.85 

     2.2 เขตพื้นท่ีมีศักยภาพปานกลาง 37,502   9.37   

221 

  

2.2.1 เขตพ้ืนท่ีมีศักยภาพปานกลางสําหรับพืชไร/ไมยืนตน 23,283 

 

5.82 

 222     2.2.2 เขตพ้ืนท่ีมีศักยภาพปานกลางสําหรับทุงหญา/ไมยืนตน 14,219   3.55   
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ตารางท่ี 23  (ตอ) 

หนวย

แผนที่ 
เขตการใชที่ดิน 

เน้ือที่ 

ไร รอยละ 

23   2.3 เขตพื้นท่ีมีศักยภาพสําหรับพัฒนาปศุสัตว 444   0.11   

24   2.4 เขตพื้นท่ีคงสภาพปานอกเขตปาไมตามกฎหมาย 1,995   0.50   

 

3. เขตชุมชน และสิ่งปลูกสราง 14,456 

 

3.62 

 31 

 

3.1 เขตชุมชน 9,917 

 

2.48 

 32 

 

3.2 สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ 3,353 

 

0.84 

 33   3.3 ระบบโครงขายคมนาคม 1,186   0.30   

 

4. เขตแหลงน้ํา 1,839 

 

0.46 

 41 

 

4.1 แหลงน้ําธรรมชาต ิ 772 

 

0.19 

 42   4.2 แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 1,067   0.27   

5 5. เขตพื้นท่ีอ่ืนๆ 308 

 

0.08 

 รวม 399,906   100.00   

หมายเหตุ : เนื้อท่ีลุมน้ําสาขาคํานวณดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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   8.9.1  เขตพื้นที่ปาไม 

       เขตพื้นที่ปาไมมีเน้ือที่รวม 7 6,493 ไร หรือรอยละ 19.13 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา พื้นที่เขตน้ี

เปนเขตที่มีสภาพเปนปาไม ซึ่งอยูในพื้นที่ปาที่มีการประกาศเขตตามกฎหมายและพื้นที่ปาตาม  

มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงพื้นที่ปาที่เปนเอกลักษณเฉพาะของทองถิ่น พื้นที่ปาซึ่งเปนที่ต้ังแหลง

ธรรมชาติอันควรอนุรักษตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติและ

พื้นที่ ปาซึ่งกําหนดเปนโบราณสถาน โบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พื้นที่ในเขตปาเหลาน้ีบางบริเวณไดถูกนําไปใชประโยชน  

ในหลายรูปแบบอยางไมเหมาะสม หรือไมเปนไปตามมาตรการหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใช

ประโยชนของที่ดินหรือทรัพยากรปาไม และเมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงคของการสงวนและอนุรักษ 

สามารถแบงเขตพื้นที่ปาอนุรักษ เขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ และเขตพื้นที่คงสภาพปาไมนอกเขตปา  

ตามกฎหมาย รายละเอียดดังน้ี 

       1) เขตพื้นที่ปาอนุรักษ มีเน้ือที่ 70,410 ไร หรือรอยละ 17.61 ของ พื้นที่ลุมนํ้าสาขา  

เขตน้ีอยูในพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (โซน C) ในเขตปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ หรือพื้นที่

คุณภาพลุมนํ้าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 โดยเขตน้ีกําหนดขึ้นเพื่อใหคงสภาพเปนปาที่สมบูรณ ซึ่งเปนพื้นที่ที่

มีความสําคัญตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมอยางสูง เน่ืองจากเปนพื้นที่ตนนํ้า โดยบริเวณน้ี  

มีลักษณะเปนผืนปาขนาดใหญจึงมีความจําเปนตองสงวนรักษาพื้นที่ไวเปนปาของประเทศตอไป เพื่อ

รักษาคุณภาพของพื้นที่ลุมนํ้าและเปนแหลงตนนํ้าลําธาร อีกทั้งเพื่อปองกันภัยธรรมชาติ  

อันเน่ืองมาจากนํ้าทวม และการพังทลายของดิน หรือเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดิน นํ้า พันธุพืช 

พันธุสัตว ที่มีคุณคาและหายาก ตลอดจนรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ เมื่อพิจารณาจากขอมูล  

การสํารวจสภาพการใชที่ดิน สามารถจําแนกออกเปนพื้นที่ปาสมบูรณ พื้นที่ปารอสภาพฟนฟู และ

พื้นที่ที่มีการใชประโยชนเพื่อการเกษตร ซึ่งเปนพื้นที่รอการพิสูจนสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

30 มิถุนายน 2541 

       2) เขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ มีเน้ือที่ 6,083 ไร หรือรอยละ 1.52 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เขตน้ี

อยูในพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและ

ที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ วันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ซึ่งพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจน้ีได

กําหนดไวเพื่อการผลิตไมและของปา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรปาไม และประสาน การใช

ประโยชนรวมกันระหวางทรัพยากรปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ

และความมั่นคงของชาติ โดยไมรวมพื้นที่ปฏิรูปที่ดินที่ไดมีการประกาศเปนพระราชกฤษฎีกาแลว 

เมื่อพิจารณาจากขอมูลการสํารวจสภาพการใชที่ดิน สามารถจําแนกออกเปนพื้นที่ปาสมบูรณ พื้นที่  
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ปาเสื่อมรอสภาพฟนฟู และพื้นที่ที่มีการใชประโยชนเพื่อการเกษตร ซึ่งเปนพื้นที่รอการพิสูจนสิทธิตาม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541  

   8.9.2  เขตพื้นท่ีมีศักยภาพสําหรับเกษตรกรรม 

       มีเน้ือที่ 306,810 ไร หรือรอยละ 76.71 ของ พื้นที่ลุมนํ้าสาขา พื้นที่ในเขตน้ีอยูนอกเขต  

ที่มีการประกาศเปนเขตปาไมตามกฎหมาย ซึ่งรัฐไดกําหนดเปนพื้นที่ทํากินมีการออกเอกสารสิทธิ์

รวมถึงพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พื้นที่เขตน้ีมี ความสําคัญทางเศรษฐกิจ เกี่ยวของกับ

ชีวิตความเปนอยูของประชาชนสวนใหญในพื้นที่ลุมนํ้า จากการพิจารณาสามารถแบงพื้นที่ตาม

ความเหมาะสมของที่ดินและศักยภาพของพื้นที่ไดเปน 4 เขตยอย ดังน้ี 

       1) เขตพื้นที่มีศักยภาพสูง  มีเน้ือที่ 266,869 ไร หรือรอยละ 66.73 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

เขตน้ีเปนพื้นที่ทําการเกษตรโดยอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก ดินมีศักยภาพในการผลิตปานกลางถึงสูงแตอาจ

มีขอจํากัดของการใชประโยชนที่ดินบางประการที่สามารถแกไขไดงาย บางพื้นที่มีแหลงนํ้าเพียงพอ

อาจมีการใชพื้นที่เพื่อการปลูกพืชผัก หรือไมผลได พื้นที่ทําการเกษตรในเขตน้ีจะมีเน้ือที่มากที่สุด

ของลุมนํ้า และเปนพื้นที่สําคัญในการผลิตพืชเศรษฐกิจ พื้นที่เขตน้ีสามารถแบงเปน 3 เขตยอย ตามศักยภาพ

และความเหมาะสมของการใชประโยชนที่ดินดังน้ี 

         (1) เขตพื้นที่มีศักยภาพสูงสําหรับทํานา  (หนวยแผนที่ 211) มีเน้ือที่ 10,414 ไร 

หรือรอยละ 2.60 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมขนานไปกับทางนํ้าที่ดินมีความเหมาะสม

ปานกลางในการทํานาโดยอาศัยนํ้าฝน 

           รูปแบบการพัฒนาและแนวทางการจัดการ ในการใชพื้นที่เพื่อการทํานาควรมี

การเพิ่มศักยภาพการผลิตดวยการพัฒนาแหลงนํ้า เชน บอนํ้าในไรนา เพื่อเก็บกักนํ้าสําหรับปลูกพืช 

ลดความ เสียหายกรณีฝนทิ้งชวง และเพิ่มศักยภาพการผลิตดวยการใชพันธุดีจากแหลงผลิตที่เชื่อถือได 

ประกอบกับการใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพควบคูกับการใชปุยเคมีในอัตราที่เหมาะสม หรืออาจทํา

เกษตรแบบเกษตรผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม โดยการขุดบอนํ้าเลี้ยงปลา ยกรองปลูกผัก ไมผล 

ไมยืนตนและนาขาวรวมกัน 

         (2) เขตพื้นที่มีศักยภาพสูงสําหรับ ไมผล (หนวยแผนที่ 212) มีเน้ือที่ 15,177 ไร หรือ

รอยละ 3.79 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงคอนขางราบ ดินลึกปานกลางถึง

ลึก มีความเหมาะสมของที่ดินในการปลูกไมผล หรือพืชผักตางๆ พื้นที่สวนใหญอยูใกลนํ้าหรือ

สามารถหาแหลงนํ้าได ปจจุบันมีการปลูกไมผลผสม 
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           แนวทางการพัฒนา  

           - พื้นที่ที่เหมาะสมตอการปลูกไมผล เชน ทุเรียน เงาะ มังคุด และพืชผักตางๆ 

ควร จัดหาตลาดรองรับ ทั้งน้ีในพื้นที่ลุมนํ้ามีความเหมาะสมในการผลิตไมผล เพื่อจําหนายใน ตลาด

สําหรับบริโภคภายในพื้นที่ลุมนํ้า เน่ืองจากเปนที่ต้ังของแหลงชุมชน โดยแนวทางการจัดการดานการผลิต

ไมผล ควรใชแนวทางของเกษตรอินทรีย เพื่อลดการใชสารเคมี โดยการใชปุยอินทรียและผลิตภัณฑ

จากเทคโนโลยีชีวภาพ มีการจัดสรางแหลงนํ้าในไรนาเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะแลงอันจะกระทบตอ

ปริมาณผลผลิต 

           - สงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกรรายยอย 

บางบริเวณพื้นที่คอนขางลุมควรทําทางระบายนํ้าไมใหทวมขังในฤดูฝน 

         (3) เขตพื้นที่มีศักยภาพสูงสําหรับไมยืนตน มีเน้ือที่ 241,278 ไร หรือรอยละ 60.34 

ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด ดินรวนปนทรายถึงรวนเหนียวปนทรายแปง ความ

อุดมสมบูรณคอนขางตํ่าถึงตํ่า มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกไมยืนตน 

           - เขตปลูกยางพารา (หนวยแผนที่ 2131) มีเน้ือที่ 225,740  ไร หรือรอยละ  56.45  

ของ พื้นที่ลุมนํ้าสาขา  สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ดินรวนปนทรายถึงดิน รวนเหนียว 

ปนทราย ความอุดมสมบูรณตํ่า มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกไมยืนตน  ปจจุบันมีการใช

ประโยชนที่ดินเพื่อการปลูกยางพาราอยูแลว พื้นที่เขตน้ีเปนแปลงขนาดใหญกระจายอยูทั่วไปในลุมนํ้า 

           - เขตปลูกปาลมนํ้ามัน (หนวยแผนที่ 2132) มีเน้ือที่ 8,147 ไร หรือรอยละ  2.04  

ของ พื้นที่ลุมนํ้าสาขา  สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ดินรวนปนทรายถึงดิน รวนเหนียว 

ปนทราย ความอุดมสมบูรณตํ่า มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกไมยืนตน  ปจจุบันมีการใช

ประโยชนที่ดินเพื่อการปลูกไมยืนตนผสม 

           - เขตปลูกไมยืนตนผสม (หนวยแผนที่ 2134) มีเน้ือที่ 7,391 ไร หรือรอยละ  1.85 

ของ พื้นที่ลุมนํ้าสาขา  สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ดินรวนปนทรายถึงดิน รวนเหนียว 

ปนทราย ความอุดมสมบูรณตํ่า มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกไมยืนตน  ปจจุบันมีการใช

ประโยชนที่ดินเพื่อการปลูกไมยืนตนผสม 

           แนวทางการพัฒนา  

           - ปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณดวยการใสปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียให

ถูกตองตามลักษณะดิน ในชวงดินมีความชื้นเหมาะสมควรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว เพื่อเพิ่ม

อินทรียวัตถุแกดิน  

           - จัดสรางแหลงนํ้าในไรนาเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะแลงอันจะกระทบตอ

ปริมาณผลผลิต 

           - ควรมีการจัดระบบอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 
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       2) เขตพื้นที่มีศักยภาพปานกลาง มีเน้ือที่ 37,502 ไร หรือรอยละ 9.37 ของพื้นที่ลุมนํ้า

สาขา เปนพื้นที่ทําการเกษตรโดยอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก ดินมีศักยภาพในการผลิตเล็กนอยหรือ  

ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช หรือมีขอจํากัดของการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งถาหากมีการนําพื้นที่มา

ใชประโยชนจะตองมีการแกไขปญหาที่มีขอจํากัดรุนแรงของการใชที่ดินน้ันๆ ซึ่งยากตอการแกไข

หรือตองใชเงินทุนสูง เชน ปญหาดินเปนทรายจัดหรือดินคอนขางเปนทราย ซึ่งมีผลตอความสามารถ

ในการอุมนํ้าที่เปนประโยชนตอพืชตํ่ารวมถึงการที่ดินมีปริมาณธาตุอาหารพืชตํ่า หรือปญหาดินต้ืน

ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของพืช ดังน้ันการใชประโยชนที่ดินในบริเวณน้ีจึงจําเปนอยางยิ่ง

ที่จะตองมีการพัฒนาหรือปรับปรุง และมีมาตรการเฉพาะเพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น รวมถึงตองมี

มาตรการในการอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสม เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสื่อมโทรมของ ทรัพยากร 

ธรรมชาติ พื้นที่เขตน้ีสามารถแบงยอยตามสภาพการใชที่ดินได 3 เขตยอย ดังน้ี 

         (1) เขตพื้นที่มีศักยภาพปานกลางสําหรับพืชไร/ไมยืนตน (หนวยแผนที่ 221) มีเน้ือที ่

23,283 ไร หรือรอยละ 5.82 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา สภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด 

ดินมีปญหาดานความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ดินต้ืน เน้ือดินคอนขางเปนทราย หรือมีเศษหิน

ปะปน พืชที่ปลูกมีโอกาสเสี่ยงตอการขาดนํ้าในชวงที่ฝนทิ้ง ชวงเปนเวลานาน พื้นที่เขตน้ีมีความ

เหมาะสมสําหรับปลูกพืชไรเล็กนอย 

           แนวทางการพัฒนา ควรกําหนดเปนพื้นที่เปาหมายในการเรงรัดพัฒนา ปรับปรุง

แกไขสภาพดินปญหาพรอมทั้งจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าตามหลักวิชาการ เพิ่มศักยภาพการผลิต

ดวยการพัฒนาแหลงนํ้า เชน สรางบอนํ้าในไรนา หรืออาจทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเกษตร

ทฤษฎใีหม สําหรับบริเวณพื้นที่ความลาดชันสูงควรสนับสนุนการปลูกสวนปา และไมโตเร็วควบคูกับ

การอนุรักษดินและนํ้า เพื่อเปนการเก็บกักนํ้าและความอุดมสมบูรณของดิน 

         (2) เขตพื้นที่มีศักยภาพปานกลาง สําหรับทุงหญา/ไมยืนตน (หนวยแผนที่ 222)  มี

เน้ือที่ 14,219 ไร หรือรอยละ 3.55 ของ พื้นที่ลุมนํ้าสาขา  สภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปน  

ลูกคลื่นลอนลาด ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า มักพบปญหาดินต้ืนที่มีกรวดปะปนจนเปน

อุปสรรคตอการชอนไชของรากพืช และพื้นที่สวนใหญอยูในบริเวณที่มรการสูญเสียดินในระดับ  

ปานกลางถึงระดับรุนแรงมากที่สุด กําหนดใหเปนเขตปลูกไมยืนตน เพื่อชวยอนุรักษดินและนํ้า ลดความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่เกิดบริเวณดังกลาว และจะไดไมสงผลกระทบตอพื้นที่ที่อยูตํ่าลงมาของ

พื้นที่ลุมนํ้า 
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         แนวทางการพัฒนา  

         - ควรกําหนดเปาหมายในการเรงรัดพัฒนา รวมถึง การชวยเหลือที่เขมขนขึ้น

โดยเฉพาะมาตรการอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อลดการ ชะลางพังทลายดินและ

ชวยเก็บกักนํ้าและความอุดมสมบูรณของหนาดินไว  รักษาสภาพแวดลอมใหมีความสมดุล มีการใช

เทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิต เพื่อใหเกิดผลดีตอพืช ที่ดินและสิ่งแวดลอมโดยรวม 

       3) เขตพื้นที่มีศักยภาพสําหรับพัฒนาปศุสัตว  (หนวยแผนที่ 23)  มีเน้ือที่ 444 ไร หรือ

รอยละ 0.11 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงคอนขางราบเรียบ เน้ือดิน

เปนดินรวนปนทราย ความอุดมสมบูรณตํ่า ปจจุบันมีสภาพพื้นที่เปนโรงเรือนเลี้ยงสุกร 

         แนวทางการพัฒนา  

         - จัดหาแหลงนํ้าหรือขุดสระนํ้า ในไรนา เพื่อใหสัตวมีนํ้ากินและปลูกไมยืนตน ไว

เปนรมเงา จัดทําโครงการสงเสริมดานปศุสัตว โดยกรมปศุสัตวใหขอเสนอแนะวิธีการเลี้ยงสัตว การปลูก

และขยายพันธุหญาพันธุดี การใหอาหารเสริม การผสมพันธุ และการควบคุมโรค เปนตน 

       4) เขตพื้นที่คงสภาพปานอกเขตปาไมตามกฎหมาย (หนวยแผนที่ 24) มีเน้ือที่ 1,995 ไร 

หรือรอยละ 0.50 ของ พื้นที่ลุมนํ้าสาขา พื้นที่ในเขตน้ีมีสภาพเปนปาที่คอนขางสมบูรณ แตอยูนอกเขต

ปาสงวนแหงชาติ หรือพื้นที่ที่มีสภาพเปนปาสมบูรณแตไดรับการประกาศใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน สภาพ

พื้นที่โดยทั่วไปมีความลาดชันคอนขางมากหรือเปนผาชัน รวมถึงพื้นที่ดินต้ืนมีกรวดหินปะปนมาก  

พื้นที่ในเขตน้ี กระจาย ตัว อยูเปนหยอมๆ  ตอจากเขตปาตามกฎหมาย  บริเวณแนวริมนํ้า  

ที่สาธารณประโยชน หรือ ใกลแหลงชุมชน ควรรักษาไวใชประโยชนรวมกันหรือจัดทําเปนปาชุมชน 

ปจจุบันมีสภาพเปนปาสมบูรณ หรือปารอสภาพฟนฟู หรือไมละเมาะใกลแหลงชุมชน 

         แนวทางการพัฒนา  

         - ควรมีการใชประโยชนพื้นที่โดยยึดหลัก การใชที่ดินแบบผสมผสานระหวางปา

ไมกับการเกษตร  

         - ควรปองกันและรักษาสภาพปาไมใหคงความสมบูรณและมีความหลากหลาย ทาง

ชีวภาพ โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ เพื่อใหมีการใชประโยชนจากไมและของปารวมกันอยาง

พอเพียงและยั่งยืน 

   8.9.3  เขตชุมชน และสิ่งปลูกสราง 

       มีเน้ือที่ 14,456 ไร หรือรอยละ 3.62 ของ พื้นที่ลุมนํ้าสาขา เขตชุมชนแบงออกเปน 3 

สวน ไดแก เขตตัวเมือง ชุมชนและสิ่งปลูกสราง เขตสถานที่ราชการ และระบบโครงขายคมนาคม  
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       1) เขตชุมชน (หนวยแผนที่ 31) มีเน้ือที่ 9,917 ไร หรือรอยละ 2.48 ของ พื้นที่ลุมนํ้า

สาขา ไดแก เขตเทศบาล ยานการคา ชุมชนที่มีการต้ังบานเรือนผสมกับการปลูก ไมผลผสมในอาณา

บริเวณเดียวกัน 

         แนวทางการพัฒนา ควรเรงแกไขปญหาขยะและนํ้าเสียของชุมชน เพื่อ ลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหดีขึ้น และกระจาย

อยางทั่วถึง สวนที่เปนไมผลผสมในหมูบานควรพัฒนากระบวนการผลิตไมผลและพืชผัก โดย

สงเสริมการผลิตพืช ปลอดสารพิษ เพิ่มศักยภาพการผลิตโดยปรับปรุงโครงสรางของดินดวยการปลูก

พืชตระกูลถั่วในพื้นที่ สงเสริมการใชปุยอินทรียและผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพทดแทนการใช

ปุยเคมีและสารเคมี ตลอดจนการพัฒนาบอนํ้าในไรนาสนับสนุนการปลูกไมผล พืชสวนผสมและ

พืชผัก สงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกรรายยอย 

       2) สถานที่ราชการ และสถาบันตางๆ (หนวยแผนที่ 3 2) มีเน้ือที่ 3,353 ไร หรือรอยละ 

0.84 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา  ไดแก เขตสถานที่ราชการและสถาบันตางๆ 

       3) ระบบโครงขายคมนาคม (หนวยแผนที่ 33)  มีเน้ือที่ 1,186 ไร หรือรอยละ 0.30 ของ

พื้นที่ ลุมนํ้าสาขา เปนบริเวณพื้นที่ถนนตางๆ ไดแก ทางหลวงแผนดิน ทางหลวงชนบทและ  

ถนนอ่ืนๆ ที่เปนโครงการคมนาคมภายในพื้นที่ลุมนํ้า พื้นที่ถนนไดจากการสํารวจประกอบกับภาพถาย

ทางอากาศและคํานวณเน้ือที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1 

และ 2 สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน  

   8.9.4  เขตแหลงนํ้า 

       มีเน้ือที่ 1,839 ไร หรือรอยละ 0.46 ของ พื้นที่ลุมนํ้าสาขา เขตน้ีกําหนดจากแหลงนํ้า

ธรรมชาติ (หนวยแผนที่ 41) ไดแก แมนํ้า ลําคลอง หนอง บึงตางๆ และแหลงนํ้าที่สรางขึ้น (หนวย

แผนที่ 42) ไดแก อางเก็บนํ้าและบอนํ้า แหลงนํ้าเหลาน้ีใชประโยชนทั้งทางดานเก็บกักนํ้า เพื่อ  

การอุปโภค บริโภค และใชในดานเกษตรกรรม ตลอดจนเปนแหลงอาหารตามธรรมชาติและแหลง

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของชุมชน 

       แนวทางการพัฒนา ควรดูแลรักษาแหลงนํ้าธรรมชาติและแหลงนํ้าที่สรางขึ้นไมให  

เสื่อมโทรมทั้งดานคุณภาพของนํ้าและการกักเก็บนํ้า ไมปลอยใหลํานํ้าต้ืนเขินและถูกบุกรุก หมั่นขุดลอก

คูคลอง ไมทิ้งขยะหรือปลอยนํ้าเสียลงในแหลงนํ้า เรงรัดพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กใหกระจายอยูทั่วพื้นที่ 

เพื่อใช ในการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกในชวงขาดนํ้า 
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   8.9.5  เขตพื้นที่อ่ืนๆ (หนวยแผนที่ 5) 

       เขตพื้นที่อ่ืนๆ  มีเน้ือที่ประมาณ 308 ไร หรือรอยละ 0.08 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา การใช

ประโยชนที่ดินสวนใหญเปนบอลูกรัง บอดิน เหมืองแรเกา บอขุดเกา และพื้นที่ทิ้งขยะ เปนตน  

9. สรุปและขอเสนอแนะ 

 9.1  สรุป 

 คลองจันดี ( รหัส 2202)  ต้ังอยูในพื้นที่บางสวน/บางอําเภอของจังหวัด นครศรีธรรมราช   

มีเน้ือที่ 399,906 ไร มีระดับความสูง 22-1,590  เมตรจากระดับทะเลปานกลาง สภาพภูมิประเทศ  

สวนใหญเปนพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ กลุมชุดดินที่พบทั้งหมด 12 กลุมชุดดิน มีเน้ือที่ 

338,664 ไร หรือรอยละ 84.68 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา และพื้นที่เบ็ดเตล็ด 6 หนวย มีเน้ือที่ 61,242 ไร หรือ

รอยละ 15.32 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ซึ่งมีหนวยแผนที่ดินอยู 60 หนวยแผนที่ สภาพการใชที่ดินสวนใหญ

เปนพื้นที่เกษตรกรรม มีเน้ือที่ 315,825 ไร หรือรอยละ 78.98 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา โดยพื้นที่สวนใหญ

เปนพื้นที่ปลูกไมยืนตน มีเน้ือที่ 281,495 ไร หรือรอยละ 70.39  ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ซึ่งยางพารามี

พื้นที่ปลูกมากที่สุด มีเน้ือที่ 273,158 ไร หรือรอยละ 68.31 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา และรองมาเปนพื้นที่

ปลูกไมผลผสม มีเน้ือที่ 15,077 ไร หรือรอยละ 3.77 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

 สถานภาพของทรัพยากรดินที่มีปญหาและขอจํากัดในการใชประโยชนในพื้นที่ลุมนํ้า สาขา

คลองจันดี ( รหัส 2202)  ประกอบดวยดินคอนขางเปนทราย มีเน้ือที่ 128,126 ไร หรือรอยละ 32.05 

ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ไดแก ดินคอนขางเปนทรายที่ลุม มีเน้ือที่ 6,377 ไร และดินคอนขางเปนทราย  

ที่ดอน มีเน้ือที่ 121,749 ไร ซึ่งเปนปญหา จากเน้ือดินที่คอนขาง เปนทรายและมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

ควรมีการใสปุยอินทรีย ปุยคอก หรือปุยหมัก หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบ เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุ

อาหารที่เปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืช และปรับปรุงสมบัติดานกายภาพของดิน ดินต้ืน  มี

เน้ือที่ 30,541 ไร หรือรอยละ 7.63 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ไดแก ดินต้ืนปนกรวดที่ดอน มีเน้ือที่ 17,932 ไร 

และดินต้ืน ถึงชั้นหินพื้น ที่ดอน มีเน้ือที่ 12,609 ไร เปนดินต้ืนมีผลตอการหยั่งลึกของราก ซึ่งไมควร

นํามาใชประโยชนและควรปลอยไวใหเปนปาธรรมชาติ หรือพื้นที่เลี้ยงสัตว หรือปลูกไมใชสอยโตเร็ว 

และเลือกพื้นที่ที่มีหนาดินหนาและมีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน

ตลอดทั้งปและปลูกพืชบํารุงดินรวมดวย หรือควรนํามาตรการทางวิธีกลมาใช 

 การประเมินอัตราการชะลางพังทลายของดินในลุมนํ้าสาขา คลองจันดี ( รหัส 2202)  มีระดับ

ความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดิน 5 ระดับ คือ นอย ปานกลาง รุนแรง  รุนแรง มาก และ

รุนแรงมากที่สุด มีเน้ือที่ 258,835  94,746  33,033  1,928  และ 11,364 ไร ตามลําดับ หรือรอยละ 

64.73  23.69  8.26  0.48  และ 2.84 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา  ตามลําดับ พื้นที่ลุมนํ้าสาขาน้ีสวนใหญ  
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มีอัตราการสูญเสียดิน 0-2 ตันตอไรตอป จึงไมจําเปนตองมีมาตรการอนุรักษดินและนํ้าเปนพิเศษ สวน

พื้นที่มีความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดินในระดับอ่ืนๆ น้ัน ควรจะตองมีการใชประโยชน

ที่ดินอยางระมัดระวัง  หรือมีมาตรการปองกันการสูญเสียดินทั้งวิธีพืชและวิธีกล เพื่อลดระดับความ

รุนแรงของการชะลางพังทลายของดิน 

 หนวยที่ดินที่ไดวิเคราะหและจัดทําโดยนําขอมูลกลุมชุดดินมาพิจารณารวมกับขอมูลอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ พบหนวยที่ดินในลุมนํ้าสาขาคลองจันดี ( รหัส 2202)  ทั้งหมด 64 หนวยที่ดิน ประกอบดวย 

หนวยที่ดินในพื้นที่ลุม 6 หนวยที่ดิน มีเน้ือที่ 52,874 ไร หรือรอยละ 13.32 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา หนวย

ที่ดินในพื้นที่ดอน 56 หนวยที่ดิน มีเน้ือที่ 285,790 ไร หรือรอยละ 71.45 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา และหนวย

ที่ดินในพื้นที่เบ็ดเตล็ด 6 หนวยที่ดิน มีเน้ือที่ 16,838 ไร หรือรอยละ 4.22 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

 ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจในลุมนํ้า สาขาคลองจันดี ( รหัส 2202)  พบความ

เหมาะสมของที่ดินสําหรับขาว คือ ที่ดินมีความเหมาะสม ปานกลาง  มีเน้ือที่ 10,577 ไร ที่ดินมีความ

เหมาะสม เล็กนอย  แตมีขอจํากัดบางอยางที่อาจลดความสามารถในการผลิต  มีเน้ือที่ 5,405  ไร  

ประกอบดวย 9 หนวยที่ดิน ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับยางพารา คือ ที่ดินมีความเหมาะสมสูง มี

เน้ือที่ 63,327 ไร ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง แตมีขอจํากัดบางอยางที่อาจลดความสามารถในการ

ผลิต มีเน้ือที่ 193,248 ไร ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย แตมีขอจํากัดบางอยางที่อาจลดความสามารถใน

การผลิต มีเน้ือที่ 29,529 ไร ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับ ปาลมนํ้ามัน  คือ ที่ดินมีความเหมาะสม

ปานกลาง แตมีขอจํากัดบางอยางที่อาจลดความสามารถในการผลิต มี เน้ือที่ 219,431 ไร ที่ดินมีความ

เหมาะสมเล็กนอย แตมีขอจํากัดบางอยางที่อาจลดความสามารถในการผลิต มีเน้ือที่ 49,202 ไร และความ

เหมาะสมของที่ดินสําหรับไมผล (ทุเรียนและเงาะ) คือ ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง แตมีขอจํากัด

บางอยางที่อาจลดความสามารถในการผลิต มี เน้ือที่ 217,871 ไร ที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย แตมี

ขอจํากัดบางอยางที่อาจลดความสามารถในการผลิต มีเน้ือที่ 50,582 ไร  

 สถานภาพของทรัพยากรปาไมในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี  (รหัส 2202)  เมื่อจําแนกสภาพ

การใชที่ดินตามประเภทปาไมตามกฎหมาย (เขตอุทยานแหงชาติ เขตปาสงวนแหงชาติ) และเขตปาตาม

มติคณะรัฐมนตรี พบวา ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี มีพื้นที่ปาไมตามกฎหมาย 62,642 ไร หรือรอยละ 15.66 

ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา โดยมีพื้นที่ปาสมบูรณรวม 46,605 ไร หรือรอยละ 11.65 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

พื้นที่ปารอสภาพฟนฟูรวม 767 ไร หรือรอยละ  0.19  ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา พื้นที่เกษตรกรรม  และ 

พื้นที่เบ็ดเตล็ดรวม 13,813 ไร หรือรอยละ 3.46 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางรวม 

1,404 ไร หรือรอยละ 0.35 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา พื้นที่นํ้าประมาณ 53 ไร หรือรอยละ 0.01  ของพื้นที่ 

ลุมนํ้าสาขา 
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   เขตพื้นที่ศักยภาพการใชที่ดิน ในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองจันดี  (รหัส 2202)  ดานการเกษตร

ตามแผนการใชที่ดิน กําหนดใหเปน เขตพื้นที่มีศักยภาพสําหรับเกษตรกรรม มีเน้ือที่ 304,815 ไร หรือ

รอยละ 76.12 ของ พื้นที่ลุมนํ้าสาขา ในจํานวนน้ีไดกําหนดใหเปน เขตพื้นที่มีศักยภาพสูงสําหรับ  

ไมยืนตน (ยางพารา ปาลมนํ้ามัน) เขตพื้นที่มีศักยภาพปานกลาง สําหรับพืชไร/ไมยืนตน  เปนหลัก โดย

พื้นที่ทํา การเกษตรที่มีความลาดชัน และเปน แนวตอกับเขตปาไมกําหนดใหเปนเขตปลูกไมยืนตน  

เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไมและเปนการอนุรักษดินและนํ้า อันจะสงผลตอความชุมชื้นของดินที่จะเปนประโยชน

ทั้งในพื้นที่เขตน้ีและพื้นที่ตอเน่ือง ในบริเวณที่ราบ ของพื้นที่ลุมนํ้า ขอจํากัดและปญหาสําคัญดาน

การเกษตร คือ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและปญหาดานการตลาด ความ แปรปรวนของราคา

พืชผลการเกษตร ซึ่งเปนหนาที่สําคัญของ หนวยงานภาครัฐที่จะเรงดําเนินการแกไข โดยกําหนด

นโยบายและมาตรการกําหนดพื้นที่เพื่อใหมี การผลิต อยางมีประสิทธิภาพและใหความรูแกเกษตรกร 

ในดานการผลิตและการจัดการไรนา รวมถึงการรวมกลุมเกษตรกรใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

 9.2  ขอเสนอแนะ 

   การจัดทําเขตพื้นที่ศักยภาพการใชที่ดินในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาเปนการกําหนดเขตโดยพิจารณา

จากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ การใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน ทรัพยากรดินตามศักยภาพของ

พื้นที่ตลอดจนความเหมาะสมในการเพาะปลูก และขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรและ

ที่ดินปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ รวมถึงพื้นที่ภายใตขอกําหนดที่ตองสงวนพื้นที่ไวเพื่อการอนุรักษ 

ดังน้ันการนําเขตพื้นที่ศักยภาพการใชที่ดินไปใชเปนฐานขอมูลในการวางแผนการใชที่ดิน  

อยางเหมาะสม และมีการแปลงแผนใหเกิดสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม หนวยงาน

ที่เกี่ยวของและชุมชนในพื้นที่ลุมนํ้า จึงควรนําแผนการใชที่ดินที่ไดจาการวิเคราะหขอมูลศักยภาพของ

พื้นที่ดังกลาวไปพิจารณาและรวมดําเนินการจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินใหมีความสอดคลองกัน

ทั้งระบบเพื่อการบริหารการจัดการพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามหลักวิชาการ อีกทั้งยัง

ชวยลดปญหาความขัดแยงในเร่ืองการใชประโยชนพื้นที่ได  โดยเขตที่ตองเรงดําเนินการ จัดการพื้นที่ 

เพื่อการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ไดแก เขตพื้นที่ศักยภาพสูงและเขตพื้นที่ศักยภาพ  

ปานกลาง เน่ืองจากในบริเวณดังกลาวเปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกปานกลางถึงสูง 

ซึ่งบริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตได 

ดังน้ันหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรประสานงานเพื่อจัดหาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร  เปนตน เพื่อชวย

สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิต และลดตนทุนการผลิต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

โดยมีขอเสนอแนะดานตางๆ ดังน้ี 
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   1) ขอเสนอแนะดานนโยบาย  

     ( 1) ในระยะสั้นจัดทํายุทธศาสตรและแผนปองกันความรุนแรงการระบาดของโรคและ

แมลงศัตรูขาวที่ทันตอสถานการณ  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรับมือปญหาความรุนแรง

ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณโลกรอนที่มีแนวโนมสูงขึ้น  โดยการบูรณาการหนวยงาน ที่เกี่ยวของ  ทั้ง

ภาครัฐ เอกชนและองคกรทองถิ่น  ทั้งน้ีวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม  คือ การสงเสริม ใหใชพันธุพืชที่

ตานทานโรคและแมลง ควบคูไปกับการใชสารสกัดจากพืช ตลอดจนปรับปรุงรักษาดินใหอุดมสมบูรณ

และมีภูมิตานทานโดยใชปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 

     ( 2) ปรับปรุงและฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินเพื่อเกษตรกรรม  แนวทางดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน  พ.ศ. 2551 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของดิน  รวมทั้งเปนการ

เพิ่มผลผลิตการเกษตรใหสูงขึ้น เพราะในสภาวการณปจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมของไทยประสบปญหา

ความเสื่อมโทรมของดินเพราะขาดการอนุรักษดินและนํ้า ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน ตลอดจน

ดินขาดความอุดมสมบูรณไมเหมาะสมตอการปลูกพืช 

     (3 ) ในระยะยาวผลักดันใหการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง เพราะ

การจัดหาที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรดวยการปฏิรูปที่ดิน ถือวา เปนแนวทางสําคัญที่จะแกปญหา

เกษตรกรรมของไทยอยางยั่งยืน 

   2) ขอเสนอแนะดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  

     ( 1) ควรสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหเกษตรกรดําเนินการผลิตตามระบบ

เกษตรที่ดี โดยการอบรมแนะนําความรูตางๆ เชน วิธีการปลูก การใสปุย การจัดการการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว 

และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวใหมีความเหมาะสมในแตละพื้นที่ในเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ

อยางครบวงจร 

     ( 2) ควรสงเสริมการวิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต  รวมถึงการเพิ่มคุณภาพ

ผลผลิตพืชและสนับสนุนการใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสมใหถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อลดตนทุนการผลิต

และชวยรักษาสภาพแวดลอม 

     ( 3) ควรสงเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุพืชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และขยายผลใหเกษตรกร

อยางทั่วถึง 

     (4) ควรสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองจักรกลในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและสนับสนุนการ

ใชเคร่ืองจักรกลในการเก็บเกี่ยวเพื่อลดตนทุนคาแรงงาน 

     (5) ควรสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อชวยยืดระยะเวลา การ

เก็บรักษา และชะลอการจําหนายสูตลาดในชวงตนฤดูเก็บเกี่ยว พรอมกันน้ีควรแนะนําใหเกษตรกรรูจัก

การเก็บรักษาผลผลิตที่ถูกวิธีเพื่อลดความเสียหาย 
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     ( 6) ควรสงเสริมใหเกษตรกรปรับปรุงบํารุงดิน โดยเนนการใชเทคโนโลยีชีวภาพ เปนหลัก 

รณรงคใหมีการใชปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ พด.2 พืชปุยสด รวมทั้งการปองกันการชะลางพังทลายของดิน

โดยการปลูกพืชคลุมดิน  ปลูกพืชขวางความลาดเท  ปลูกพืชสลับกับแนวหญาแฝกและเพิ่ม มาตรการ

อ่ืนๆ ที่เหมาะสมในแตละพื้นที ่รวมทั้งสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรอยางครบวงจร โดย

เนนในพื้นที่เขตการใชที่ดินทีจํ่าเปนตองเพิ่มมาตรการอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสม  

   3) ขอเสนอแนะดานการสรางแรงจูงใจ  

     (1) ภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนการประกันภัยพืชผล เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดภัย

ธรรมชาติใหเกษตรกรในพื้นที่ตามเขตการใชที่ดิน  

     (2) ภาครัฐควรประชาสัมพันธใหเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืช  และ ไดรับ

ใบรับรองตามโครงการความชวยเหลือจากรัฐบาล 

     (3) ภาครัฐควรใหการสนับสนุนดานปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ  และราคายุติธรรม  

แกเกษตรกรที่ปลูกพืชตามที่กําหนดในเขตการใชที่ดิน 

     (4) ภาครัฐควรใหสิทธิพิเศษสําหรับเกษตรกรที่ปลูก พืชตามเขตการใชที่ดิน ที่กําหนด เชน 

การสนับสนุนดานเงินทุนดอกเบี้ยตํ่าและใชมาตรการดานภาษี 

     (5) ควรสงเสริมการซื้อขายในตลาดลวงหนา  สรางเครือขายเชื่อมโยงการกระจายผลผลิต

ของกลุมเกษตรกรกับผูประกอบกิจการ  เพื่อความมั่นคงทางรายไดของเกษตรกรที่ปลูก พืชในเขต

การใชที่ดินที่กําหนด 

     (6 ) ควรใหการสนับสนุนการผลิตที่ตรงกับความตองการของผูประกอบการ  เพื่อประสาน

ความเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการกับเกษตรกรในเขตการใชที่ดินปลูกพืช 

     (7 ) ควรสงเสริมและพัฒนาการแปรรูปใหมีความหลากหลาย  เพื่อเปนการเพิ่ม มูลคาโดย

ตองคํานึงถึงความตองการของตลาดเปนหลัก 

     (8 ) ควรปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มมูลคาของสินคารวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความ

เชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิต เพื่อทําใหมูลคาการผลิตสูงขึ้น 

   4) ขอเสนอแนะดานอ่ืนๆ  

     (1) การกําหนดเขตการใชที่ดินจะบรรลุเปาหมายตามที่วางไวจําเปนตองมีมาตรการ

ตางๆ มารองรับเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ มาตรการดังกลาวเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน การตลาด การรวมกลุมเกษตรกรและดานกฎหมาย 
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     ( 2) ผลักดันใหมกีารนําเขตการใชที่ดินเพื่อการปลูกพืชที่จัดทําไว ไปใชใหบรรลวัุตถุประสงค

ควรมีการจัดทําประชาพิจารณ  เพื่อรับทราบแนวคิดและทัศนคติของเกษตรกรและผูที่เกี่ยวของ

กอนการดําเนินงาน 

     ( 3) ควรศึกษาการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ปลูกไมผลและไมยืนตน บริเวณที่มีความ

ลาดชันสูง เพื่อจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสมในแตละพื้นที่และใชเปนฐานขอมูลดานการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เสี่ยงตอการสูญเสียดิน 

     ( 4) เน่ืองจากความตองการพืชอาหารและพืชพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ดังน้ัน พื้นที่ที่ควร

เรงเขาไปดําเนินการลําดับแรก  คือ พื้นที่ใน เขตพื้นที่ศักยภาพสูงและเขตพื้นที่ศักยภาพปานกลาง  

ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความพรอมที่จะยกระดับผลผลิตใหสูงขึ้น ถามีการบริหารจัดการที่ดินต้ังแตการพัฒนา

แหลงนํ้าขนาดเล็ก  การปรับปรุงบํารุงดินและการใชปุยที่ถูกตองเหมาะสม  การพัฒนาพันธุ พืช

เหมาะสมกับพื้นที่ การปองกันและกําจัดศัตรูพืชอยางถูกวิธี 

     (5) หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร กรม

สงเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ควรจัดหาพืชพันธุดีที่มีคุณภาพ ตลอดจนปจจัยการผลิต จัด

จําหนายใหกับเกษตรกรไดทันกับเวลาที่ตองการใช 

     (6) สนับสนุนใหมีระบบการทําสัญญาขอตกลงการ ซื้อขายลวงหนา  เพื่อควบคุม ปริมาณ

การผลิตและการตลาด  เน่ืองจาก ในปจจุบันราคา ผลผลิตทางการเกษตร ในแตละปมีความผัน ผวน

คอนขางมาก  

     (7) การพัฒนาระบบโลจิสติกสและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  เพื่อใชในการบริหาร  การ

จัดการใหมีประสิทธิภาพ ต้ังแตการปลูก  การเก็บเกี่ยว และการขนสง  เพื่อเปนการลดตนทุนโดยรวม

และลดความเสียหายคุณภาพของสินคาเกษตร 

       สําหรับขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังที่กลาวมาแลวน้ัน สามารถนํามาปรับใชในทาง

ปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมได โดยกําหนดเปนมาตรการเสริมเชิงบังคับและ หรือ จูงใจ เพื่อ

สนับสนุนให การพัฒนาและ การ ใชที่ดินลุมนํ้ามีผลในทางปฏิบัติและ สามารถดําเนินการได บรรลุ

เปาหมายในอนาคต  
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10. วิจารณผลและขยายผลงาน 

  ขอมูลหนวยที่ดินที่ไดจากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะหในคร้ังน้ีจะเปนประโยชนตองานวาง

แผนการใชที่ดิน เพราะจะนําไปจัดเขตความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจในลุมนํ้าสาขา

คลองจันดี (รหัส 2202) สวนการประเมินการชะลางพังทลายของดินและสถานภาพของทรัพยากรดิน

ที่มีปญหาและขอจํากัดในการใชประโยชนที่ดิน สามารถชวยใหทราบถึงลักษณะปญหาและขอจํากัด

ของดินตางๆ และแนวทางในการแกไข รวมทั้งสามารถนําไปใชตอยอดในโครงการที่เกี่ยวของใน

พื้นที่ลุมนํ้าสาขาในระดับตางๆ เชน  โครงการปรับปรุงบํารุงดิน การทําคันดินปองกันนํ้าทวม  การ

อนุรักษดินและนํ้า  การยกรอง เปนตน ซึ่งจะชวยเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาไดมีความถูกตอง

แมนยํามากยิ่งขึ้น ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรน้ันควรมีการใชขอมูลทรัพยากรธรรมชาติดานอ่ืนๆ 

มารวมประกอบ เชน ดานสังคม และเศรษฐกิจ เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนตอการพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งจะ

ชวยใหผูวางแผนสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชเปนขอมูลประกอบในสวนของการวางแผน เพื่อให

เกิดความถูกตอง แมนยํามากยิ่งขึ้น 

11. ประโยชนที่ไดรับ 

 นักวิชาการ และผูสนใจ สามารถใชเปนกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานดานการ กําหนดเขต

การใชที่ดินเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค และตามเปาหมายในการพัฒนาที่ไดวางไว รวมทั้ง

สอดคลองตามนโยบายดานการเกษตรของภาครัฐในระดับตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาพื้นที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวม และจัดทําขึ้นน้ีมาเปนขอมูลพื้นฐานทางดาน

กายภาพ โดยเฉพาะขอมูลที่ไดมีการจัดจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อ

เปนแนวทางในการสงเสริมทางดานการเกษตรใหมีความเหมาะสมตอศักยภาพของดินในพื้นที่ 

รวมทั้งแนวทางการแกไขปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใหเกิดการใช

ทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน  
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13. ภาคผนวก  

 13.1 ภาคผนวกท่ี 1  การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากร  และท่ีดินปาไมในเขตปาสงวน

แหงชาติ 

     การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ  ตามมติ

คณะรัฐมนตรี วันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ไดใหความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการนโยบาย

ปาไมแหงชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ืองการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากร และ

ที่ดินปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งไดจําแนกเขตปาสงวนแหงชาติ ออกเปน 3 เขต ดังน้ี  

     13.1.1  เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (โซน C) หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่กําหนดไว

เพื่อการอนุรักษ สิ่งแวดลอม ดิน นํ้า พันธุพืชและพันธุสัตวที่มีคุณคาหายาก เพื่อการปองกันภัยธรรมชาติ

อันเกิดจากนํ้า ทวมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชนในดานการศึกษา การวิจัย 

นันทนาการของประชาชนและความมั่นคงของชาติ แบงออกเปน 2 สวน คือ  

          1) พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี หมายถึงพื้นที่ปาสงวน

แหงชาติที่ไดประกาศเปน พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติไปแลว พื้นที่ลักษณะน้ี ไดแก  

            (1)  พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา ที่ไดประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติ

สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535  

            (2)  พื้นที่อุทยานแหงชาติ ที่ไดประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติ

อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504  

            (3)  พื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่  1 ตามผลการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า โดยสํานักงาน

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี  

            (4)  พื้นที่เขตอนุรักษปาชายเลน ตามผลการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดิน

ในพื้นที่ปา ชายเลนประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี  

          2) พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่มีสภาพปาสมบูรณ

หรือมีศักยภาพเหมาะสมตอการอนุรักษธรรมชาติ เพื่อรักษาไวซึ่งความสมดุลของธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  

     13.1.2  เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่กําหนดไว 

เพื่อผลิตไมและของปารวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุม

นํ้า และการจําแนกเขต การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาชายเลน พื้นที่เพื่อการพัฒนาทรัพยากรปาไม และ

พื้นที่ประสานการใชประโยชนรวมกันระหวางทรัพยากรปาไมกับทรัพยากรอ่ืน เชน ทรัพยากรมนุษย 
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ทรัพยากรแร และทรัพยากรพลังงาน เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติตลอดทั้ง

ตองไมอยูในหลักเกณฑที่จําแนกใหเปนเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษตอไป พื้นที่ลักษณะน้ีไดแก 

          1) พื้นที่พัฒนาปาธรรมชาติ หมายถึง พื้นที่ปาที่มีสภาพปาไมสมบูรณ มีศักยภาพ

เหมาะสมในการจัดการปาไมตามหลักวิชาการ เพื่อยังผลใหทรัพยากรปาไมมีผลิตผลสม่ําเสมอ

ตลอดไปใหราษฎรไดใชประโยชนจากไมและของปารวมกัน ไมบุกรุกเขาไปใชประโยชนในเขตพื้นที่ปา

เพื่อการอนุรักษตอไป พื้นที่ลักษณะน้ีไดแก พื้นที่ปาชุมชน เปนตน 

           2) พื้นที่พัฒนาทรัพยากรปาไม หมายถึง พื้นที่ปาเสื่อมโทรมที่มีศักยภาพสูงในการ

ฟนฟูสภาพปา สามารถสงเสริมบทบาทและหนาที่ของสวนราชการและเอกชนใหมีสวนรับผิดชอบใน

การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรปาไมรวมกัน เพื่ออํานวยความสะดวกทั้งทางตรงและทางออมให

มีไมใช ในประเทศ และเพื่อประโยชนทางดานอุตสาหกรรมแบบตอเน่ือง โดยเอาทุกสวนของไมมา 

ใชประโยชน ใหบรรลุผลตอการพัฒนาดานอุสาหกรรมตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 

พื้นที่ลักษณะน้ีไดแก พื้นที่ปลูกปาภาครัฐบาล พื้นที่ปลูกปาเอกชน และพื้นที่ปลูกปา เพื่อใชสอย 

ในครัวเรือน เปนตน 

          3) พื้นที่พัฒนาตามหลักวนศาสตรชุมชน หมายถึง พื้นที่ที่กําหนดไวเพื่อแกไข

ปญหาการบุกรุกทําลายปาในรูปแบบตางๆ โดยการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการต้ังถิ่นฐาน  

ใหสอดคลองกับการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ การใชประโยชน

พื้นที่กระทําในลักษณะของวนเกษตรพื้นที่ลักษณะน้ีไดแก พื้นที่โครงการหมูบานปาไม พื้นที่สิทธิทํากิน

(สทก.) พื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง และโครงการตามพระราชดําริ 

          4) พื้นที่พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ หมายถึง พื้นที่ปาที่ไดอนุญาตใหใช

ประโยชนรวมกันระหวางทรัพยากรปาไม และทรัพยากรอ่ืน เชน แหลงนํ้า ทรัพยากรธรณี เพื่อ

ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พื้นที่ลักษณะน้ีไดแก พื้นที่เขตแหลงแร 

พื้นที่เขตระเบิดและยอยหิน พื้นที่ที่อนุญาตในสวนราชการ สวนเอกชนใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ 

     13.1.2  เขตพื้นที่ปาที่เหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) หมายถึง พื้นที่ปาที่มีสมรรถนะ

ที่ดิน เหมาะสมตอ การเกษตร หรือมีศักยภาพสูงในการพัฒนาดานการเกษตรตามผลการจําแนก

สมรรถนะที่ดินของ กรมพัฒนาที่ดิน รัฐสามารถพัฒนาความเปนอยูของราษฎรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อีกทั้งตองไมอยูใน หลักเกณฑที่จะจําแนกใหเปนเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ และเขตพื้นที่ปาเพื่อ

เศรษฐกิจ พื้นที่ลักษณะน้ีไดแก พื้นที่ปาที่มีสมรรถนะที่ดินเหมาะสมตอการเกษตร 
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 13.2 ภาคผนวกท่ี 2  การกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า 

     ประเทศไทยมีการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้าหรือการแบงเขตพื้นที่ลุมนํ้าตามลักษณะ

ศักยภาพทางอุทกวิทยา และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู เพื่อประโยชนหลักในดานการจัดการ

ทรัพยากร และสภาพแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ หลักเกณฑประกอบการพิจารณาเพื่อกําหนดชั้น

คุณภาพลุมนํ้าดังน้ี 

     - สภาพภูมิประเทศ ใชลักษณะของแผนดิน เชน แนวบริเวณสันเขา ยอดเขาแหลม ยอดเขา

มนหุบเขา หนาผา เชิงเขา บริเวณกัดลึก รองเขา ที่ราบขั้นบันได ที่ราบหรือที่ลุม ซึ่งเปนผลสืบเน่ือง

จากกระบวนการชะลางพังทลายในอดีตและมีผลตอการกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 

     - ความลาดชัน เปนศักยภาพที่เกี่ยวของกับกระบวนการชะลางและการสูญเสียหนาดิน เชน

ถาความลาดชันสูง โอกาสที่มีการพังทลายจะมาก ปริมาณการเคลื่อนยายของตะกอนดินก็มีมากตาม 

     - ความสูงจากระดับทะเล โดยทั่วไปเมื่อความสูงจากระดับทะเลมีมาก ความลาดชันของพื้นที่

จะเพิ่มขึ้นดวยและมีปริมาณฝนตกมากและนานขึ้น ความสูงจากระดับทะเลจึงมีอิทธิพลตอการชะลาง

พังทลายของหนาดิน มีหนวยที่ยอมรับกันเปนสากลวาใหวัดจากระดับทะเลปกติแลวใชชื่อเรียกวา

ความสูงจากระดับทะเลปานกลางมีหนวยเปนเมตร  

     - ลักษณะหิน โดยทั่วไปลักษณะของหินจะเกี่ยวโยงถึงการกําเนิดดินและคุณภาพของนํ้าทา จึง

ใชชนิดของหิน อายุทางธรณีรวมทั้งคุณสมบัติที่จะแปรสภาพเปนดินที่มีความยากงายตอการถูกชะลาง

พังทลาย 

     - ลักษณะดิน  โดยทั่วไปดินมีความแตกตางกันไปทั้งดานเคมี ฟสิกส และชีววิทยาสัมพันธ

ตอการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า ใชคุณสมบัติทางดินที่เกี่ยวกับความลึก ความอุดมสมบูรณ และความยาก

งายตอการชะลางพังทลายของชนิดดินที่ปรากฏเปนสวนใหญในพื้นที่น้ันๆ 

     - สภาพของพืชพรรณและปาไม ซึ่งหมายถึงพืชคลุมดินไมวาจะเปนวัชพืช พืชเกษตร พืชปา 

หญา ตนไมที่เหลืออยูในปจจุบันอาจจะพิจารณาจากรายงานของแผนที่ภาพถายทางอากาศจาก

ดาวเทียมที่สํารวจประจําป ซึ่งใหสภาพที่เปนจริงในปจจุบันมากที่สุด พืชคลุมดินดังกลาวจะเกี่ยวพันกับ

การชะลางผิวหนาดิน  

     การกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า  การกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า นอกจากจะกําหนดขอบเขต

ความเหมาะสมของพื้นที่เปนหลักและใชลักษณะทางกายภาพเปนพื้นฐานแลว ยังมีการศึกษาขอมูล

ดานอ่ืนๆ เพิ่มเติมจากขอมูลเบื้องตน ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม ซึ่งไดแก ปริมาณนํ้า  ปาไม  ดิน 

ตะกอน ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม มาใชพิจารณารวมเพื่อชวยใหการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้าสมบูรณ

ยิ่งขึ้น  จากหลักเกณฑทั้ง 6 ประการเมื่อนํามาพิจารณากับสภาพพื้นที่แตละแหงของประเทศไทย 

สามารถจําแนกได 5 ระดับชั้นคุณภาพ โดยใหความสําคัญเรียงลําดับกันไป เพื่อเปนเคร่ืองมือชวย
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ควบคุมระบบนิเวศและการใชประโยชนที่ดินในแตละชั้นคุณภาพลุมนํ้า ซึ่งแตละชั้นคุณภาพมีลักษณะ

พื้นฐานดังน้ี 

     1) พื้ นที่ลุมนํ้าชั้น 1 หมายถึง พื้นที่มีสภาพเปนตนนํ้าลําธารเปนแหลงนํ้าฝนและใหนํ้า กับ

พื้นที่ตอนลาง พื้นที่ตอนบนมักมีความชันมาก ลักษณะดินที่งายตอการพังทลายเปนพื้นที่ซึ่งควรรักษา

ไวเพื่อเปนตนนํ้าลําธารโดยเฉพาะ อาจจะรักษาในรูปของเขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานแหงชาติ ซึ่ง

ในสวนของพื้นที่ลุมนํ้าชั้น 1 ยังแยกเปนชั้นยอยไดอีก 2 ระดับ โดยใช “สภาพปา” เปนตัวกําหนดคือ 

“พื้นที่ลุมนํ้าชั้น 1 เอ” จะมีสภาพปาที่ยังอุดมสมบูรณตามที่ปรากฏอยูในป พ.ศ. 2525 และเปนพื้นที่ที่

จะตองสงวนรักษาไวเปนพื้นที่ตนนํ้าลําธาร และเปนทรัพยากรปาไมของประเทศ ในขณะที่ 

“พื้นที่ลุมนํ้าชั้น 1 บี” จะมีสภาพปาสวนใหญถูกทําลาย ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงไปเพื่อพัฒนาการใช

ที่ดินรูปแบบอ่ืนกอนหนาป พ.ศ. 2525 และการใชที่ดินรูปแบบตางๆ ที่ดําเนินการไปแลวจะตอง 

มีมาตรการควบคุมเปนพิเศษ 

     2)  พื้นที่ลุมนํ้าชั้น 2 หมายถึง พื้นที่ลุมนํ้าที่มีสภาพเปนพื้นที่ปาปองกัน ปาเพื่อการคาหรือ 

ปาเศรษฐกิจ ปกติเปนพื้นที่บนที่สูง มีความลาดชันสูงมาก ดินมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะกันสูงกวา

พื้นที่ลุมนํ้าชั้นคุณภาพที่ 1 ลักษณะทั่วไปเหมาะสมตอการเปนตนนํ้าลําธารในระดับรองลงมา ควรสงวน

เก็บไวเปนพื้นที่แหลงตนนํ้าลําธาร รักษาไวในรูปแบบของเขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานแหงชาติ   

และอาจสามารถอนุญาตใหใชประโยชนเพื่อทํากิจการสําคัญบางอยางได เชน การทําเหมืองแร 

     3)  พื้นที่ลุมนํ้าชั้น 3  หมายถึง สภาพลุมนํ้าที่มีสภาพเปนเชิงเขา ความลาดชันสูง ดินมี

ลักษณะการพังทลายปานกลาง พื้นที่เหมาะสมเปนปาเศรษฐกิจ ทุงหญาเลี้ยงสัตว ปลูกไมผลยืนตน พืช

เกษตรยืนตนหรือการทําเหมืองแร แตตองมีมาตรการดานการอนุรักษดินและนํ้าควบคูกันไปอยาง

เขมงวด 

     4)  พื้นที่ลุมนํ้าชั้น 4  หมายถึง พื้นที่ลุมนํ้าที่มีสภาพพื้นที่เนินราบ มีความลาดชันปานกลาง 

สภาพปาสวนใหญถูกแผวถางเพื่อใชเปนพื้นที่ปลูกพืชไร กําหนดใหมีการปลูกพืชไร ไมผล และทํา

ทุงหญาเลี้ยงสัตวได สภาพพื้นที่คอนขางราบบางแหงอาจจะมีความลาดชันแตคอนขางนอย การพังทลาย

ของหนาดินคอนขางควบคุมไดงายโดยมีพืชคลุมดิน 

     5)  พื้นที่ลุมนํ้าชั้น 5  หมายถึง สภาพพื้นที่เปนที่ราบถึงที่ราบลุม หรือบางแหงอาจจะเปน

เนินลาดเอียงเล็กนอย สวนใหญปาจะถูกบุกรุกแผวถางไปจนหมดแลวแปรสภาพที่ดินเปนพื้นที่

สําหรับทําเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทํานา และกิจกรรมอ่ืนๆ และไมจําเปนตองมีมาตรการปองกันการ

ชะลางพังทลายของหนาดิน 
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     ขอเสนอแนะมาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมนํ้าภาคใต 

     1. มาตรการการใชท่ีดินในพื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 1A 

       1.1  ในพื้นที่ลุมนํ้าชั้นน้ีไมใหมีการใชพื้นที่ในทุกกรณี ทั้งน้ีเพื่อรักษาไวเปนพื้นที่ตนนํ้า

ลําธารอยางแทจริง 

       1.2  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของบํารุงรักษาปาไมธรรมชาติที่มีอยู และระงับการอนุญาตทํา

ไมโดยเด็ดขาด และใหดําเนินการปองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไมทําลายปาอยางเขมงวด

กวดขัน 

       1.3  บริเวณพื้นที่ใดที่ไดกําหนดเปนลุมนํ้าชั้นที่ 1 A ไวแลว หากภายหลังสํารวจพบวา

เปนที่รกรางวางเปลาหรือปาที่ถูกทําลายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการปลูกปาทดแทนตอไป 

       1.4  พื้นที่ลุมนํ้าชั้นน้ีซึ่งเปนเปนเขตอุทยานแหงชาติหรือเขตรักษาพันธุสัตวปา ถามี

ราษฎรบุกรุกเขาไปใชประโยชนไมวาเพื่อการใด ใหหนวยงานที่เกี่ยวของโยกยายราษฎรออกจากพื้นที่

โดยเร็ว 

       1.5  พื้นที่ลุมนํ้าชั้นน้ีซึ่งเปนเขตปาสงวนแหงชาติหรือปาที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหจําแนก

เปนพื้นที่ปาไมถาวร ถามีราษฎรบุกรุกเขาไปทําประโยชน เพื่อการเกษตรกรรมใหดําเนินการ ดังน้ี 

          1.5.1  กรณีที่มีราษฎรบุกรุกอนกอน พ.ศ.2525 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ

ควบคุมมิใหมีการขยายขอบเขตการใชประโยชนพื้นที่เพิ่มขึ้น และดําเนินการโยกยายราษฎรภายใน

เวลาที่เหมาะสม พรอมทั้งจัดหาพื้นที่ทํากินในพื้นที่อ่ืนใหกับราษฎรเหลาน้ันดวย 

          1.5.2  กรณีทีมีราษฎรบุกรุกระหวาง พ.ศ.2525-2530 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดําเนินการตาม 1.5.1 เวนแตไมตองจัดหาที่ทํากินใหกับราษฎรเหลาน้ัน 

          1.5.3  กรณีที่มีราษฎรบุกรุกภายหลัง พ.ศ.2530 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ

โยกยายราษฎรเหลาน้ันออกจากพื้นที่โดยเร็ว 

     2. มาตรการการใชท่ีดินในชั้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 1 B 

       ในพื้นที่ลุมนํ้าชั้นน้ีใหมีมาตรการการใชที่ดิน ดังน้ี 

       2.1  พื้นที่ใดที่มีการเปลี่ยนสภาพ เพื่อประกอบการเกษตรกรรม รูปแบบตางๆ ไปแลว

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณาดําเนินการกําหนดการใชที่ดินใหสอดคลองกับนโยบายของ

รัฐทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

       2.2  บริเวณใดที่ไดรับการพัฒนาเพื่อทําแหลงพักผอนหยอนใจในรูปแบบตางๆ ไปแลว

หากจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด จะตองดําเนินการวางแผนการใชที่ดินใหสอดคลองกับสภาพ

ธรรมชาติในลักษณะที่เอ้ืออํานวยตอการรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ

ธรรมชาติ 
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       2.3  การใชประโยชนพื้นที่ลุมนํ้าตาม 2.1 หรือ 2.2 ที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติหรือปา

ที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหจําแนกเปนพื้นที่ปาไมถาวร ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตาม

ความใน 1.5.1 

       2.4  บริเวณพื้นที่ใดซึ่งเปนที่รกรางวางเปลา ไมมีการใชประโยชนแลว ใหหนวยงานที่

เกี่ยวของดําเนินการปลูกปาฟนฟูสภาพตนนํ้าลําธารอยางรีบดวน 

       2.5  ในกรณีที่ตองมีการกอสรางถนนผานเขาไปในพื้นที่ลุมนํ้าชั้นน้ี หนวยงานที่

เกี่ยวของจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ เพื่อรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพื้นที่ เสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อ

พิจารณา 

       2.6  ในกรณีที่มีความจําเปนตองอนุญาตใหประทานบัตรหรือตออายุประทานบัตรการ

ทําเหมืองแรใหกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเปนรายๆ ไป 

       2.7  ในกรณีสวนราชการใดมีความจําเปนตองใชที่ดินอยางหลีกเลี่ยงไมไดในโครงการ

ที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติแลว ใหสวนราชการเจาของโครงการจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาตอไป 

     3. มาตรการการใชท่ีดินในพื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 2 

       ในการใชที่ดินในเขตลุมนํ้าชั้นน้ีใหมีมาตรการ ดังน้ี 

       3.1  การใชพื้นที่ทํากิจการปาไม เหมืองแร สวนยางพารา หรือกิจการอ่ืนที่มีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอยางแทจริง และไดรับการรับรองจากหนวยงานที่

รับผิดชอบแลววา ไมสามารถหลีกเลี่ยงหรือหาพื้นที่ดําเนินการที่อ่ืนได ควรอนุญาตใหไดและจะตองมี

การควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใชที่ดินเพื่อการน้ันๆ อยางเขมงวดกวดขันและเปนไปตามระเบียบ

ปฏิบัติของทางราชการ เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกพื้นที่ตนนํ้าลําธารและพื้นที่ตอนลางอยางเด็ดขาด  

       3.2  การใชที่ดินเพื่อกิจการทางดานเกษตรกรรม ควรหลีกเลี่ยงอยางเด็ดขาด  

       3.3  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการปลูกปาในบริเวณที่ถูกทําลายโดยรีบดวน  

     4. มาตรการการใชท่ีดินในพื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 3  

       ในการใชที่ดินในเขตลุมนํ้าชั้นน้ี ใหมีมาตรการ ดังน้ี 

       4.1  การใชพื้นที่ทํากิจการปาไม เหมืองแร หรือกิจการอ่ืนๆ อนุญาตใหไดแตตองมีการ

ควบคุมวิธีการปฏิบัติอยางเขมงวดใหเปนไปตามหลักอนุรักษดินแลนํ้า 
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       4.2  การใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในชั้นคุณภาพลุมนํ้าน้ี จะตองปฏิบัติ ดังน้ี  

          (ก)  บริเวณที่มีดินลึกนอยกวา 50 ซม. ที่ไมเหมาะสมกับกิจการทางการกสิกรรม 

สมควรใชเปนพื้นที่ปาไมหรือทุงหญาเลี้ยงสัตว 

          (ข)  บริเวณที่ดินลึกมากกวา 50 ซม. ใหใชเปนบริเวณที่ปลูกไมผล ไมเศรษฐกิจ 

และพืชเศรษฐกิจยืนตนอ่ืนๆ ไดตามความเหมาะสม แตตองใชมาตรการการอนุรักษดินและนํ้าที่

ถูกตอง 

     5. มาตรการใชท่ีดินในพื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 4  

       การใชที่ดินเพื่อกิจการใดๆ ในเขตลุมนํ้าชั้นน้ี ใหมีมาตรการ ดังน้ี 

       5.1  การใชพื้นที่ทําเหมืองแร ปาไม และกิจการอ่ืนๆ ใหอนุญาตไดตามปกติ โดยใหถือ

ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยเครงครัด 

       5.2  การใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในชั้นคุณภาพลุมนํ้า จะตองปฏิบัติ ดังน้ี  

          (ก)  บริเวณที่มีความลาดชัน 18 - 25 เปอรเซ็นต และดินลึกนอยกวา 50 ซม. สมควร

ใชเปนพื้นที่ปาไมและไมผล โดยมีการวางแผนการใชที่ดินตามมาตรการอนุรักษดินและนํ้า 

          (ข)  บริเวณที่มีความลาดชันระหวาง 6 - 18 เปอรเซ็นต ควรจะใชเพาะปลูกพืชไร 

นา ไมเศรษฐกิจอ่ืนๆ โดยมีมาตรการอนุรักษดินและนํ้า 

     6. มาตรการการใชท่ีดินในพื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 5  

       การใชที่ดินเพื่อกิจการใดๆ ในชั้นคุณภาพลุมนํ้าน้ี เห็นสมควรใหมีมาตรการ กังน้ี 

       6.1  การใชพื้นที่ทํากิจการเหมืองแร การเกษตร ปาไม และกิจการอ่ืนๆ ใหอนุญาตได

ตามปกติ 

       6.2  การใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในชั้นคุณภาพลุมนํ้าน้ี จะตองปฏิบัติ ดังน้ี  

          (ก)  บริเวณที่มีดินลึกนอยกวา 50 ซม. ควรใชเปนพื้นที่ในการปลูกพืชไร ปาเอกชน 

ไมผล และทุงหญาเลี้ยงสัตว หรือไมก็ใชเปนที่พักผอนหยอนใจ 

          (ข)  บริเวณที่มีดินลึกมากกวา 50 ซม. ควรใชเปนพื้นที่ปลูกขาวและพืชไรและตอง

ระมัดระวังดูแลรักษาอยางสม่ําเสมอ 

       6.3  ในกรณีที่จะใชที่ดินในชั้นคุณภาพลุมนํ้าน้ีเพื่อการอุตสาหกรรม ใหหลีกเลี่ยงพื้นที่

ที่มีศักยภาพทางการเกษตรสูง 

       6.4  การใชที่ดินเพื่อกิจการใดๆ ในพื้นที่ลุมนํ้าชั้นน้ีที่อยูในบริเวณที่ไดรับการจําแนก

เขตการใชประโยชนที่ดินในปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 น้ัน ให

เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 
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