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การประยุกตใชแบบจําลอง DSSAT เพ่ือประเมินผลผลิตดินสําหรับการปลูกขาว 

ในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 

Application of DSSAT Model for Soil Productivity Assessment on Rice Cultivation 

in Lower Part of Prachinburi River Subbasin (code 1505) 

 

บทคัดยอ 

 การประเมินผลผลิตดินสําหรับปลูกขาวในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 
ดวยแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT ทําการศึกษาดินท่ีลุมปลูกขาว จํานวน 12 กลุมชุดดิน 21 หนวยแผน
ท่ีการจําลอง ไดแก กลุมชุดดินท่ี 2 ในชุดดินบางน้ําเปรี้ยว ชุดดินมหาโพธิ์ กลุมชุดดินท่ี 4 ในชุดดินชุมแสง 
ชุดดินพิมาย ชุดดินราชบุรี กลุมชุดดินท่ี 6 ในชุดดินแกลง ชุดดินนครพนม กลุมชุดดินท่ี 7 ในชุดดิน
นครปฐม ชุดดินธวัชบุรี กลุมชุดดินท่ี 10 ในชุดดินองครักษ กลุมชุดดินท่ี 11 ในชุดดินรังสิต กลุมชุดดินท่ี 
16 ในชุดดินหินกอง กลุมชุดดินท่ี 17 ในชุดดินบัวใหญ ชุดดินรอยเอ็ด ชุดดินเรณู กลุมชุดดินท่ี 18 ในชุด
ดินหนองบุนนาก กลุมชุดดินท่ี 21 ในชุดดินสรรพยา กลุมชุดดินท่ี 22 ในชุดดินขอนแกน ชุดดินสีทน และ 
กลุมชุดดินท่ี 25 ในชุดดินอน ชุดดินเพ็ญ เขตภูมิอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี 
 จากการทดสอบความเชื่อม่ันของชุดขอมูลนําเขาและระบบการทํางานของแบบจําลองการปลูกพืช 
DSSAT ดวยการวิเคราะหคาทางสถิติจากการเปรียบเทียบผลผลิตขาวพันธุไวตอชวงแสง โดยใชขอมูลชุด
ดินตัวแทน ณ จุดสํารวจของเกษตรกรจํานวน 14 ราย กับผลผลิตจากแบบจําลอง พบวา คาดัชนีการ
ยอมรับมีคาเทากับรอยละ 0.9 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจมีคาเทากับ 0.85 และคาความคลาดเคลื่อน
กําลังสองเฉลี่ยมีคาเทากับ 105 กิโลกรัมตอไร ซ่ึงคาการยอมรับอยูในเกณฑท่ียอมรับได ดังนั้นจึงสามารถ
ใชแบบจําลองและชุดขอมูลนําเขาเพ่ือประเมินผลผลิตดินท่ีลุมปลูกขาวพันธุไวตอชวงแสง ลุมน้ําสาขาแมน้ํา
ปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) ท้ัง 12 กลุมชุดดิน 21 หนวยแผนท่ีการจําลอง ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ผลการประเมินผลผลิตดินสําหรับปลูกขาวพันธุไวตอชวงแสง ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง 
(รหัส 1505) ท่ีอัตราไนโตรเจน 8 กิโลกรัมตอไร พบวา กลุมชุดดินท่ีใหผลผลิตขาวสูงสุดมากกวา 500 
กิโลกรัมตอไร ไดแก กลุมชุดดินท่ี 4 7 และ 21 ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณของดินธรรมชาติปานกลางถึงสูง มี
ศักยภาพการใชประโยชนท่ีดินสําหรับปลูกขาว รองลงมาเปนกลุมชุดดินท่ีใหผลผลิตขาวคอนขางสูงอยู
ในชวง 400-500 กิโลกรัมตอไร ไดแก กลุมชุดดินท่ี 2 และ 10 กลุมชุดดินท่ีใหผลผลิตขาวคอนขางต่ําอยู
ในชวง 350-400 กิโลกรัมตอไร ไดแก กลุมชุดดินท่ี 6 11 16 และ 22 กลุมชุดดินท่ีใหผลผลิตขาวต่ําสุดอยู
ในชวง 250-350 กิโลกรัมตอไร ไดแก กลุมชุดดินท่ี 17 18 และ 25 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน



ii 
 

สารบัญ 

  หนา 

1. คํานํา 1 

2. วัตถุประสงค 2 

3. ตรวจเอกสาร 2 

 3.1 แบบจําลองการปลูกพืช 2 

 3.2 แบบจําลองการปลูกพืช DSSAT 2 

 3.3 การวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน 10 

      3.3.1 ผลผลิตดิน 10 

      3.3.2 การแปลความหมายดิน 10 

      3.3.3 หนวยแผนท่ีการจําลอง 10 

 3.4 ขาว 11 

      3.4.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร 11 

      3.4.2 การจําแนกประเภทและชนิดขาว 14 

      3.4.3 สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการปลูกขาว 15 

 3.5 ดินท่ีเหมาะสมตอการปลูกขาวในประเทศไทย 16 

 3.6 ลุมน้ํา 17 

4. ผูดําเนินงาน 20 

5. ระยะเวลาดําเนินงานและสถานท่ีดําเนินการ 20 

6. อุปกรณและวิธีการดําเนินงาน 20 

 6.1 อุปกรณ 20 

 6.2 วิธีดําเนินงาน 20 

7. ผลการศึกษา 21 

 7.1 ขอมูลท่ัวไป 21 

      7.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 21 

      7.1.2 ลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํา 22 

      7.1.3 แหลงน้ําธรรมชาติ 22 

      7.1.4 สภาพภูมิประเทศ 22 

      7.1.5 สภาพภูมิอากาศ 22 

      7.1.6 สภาพธรณีสัณฐานวิทยา 29 

      7.1.7 วัตถุตนกําเนิดดิน 30 

      7.1.8 ทรัพยากรดิน 32 

      7.1.9 การใชประโยชนท่ีดิน 48 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน



iii 
 

 สารบัญ (ตอ)  

  หนา 

 7.2 ผลผลิตดินสาํหรับปลูกขาวพันธุไวตอชวงแสงท่ีไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม  
      (observated data) 

58 

 7.3 ผลผลิตดินสําหรับปลูกขาวพันธุไวตอชวงแสงท่ีไดจากการคาดการณของแบบจําลอง  

     (simulated data) 

58 

 7.4 การทดสอบความเชื่อม่ันของชุดขอมูลนําเขาและการทํางานของแบบจําลอง  
     (data and model evaluation) 

63 

 7.5 ผลการประเมินผลผลิตดินสําหรับปลูกขาว ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง  
     (รหัส 1505) ดวยแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT 

64 

      7.5.1 หนวยแผนท่ีการจําลอง 64 
      7.5.2 ผลผลิตดิน 67 

8. สรุปและวิจารณผล 69 

9. ปญหาและขอเสนอแนะ 70 

10. ประโยชนท่ีไดรับ 71 

11. เอกสารอางอิง 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน



iv 
 

 

สารบัญตาราง 

   หนา 
ตารางท่ี 1 ขอมูลดิน แบบจําลองการปลูกพืช DSSAT 5 

ตารางท่ี 2 ขอมูลภูมิอากาศ แบบจําลองการปลูกพืช DSSAT 6 

ตารางท่ี 3 ขอมูลคาสัมประสิทธิ์พันธุกรรมของขาว แบบจําลอง CERES-Rice 7 

ตารางท่ี 4 ตัวแปรสวนตางๆ ในแฟมงานทดลองพืช ของแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT 9 

ตารางท่ี 5 รายชื่อและขนาดพ้ืนท่ีลุมน้ํา 25 ลุมน้ําหลักในประเทศไทย 19 

ตารางท่ี 6 ขอมูลภูมิอากาศ ชวงป พ.ศ. 2546-2555 เขตภูมิอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุร ี

26 

ตารางท่ี 7 ขอมูลภูมิอากาศ ชวงป พ.ศ. 2546-2555 เขตภูมิอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยา

กบินทรบุรี 

27 

ตารางท่ี 8 หนวยแผนท่ีดิน ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 43 
ตารางท่ี 9 กลุมชุดดิน ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 46 
ตารางท่ี 10 หนวยการใชท่ีดิน ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 49 

ตารางท่ี 11 กลุมชุดดินท่ีปลูกขาว ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 56 

ตารางท่ี 12 ผลผลิตดินสาํหรับปลูกขาวพันธุไวตอชวงแสงท่ีไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม 
(observated data) 

59 

ตารางท่ี 13 ผลผลิตดินสาํหรับปลูกขาวพันธุไวตอชวงแสงท่ีไดจากการคาดการณของแบบจําลอง 

(simulated data) 

61 

ตารางท่ี 14 หนวยแผนท่ีการจําลองเขตภูมิอากาศ กลุมชุดดินท่ีลุมปลูกขาวลุมน้ําสาขา 

แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) (simulation mapping unit; SMU) 

65 

ตารางท่ี 15 ผลผลิตดินสําหรับปลูกขาวพันธุไวตอชวงแสงตามกลุมชุดดินท่ีลุมลุมน้ําสาขา 
แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 

68 

 

 

 

 

 

 

 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน



v 
 

สารบัญภาพ 

   หนา 
ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีรองรับน้ําเหนือจุดท่ีกําหนดให (ลุมน้ํา) 18 
ภาพท่ี 2 ท่ีตั้งและอาณาเขต ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 23 
ภาพท่ี 3 ลําน้ําสายหลัก ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 24 
ภาพท่ี 4 สภาพภูมิประเทศ ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 25 
ภาพท่ี 5 ฤดูกาลเพาะปลูกพืช เขตภูมิอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี 28 
ภาพท่ี 6 ฤดูกาลเพาะปลูกพืช เขตภูมิอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยากบินทรบุรี 28 
ภาพท่ี 7 ทรัพยากรดิน ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 45 
ภาพท่ี 8 กลุมชุดดิน ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 47 
ภาพท่ี 9 การใชประโยชนท่ีดิน ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 54 
ภาพท่ี 10 พ้ืนท่ีปลูกขาว ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 55 
ภาพท่ี 11 กลุมชุดดินท่ีปลูกขาว ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 57 
ภาพท่ี 12 การเปรียบเทียบผลผลิตระหวางเกษตรกรกับแบบจําลอง 64 
ภาพท่ี 13 เขตภูมิอากาศ กลุมชุดดินท่ีปลูกขาว ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง  

(รหัส 1505) (simulation mapping unit; SMU) 
66 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน



การประยุกตใชแบบจําลอง DSSAT เพ่ือประเมินผลผลิตดินสําหรับการปลูกขาว 
ในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 

 
1. คํานํา 
 ขาวเปนท้ังอาหารจานหลักของคนไทยและเปนฐานความม่ันคงดานอาหารของประชากรโลก เพ่ือ
ดํารงไวซ่ึงความสําคัญทางเศรษฐกิจของขาวและชาวนาไทย หนวยงานรัฐและองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ
จะตองมีกลไกการจัดการท่ีดี ท้ังการเพ่ิมโอกาสและลดภาวะวิกฤตท่ีจะเกิดข้ึนกับเศรษฐกิจขาวไทย ใน
ปจจุบันและอนาคต 
 พ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) มีเนื้อท่ีสําหรับปลูกขาว 435,972 ไร คิด
เปนรอยละ 31.9050 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา (สํานักนโยบายและแผนการใชท่ีดิน, 2556) สวนใหญเปนนา
น้ําฝน พันธุท่ีปลูกเปนขาวไวตอชวงแสง โดยเฉพาะพันธุขาวดอกมะลิ 105 ซ่ึงเปนขาวคุณภาพชั้นดี เพราะ
มีความนุมและมีกลิ่นหอม รสอรอย ราคารับซ้ือสูง เปนท่ีตองการของกลุมผูบริโภคท่ีมีรายไดสูงท้ังในและ
ตางประเทศ แตขอจํากัดของขาวพันธุนี้คือใหผลผลิตตอไรต่ํา เนื่องจากลักษณะประจําพันธุและเสี่ยงตอ
ความเสียหายของผลผลิต เนื่องจากปจจัยภายนอก ไดแก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate 
change) ท้ังสภาวะอุณหภูมิโลกท่ีสูงข้ึน ความแปรปรวนของฤดูกาล ปริมาณน้ําฝนและเกิดภาวะความ
แหงแลง เปนตน  
 ระบบการเกษตรของประเทศไทย มีประชากรเกษตรประมาณ 22.7 ลานคน (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2555) มีพ้ืนท่ีเกษตรครอบคลุม 174 ลานไร คิดเปนรอยละ 54.36 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ  
(สํานักนโยบายและแผนการใชท่ีดิน, 2556) ป พ.ศ. 2545 มีการแบงประเภทพ้ืนท่ีเกษตรเปนภาคการผลิต 
ท่ีใชน้ําทา รอยละ 95.0 ของปริมาณน้ําท่ีใชรายป (UN_ESCAP, 2010) เกษตรกรประสบปญหาการขาด
แคลนน้ําในฤดูเพาะปลูก เนื่องจากความแปรปรวนของฤดูกาลท่ีรุนแรงข้ึน 
 การวางแผนการจัดการผลิตขาวอยางเหมาะสมเฉพาะพ้ืนท่ี ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญอยางเชน 
พ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) ซ่ึงมีเนื้อท่ีท้ังหมด 1,366,469 ไร (สํานักวิจัยพัฒนา
และอุทกวิทยา, 2552) อีกท้ังยังมีความซับซอนทางดานดิน อากาศ ปญหาภัยแลง น้ําทวม โรคและแมลง
ศัตรูพืช จําเปนตองอาศัยฐานขอมูลและองคความรูอยางมากมายมหาศาล ประกอบการวางแผนจัดการ 
โดยเฉพาะกรณีท่ีจํากัดดวยเวลา ทรัพยากร บุคลากรและงบประมาณ เปนตน อาจเกินขีดความสามารถ
ของทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู โปรแกรมคอมพิวเตอร (software) อาทิเชน แบบจําลองการปลูกพืช DSSAT 
(Decision Support System for Agrotechnology Transfer) จึงเปนทางเลือกและวิธีการท่ีนํามาใชคาดการณ 
(prediction) และประเมินความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชในสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันแตละพ้ืนท่ี 
เนื่องจากเปนระบบปฏิบัติการดวยคอมพิวเตอร สามารถประมวลผลขอมูลไดปริมาณมากและรวดเร็ว ท้ังนี้
แบบจําลองยอย (module) ไดแก แบบจําลองการปลูกขาว (CSM-CERES Rice Model: Crop System 
Model-Crop-Environment) ในแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT ท่ีใชในการศึกษานั้น สามารถคํานวณ
ผลผลิตไดอยางแมนยํา ใกลเคียงกับผลผลิตท่ีวัดไดในสภาพแปลงผลิตจริงของเกษตรกร (ศักดิ์ดาและคณะ, 
2543; IBSNAT, 1988) ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนตอการวางแผนการจัดการสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของขาว เพ่ือการกําหนดชวงฤดูปลูก การวางแผนการใหน้ําชลประทาน การเลือกพันธุ โดย
การจําลองแบบและแนวการผลิตขาวไดลวงหนา ชวยลดความเสี่ยงตอความเสียหายตอผลผลิตของเกษตร
ในพ้ืนท่ีได 
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2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือประเมินผลผลิตดินสําหรับปลูกขาวไวตอชวงแสงในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง 
(รหัส 1505) ดวยแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT 

3. ตรวจเอกสาร 
 3.1 แบบจําลองการปลูกพืช (crop growth model) หมายถึง แบบจําลองระบบการผลิตพืช 
สามารถใชเปนตัวแทนระบบการเพาะปลูกจริง เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของพืช โดยคํานวณ 
การเจริญเติบโตของพืชท่ีตอบสนองตอสภาพแวดลอมตางๆ ในพ้ืนท่ี ไดแก ดิน ภูมิอากาศ พืช 
ท่ีเปลี่ยนแปลงตามแตละพ้ืนท่ี สามารถนํามาใชกับงานวิจัยและการประยุกตอ่ืนๆ ได เชน การคาดการณ
ผลผลิต การวางแผนการเพาะปลูกทางการเกษตร การจัดการฟารม งานดานวิทยาศาสตรท่ีวาดวยสภาพ
ทางอุตุนิยมวิทยาดานเกษตร เปนตน (Dent and Blakie, 1979; Miglietta and Marco, 1993) 
  Penning และคณะ (1989) กลาววา แบบจําลองการปลูกพืชเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี
ประกอบดวยชุดสมการ สามารถจําลองระบบการเจริญเติบโตของพืช โดยคํานวณผลผลิต หรือ 
การตอบสนองตอปจจัยตางๆ ของพืช โดยการนําเขาขอมูลท่ีกําหนด เชน ขอมูลดิน ภูมิอากาศ พืช เปนตน 
นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายบทบาทและความสัมพันธของปจจัยตางๆ ท่ีสงผลตอการเจริญเติบโต 
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพไดอีกดวย 
  แบบจําลองการปลูกพืชถูกคิดคนและพัฒนาข้ึนมากมาย เพ่ือใชสนับสนุนงานวิจัยดานการ
จัดการระบบการปลูกพืชและการวางแผนการใชที่ดิน ตัวอยางเชน แบบจําลอง WOFOST EPIC 
CROPWAT PLANTGRO และ DSSAT เปนตน แบบจําลอง WOFOST และ PLANTGRO ถูกออกแบบมา
เพ่ือคาดการณผลผลิตพืช โดยอาศัยฐานขอมูลดิน ภูมิอากาศ และพืช ในการคาดการณพฤติกรรม หรือ
การแสดงออกของพืช แบบจําลอง EPIC ใชในการคาดการณผลผลิตดิน (soil productivity) ภายใต
เง่ือนไขของระดับความรุนแรงการชะลางพังทลายดิน แบบจําลอง CROPWAT ใชในการประเมินปริมาณ
ความตองการการใชน้ําของพืช โดยอาศัยฐานขอมูลดิน ภูมิอากาศและพืช (Clarke และคณะ, 
2000) แบบจําลองสวนใหญท่ีกลาวมานั้นสามารถคาดการณผลผลิตพืชไดเฉพาะพืชไรฤดูเดียว (annual 
crop) ยกเวนแบบจําลอง PLANTGRO ท่ีสามารถคาดการณผลผลิตไดท้ังพืชไรฤดูเดียว หลายฤดู 
(perennial crop) และพืชสวนท้ังไมยืนตน (tree) และไมผล (fruit tree) แตสามารถคาดการณผลผลิต
พืชไดอยางคราวๆ เทานั้น (Hackett และคณะ, 1994; Hutchinson, 2005) สวนแบบจําลอง DSSAT 
เปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตร ท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือคาดการณและประเมินความ
เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชดวยแบบจําลองยอยตามพันธุพืชในสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันแตละพ้ืนท่ี 
โดยอาศัยฐานขอมูลดิน ภูมิอากาศ พืช โรคแมลงและขอมูลเศรษฐศาสตร สามารถคํานวณผลผลิตไดอยาง
แมนยํา ใกลเคียงกับผลผลิตท่ีวัดไดในสภาพแปลงผลิตจริงของเกษตรกร (ศักดิ์ดาและคณะ, 2543; 
IBSNAT, 1988) 

 3.2 แบบจําลองการปลูกพืช DSSAT เปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตร ซ่ึงมีการ
เผยแพรระหวางป 1988 ภายใตโครงการ IBSNAT (International Benchmark Site Network for 
Agrotechnology Transfer) 

  การศึกษาวิจัย โดยใชแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT ในประเทศไทย มีดังนี้ 
   สหัสชัยและคณะ (2550) ประยุกตใชแบบจําลองการปลูกขาวและขาวโพด (CERES RICE 
& CERES MAIZE) ในแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT เปนเครื่องมือจัดทําคําแนะนําและติดตามผล 
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การจัดการดินและธาตุอาหารของขาวและขาวโพด ในพ้ืนท่ีศึกษา ตําบลน้ําสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
โดยปลูกขาวในชุดดินหางดง (Hd) ปลูกขาวโพดในชุดดินวังไห (Wi) และชุดดินวังสะพุง (Ws) ผลการ
ทดสอบความใกลเคียงระหวางการคาดคะเนผลของแบบจําลองกับผลการวิจัยจากแปลงทดสอบ พบวา  
มีคาดัชนีการยอมรับ (agreement index) ท่ียอมรับได สามารถขยายผลเพ่ือระบุอัตราปุยท่ีเหมาะสม
พรอมท้ังวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน 
   เกริกและคณะ (2552) ศึกษาผลกระทบของภาวะโลกรอนตอการผลิต ขาว ออย  
มันสําปะหลังและขาวโพดของประเทศไทย โดยใชขอมูลสภาพภูมิอากาศในอนาคตของสถาบัน SEA 
START มาใชเปนตัวแปรขับเคลื่อนแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT ภายใตขอกําหนดท่ีไมมีการระบาดของ
โรคแมลงและมีการจัดการพืชตามคําแนะนําของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พบวา ผลกระทบในระยะ
ยาวจากภาวะโลกรอน ไมมีผลกระทบท่ีรุนแรงตอผลผลิตพืช ยกเวน มันสําปะหลัง แตผลกระทบทางออม
ตอความแปรปรวนของสภาพอากาศทําใหผลผลิตมีความแปรปรวนรายปสูงและความแปรปรวนระหวาง
พ้ืนท่ีมีมากยิ่งข้ึน 
   กรรณิการ (2553) ไดจัดทําคําแนะนําอัตราปุยขาวตามคาวิเคราะหดินรวมกับการ
ประยุกตใชแบบจําลองการปลูกขาว (CERES-Rice) ในแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT ประเมินผลผลิต
ขาวตามอัตราปุยท่ีแนะนําในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคกลางตอนบน โดยการสุมเก็บขอมูลดินในแปลงนา
เกษตรกรและวิเคราะหดินดวยเครื่องมือตรวจสอบดินอยางงาย แลวนําผลวิเคราะหดินมาสรางคําแนะนํา
อัตราปุยท่ีเหมาะสมตอการปลูกขาว โดยสรุปผลตามคาวิเคราะหดินของกรมวิชาการเกษตร รวมกับการ
ประเมินผลิตดินสําหรับปลูกขาวดวยแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT 
  3.2.1 หลักการทํางานและองคประกอบท่ัวไปของแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT จาก
การรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของในคูมือการใชแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT 4.5 Volume 1–4 โดย 
Hoogenboom (2010), Jones และคณะ (2010) เอกสารวิชาการ ของ Tsuji และคณะ (1994), 
เมธี (2543) และสหัสชัย (2553) มีองคประกอบของระบบการทํางานท่ีประกอบดวย ระบบจัดการ
ฐานขอมูล (Database Management System: DBMS) ระบบแบบจําลองการปลูกพืช (Model Base 
Management System: MBMS) และระบบการจําลองการปลูกพืช โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    1) ระบบจัดการฐานขอมูล ประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป (background) ขอมูล
งานทดลองพืช (experiment) ขอมูลพืช (genetic coefficient) ขอมูลภูมิอากาศ (weather) ขอมูลดิน 
(soil) ขอมูลโรคแมลง (pest) และขอมูลเศรษฐศาสตร (economic) 
    2) แบบจําลองการปลูกพืช 
 ปจจุบันแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT เวอรชั่น 4.6 มีแบบจําลองยอย ในการ
จําลองการปลูกพืช ท้ังสิ้น 10 กลุมหลัก จํานวน 29 พืช ประกอบดวย 

(1) แบบจําลองการปลูกพืชตระกูลธัญพืช ไดแก ขาวบาเลย ขาวโพด ขาวฟาง  
ขาวฟางไขมุก ขาว และ ขาวสาลี 

(2) แบบจําลองการปลูกพืชตระกูลถั่ว ไดแก ถ่ัวลูกไก ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวลันเตา  
ถ่ัวลิสง ถ่ัวปากอา ถ่ัวเหลือง และ ถ่ัวเวลเวท 

(3) แบบจําลองการปลูกพืชตระกูลหัว ไดแก มันสําปะหลัง มันฝรั่ง มันเทศ 
และเผือก 

(4) แบบจําลองการปลูกพืชน้ํามัน ไดแก ทานตะวัน 
(5) แบบจําลองการปลูกพืชตระกูลผัก ไดแก พริกไท กะหล่ําปลี มะเขือเทศ  

ถ่ัวแขกและขาวโพดหวาน 
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(6) แบบจําลองการปลูกพืชตระกูลเสนใย ไดแก ฝาย 
(7) แบบจําลองการปลูกพืชตระกูลพืชอาหารสัตว ไดแก หญาบาเฮีย  

และหญาในสกุล Brachiaria 
(8) แบบจําลองการปลูกพืชน้ําตาล/พลังงาน ไดแก ออย 
(9) แบบจําลองการปลูกพืชผลท่ีเปนพืชไร ไดแก สับปะรด 
(10) แบบจําลองการปลูกอ่ืนๆ ไดแก การไถคราดท้ิงไวโดยไมไดปลูกพืชหรือ 

การทํานาฟางลอย 

     แบบจําลองการปลูกขาว (CSM-CERES Rice Model: Crop System 
Model-Crop-Environment) เปนแบบจําลองการปลูกพืชตระกูลธัญพืช ไดรับการพัฒนาจากแบบจําลอง
ขาวโพด โดยโครงการ IBSNAT เปนการจําลองกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช (plant physiology) 
ตามชวงเวลา ประกอบดวย กระบวนการพัฒนาการและกระบวนการเจริญเติบโตเปนองคประกอบหลัก 
ข้ึนอยูกับพันธุพืชและสภาพแวดลอมท่ีมีภูมิอากาศและดินเฉพาะทองท่ี (Jones และคณะ, 2003) โดยมี
ความสัมพันธกับพลวัตของน้ําในดิน ไนโตรเจนท้ังในดินและพืช ยกเวนฟอสฟอรัสและธาตุอาหารพืชอ่ืนๆ 
ซ่ึงแบบจําลองฯ ประเมินวามีปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการของพืชแลว (อรรถชัยและคณะ, 2543; 
Hunt และ Boote, 1998) สามารถคํานวณผลผลิตไดอยางแมนยํา ใกลเคียงกับผลผลิตท่ีวัดไดในสภาพ
แปลงผลิตจริงของเกษตรกร (ศักดิ์ดาและคณะ, 2543; IBSNAT, 1988) มีขอมูลนําเขา (input data) ท่ี
เปนปจจัยสําคัญในระบบการทํางานของแบบจําลองฯ ไดแก ขอมูลดิน ขอมูลพ้ืนท่ีศึกษา ขอมูลภูมิอากาศ 
ขอมูลการจัดการและขอมูลพันธุกรรมพืช ซ่ึงเปนคาสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรม (genetic coefficients) 
ของพันธุพืชแตละชนิด ประกอบดวย ตัวแปรชุดหนึ่งท่ีแบบจําลองกําหนดใหเปนคาเฉพาะพันธุและเปน
สวนท่ีกําหนดศักยภาพของแตละพันธุ (Tsuji และคณะ, 1998; จิรวัฒน, 2544; ศักดิ์ดาและคณะ, 2543) 
    3) ระบบจําลองการปลูกพืช แบงตามลักษณะการจําลองออกเปนสองรูปแบบ ไดแก 
การจําลองการผลิตเปนฤดู (seasonal analysis) และการจําลองการผลิตอยางตอเนื่อง (sequence 
analysis) ซ่ึงการจําลองการผลิตพืชเปนการจําลองระบบการผลิตพืชรายฤดู ท้ังท่ีเปนพืชชนิดเดียวหรือ
หลายชนิดในปเดียว เชน กําหนดใหจําลองการปลูก 5 10 15 20 25 และ 30 ป เพ่ือใหมีสภาพแวดลอม
สอดคลองและใกลเคียงกับสภาพพ้ืนท่ีจริง คาเฉลี่ยของการเจริญเติบโตและผลผลิตพืชท่ีไดจากการจําลอง
สภาพแวดลอมท่ีมีความตอเนื่องของระบบการผลิตพืชตามธรรมชาติ ทําใหสามารถติดตามสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีสนใจตามชวงเวลาได 
    แบบจําลองการปลูกพืช DSSAT สามารถจําลองการเจริญเติบโตของพืชตั้งแตเริ่ม
เพาะปลูกจนถึงระยะเก็บเก่ียวภายใตสภาพแวดลอมท่ีมีความแตกตางแตละพ้ืนท่ี โดยอาศัยขอมูลดิน  
จากการสํารวจและจําแนกดิน รวมกับผลวิเคราะหทางเคมี กายภาพของดิน ขอมูลภูมิอากาศ ขอมูล 
คาสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมพืชและการจัดการดิน สามารถคํานวณคาพ้ืนฐานดานการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการท่ีมีความสําคัญตอกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชเปนรายวัน ไดแก การเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก
ในสวนของใบและลําตนตามระยะสุกแก การคายระเหยน้ําของพืชและการลําเลียงสารอาหารเพ่ือการ
เจริญเติบโตและการสรางผลผลิต เปนตน ในการคํานวณคาพ้ืนฐานดานพัฒนาการและการเจริญเติบโต มี
การพิจารณาถึงคาพลังงานแสงอาทิตยและดัชนีพ้ืนท่ีใบของพืช ท่ีมีผลตอกระบวนการกระบวนการ
สังเคราะหแสงหรือปรุงอาหารของพืช สารประกอบท่ีเกิดจากกระบวนการสังเคราะหแสงจะถูกลําเลียงเพ่ือ
การเจริญเติบโตของใบ ลําตน ก่ิงกานสาขา เมล็ด และระบบรากพืช ตามลําดับ (สหัสชัยและคณะ, 2547) 
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    การใชงานแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT สามารถเลือกชนิดของแบบจําลองตาม
ชนิดพืชท่ีตองการ สามารถกําหนดวิธีการจัดการดิน น้ํา ปุย และระบบการเขตกรรม ท่ีเหมาะสมตามชนิด
ของพืช โดยท่ีแบบจําลองฯ จะแสดงผลการประเมินในรูปแบบของตารางและกราฟตามท่ีผูใชตองการ 
  3.2.2 ชุดขอมูลนําเขาข้ันต่ําท่ีจําเปนของแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT 
    1) ขอมูลดิน ในแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT (Tsuji และคณะ, 1994) จะมี
โปรแกรมท่ีชวยในการนําเขาและสรางขอมูลดินเพ่ิมเติมตามท่ีแบบจําลองตองการ ใน Version 4.6 เรียกวา 
Sbuild ซ่ึงมีวัตถุประสงคชวยสรางขอมูลดินเพ่ือใชในงานทดลอง โดยการกําหนดใหมีการปอนขอมูล เชน 
จํานวนชั้นดิน สีดิน เนื้อดิน ปริมาณเนื้อดินเหนียว ดินทรายและดินตะกอน ความหนาแนนรวมของดิน ซ่ึง
เปนขอมูลท่ีไดจากสมบัติทางกายภาพของดินจากการสํารวจและวิเคราะหดิน รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับน้ําในดิน
และอ่ืนๆ ในกรณีท่ีไมมีขอมูลโปรแกรมจะทําการคํานวณใหผูใชสามารถเพ่ิมเติมเขาไปกอนท่ีจะมีการบันทึก
ลงไฟล SOIL.SOL และสามารถสรางขอมูลดินระดับชุดดินเก็บไวในแฟม SOIL.SOL เพ่ือใหแบบจําลอง
เรียกใชดวยรหัสประจําชุดดินท่ีระบุไวในแฟมงานทดลองพืช (FILEX) มาทําการจําลอง (simulate) ขอมูล
ดินแตละชุดดินท้ังหมดจะถูกบรรจุลงในแฟมขอมูล SOIL.SOL ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลท่ีไดจากการ
ตรวจวัดและวิเคราะหดิน รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ขอมูลดิน แบบจําลองการปลูกพืช DSSAT 

   ขอมูล         คําอธิบาย 

Coordinate         พิกัดเสนรุง (latitude) เสนแวง (longitude) 
Soil classification        การจําแนกดิน 
SCOM : Colour         สีดิน 
SLDR : Drainage        การระบายน้ํา 
SLB : Thickness of layer (cm)     ความหนาของแตละชั้นดิน 
SLMH : Master horizon       สัญลักษณชั้นดินวินิจฉัยชั้นดินหลัก 
SRGF : Root Growth Factor      ปริมาณและความลึกของรากพืช 
SBDM : Bulk Density 1/3 bar (g cm-3)    ความหนาแนนรวมของดินแตละชั้นดิน 
SLOC : % Organic Carbon      คารบอนอินทรียแตละชั้นดิน 
SLCL : % Clay (<0.002 mm)      ปริมาณดินเหนียว 
SLSI : % Silt (0.05-0.002 mm)     ปริมาณดินทรายแปง 
SLCF : % Coarse Fraction > 2 mm    ปริมาณชิ้นสวนหยาบ 
SLNI : % Total Nitrogen       ปริมาณไนโตรเจนแตละชั้นดิน 
SSKS : Saturation hydraulic conductivity    คาสัมประสิทธิ์การนําน้ํา 
          (cm h-1) 
SLHW : pH 1:1 in water for each layer   ปฏิกิริยาดิน (ละลายในน้ํา) 
SMHB : pH 1:1 in buffer for each layer   ปฏิกิริยาดิน (ละลายในบัฟเฟอร) 
SCEC : Cation Exchange Capacity (cmol kg-1)  ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน 
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 2) ขอมูลภูมิอากาศ ในระบบการทํางานของแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT โดยใช
โปรแกรมชวยสราง (generate) ขอมูลภูมิอากาศ เรียกวา Weatherman (weather data) ขอมูล
ภูมิอากาศท่ีใชศึกษาการเจริญเติบโต และพัฒนาการของพืชเปนขอมูลภูมิอากาศรายวันโดยครอบคลุม 
ชวงระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืช (กอนวันปลูกและสิ้นสุดหลังวันสุกแก) โปรแกรมนี้สามารถสราง
ขอมูลภูมิอากาศข้ึนมาใหมเพ่ือแทนขอมูลท่ีสถานีตรวจวัดอากาศขาดหายไป เชน กรณีขอมูลขาดหาย 
(missing data) ขอมูลมีคาสูงต่ํากวาความเปนจริง หรือหนวยการวัดของขอมูลแตกตางไปจากรูปแบบ 
ของแบบจําลองฯ เปนตน โดยโปรแกรมจะทําการตรวจสอบขอมูลนําเขาและทําการปรับแกไขดวยวิธีการ
หลายข้ันตอนบนพ้ืนฐานวิธีการทางสถิติจากฐานขอมูลภูมิอากาศ และสามารถนํามาใชในการประเมิน 
วันปลูกท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกวันปลูกภายใตสภาวะภูมิอากาศและชุดดินตางๆ 
   แฟมขอมูลภูมิอากาศในแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT จะตองมีขอมูลนําเขา
อยางต่ําที่สุด (minimum data set) ไดแก รหัสหนวยงาน (institute code) สถานีอากาศ  
(site code) เสนรุง (latitude) เสนแวง (longitude) ความสูง (elevation) คาพลังงานแสงอาทิตย 
(solar radiation) อุณหภูมิต่ําสุด (minimum temperature) อุณหภูมิสูงสุด (maximum 
temperature) และปริมาณน้ําฝน (rainfall) เปนตน รายละเอียดดังตารางท่ี 2 การตั้งชื่อแฟมขอมูล
ภูมิอากาศประกอบดวยอักษรและตัวเลข 8 ตําแหนง ตามดวยนามสกุลไมเกิน 3 ตัวอักษร เก็บขอมูลไว 
ในรูปนามสกุล 2 ชนิด คือ ********.WTH หมายถึง แฟมขอมูลภูมิอากาศท่ีไดจากการตรวจวัดของสถานี
ตรวจวัดอากาศ สวนท่ีเปนนามสกุล ********.WTG หมายถึง แฟมขอมูลภูมิอากาศท่ีไดจากการสรางดวย
โปรแกรม Weatherman 

ตารางท่ี 2 ขอมูลภูมิอากาศ แบบจําลองการปลูกพืช DSSAT 

ขอมูล คําอธิบาย 
INSI รหัสหนวยงาน (Institute Code) และสถานีอากาศ (Site Code) 
LAT เสนรุง (latitude; decimal degrees) 
LONG เสนแวง (longitude; decimal degrees) 
ELEV ความสูง (elevation); เมตร (meter) 
TAV คาเฉลี่ยอุณหภูมิอากาศ (air temperature average); องศาเซลเซียส (°c) 
AMP ชวงความกวางของอุณหภูมิอากาศ (air temperature amplitude) เปนคาเฉลี่ย

รายเดือน (monthly averages); องศาเซลเซียส (°c) 
REFHT ความสูงของเครื่องวัดคาอุณหภูมิ (height of temperature measurements); 

เมตร (meter)  
WNDHT ความสูงของเครื่องวัดความเร็วลม (height of wind measurements);  

เมตร (meter) 
DATE ปและวันท่ีของขอมูลภูมิอากาศ เริ่มนับจากวันท่ี 1 มกราคม 

(year and date of climate data from January first) 
SRAD คาพลังงานแสงอาทิตย (solar radiation); เมกะจูลตอตารางเมตรตอวัน 

(MJ m-2 day-1) 
TMAX อุณหภูมิอากาศสูงสุด (maximum air temperature); องศาเซลเซียส (°c) 
TMIN อุณหภูมิอากาศต่ําสุด (minimum air temperature); องศาเซลเซียส (°c) 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

ขอมูล คําอธิบาย 
RAIN ปริมาณน้ําฝน (precipitation); มิลลิเมตรตอวัน (mm day-1) 
RHUM ความชื้นสัมพัทธสูงสุด (maximum relative humidity); เปอรเซ็นต (%) 
WIND ความเร็วลม (wind run); กิโลเมตรตอวัน (km day-1) 
TDEW อุณหภูมิจุดน้ําคาง (dewpoint temperature); องศาเซลเซียส (°c) 
PAR แสงท่ีเปนประโยชนตอการสังเคราะหแสง (photosynthetic active radiation); 

โมลตอตารางเมตรตอวัน (moles m-2 day-1) 
 
 3) ขอมูลคาสัมประสิทธิ์พันธุกรรมของพืช (genetic coefficient; GC) คือ 
คุณลักษณะของเฉพาะพันธุพืชท่ีตอบสนองตอปจจัยการเจริญเติบโตท่ีตางๆ กันในแตละสภาพแวดลอม 
เชน สภาพอุณหภูมิสูงสุด-ต่ําสุดของอากาศ ความสั้น-ยาวของวัน ปริมาณน้ําและไนโตรเจนในดิน เปนตน 
ขอมูลสัมประสิทธิ์พันธุกรรมพืชเปนคาท่ีแบบจําลองฯ ใชในการคํานวณการเจริญเติบโตของพืชแตละพันธุ 
ขอมูลคาสัมประสิทธิ์พันธุกรรมขาว (rice genetic coefficient) ของแบบจําลอง CERES-Rice ที่ใช
ในการศึกษา ประกอบดวยคาสัมประสิทธิ์ของระยะพัฒนาการ (development coefficients) ซ่ึงเปนตัว
แปรท่ีกําหนดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของขาว เชน การออกดอกและการสุกแกทางสรีรวิทยา มี
ท้ังหมด 4 คา (P1 P20 P2R และ P5) และคาสัมประสิทธิ์ของการเจริญเติบโต (growth coefficients) ท่ี
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณหรือการสรางผลผลิตขาวโดยมี 4 คา เชนกัน (G1 G2 G3 และ G4) ซ่ึง
มีนิยามคาสัมประสิทธิ์ตางๆ รายละเอียดดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ขอมูลคาสัมประสิทธิ์พันธุกรรมของขาว แบบจําลอง CERES-Rice 

คาสัมประสิทธิ์ คําอธิบาย 
P1 ระยะเวลา (growing degree days, GDD) (องศาเซลเซียส) 

ท่ีเกินจากอุณหภูมิพ้ืนฐาน (base temperature) เทากับ  
9 องศาเซลเซียส ตั้งแตระยะกลางอกจนถึงระยะสิ้นสุด การ
เจริญพ้ืนฐาน (basic vegetative phase) หรือเปนระยะ  
ท่ีขาวไมตอบสนองตอชวงความยาวแสง 

P20 เปนคาความยาววันวิกฤติ (critical photoperiod) หรือ 
ชวงเวลากลางวันท่ียาวท่ีสุด (ชั่วโมง) ท่ีทําใหการกําเนิดชอ
รวง เกิดข้ึนในอัตราสูงสุด ถาคาความยาววันมากกวา P20 
อัตรา การพัฒนาจะลดลง 

P2R เปนระยะเวลาท่ีมีการชะลอการเกิดชอรวง  
(panicle initiation; PI) (GDD เปนองศาเซลเซียส)  
ตอเวลา 1 ชั่วโมง ของความยาววันท่ีเกิน P20 

P5 ระยะเวลาเปน GDD (องศาเซลเซียส) ตั้งแตเริ่มสะสมน้ําหนัก 
เมล็ด (grain filling) (3-4 วันหลังจากออกดอก) จนสุกแก 
ทางสรีรวิทยาท่ีมีอุณหภูมิพ้ืนฐาน (base temperature) 
เทากับ 9 องศาเซลเซียส 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

คาสัมประสิทธิ์ คําอธิบาย 
G1 ดอกยอยสูงสุด (potential spikelet) คือ จํานวนดอกยอย 

ตอน้ําหนักแหงของตนแม 1 กรัม (โดยท่ีไมรวมแผนใบ กาบ
ใบ และชอดอก) ในชวงออกดอก คาตนแบบ (typical 
value) คือ 55 

G2 น้ําหนักเมล็ดสูงสุด 1 เมล็ด (potential single grain 
weight) มีหนวยเปนกรัม 

G3 คาสัมประสิทธิ์การแตกกอ (tillering coefficient) โดยเทียบ
กับพันธ IR64 ภายใตสภาพไมมีขอจํากัดของสภาพแวดลอม 
พันธุท่ีมีการแตกกอสูงกวาพันธุดังกลาว จะมีคาสัมประสิทธิ์
มากกวา 1.0 

G4 สัมประสิทธิ์ความทนอุณหภูมิ (temperature tolerance) 
ปกติเทากับ 1.0 สําหรับพันธุท่ีปลูกในสภาพปกติ คา G4 
สําหรับขาวชนิด Japonica ท่ีปลูกในสภาพท่ีรอนจะเทากับ
หรือมากกวา 1.0 และคา G4 สําหรับขาวชนิด Indica  
ในสภาพอากาศเย็นมากจะนอยกวา 1.0 

ท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก จิรวัฒน (2544) 

   4) ขอมูลแฟมงานทดลองพืช (experimental detail file; FILEX) ใน
แบบจําลองการปลูกพืช DSSAT จะมีโปรแกรมยอยท่ีชวยในการนําเขาและสรางขอมูลแฟมงานทดลองพืช 
เรียกวา Xbuild (crop management data) ท่ีชวยใหผูใชสามารถสรางงานทดลอง โดยทําการปอน
ขอมูลรายละเอียดของงานทดลอง เชน กําหนดสิ่งทดลอง กําหนดคาเริ่มตนของดินท่ีใชในงานทดลอง การ
ชลประทาน การใสปุยเคมี กําหนดชนิดปุยและอัตราปุยหรือไถกลบเศษซากพืช กําหนดพันธุพืช การ
เตรียมดิน ความลึกในการไถและขอมูลอ่ืนๆ แมวาโครงสรางแฟมงานทดลองพืชจะประกอบดวยสวนตางๆ 
(section) ถึง 16 สวน ก็ตาม แตผูใชก็สามารถกําหนดขอมูลข้ันต่ํา (minimal required information) 
เพ่ือสั่งใหแบบจําลองการปลูกพืชทํางานได ซ่ึงขอมูลข้ันต่ําท่ีจําเปนในแฟมงานทดลองพืช ประกอบดวย 
รายละเอียดแฟมงานทดลอง (experiment details) พันธุพืช (cultivar) แผนการทดลอง (treatment) 
สถานที่ทดลอง (field) รายละเอียดการปลูกพืช (planting details) และการควบคุมการจําลอง 
(simulation controls) รายละเอียดของสวนตางๆ ในแฟมงานทดลองพืช รวมท้ังรหัสสําหรับการปอน  
รายละเอียดดังตารางท่ี 4 
  3.2.3 การทดสอบความเช่ือม่ันของชุดขอมูลนําเขาและแบบจําลอง (data and model 
evaluation) โดยวิธีการดังตอไปนี้ 
    1) วิเคราะหสหสัมพันธ (correlation analysis) โดยการเขียนกราฟสมการ
เสนตรงเพ่ือหาความสัมพันธของปริมาณผลผลิตจากการคาดคะเนของแบบจําลอง (simulated values) 
กับปริมาณผลผลิตจากแปลงเกษตรกร (observed values) โดยการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 
(R-Square; r2) วาอยูในระดับท่ียอมรับไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม (Jones and Kiniry, 1986) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางท่ี 4 ตัวแปรสวนตางๆ ในแฟมงานทดลองพืชของแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT 

การแบงสวนแฟมงานทดลองพืช รายละเอียด 
รายละเอียดแฟมงานทดลอง 
   (experiment details) 

ชื่อและรหัสงานทดลอง 

ขอมูลท่ัวไป (general) 
    

ชื่อผู วิ จัย ชื่ อหนวยงาน ชื่องานทดลอง สถานท่ีทดลองและ
รายละเอียดแปลงทดลอง 

แผนการทดลอง (treatments) 
    

หมายเลขแผนการทดลอง ชื่อแผนการทดลองและรายละเอียด
รหัสลําดับของปจจัยท่ีเกี่ยวของกับแผนการทดลอง 

พันธุพืช (cultivar) 
    

ลําดับพันธุพืช รหัสพันธุพืช หมายเลขประจําพันธุพืช และชื่อพันธุ
พืช 

สถานท่ีทดลอง (fields) 
    

ลําดับสถานท่ีทดลอง หมายเลขประจําสถานท่ีทดลอง ชื่อสถานี
ตรวจอากาศ ชื่อดินและรายละเอียดท่ัวไปของสถานท่ีทดลอง 

การวิเคราะหดิน    (soil analysis) 
 

ชุดขอมูลสมบัติดินท่ีไดจากการเก็บตัวอยางในสถานท่ีทดลองเพื่อ
ใชสําหรับการจําลองธาตุอาหารในแบบไดนามิก 

คาเริ่มตนของดินท่ีใชในงานทดลอง 
   (initial condition) 

การเริ่มตนเงื่อนไขของปริมาณนํ้าและปริมาณไนโตรเจนในดิน
รวมถึงปริมาณอินทรียวัตถุท่ีตกคางในดินของพืชท่ีปลูกกอนหนา 

รายละเอียดการปลูกพืช 
   (planting details) 

รายละเอียดวันปลูก ความหนาแนนในการปลูก วิธีการปลูก 
ระดับความลึกของพืชท่ีปลูกลงดิน 

การจัดการดานชลประทาน 
  (irrigation and water management) 

รายละเอียดวันใหนํ้า ปริมาณการใหนํ้า วิธีการใหนํ้า 
ประสิทธิภาพการใหนํ้า 

การใหปุย (fertilizers) ขอมูลการใชปุยเคมี ไดแก ชนิดปุย วันและอัตราการใสปุย 
การใหอินทรียวัตถุ (residues) ขอมูลการไถกลบตอซัง การใชปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด 
การใชสารเคม ี
   (chemical applications) 

ขอมูลการใชสารกําจัดศัตรูพืช และสารกําจัดวัชพืช 

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม 
   (environmental modifications) 

การปรับคาพารามิเตอรของปจจัยสภาพอากาศท่ีใชในการศึกษา
การ เป ล่ี ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและสภาพแวดล อม 
(ตัวอยางเชน คาคงท่ีของความยาวนานของวัน คาคงท่ีของ
อุณหภูมิ เปนตน) 

การไถพรวน 
   (tillage information) 
รายละเอียดการเก็บเก่ียว 
   (harvest details) 
การควบคุมการจําลอง 
   (simulations controls) 

รายละเอียดวันท่ีไถพรวนดิน ชนิดของการไถพรวน ระดับความ
ลึกท่ีไถพรวน 
ขอมูลวันเก็บเก่ียว ชนิดของชิ้นสวนพืชท่ีเก็บเก่ียว เปนตน 
 
รายละเอียดของตัวเลือกการจําลอง (เชนวันท่ีเริ่มตน) การเปด
ปดตัวเลือกสําหรับสวนประกอบของแบบจําลอง (เชน การ
คํานวณสมดุลยน้ําและสมดุลยไนโตรเจน) และตัวเลือกการ
แสดงผลการจําลอง 
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    2) พิจารณาจากคาความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (root mean square 
error; RMSE) เปนวิธีการประเมินความแมนยําของคาท่ีคาดคะเนไดจากแบบจําลองกับคาท่ีวัดไดจริง ถา
มีคานอยแสดงวามีความแมนยํามาก (Willmott, 1982) ดังสมการตอไปนี้ คือ 

     RMSE = �∑ (𝜃𝑠𝑖𝑚−𝜃𝑜𝑏𝑠)𝑛
𝑖=1

2

𝑛
�
1/2

 

   โดยท่ี  𝜃𝑠𝑖𝑚 = ผลผลิตจากแบบจําลอง (simulated) 
     𝜃𝑜𝑏𝑠 = ผลผลิตจากแปลงเกษตรกร (observed) 
           𝑛 = จํานวนคาของผลผลิตท้ังหมด 

    3) พิจารณาจากคาดัชนีการยอมรับ (agreement index) (Willmott, 1982) 
โดยการเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตจากการคาดคะเนของแบบจําลอง (simulated values) กับปริมาณ
ผลผลิตจากแปลงเกษตรกร (observed values) ถามีคาดัชนีการยอมรับอยูในชวง 0.75-1.00 แสดงถึง
การยอมรับไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Albers and Wards, 1991) ดังสมการตอไปนี้ คือ 
 

Agreement Index =  1 – 
[∑(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)2]

�∑�(𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 − �̅� 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) + (𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 − �̅� 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)�
2�

 

   โดยท่ี 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = ผลผลิตจากแบบจําลอง (simulated) 
     𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒  = ผลผลิตจากแปลงเกษตรกร (observed) 
                                                                            𝑛 = จํานวนคาของผลผลิตท้ังหมด 

    ท้ังนี้ Dent and Blakie (1979) กลาววากระบวนการทดสอบความเชื่อม่ันของ
แบบจําลองจบสิ้นลงตั้งแตแบบจําลองนั้นสามารถตอบสนองตอสภาพตาง ๆ เหมือนกับระบบจริงได 

 3.3 การวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของดิน ในงานดานการวินิจฉัยคุณภาพและกําลังผลิตของ
ดินมีนิยามและคําสําคัญท่ีเก่ียวของตางๆ ดังตอไปนี้ 
  3.3.1 ผลผลิตดิน (soil productivity) หมายถึง ความสามารถของดินในการทําใหพืชท่ี
ปลูกใหผลผลิตในระดับหนึ่ง วัดไดจากผลผลิตพืชตอหนวยพ้ืนท่ีปลูก ภายใตการจัดการ การเขตกรรมและ
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ไดแก สมบัติดานกายภาพดิน เคมีดิน ชีวภาพทางดิน ท่ีมีความสัมพันธกับ
สภาพภูมิประเทศ ภูมิสภาพอากาศและพันธุพืช (Land Classification Division, 1973; Brady, 1974; 
คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2544; มุกดา, 2544) 
  3.3.2 การแปลความหมายดิน (soil interpretation) หมายถึง การทํานายพฤติกรรม
ของดินในการตอบสนองตอการใช และการจัดการเฉพาะอยางจากลักษณะ และคุณภาพของดิน การแปล
ความหมายอาจเปนการประมาณเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณหรือการวัดระดับผลิตภาพ ศักยภาพ และ
ขอจํากัดของดิน (คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมปฐพีวิทยา, 2551)  
  3.3.3 หนวยแผนท่ีการจําลอง (simulation mapping unit, SMU) เปนหนวยแผนท่ีท่ี
มีความสําคัญในการเชื่อมโยงและประมวลผลขอมูลท่ีไดจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและผลวิเคราะห
จากแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT เขาดวยกัน ไดจากการซอนทับ (overlay) ชั้นขอมูลดิน ชั้นขอมูลการ
ใชประโยชนท่ีดินและชั้นขอมูลเขตภูมิอากาศ ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ผลลัพธท่ีได คือ ชุดขอมูลท่ี
ประกอบดวย กลุมชุดดินและชุดดินท่ีปลูกพืชซ่ึงกํากับดวยเขตภูมิอากาศในพ้ืนท่ีนั้นๆ เปนขอมูลท่ีแสดง
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ผลผลิต ณ จุดๆ หนึ่งบนพ้ืนท่ี (point data) ท้ังนี้สามารถรวมจุดท่ีมีสภาพแวดลอม ดานทรัพยากรดินและ
สภาพภูมิอากาศท่ีใกลเคียงกันเขาดวยกันเปนพ้ืนท่ีบริเวณกวางและคาดการณไดวาการเจริญเติบโตและ
การใหผลผลิตพืชในบริเวณนั้นใกลเคียงกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงเรียกพื้นที่ดังกลาววา 
Simulation Mapping Unit (SMU) ท่ีมีคาท่ีไดจากการจําลองผลผลิตพืชท่ีเทากันและยอมรับไดวาเปน
ผลผลิตเฉลี่ยของพ้ืนท่ีท้ังหมดของ SMU นั้นๆ (เกริกและคณะ, 2552) 

 3.4 ขาว (rice) เปนพืชลมลุกใบเลี้ยงเดี่ยว จัดอยูใน Family: Gramineae Genus: Oryza 
Species: sativa ท่ีนิยมปลูกเปนอาหารของมนุษยมีดวยกัน 2 ชนิด คือ Oryza sativa ปลูกกันท่ัวไปพบ
มากในทวีปเอเชียรวมท้ังประเทศไทยดวย และ Oryza glaberrima ปลูกมากในแอฟริกาตะวันตกเทานั้น 
ขอแตกตางของขาวท้ัง 2 ชนิดนี้ คือ Oryza glaberrima ไมมีระแงแขนงท่ีสอง เมล็ดขาวจะติดอยูท่ีระแง
แรกของรวงขาว Oryza sativa แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) indica มีลักษณะเมล็ดยาวเรียว ตอบสนอง 
ตอปุยนอย ผลผลิตคอนขางต่ํา ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี ปลูกมากในเขตรอนของทวีปเอเชีย เชน 
ไทย ฟลิปปนส กัมพูชาและอินเดีย 2) japonica มีลักษณะเมล็ดปอมสั้น ตอบสนองตอปุยสูง ผลผลิตสูง 
ปลูกมากในเขตก่ึงรอนหรืออบอุน เชน ญี่ปุน เกาหลีและจีนตอนเหนือ 3) javanica มีลักษณะเมล็ด
คอนขางปอมอวน ผลผลิตต่ํา ปลูกมากในอินโดนีเซียและพมา (คณาจารยภาควิชาพืชไรนา, 2547; 
ประพาส, 2552; รังสฤษฏและคณะ, 2541) 
  3.4.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนขาวแบงออกไดตามระยะการเจริญเติบโตของตน
ขาว คือ การเจริญเติบโตทางลําตนและการเจริญเติบโตทางการขยายพันธุ (ประพาส, 2552) 
    1) ลักษณะท่ีเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางลําตน ไดแก ราก ลําตนและใบ 
     (1) ราก (roots) ระบบรากเปนแบบรากฝอย (fibrous root system) 
(รังสฤษดิ์และคณะ, 2541) มีการเจริญ 2 สวน คือ 1) รากท่ีเจริญมาจากสวนของคัพภะ (embryo) เปน
รากท่ีพัฒนามาจากสวนเรดิเคิล (radicle) เรียกวา primary root หรือ first seedling root เปนรากท่ี
ยาว สีน้ําตาล รากท่ีแตกแขนงออกมาจาก primary root เรียกวา secondary root หรือ lateral root 
นอกจากนี้ยังมีรากท่ีเกิดข้ึนท่ี scutellar node เรียกวา seminal root รากท้ังหมดนี้มีการเจริญใน
ระยะเวลาสั้นๆ และตายไปในระยะท่ีตนขาวยังเปนตนกลา 2) รากท่ีเจริญมาจากปุมกําเนิดราก (root 
primordia) บริเวณขอสวนลางของลําตน เรียกวา รากพิเศษ (adventitious root) รากชนิดนี้เริ่มเกิดเม่ือ
ตนขาวมีอายุประมาณ 15 วัน ระยะแรกจะมีขนาดสั้น สีขาวและอวบ เม่ือตนขาวมีอายุ 6 สัปดาห ราก
ชนิดนี้มีขนาดยาวข้ึน สีน้ําตาลออนและมีรากแขนงแตกออกมาจํานวนมาก ตนขาวมีการสรางรากชนิดนี้
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ โดยมีจํานวนมากท่ีสุดระยะขาวออกรวงแลวคอยๆ ลดลงจนถึงระยะเก็บเก่ียว (คณาจารย
ภาควิชาพืชไรนา, 2547; รังสฤษดิ์และคณะ, 2541) 
      - การเจริญเติบโตของรากขาวแตกตางกันไปตามการเตรียมดินและวิธีการ
ปลูก คือ 1) ไถหนาดินลึกและตีดินละเอียด รากขาวจะยาวและแผกระจายออกดานขางไดมาก 2) ไถหนา
ดินตื้น รากขาวจะสั้นและแผกระจายออกดานขางไดนอย 3) ปลูกแบบหวาน (broadcasting rice) รากขาว
สามารถหยั่งลงไปไดลึก แตมีจํานวนรากและแผกระจายนอย 4) ปลูกแบบปกดํา (transplanting rice) 
รากจะอยูในระดับตื้น มีจํานวนรากมากและแผกระจายดี 5) ขาวไร (upland rice) รากจะหยั่งลึก 
ลงใตดิน ไมแผกระจายบริเวณผิวหนาดินและ 6) ขาวข้ึนน้ํา จะมีรากเกิดจากบริเวณขอของลําตนท่ีอยู 
ใตน้ํา นอกจากนี้การเจริญของรากในขาวพันธุเดียวกันอาจแตกตางกันเนื่องจากสภาพแวดลอมท่ีตางกัน 
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เชน ลักษณะภูมิอากาศ เนื้อดิน ธาตุอาหาร การใสปุย การระบายน้ํา การดูแลรักษา ระยะปลูกและวิธี 
การปลูก (รังสฤษดิ์และคณะ, 2541) 
     (2) ลําตน (culm) มีลักษณะทรงกลม แกนกลางกลวง ไมมีแกน ลําตนตั้ง
ตรง ประกอบดวย รากซ่ึงอยูบริเวณโคนตน ปลอง (internodes) และขอ (nodes) ก้ันระหวางปลอง ลํา
ตนจะขยายตัวตามยาวหรือเรียกวา ยางปลอง ในระยะขาวแตกกอหรืออายุประมาณ 30 วัน และจะยืดตัว
สูงข้ึนอยางรวดเร็วสามารถมองเห็นไดชัดเจนในระยะท่ีขาวออกรวงหรืออายุประมาณ 90 วัน ความยาว
ของปลองมีความแตกตางกัน คือ สวนโคนตนใตผิวดินเปนปลองท่ีมีขนาดสั้น ปลองท่ีอยูสวนบนสูงข้ึนไปจะ
ยาวกวาปลองท่ีอยูดานลางจนถึงปลองสุดทายสวนปลายเปนปลองท่ียาวท่ีสุด ความสูงของตนขาวข้ึนอยูกับ
จํานวนปลองซ่ึงแตกตางกันตามความไวตอชวงแสงของพันธุขาว ดังนี้ 1) พันธุขาวท่ีไมไวตอชวงแสงจะมี
จํานวนปลองประมาณ 15 ปลอง เหมือนกันทุกพันธุ 2) พันธุขาวท่ีไวตอชวงแสงจะมีจํานวนปลองมากกวา 
15 ปลอง 3) ขาวข้ึนน้ําท่ีไวตอชวงแสงและเปนพันธุหนักในสภาพน้ําลึกมีลําตนสูงประมาณ 8 เมตร 
บางครั้งมีจํานวนปลองถึง 30 ปลอง ปลองจะมีความยาวมากกวาขาวนาสวนปกติ (คณาจารยภาควิชาพืช
ไรนา, 2547; ประพาส, 2552) 
      - ตนขาวจะเริ่มแตกกอเม่ือมีใบ 4-6 ใบ หรือมีอายุประมาณ 30 วัน โดย
จะเริ่มแตกกอจากตาท่ีขอบริเวณโคนใบท่ีสาม หนอท่ีแตกออกมาจากตนแม เรียกวา หนอปฐมภูมิ 
(primary tiller) และหนอท่ีแตกออกมาจากหนอปฐมภูมิ เรียกวา หนอทุติยภูมิ (secondary tiller) ตน
แมแตละตนสามารถแตกหนอไดประมาณ 3-10 หนอ รวงและเมล็ดท่ีเกิดจากตนแมจะมีน้ําหนักดีกวารวง
และเมล็ดท่ีเกิดจากหนอปฐมภูมิ เชนเดียวกันกับรวงและเมล็ดท่ีเกิดจากหนอปฐมภูมิจะมีน้ําหนักดีกวารวง
และเมล็ดท่ีเกิดจากหนอทุติยภูมิ (ประพาส, 2552) 
     (3) ใบ (leaf) มีลักษณะแบนบาง ยาว แคบ อาจงอโคงหรือตั้งตรง 
ประกอบดวย กาบใบ (leaf sheath) คือสวนลางของใบท่ีหอหุมขอและปลอง ไมมีเสนกลางใบ สวนท่ีติด
กับปลายกาบใบ คือ แผนใบ (leaf blade) มีสวนปลายคลายปลายหอก มีเสนกลางใบชัดเจน บนแผนใบ
อาจมีขน (hairs or pubescence) หรือไมมีขน แผนใบท่ีไมมีขนจะมีผิวเรียบรวมท้ังบริเวณผิวของเมล็ดก็
ไมมีขนดวย ใบขาวใบสุดทายท่ีติดอยูกับรวงขาว เรียกวา ใบธง (flag leaf) ตรงรอยตอระหวางกาบใบและ
แผนใบมีลักษณะคลายรอยพับ เรียกวา ขอใบ (collar) ทํามุมทแยงยื่นออกไปจากลําตน ท่ีขอตอจะมีเยื่อ
กันน้ําฝนหรือลิ้นใบ (ligule) มีลักษณะเปนเยื่อบางใส อาจมีสีชมพูออนหรือมวงออน ใกลๆ กับเยื่อกัน
น้ําฝนตรงรอยตอสวนท่ีติดกับกาบใบจะเห็นเข้ียวใบ (auricle) มีลักษณะคลายทางมะพราวสีขาวอมชมพู
ออน ท้ังเยื่อกันน้ําฝนและเข้ียวใบยังไมมีรายงานถึงหนาท่ีเฉพาะ แตดวยองคประกอบของใบนี้ทําให
สามารถแยกตนขาวออกจากหญาได โดยท่ีหญาจะไมมีเข้ียวใบ สวนใบขาวมีหนาท่ีสังเคราะหแสงในเวลา
กลางวัน เพ่ือเปลี่ยนธาตุอาหารและคารบอนไดออกไซดเปนแปงและหายใจในเวลากลางคืนเพ่ือดูด
ออกซิเจนจากอากาศไปเปลี่ยนแปงเปนพลังงานสําหรับใชในการเจริญเติบโตและการสรางเมล็ดพันธุตอไป 
(คณาจารยภาควิชาพืชไรนา, 2547; ประพาส, 2552) 
      - แผนใบของขาวแตละพันธุ อาจมีความกว างและยาวไม เทา กัน 
เชนเดียวกับการทํามุมกับลําตน แผนใบจะทํามุมกับลําตนไมเทากัน ถาทํามุมกับลําตนนอย ถือวา 
เปนลักษณะท่ีดีเพราะจะไดใบท่ีตั้งตรง โอกาสท่ีจะไดรับแสงมีมาก ถาใบธงทํามุมกับกานชอดอกนอย  
ใบก็จะตั้งตรงทําใหไดรับแสงเต็มท่ีแมในชวงท่ีขาวออกดอกจนถึงสรางเมล็ด การท่ีใบธงไมถูกบังแสง 
จึงมีการปรุงอาหารและลําเลียงอาหารไปยังชอดอกตลอดเวลา ทําใหการเพ่ิมน้ําหนักของเมล็ดเปนไป 
อยางตอเนื่อง สงผลใหไดผลผลิตสูงข้ึน ลักษณะใบธงท่ีตั้งตรงนี้จะไมพบเห็นในขาวพันธุพ้ืนเมืองของ
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ประเทศไทย แตจะพบเห็นในขาวพันธุใหมๆ ท่ีกรมสงเสริมการเกษตรแนะนําใหเกษตรกรใชเปนพันธุปลูก 
(คณาจารยภาควิชาพืชไรนา, 2547) 
    2) ลักษณะท่ีเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางการขยายพันธุ ไดแก รวงขาว ดอกขาว 
และเมล็ดขาว (คณาจารยภาควิชาพืชไรนา, 2547; ประพาส, 2552; รังสฤษดิ์และคณะ, 2541) 
     (1) รวงขาว (panicle or ear) หมายถึง ชอดอกของขาวท่ีเจริญมาจากตา
ยอด (terminal bud) โดยมีปลองสุดทายของลําตน (uppermost internode) เปนกานชอดอก 
(peduncle) แกนกลางชอดอก เรียกวา rachis หรือ panicle axis มีการแตกก่ิงกานจากสวนของ rachis 
เรียกวา primary branch และกิ่งกานที่แตกจากสวนของ primary branch เรียกวา secondary 
branch 
     (2) ดอกขาว (spikelets) เปนดอกสมบูรณเพศเพราะมีเกสรตัวผู (stamen) 
และเกสรตัวเมีย (stigma) อยูภายในดอกเดียวกัน การผสมเกสรสวนใหญผสมภายในดอกเดียวกัน เรียกวา
การผสมตัวเอง (self-pollination) แตก็มีโอกาสผสมเกสรแบบขามตน (cross-pollination) ไดเหมือนกัน 
ซ่ึงเกิดข้ึนนอยมากประมาณ 0.5-5.0 เปอรเซ็นตเทานั้น ดอกขาวจะบานในตอนเชาประมาณ 07.00-08.00 
น. ข้ึนอยูกับอุณหภูมิและความเขมของแสงแดด ถาทองฟามีเมฆมากและอุณหภูมิไมสูงมาก ดอกขาวจะ
บานในเวลาสายถึงเท่ียงวัน โดยจะเริ่มบานจากปลายรวงลงมาสูโคนรวง ใชเวลาประมาณ 3-5 วัน จึงจะ
บานและมีการผสมเกสรครบทุกดอก ภายหลังการผสมเกสรแลวประมาณ 30 วัน ก็จะไดเมล็ดขาวท่ีสุกแก
พรอมจะเก็บเก่ียวได 
     (3) เมล็ดขาว (grains or hulled rice) คือ ดอกขาวท่ีมีการผสมเกสรแลว 
เกิดเปนถุงแปง เรียกวา เอ็นโดสเปรม (endosperm) และคัพภะ (embryo) หรือเรียกกันท่ัวไปวาจมูก
ขาว เอ็นโดสเปรมเปนแปงท่ีมนุษยนํามาบริโภคเปนอาหาร คัพภะเปนสวนท่ีมีชีวิต เม่ือนําไปเพาะจะงอก
เปนรากและลําตนตอไป 
      - ผลของขาวท่ีสุกแกเต็มท่ีแลว เรียกวา เมล็ดขาวเปลือก (hulled grain) ซ่ึง
ยังมีเปลือกหุม (hull) ติดอยู หอหุมสวนภายในท่ีเรียกวา เมล็ดขาวกลอง (brown rice grain) มักจะมีสี
น้ําตาลออน เม่ือทําการผาเมล็ดขาวออกตามแนวยาว พบวา เมล็ดขาวกลองประกอบดวยเยื่อหุมบางๆ  
3 ชนิด ดังนี้ 1) เยื่อหุมชั้นนอกสุด เรียกวา pericarp layers มีจํานวน 3 ชั้น ไดแก epicarp 
mesodocarpและendocarp ตามลําดับ ทําหนาท่ีปองกันเชื้อรา 2) ผิวเยื่อชั้นกลาง เรียกวา tegmen 
layers หรือ seed coat มีจํานวน 2 ชั้น ประกอบดวยไขมันและโปรตีน 3) ผิวเยื่อชั้นใน เรียกวา 
aleurone layer มีจํานวน 1 ชั้นหรือมากกวาข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม เปนชั้นท่ีมีรําขาว ซ่ึงมีโปรตีนและ
วิตามินสูง 
      - ขนาดและรูปรางของเมล็ดขาวแตกตางกันตามพันธุขาว โดยมีมาตรฐาน
กําหนดขนาดของเมล็ดขาวกลอง ดังนี้ 1) เมล็ดท่ีมีความยาว 6.61-7.50 มิลลิเมตร เรียกวา ขาวเมล็ดยาว 
(long grain) 2) เมล็ดท่ีมีความยาว 5.51-6.60 มิลลิเมตร เรียกวา ขาวเมล็ดยาวปานกลาง (medium 
grain) และ 3) เมล็ดท่ีมีความยาวนอยกวา 5.50 มิลลิเมตร เรียกวา ขาวเมล็ดสั้น (short grain) สวน
รูปรางของเมล็ดวัดดวยอัตราสวนระหวางความยาวตอความกวางของเมล็ดขาวกลอง โดยมีมาตรฐาน
กําหนด คือ 1) เมล็ดท่ีมีอัตราสวนความยาวตอความกวางมากกวา 3.0 ข้ึนไป เรียกวา รูปรางเรียว 
(slender) 2) เมล็ดท่ีมีอัตราสวนความยาวตอความกวางอยูระหวาง 2.1-3.0 เรียกวา รูปรางเรียวปาน
กลาง (medium slender) และ 3) เมล็ดท่ีมีอัตราสวนความยาวตอความกวางต่ํากวา 2.1 เรียกวา รูปราง
ปอม (oval or roundish) 
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  3.4.2 การจําแนกประเภทและชนิดขาว 
    ขาวท่ีปลูกในประเทศไทย สามารถแบงออกเปนขาวประเภทและชนิดตางๆ ตาม
ปจจัยแวดลอมและคุณลักษณะบางประการ (ประพาส, 2552) ดังตอไปนี้ 
    1) ตามสภาพพ้ืนท่ีปลูกและระดับน้ําในนา ไดแก 
     (1) ขาวไร (upland rice) คือขาวท่ีปลูกบนท่ีดอน ไมมีน้ําขังในพ้ืนท่ีปลูก 
ไถเตรียมดินในขณะท่ีดินแหงพอประมาณ ปลูกโดยวิธีการหวาน หยอดเปนหลุมหรือโรยเปนแถว ทําเฉพาะ
ฤดูการทํานาปโดยอาศัยน้ําฝน ปลูกกันมากในบริเวณท่ีราบสูง ท้ังภาคเหนือ ใต ตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
     (2) ขาวนาสวน (lowland rice) คือขาวท่ีปลูกในท่ีลุมท่ีมีระดับน้ําในนาลึก
ไมเกิน 50 เซนติเมตร โดยอาศัยน้ําฝน เรียกวา ขาวนาน้ําฝน (rainfed rice) และน้ําชลประทาน เรียกวา 
ขาวนาชลประทาน (irrigated rice) ปลูกในทุกภาคของประเทศไทย 
     (3) ขาวน้ําลึก (deep water rice) คือขาวท่ีปลูกในท่ีลุมท่ีมีระดับน้ําในนา
ลึก 50-100 เซนติเมตร โดยอาศัยน้ําฝน 
     (4) ขาวข้ึนน้ําหรือขาวนาเมืองหรือขาวฟางลอย (floating rice) คือขาวท่ี
ปลูกในท่ีลุมท่ีมีระดับน้ําในนาลึกมากกวา 100 เซนติเมตร ข้ึนไป เปนพันธุขาวท่ีมีลักษณะพิเศษในการยืด
ลําตนใหอยูเหนือระดับน้ําท่ีสูงข้ึนได บางพันธุสามารถอยูไดท่ีระดับน้ําลึก 500-600 เซนติเมตร และยัง
สามารถลอยตามกระแสน้ําไดดวย ปลูกกันมากในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี พิจิตร 
อางทอง ชัยนาทและสิงหบุรี 
     (5) ขาวท่ีสูง (highland rice) ขาวท่ีปลูกบนพ้ืนท่ีสูงจากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง 600 เมตร ข้ึนไป ปลูกแบบหยอดเปนหลุมหรือปกดํา ข้ึนอยูกับสภาพพ้ืนท่ี เชน กรณีท่ีเปนพ้ืนท่ีนา
ข้ันบันไดใชวิธีการปลูกแบบปกดํา เปนตน 
    2) ตามลักษณะความไวตอชวงแสง ชวงแสง หมายถึง ความยาวของแสงในเวลา
กลางวัน ซ่ึงมีอิทธิพลตอการออกรวงของขาวแตละพันธุ (คณาจารยภาควิชาพืชไรนา, 2547) แบงออกเปน 
2 ชนิด คือ 
     (1) ขาวท่ีไวตอชวงแสง (photoperiod sensitive variety) เปนพันธุขาวท่ี
ตองการชวงแสงสั้นในการสรางชอรวง คือ ระยะเวลากลางวันตองสั้นกวา 12 ชั่วโมง เรียกวา วันสั้น และ
เรียกขาววา พืชวันสั้น มีอายุการเก็บเก่ียวไมแนนอน สําหรับประเทศไทยชวงวันสั้นในพ้ืนท่ีภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูระหวางเดือนสิงหาคม -ตุลาคม พ้ืนท่ีภาคกลางอยู ระหวางเดือน 
กันยายน-พฤศจิกายน และพ้ืนท่ีภาคใตอยูระหวางเดือนตุลาคม-มกราคม 
     (2) ขาวท่ีไมไวตอชวงแสง (non-photoperiod sensitive variety) เปนพันธุ
ขาวท่ีสรางชอรวงโดยไมตองการระยะเวลากลางวันสั้นกวา 12 ชั่วโมง มีอายุการเก็บเก่ียวท่ีแนนอน ออก
ดอกและเก็บเก่ียวไดเม่ือครบอายุการเจริญเติบโตโดยท่ีชวงแสงไมมีอิทธิพลในการบังคับใหออกดอก 
สามารถปลูกไดทุกฤดูกาล แตไมควรปลูกใหชวงเก็บเก่ียวอยูในระยะท่ีมีฝนตกชุกเพราะจะทําใหขาวเปลือก
มีความชื้นสูง 
    3) ตามฤดูการปลูก ไดแก 
     (1) ขาวนาป (wet-season rice) คือขาวท่ีปลูกในฤดูฝน โดยอาศัยน้ําฝน
หรือน้ําชลประทานหรือท้ังสองอยางรวมกัน เริ่มปลูกตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เก็บเก่ียวเสร็จ
สิ้นในปลายฤดูฝนหรือหลังฤดูฝนเล็กนอย พันธุขาวท่ีปลูกเปนพันธุท่ีไวตอชวงแสงหรือไมไวตอชวงแสงก็ได 
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     (2) ขาวนาปรัง (off-season rice) คือขาวท่ีปลูกในฤดูแลง โดยอาศัยน้ํา
ชลประทานเปนหลัก พันธุขาวท่ีปลูกตองเปนพันธุท่ีไมไวตอชวงแสง 
    4) ตามอายุการเก็บเกี่ยว ไดแก 
     (1) ขาวเบา (early variety) คือ ขาวท่ีมีอายุการเก็บเก่ียว 90-100 วัน 
     (2) ขาวกลาง (medium variety) คือ ขาวท่ีมีอายุการเก็บเก่ียว 100-120 วัน 
     (3) ขาวหนัก (late variety) คือ ขาวท่ีมีอายุการเก็บเก่ียว 120 วันข้ึนไป 
    5) ตามชนิดของแปงในเอ็นโดสเปรม ไดแก 
     (1) ขาวเจา (non-glutinous rice) ประกอบดวยแปง (starch) ประมาณ 
90 เปอรเซ็นต โดยมีสวนประกอบ 2 ชนิด คือ amylopectin 60-90 เปอรเซ็นต และ amylose 10-30 
เปอรเซ็นต เมล็ดขาวกลองมีสีขาวใส 
     (2) ขาวเหนียว (glutinous rice) ประกอบดวย amylopectin 95 
เปอรเซ็นต มี amylose ต่ํากวา 2 เปอรเซ็นต บางครั้งพบวาไมมีเลย เมล็ดขาวกลองมีสีขาวขุน 
  3.4.3 สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการปลูกขาว (คณาจารยภาควิชาพืชไรนา, 2547; 
ประพาส, 2552) 
   1) ระดับความสูงของพ้ืนท่ี ขาวเจริญเติบโตไดในพ้ืนท่ีตั้งแตระดับทะเลปานกลางถึง
สูงมากกวา 1,000 เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง ท้ังท่ีเปนท่ีดอน ท่ีลุม และท่ีสูง 
   2) ดิน สมบัติดินท่ีเหมาะสมตอการปลูกขาว ประกอบดวย เนื้อดินเปนดินเหนียวถึง
ดินรวนปนเหนียว สามารถอุมน้ําไดดี คาปฏิกิริยาดิน (pH) 5.0-6.0 ปริมาณอินทรียวัตถุไมนอยกวา 5 
เปอรเซ็นต ระดับความลึกของดิน 30-50 เซนติเมตร 
   3) น้ํา ไมควรใหน้ําแกตนขาวในปริมาณมากเกินไป เพราะจะทําใหดินขาดออกซิเจน 
และทําใหความชื้นรอบตนขาวสูงเปนสาเหตุการแพรกระจายของโรคและแมลง ควรปลอยใหขาวขาดน้ํา
บางเปนระยะๆ เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนใหแกรากขาวและลดปริมาณสารพิษในนาขาวลง สถาบันวิจัยขาว
นานาชาติ (International Rice Research Institute; IRRI) แนะนําใหรักษาปริมาณน้ําในนาขาวไวท่ี
ระดับ 5 เซนติเมตร ตลอดฤดูปลูก เพราะเปนสภาพท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวทําใหไดผลผลิต
สูงและลดปญหาการเขาทําลายตนขาวของปูนาลงอีกทางหนึ่ง 
   4) ความชื้นสัมพัทธ ความชื้นสัมพัทธในชั้นบรรยากาศไมมีผลโดยตรงตอการ
เจริญเติบโตของขาว แตมีผลกระทบทางออม คือ ในชวงท่ีอากาศรอนชื้น ชั้นบรรยากาศมีความชื้นสัมพัทธ
สูง ทําใหการแพรกระจายของเชื้อโรคขาวบางชนิดพัฒนาตัวไดดีมาก เชน โรคใบไหม (blast) เปนตน ใน
เวลากลางคืนอากาศชื้นมาก เชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดก็จะแพรกระจายไดรวดเร็ว มีผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของขาวในท่ีสุด 
   5) ฝน โดยปกติเกษตรกรไทยปลูกขาวในชวงตนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
สิงหาคม) ท้ังนี้เพราะตองอาศัยน้ําฝนทําใหพ้ืนนาออนนุมจนไถพรวนได ขาวตองการน้ําฝนตลอดฤดูปลูกไม
นอยกวา 1,200 มิลลิเมตร แตถาในพ้ืนท่ีนั้นมีฝนตกเกือบทุกๆ 3-4 วัน รวมวันท่ีฝนตกมากกวา 15 วันใน
หนึ่งเดือน แมวาจะมีปริมาณน้ําฝนรวมไมถึง 900 มิลลิเมตร ก็จะไมทําใหผลผลิตของขาวลดลง ดังนั้น ใน
การพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณน้ําฝนตอการปลูกขาวตองคํานึงถึงการกระจายมากกวาปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยตลอดป 
   6) พลังงานรังสีจากดวงอาทิตย พลังงานรังสีท่ีเปนประโยชนตอการปรุงอาหารของ
ขาวอยูในชวงท่ีสายตามองเห็นได (visible lenght) คือ 380-720 นาโนเมตร สําหรับประเทศไทยพลังงาน
รังสีท่ีวัดไดในหนึ่งวัน ชวงระยะเวลาใกลเก็บเก่ียวขาว มีคาประมาณ 350 แคลอรี่ตอตารางเซนติเมตร 
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ปริมาณและความเขมของแสงอาทิตยมีผลตอกระบวนการสังเคราะหแสงซ่ึงสงผลตอการเจริญเติบโตของ
ขาว 
   7) ลม ลมชวยระบายความรอนและรักษาระดับกาซคารบอนไดออกไซด ความเร็ว
ประมาณ 0.75-2.25 เซนติเมตรตอวินาที เปนชวงท่ีเหมาะสมทําใหมีการถายเทกาซคารบอนไดออกไซด
เขาสูกระบวนการการสังเคราะหแสงของขาวไดดี เกิดความสมบูรณในกระบวนสังเคราะหแสงของขาวมาก
ยิ่งข้ึน (Wadswarth, 1959) แตอยางไรก็ตามความเร็วลมท่ีมากกวา 15 กิโลเมตรตอชั่วโมง มีผลตอการ
แพรกระจายของโรคและแมลงศัตรูขาวบางชนิด ท้ังอาจทําใหใบขาวฉีกขาด ตนขาวหักลม การสรางและ
สะสมอาหารหยุดชะงัก จึงควรปลูกไมยืนตนเปนแนวกันลม (wind break) เพ่ือปองกันความเสียหายของ
ตนขาว 
   8) แสง ความยาวของแสงในแตละวัน (day lenght) มีผลตอการเจริญเติบโตของขาว 
ขาวเปนพืชวันสั้น (short day plant) ดังนั้นชวงเวลากลางวันท่ีมีชวงแสงยาวกวา 12 ชั่วโมง ทําใหขาว
พันธุไวตอชวงแสงไมออกดอก จนถึงเดือนท่ีกลางวันสั้นกวากลางคืนในเดือนตุลาคม ขาวพันธุพ้ืนเมืองสวน
ใหญไวตอชวงแสง เม่ือระยะเวลาเพาะปลูกอยูในชวงฤดูฝนก็จะออกดอกประมาณเดือนตุลาคม เก็บเก่ียว
ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน บางพันธุอาจจะลาชาไปถึงเดือนธันวาคม ซ่ึงเปนชวงท่ีหมดฝนแลว 
   9) อุณหภูมิ มีผลการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิตอการเจริญเติบโตของขาว พบวา 
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของขาวอยูท่ี 25-33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิท่ี
ต่ําหรือสูงเกินไป คือ ต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส และสูงกวา 33 องศาเซลเซียส มีผลกระทบตอการงอกของ
เมล็ด (Osada และคณะ, 1973) การยืดของใบ การแตกกอ การสรางดอกออนและการผสมเกสรของขาว 
โดยอุณหภูมิท่ีต่ําและสูงเกินไปจะทําใหดอกขาวเปนหมันทําใหผลผลิตตกต่ํา ชวงฤดูการทํานาในประเทศ
ไทยอุณหภูมิจะอยูในเกณฑท่ีสูงกวา 30 องศาเซลเซียส ทําใหขาวสุกแกเร็ว ไดผลผลิตต่ํา เนื่องจากขาวท่ี
ออกดอกในชวงอากาศรอนจัด ชั้นบรรยากาศแหงทําใหขาวติดเมล็ดนอยมาก เนื่องจากความรอนทําใหไข
ท่ีไดรับการผสมเกสรแลวไมเจริญเปนเมล็ด 
   10) ฤดูกาล จําเปนตองวางแผนการปลูกท่ีในชวงเวลาท่ีเหมาะสม ควรหลีกเลี่ยงชวง
การปลูกขาวท่ีมีระยะออกดอกในชวงท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส หรือสูงกวา 33 องศาเซลเซียส 
และชวงการปลูกท่ีตองเก็บเก่ียวในระยะท่ีมีฝนชุก เพราะจะทําใหขาวเปลือกมีความชื้นสูง 

 3.5 ดินท่ีเหมาะสมตอการปลูกขาวในประเทศไทย 
  ชั้นความเหมาะสมของดินท่ีใชปลูกขาวในประเทศไทย แบงออกเปน 5 ชั้น โดยอาศัยเกณฑ
การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย (คณะกรรมการพิจารณาการ
จําแนกความเหมาะสมของดิน, 2541) ดังนี้ 
 3.5.1 ช้ันท่ี 1 (P-I) เปนช้ันท่ีมีความเหมาะสมดีมาก (soil very well suited) ลักษณะ
โดยท่ัวไปเปนดินลึก เนื้อละเอียด สภาพใหน้ําซึมผานไดชา พ้ืนท่ีราบเรียบ ดินมีการระบายน้ําเลว มีความ
อุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง มีปริมาณเกลือต่ํา ขังน้ําไดดี มีน้ํามากพอท่ีจะปลูกขาวไดอยางนอย 1 ครั้ง  
ในรอบป ในระดับการจัดการธรรมดา ผลผลิตขาวมากกวา 50 ถังตอไร 
 3.5.2 ชั้นที่ 2 (P-II) เปนชั้นที่มีความเหมาะสมดี (soil well suited) มีขอจํากัด 
บางประการสําหรับการปลูกขาว เชน เนื้อดินเปนดินรวนหรือรวนเหนียวปนทราย สภาพใหน้ําซึมผานได
คอนขางชาถึงปานกลาง มีชั้นดินอัดตัวแนนในชวงความลึก 10-30 เซนติเมตร ขาวอาจจะไดรับความ
เสียหาย เนื่องจากการขาดน้ําแตไมรุนแรงนัก หรือมีน้ํามากเกินไป ในระดับการจัดการธรรมดา ผลผลิต
ขาวประมาณ 35-50 ถึงตอไร 
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 3.5.3 ช้ันท่ี 3 (P-III) เปนช้ันท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (soil moderately suited) 
มีขอจํากัดบางประการสําหรับปลูกขาว และระดับความรุนแรงสูงกวาชั้นท่ี 2 เชน มีปริมาณกอนกรวด
ปะปนอยูในเนื้อดินเล็กนอยถึงปานกลาง มีหินโผลบาง ปริมาณเกลือในระดับปานกลาง ดินเปนกรดจัด 
ขาวอาจจะไดรับความเสียหาย เนื่องจากการขาดน้ําหรือมีน้ํามากเกินไป สูงกวาชั้นท่ี 2 ผลผลิตขาว
ประมาณ 20-35 ถังตอไร 
 3.5.4 ช้ันท่ี 4 (P-IV) เปนช้ันท่ีไมคอยมีความเหมาะสมหรือมีความเหมาะสมนอยมาก 
(soil poorly suited) ดินมีขอจํากัดรุนแรงเพ่ิมข้ึนมากกวาชั้นท่ี 3 เชน เนื้อดินคอนขางเปนทราย  
มีปริมาณกอนกรวด และหินโผล ปริมาณเกลือสูง เปนกรดรุนแรงถึงรุนแรงมากในระดับความลึก 20-50 
เซนติเมตร มีการขาดน้ําหรือมีน้ําทวมขังรุนแรง ผลผลิตขาวประมาณ 15-20 ถังตอไร 
 3.5.5 ช้ันท่ี 5 (P-V) เปนช้ันท่ีไมมีความเหมาะสมสําหรับปลูกขาว (soil unsuited) ดิน
มีขอจํากัดรุนแรงมากกวาชั้นท่ี 4 เชน สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีดอน ไมสามารถเก็บกักน้ําไดปริมาณกอนกรวดท่ี
ปะปนในเนื้อดินมากกวารอยละ 80 ในชวงความลึก 20 เซนติเมตร มีหินโผลปกคลุมพ้ืนท่ีมากกวารอยละ 
25 ซ่ึ งเปนอุปสรรคตอการปลูกขาว  มีปริมาณเกลือสูงมาก คาสภาพการนําไฟฟา (electrical 
conductivity; EC) มากกวา 10 dS/m 

 3.6 ลุมน้ํา 
  เนื่องจากมีการใหคําจํากัดความของลุมน้ําไวหลากหลาย จึงตองทําความเขาใจในข้ันตนวา ลุม
น้ํา คือ ระบบพ้ืนท่ี/หนวยพ้ืนท่ี (unit area) ขนาดหนึ่งท่ีเปนระบบเปด ลักษณะทางกายภาพมีรูปรางปด 
มีขอบโดยรอบ ระบบทางน้ําธรรมชาติไหลจากขอบเขาสูตอนกลางซ่ึงมีลําน้ําหลักรองรับ มีทิศทางการไหล
ออกสูพ้ืนท่ีรับน้ําท่ีมีขนาดใหญ ไดแก มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบหรือแมน้ําสายหลัก ซ่ึงตรงกับคําศัพทใน
ภาษาอังกฤษหลายๆ คํา แตละคําถูกใชตามความถนัดของสาขาวิชาและลักษณะการใชประโยชน เชน 
basin river basin drainage basin watershed และ catchment area (เกษม, 2551; คํารณ, 2552, 
นิพนธ, 2552) 
  ขอบเขตของลุมน้ํา อาจจะเปนเสนสันปนน้ํา (divide) เสนอาณาเขตทางกฎหมายหรือแนวเขต
ท่ีถูกกําหนดข้ึนก็ได พ้ืนท่ีลุมน้ําแตละแหงจะมีขนาดไมแนนอนข้ึนอยู กับสภาพทางภูมิศาสตรและ
วัตถุประสงคในการจัดแบงพ้ืนท่ีเพ่ือการบริหารจัดการ โดยทางวิชาการแลวนักวิทยาศาสตรลุมน้ํานิยมท่ีจะ
แบงลุมน้ําออกเปนเขตหรือเปนตอน เชน ตอนบน (upper part) หรือท่ีสูงตนน้ํา ตอนกลาง (middle 
part) หรือเนินเขาและตอนลาง (lower part) หรือท่ีราบลุมนี้เพ่ือสะดวกในการดําเนินการ (เกษม, 2551; 
นิพนธ, 2552) 
  เพ่ือใหเปนคําท่ีใชรวมกันทุกๆ ฝาย สํานักนายกรัฐมนตรีไดออกระเบียบวาดวยการบริหาร
จัดการน้ําแหงชาติในป พ.ศ. 2546 โดยไดนิยามลุมน้ําไว คือ “ลุมน้ํา หมายถึง พ้ืนท่ีหนวยหนึ่ง 
ซ่ึงครอบคลุมลําน้ําธรรมชาติเพ่ือทําหนาท่ีรวบรวมน้ําใหไหลลงสูแมน้ําหนึ่ง พ้ืนท่ีลุมน้ําแตละแหง จะมี
ขนาดไมแนนอน ข้ึนอยูกับลักษณะทางภูมิศาสตรและวัตถุประสงคในการจัดแบงพ้ืนท่ีเพ่ือการบริหาร
จัดการ” 
  ระบบลุมน้ําถือเปนขอบเขตท่ีกําหนดโดยธรรมชาติ เพราะพ้ืนท่ีลุมน้ํา หมายถึง หนวยพ้ืนท่ีซ่ึง
ลอมรอบดวยสันปนน้ํา เปนพ้ืนท่ีรับน้ําฝนของแมน้ําสายหลักในลุมน้ํานั้นๆ เม่ือฝนตกลงมาในพ้ืนท่ีลุมน้ํา
จะไหลออกสูลําธารสายยอยๆ (suborder) แลวรวมกันออกสูลําธารสายใหญ (order) และรวมกันออก
แมน้ําสายหลัก (mainstream) จนไหลออกปากลุมน้ํา (outlet) ในท่ีสุด (สํานักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา, 
2552) 
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  ลุมน้ํา คือ พ้ืนท่ีเหนือจุดๆ หนึ่ง (given point) บนลําธารท่ีมีการระบายน้ําใหผานจุดนั้น ดัง
แสดงในภาพท่ี 1 (เกษม, 2551) 
 

 
 
ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีรองรับน้ําเหนือจุดท่ีกําหนดให (ลุมน้ํา)  

ท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก เกษม (2551) 

  การแบ งลุ มน้ํ าหลักและลุ มน้ํ าส าขา  โดยยึดหลั ก เกณฑตาม ท่ีคณะอนุ กรรมการ 
ศูนยขอมูลสนเทศอุทกวิทยากําหนดไว คือ ลําน้ําสาขาท่ีไหลลงสูลําน้ําสายหลักและมีขนาดพ้ืนท่ีตั้งแต  
500 ตารางกิโลเมตร ข้ึนไป กําหนดใหเปนลุมน้ําสาขา โดยใหชื่อของลําน้ําสุดทายท่ีไหลบรรจบกับลําน้ํา
สายหลักเปนชื่อของลุมน้ําสาขา กรณีท่ีพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขามีขนาดมากกวา 3,000 ตารางกิโลเมตร ใหแบง
ออกเปน 2 สวน โดยเรียกชื่อเปนตอนบน (upper part) และตอนลาง (lower part) หรือแบงตามชื่อ 
ลําน้ําสาขากรณีท่ีพ้ืนท่ีมีขนาดตั้งแต 500 ตารางกิโลเมตร ข้ึนไป สําหรับลําน้ําสายเล็กๆ ท่ีมีขนาดพ้ืนท่ี
นอยกวา 500 ตารางกิโลเมตร และไหลลงสูลําน้ําสายหลักโดยตรง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรวมกันประมาณ 500-3,000 
ตารางกิโลเมตร ใหกําหนดข้ึนเปนลุมน้ําสาขาของลําน้ําใกลเคียงเขาดวยกัน โดยกรณีท่ีมี 2 พ้ืนท่ี ให
เรียกชื่อเปน ตอนบน (upper part) และตอนลาง (lower part) กรณีท่ีมี 3 พ้ืนท่ี ใหเรียกชื่อเปน ตอนบน 
(upper part) ตอนกลาง (middle part) และตอนลาง (lower part) และกรณีท่ีมีมากกวา 4 พ้ืนท่ีข้ึนไป
ใหเรียกชื่อเปนตอนบน (upper part) สวนท่ี 2 (2nd part) สวนท่ี 3 (3rd part) และตอนลาง (lower 
part) โดยเรียงลําดับจากตนน้ํามายังปลายน้ําหรือจากทิศเหนือมายังทิศใตในทุกกรณี 

  ประเทศไทยแบงลุมน้ําออกเปน 25 ลุมน้ําหลัก และ 254 ลุมน้ําสาขา รายละเอียดของขอมูล
ดังแสดงในตารางท่ี 5 (สํานักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา, 2552) โดยใชสันปนน้ําท้ังท่ีเปนธรรมชาติและสิ่งท่ี
มนุษยสรางข้ึนเปนเสนแบง มีวัตถุประสงคเพ่ือการบริหารจัดการน้ํา ซ่ึงพ้ืนท่ีในระบบเขตการปกครอง 
ไมสามารถแบงน้ําได 

 

(outlet) 

(given point) 

(suborder) 

ตอนลาง (lower part) 

ตอนบน (upper part) 

ตอนกลาง (middle part) 

(divide) 

(stream flow) 

(divide) 
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4. ผูดําเนินงาน 
 4.1 นางสาวลดาวัลย นักฟอน 
 4.2 นางสาวกรรณิการ หอมยามเย็น 
5. ระยะเวลาดําเนินงานและสถานท่ีดําเนินการ 
 5.1 ระยะเวลาดําเนินงาน : ธันวาคม 2555 ถึง มิถุนายน 2557 
 5.2 สถานท่ีดําเนินการ : สวนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน 
    สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
6. อุปกรณและวิธีการดําเนินงาน 
 6.1 อุปกรณ 
  6.1.1 ขอมูลแผนท่ีกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 
มาตราสวน 1:25,000 (ชัยรัตน, 2555) 
  6.1.2 ขอมูลแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 
1505) มาตราสวน 1:25,000 (สํานักนโยบายและแผนการใชท่ีดิน, 2556) 
  6.1.3 ขอมูลภูมิอากาศรายวันและรายเดือนในชวงป พ.ศ. 2546-2555 บริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ํา
สาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) และบริเวณขางเคียง ประกอบดวย สถานีอุตุนิยมวิทยา
ปราจีนบุรี และสถานีอุตุนิยมวิทยากบินทรบุรี (สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2556) 
  6.1.4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
  6.1.5 แบบจําลองการปลูกพืช DSSAT เวอรชั่น 4.6 (Hoogenboom, 2014) 
  6.1.6 โปรแกรม CROPWAT เวอรชั่น 4 
 6.2 วิธีดําเนินงาน ประกอบดวยกระบวนการดําเนินงาน 3 ข้ันตอน คือ 
  6.2.1 การรวบรวมและนําเขาขอมูล 
    1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลดิน สภาพการใชท่ีดินและขอมูลภูมิอากาศ ในพ้ืนท่ีลุมน้ํา
สาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) จากแผนท่ีกลุมชุดดินและแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน  
มาตราสวน 1:25,000 ดวยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร 
    2) สรางเขตภูมิอากาศดวยวิธี Theissen polygon โดยการนําเขาขอมูลตําแหนงตาม
ระบบพิกัดบนพ้ืนโลก (GPS) ของสถานีตรวจวัดอากาศบริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง 
(รหัส 1505) และบริเวณขางเคียงแลวกําหนดรหัสเขตภูมิอากาศสําหรับเชื่อมโยงและประมวลผลขอมูลเชิง
พ้ืนท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรกับโปรแกรม DSSAT 
    3) สรางหนวยแผนท่ีการจําลอง (simulation mapping unit; SMU) ซ่ึงเปนหนวย
แผนท่ี ท่ีมีความสําคัญในการเชื่อมโยงและประมวลผลขอมูลท่ีไดจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและผล
วิเคราะหจากแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT เขาดวยกัน ไดจากการซอนทับ (overlay) ชั้นขอมูลดิน ชั้น
ขอมูลการใชประโยชนท่ีดินและชั้นขอมูลเขตภูมิอากาศ ดวยระบบปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร 
ผลลัพธท่ีได คือ ชุดขอมูลท่ีประกอบดวยกลุมชุดดินและชุดดินท่ีปลูกขาวตามเขตภูมิอากาศท่ีพบในพ้ืนท่ี
ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 
  6.2.2 การเก็บขอมูลภาคสนาม 
    1) กําหนดจุดเก็บขอมูลการสํารวจ (soil observation) โดยวิธีการบันทึกแบบสอบถาม
เกษตรกร สํารวจแบบสุมกระจายตามหนวยแผนท่ีการจําลองของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง 
(รหัส 1505) ท่ีไดจากการซอนทับ ชั้นขอมูลดิน ชั้นขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน มาตราสวน 1:25,000 และ
ชั้นขอมูลเขตภูมิอากาศ (theissen polygon) 
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    2) ดําเนินการเก็บและรวบรวมขอมูลการจัดการและผลผลิตขาวตามจุดเก็บตัวอยางท่ี
กําหนดขางตนดวยวิธีการสัมภาษณและบันทึกแบบสอบถามเกษตรกรท่ีเปนเจาของแปลง 
  6.2.3 เปรียบเทียบหาความเช่ือม่ันของชุดขอมูลนําเขาและการทํางานของแบบจําลอง 
(data and model evaluation) 
  6.2.4 การใชแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT ประเมินผลผลิตขาว ดวยการใชขอมูล  
4 ชุด ดังตอไปนี้ 
    1) ขอมูลดินท่ีเปนชุดดินตัวแทน โดยคัดเลือกจากพ้ืนท่ีท่ีพบมากท่ีสุดในขอบเขต
บริเวณท่ีทําการศึกษา 
    2) ขอมูลอากาศแบบรายวันของสถานีตรวจวัดอากาศในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ํา
ปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) ไดแก สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรีและสถานีอุตุนิยมวิทยากบินทรบุรี 
    3) ขอมูลสัมประสิทธิ์พันธุกรรมของขาวท่ีเกษตรกรปลูกในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ํา
ปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) โดยใชขอมูลพันธุขาวดอกมะลิ 105 แทนพันธุขาวท่ีไวตอชวงแสง 
    4) ขอมูลการจัดการพืช (crop management data) จําลองการปลูกขาวโดยกําหนด
ปจจัยท่ีตองการตามโปรแกรม ไดแก ชุดดิน สถานีตรวจวัดอากาศ พันธุขาว อัตราไนโตรเจน 8 กิโลกรัม 
ตอไร การชลประทาน การจัดการน้ํา เปนตน 
    เม่ือนําเขาขอมูลท้ัง 4 ชุด ขางตน ในแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT แลวจึงทํา
การจําลองเพ่ือประเมินผลผลิตขาวในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) ตอไป 

7. ผลการศึกษา 
 7.1 ขอมูลท่ัวไป บริเวณท่ีทําการศึกษาอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 
1505) ซ่ึงมีสภาพท่ัวไป ดังตอไปนี้ 
  7.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) เปนลุมน้ํา
สาขาหนึ่งของลุมน้ําหลักแมน้ําปราจีนบุรี (รหัส 15) ตั้งอยูระหวางพิกัดฉาก (UTM) ท่ี 47P 784000-
879000 mN, 586000-668000 mE มีเนื้อท่ี 2,186.35 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,366,469 ไร ครอบคลุม
พ้ืนท่ี อําเภอบานสราง อําเภอเมือง อําเภอศรีมโหสถ อําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอประจันตคาม และอําเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และอําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) มีอาณาเขตติดตอดังนี้ (ภาพท่ี 2) 
   ทิศเหนือ  ติดตอลุมน้ําสาขาแมน้ําหนุมาน (รหัส 1504) ลุมน้ําหลักแมน้ํา 
       ปราจีนบุรี (รหัส 15) ซึ ่งอยู ใน เขต อํา เภอประจันตคามจังหวัด 
       ปราจีนบุรีและลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก (รหัส 1602) ลุมน้ําหลัก 
       แมน้ําบางปะกง (รหัส 16) ซ่ึงอยูในเขตอําเภอเมือง และอําเภอ 
       ปากพลี จังหวัดนครนายก 
   ทิศใต   ติดตอ ลุมน้ําสาขาแมน้ําพระปรง (รหัส 1503) ซ่ึงอยูในเขตอําเภอ 
       กบินทรบุรีจังหวัดปราจีนบุรี ลุมน้ําสาขาคลองทาลาด (รหัส 1603)  
       ซ่ึงอยูในเขตอําเภอพนมสารคามและอําเภอสนามชัยเขต จังหวัด 
       ฉะเชิงเทรา และลุมน้ําสาขาท่ีราบแมน้ําบางปะกง (รหัส 1605)  
       ซ่ึงอยูในเขตอําเภอบานสราง อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  
       และอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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   ทิศตะวันออก ติดตอ ลุมน้ําสาขาแมน้ําพระปรง (รหัส 1503) ซ่ึงอยูในเขตอําเภอ 
       กบินทรบุรี  จั งหวัดปราจีนบุรีและลุมน้ํ าสาขาแมน้ํ าหนุมาน  
       (รหัส 1504) ซ่ึงอยูในเขตอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
   ทิศตะวันตก ติดตอ ลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก (รหัส 1602) ซ่ึงอยู ในเขต 
       อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก และอําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
  7.1.2 ลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํา ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) มี
ลักษณะคลายรูปสี่เหลี่ยม ประกอบดวยลําธารสายสั้นๆ ท่ีเปนทางไหลของน้ําลงสู ลําธารสายหลักดวย
ระยะเวลาอันสั้นตามระยะทางของสายธารนั้น พ้ืนท่ีท้ังสองดานทิศเหนือและทิศใตมีความลาดเอียง มีทิศ
ทางการไหลของน้ําลงสูพ้ืนท่ีตอนกลาง ซ่ึงเปนบริเวณท่ีราบลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 
1505) อัตราการไหลของน้ําสูงสุดเกิดขึ้นบริเวณปากลุมน้ํา แตเนื่องจากลุมน้ําลักษณะนี้มีขนาดเล็ก จึงมี
ปริมาณน้ําหลอเลี้ยงลําธารนอยไมกอใหเกิดผลเสียหายตอพ้ืนท่ีมากนัก ลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํามี
อิทธิพลท้ังทางตรงและทางออม ตอปริมาณและการกระจายของน้ําฝน อัตราการไหลของน้ํา ปริมาณการ
สูญเสียและการเก็บกักน้ํา ตลอดจนสมบัติของดิน การเจริญเติบโตและการกระจายของพันธุ ไม  
(สํานักนโยบายและแผนการใชท่ีดิน, 2555) 
  7.1.3 แหลงน้ําธรรมชาติ ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) มีลําน้ํา 
ตามธรรมชาติท่ีสําคัญหลายสาย โดยแบงออกเปน ลําน้ําสายหลักและลําน้ําสายรอง ดังนี้ (ภาพท่ี 3) 
    1) ลําน้ําสายหลัก เปนลักษณะของลําน้ําท่ีมีน้ําไหลตลอดท้ังปแตอาจมีปริมาณไหล
นอยในชวงฤดูแลง ลําน้ําประเภทนี้สวนใหญเกิดจากพ้ืนท่ีท่ีมีปาไมสมบูรณ โดยในลุมน้ําสาขาแมน้ํา
ปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) มีลําน้ําสายหลักท่ีสําคัญ ไดแก แมน้ําบางปะกง แมน้ําประจันตคาม คลอง
ประจันตคาม คลองยาง หวยมะกอก คลองวังบอน คลองแกมซํ้า หวยนอย คลองกันเกรางาม คลองมอญ คลอง
สวนพริก คลองไผ หวยแลง หวยกานเหลือง คลองวังหมากแงว คลองบางจาน คลองคลา คลองตะเม็ง คลอง
ทาแห คลองสนามโพธิ์ คลองบางพลวง คลองบางไทรนอย คลองบางไทรใหญ คลองน้ําไหล คลองโสม คลอง
สมบูรณ คลองรั้ง คลองชลองเวง คลองวังขอน คลองโปงเข คลองคํา หวยยาง เปนตน 
    2) ลําน้ําสายรอง เปนลักษณะของลําน้ําท่ีมีน้ําไหลเปนบางชวงของป ในชวงฤดูแลง
อาจมีปริมาณน้ําไหลนอยหรือไมมีปริมาณน้ําในลําน้ําข้ึนอยูกับลักษณะอากาศและสภาพภูมิประเทศใน
บริเวณนั้นๆ เปนสําคัญ ไดแก คลองวังบอน คลองจันทุ คลองไมปลอง คลองหินดาด หนองหอง คลองอาย
ดวน คลองบางครัง คลองเปรม คลองบางตาลา คลองหนองลาด หวยสะแกงาม ลํารางบัวหมู เปนตน 
  7.1.4 สภาพภูมิประเทศ ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) มีลักษณะคลาย
แองรองน้ําขนาดใหญ สภาพพ้ืนท่ีทางดานทิศเหนือมีลักษณะเปนเนินสูงจนถึงภูเขา มีแนวเทือกเขาสูงท่ี
ทอดตัวเปนแนวยาวจากทางทิศเหนือของจังหวัดนครนายกพาดผานพ้ืนท่ีตอนบนของลุมน้ําสาขาแมน้ํา
ปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) คือ แนวเทือกเขาสันกําแพงในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ (กองวางแผน
การใชท่ีดิน, 2542; สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน, 2551) สูงจากระดับทะเลปานกลางตั้งแต 
500 เมตร ข้ึนไป (สุภาพ, 2549) สภาพพ้ืนท่ีทางดานทิศใตสวนใหญเปนท่ีดอน มีลักษณะเปนลูกคลื่น 
ลอนลาดจนถึงเนินเขา สูงจากระดับทะเลปานกลางไมเกิน 300 เมตร ดังแสดงในภาพท่ี 4 
  7.1.5 สภาพภูมิอากาศ ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) อยูในเขต
ภูมิอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี และกบินทรบุรี ซ่ึงจัดอยูในเขตภูมิอากาศทุงหญาเขตรอน 
(tropical savanna climate, Aw) ตามระบบการจําแนกของเคิปเปน (Köppen, 1931) คือ มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยทุกเดือนสูงกวา 18 องศาเซลเซียส มีระยะฝนชุกสั้น ประมาณ 3-4 เดือน และมีระยะแหงแลง
ยาวนานชัดเจน เดือนท่ีแลงท่ีสุดมีปริมาณฝนนอยกวา 60.9 มิลลิเมตร แบงเปน 3 ฤดูกาล ดังนี้ 
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    - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
    - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ 
    - ฤดูรอน  เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
   สภาพอากาศโดยท่ัวไป รอนจัดในฤดูรอนและหนาวจัดในฤดูหนาว สภาพอากาศ 
ท่ีวัดไดในเขตภูมิอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป เทากับ 28.6 องศาเซลเซียส 
มีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน เทากับ 37.1 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ําสุดในเดือนมกราคม 
เทากับ 21.2 องศาเซลเซียส ในเขตภูมิอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยากบินทรบุรี มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 
เทากับ 27.8 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน เทากับ 36.8 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิ
ต่ําสุดในเดือนมกราคม เทากับ 20.3 องศาเซลเซียส รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 6 และตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 6 ขอมูลภูมิอากาศ ชวงป พ.ศ. 2546-2555 เขตภูมิอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี 

เดือน ปริมาณ
น้ําฝน 
(มม.) 

จํานวน
วันที่ 
ฝนตก 
(วัน) 

อุณหภูมิ
เฉล่ีย
ตํ่าสุด  

(° ซ.) 

อุณหภูมิ
เฉล่ีย
สูงสุด  

(° ซ.) 

อุณหภูมิ
เฉล่ีย  

(° ซ.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ 
(%) 

ศักยการ
คาย

ระเหย
1/
 

(มม.) 

ปริมาณน้ําฝน 
ที่เปน

ประโยชน
1/
 

(มม.) 

0.5 ศักย
การคาย
ระเหย 

มกราคม 11.5 2 21.2 33.2 26.8 64.0 96.1 11.3 48.1 

กุมภาพันธ 23.0 3 23.4 35.2 28.5 68.0 78.4 22.2 39.2 

มีนาคม 48.7 5 24.6 36.2 29.6 69.0 99.2 44.9 49.6 

เมษายน 104.1 9 25.5 37.1 30.3 73.0 96.0 86.8 48.0 

พฤษภาคม 208.5 16 25.6 35.6 29.7 78.0 93.0 138.9 46.5 

มิถุนายน 227.7 18 25.4 34.5 29.1 81.0 87.0 144.7 43.5 

กรกฎาคม 304.9 21 25.0 33.6 28.5 82.0 86.8 155.5 43.4 

สิงหาคม 321.4 22 25.1 33.5 28.4 82.0 86.8 157.1 43.4 

กันยายน 415.7 22 24.9 33.2 28.2 82.0 81.0 166.6 40.5 

ตุลาคม 160.3 13 24.9 33.4 28.5 76.0 89.9 119.2 45.0 

พฤศจิกายน 39.9 3 23.8 33.6 28.2 66.0 99.0 37.4 49.5 

ธันวาคม 9.1 1 21.5 32.8 26.8 61.0 108.5 9.0 54.3 

ผลรวม 1,874.8 132 - - - - 1,101.7 1,093.6 550.9 

คาเฉล่ีย - - 24.2 34.3 28.6 73.5 - - - 

ท่ีมา : กลุมภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา (2556) 
 1/ เปนคาท่ีไดจากการคํานวณดวยโปรแกรม CROPWAT เวอรชั่น 4 
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ตารางท่ี 7 ขอมูลภูมิอากาศ ชวงป พ.ศ. 2546-2555 เขตภูมิอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยากบินทรบุรี 

เดือน ปริมาณ
น้ําฝน 
(มม.) 

จํานวน
วันที่ 
ฝนตก 
(วัน) 

อุณหภูมิ
เฉล่ีย
ตํ่าสุด  

(° ซ.) 

อุณหภูมิ
เฉล่ีย
สูงสุด  

(° ซ.) 

อุณหภูมิ
เฉล่ีย  

(° ซ.) 

ความช้ืน
สัมพัทธ 
(%) 

ศักยการ
คาย

ระเหย
1/
 

(มม.) 

ปริมาณน้ําฝน 
ที่เปน

ประโยชน
1/
 

(มม.) 

0.5 ศักย
การคาย
ระเหย 

มกราคม 14.4 2 20.3 33.1 25.9 64.0 80.6 14.1 40.3 

กุมภาพันธ 31.9 3 22.4 35.1 27.9 68.0 72.8 30.3 36.4 

มีนาคม 43.6 5 23.7 35.9 28.9 69.0 89.9 40.6 45.0 

เมษายน 108.2 9 24.8 36.8 29.6 73.0 87.0 89.5 43.5 

พฤษภาคม 151.2 16 25.0 35.2 29.0 78.0 86.8 114.6 43.4 

มิถุนายน 160.8 19 25.0 34.0 28.5 81.0 84.0 119.4 42.0 

กรกฎาคม 263.8 20 24.7 33.0 27.9 82.0 83.7 151.4 41.9 

สิงหาคม 217.1 20 24.7 32.7 27.8 82.0 83.7 141.7 41.9 

กันยายน 314.3 21 24.6 32.7 27.6 82.0 75.0 156.4 37.5 

ตุลาคม 152.8 14 24.3 32.9 27.7 76.0 77.5 115.4 38.8 

พฤศจิกายน 26.7 3 22.7 33.1 27.1 66.0 81.0 25.6 40.5 

ธันวาคม 8.4 1 20.4 32.2 25.6 61.0 83.7 8.3 41.9 

ผลรวม 1,493.2 133 - - - - 985.7 1,007.3 492.9 

คาเฉล่ีย - - 23.6 33.9 27.8 73.5 - - - 

ท่ีมา : กลุมภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา (2556) 
 1/ เปนคาท่ีไดจากการคํานวณดวยโปรแกรม CROPWAT เวอรชั่น 4 

   จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนท่ีเปนประโยชนและศักยการ

คายระเหยในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) พบวา ท้ังในเขตภูมิอากาศสถานี

อุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี และเขตภูมิอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยากบินทรบุรี มีชวงฤดูกาลเพาะปลูกพืช

เริ่มตนประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนพฤศจิกายน เปนระยะเวลาโดยประมาณ 7-8 เดือน หรือ

ประมาณ 234 วัน ดังแสดงในภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556) 
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ภาพท่ี 5 ฤดูกาลเพาะปลูกพืช เขตภูมิอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี 

 
 
 
 

ภาพท่ี 6 ฤดูกาลเพาะปลูกพืช เขตภูมิอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยากบินทรบุรี 
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  7.1.6 สภาพธรณีสัณฐานวิทยา ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) เปน
พ้ืนท่ีท่ีเกิดจากการทับถม (depositional landform) และถูกลดระดับใหต่ําลงโดยกระบวนการปรับระดับ
ของพ้ืนท่ี (denudational processes) (กองวางแผนการใชท่ีดิน, 2542, คณาจารยภาควิชาภูมิศาสตร, 
2550, สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน, 2551) ตัวการท่ีเก่ียวของกับการสรางตัวของสภาพพ้ืนท่ี
ท้ังสองแบบ คือ น้ํา ซ่ึงเปนตัวการท่ีชะลางวัตถุออกไปจากพ้ืนท่ีและนําพาวัตถุไปทับถม สภาพทางธรณี
สัณฐานของลุมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) มีลักษณะตางๆ ดังนี้ 
    1) หนวยสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีกําเนิดจากโครงสรางทางธรณีวิทยา (structure unit) มี
ลักษณะทางโครงสรางทางธรณีดั้งเดิม เปนหนวยพ้ืนผิวโลกท่ีมีความทนทานตอการสลายตัวผุพัง 
ประกอบดวย ลักษณะของสันเขาหรือแนวของสันเขาท่ีเกิดจากการคดโกงงอแบบกระทะคว่ํา กระทะหงาย
และแนวยุบตัวของหินโครงสราง (anticlinal synclinal ridge and fault) เปนหนวยโครงสรางท่ีมีพ้ืนท่ี
มากท่ีสุด พบทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด และลักษณะของสันเขาท่ีเกิดจากการโคงงอไปทาง
เดียวของหินโครงสราง (monoclonal ridge) เนื่องจากถูกตัดขาดหรือบริเวณใกลเคียงยุบตัวลงไปตาม
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีโลกและใตผิวโลก เปนบริเวณเขาและภูเขา (hill and moutains) หรือ
พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอน (slope complex) สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต ลักษณะและ 
สมบัติของดินไมแนนอนข้ึนอยูกับชนิดของหินท่ีเปนวัตถุตนกําเนิด สวนใหญเปนหินแกรนิต ดินท่ีพบสวน
ใหญเปนดินตื้น มีปญหาการชะลางพังทลายของดินสูง ไมเหมาะสําหรับเพาะปลูก ควรรักษาไวใหอยูใน
สภาพปาธรรมชาติเพ่ือรักษาตนน้ําลําธาร 
    2) บริเวณลาดชันเขา (scarp zone) พบถัดจากสวนตอจากหนวยโครงสรางลงมา 
มีความลาดชันมากกวา 20 เปอรเซ็นต ปกติจะพบรองรอยของการถูกกัดเซาะลักษณะของรองจะกวางหรือ
ลึกข้ึนอยูกับชนิดของหิน ปริมาณพืชท่ีข้ึนอยูบนพ้ืนท่ีบริเวณนั้นตลอดจนความลาดชันของพ้ืนท่ี 
    3) เขาโดด (inselberg) สวนใหญลักษณะของเนินเขา สูงไมเกิน 300 เมตร ความ
ลาดชันมากกวา 20 เปอรเซ็นต พบกระจัดกระจายอยูท่ัวไป 
    4) หนวยพ้ืนท่ีท่ีสลายตัวอยูกับท่ีเนื่องจากกระบวนการปรับระดับของพ้ืนท่ี 
ลักษณะพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา พ้ืนท่ีต่ําสุดอยูเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 100 เมตร และท่ี
สูงสุดซ่ึงเปนภูเขาสูงประมาณ 317 เมตร ซ่ึงอาศัยความลาดเอียงของพ้ืนท่ี แบงออกเปน 2 หนวยยอย 
ดังนี้ 
     (1) ลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืนลอนชัน (undulating to rolling) เกิดจาก
ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีสลายตัวผุพังเพ่ือปรับระดับพ้ืนท่ีสูงต่ํา มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต พบวา ทางดานทิศ
ตะวันตกและทางดานทิศเหนือของหุบเขา (valley fill) เปนบริเวณท่ีมีอัตราการสลายตัวผุพังสูง เนื่องจาก
วัตถุตนกําเนิดดินในบริเวณนี้เกิดจากหินท่ีงายตอการสลายตัวผุพัง 
     (2) ลูกคล่ืนลอนชันถึงเนินเขา (rolling to hilly) เกิดจากลักษณะพ้ืนท่ี ท่ี
สลายตัวผุพังเพ่ือปรับระดับพ้ืนท่ีสูงต่ํา มีความลาดเทระหวาง 12-30 เปอรเซ็นต ความรุนแรงของการถูก
กัดเซาะปานกลางถึงรุนแรง (moderated to strongly dissected) พ้ืนท่ีบริเวณนี้มักจะพบหินท่ีคอนขาง
ทนทานตอการสลายตัวผุพัง 
    5) หุบเขาทับถม (valley fill) เปนลักษณะวัตถุท่ีพังทลายลงมาทับถมโดยแรงโนม
ถวงของโลก ทอดเปนหุบเขายาวตามแนวเหนือใต มีลักษณะแคบ ลึก ความลาดเทของแนวลําน้ําเปนไป
อยางสมํ่าเสมอตลอดแนวหุบเขา 
    6) สภาพพ้ืนท่ีแบบลาดเชิงเขา (piedmont alluvial plian) เปนพ้ืนท่ีท่ีเกิดจาก
การทับถมของตะกอนเนื้อหยาบ เชน ทราย กรวดหิน ซ่ึงถูกพัดพามาจากภูเขาและเนินเขาโดยกระแสน้ํา 
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ท่ีไหลเชี่ยว ตะกอนท่ีละเอียดกวาจะถูกน้ําท่ีไหลคอนขางชาพัดพามาทับถมเปนบริเวณกวาง สภาพพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันต่ํา 1-2 เปอรเซ็นต แบงตามความลาดชันของพ้ืนท่ี ไดดังนี้ 
     (1) สภาพพ้ืนท่ีแบบเพียดมอนทท่ีมีความลาดชันคอนขางสูง (piedmont 
sloping type, generally slope gradient more than 5 percent) สวนใหญมักพบท่ีลาดเชิงเขา
และท่ีลาดชันเขา (colluviums slope) มีความลาดชัน 6-10 เปอรเซ็นต พ้ืนท่ีผิวถูกกัดเซาะรุนแรงถึงปาน
กลาง ดินชั้นลางมีกรวดหินปะปนและมีปริมาณนอยหรือขนาดของกอนหินแตกตางกันตามระยะหางไกล
จากภูเขา 
     (2) สภาพพ้ืนท่ีแบบเพียดมอนทท่ีมีความลาดชันระหวาง 3-5 เปอรเซ็นต 
(piedmont sloping type, slightly dissected slope gradient 3-5 percent) พบตามพ้ืนท่ีท่ีถัด
ลงมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันคอนขางสูงและมักจะพบปูนมารลปะปนในดินและพ้ืนผิวดิน ความรุนแรง
ของการกัดเซาะเล็กนอย 
     (3) สภาพพ้ืนท่ีแบบเพียดมอนทท่ีมีความลาดชันต่ํากวา 3 เปอรเซ็นต 
(piedmont sloping type, very slightly dissected slope gradient less than 3 percent) 
    7) ท่ีราบตะกอนลําน้ํา (alluvium plain) เกิดจากตะกอนลําน้ําใหญมาทับถม พบ
บริเวณสันดินริมแมน้ําเกาและใหม ทางน้ําโคงตวัด (meander) ทะเลสาบรูปแอกหรือบึงโคง (oxbow 
lake) ท่ีลุมหลังคันดิน (back swamp) เปนตน 
   8) ตะกอนลําน้ํารูปพัดตอเนื่อง (coalescing alluvium fans) เกิดจากตะกอนท่ี
ถูกพัดพาลงมาจากเนินเขาและภูเขา โดยการชะลางจากอิทธิพลของน้ําฝนตามแรงโนมถวงของโลก
แพรกระจายขยายเปนวงคลายรูปพัด 
 7.1.7 วัตถุตนกําเนิดดิน วัตถุตนกําเนิดดินเปนปจจัยท่ีสําคัญนอกเหนือไปจากสภาพ
ภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ พืชพรรณและเวลา ซ่ึงทําใหดินตางๆ กอกําเนิดข้ึนมา ชนิดของวัตถุตน
กําเนิดดินเปนตัวการสําคัญในการถายทอดลักษณะตางๆ ท่ีทําใหดินมีลักษณะแตกตางกันไป วัตถุตน
กําเนิดดินท่ีสํารวจพบ (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน, 2551) แบงออกได ดังนี้ 
    1) วัตถุตนกําเนิดท่ีเกิดอยูกับท่ี (in situ) เปนพวกท่ีเกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับ
ท่ีของหิน แรทําใหเปลี่ยนสภาพจากของแข็งแนนทึบ มาเปนวัตถุรวนท่ีมีขนาดอนุภาคเล็กลง สวนใหญจะ
หมายถึงวัตถุตนแหลงซ่ึงเปนหินหรือแรในสวนประกอบของเปลือกโลก โดยจะมีสวนประกอบทางเคมี ทาง
กายภาพ แรธาตุและโครงสรางท่ีแตกตางกันไป ชนิดของหินท่ีสํารวจพบ ไดแก หินแกรนิต หินดินดาน หิน
ไนสและหินชิสต ซ่ึงใหดินเนื้อหยาบหรือละเอียดแตกตางกันไป ไดแก บริเวณสันเขา (ridge) และท่ีลาดชัน
ขางเขา (side slope) ลักษณะดินบริเวณนี้บางชนิดเปนดินลึก บางชนิดเปนดินตื้น มีการระบายน้ําดี สวน
ใหญมีความชันประมาณ 30-35 เปอรเซ็นต ดังนั้นดินบริเวณนี้ไมเหมาะสมท่ีจะเปดทําการเกษตรกรรม 
เนื่องจากเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย ควรปลอยใหคงสภาพปาเพ่ือรักษาไวเปนตนน้ําลําธาร 
    2) วัตถุตนกํา เนิด ท่ีถูก เค ล่ือนย ายมาทับถมเปนระยะทางใกลๆ (short 
transported) ไดแก บริเวณรองน้ํากัดเซาะและทับถมระหวางเขา (dissected channel) ในบริเวณนี้จะ
ใหวัตถุตนกําเนิดดินท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับพวกท่ีไดกลาวมาแลวขางตน เนื่องจากถูกเคลื่อนยายจากสัน
เขาและท่ีลาดชันขางเขาลงไปทับถมอยูระหวางรองเขาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนมถวงของโลก 
บริเวณพ้ืนผิวท่ีตกคางจากการกรอนนี้เปนท่ีดอน สภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มี
ความลาดเท 4-20 เปอรเซ็นต ประกอบดวยวัตถุตนกําเนิดดินดังตอไปนี้ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน



31 
 

     (1) พวกท่ีเกิดจากวัสดุตกคางและหินดาดเชิงเขาท่ีเปนหินปูน หินดินดาน 
หินฟลไลทท่ีเปนดาง จะใหดินท่ีมีเนื้อเปนดินเหนียว มีการระบายน้ําดี ดินลึกปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปน
กลางถึงเปนดางปานกลาง 
     (2) พวกท่ีเกิดจากวัสดุตกคางหินดาดเชิงเขาท่ีเปนหินดินดานและหินฟล
ไลท ใหดินท่ีมีเนื้อละเอียด มีการระบายน้ําดี มีชั้นดินชัดเจน เปนดินตื้นถึงดินลึก ปฏิกิริยาของดินเปนกรด
ปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย 
     (3) พวกท่ีเกิดจากวัสดุตกคางและหินดาดเชิงเขาท่ีเปนหินแกรนิต เปน
บริเวณท่ีมีการกรอนท่ีผิวและโครงสรางของท่ีราบสูงท่ีประกอบดวยหินตางชนิดกัน ซ่ึงในบริเวณลุมน้ํา
สาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลางนี้เปนเนินหินแกรนิตผุ สภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา ดินท่ี
พบเปนดินตื้น การระบายน้ําดี เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย มักพบกรวดหรือ
ลูกรังปนอยูปริมาณมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา 
    3) วัตถุตนกําเนิดท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนโดยมีตัวนําพา (transported 
parent material) วัตถุตนกําเนิดดินเหลานี้ถูกพัดพามาทับถมโดยกระบวนการทางธรณี วัตถุท่ีเปน
องคประกอบจะแตกตางไปจากหินตนกําเนิดดั้งเดิมอยางมากมาย ไดแก บริเวณท่ีราบตะกอนลําน้ําเกา
และใหม แยกประเภทไดดังนี้ 
     (1) บริเวณท่ีราบน้ําทะเลเคยทวมถึง (former tidal flats with marine 
water sediments) พ้ืนท่ีบริเวณนี้อยูถัดจากท่ีราบน้ําทะเลข้ึนถึง (active tidal flats) สภาพพ้ืนท่ี
ราบเรียบ สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 2-3 เมตร วัตถุตนกําเนิดดินเปนตะกอนน้ํากรอยท่ีทับ
ถมอยูบนตะกอนน้ําทะเล เปนตะกอนเนื้อละเอียด มักพบซากหอยนางรมยักษ (crassostrea gigas sp.) 
แสดงใหเห็นวา เม่ือ 6,000-7,000 ปท่ีผานมาบริเวณนี้น้ําทะเลทวมถึงมากอน ดินในบริเวณนี้สวนใหญเปน
ดินลึก เนื้อดินเปนดินเหนียว การระบายน้ําเลวถึงเลวมาก มักมีน้ําทวมขังในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
หรือดินเปรี้ยว พบแรจาโรไซตและยิปซัมสะสมอยูในชั้นดินลาง ชุดดินท่ีพบ ไดแก ชุดดินมหาโพธิ์ (Ma)  
ชุดดินองครักษ (Ok) และชุดดินรังสิต (Rs) เปนตน 
     (2) บริเวณท่ีราบน้ําทวมถึง (floodplains) และสันดินริมน้ํา (river levee) 
เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมบนสันดินริมน้ําหรือท่ีราบลุมน้ําทวมถึง (flood plain) ในสวนท่ีเปนสันดิน
ริมน้ํา ดินจะมีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เนื้อดินมีความแปรปรวนตั้งแตเนื้อดินเหนียวถึงดินทรายโดยมี
การเรียงสลับกันเปนชั้นๆ ในบริเวณท่ีราบลุมน้ําทวมถึง เนื้อดินเปนดินเหนียวมีการระบายน้ําคอนขางเลว
ถึงเลว มีน้ําทวมขังทุกปท้ังน้ําจากแมน้ําและน้ําฝน มีการใชประโยชนท่ีดินในการทํานาขาว ชุดดินท่ีพบ 
ไดแก ชุดดินนครพนม (Nn) ชุดดินเชียงใหม (Cm) และชุดดินชุมพลบุรี (Cph) เปนตน 
     (3) บริเวณท่ีราบลุมหลังแมน้ํา (river basin) ลักษณะพ้ืนท่ีราบเรียบหรือ
เปนแองอยูต่ํากวาคันดินธรรมชาติริมฝงแมน้ํา ตะกอนท่ีถูกพัดพามาทับถมมีเนื้อละเอียด การระบายน้ําเลว 
มีน้ําทวมขังในฤดูฝน พ้ืนท่ีสวนใหญใชทํานา ดินท่ีพบสวนใหญมีลักษณะและสมบัติดินไมแนนอนข้ึนอยูกับ
ชนิดของวัตถุตนกําเนิดดินในบริเวณนั้นๆ ชุดดินท่ีพบ ไดแก ชุดดินชุมแสง (Cs) ชุดดินพิมาย (Pm) และ 
ชุดดินราชบุรี (Rb) เปนตน 
     (4) บริเวณลานตะพักลําน้ํา (river terrace) พ้ืนท่ีบริเวณนี้อยูสูงข้ึนมาจาก
บริเวณท่ีราบน้ําทวมถึง วัตถุตนกําเนิดดินเปนพวกตะกอนลําน้ําเกา (old riverine alluvium) ท่ีพัดพามา
ทับถมเปนเวลานานแลว ลักษณะชั้นดินแบงแยกเห็นชัดเจน เนื้อดินสวนใหญเปนดินรวนปนทรายหรือดิน
ทรายปนรวน แบงตามความสูงต่ําของพ้ืนท่ีไดดังนี้ คือ 
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      - ลานตะพักลําน้ําข้ันต่ํา (low river terrace) ดินมีพัฒนาการชั้นดิน
มากกวาดินท่ีเกิดบนท่ีราบ มีความลาดเท 0-2 เปอรเซ็นต มีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว มักพบ
จอมปลวก เนื้อดินมีความแปรปรวนตั้งแตละเอียดถึงหยาบ มีชวงน้ําทวมขัง 4-5 เดือน พ้ืนท่ีสวนใหญใช
ประโยชนท่ีดินในการทํานา ชุดดินท่ีพบ ไดแก ชุดดินแกลง (Kl) ชุดดินหินกอง (Hk) และชุดดินรอยเอ็ด 
(Re) เปนตน 
      - ลานตะพักลําน้ําข้ันกลาง (middle terrace) สภาพพ้ืนท่ีท่ีพบมี
ลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดเท 3-5 เปอรเซ็นต ดินมีเนื้อละเอียดถึงหยาบ การระบายน้ําดีถึง
ดีปานกลาง ปฎิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย ชุดดินท่ีพบ ไดแก ชุดดินเรณู (Rn) ชุดดินโคราช 
(Kt) และชุดดินสตึก (Suk) เปนตน 
      - ลานตะพักลําน้ําข้ันสูง (high terrace) สภาพพ้ืนท่ีท่ีพบมีลักษณะ
เปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา มีความลาดเท 6-8 เปอรเซ็นต ดินท่ีพบเปนดินตื้นถึงลึก การระบาย
น้ําดี เนื้อดินเปนดินรวนถึงดินรวนเหนียวปนทราย มักพบกรวดท่ีมีรูปรางกลม (cobbles) และลูกรังปนใน
ชั้นดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก ชุดดินท่ีพบ ไดแก ชุดดินวาริน (Wn) และชุดดินดานซาย 
(Ds) เปนตน 
  7.1.8 ทรัพยากรดิน 
 จากการศึกษาขอมูลแผนท่ีดินมาตราสวน 1:25,000 ป 2555 สํานักสํารวจดินและวาง
แผนการใชท่ีดิน พบวา พ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) มีทรัพยากรดินท้ังหมด  
42 หนวยแผนท่ีดิน มีเนื้อท่ี 1,152,805 ไร คิดเปนรอยละ 84.3638 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา และพ้ืนท่ีปาไม 
มีเนื้อท่ี 213,664 ไร คิดเปนรอยละ 15.6362 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 8  
และภาพท่ี 7 
    ลักษณะและสมบัติของกลุมชุดดิน (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน, 2547) 
ท่ีพบในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) ท้ัง 31 หนวยแผนท่ี พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด  
1 หนวยแผนท่ี และพ้ืนท่ีปาไม 1 หนวยแผนท่ี (ตารางท่ี 9 และ ตารางท่ี 8) สรุปไดดังนี้ 
    1) กลุมชุดดินท่ี 2 มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวละเอียดถึงดินเหนียวละเอียดมาก ดิน
ลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมระหวางตะกอนลําน้ําและตะกอนน้ําทะเล แลวพัฒนาใน
สภาพน้ํากรอย พบบริเวณท่ีราบลุมท่ีหางจากทะเลไมมากนัก สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มี
ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ําเลว หนาดินแตกระแหงเปนรองในฤดู
แลง มีรอยถูไถลในดิน สีดินสวนใหญเปนสีดําหรือสีเทาตลอดหนาตัดดิน มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสี
แดงปะปนตลอดชั้นดิน พบชั้นดินเหนียวสีเทาท่ีมีจุดประสีเหลืองของสารจาโรไซตหรือชั้นท่ีแสดงถึง
อิทธิพลของการเปนดินกรดรุนแรง ท่ีระดับความลึก 100-150 เซนติเมตร วางตัวอยูบนชั้นดินเลนตะกอน
น้ําทะเลท่ีมีสีเทาปนเขียว ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
กรดจัด อยูบนชั้นดินท่ีเปนกรดรุนแรงมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.0 
    กลุมชุดดินท่ี 2 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก 
      หนวยแผนท่ี 2 : กลุมชุดดินที่ 2 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี
39,808 ไร หรือรอยละ 2.9132 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
    ขอจํากัดการใชประโยชนท่ีดิน ดินเปนกรดจัดมาก มีศักยภาพกอใหเกิดความเปน
กรดของดินเพ่ิมข้ึนในดินลาง มีผลกระทบตอผลผลิต เม่ือมีการจัดการดินอยางเหมาะสมจะใหผลผลิต
คอนขางสูง 
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    2) กลุมชุดดินท่ี 4 มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวละเอียดถึงดินเหนียวละเอียดมาก ดิน
ลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณท่ีราบลุมหรือท่ีราบเรียบ อาจจะไดรับ
อิทธิพลน้ําทวมจากแมน้ํา สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีน้ํา
แชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว หนาดินแตกระแหงเปนรองในฤดูแลง และอาจจะ
พบรอยถูไถลในดิน ดินบนมีสีดําหรือสีเทาเขม ดินลางมีสีเทาสีน้ําตาล สีน้ําตาลออน หรือสีเทาปนเขียว
มะกอก มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีเหลือง สีน้ําตาลแก หรือสีแดง อาจพบกอนปูนหรือกอนสารเคมี
สะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในชั้นดินลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 
    กลุมชุดดินท่ี 4 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก 
      หนวยแผนท่ี 4 : กลุมชุดดินที่ 4 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
23,554 ไร หรือรอยละ 1.7237 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
    ขอจํากัดการใชประโยชนท่ีดิน โครงสรางดินแนนทึบ ดินแหงแข็งและแตกระแหง  
ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ําและมีน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน 
    3) กลุมชุดดินท่ี 6 มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตน
กําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณท่ีราบเรียบ สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาด
ชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว เนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียว
หรือดินเหนียว สีเทาเขม ดินลางเปนดินเหนียวสีน้ําตาลออน หรือสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสี
แดงตลอดชั้นดิน บางแหงพบศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กแมงกานีสปะปนอยูดวย ดินมี
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําหรือคอนขางต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
    กลุมชุดดินท่ี 6 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก 
      หนวยแผนท่ี 6 : กลุมชุดดินที่ 6 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
125,190 ไร หรือรอยละ 9.1616 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
    ขอจํากัดการใชประโยชนท่ีดิน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา มีความเปนกรดจัดมาก
บางพ้ืนท่ี ขาดแคลนน้ําและมีน้ําทวมขังในฤดูฝน 
    4) กลุมชุดดินท่ี 7 มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก 
ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณคอนขางราบเรียบ สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบ
ถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ําเลวถึงคอนขาง
เลว เนื้อดินบนเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียวสีเทาเขม ดินลางเปนดินเหนียวสีน้ําตาลออน สีเทาหรือสี
น้ําตาลปนเทา พบจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 6.0-7.0 
    กลุมชุดดินท่ี 7 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก 
      หนวยแผนท่ี 7 : กลุมชุดดินที่ 7 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
4,435 ไร หรือรอยละ 0.3246 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
    ขอจํากัดการใชประโยชนท่ีดิน โครงสรางดินแนนทึบ ดินแหงแข็ง ไถพรวนยาก ขาด
แคลนน้ําและมีน้ําทวมขังในฤดูฝน กอใหเกิดความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา 
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 5) กลุมชุดดินท่ี 8 กลุมชุดดินท่ีมีการยกรอง เนื้อดินสวนใหญเปนดินเหนียว ดินบนมี
ลักษณะการทับถมเปนชั้นๆ ของดินและอินทรียวัตถุท่ีไดจากการขุดลอกรองน้ํา ดินลางมีสีเทา บางแหงมี
เปลือกหอยปะปนอยูดวย พบบริเวณพ้ืนท่ีราบลุม ซ่ึงเกษตรกรไดดัดแปลงพ้ืนท่ีเพ่ือใชปลูกไมผล ไมยืนตน 
หรือพืชไร ทําใหสภาพผิวดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป ปฏิกิริยาดินของดินไมแนนอน ข้ึนอยูกับสมบัติของดินเดิม
ท่ียกรอง สวนใหญ ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึง
เปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0 
 กลุมชุดดินท่ี 8 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก 
   หนวยแผนท่ี 8 : กลุมชุดดินที่ 8 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
2,715 ไร หรือรอยละ 0.1987 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
 ขอจํากัดการใชประโยชนท่ีดิน ดินในกลุมนี้ไดรับการปรับปรุงบํารุงดินเปนอยางดี 
และไดทํามานานแลว จึงถือวาไมมีปญหาแตประการใดในเรื่องคุณภาพของดิน แตสําหรับดินตามชายทะเล
บางแหง ซ่ึงยกรองใหม อาจมีปญหาเรื่องความเค็ม หรือถาเปนดินท่ียกรองในพ้ืนท่ีท่ีเปนดินกรดจัดมักพบ
ปญหาเรื่องความเปนกรดของดิน ซ่ึงตองมีการปรับปรุงดินดวยวัสดุปูนตามอัตราท่ีเหมาะสม 
    6) กลุมชุดดินท่ี 10 มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวละเอียดถึงดินเหนียวละเอียดมาก 
ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลําน้ําและตะกอนน้ําทะเลแลวพัฒนาใน
สภาพน้ํากรอย พบบริเวณท่ีราบลุมท่ีหางจากทะเลไมมากนัก สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มี
ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว ดินบนมีสีดําหรือ
สีเทาเขม ดินลางมีสีเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีแดง ปะปนตลอดชั้นดิน และพบจุดประสีเหลืองฟาง
ขาวของสารจาโรไซตภายในระดับความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดางต่ํากวา 4.5 
    กลุมชุดดินท่ี 10 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก 
      หนวยแผนท่ี 10 : กลุมชุดดินท่ี 10 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
51,441 ไร หรือรอยละ 3.7645 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
    ขอจํากัดการใชประโยชนท่ีดิน ดินเปนกรดรุนแรงมาก มักขาดธาตุอาหารพืชพวก
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ในขณะเดียวกันจะมีสารละลายพวกอะลูมินัมและเหล็กเปนปริมาณมากจนเปน
พิษตอพืชท่ีปลูก ดินกลุมนี้จัดเปนดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถัน 
    7) กลุมชุดดินท่ี 11 มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวละเอียดถึงดินเหนียวละเอียดมาก 
ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนผสมระหวางตะกอนลําน้ําและตะกอนน้ําทะเลแลวพัฒนา
ในสภาพน้ํากรอย พบบริเวณท่ีราบลุมท่ีหางจากทะเลไมมากนัก สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ 
มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว เนื้อดินเปนดิน
เหนียวจัด หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองในฤดูแลงและมีรอยถูไถลในดิน ดินบนมีสีดําหรือสีเทาเขม ดิน
ลางมีสีเทา และมีจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปะปนอยูเปนจํานวนมากบริเวณตอนบนของชั้นดิน
ลาง และพบจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารจาโรไซตภายในระดับความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน 
ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา ปฏิกิริยาเปนดินกรดรุนแรงมากถึงเปนกรดจัดมาก คาความ
เปนกรดเปนดางประมาณ 4.0-4.5 
    กลุมชุดดินท่ี 11 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก 
      หนวยแผนท่ี 11 : กลุมชุดดินท่ี 11 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
178,528 ไร หรือรอยละ 13.0649 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
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    ขอจํากัดการใชประโยชนท่ีดิน ดินเปนกรดรุนแรงมาก อาจขาดธาตุอาหารพืชพวก
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส หรือมีสารละลายพวกอะลูมินัมและเหล็กเปนปริมาณมากจนเปนพิษตอพืชท่ี
ปลูก เปนดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกํามะถัน 
   8) กลุมชุดดินท่ี 16 มีเนื้อดินเปนพวกดินทรายแปงละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุ
ตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ สภาพพื้นที่ราบเรียบ
ถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ําเลวถึงคอนขาง
เลว เนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทรายแปง ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีสีน้ําตาลออนหรือสี
น้ําตาลปนเทา และมีจุดประสีน้ําตาลเขม สีเหลืองหรือสีแดงในชั้นดินลาง บางพ้ืนท่ีอาจพบกอนสารเคมี
สะสมพวกเหล็กและแมงกานีสปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึงคอนขางต่ํา 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
   กลุมชุดดินท่ี 16 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก 
     หนวยแผนท่ี 16 : กลุมชุดดินท่ี 16 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
18,698 ไร หรือรอยละ 1.3683 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
 ขอจํากัดการใชประโยชนท่ีดิน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา หนาดินแนนทึบทําใหขาว
แตกกอไดยาก 
    9) กลุมชุดดินท่ี 17 มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตน
กําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา และ/หรือการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีแลวถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนัก
ของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ 
มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว เนื้อดินบนเปน
ดินรวนปนทราย ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียว มีสีน้ําตาลออนถึงเทา พบจุดประสี
น้ําตาล สีเหลือง สีแดงปะปน บางแหงอาจพบศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีส
ในดินชั้นลาง ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด คาความเปน
กรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
    กลุมชุดดินท่ี 17 พบ 3 หนวยแผนท่ี มีเนื้อท่ีรวม 74,800 ไร หรือรอยละ 5.4740 
ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา ไดแก 
      หนวยแผนท่ี 17 : กลุมชุดดินท่ี 17 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
70,944 ไร หรือรอยละ 5.1918 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
      หนวยแผนท่ี 17hi : กลุมชุดดินท่ี 17 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ท่ีดอน มี
เนื้อท่ี 3,382 ไร หรือรอยละ 0.2475 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
      หนวยแผนท่ี 17Bhi : กลุมชุดดินท่ี 17 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต ที่ดอน 
มีเนื้อท่ี 474 ไร หรือรอยละ 0.0347 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
    ขอจํากัดการใชประโยชนท่ีดิน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําและเนื้อดินบนคอนขาง 
เปนทราย 
    10) กลุมชุดดินท่ี 18 มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการ
สลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินเนื้อหยาบหรือจากวัตถุตนกําเนิด
ดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ สภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึงคอนขาง
ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว เนื้อดิน
บนเปนพวกดินรวนปนทรายหรือดินรวน ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียว มีสีน้ําตาล
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ออนถึงสีเทา พบจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยา
เปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.5-7.0 
    กลุมชุดดินท่ี 18 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก 
     หนวยแผนท่ี 18 : กลุมชุดดินท่ี 18 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
4,215 ไร หรือรอยละ 0.3085 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
    ขอจํากัดการใชประโยชนท่ีดิน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินบนคอนขางเปน
ทราย มีความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําสําหรับปลูกขาว 
    11) กลุมชุดดินท่ี 21 มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตน
กําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา บนสวนต่ําของสันดินริมน้ํา พบบริเวณท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มี
ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ําคอนขางเลว เนื้อดินบนเปนดินรวนปน
ทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาลปนเหลือง ดินลางเปนชั้นสลับของดินรวน ดินรวนปนทรายหรือดิน
ทราย มีจุดประสีเหลืองและสีเทา สวนใหญมีแรไมกาปะปนอยูดวย ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติปาน
กลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 
    กลุมชุดดินท่ี 21 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก 
     หนวยแผนที่ 21 : กลุมชุดดินที่ 21 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
726 ไร หรือรอยละ 0.0531 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
    ขอจํากัดการใชประโยชนท่ีดิน ปญหาในการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการเกษตรนอย 
ยกเวนการปลูกขาว มีความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง 
 12) กลุมชุดดินท่ี 22 มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตน
กําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูก
เคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 
เปอรเซ็นต มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ําคอนขางเลว เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทราย
ปนดินรวน ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีพ้ืนเปนสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง
หรือสีเหลืองปนน้ําตาล และอาจพบมีศิลาแลงออนในดินชั้นลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
 กลุมชุดดินท่ี 22 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก 
  หนวยแผนท่ีดิน 22 : กลุมชุดดินท่ี 22 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี  
44,769 ไร หรือรอยละ 3.2762 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
    ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินบนคอนขาง
เปนทราย ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา 
    13) กลุมชุดดินท่ี 25 มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนหรือดินเหนียว ชิ้นสวนหยาบปริมาณ
มาก ดินตื้นถึงตื้นมาก เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีหรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหิน
เนื้อหยาบ หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําท่ีวางตัวอยูบนชั้นหินผุ พบบริเวณท่ีราบเรียบถึง
คอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ําคอนขางเลว เนื้อ
ดินบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินเหนียวหรือดินรวนปนดินเหนียวปนลูกรังหนาแนนมาก 
ปริมาณมากกวารอยละ 35 โดยปริมาตรหรือพบศิลาแลงแข็งภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน ใต
ชั้นลูกรังอาจพบชั้นดินเหนียวท่ีมีศิลาแลงออนปะปน ดินมีสีน้ําตาลออนถึงสีเทาและพบจุดประพวกสี
น้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํามาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด
มากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.0 
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    กลุมชุดดินท่ี 25 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก 
     หนวยแผนท่ี 25 : กลุมชุดดินท่ี 25 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
13,223 ไร หรือรอยละ 0.9677 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
    ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน เปนดินตื้น บางบริเวณพบลูกรังบนผิวหนาดิน 
เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีความอุดมสมบูรณต่ํา 
 14) กลุมชุดดินท่ี 29 มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการ
สลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมจากวัสดุหลายชนิดท่ีมีเนื้อ
ละเอียด ท้ังท่ีมาจากหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟ หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณ
พ้ืนท่ีดอน สภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดี ดินบน
มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลือง
หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มี
คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5  
 กลุมชุดดินท่ี 29 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก 
  หนวยแผนท่ี 29B : กลุมชุดดินท่ี 29 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
165 ไร หรือรอยละ 0.0121 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
 ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ในชวงฤดูเพาะปลูกพืช
อาจขาดน้ําไดหากฝนท้ิงชวงไปเปนเวลานาน สวนในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปญหาเก่ียวกับการ 
ชะลางพังทะลายของหนาดิน 
 15) กลุมชุดดินท่ี 33 มีเนื้อดินเปนพวกดินทรายแปงละเอียด ดินลึกมาก มีวัตถุตน
กําเนิดดินเปนพวกตะกอนลําน้ําบนสันดินริมน้ําเกา เนินตะกอนรูปพัด หรือท่ีราบตะกอนน้ําพา พบบริเวณ
พ้ืนท่ีดอนท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดีถึงดี
ปานกลาง สีดินเปน สีน้ําตาล หรือสีน้ําตาลปนแดง บางแหงในดินลางลึกๆ มีจุดประสีเทาและสีน้ําตาลอาจ
มีแรไมกาหรือกอนปูนปะปนอยูดวย ดินชั้นบนมักมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปน
กรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 สวนชั้นดินลาง ถามีกอนปูนปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดางจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 
 กลุมชุดดินท่ี 33 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก 
  หนวยแผนท่ี 33 : กลุมชุดดินท่ี 33 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
5,621 ไร หรือรอยละ 0.4114 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
    ขอจํากัดการใชประโยชนท่ีดิน ดินกลุมนี้ ไมคอยมีปญหาในการใชประโยชน 
 16) กลุมชุดดินท่ี 35 มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตน
กําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีหรือการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับ
ถมของวัสดุเนื้อหยาบท่ีสวนใหญมาจากหินตะกอน พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน ท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กนอยถึงปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อ
ดินบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินมีสีน้ําตาล สีเหลืองหรือแดง และ
อาจพบจุดประสีตางๆ ในชั้นดินลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
เปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 
 กลุมชุดดินท่ี 35 พบ 2 หนวยแผนท่ี มีเนื้อท่ีรวม 51,886 ไร หรือรอยละ 3.7971  
ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา ไดแก 
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  หนวยแผนท่ี 35B : กลุมชุดดินท่ี 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี
51,807 ไร หรือรอยละ 3.7913 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
  หนวยแผนท่ี 35C : กลุมชุดดินท่ี 35 มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี
79 ไร หรือรอยละ 0.0058 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
 ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปน
ทราย มีการชะลางพังทลายของหนาดินในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง 
 17) กลุมชุดดินท่ี 36 มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตน
กําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีหรือการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับ
ถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน ท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน  
2-5 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวน สวนดินลาง
เปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนปนดินเหนียว ดินมีสีน้ําตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสี
ตางๆ ในชั้นดินลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ําถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินชั้นดินบน
สวนใหญเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 ปฏิกิริยาดินชั้นดิน
ลางเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0 
 กลุมชุดดินท่ี 36 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก 
  หนวยแผนท่ี 36B : กลุมชุดดินท่ี 36 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
100 ไร หรือรอยละ 0.0073 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
 ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน เนื้อดินคอนขางเปนทราย อุมน้ําต่ํา พืชอาจขาด
แคลนน้ําไดในชวงฝนท้ิงชวงเปนระยะเวลานานๆ มีการชะลางพังทลายของหนาดินในบริเวณท่ีมีความลาด
ชันสูง 
 18) กลุมชุดดินท่ี 38 มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนหยาบ ดินลึกมาก มีวัตถุตนกําเนิดดิน
เปนพวกตะกอนลําน้ําท่ีมีลักษณะการทับถมเปนชั้นๆ ของตะกอนลําน้ําในแตละชวงเวลา พบบนสันดิน
ริมน้ํา หรือท่ีราบตะกอนน้ําพา เปนพ้ืนท่ีดอน ท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 
0-2 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย ดินลางเปนชั้นสลับของดิน
รวนเหนียวปนทราย ดินรวนปนทรายและดินทรายปนดินรวน สีดินเปนสีน้ําตาลออน อาจพบจุดประสีเทา
และสีน้ําตาลในชั้นดินลาง ในบางบริเวณมีแรไมกาหรือกอนปูนปะปนอยูดวย ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 
 กลุมชุดดินท่ี 38 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก 
  หนวยแผนท่ี 38 : กลุมชุดดินท่ี 38 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
4,839 ไร หรือรอยละ 0.3541 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
 ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน ดินกลุมนี้ไมมีปญหาในการใชประโยชน ยกเวน
ในชวงฤดูฝนน้ําในลําน้ําอาจเออลนฝง กอใหเกิดความเสียหายตอพืชผลได 
 19) กลุมชุดดินท่ี 40 มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตน
กําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูก
เคลื่อนยายมาทับถมของพวกวัสดุเนื้อหยาบ เปนพ้ืนท่ีดอน ท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึง
เปนลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดีหรือดีปานกลาง ดินบนมีเนื้อดินเปน
ดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย และอาจพบดินรวนเหนียว
ปนทรายในชั้นดินลางถัดไป ดินมีสีน้ําตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจุดประสีตางๆ ในชั้นดินลาง ดินมี
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ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ4.5-5.5 
 กลุมชุดดินท่ี 40 พบ 3 หนวยแผนท่ี มีเนื้อท่ีรวม 121,458 ไร หรือรอยละ 8.8884  
ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา ไดแก 
  หนวยแผนท่ี 40B : กลุมชุดดินท่ี 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี
121,374 ไร หรือรอยละ 8.8823 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
  หนวยแผนท่ี 40C : กลุมชุดดินท่ี 40 มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี
58 ไร หรือรอยละ 0.0042 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
  หนวยแผนท่ี 40D : กลุมชุดดินท่ี 40 มีความลาดชัน 12-20 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
26 ไร หรือรอยละ 0.0019 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
 ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินคอนขางเปน
ทราย อุมน้ําไดนอย พืชเสี่ยงตอการขาดน้ําไดงาย มีการชะลางพังทลายของหนาดินในบริเวณท่ีมีความลาด
ชันสูง 
 20) กลุมชุดดินท่ี 41 มีเนื้อดินเปนพวกดินทรายหนาปานกลาง ดินลึกมาก เกิดจาก
การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของพวกวัสดุเนื้อหยาบ 
หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําหรือวัตถุน้ําพาจากบริเวณท่ีสูง วางตัวอยูบนชั้นดินรวนหยาบ
หรือรวนละเอียด พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน ท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 
เปอรเซ็นต การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินบนชวง 50-100 เซนติเมตร เปนดินทรายหรือดินทราย
ปนดินรวน สวนชั้นดินถัดลงไปเปนดินรวนปนทราย และดินรวนเหนียวปนทราย สีดินเปนสีน้ําตาลออน 
หรือสีเหลืองปนสีน้ําตาล พบจุดประสีตางๆ ในดินชั้นลาง ชั้นดินบนมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด
เล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 สวนในดินลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-7.0 
 กลุมชุดดินท่ี 41 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก 
  หนวยแผนท่ี 41B : กลุมชุดดินท่ี 41 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
2,274 ไร หรือรอยละ 0.1664 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
 ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํามาก เนื้อดินบนเปน
ทรายจัด อุมน้ําไดนอย พืชเสี่ยงตอการขาดน้ําไดงาย แตถามีฝนตกมากดินชั้นบนจะแฉะและอาจเปน
อันตรายตอพืชท่ีปลูกบางชนิด มีการชะลางพังทลายของหนาดินในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง 
 21) กลุมชุดดินท่ี 44 มีเนื้อดินเปนพวกดินทรายหนา ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตน
กําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ีของพวกวัสดุเนื้อหยาบ พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน 
มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเนินลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 เปอรเซ็นต การ
ระบายน้ําดีมากเกินไป เนื้อดินบนเปนดินทรายหรือทรายปนรวน สีดินเปนสีเทา หรือสีน้ําตาลออน และใน
ชั้นดินลาง ท่ีลึกลงไปมากกวา 150 เซนติเมตร อาจพบเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปน
ทราย บางบริเวณอาจพบจุดประสีตางๆ ในดินชั้นลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยา
ดินโดยมากจะเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 
 กลุมชุดดินท่ี 44 พบ 2 หนวยแผนท่ี มีเนื้อท่ีรวม 3,943 ไร หรือรอยละ 0.2886 ของ
พ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา ไดแก 
  หนวยแผนท่ี 44B : กลุมชุดดินท่ี 44 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี
1,395 ไร หรือรอยละ 0.1021 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
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  หนวยแผนท่ี 44C : กลุมชุดดินท่ี 44 มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี
2,548 ไร หรือรอยละ 0.1865 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
 ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําและโครงสรางไมดี เนื้อ
ดินเปนทรายจัดและหนามาก อุมน้ําไดนอย พืชเสี่ยงตอการขาดน้ําไดงาย มีการชะลางพังทลายของหนา
ดินในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง 
 22) กลุมชุดดินท่ี 46 มีเนื้อดินเปนพวกหรือดินเหนียวปนชิ้นสวนหยาบปริมาณมาก 
ดินตื้นมากถึงตื้น เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจาก
การสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินภูเขาไฟ 
พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน ท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 0-5 เปอรเซ็นต การ
ระบายน้ําดี เนื้อดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว (หรือปนชิ้นสวนเนื้อหยาบ) เนื้อดินลางเปนดิน
รวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนชิ้นสวนเนื้อหยาบปริมาณมาก เชน กรวด ลูกรัง หรือเศษหินท่ีมีเหล็ก
เคลือบมากกวารอยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน สีดินเปนสีน้ําตาล สี
เหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย มี
คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5 
 กลุมชุดดินท่ี 46 พบ 2 หนวยแผนท่ี มีเนื้อท่ีรวม 212,088 ไร หรือรอยละ 15.5209 
ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา ไดแก 
  หนวยแผนท่ี 46 : กลุมชุดดินท่ี 46 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
65,988 ไร หรือรอยละ 4.8291 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
  หนวยแผนท่ี 46B : กลุมชุดดินท่ี 46 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
146,100 ไร หรือรอยละ 10.6918 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
 ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน เปนดินตื้น มีความอุดมสมบูรณต่ํา มีการชะลาง
พังทลายของหนาดินในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง 
 23) กลุมชุดดินท่ี 47 มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนหรือดินเหนียวปนชิ้นสวนหยาบ
ปริมาณมากอยูบนชั้นหินพ้ืน ดินตื้นถึงตื้นมาก เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพัง
แลวถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของวัสดุเนื้อละเอียดท่ีมาจากท้ังหินตะกอน หรือหินอัคนี พบ
บริเวณพ้ืนท่ีดอน ท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเนินลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 
เปอรเซ็นต การระบายน้ําดี ดินบนมีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายปนเศษหิน ดินลางมีเนื้อดิน
เปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินปนเศษหิน ปริมาณมากกวารอยละ 35 โดยปริมาตร อยูบนชั้นหินพ้ืน 
ภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติต่ําถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 
5.5-7.0 
 กลุมชุดดินท่ี 47 พบ 2 หนวยแผนท่ี มีเนื้อท่ีรวม 603 ไร หรือรอยละ 0.0441 ของ
พ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา ไดแก 
  หนวยแผนท่ี 47B : กลุมชุดดินท่ี 47 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
394 ไร หรือรอยละ 0.0288 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
  หนวยแผนท่ี 47C : กลุมชุดดินท่ี 47 มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
209 ไร หรือรอยละ 0.0153 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
 ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน เปนดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นหินพ้ืน มีเศษหิน
ปะปนอยูในเนื้อดินเปนปริมาณ มีการชะลางพังทลายของหนาดินอยางรุนแรงในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง 
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 24) กลุมชุดดินท่ี 49 มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนหรือดินเหนียวปนชิ้นสวนหยาบมาก 
ดินตื้นถึงตื้นมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจาก
การสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินท่ีมาจากวัสดุเนื้อ
คอนขางหยาบ วางตัวอยูบนชั้นดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินพ้ืนหรือจากวัตถุตนกําเนิดดินท่ีตาง
ชนิดตางยุคกัน พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 
เปอรเซ็นต การระบายน้ําดีปานกลาง เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินชั้นลางเปนดินเหนียวปน
ลูกรังปริมาณมากกวารอยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน สีดินเปนสี
น้ําตาล หรือสีเหลือง และกอนความลึก 100 เซนติเมตร จะเปนชั้นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีน้ําตาล สี
แดง และมีศิลาแลงออนปะปนอยูจํานวนมาก อาจพบชั้นหินทรายหรือหินดินดานท่ีผุพังสลายตัวแลวในชั้น
ถัดไป ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย มีคาความเปน
กรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5 
 กลุมชุดดินท่ี 49 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก 
  หนวยแผนท่ี 49B : กลุมชุดดินท่ี 49 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
522 ไร หรือรอยละ 0.0382 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
 ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน เปนดินตื้นและมีความอุดมสมบูรณต่ํา บางแหงมี
กอนศิลาแลงโผลกระจัดกระจายอยูท่ัวไปเปนอุปสรรคตอการเขตกรรม มีการชะลางพังทลายของหนาดิน
อยางรุนแรงในบางบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง 
 25) กลุมชุดดินท่ี 56 มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียด ดินลึกปานกลาง เกิดจาก
การสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนักของ
วัสดุเนื้อหยาบท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินอัคนี พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กนอยถึงเนินลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดี เนื้อดินบน เปนดิน
รวนหรือดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนเศษหินอยูบนชั้นหินพ้ืนในชวงความ
ลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 
 กลุมชุดดินท่ี 56 พบ 2 หนวยแผนท่ี มีเนื้อท่ีรวม 1,434 ไร คิดเปนรอยละ 0.1050 
ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา ไดแก 
  หนวยแผนท่ี 56B : กลุมชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
1,250 ไร หรือรอยละ 0.0915 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
  หนวยแผนท่ี 56C : กลุมชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต มีเนื้อท่ี 
184 ไร หรือรอยละ 0.0135 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
 ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา และอาจเกิด
การชะลางพังทลายไดงาย ถาปลูกพืชในบริเวณท่ีมีความลาดชันมากๆ โดยไมมีการอนุรักษดินและน้ําท่ี
เหมาะสม 
 26) กลุมชุดดินท่ี 62 กลุมชุดดินท่ีมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต เปนพ้ืนท่ี
ภูเขาและเทือกเขา ลักษณะและสมบัติของดินท่ีพบไมแนนอน มีท้ังดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดิน
และความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติแตกตางกันไปแลวแตชนิดของหินตนกําเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน 
กอนหินหรือพ้ืนโผลกระจัดกระจายท่ัวไป สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมประเภทตางๆ เชน ปาเบญจพรรณ 
ปาเต็งรังหรือปาดงดิบชื้น หลายแหงมีการทําไรเลื่อนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษดินและน้ํา 
ซ่ึงเปนผลทําใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน จนบางแหงเหลือแตหินโผล 
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 กลุมชุดดินท่ี 62 พบ 1 หนวยแผนท่ี ไดแก หนวยแผนท่ี 62 มีเนื้อท่ี 838 ไร หรือ
รอยละ 0.0613 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
 ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน กลุมดินนี้ไมควรนํามาใชประโยชนทางการเกษตร 
เนื่องจากมีปญหาหลายประการท่ีมีผลกระทบตอระบบนิเวศน ควรสงวนไวเปนปาตามธรรมชาติเพ่ือรักษา
แหลงตนน้ําลําธาร 
 27) หนวยแผนท่ี 2/11 เปนหนวยรวมของกลุมชุดดินท่ี 2 มีความลาดชัน 0-2 
เปอรเซ็นต และกลุมชุดดินท่ี 11 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต สัดสวนรอยละ 70/30 มีเนื้อท่ี 157 ไร 
หรือรอยละ 0.0115 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
 28) หนวยแผนท่ี 35B/56B เปนหนวยรวมของกลุมชุดดินท่ี 35 มีความลาดชัน 2-5 
เปอรเซ็นต และกลุมชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต สัดสวนรอยละ 70/30 มีเนื้อท่ี 3,757 ไร 
หรือรอยละ 0.2749 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
 29) หนวยแผนท่ี 40C/56C เปนหนวยรวมของกลุมชุดดินท่ี 40 มีความลาดชัน  
5-12 เปอรเซ็นต และกลุมชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต สัดสวนรอยละ 70/30 มีเนื้อท่ี 
1,914 ไร หรือรอยละ 0.1401 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
 30) หนวยแผนท่ี 48B/56B เปนหนวยรวมของกลุมชุดดินท่ี 48 มีความลาดชัน 2-5 
เปอรเซ็นต กลุมชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต สัดสวนรอยละ 70/30 มีเนื้อท่ี 3,220 ไร หรือ
รอยละ 0.2356 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา กลุมชุดดินท่ี 48 มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนหรือดินเหนียวปนชิ้นสวน
หยาบมาก ดินตื้นหรือดินตื้นมาก เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของวัสดุเนื้อคอนขางหยาบ 
ท่ีมาจากพวกหินตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มี
ความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดี เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดิน
รวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนเศษหินหรือปนกรวด กอนกรวดสวนใหญเปนหินกลมมน หรือเศษหิน
ตางๆ ปริมาณมากกวารอยละ 35 โดยปริมาตร อยูลึกมากกวา 50 เซนติเมตร จากผิวดิน สีดินเปนสีน้ําตาล 
สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 
มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 
 ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน กลุมชุดดินท่ี 48 เปนดินตื้นมาก บริเวณท่ีมีความ
ลาดชันสูงเกิดการชะลางพังทลายไดงาย มีความอุดมสมบูรณต่ํา 
 31) หนวยแผนท่ี 48C/RL เปนหนวยรวมของกลุมชุดดินท่ี 48 มีความลาดชัน 5-12 
เปอรเซ็นต ท่ีดินเต็มไปดวยกอนหิน สัดสวนรอยละ 70/30 มีเนื้อท่ี 281 ไร หรือรอยละ 0.0206 ของพ้ืนท่ี
ลุมน้ําสาขา 
 ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน กลุมชุดดินท่ี 48 เปนดินตื้นมาก บริเวณท่ีมีความ
ลาดชันสูงเกิดการชะลางพังทลายไดงาย มีความอุดมสมบูรณต่ํา สวนท่ีดินเต็มไปดวยกอนหิน  
(RL: Rubble Land) เปนบริเวณท่ีเต็มไปดวยหินมนเล็ก กอนหินและหินมนใหญ พบบริเวณเชิงเขา ไม
เหมาะสมสําหรับทําการเกษตรกรรม 
 32) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด : MA มีเนื้อท่ี 155,603 ไร หรือรอยละ 11.3872 ของพ้ืนท่ีลุม
น้ําสาขา 
 33) พ้ืนท่ีปาไม : F มีเนื้อท่ี 213,664 ไร หรือรอยละ 15.6362 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 
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ตารางท่ี 8 หนวยแผนท่ีดิน ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 

หนวย 
แผนท่ีดิน 

คําอธิบาย เนื้อท่ี 
(ไร) 

รอยละ 

2 กลุมชุดดินท่ี 2 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต 39,808 2.9132 
4 กลุมชุดดินท่ี 4 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต 23,554 1.7237 
6 กลุมชุดดินท่ี 6 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต 125,190 9.1616 
7 กลุมชุดดินท่ี 7 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต 4,435 0.3246 
8 กลุมชุดดินท่ี 8 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต 2,715 0.1987 
10 กลุมชุดดินท่ี 10 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต 51,441 3.7645 
11 กลุมชุดดินท่ี 11 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต 178,528 13.0649 
16 กลุมชุดดินท่ี 16 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต 18,698 1.3683 
17 กลุมชุดดินท่ี 17 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต 70,944 5.1918 

17hi กลุมชุดดินท่ี 17 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ท่ีดอน 3,382 0.2475 
17Bhi กลุมชุดดินท่ี 17 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต ท่ีดอน 474 0.0347 

18 กลุมชุดดินท่ี 18 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต 4,215 0.3085 
21 กลุมชุดดินท่ี 21 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต 726 0.0531 
22 กลุมชุดดินท่ี 22 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต 44,769 3.2762 
25 กลุมชุดดินท่ี 25 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต 13,223 0.9677 
29B กลุมชุดดินท่ี 29 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต 165 0.0121 
33 กลุมชุดดินท่ี 33 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต 5,621 0.4114 
35B กลุมชุดดินท่ี 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต 51,807 3.7913 
35C กลุมชุดดินท่ี 35 มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต 79 0.0058 
36B กลุมชุดดินท่ี 36 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต 100 0.0073 
38 กลุมชุดดินท่ี 38 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต 4,839 0.3541 
40B กลุมชุดดินท่ี 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต 121,374 8.8823 
40C กลุมชุดดินท่ี 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต 58 0.0042 
40D กลุมชุดดินท่ี 40 มีความลาดชัน 12-20 เปอรเซ็นต 26 0.0019 
41B กลุมชุดดินท่ี 41 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต 2,274 0.1664 
44B กลุมชุดดินท่ี 44 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต 1,395 0.1021 
44C กลุมชุดดินท่ี 44 มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต 2,548 0.1865 
46 กลุมชุดดินท่ี 46 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต 65,988 4.8291 
46B กลุมชุดดินท่ี 46 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต 146,100 10.6918 
47B กลุมชุดดินท่ี 47 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต 394 0.0288 
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ตารางท่ี 8 (ตอ) 

หนวย 
แผนท่ีดิน 

คําอธิบาย เนื้อท่ี 
(ไร) 

รอยละ 

47C กลุมชุดดินท่ี 47 มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต 209 0.0153 
49B กลุมชุดดินท่ี 49 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต 522 0.0382 
56B กลุมชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต 1,250 0.0915 
56C กลุมชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต 184 0.0135 
62 กลุมชุดดินท่ี 62 มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต 838 0.0613 

2/11  หนวยรวมของกลุมชุดดินท่ี 2 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต  
และ กลุมชุดดินท่ี 11 มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต สัดสวน 
70/30 

157 0.0115 

35B/56B  หนวยรวมของกลุมชุดดินท่ี 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต 
และ กลุมชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต สัดสวน 
70/30 

3,757 0.2749 

40C/56C  หนวยรวมของกลุมชุดดินท่ี 40 มีความลาดชัน 5-12 
เปอรเซ็นต และ กลุมชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 5-12 
เปอรเซ็นต สัดสวน 70/30 

1,914 0.1401 

48B/56B  หนวยรวมของกลุมชุดดินท่ี 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต 
และ กลุมชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต สัดสวน 
70/30 

362 0.0265 

48C/56C  หนวยรวมของกลุมชุดดินท่ี 48 มีความลาดชัน 5-12 
เปอรเซ็นต และ กลุมชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 5-12 
เปอรเซ็นต สัดสวน 70/30 

2,858 0.2091 

48C/RL  หนวยรวมของกลุมชุดดินท่ี 48 มีความลาดชัน 5-12 
เปอรเซ็นต กับท่ีดินเต็มไปดวยกอนหิน สัดสวน 70/30 

281 0.0206 

MA พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 155,603 11.3872 
F พ้ืนท่ีปาไม 213,664 15.6362 

รวมเนื้อท่ีท้ังหมด 1,366,469 100.0000 

ท่ีมา : ขอมูลแผนท่ีกลุมชุดดิน มาตราสวน 1:25,000 (ชัยรัตน, 2555) 

 จากขอมูลหนวยแผนท่ีดินท่ีพบในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 
(ตารางท่ี 8) สามารถจัดเปนกลุมชุดดินได 31 หนวยแผนท่ี ไดแก กลุมชุดดินท่ี 2 4 6 7 8 10 11 16 17 
18 21 22 25 29 33 35 36 38 40 41 44 46 47 49 56 62 2/11 35/56 40/56 48/56 และ48/RL 
โดยมีเนื้อท่ี 997,202 ไร คิดเปนรอยละ 72.9766 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 1 หนวยแผนท่ี มี
เนื้อท่ี 155,603 ไร หรือรอยละ 11.3872 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา และพ้ืนท่ีปาไม 1 หนวยแผนท่ี มีเนื้อท่ี 
213,664 ไร หรือรอยละ 15.6362 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 9 และภาพท่ี 8 

 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางท่ี 9 กลุมชุดดิน ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 

ลําดับที่ หนวยแผนที ่ เนื้อที่ (ไร) รอยละ 
1 2 39,808 2.9132 
2 4 23,554 1.7237 
3 6 125,190 9.1616 
4 7 4,435 0.3246 
5 8 2,715 0.1987 
6 10 51,441 3.7645 
7 11 178,528 13.0649 
8 16 18,698 1.3683 
9 17 74,800 5.474 
10 18 4,215 0.3085 
11 21 726 0.0531 
12 22 44,769 3.2762 
13 25 13,223 0.9677 
14 29 165 0.0121 
15 33 5,621 0.4114 
16 35 51,886 3.7971 
17 36 100 0.0073 
18 38 4,839 0.3541 
19 40 121,458 8.8884 
20 41 2,274 0.1664 
21 44 3,943 0.2886 
22 46 212,088 15.5209 
23 47 603 0.0441 
24 49 522 0.0382 
25 56 1,434 0.105 
26 62 838 0.0613 
27 2/11 157 0.0115 
28 35/56 3,757 0.2749 
29 40/56 1,914 0.1401 
30 48/56 3,220 0.2356 
31 48/RL 281 0.0206 
32 MA 155,603 11.3872 
33 F 213,664 15.6362 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 1,366,469 100.0000 

ท่ีมา : ขอมูลแผนท่ีกลุมชุดดิน มาตราสวน 1:25,000 (ชัยรัตน, 2555) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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  7.1.9 การใชประโยชนท่ีดิน 

   จากการศึกษาขอมูลแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินมาตราสวน 1:25,000 ป 2556 สํานัก

นโยบายและแผนการใชท่ีดิน พบวา พ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) มีสภาพการใช

ประโยชนท่ีดินท้ังหมด 150 หนวยการใชท่ีดิน คิดเปน 100 เปอรเซ็นตของบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา รายละเอียด

ดังแสดงในตารางท่ี 10 

   จากขอมูลหนวยการใช ท่ีดินท่ีพบในพ้ืนท่ีลุมน้ํ าสาขาแมน้ํ าปราจีนบุรีตอนลาง  

(รหัส 1505) (ตารางท่ี 10) ท้ัง 150 หนวยการใชท่ีดิน สามารถจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดินไดเปน 

5 ปะเภท ดังนี้ (ภาพท่ี 9) 

    1) พื้นที่เกษตรกรรม ไดแก นาขาว พืชไร ไมยืนตน ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ 

ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีเนื้อท่ีท้ังหมด 801,597 ไร คิดเปนรอยละ 

58.6619 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 

    2) พ้ืนท่ีปาไม มีเนื้อท่ีท้ังหมด 206,270 ไร คิดเปนรอยละ 15.0951 ของพ้ืนท่ีลุมน้ํา

สาขา 

    3) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ีท้ังหมด 130,230 ไร คิดเปนรอยละ 9.5303 ของพ้ืนท่ี 

ลุมน้ําสาขา 

   4) พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงกอสราง มีเนื้อท่ีท้ังหมด 191,879 ไร คิดเปนรอยละ 14.0420 

ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 

   5) แหลงน้ํา มีเนื้อท่ีท้ังหมด 36,493 ไร คิดเปนรอยละ 2.6707 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 

   พ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) ปลูกขาวมากที่ส ุด มีเนื้อท่ี 

435,972 ไร หรือรอยละ 31.9050 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา ดังแสดงในภาพที่ 10 กลุมชุดดินที่พบสําหรับ

ปลูกขาว มีทั้งหมด 26 กลุมชุดดิน ไดแก กลุมชุดดินที่ 2 4 6 7 10 11 16 17 18 21 22 25 33 35 

38 40 41 44 46 47 49 56 2/11 35/56 40/56 และ 48/56 ดังแสดงในตารางท่ี 11 และภาพท่ี 11 

   จากการศึกษาสภาพการใชท่ีดิน ทรัพยากรดินและสภาพภูมิอากาศ และหาความสัมพันธ

เพ่ือกําหนดหนวยแผนท่ีการจําลอง พบวา สภาพภูมิอากาศไมมีความแตกตางในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ํา

ปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) ดังนั้น หนวยแผนท่ีการจําลองการปลูกขาวมีความหมายเหมือนกับ

ความสัมพันธระหวางการปลูกขาวตามกลุมชุดดินท่ีพบในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 

   กลุมชุดดินท่ีปลูกขาวในพ้ืนท่ีลุม ไดแก กลุมชุดดินท่ี 2 4 6 7 10 11 16 17 18 21 22 

และ 25 มีเนื้อท่ี 257,061 ไร หรือรอยละ 58.9627 ของพ้ืนท่ีปลูกขาว ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรี

ตอนลาง (รหัส 1505) 

   กลุมชุดดินท่ีปลูกขาวในพ้ืนท่ีดอน ไดแก กลุมชุดดินท่ี 33 35 38 40 41 44 46 47 49 

56 2/11 35/56 40/56 และ 48/56 มีเนื้อท่ี 178,911 ไร หรือรอยละ 41.0373 ของพ้ืนท่ีปลูกขาว  

ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางท่ี 10 สภาพการใชท่ีดิน ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 

หนวยแผนท่ี คําอธิบาย เนื้อท่ี  
(ไร) 

รอยละ 

A 
A1 

 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 801,597 58.6619 
A101 นาขาว 435,972 31.9050 

A2 

 พืชไร 93,674 6.8852 
A200 ไรราง 1,263 0.0925 
A202 ขาวโพด 1,182 0.0865 
A203 ออย 1,077 0.0788 
A204 มันสําปะหลัง 90,064 6.5910 
A204/A302 มันสําปะหลัง/ยางพารา 15 0.0011 
A204/A407 มันสําปะหลัง/มะมวง 23 0.0017 
A205 สับปะรด 12 0.0009 
A205/A302 สับปะรด/ยางพารา 5 0.0004 
A220 แตงโม 15 0.0011 
A237 สบูดํา 18 0.0013 

A3 

 ไมยืนตน 144,866 10.6015 
A301 ไมยืนตนผสม 104 0.0076 
A302 ยางพารา 4,663 0.3412 
A302/A322 ยางพารา/กฤษณา 11 0.0008 
A302/A416 ยางพารา/ขนุน 41 0.0030 
A302/A417 ยางพารา/กระทอน 14 0.0010 
A302/A503 ยางพารา/ไมดอกไมประดับ 23 0.0017 
A303 ปาลมน้ํามัน 231 0.0169 
A304 ยูคาลิปตัส 100,085 7.3244 
A304/A407 ยูคาลิปตัส/มะมวง 7 0.0005 
A305 สัก 1,451 0.1062 
A305/A323 สัก/ตะกู 13 0.0010 
A306 สะเดา 208 0.0152 
A307 สนประดิพัทธ 123 0.0090 
A308 กระถิน 80 0.0059 
A315 ไผ 34,088 2.4946 
A315/A415 ไผ/มะละกอ 39 0.0029 
A315/A427 ไผ/สมโอ 18 0.0013 
A315/A503 ไผ/ไมดอกไมประดับ 2,830 0.2071 
A317 หมาก 140 0.0102 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางท่ี 10 (ตอ) 

หนวยแผนท่ี คําอธิบาย เนื้อท่ี  
(ไร) 

รอยละ 

A 

A3 

A317/A403 หมาก/ทุเรียน 5 0.0004 
A317/A417 หมาก/กระทอน 42 0.0031 
A317/A419 หมาก/มังคุด 56 0.0041 
A317/A420 หมาก/ลางสาด ลองกอง 11 0.0008 
A317/A427 หมาก/สมโอ 25 0.0018 
A319 ตีนเปด 110 0.0080 
A322 กฤษณา 284 0.0208 
A322/A416 กฤษณา/ขนุน 52 0.0038 
A322/A417 กฤษณา/กระทอน 3 0.0002 
A322/A503 กฤษณา/ไมดอกไมประดับ 9 0.0007 
A323 ตะกู 85 0.0062 
A323/A422 ตะกู/มะนาว 15 0.0011 

A4 

 ไมผล 38,182 2.7942 
A400 ไมผลผสมราง 3,187 0.2332 
A401 ไมผลผสม 6,127 0.4484 
A402 สม 2,285 0.1672 
A403 ทุเรียน 109 0.0080 
A403/A404 ทุเรียน/เงาะ 77 0.0056 
A403/A406 ทุเรียน/ลิ้นจี่ 21 0.0015 
A403/A416 ทุเรียน/ขนุน 3 0.0002 
A403/A417 ทุเรียน/กระทอน 13 0.0010 
A403/A419 ทุเรียน/มังคุด 82 0.0060 
A403/A420 ทุเรียน/ลางสาด ลองกอง 85 0.0062 
A403/A427 ทุเรียน/สมโอ 42 0.0031 
A404 เงาะ 383 0.0280 
A404/A407 เงาะ/มะมวง 30 0.0022 
A404/A416 เงาะ/ขนุน 10 0.0007 
A405 มะพราว 1 0.0001 
A405/A407 มะพราว/มะมวง 43 0.0032 
A405/A411 มะพราว/กลวย 2 0.0002 
A405/A416 มะพราว/ขนุน 19 0.0014 
A405/A427 มะพราว/สมโอ 14 0.0010 
A406 ลิ้นจี่ 143 0.0105 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางท่ี 10 (ตอ) 

หนวยแผนท่ี คําอธิบาย เนื้อท่ี  
(ไร) 

รอยละ 

A 

A4 

A406/A416 ลิ้นจี่/ขนุน 5 0.0004 
A406/A419 ลิ้นจี่/มังคุด 7 0.0005 
A406/A420 ลิ้นจี่/ลางสาด ลองกอง 32 0.0023 
A407 มะมวง 13,225 0.9678 
A407/A411 มะมวง/กลวย 35 0.0026 
A407/A412 มะมวง/มะขาม 164 0.0120 
A407/A416 มะมวง/ขนุน 198 0.0145 
A407/A417 มะมวง/กระทอน 433 0.0317 
A407/A419 มะมวง/มังคุด 8 0.0006 
A407/A427 มะมวง/สมโอ 822 0.0602 
A407/A503 มะมวง/ไมดอกไมประดับ 21 0.0015 
A408 มะมวงหิมพานต 361 0.0264 
A411 กลวย 195 0.0143 
A412 มะขาม 55 0.0040 
A413 ลําไย 47 0.0034 
A414 ฝรั่ง 11 0.0008 
A415 มะละกอ 925 0.0677 
A415/A422 มะละกอ/มะนาว 58 0.0042 
A416 ขนุน 1,024 0.0749 
A416/A417 ขนุน/กระทอน 64 0.0047 
A416/A419 ขนุน/มังคุด 29 0.0021 
A416/A422 ขนุน/มะนาว 12 0.0009 
A416/A427 ขนุน/สมโอ 118 0.0086 
A417 กระทอน 2,027 0.1483 
A417/A419 กระทอน/มังคุด 89 0.0065 
A417/A420 กระทอน/ลางสาด ลองกอง 9 0.0007 
A417/A427 กระทอน/สมโอ 92 0.0067 
A417/A430 กระทอน/มะไฟ 20 0.0015 
A418 ชมพู 234 0.0171 
A419 มังคุด 143 0.0105 
A419/A420 มังคุด/ลางสาด ลองกอง 27 0.0020 
A419/A427 มังคุด/สมโอ 12 0.0009 
A419/A503 มังคุด/ไมดอกไมประดับ 8 0.0006 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางท่ี 10 (ตอ) 

หนวยแผนท่ี คําอธิบาย เนื้อท่ี  
(ไร) 

รอยละ 

A 

A4 

A420 ลางสาด ลองกอง 41 0.0030 
A420/A427 ลางสาด ลองกอง/สมโอ 9 0.0007 
A422 มะนาว 308 0.0225 
A426 แกวมังกร 17 0.0012 
A426/A427 แกวมังกร/สมโอ 2 0.0002 
A427 สมโอ 4,489 0.3285 
A427/A429 สมโอ/มะปราง มะยงชิด 64 0.0047 
A429 มะปราง มะยงชิด 63 0.0046 
A430 มะไฟ 3 0.0002 

A5 
 พืชผัก, ไมดอกไมประดับ 9,484 0.6940 
A502 พืชผัก 733 0.0536 
A503 ไมดอกไมประดับ 8,751 0.6404 

A7 

 ทุงหญาและโรงเรือนเล้ียงสัตว 9,899 0.7244 
A700 โรงเรือนราง 224 0.0164 
A700/A900 โรงเรือนราง/สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสมราง 100 0.0073 
A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว 304 0.0222 
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 324 0.0237 
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 4,929 0.3607 
A703/A704 โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก/โรงเรือนเลี้ยงสุกร 54 0.0040 
A703/A902 โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก/สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 2,651 0.1940 
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 1,313 0.0961 

A8 

 พืชน้ํา 257 0.0188 
A802 กก 78 0.0057 
A803 บัว 22 0.0016 
A807 ผักกะเฉด 157 0.0115 

A9 

 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 69,263 5.0688 
A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสมราง 7,964 0.5828 
A901 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม 1,865 0.1365 
A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 37,919 2.7750 
A903 สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 21,515 1.5745 

F 
F1 

 พ้ืนท่ีปาไม 206,270 15.0951 
F100 ปาดิบรอสภาพฟนฟู 31,829 2.3293 
F101 ปาดิบสมบูรณ 174,006 12.7340 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางท่ี 10 (ตอ) 

หนวยแผนท่ี คําอธิบาย เนื้อท่ี  
(ไร) 

รอยละ 

F F2 F201 ปาผลัดใบสมบูรณ 253 0.0185 
F5 F501 สวนปาสมบูรณ 182 0.0133 

M 
M1 

 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 130,230 9.5303 
M101 ทุงหญา 64,267 4.7031 
M102 ไมละเมาะ 46,876 3.4304 

M2 M2 พ้ืนท่ีลุม 9,836 0.7198 

M3 
M300 เหมืองเกา บอขุดเกา 3,570 0.2613 
M302 บอลูกรัง 5,528 0.4045 

M4 
M403 ท่ีหินโผล 41 0.0030 
M404 ท่ีท้ิงขยะ 25 0.0018 
M405 พ้ืนท่ีถม 87 0.0064 

U 
U1 

 พ้ืนท่ีชุมชน, ส่ิงกอสราง 191,879 14.0420 
U1 ตัวเมืองและยานการคา 5,801 0.4245 

U2 
U200 หมูบานราง 1,509 0.1104 
U201 หมูบาน 132,646 9.7072 

U3 U3 สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ 23,235 1.7004 
U4 U405 ถนน 5,626 0.4117 

U5 

U500 โรงงานอุตสาหกรรมราง 281 0.0206 
U501 นิคมอุตสาหกรรม 5,675 0.4153 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 12,215 0.8939 
U503 ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร 298 0.0218 

U6 
U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 1,400 0.1025 
U602 สนามกอลฟ 1,981 0.1450 
U603 สุสาน,ปาชา 1,212 0.0887 

W 
W1 

 แหลงน้ํา 36,493 2.6707 
W101 แมน้ําลําคลอง 19,983 1.4624 
W102 ทะเลสาบ บึง 3,387 0.2479 

W2 
W201 อางเก็บน้ํา 5,381 0.3938 
W202 บอน้ําในไรนา 5,703 0.4174 
W203 คลองชลประทาน 2,039 0.1492 

รวมเน้ือที่ทั้งหมด 1,366,469 100.0000 

ท่ีมา : ขอมูลแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน มาตราสวน 1:25,000 (สํานักนโยบายและแผนการใชท่ีดิน, 2556) 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางท่ี 11 กลุมชุดดินท่ีปลูกขาว ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 

หนวยแผนที ่ เนื้อที่ (ไร) รอยละ 
2 17,980 4.1241 
4 9,713 2.2280 
6 54,736 12.5549 
7 2,003 0.4594 
10 15,036 3.4488 
11 81,061 18.5933 
16 8,444 1.9368 
17 32,075 7.3571 
18 1,900 0.4358 
21 328 0.0752 
22 20,196 4.6324 
25 13,589 3.1169 
33 2,539 0.5824 
35 21,447 4.9194 
38 2,056 0.4716 
40 53,926 12.3691 
41 1,026 0.2353 
44 1,775 0.4071 
46 93,035 21.3398 
47 94 0.0216 
49 185 0.0424 
56 91 0.0209 

2/11 71 0.0163 
35/56 1,628 0.3734 
40/56 427 0.0979 
48/56 611 0.1401 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 435,972 100.0000 

ท่ีมา : ขอมูลแผนท่ีกลุมชุดดิน มาตราสวน 1:25,000 (ชัยรัตน, 2555) 
 ขอมูลแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน มาตราสวน 1:25,000 (สํานักนโยบายและแผนการใชท่ีดิน, 2556) 

   กลุมชุดดินท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกขาวสวนใหญเปนดินที่ลุม ประกอบดวย กลุมชุดดิน
ท่ี 1-25 กลุมชุดดินท่ี 57-59 (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน, 2548) จากขอมูลการศึกษากลุมชุด
ดินสําหรับปลูกขาว ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) (ตารางท่ี 11) พบวา กลุมชุดดินท่ี
ลุมปลูกขาว มีจํานวน 12 กลุมชุดดิน ไดแก กลุมชุดดินท่ี 2 4 6 7 10 11 16 17 18 21 22 และ 25 จึง
กําหนดใหดินท่ีลุมท้ัง 12 กลุมชุดดิน นี้ เปนกรณีศึกษาการประยุกตใชแบบจําลอง DSSAT เพ่ือประเมิน
ผลผลิตดินสําหรับการปลูกขาวพันธุไวตอชวงแสงในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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 7.2 ผลผลิตดินสําหรับปลูกข าวพันธุ ไวตอชวงแสงท่ีไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม  
(observated data) (ตารางท่ี 12) ไดผลดังนี้ 
  7.2.1 กลุมชุดดินท่ี 2 ผลผลิตขาวพันธุ กข 51 อยุธยา 1 และเหลืองเกษตร ซ่ึงเปนพันธุไว
ตอชวงแสง ท่ีปลูกในชุดดินมหาโพธิ์ ของเกษตรกร จํานวน 5 ราย อยูในชวง 450-500 กิโลกรัมตอไร มีคา
ผลผลิตเฉลี่ย เทากับ 474 กิโลกรัมตอไร 
  7.2.2 กลุมชุดดินท่ี 4 ผลผลิตขาวพันธุพลายงาม ขาวดอกมะลิ 105 และขาวตาแหง ซ่ึงเปน
พันธุไวตอชวงแสง ท่ีปลูกในชุดดินราชบุรี ของเกษตรกร จํานวน 3 ราย อยูในชวง 581-613 กิโลกรัมตอไร 
มีคาผลผลิตเฉลี่ย เทากับ 595 กิโลกรัมตอไร 
  7.2.3 กลุมชุดดินที่ 6 ผลผลิตขาวพันธุเหลืองเกษตร พลายงาม และหอมปราจีน ซึ่ง
เปนพันธุไวตอชวงแสง ท่ีปลูกในชุดดินแกลง ของเกษตรกร จํานวน 3 ราย อยูในชวง 526-600 กิโลกรัม
ตอไร มีคาผลผลิตเฉลี่ย เทากับ 571 กิโลกรัมตอไร 
  7.2.4 กลุมชุดดินท่ี 10 ผลผลิตขาวพันธุเหลืองเกษตร ท่ีปลูกในชุดดินองครักษ ของเกษตรกร 
จํานวน 1 ราย มีคาเทากับ 210 กิโลกรัมตอไร 
  7.2.5 กลุมชุดดินที่ 17 ผลผลิตขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในชุดดินรอยเอ็ด 
ของเกษตรกร จํานวน 1 ราย มีคาเทากับ 352 กิโลกรัมตอไร 
  7.2.6 กลุมชุดดินท่ี 22 ผลผลิตขาวพันธุพลายงาม ท่ีปลูกในชุดดินสีทน ของเกษตรกร 
จํานวน 1 ราย มีคาเทากับ 100 กิโลกรัมตอไร 

 7.3 ผลผลิตดินสําหรับปลูกขาวพันธุไวตอชวงแสงท่ีไดจากการคาดการณของแบบจําลอง 
(simulated data) (ตารางท่ี 13) ไดผลดังนี้ 
  7.3.1 กลุมชุดดินท่ี 2 ผลผลิตขาวพันธุ กข 51 อยุธยา 1 และเหลืองเกษตร ซ่ึงเปนพันธุไว
ตอชวงแสง ท่ีปลูกในชุดดินมหาโพธิ์ ของเกษตรกร จํานวน 5 ราย อยูในชวง 441-533 กิโลกรัมตอไร มีคา
ผลผลิตเฉลี่ย เทากับ 482 กิโลกรัมตอไร 
  7.3.2 กลุมชุดดินท่ี 4 ผลผลิตขาวพันธุพลายงาม ขาวดอกมะลิ 105 และขาวตาแหง ซ่ึงเปน
พันธุไวตอชวงแสง ท่ีปลูกในชุดดินราชบุรี ของเกษตรกร จํานวน 3 ราย อยูในชวง 677-717 กิโลกรัมตอไร 
มีคาผลผลิตเฉลี่ย เทากับ 704 กิโลกรัมตอไร 
  7.3.3 กลุมชุดดินที่ 6 ผลผลิตขาวพันธุเหลืองเกษตร พลายงาม และหอมปราจีน ซึ่ง
เปนพันธุไวตอชวงแสง ท่ีปลูกในชุดดินแกลง ของเกษตรกร จํานวน 3 ราย อยูในชวง 630-738 กิโลกรัม
ตอไร มีคาผลผลิตเฉลี่ย เทากับ 693 กิโลกรัมตอไร 
  7.3.4 กลุมชุดดินท่ี 10 ผลผลิตขาวพันธุเหลืองเกษตร ท่ีปลูกในชุดดินองครักษ ของเกษตรกร 
จํานวน 1 ราย มีคาเทากับ 132 กิโลกรัมตอไร 
  7.3.5 กลุมชุดดินที่ 17 ผลผลิตขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในชุดดินรอยเอ็ด 
ของเกษตรกร จํานวน 1 ราย มีคาเทากับ 475 กิโลกรัมตอไร 
  7.3.6 กลุมชุดดินท่ี 22 ผลผลิตขาวพันธุพลายงาม ท่ีปลูกในชุดดินสีทน ของเกษตรกร 
จํานวน 1 ราย มีคาเทากับ 76 กิโลกรัมตอไร 
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ตารางท่ี 12 ผลผลิตดินสําหรับปลูกขาวพันธุไวตอชวงแสงท่ีไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม (observated data) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําบล อําเภอ จังหวัด พิกัด กลุม

ชุดดิน 

หนวยแผนที่การจําลอง ผลผลิต

เกษตรกร 

(กก./ไร) 
X Y ชุดดิน พันธุขาว เขตภูมิอากาศ 

1 อดุลย ยําพวา บานซอง พนมสาร

คาม 

ฉะเชิงเทรา 757461 1526594 2 มหาโพธิ ์ กข.51 สถานีอากาศเกษตร

ฉะเชิงเทรา 

463 

2 ชํานาญ สุขศร ี บานซอง พนมสาร

คาม 

ฉะเชิงเทรา 757606 1526858 2 มหาโพธิ ์ กข.51 สถานีอากาศเกษตร

ฉะเชิงเทรา 

457 

3 สมคิด วงษปุน บานซอง พนมสาร

คาม 

ฉะเชิงเทรา 757694 1528080 2 มหาโพธิ ์ อยุธยา 1 สถานีอากาศเกษตร

ฉะเชิงเทรา 

450 

4 สุวิทย ผาวันดี บานซอง พนมสาร

คาม 

ฉะเชิงเทรา 757716 1529054 2 มหาโพธิ ์ อยุธยา 1 สถานีอากาศเกษตร

ฉะเชิงเทรา 

500 

5 สนุน แนวดง ดงกระทง

ยาม 

ศรีมหาโพธิ ์ ปราจีนบุรี 765080 1544191 2 มหาโพธิ ์ เหลือง

เกษตร 

สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

500 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร) 474 

6 จรูญ ที่ชอบ บานหอย ประจันต

คาม 

ปราจีนบุรี 779696 1546783 4 ราชบุรี พลายงาม สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

581 

7 นายแสงจันทร ทะนงรบ บานทาม ศรีมหาโพธิ ์ ปราจีนบุรี 780398 1548668 4 ราชบุรี ขาวดอก

มะลิ105 

สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

590 

8 นางฉลวย แกวการเกศ บานทาม ศรีมหาโพธิ ์ ปราจีนบุรี 779696 1546783 4 ราชบุรี ขาวตาแหง สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

613 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร) 595 
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ตารางท่ี 12 (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําบล อําเภอ จังหวัด พิกัด กลุม

ชุดดิน 

หนวยแผนที่การจําลอง ผลผลิต

เกษตรกร 

(กก./ไร) 
X Y ชุดดิน พันธุขาว เขตภูมิอากาศ 

9 ศักด์ิชัย พิมแพน หัวหวา ศรีมหาโพธิ ์ ปราจีนบุรี 768376 1541201 6 แกลง เหลือง

เกษตร 

สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

587 

10 นางวนิดาย จางอยู หาดนาง

แกว 

กบินทรบุร ี ปราจีนบุรี 786200 1546096 6 แกลง พลายงาม สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

526 

11 ลําดวน ธรรมดิษฐ หนอง

โพรง 

ศรีมหาโพธิ ์ ปราจีนบุรี 767591 1543613 6 แกลง หอมปราจีน สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

600 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร) 571 

12 มะลิวรรณ ย่ิงขยัน หัวหวา ศรีมหาโพธิ ์ ปราจีนบุรี 766743 1538490 10 องครกัษ เหลือง

เกษตร 

สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

210 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร) 210 

13 นางมณ ีกงทะศร บานหอย ประจันต

คาม 

ปราจีนบุรี 781228 1548506 17 รอยเอ็ด ขาวดอก

มะลิ105 

สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

352 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร) 352 

14 นายฉกาล ถึกไทย หาดนาง

แกว 

กบินทรบุร ี ปราจีนบุรี 785464 1546013 22 สีทน พลายงาม สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

100 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร) 100 
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ตารางท่ี 13 ผลผลิตดินสําหรับปลูกขาวพันธุไวตอชวงแสงท่ีไดจากการคาดการณของแบบจําลอง (simulated data) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําบล อําเภอ จังหวัด พิกัด กลุม

ชุดดิน 

หนวยแผนที่การจําลอง ผลผลิต

แบบจําลอง 

(กก./ไร) 
X Y ชุดดิน พันธุขาว เขตภูมิอากาศ 

1 อดุลย ยําพวา บานซอง พนมสาร

คาม 

ฉะเชิงเทรา 757461 1526594 2 มหาโพธิ ์ กข.51 สถานีอากาศเกษตร

ฉะเชิงเทรา 

470 

2 ชํานาญ สุขศร ี บานซอง พนมสาร

คาม 

ฉะเชิงเทรา 757606 1526858 2 มหาโพธิ ์ กข.51 สถานีอากาศเกษตร

ฉะเชิงเทรา 

470 

3 สมคิด วงษปุน บานซอง พนมสาร

คาม 

ฉะเชิงเทรา 757694 1528080 2 มหาโพธิ ์ อยุธยา 1 สถานีอากาศเกษตร

ฉะเชิงเทรา 

441 

4 สุวิทย ผาวันดี บานซอง พนมสาร

คาม 

ฉะเชิงเทรา 757716 1529054 2 มหาโพธิ ์ อยุธยา 1 สถานีอากาศเกษตร

ฉะเชิงเทรา 

498 

5 สนุน แนวดง ดงกระทง

ยาม 

ศรีมหาโพธิ ์ ปราจีนบุรี 765080 1544191 2 มหาโพธิ ์ เหลือง

เกษตร 

สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

533 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร) 482 

6 จรูญ ที่ชอบ บานหอย ประจันต

คาม 

ปราจีนบุรี 779696 1546783 4 ราชบุรี พลายงาม สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

677 

7 นายแสงจันทร ทะนงรบ บานทาม ศรีมหาโพธิ ์ ปราจีนบุรี 780398 1548668 4 ราชบุรี ขาวดอก

มะลิ105 

สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

717 

8 นางฉลวย แกวการเกศ บานทาม ศรีมหาโพธิ ์ ปราจีนบุรี 779696 1546783 4 ราชบุรี ขาวตาแหง สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

717 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร) 704 
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ตารางท่ี 13 (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําบล อําเภอ จังหวัด พิกัด กลุม

ชุดดิน 

หนวยแผนที่การจําลอง ผลผลิต

แบบจําลอง 

(กก./ไร) 
X Y ชุดดิน พันธุขาว เขตภูมิอากาศ 

9 ศักด์ิชัย พิมแพน หัวหวา ศรีมหาโพธิ ์ ปราจีนบุรี 768376 1541201 6 แกลง เหลือง

เกษตร 

สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

710 

10 นางวนิดาย จางอยู หาดนาง

แกว 

กบินทรบุร ี ปราจีนบุรี 786200 1546096 6 แกลง พลายงาม สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

630 

11 ลําดวน ธรรมดิษฐ หนอง

โพรง 

ศรีมหาโพธิ ์ ปราจีนบุรี 767591 1543613 6 แกลง หอม

ปราจีน 

สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

738 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร) 693 

12 มะลิวรรณ ย่ิงขยัน หัวหวา ศรีมหาโพธิ ์ ปราจีนบุรี 766743 1538490 10 องครกัษ เหลือง

เกษตร 

สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

132 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร) 132 

13 นางมณ ีกงทะศร บานหอย ประจันต

คาม 

ปราจีนบุรี 781228 1548506 17 รอยเอ็ด ขาวดอก

มะลิ105 

สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

475 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร) 475 

14 นายฉกาล ถึกไทย หาดนาง

แกว 

กบินทรบุร ี ปราจีนบุรี 785464 1546013 22 สีทน พลายงาม สถานีอุตุนิยมวิทยา

ปราจีนบุรี 

76 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร) 76 
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 7.4 การทดสอบความเช่ือม่ันของชุดขอมูลนําเขาและการทํางานของแบบจําลอง  
(data and model evaluation)  
  จากการเปรียบเทียบผลผลิตดินสําหรับปลูกขาวพันธุไวตอชวงแสงท่ีไดจากการเก็บขอมูล
ภาคสนามกับผลผลิตท่ีไดจากการคาดการณของแบบจําลอง DSSAT ไดผลดังนี้ 
  7.4.1 กลุมชุดดินท่ี 2 ผลผลิตขาวพันธุ กข 51 อยุธยา 1 และเหลืองเกษตร ซ่ึงเปนพันธุไว
ตอชวงแสง ท่ีปลูกในชุดดินมหาโพธิ์ ของเกษตรกร จํานวน 5 ราย อยูในชวง 450-500 กิโลกรัมตอไร มีคา
ผลผลิตเฉลี่ย เทากับ 474 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตท่ีคาดการณจากแบบจําลอง อยูในชวง 441-533 กิโลกรัม
ตอไร มีคาผลผลิตเฉลี่ย เทากับ 482 กิโลกรัมตอไร 
  7.4.2 กลุมชุดดินท่ี 4 ผลผลิตขาวพันธุพลายงาม ขาวดอกมะลิ 105 และขาวตาแหง ซ่ึงเปน
พันธุไวตอชวงแสง ท่ีปลูกในชุดดินราชบุรี ของเกษตรกร จํานวน 3 ราย อยูในชวง 581-613 กิโลกรัมตอไร 
มีคาผลผลิตเฉลี่ย เทากับ 595 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตท่ีคาดการณจากแบบจําลอง อยูในชวง 677-717 
กิโลกรัมตอไร มีคาผลผลิตเฉลี่ย เทากับ 704 กิโลกรัมตอไร 
  7.4.3 กลุมชุดดินที่ 6 ผลผลิตขาวพันธุเหลืองเกษตร พลายงาม และหอมปราจีน ซึ่ง
เปนพันธุไวตอชวงแสง ท่ีปลูกในชุดดินแกลง ของเกษตรกร จํานวน 3 ราย อยูในชวง 526-600 กิโลกรัม
ตอไร มีคาผลผลิตเฉลี่ย เทากับ 571 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตที่คาดการณจากแบบจําลอง อยูในชวง  
630-738 กิโลกรัมตอไร มีคาผลผลิตเฉลี่ย เทากับ 693 กิโลกรัมตอไร 
  7.4.4 กลุมชุดดินท่ี 10 ผลผลิตขาวพันธุเหลืองเกษตร ท่ีปลูกในชุดดินองครักษ ของเกษตรกร 
จํานวน 1 ราย มีคาเทากับ 210 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตที่คาดการณจากแบบจําลอง มีคาเทากับ 
132 กิโลกรัมตอไร 
  7.4.5 กลุมชุดดินที่ 17 ผลผลิตขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในชุดดินรอยเอ็ด 
ของเกษตรกร จํานวน 1 ราย มีคาเทากับ 352 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตท่ีคาดการณจากแบบจําลอง มีคา
เทากับ 475 กิโลกรัมตอไร 
  7.4.6 กลุมชุดดินท่ี 22 ผลผลิตขาวพันธุพลายงาม ท่ีปลูกในชุดดินสีทน ของเกษตรกร 
จํานวน 1 ราย มีคาเทากับ 100 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตท่ีคาดการณจากแบบจําลอง มีคาเทากับ 76 
กิโลกรัมตอไร 
  ผลการเปรียบเทียบผลผลิตขาวพันธุไวตอชวงแสงของเกษตรกรในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา กับ
ผลผลิตท่ีไดจากการคาดการณของแบบจําลอง สังเกตไดวาผลผลิตขาวพันธุไวตอชวงแสงของเกษตรกรสวน
ใหญมีคานอยกวาผลผลิตท่ีคาดการณจากแบบจําลอง แตจากการทดสอบความเชื่อม่ันของชุดขอมูลนําเขา 
และการทํางานของแบบจําลอง ดวยการวิเคราะหคาทางสถิติ จากการเปรียบเทียบขอมูลผลผลิตของ
เกษตรกรกับผลผลิตท่ีคาดการณจากแบบจําลอง โดยกําหนดเง่ือนไขสถานการณในแบบจําลอง ไดแก ชุดดิน 
พันธุขาว ขอมูลภูมิอากาศเฉพาะเขตภูมิอากาศ รวมท้ังการจัดการ ท่ีสอดคลองและใกลเคียงกับแปลงของ
เกษตรกรตามจุดสํารวจมากท่ีสุด ท้ังตําแหนงท่ีตั้ง และชวงเวลาตลอดฤดูการเพาะปลูกจนถึงฤดูการเก็บ
เก่ียวผลผลิต พบวา คาดัชนีการยอมรับ มีคาเทากับรอยละ 0.9 อยูในเกณฑท่ียอมรับได คาสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ มีคาเทากับ 0.85 และคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย มีคาเทากับ 105 กิโลกรัมตอไร  
(ภาพท่ี 12) 
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   ดังนั้นแฟมขอมูลงานทดลองท่ีไดปรับแกคาพารามิเตอรใหสอดคลองกับสภาพแปลงปลูก

ขาวพันธุไวตอชวงแสงของเกษตรกร ณ จุดสํารวจ แลวนั้น สามารถใชเปนขอมูลในการคาดการณผลผลิต

ตามกลุมชุดดินท่ีลุมปลูกขาวพันธุไวตอชวงแสง ในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 

ตามข้ันตอนตอไปไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  

 
Variable 
Name 

Mean Ratio Std.Dev. r-
Square 

Mean 
Diff. 

Mean 
Abs.Diff. 

RMSE d-
Stat. 

Used 
Obs. 

Total 
Number 

Obs. 
Observed Simulated Observed Simulated 

Mat 
Yield 
kg/rai 

467 520 1.08 138 200 0.85 53 85 105 0.9 14 14 

ภาพท่ี 12 การเปรียบเทียบผลผลิตระหวางเกษตรกรกับแบบจําลอง 

 7.5 ผลการประเมินผลผลิตดินสําหรับปลูกขาว ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง  

(รหัส 1505) ดวยแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT 

  7.5.1 หนวยแผนท่ีการจําลอง จากการศึกษาสภาพการใชท่ีดิน ทรัพยากรดินและสภาพ

ภูมิอากาศ และหาความสัมพันธเพ่ือกําหนดหนวยแผนท่ีการจําลอง เนื่องดวยสภาพภูมิอากาศไมมีความ

แตกตางในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) ดังนั้น หนวยแผนท่ีการจําลองการปลูก

ขาวมีความหมายเหมือนกับความสัมพันธระหวางการปลูกขาวตามกลุมชุดดินท่ีพบในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา มี

ท้ังหมด 21 หนวยแผนท่ีการจําลอง ประกอบดวยกลุมชุดดินท่ีลุม จํานวน 12 กลุมชุดดิน ไดแก กลุมชุด

ดินท่ี 2 4 6 7 10 11 16 17 18 21 22 และ25 ในเขตภูมิอากาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี 

รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 14 และภาพท่ี 13 

y = 0.635x + 136.3 
R² = 0.85 
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ตารางท่ี 14 หนวยแผนท่ีการจําลองเขตภูมิอากาศ กลุมชุดดินท่ีลุมปลูกขาว 

 ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) (simulation mapping unit; SMU) 

หนวย

แผนท่ีการ

จําลอง 

ลุมน้ําสาขา เขตภูมิอากาศ กลุมชุดดิน ชุดดิน 

1 แมน้ําปราจีนบุรี

ตอนลาง  

(รหัส 1505) 

สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี 
2 

บางน้ําเปรี้ยว 

2 มหาโพธิ ์

3 

4 

ชุมแสง 

4 พิมาย 

5 ราชบุรี 

6 
6 

แกลง 

7 นครพนม 

8 
7 

นครปฐม 

9 ธวัชบุร ี

10 10 องครักษ 

11 11 รังสิต 

12 16 หินกอง 

13 

17 

บัวใหญ 

14 รอยเอ็ด 

15 เรณู 

16 18 หนองบุนนาก 

17 21 สรรพยา 

18 
22 

ขอนแกน 

19 สีทน 

20 
25 

อน 

21 เพ็ญ 
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  7.5.2 ผลผลิตดิน จากการศึกษาตามหนวยแผนท่ีการจําลองการปลูกขาวในพ้ืนท่ีลุมน้ํา
สาขาปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) โดยการประยุกตใชแบบจําลองการปลูกพืช DSSAT เพ่ือประเมิน
ผลผลิตดินสําหรับปลูกขาวพันธุท่ีไวตอชวงแสงในกลุมชุดดินท่ีลุม ท้ัง 12 กลุมชุดดิน คือ กลุมชุดดินท่ี 2 4 
6 7 10 11 16 17 18 21 22 และ25 ในเขตภูมิอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี ขอมูลพันธุขาวดอก
มะลิ 105 กําหนดอัตราไนโตรเจนตามการจัดการปุยของเกษตรกรในพ้ืนท่ี คือ 8 กิโลกรัม/ไร โดยแสดง
ขอมูลผลผลิตดินเปนคาเฉลี่ย 10 ป ตามกลุมชุดดิน (ตารางท่ี 15) ดังนี้ 
   1) กลุมชุดดินท่ี 2 มีความอุดมสมบูรณของดินปานกลาง ใหผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 457 
กิโลกรัมตอไร โดยชุดดินมหาโพธิ์ ใหผลผลิตสูงสุดเทากับ 487 กิโลกรัมตอไร และชุดดินบางน้ําเปรี้ยว ให
ผลผลิตเทากับ 427 กิโลกรัมตอไร 
    2) กลุมชุดดินท่ี 4 มีความอุดมสมบูรณของดินปานกลาง ใหผลผลิตเทากับ 509 
กิโลกรัมตอไร โดยชุดดินราชบุรี ใหผลผลิตสูงสุดเทากับ 596 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือชุดดินชุมแสง ให
ผลผลิตเทากับ 471 กิโลกรัมตอไร และชุดดินพิมาย ใหผลผลิตเทากับ 459 กิโลกรัมตอไร 
   3) กลุมชุดดินท่ี 6 มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ใหผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 388 
กิโลกรัมตอไร โดยชุดดินแกลงและชุดดินนครพนม ใหผลผลิตใกลเคียงกัน คือ 385 และ390 กิโลกรัมตอไร 
ตามลําดับ 
   4) กลุมชุดดินท่ี 7 มีความอุดมสมบูรณของดินปานกลาง ใหผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 548 
กิโลกรัมตอไร โดยชุดดินนครปฐม ใหผลผลิตสูงสุดเทากับ 615 กิโลกรัมตอไร และชุดดินธวัชบุรี ใหผลผลิต
เทากับ 481 กิโลกรัมตอไร 
   5) กลุมชุดดินท่ี 10 มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ในชุดดินองครักษ ใหผลผลิต
เทากับ 464 กิโลกรัมตอไร 
   6) กลุมชุดดินท่ี 11 มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ในชุดดินรังสิต ใหผลผลิตเทากับ 
367 กิโลกรัมตอไร 
   7) กลุมชุดดินท่ี 16 มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ในชุดดินหินกอง ใหผลผลิต 
เทากับ 351 กิโลกรัมตอไร 
   8) กลุมชุดดินท่ี 17 มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ใหผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 326 
กิโลกรัมตอไร โดยชุดดินเรณูใหผลผลิตสูงสุดเทากับ 471 กิโลกรัมตอไร ชุดดินรอยเอ็ด ใหผลผลิตเทากับ 
318 กิโลกรัมตอไร และชุดดินบัวใหญใหผลผลิต เทากับ 310 กิโลกรัมตอไร 
   9) กลุมชุดดินท่ี 18 มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ในชุดดินหนองบุญนาก ให
ผลผลิตเทากับ 285 กิโลกรัมตอไร 
   10) กลุมชุดดินท่ี 21 มีความอุดมสมบูรณของดินปานกลาง ในชุดดินสรรพยา ให
ผลผลิตเทากับ 560 กิโลกรัมตอไร 
   11) กลุมชุดดินท่ี 22 มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ใหผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 391 
กิโลกรัมตอไร โดยชุดดินสีทน ใหผลผลิตสูงสุดเทากับ 470 กิโลกรัมตอไร และชุดดินขอนแกน ใหผลผลิต
เทากับ 312 กิโลกรัมตอไร 
   12) กลุมชุดดินท่ี 25 มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํามาก ใหผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 281 
กิโลกรัมตอไร โดยชุดดินเพ็ญ ใหผลผลิตสูงสุดเทากับ 311 กิโลกรัมตอไร และชุดดินอน ใหผลผลิตเทากับ 
250 กิโลกรัมตอไร 
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ตารางท่ี 15 ผลผลิตดินสําหรับปลูกขาวพันธุไวตอชวงแสงตามกลุมชุดดินท่ีลุม 
  ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 

ลุมน้ําสาขา เขตภูมิอากาศ กลุมชุด
ดิน 

ความอุดม
สมบูรณของดิน 

ชุดดิน ผลผลิตของดิน 
(กก./ไร) 

แมนํ้า
ปราจีนบุรี
ตอนลาง  

(รหัส 1505) 

สถานีอุตุนิยมวิทยา
ปราจีนบุรี 

2 ปานกลาง บางนํ้าเปรี้ยว 427 
มหาโพธ์ิ 487 

ผลผลิตเฉล่ียที่อัตราไนโตรเจน 8 กก./ไร 457 
4 ปานกลาง ชุมแสง 471 

พิมาย 459 
ราชบุร ี 596 

ผลผลิตเฉล่ียที่อัตราไนโตรเจน 8 กก./ไร 509 
6 ตํ่า แกลง 385 

นครพนม 390 
ผลผลิตเฉล่ียที่อัตราไนโตรเจน 8 กก./ไร 388 

7 ปานกลาง นครปฐม 615 
ธวัชบุรี 481 

ผลผลิตเฉล่ียที่อัตราไนโตรเจน 8 กก./ไร 548 
10 ตํ่า องครักษ 464 

ผลผลิตเฉล่ียที่อัตราไนโตรเจน 8 กก./ไร 464 
11 ตํ่า รังสิต 367 

ผลผลิตเฉล่ียที่อัตราไนโตรเจน 8 กก./ไร 367 
16 ตํ่า หินกอง 351 

ผลผลิตเฉล่ียที่อัตราไนโตรเจน 8 กก./ไร 351 
17 ตํ่า บัวใหญ 310 

รอยเอ็ด 318 
เรณ ู 351 

ผลผลิตเฉล่ียที่อัตราไนโตรเจน 8 กก./ไร 326 
18 ตํ่า หนองบุนนาก 285 

ผลผลิตเฉล่ียที่อัตราไนโตรเจน 8 กก./ไร 285 
21 ปานกลาง สรรพยา 560 

ผลผลิตเฉล่ียที่อัตราไนโตรเจน 8 กก./ไร 560 
22 ตํ่า ขอนแกน 312 

สีทน 470 
ผลผลิตเฉล่ียที่อัตราไนโตรเจน 8 กก./ไร 391 

25 ตํ่ามาก อน 250 
เพ็ญ 311 

ผลผลิตเฉล่ียที่อัตราไนโตรเจน 8 กก./ไร 281 
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8. สรุปและวิจารณผล 
 จากผลการจําลองการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ซ่ึงเปนพันธุไวตอชวงแสง พบวา กลุมชุดดินท่ี
ใหผลผลิตขาวสูงสุดมากกวา 500 กิโลกรัมตอไร ไดแก กลุมชุดดินท่ี 7 ในชุดดินนครปฐม กลุมชุดดินท่ี 4 
ในชุดดินราชบุรี และกลุมชุดดินท่ี 21 ในชุดดินสรรพยา เนื่องจากเปนชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดพวก
ตะกอนลําน้ําในบริเวณท่ีราบลุมหรือท่ีราบเรียบ มีศักยภาพการใชประโยชนท่ีดินสําหรับปลูกขาว 
โดยเฉพาะชุดดินนครปฐมและชุดดินราชบุรี ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติสูง (สํานักสํารวจ
ดินและวางแผนการใชท่ีดิน, 2551) สวนชุดดินสรรพยา เปนชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดพวกตะกอนลํา
น้ําบนสวนต่ําของสันดินริมน้ํา เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินมีพัฒนาการคอนขางนอย ความอุดม
สมบูรณของดินตามธรรมชาติปานกลาง มีการพัดพาตะกอนมาทับถมอยางเสมอในแตละป โดยวินิจฉัย
ไดจากการท่ีพบแรไมกาปะปนอยูในชั้นดินและ 1 8จําแนกดินเปน Fine-loamy mixed active nonacid 
isohyperthermic Aeric Endoaquepts (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน, 2547) ซ่ึงเปนดินท่ี
จัดอยูในอันดับ Inceptisols เปนดินท่ีเริ่มมีพัฒนาการทางลักษณะของสีและโครงสรางดิน ยังไมมีชั้นดิน
สะสมสารตางๆ ท่ีเดนชัด ตอบสนองตอธาตุอาหารพืชไดดี จึงใหผลผลิตคอนขางสูงเม่ือมีการจัดการท่ี
เหมาะสม 
 กลุมชุดดินท่ีใหผลผลิตขาวคอนขางสูงอยูในชวง 400-500 กิโลกรัมตอไร ไดแก กลุมชุดดินท่ี 2 และ
กลุมชุดดินท่ี 10 เนื่องจากกลุมชุดดินท่ี 2 ในชุดดินบางน้ําเปรี้ยวและชุดดินมหาโพธิ์เปนดินเหนียวท่ีมีความ
อุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติปานกลาง เหมาะสมตอการปลูกขาว ชุดดินมหาโพธิ์เปนดินเปรี้ยวจัดลึก 
พบแรจาโรไซตในชั้นดินท่ีความลึก 100 เซนติเมตรลงไป ซ่ึงไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของขาวท่ีมี
ระบบรากตื้น รวมท้ังไดกําหนดแบบจําลองใหมีปริมาณการใหน้ําอยางเพียงพอตลอดอายุการเก็บเก่ียว 
สวนกลุมชุดดินท่ี 10 ในชุดดินองครักษ ความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติต่ํา เปนดินเปรี้ยวจัดตื้น 
พบแรจาโรไซตในชั้นดินท่ีความลึกตื้นกวา 50 เซนติเมตร โดยชุดดินองครักษท่ีใชในแบบจําลองพบแรจาโร
ไซตท่ีชั้นความลึกดิน 40 เซนติเมตร (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน, 2547) มีผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของขาวท่ีมีระบบรากตื้นนอย รวมท้ังไดกําหนดแบบจําลองใหมีปริมาณการใหน้ําอยางเพียงพอ
ตลอดอายุการเก็บเก่ียว ประกอบกับมีเนื้อดินเปนดินเหนียวมีความเหมาะสมตอการปลูกขาว จึงใหผลผลิต
ขาวคอนขางสูง 
 กลุมชุดดินท่ีใหผลผลิตขาวคอนขางต่ําอยูในชวง 350-400 กิโลกรัมตอไร ไดแก กลุมชุดดินท่ี 6 11 
16 และ 22 เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติต่ํา กลุมชุดดินท่ี 6 ชุดดินแกลง ชุดดิน
นครพนม และกลุมชุดดินท่ี 16 ชุดดินหินกอง เปนชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดพวกตะกอนลําน้ําท่ีมี
พัฒนาการสูง ความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติต่ําเหมือนกัน โดยชุดดินแกลง จัดจําแนกตามระบบ
อนุกรมวิธานดินไดเปน Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Plinthaquults ชุดดินนครพนม 
จัดจําแนกตามระบบอนุกรมวิธานดินไดเปน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Aeric Plinthic 
Paleaquults และชุดดินหินกอง จัดจําแนกตามระบบอนุกรมวิธานดินไดเปน 1 8Fine-silty mixed, subactive 
isohyperthermic Typic Paleaquults (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน, 2548) ท้ังหมดเปนดินท่ีจัด
อยูในอันดับ Ultisols ท่ีมีชั้นดินวินิจฉัยอาจิลลิก (argillic horizon) หรือชั้นดินวินิจฉัยแคนดิก (kandic 
horizon) และมีคาความอ่ิมตัวเบสต่ํากวารอยละ 35 (Soil Survey Staff, 2014) กลุมชุดดินท่ี 11 ในชุด
ดินรังสิต เปนดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลาง พบแรจาโรไซตในชั้นดินท่ีความลึก 50-100 เซนติเมตร ไมมี
ผลกระทบตอการเจริญเติบโตของขาวท่ีมีระบบรากตื้น กําหนดแบบจําลองใหมีปริมาณการใหน้ําอยาง
เพียงพอตลอดอายุการเก็บเก่ียวเชนเดียวกับกลุมชุดดินท่ี 2 และ 10 แตเนื่องจากชุดดินรังสิตมีพัฒนาการ
ของชั้นหนาตัดดินสูงกวาชุดดินองครักษ โดยวินิจฉัยไดจากการพบแรจาโรไซตในชั้นดินท่ีมีความลึก
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มากกวาชุดดินองรักษ ประกอบกับมีรอยละของเนื้อดินเหนียวต่ํากวาและความอุดมสมบูรณของดินตาม
ธรรมชาติต่ํา (สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน, 2547) จึงใหผลผลิตขาวคอนขางต่ํา และกลุมชุด
ดินท่ี 22 ในชุดดินขอนแกนและชุดดินสีทน เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติต่ํา โดยชุด
ดินขอนแกน จัดจําแนกตามระบบอนุกรมวิธานดินไดเปน 1 8Coarse-loamy, mixed, subactive, isohyperthermic 
Aeric Kandiaquults ซ่ึงมีเนื้อดินเปนดินรวนหยาบ จัดอยูในอันดับ Ultisols ท่ีมีชั้นดินวินิจฉัยอาจิลลิกหรือ
ชั้นดินวินิจฉัยแคนดิก และมีคาความอ่ิมตัวเบสต่ํากวารอยละ 35 จัดอยูในกลุมดินหลัก 1 8Kandiaquults 
แสดงวาพบชั้นดินวินิจฉัยแคนดิก ซ่ึงมีคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ํากวา 16 เซนติโมลตอกิโลกรัม
ดินเหนียว (cmol kg-1 clay) (Soil Survey Staff, 2014) ชุดดินสีทน จัดจําแนกตามระบบอนุกรมวิธานดิน
ไดเปน 1 8Coarse-loamy, mixed, nonacid, isohyperthermic Fluvaquentic Endoaquepts ซ่ึงมีเนื้อดินเปนดิน
รวนหยาบ จัดอยูในอันดับ Inceptisols เปนดินท่ีเริ่มมีพัฒนาการทางลักษณะของสีและโครงสรางดิน ยัง
ไมมีชั้นดินสะสมสารตางๆ ท่ีเดนชัด ตอบสนองตอธาตุอาหารพืชไดดี แตถาไมมีการจัดการท่ีเหมาะสมก็จะ
ทําใหผลผลิตดินท่ีไดคอนขางต่ํา 
 กลุมชุดดินท่ีใหผลผลิตขาวต่ําสุดอยูในชวง 250-350 กิโลกรัมตอไร ไดแก กลุมชุดดินท่ี 17 ชุดดิน 
บัวใหญ ชุดดินรอยเอ็ด ชุดดินเรณู กลุมชุดดินท่ี 18 ชุดดินหนองบุนนาก และกลุมชุดดินท่ี 25 ชุดดินอน 
ชุดดินเพ็ญ ซ่ึงเปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกล
นักของหินเนื้อหยาบหรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย 
ความสามารถในการอุมน้ําและความอุดมสมบูรณของดินต่ํา โดยเฉพาะกลุมชุดดินท่ี 25 ท่ีมีความอุดม
สมบูรณของดินอยูในระดับต่ํามาก จึงใหผลผลิตขาวต่ําสุดในชุดดินอน เทากับ 250 กิโลกรัมตอไร 
 อัตราผลผลิตขาวท่ีไดจากการประเมินดวยโปรแกรม DSSAT อาจจะไมสอดคลองกับอัตราผลผลิต
ขาวจากแปลงของเกษตรกรในพ้ืนท่ี อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้ เชน นาขาวประสบปญหาน้ําทวม/
ขาดน้ํา โรคหรือแมลงศัตรูพืชระบาดในชวงฤดูการเพาะปลูก ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเกษตรกรในพ้ืนท่ี
คลาดเคลื่อน อีกท้ังตัวโปรแกรมฯ ท่ีใชประเมินผลผลิตขาวสามารถจําลองการผลิตในระบบการผลิตท่ีมี
ไนโตรเจนเปนปจจัยจํากัด โดยประเมินวาปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินเพียงพอตอความ
ตองการของพืชและยังไมสามารถตรวจจับ (detect) ปจจัยดานการจัดการศัตรูพืช ท่ีกอความเสียหาย
ใหแกผลผลิตทางการเกษตรได 
 ขอมูลการเพาะปลูกขาวท่ีไดจากการสัมภาษณเกษตรกรในพ้ืนท่ี เชน พันธุท่ีปลูก วันท่ีปลูก อัตรา
ปุยท่ีใส จํานวนครั้งการใสปุย อัตราผลผลิต ฯลฯ อาจจะมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากเกษตรกรอาจมีการ
บันทึกหรือจดจําขอมูลตลอดฤดูการเพาะปลูกท่ีคลาดเคลื่อนได 

9. ปญหาและขอเสนอแนะ 
 การศึกษาการประยุกตใชแบบจําลอง DSSAT เพ่ือประเมินผลผลิตดินสําหรับการปลูกขาวในพ้ืนท่ี
ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) ในเอกสารวิชาการฉบับนี้ยังไมสมบูรณครบถวน 
เนื่องจากไดทําการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีกลุมชุดดินท่ีลุมปลูกขาว ซ่ึงยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังลุมน้ํา
สาขา ท้ังนี้เนื่องจากยังขาดจุดเก็บขอมูลการสํารวจ (soil observation) โดยวิธีการบันทึกแบบสอบถาม
เกษตรกรในพ้ืนท่ีของกลุมชุดดินท่ีดอนปลูกขาว ซ่ึงจําเปนตองใชเปนขอมูลเพ่ือทดสอบความเชื่อม่ันของชุด
ขอมูลนําเขาและการทํางานของแบบจําลอง (data and model evaluation) เพ่ือใหผลการศึกษามีระดับ
ความนาเชื่อถืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หากมีโอกาสคณะผูวิจัยจะทําการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ
ของเอกสารวิชาการฉบับนี้ ตอไป 
10. ประโยชนท่ีไดรับ 
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 10.1 นักวิชาการเกษตร/นักสํารวจดินในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) 
สามารถใชเปนองคความรูเพ่ือถายทอดเปนขอมูลการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินสําหรับปลูกขาว 
สําหรับเกษตรกรและผูท่ีสนใจในพ้ืนท่ีทราบและนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติ ตอไป 
 10.2 นักวิชาการหรือผูท่ีสนใจสามารถใชเปนขอมูลและองคความรูเพ่ือขยายผลหรือตอยอด 
งานวิชาการทางดานเกษตรและสํารวจดินในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง (รหัส 1505) ได 
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