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รายงานการส ารวจดิน  
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าห้วยน  าเทิน ล าดับที่ พล.2 (2556)  

ลุ่มน  าสาขาแม่น  าแควน้อย (รหัส 0914) ลุ่มน  าหลักแม่น  าน่าน(รหัส 09)            
พื นที่ด าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต าบลหนองกระท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
 

บทคัดย่อ 
 

ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำแควน้อย (รหัสลุ่มน ้ำ 0914) เป็นลุ่มน ้ำสำขำของลุ่มน ้ำหลักแม่น ้ำน่ำน (รหัส
ลุ่มน ้ำ 09) จำกกำรวิเครำะห์ ปัญหำทรัพยำกรดินที่ส้ำคัญ มีดังนี  1) ปัญหำดินทรำยหนำ 2) ปัญหำดินตื นปน
กรวด ลูกรัง หรือเศษหิน ดินตื นหรือควำมหนำของชั นดินบนน้อยกว่ำ 50 เซนติเมตรจำกผิวดิน 3) ปัญหำดินมี
ควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ และ4) ปัญหำพื นที่มีควำมลำดชันสูง   

เขตพัฒนำที่ดินลุ่มน ้ำห้วยน ้ำเทิน เป็นลุ่มน ้ำหนึ่งที่อยู่ในพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำแควน้อย (รหัส 
0914) ลักษณะส้ำคัญของลุ่มน ้ำ คือ เป็นพื นที่ต้นน ้ำและเป็นพื นที่ตัวแทนที่ครอบคลุมสภำพปัญหำด้ำน
กำยภำพของพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำห้วยน ้ำเทิน ตั งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื นที่ลุ่มน ้ำแม่น ้ำแคว ตั งอยู่ใน
เขตต้ำบลหนองกระท้ำว อ้ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีเนื อที่ประมำณ 26,242 ไร่ ปัญหำทรัพยำกรดินที่
ส้ำคัญ มีดังนี  1) ปัญหำดินตื นหรือตื นมำก ชั นของเศษหิน ลูกรังหรือชั นหินพื น 2) ปัญหำดินมีควำมอุดม
สมบูรณ์ต่้ำ  และ3) ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง 

จำกกำรวิเครำะห์พื นที่เขตพัฒนำที่ดินลุ่มน ้ำห้วยน ้ำเทิน ได้ก้ำหนดพื นที่ด้ำเนินกำรบ้ำนนำ
จำน หมู่ที่ 2 ต้ำบลหนองกระท้ำว อ้ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีเนื อที่ 4,600 ไร่ จำกกำรส้ำรวจสภำพ
กำรใช้ที่ดินพื นที่ด้ำเนินกำร พบว่ำพื นที่เกษตรกรรม ประกอบด้วย ข้ำว  ข้ำวโพด มันส้ำปะหลัง  ไม้ยืนต้น 
ยำงพำรำ ยำงพำรำ/สับปะรด ปำล์มน ้ำมัน ยูคำลิปตัส สัก ไม้ผลผสม มะม่วง กล้วย มะขำม มะขำม/กล้วย 
และมะละกอ พบมำกที่สุด รองลงมำได้แก่พื นที่ป่ำไม้ ประกอบด้วย ป่ำผลัดใบรอสภำพฟ้ืนฟู พื นที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้ำง ประกอบด้วย ที่อยู่อำศัย ถนน ลำนตำกและแหล่งรับซื อผลผลิตทำงกำรเกษตร  พื นที่เบ็ดเตล็ด 
ประกอบด้วย ไม้ละเมำะ เหมืองเก่ำ บ่อขุด และพื นที่รกร้ำง และพื นที่แหล่งน ้ำ ประกอบด้วยแหล่งน ้ำ
ธรรมชำติ อ่ำงเก็บน ้ำ บ่อน ้ำในไร่นำ และคลองส่งน ้ำ ตำมล้ำดับ 

ทรัพยำกรดิน จำกกำรส้ำรวจศึกษำดินพื นที่ด้ำเนินกำรบ้ำนนำจำน หมู่ที่ 2 ต้ำบลหนองกระท้ำว 
อ้ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พบว่ำ มี 15 หน่วยแผนที่ดิน และ 3 หน่วยพื นที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่            
AC-mw,fl-lA/d5,E0,b AC-spd,fsi-siclA/d5,E0,b Cpg-mw,fsi-silB/d5,E0 Don-silA/d5,E0,b Ds-slB/d5,E1     
Ds-slC/d5,E1 Ds-slD/d5,E2 Ds-slB/d5,E0,b Ds-br-slC/d5,E1 Nsu-siclA/d5,E0 Nsu-siclB/d5,E0                  
Nsu-siclB/d5,E0,b  Wk-slC/d2,E2  Wk-slD/d2,E3 Wk-slE/d1,E3  RC  U  และW 

ปัญหำทรัพยำกรดินและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ได้แก่ 1) ปัญหำดินตื นหรือตื นมำกถึงชั นหิน
พื น พบในพื นที่ดอน ชั นของกรวด ลูกรังหรือเศษหิน เป็นอุปสรรคต่อกำรชอนไชของรำกพืช ท้ำให้พืชเจริญเติบโต
ได้ไม่ดีเท่ำที่ควร ได้แก่ หน่วยแผนที่ Wk-lsC/d2,E2 Wk-lsD/d2,E3 และ Wk-lsE/d1,E3 แนวทำงกำรแก้ไข ควร
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ปลูกพืชรำกสั น เช่น พืชไร่ หรือพืชผัก หรือขุดหลุมกว้ำงxยำวxลึก เท่ำกับ 75x75x75 เซนติเมตร แล้วน้ำดิน
อ่ืนที่เหมำะสมคลุกเคล้ำกับปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก อัตรำ 15-25 กิโลกรัมต่อหลุม มำใส่เพ่ือปลูกไม้ผล บำงพื นที่
ตื นมำกหรือมีเศษหินลอยหน้ำมำก ไม่ควรใช้พื นที่นั น เหมำะส้ำหรับอนุรักษ์เป็นป่ำธรรมชำติ  2) ปัญหำดินมี
ควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ เนื่องจำกวัตถุต้นก้ำเนิดดินมีแร่ธำตุอำหำรตำมธรรมชำติน้อย ประกอบกับเกษตรกรมี
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลำนำน โดยไม่ได้มีกำรปรับปรุงบ้ำรุงดินเท่ำที่ควร ท้ำให้
ดินเสื ่อมโทรมเป็นผลให้พืชเจริญเติบโตช้ำ ผลผลิตตกต่้ำ ได้แก่ หน่วยแผนที่  AC-spd,fsi-siclA/d5,E0,b    
AC-mw,fl-lA/d5,E0,b Cpg-mw,fsi-silB/d5,E0 Ds-slB/d5,E1 Ds-slC/d5,E1 Ds-slD/d5,E2 และDs-br-slC/d5,E1 
แนวทำงกำรแก้ไข ต้องท้ำกำรปรับปรุงบ้ำรุงดินโดยกำรเพ่ิมธำตุอำหำรให้แก่พืช คือ กำรใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
หรือปุ๋ยพืชสด ควบคู่ไปกับปุ๋ยวิทยำศำสตร์ ปุ๋ยหมักใส่อัตรำ 1-2 ตันต่อไร่ เพ่ือปรับโครงสร้ำงของดินให้มีควำม
ร่วนซุยดีขึ น ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บควำมชื นได้มำกขึ น และปุ๋ยคอกควรใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีจะช่วยท้ำให้
ได้ผลผลิตมำกขึ น 3) ปัญหำกำรใช้ที่ดินไม่เหมำะสมตำมศักยภำพของที่ดิน  เป็นกำรปรับเปลี่ยนพื นที่อย่ำง
ถำวรเพื่อใช้ที ่ดินไม่ตรงกับศักยภำพของที่ดิน ซึ่งในพื นที ่ด้ำเนินกำรมีกำรปรับพื นที ่ดอนและท้ำคันนำ
ส้ำหรับกักเก็บน ้ำเพื่อปลูกได้แก่ หน่วยแผนที่ Don-slA/d5,E0,b, Ds-slB/d5,E0,b และ Nsu-siclB/d5,E0,b  
แนวทำงกำรแก้ไขควรก้ำหนดพื นที่ดินที่มีศักยภำพทำงกำรเกษตรสูงเป็นเขตคุ้มครองพื นที่เกษตรกรรม และ
ควรมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรที่ดินที่ถูกต้องและเหมำะสมแก่เกษตรกรเพ่ือให้ตระหนักถึง
ควำมส้ำคัญของกำรใช้ที่ดิน ควบคู่กับกำรอนุรักษ์และพัฒนำ 4) พื นที่หินพื นโผล่  เป็นบริเวณท่ีเต็มไปด้วยพื น
หินโผล่จะครอบคลุมเนื อที่มำกกว่ำร้อยละ 90 ในขอบเขตนั นๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC 5) ดินที่มีควำมอุดม
สมบูรณ์ปำนกลำง เป็นทรัพยำกรดินที่มีควำมเหมำะสมต่อกำรเกษตรกรรม ได้แก่  หน่วยแผนที่               
Nsu-siclA/d5,E0 และNsu-siclB/d5,E0 
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รายงานการส ารวจดิน  
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าห้วยน  าเทิน ล าดับที่ พล.2 (2556)  

ลุ่มน  าสาขาแม่น  าแควน้อย (รหัส 0914) ลุ่มน  าหลกัแม่น  าน่าน (รหัส 09)            
พื นที่ด าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที ่2 ต าบลหนองกระท้าว อ าเภอนครไทย จังหวดัพิษณุโลก 

1.  ค าน า 

เขตพัฒนาที่ดิน หมายถึง พ้ืนที่ลุ่มน้้าย่อยที่ได้รับการคัดเลือกจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด  
โดยคัดเลือกจากพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรทางด้านต่างๆ เพ่ือเข้ารับการพัฒนา โดยการ  
บูรณาการกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น การส้ารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้้า การพัฒนาแหล่งน้้า การปรับปรุงบ้ารุงดิน และฟ้ืนฟูดินที่มีปัญหาทางการเกษตร มุ่งหวัง
ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนเป็นพ้ืนที่สาธิตการพัฒนาที่ดินอย่าง
เป็นระบบ  

ดังนั้น เขตพัฒนาที่ดิน จึงเป็นจุดเรียนรู้และแปลงสาธิตด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินที่มี
ขนาดใหญ่และเป็นระบบมากที่สุด ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า กล่าวคือ ในพ้ืนที่ต้นน้้าก็ต้องรักษา
พ้ืนที่ป่าไม้ส้าหรับเป็นแหล่งน้้าต้นทุน กรมพัฒนาที่ดินจะน้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าเข้าไปช่วยป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดิน เมื่อน้้าไหลลงมาจากต้นน้้าก็วางแผนเพ่ือการกักเก็บน้้าไว้ใช้ประโยชน์ ส่วนในพ้ืนที่
เกษตรที่มีปัญหานั้นจะน้าเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน เข้าไปปรับปรุงบ้ารุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
พร้อมกันนี้ก็จะส่งเสริมการท้าเกษตรอย่างถูกวิธี และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ให้กับเกษตรกร ซึ่งเชื่อว่าจะ
สามารถช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรดินเพ่ือท้าการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีความยั่งยืน 

โดยในปีงบประมาณ 2558 สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกร่วมกับส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้
ด้าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก พล.2 (2556) ซึ่งอยู่ในลุ่มน้้า
สาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าน่าน (รหัส 09) โดยท้าการคัดเลือก บ้านนาจาน หมู่ที่ 2 
ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  เป็นตัวแทนของพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาด้าน
การเกษตร ครอบคลุมสภาพปัญหาทุกปัญหาในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน และเกษตรกรมีความ
พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ ยอมรับรูปแบบและวิธีการพัฒนาที่ดินตามแนวทางของกรมพัฒนาที่ดิน การ
ส้ารวจดินในพ้ืนที่ด้าเนินการเป็นการศึกษาพ้ืนที่อย่างละเอียดหลังจากวิเคราะห์สภาพปัญหาของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
และคัดเลือกพ้ืนที่ตัวแทนเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลดินอย่างละเอียดในเชิงพ้ืนที่ ข้อมูลที่ได้
สามารถน้าไปจัดท้าแผนการจัดการทรัพยากรดินอย่างละเอียดในระดับไร่นาของเกษตรกร ซึ่งนับว่ามี
ความส้าคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนงานหรือกิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความส้าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม  

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน



 2 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) 

ส้าหรับก้าหนดเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้า 
2.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้า ส้าหรับก้าหนดพ้ืนที่

ด้าเนินการ 
2.3 เพ่ือศึกษาลักษณะและสมบัติดิน การจ้าแนกดิน สภาพการใช้ที่ดิน ประเมินความเหมาะสม

ของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ และทางด้านปฐพีกลศาสตร์ ในพ้ืนที่ด้าเนินการ 
2.4 เพ่ือจัดท้าแผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน และรายงานการส้ารวจดินในพ้ืนที่ด้าเนินการ 

ส้าหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการใช้ที่ดิน  

3.  การตรวจเอกสาร 
3.1 ลุ่มน  า (watershed) 

3.1.1 ลุ่มน้้า (watershed) หมายถึง พ้ืนที่บนผิวโลกที่รับน้้าฝนที่ตกลงมาแล้วไหลลงมา
รวมกันในแม่น้้า ล้าธาร หรือแอ่งรับน้้าในพื้นที่แล้วรวมกันไหลออกมาที่จุดใดจุดหนึ่งของล้าธารที่ก้าหนดขึ้น 
เพ่ือเป็นจุดตรวจวัด โดยมีแนวขอบเขตพ้ืนที่จากเส้นสันปันน้้า (กรมทรัพยากรน้้า, 2551) อีกนัยหนึ่ง
หมายถึง พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งที่เน้นเกี่ยวกับการจัดการน้้า มีขนาดไม่แน่นอนแล้วแต่วัตถุประสงค์และความ
ต้องการในการจัดการ (นิวัติ, 2547) หรือหมายถึงพ้ืนที่หน่วยหนึ่งซึ่งครอบคลุมล้าน้้าธรรมชาติเพ่ือท้าหน้าที่
รวบรวมน้้าให้ไหลลงสู่แม่น้้าหนึ่ง พ้ืนที่ลุ่มน้้าแต่ละแห่งจะมีขนาดไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์และ
วัตถุประสงค์ในการจัดแบ่งพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการ (เกษม, 2551) และหมายถึงหน่วยพ้ืนที่  ซึ่งทาง
กายภาพมีรูปร่างปิด มีขอบโดยรอบ ระบบทางน้้าโดยธรรมชาติจะไหลจากขอบเข้าสู่ตอนกลางซึ่งมีล้าน้้า
หลักรองรับ มีทิศทางการไหลออกสู่พ้ืนที่รับน้้าที่มีขนาดใหญ่ เช่น มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ หรือแม่น้้า
สายหลัก เป็นต้น โดยขนาดของลุ่มน้้าจะขึ้นกับความต้องการแต่ละบุคคลและประเภทการศึกษา ซึ่งภายใน
ล้าน้้าหนึ่งๆ จะประกอบด้วยลุ่มน้้าสาขามากกว่าหนึ่งเสมอ เพราะลุ่มน้้าเป็นระบบหรือระบบสิ่งแวดล้อม  
(ค้ารณ, 2552) 

3.1.2 การจัดการลุ่มน้้า (watershed management) หมายถึง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งมวลที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยเน้นที่การผลิตน้้า การป้องกันแหล่งน้้าและทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับน้้า รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัย การป้องกันดินพังและการดูแลรักษาคุณค่าความสวยงามตาม
ธรรมชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้้า (นิวัติ, 2547) และเป็นการจัดการพ้ืนที่เพ่ือให้ได้น้้าในปริมาณที่มากพอ 
คุณภาพดี การไหลสม่้าเสมอ พร้อมทั้งควบคุมเสถียรภาพของดิน ลดความเสียหายจากน้้าท่วมและจัดการใช้
ทรัพยากรลุ่มน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ (เกษม, 2551) 

3.1.3 แบบรูปทางน้้า (drainage pattern)  หมายถึง รูปร่างหรือการจัดรูปแบบทางน้้าตาม
ธรรมชาติในบริเวณใดๆก็ตามที่ปรากฏ เมื่อมองในแนวดิ่ง ทางน้้านี้จะแสดงถึงทิศทางการไหลของน้้าทั้งส่วนที่มี
น้้าไหลตลอดเวลาและส่วนที่มีน้้าไหลเป็นครั้งคราวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แบบรูปทางน้้าจะมีความสัมพันธ์
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กับลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ประวัติของบริเวณนั้นๆ และชนิดของหินรองรับพ้ืนที่นั้น เป็น
ต้น ดังนั้นถ้าเราทราบว่าแบบรูปทางน้้าในแต่ละบริเวณเป็นแบบใด เราอาจจะคาดคะเนเกี่ยวกับชนิดและ
โครงสร้างของหินในบริเวณนั้นๆ ได้แบบรูปทางน้้าที่ส้าคัญมีดังนี้ (อภิศักดิ์, 2541) 

1) แบบรูปทางน้้ากิ่งไม้ (dendritic drainage pattern) ประกอบด้วยทางน้้าที่มี
สาขาหลายสาย ไหลมาลงทางน้้าสายใหญ่ ท้าให้มีรูปลักษณะคล้ายกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ มุมที่ทางน้้าแต่ละ
สาขามารวมกัน มีค่าน้อยกว่า 90 องศา ทิศทางการไหลของน้้าไม่เป็นระเบียบแบบรูปทางน้้านี้พบเสมอใน
บริเวณท่ีมีความลาดชันเล็กน้อย มักเกิดในบริเวณที่หินรองรับมีความทนทานต่อการกร่อนใกล้เคียงกัน เช่น       
หินตะกอนที่วางตัวในแนวระดับ ที่ราบตะกอนลมหอบ (loess deposits) หินอัคนีที่มีเนื้อสม่้าเสมอ เป็นต้น 
และไม่ข้ึนกับอิทธิพลของโครงสร้างทางธรณีวิทยา 

2) แบบรูปทางน้้าร้านเถาองุ่น (trellis drainage pattern) แบบรูปทางน้้าที่มีทาง
น้้าสายใหญ่หลายสายไหลขนานกัน โดยมีทางน้้าสาขาไหลมาบรรจบในแนวตั้งฉากกับล้าน้้าสายใหญ่ ณ จุด
ต่างๆ และทางน้้าสาขานั้นๆ ยังแต่แขนงออกไปในแนวตั้งฉาก ซึ่งไหลขนานกับทางน้้าสายใหญ่ด้วย ทางน้้า
เหล่านี้จะเกิดในบริเวณที่มีชั้นหินเนื้อแข็งสลับชั้นหินเนื้ออ่อน ลักษณะเช่นนี้เกิดจากการมีสันเขา และหุบ
เขาวางตัวขนานกัน 

3) แบบรูปทางน้้ารัศมี (radial drainage pattern) แบบรูปทางน้้าที่มีทิศทางการ
ไหลของน้้าออกจากศูนย์กลาง มีลักษณะเป็นรูปรัศมี มักเกิดในบริเวณที่พ้ืนที่ตรงกลางสูง โดยเฉพาะพ้ืนที่
โครงสร้างรูปโดมที่เกิดใหม่ๆ ยังไม่มีการกร่อน หรือพ้ืนที่กรวยภูเขาไฟ 

4) แบบรูปทางน้้าตั้งฉาก (rectangular drainage pattern) แบบรูปทางน้้าที่มี
ทางน้้าประธาน และล้าน้้าสาขาบรรจบกันเป็นมุมฉากหลายๆแห่ง เนื่องมาจากทางน้้าไหลตามรอยแยก 
(joint) หรือรอยเลื่อน (fault) ท้าให้มีรูปลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทางน้้าที่ไหลมารวมกันเป็นมุมฉาก
อย่างชัดเจน เรียกว่า sharp rectangular drainage patterns 

5) แบบรูปทางน้้าสู่ศูนย์กลาง (centripetal drainage pattern) ลักษณะล้าน้้า
สายต่างๆ ในบริเวณนั้นมีแนวคล้ายซี่ล้อจักรยาน โดยมีทั้งแยกออกไปจากศูนย์กลาง (centrifugal) เช่น 
ยอดเขาหรือเนินเขาไปทุกทิศทาง และที่ไหลรวมเข้าหาจุดศูนย์กลาง (centripetal) โดยตรงกลางเป็นที่ลุ่ม 
เช่น บริเวณปากปล่องภูเขาไฟ รูปแบบการระบายน้้าแบบนี้ส่งผลให้ระบายน้้าดี 

6) แบบรูปทางน้้าวงแหวน (annular drainage pattern) รูปแบบการระบายน้้า
เป็นวงคล้ายวงปีของต้นไม้ แต่วงไม่เชื่อมต่อกัน ทางน้้าไหลตามรอยแยกของชั้นดินตามแนวระดับ มักจะพบ
ในภูมิประเทศที่มีโครงสร้างของหินเป็นรูปโดม (dome) ให้การระบายน้้าได้ดีปานกลาง 

7) แบบรูปทางน้้าขนาน (parallel drainage pattern) รูปแบบการระบายน้้าแบบ
นี้ล้าน้้าสายใหญ่และสายเล็กๆ ไหลขนานกันหรือเกือบขนานกันบางทีมีลักษณะคล้ายหางม้ามักเกิดตามแนว
แตกของหินที่ขนานกัน มีความลาดเทค่อนข้างสูง และยังพบในบริเวณแนวแตกของหินที่มีเพียงแนวเดียว
ด้วยให้การระบายน้้าดี 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน



 4 

3.1.4 พ้ืนที่ลุ่มน้้า (watershed area) หมายถึง พ้ืนที่ซึ่งล้อมรอบด้วยสันปันน้้า (divide) 
เป็นพ้ืนที่รับน้้าฝนของแม่น้้าสายหลักในลุ่มน้้านั้นๆ เมื่อฝนตกลงมาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าจะไหลออกสู่ล้าธารสาย
ย่อยๆ (suborder) แล้วรวมกันออกสู่ล้าธารสายใหญ่ (order) และรวมกันออกสู่แม่น้้าสายหลัก 
(mainstream) จนไหลออกปากน้้า (outlet) ในที่สุด (ค้ารณ, 2552) 

3.1.5 ต้นน้้า (head watershed) หมายถึง พ้ืนที่ตอนบนของลุ่มน้้า มักเป็นพ้ืนที่สูง หรือ
บริเวณ  เทือกเขา ภูเขาต่าง ๆ ที่มีผลท้าให้ฝนที่ตกในบริเวณดังกล่าวไหลลงสู่พ้ืนที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วใน
ฤดูฝน (กรมทรัพยากรน้้า, 2551) เป็นลุ่มน้้าที่อยู่บนที่สูงบริเวณที่เป็นต้นก้าเนิดของห้วยธารสายแรกๆ ส่วน
ใหญ่ จะเป็นพ้ืนที่สูงชัน ปกคลุมไปด้วยป่าไม้และมีฝนตกชุก มีคุณสมบัติเหมาะที่จะรองรับน้้าฝน สามารถ
ดูดซับและกักเก็บน้้าเป็นปริมาณมากๆ ไปไว้เป็นน้้าใต้ดิน เปรียบเสมือนอ่างเก็บน้้าธรรมชาติที่ค่อยๆ 
ปลดปล่อยให้น้้าไหลซึม หล่อเลี้ยงล้าธารให้มีน้้าไหลสม่้าเสมอตลอดปี (นิวัติ, 2547) หรืออีกนัยหนึ่ง ต้นน้้า
ล้าธาร หมายถึง พ้ืนที่ตอนบนของลุ่มน้้าซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันไปจนถึงสันปันน้้า ประกอบไปด้วยลุ่ม
น้้าสาขาและลุ่มน้้าขนาดเล็ก เป็นพื้นที่ต้นน้้าล้าธารที่รองรับน้้าฝนและปลดปล่อยน้้าท่าไหลรวมสู่แม่น้้า (ค้า
รณ, 2552) 

3.1.6 น้้าท่า (runoff or streamflow) หมายถึง น้้าที่ไหลในล้าน้้าในลักษณะการไหล
สม่้าเสมอ    ปริมาณน้้าที่ไหลในล้าน้้าหรือล้าธารขึ้นอยู่กับขนาดของลุ่มน้้า (เกษม, 2551) และหมายถึง 
ปริมาณน้้าใน ล้าธารที่เกิดจากน้้าฝน ผ่านกระบวนการเก็บกัก ณ จุดต่าง ๆ ภายในระบบและการระบายลง
สู่พ้ืนที่ตอนล่าง โดยแบ่งลักษณะการไหลเป็น 3 ลักษณะ คือ น้้าไหลบ่าหน้าผิวดิน (overland flow) น้้า
ไหลภายในดิน (inter flow) และน้้าไหลใต้ผิวดิน (groundwater flow) (กรมทรัพยากรน้้า, 2551) 

3.1.7 ลุ่มน้้าในประเทศไทย (watershed of Thailand) แบ่งได้เป็น 25 ลุ่มน้้าหลัก 
(ส้านักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา, 2552) ได้แก่ 

1) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าสาละวิน (รหัส 01) ประกอบด้วย 17 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 
19,105.94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,941,213 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 9,401.18 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

2) ลุ่มน้้าหลักแม่โขง (รหัส 02) ประกอบด้วย 37 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 57,188.60 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,742,875 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 28,302.20 ล้านลูกบาศก์เมตร 

3) ลุ่มน้้าหลักน้้าแม่กก (รหัส 03) ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 7,299.83 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,562,394 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 3,630.11 ล้านลูกบาศก์เมตร 

4) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าชี (รหัส 04) ประกอบด้วย 20 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 49,129.87 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,706,169 ไร่ ปริมาณน้้าทา่เฉลี่ยรายปี 11,948.34 ล้านลูกบาศก์เมตร 

5) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้ามูล (รหัส 05) ประกอบด้วย 31 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 71,071.57 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 44,419,731 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 18,972.44 ล้านลูกบาศก์เมตร 

6) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าปิง (รหัส 06) ประกอบด้วย 20 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 34,499.39 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,562,119 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 9,043.77 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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7) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าวัง (รหัส 07) ประกอบด้วย 7 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 10,793.57 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,745,981 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 1,582.24 ล้านลูกบาศก์เมตร 

8) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้ายม (รหัส 08) ประกอบด้วย 7 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 23,948.15 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,967,594 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 3,965.16 ล้านลูกบาศก์เมตร  

9) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าน่าน (รหัส 09) ประกอบด้วย 16 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 
34,908.11 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,817,569 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 12,199.63 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

10)  ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าเจ้าพระยา (รหัส 10) ประกอบด้วย 2 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 
20,266.49 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,666,556 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 1,774.31 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

11) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าสะแกกรัง (รหัส 11) ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 
5,055.88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,159,925 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 1,203.29 ล้านลูกบาศก์
เมตร 

12) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าป่าสัก (รหัส 12) ประกอบด้วย 8 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 
15,623.36 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,764,600 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 2,913.75 ล้านลูกบาศก์
เมตร 

13) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าท่าจีน (รหัส 13) ประกอบด้วย 2 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 
13,491.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,432,269 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 1,395.44 ล้านลูกบาศก์
เมตร 

14) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าแม่กลอง (รหัส 14) ประกอบด้วย 11 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 
30,180.71 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,862,944 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 13,659.04 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

15) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าปราจีนบุรี (รหัส 15) ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 
9,672.10 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,045,063 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 18,972.44 ล้านลูกบาศก์
เมตร 

16) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าบางปะกง (รหัส 16) ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 
10,700.71 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,687,944 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 4,058.19 ล้านลูกบาศก์
เมตร 

17) ลุ่มน้้าหลักโตนเลสาป (รหัส 17) ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 
4,085.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,553,706 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 2,203.53 ล้านลูกบาศก์
เมตร 
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18) ลุ่มน้้าหลักชายฝั่งทะเลตะวันออก (รหัส 18) ประกอบด้วย 6 ลุ่มน้้าสาขา มี
พ้ืนที่ 13,093.05 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,183,156 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 12,871.94 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

19) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าเพชรบุรี (รหัส 19) ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 
6,260.17 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,912,606 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 1,548.20 ล้านลูกบาศก์
เมตร 

20) ลุ่มน้้าหลักชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ (รหัส 20) ประกอบด้วย 5 ลุ่มน้้าสาขา 
มีพ้ืนที่ 7,132.81 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,458,006 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 1,952.64 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

21) ลุ่มน้้าหลักภาคใต้ฝั่งตะวันออก (รหัส 21) ประกอบด้วย 13 ลุ่มน้้าสาขา มี
พ้ืนที่ 26,067.89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,292,431 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 22,260.80 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

22) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าตาปี (รหัส 22) ประกอบด้วย 8 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 
13,561.81 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,476,131 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 13,026.66 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

23) ลุ่มน้้าหลักทะเลสาบสงขลา (รหัส 23) ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 
8,481.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,300,800 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 5,426.99 ล้านลูกบาศก์
เมตร 

24) ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าปัตตานี (รหัส 24) ประกอบด้วย 2 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 
3,654.87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,284,294 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 2,670 ล้านลูกบาศก์
เมตร 

25) ลุ่มน้้าหลักภาคใต้ฝั่งตะวันตก (รหัส 25) ประกอบด้วย 13 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ 
18,775.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,734,750 ไร่ ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรายปี 22,396.60 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

3.1.8 การจัดการลุ่มน้้า (watershed management) หมายถึง การจัดการพ้ืนที่เพ่ือให้
ได้น้้าที่มีปริมาณมากพอ คุณภาพดี การไหลสม่้าเสมอ พร้อมทั้งควบคุมเสถียรภาพของดิน ลดความเสียหาย
จาก   น้้าท่วม และจัดการใช้ทรัพยากรลุ่มน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ (กรมทรัพยากรน้้า, 2551) เป็นการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งมวลที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยเน้นที่การผลิตน้้า การป้องกันแหล่งน้้าและ
ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับน้้า รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัย การป้องกันดินพังและการดูแลรักษา
คุณค่าความสวยงามตามธรรมชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้้า (นิวัติ, 2547) และเป็นการจัดการพ้ืนที่เพ่ือให้ได้
น้้าในปริมาณที่มากพอ คุณภาพดี การไหลสม่้าเสมอ พร้อมทั้งควบคุมเสถียรภาพของดิน ลดความเสียหาย
จาก น้้าท่วมและจัดการใช้ทรัพยากรลุ่มน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ (เกษม, 2551) 
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3.2 การพัฒนาที่ดิน (land development) หมายถึง การปฏิบัติการใดๆ ในอันที่จะท้าให้
การใช้ที่ดินบังเกิดผลดี หรือมีประโยชน์ต่อประชากรและประเทศชาติโดยส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง มากที่สุดเท่าที่อาจจะเป็นไปได้ หลักการพัฒนาที่ดินสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 อย่าง คือ    
1) พัฒนาที่ดินที่ยังไม่เคยใช้ประโยชน์ให้มาอยู่ในรูปที่ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย เป็นต้น 2) พัฒนาที่ดินที่ใช้ประโยชน์อยู่แล้วให้ได้รับประโยชน์
หรือผลตอบแทนอย่างเต็มที่ โดยวิธีการพัฒนาและปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยวิธีการต่างๆ (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2553) 

3.3 เขตพัฒนาที่ดิน (zone of land development) หมายถึง พ้ืนที่ลุ่มน้้าขนาดเล็ก หรือ
พ้ืนที่ด้าเนินการที่ได้รับการคัดเลือกให้พัฒนา โดยการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การส้ารวจและ      
วางแผนการใช้ที่ดิน การจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า การพัฒนาแหล่งน้้า การปรับปรุงบ้ารุงดินที่มีปัญหา
ต่างๆ อาทิเช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินกรด ดินตื้น ดินทราย ดินอินทรีย์ และพ้ืนที่ลาดชันสูง รวมทั้งการฟ้ืนฟู
ดินเสื่อมโทรมในพ้ืนที่ที่ดินขาดอินทรียวัตถุ หรือตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่นั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์       
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสาธิตให้
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้้า การฟ้ืนฟูและ
ปรับปรุงบ้ารุงดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551) 

3.4 การวางแผนการใช้ที่ดิน (land used planning) หมายถึง การวางนโยบายการแบ่งเขต
ที่ดินออกไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆ (โสภณ, 2521) เป็นกระบวนการด้าเนินงานที่มุ่งแนะน้าและแสดงให้เห็นถึง
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของรัฐในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยการด้าเนินงานจะต้องมีการพิจารณาต่อเนื่องกันไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ (สมเจตน์, 2524) และเป็นการ
คาดคะเนการใช้ที่ดินตามศักย์ของทรัพยากรดิน โดยมีพ้ืนฐานจากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความต้องการของผู้ใช้ที่ดินกับการตอบสนองของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดให้มีผลตอบแทนสูงสุด 
ขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาทรัพยากรเหล่านั้นไว้ใช้ในอนาคตได้ด้วย (วันชัย และคณะ, 2530) 

3.5 การใช้ที่ดิน (land used) หมายถึง การใช้ที่ดินที่เป็นทรัพยากรขั้นพ้ืนฐานในการผลิต
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ตลอดจนใช้เป็นที่พักผ่อน ที่อยู่อาศัย กักเก็บน้้า หรือใช้ในกิจการอ่ืนๆ ที่มี
ความส้าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์ ทั้งนี้รวมถึงการใช้ที่ดินในปัจจุบันและการใช้ที่ดินในอนาคต
ด้วย (วิโรจ, 2531) ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (2538) ให้ความหมายไว้ว่า การใช้ที่ดินเป็นกิจกรรมของมนุษย์บน
พ้ืนดินและสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ทั้งนี้รวมถึงสิ่งปกคลุมดินเพ่ือที่จะสามารถจัดจ้าแนกพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 
โดยทั่วไปแล้วล้าดับชั้นและสิ่งปกคลุมดินมีด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ โครงสร้างทางกายภาพที่มนุษย์สร้างข้ึน 
ปรากฏการณ์ทางชีวภาพและการพัฒนาทุกประเภท ดรรชนี (2531) และสถิตย์ (2521) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้
ที่ดิน หมายถึง การน้าที่ดินมาใช้บ้าบัดความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
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3.6 ธรณีวิทยา (geology) 
3.7.1 ธรณีวิทยา (geology) หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับโลก อันได้แก่ การศึกษา

ส่วนประกอบ เช่น ส่วนของเปลือกโลก โครงสร้างของโลก ศึกษาขบวนการที่กระท้าต่อเปลือกโลก เช่น 
อิทธิพลของธาร น้้าไหล อิทธิพลของลมและน้้าทะเล และศึกษาประวัติความเป็นมาของโลก (อภิสิทธิ์, 
2516) 

3.7.2 ธรณีสัณฐานวิทยา (geomorphology) หมายถึง สาขาธรณีวิทยาที่ว่าด้วยพ้ืนผิว
ของโลก    ซึ่งประมวลเอาทั้งรูปร่างธรรมชาติ กระบวนการก้าเนิดและการพัฒนาตัว ตลอดจนความ
เปลี่ยนแปลง      ที่ประสบในปัจจุบัน (อภิสิทธิ์, 2530) หรืออีกความหมายหนึ่งคือ สาขาธรณีวิทยาที่ว่าด้วย
พ้ืนผิวของโลก   ซึ่งประมวลเอาทั้งรูปร่างธรรมชาติ กระบวนการก้าเนิดและการปรับตัวของพ้ืนผิวโลก 
ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่ประสบในปัจจุบัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549) 

3.7 การส ารวจดิน (soil survey)  
3.7.1 ดิน (soils) หมายถึง อินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุที่ไม่จับตัวแข็งเป็นหิน ซึ่งปกคลุม

พ้ืนผิวโลก เป็นตัวกลางธรรมชาติส้าหรับการเจริญเติบโตของพืช หรือ อินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุที่ไม่จับ
ตัวแข็งเป็นหินซึ่งปกคลุมพ้ืนผิวโลก ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยด้านการก้าเนิดและสภาพแวดล้อม ได้แก่ ภูมิอากาศ 
สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) สภาพภูมิประเทศ วัตถุต้นก้าเนิดและระยะเวลา ความเหมาะสมต่อการผลิตพืชของ
ดินแตกต่างกันเนื่องมาจากลักษณะและสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และสัณฐาน (คณะกรรมการจัดท้า
ปทานุกรมปฐพีวิทยา, 2541) 

3.7.2 การส้ารวจดิน (soil survey) หมายถึง การใช้วิธีการศึกษาทางสนาม (field 
method) และข้อสนเทศ (information) จากแหล่งต่างๆ มาประมวลเข้าด้วยกัน เพ่ือแจกแจง (identify) 
ให้ค้านิยาม (define) และจ้าแนก (classify) ชนิดต่างๆ ของดินในบริเวณท่ีศึกษา แบ่งขอบเขตของบริเวณที่
เป็นดินชนิดต่างๆ ออกเป็นหน่วยดิน ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยเดี่ยว หรือหน่วยผสมของดินหลายชนิดบนแผน
ที่ดิน และแปลความหมายข้อมูลต่างๆ ที่ได้รวบรวมจากการส้ารวจ เพ่ือจุดประสงค์อันเป็นประโยชน์ (เอิบ, 
2548) 

ส้าหรับประเทศไทยได้แบ่งการส้ารวจและท้าแผนที่ดินออกเป็น 6 ระดับ คือ 
1) การส้ารวจดินและแผนที่ดินละเอียดมากพิเศษ (special very detailed soil  

surveys and soil maps) การส้ารวจดินแบบนี้เป็นการส้ารวจดินที่ให้ข้อสนเทศทางดินอย่างละเอียดมาก 
ใช้เพ่ือจุดประสงค์ที่จะประเมินลักษณะของดินที่ต้องการใช้อย่างเข้มข้นมาก ในบริเวณเล็กๆ เช่น ในแปลง
ทดลองการเกษตร หรือในโครงการทางวิศวกรรมที่ละเอียด มาตราส่วนของแผนที่พ้ืนฐานในการส้ารวจและ
แผนที่พิมพ์ต้องใหญ่กว่า 1:5,000 ขนาดพ้ืนที่ขั้นต่้า (ขนาดขั้นต่้าของขอบเขตหน่วยแผนที่ดิน ไม่ว่าจะใน
แผนที่ดินมาตราส่วนใดใช้ประมาณ 1 ตารางเซนติเมตร ที่จะลงขอบเขตบนแผนที่ เท่ากับ 0.3 เฮกตาร์ หรือ
เล็กกว่า 

หน่วยแผนที่ดิน ใช้ประเภทของชนิดดิน (phase of soil types) ชุดดิน และดิน
คล้าย (soil variants) ที่ก้าหนดพิสัยความแตกต่างของประเภทดินอย่างแคบ 
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2) การส้ารวจดินและแผนที่ดินละเอียดมาก (very detailed soil surveys and 
soil maps) การส้ารวจดินแบบนี้ เป็นการส้ารวจดินที่ให้ข้อสนเทศทางดินอย่างละเอียดมาก โดยมี
จุดประสงค์ที่จะประเมินลักษณะต่างๆของชนิดดินที่จะต้องการใช้อย่างเข้มข้น หรือเพ่ือการศึกษาด้านอ่ืนๆ
อย่างละเอียด เช่น ใช้ในการวางแผนการทดลองในแปลงทางด้านการเกษตร หรือใช้ในการวางแผนการ
จัดการฟาร์มอย่างละเอียด และในการพิจารณาความเหมาะสมของวิธีเตรียมที่ดินเพ่ือการปลูกพืช เป็นต้น 
มาตราส่วนของแผนที่ทั้งแผนที่พ้ืนฐานที่ใช้ส้ารวจ หรือแผนที่พิมพ์อยู่ในพิสัย 1:5,000 ถึง 1:10,000 และ 
ขนาดพ้ืนที่ขั้นต่้าท่ีจะลงขอบเขตบนแผนที่ มีพิสัยระหว่าง 0.5 ถึง 1 เฮกตาร์ (3 ถึง 6.25 ไร่) 

หน่วยแผนที่ดิน ใช้ประเภทของชนิดดิน ชุดดิน และดินคล้าย อาจรวมหน่วยดิน
เชิงซ้อนของหน่วยต่างๆ เหล่านี้อยู่ด้วยได้ การก้าหนดพิสัยความแตกต่างประเภทดินของแผนที่ และการ
ส้ารวจแบบนี้จะกว้างขึ้นกว่าแบบละเอียดมากพิเศษ 

แผนที่พ้ืนฐานที่ใช้ในการส้ารวจดินภาคสนาม แบบละเอียดมากทั้งสองอย่างนี้
จะต้องเป็นแผนที่มาตราส่วนใหญ่ (เช่น 1:2,000 ถึง 1:10,000) ที่มีความแน่นอน มีรายละเอียดมาก เพ่ือ
การก้าหนดต้าแหน่งต่างๆในสนามอย่างถูกต้อง ปกติจะใช้แผนที่สภาพภูมิประเทศมาตราส่วนใหญ่ ระวาง
ใหม่สุดที่มีความแน่นอนหรือแผนที่ระดับ (Contour Map) ที่ท้าขึ้นใหม่ และภาพถ่ายทางอากาศที่ได้ท้าการ
ขยายหรือถ่ายใหม่ตามมาตราส่วนที่ต้องการ โดยเป็นแผนที่พ้ืนฐานออกส้ารวจ และใช้แผนที่สภาพภูมิ
ประเทศหรือแผนที่ระดับเป็นแผนที่พ้ืนฐานประกอบในการส้ารวจและในการพิมพ์ 

3) การส้ารวจดินและแผนที่ดินละเอียด (detailed soil surveys and soil maps) 
การส้ารวจแบบนี้เป็นการส้ารวจดินที่ให้ข้อสนเทศทางดินอย่างละเอียดในระดับพิสัยความหนาแน่นของจุด
ตรวจสอบในสนาม ตั้งแต่ 1 จุดต่อ 8 เฮกตาร์ ถึง 1 จุดต่อ 12.5 เฮกตาร์ (1 จุดต่อ 50-80 ไร่) และ
เหมาะสมส้าหรับการใช้ประเมินลักษณะดินชนิดต่างๆ เ พ่ือใช้ในการวางแผนฟาร์มระดับไร่นา หรือวาง
แผนการชลประทานอย่างละเอียด หรืออาจจะใช้ในการเสนอสถานที่เพ่ือเป็นสถานีทดลองการเกษตรเป็น
ต้นมาตราส่วนของพ้ืนที่พ้ืนฐานที่ใช้ในขณะท้าการส้ารวจภาคสนาม จะมีพิสัยตั้งแต่ 1:5,000 ถึง 1:30,000 
และมาตราส่วนในการพิมพ์แผนที่ จะอยู่ในพิสัย 1:10,000 ถึง 1:30,000 และขนาดพ้ืนที่ขั้นต่้าที่จะลง
ขอบเขตบนแผนที่ มีพิสัยระหว่าง 1 ถึง 10 เฮกตาร์ (6.25 ถึง 62.5 ไร่) 

หน่วยของแผนที่ดิน จะใช้ประเภทของชนิดดิน ของชุดดิน และของหน่วยดิน
คล้าย และมีหน่วยดินสัมพันธ์ หรือหน่วยดินเชิงซ้อนของหน่วยต่างๆ เหล่านี้ปนอยู่ด้วยได ้

ส้าหรับแผนที่พ้ืนฐานที่ใช้ในการส้ารวจและเขียนแผนที่ จะมีลักษณะเหมือนกับ
แผนที่พ้ืนฐานที่ใช้ในการส้ารวจเข้มข้นมาก 2 แบบ ที่กล่าวมาแล้ว คือ แผนที่สภาพภูมิประเทศ และ
ภาพถ่ายทางอากาศที่ใหม่ มาตราส่วนใหญ่ และมีความแน่นอน 

4) การส้ารวจดินและแผนที่ดินค่อนข้างละเอียด (semi-detailed soil surveys 
and soil map) การส้ารวจดินแบบนี้เป็นการส้ารวจดินที่เหมาะกับบริเวณกว้างกว่าการส้ารวจดินและแผน
ที่ดินละเอียดมาก และจะใช้ข้อสนเทศทางดินละเอียดน้อยกว่าด้วย ความหนาแน่นของจุดตรวจสอบใน
สนาม    1 จุดต่อ 150 ไร่ (4-6 จุดต่อตารางกิโลเมตร) แต่ว่าจะมีข้อมูลต่างๆเพียงพอเกี่ยวกับชนิด ลักษณะ 
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และการแจกกระจายเชิงภูมิศาสตร์ของดิน เพ่ือการวางแผนพัฒนาและด้าเนินการที่ค่อนข้างจ้ากัด เช่น 
เหมาะส้าหรับใช้ส้ารวจประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาและด้าเนินการที่ค่อนข้างจ้ากัด เช่น 
เหมาะส้าหรับใช้ส้ารวจประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ้าเภอ เช่น เพ่ือการ
สร้างเข่ือน การวางแผนชลประทาน การระบายน้้า หรือการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ  

มาตราส่วนของแผนที่พ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการส้ารวจจะอยู่ในพิสัย 1:20,000 ถึง 
1:50,000 และมาตราส่วนการพิมพ์แผนที่จะอยู่ในพิสัย 1:25,000 ถึง 1:60,000 ขนาดพ้ืนที่ขั้นต่้าที่จะลง
ขอบเขตบนแผนที่มีพิสัยระหว่าง 6 ถึง 36 เฮกตาร์ (37.5 ถึง 225 ไร่) 

แผนที่พ้ืนฐานที่ใช้ในการพิมพ์แผนที่ดิน จะใช้แผนที่สภาพภูมิประเทศที่มีความ
แน่นอน หรือแผนที่โมเสกควบคุม หรือกึ่งควบคุมของภาพถ่ายทางอากาศ (controlled or semi-
controlled photomosaics) ส่วนแผนที่พ้ืนฐานที่ใช้ในการส้ารวจภาคสนามใช้ภาพถ่ายทางอากาศ หน่วย
แผนที่ดินที่จะใช้ประเภทของชนิดดิน ของชุดดิน และของหน่วยดินคล้าย และมีหน่วยดินสัมพันธ์ หรือ
หน่วยดินเชิงซ้อนของหน่วยต่างๆเหล่านี้ปนอยู่ด้วย  

5) การส้ารวจดินและแผนที่ดินค่อนข้างหยาบ (detailed reconnaissance soil 
surveys and soil maps) การส้ารวจดินแบบนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิด ลักษณะการแจกกระจายทาง
ภูมิศาสตร์ของดินของบริเวณที่ค่อนข้างกว้างขวาง ความหนานานของการเจาะดินส้ารวจใช้ 1 จุด ต่อ 1-2 
ตารางกิโลเมตร หน่วยแผนที่ดินใช้ วงศ์ดิน ชุดดิน หน่วยดินคล้าย หน่วยดินสัมพันธ์ของชุดดิน และประเภท
ดินของหน่วยต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี้ การส้ารวจดินระดับนี้จะมีประโยชน์มากกับการใช้ประเมินศักยภาพของ
บริเวณที่มีพัฒนาการในด้านการใช้น้อย หรือการประเมินศักยภาพของดินในการวางแผนการใช้ที่ ดินใน
ภูมิภาคหนึ่งๆ แม้ว่าหน่วยแผนที่ดินจะมีหน่วยเจือปนอยู่มากก็ตาม แต่ก็ยังสามารถใช้ในการท้านายพืชที่
เหมาะสมในการปลูกประกอบการประเมินผลผลิต และหาแนวทางจัดการที่ดิน เป็นแผนที่ที่ใช้มากในระดับ
การวางแผนขั้นจังหวัด และขั้นภาค เช่น ในโครงการชลประทาน หรือโครงการระบายน้้า เป็นต้น 

แผนที่พ้ืนฐานที่ใช้ในการออกส้ารวจภาคสนาม ควรจะมีพิสัยของมาตราส่วน
ระหว่าง 1:40,000 ถึง 1:100,000 และมาตราส่วนของการพิมพ์แผนที่อยู่ในพิสัย 1:50,000 ถึง 1:100,000      
(กรมพัฒนาที่ดิน ใช้ 1:100,000) และขนาดพ้ืนที่ขั้นต่้าสุดที่สามารถเขียนขอบเขตลงในแผนที่ได้มีพิสัย
ระหว่าง 25-100 เฮกตาร์ (156 ถึง 625 ไร่) 

แผนที่พ้ืนฐานในการพิมพ์ใช้แผนที่สภาพภูมิประเทศที่มีความแน่นอน หรือ
โมเสกของภาพถ่ายทางอากาศ ส่วนแผนที่พ้ืนฐานที่ใช้ในการออกส้ารวจส่วนใหญ่จะใช้ภาพถ่ายทางอากาศ
ที่ใหม่ๆ  

6) การส้ารวจดินและแผนที่ดินหยาบ (reconnaissance soil surveys and soil 
maps) การส้ารวจดินแบบนี้เป็นการส้ารวจดินเพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะ และการแจก
กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของดินต่างๆ ในบริเวณที่กว้างขวาง หน่วยของแผนที่ดินจะใช้หน่วยในขั้นการจ้าแนก
ระดับสูง เช่น กลุ่มดินใหญ่ หรือกลุ่มดินหลัก หรือหน่วยดินสัมพันธ์ ของหน่วยในขั้นจ้าแนกดินดังกล่าวและ
หน่วยอ่ืนๆ เช่น ชุดดิน วงศ์ดิน กลุ่มดินย่อยและประเภทที่ดิน (land types) ความหนาแน่นในการเจาะ
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ตรวจสมบัติของดินในสนามใช้ 1 หลุมต่อพ้ืนที่ 12.5 ตารางกิโลเมตร แผนที่ดินแบบนี้จะแสดงถึง
ความสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์กว้างๆ ระหว่างดิน ซึ่งแสดงความแตกต่างกันระหว่างภูมิภาค เพราะฉะนั้นจะ
เหมาะต่อการใช้วางแผนการพัฒนาระดับภาคและประเทศ และจะมีข้อมูลแสดงถึงบริเวณต่างๆ ที่สมควรจ้า
ท้าการส้ารวจขั้นละเอียดต่อไป  

มาตราส่วนของแผนที่พ้ืนฐาน มีพิสัยของมาตราส่วน 1:75,000 ถึง 1:200,000 
และมาตราส่วนในการพิมพ์แผนที่ มีพิสัยระหว่าง 1:100,00 ถึง 1:500,000 ขนาดของพ้ืนที่ขั้นต่้า ที่
สามารถลงขอบเขตได้ในแผนที่ มีพิสัยระหว่าง 100 ถึง 2,500 เฮกตาร์ (625 ถึง 15,625 ไร่) 

แผนที่สภาพภูมิประเทศที่มีความแน่นอน และโมเสกของภาพถ่ายทางอากาศ ใช้
เป็นแผนที่พ้ืนฐานได้ท้ังเพ่ือการพิมพ์แผนที่  และการออกศึกษาภาคสนาม และในบริเวณเริ่มต้นการส้ารวจ
ที่มีลักษณะของสภาพภูมิประเทศเป็นตัวแทนพอ อาจใช้ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วนใหญ่ประกอบ เพ่ือ
ประโยชน์ในการก้าหนดหน่วยแผนที่ดินต่างๆ 

7) การส้ารวจดินและแผนที่ดินหยาบมาก (exploratory soil surveys and soil 
maps) การส้ารวจดินแบบนี้ เป็นการส้ารวจดินที่มีการออกตรวจลักษณะดินภาคสนามน้อยมาก แต่ทุกจุดที่
มีการตรวจสอบในสนาม จะต้องลงต้าแหน่งไว้ในแผนที่ และแผนที่พ้ืนฐานในการส้ารวจ ควรมีมาตราส่วน
อยู่ในพิสัย 1:100,000 ถึง 1:250,000 แต่มาตราส่วนในการพิมพ์แผนที่ จะแตกต่างกันได้มากตั้งแต่ 
1:250,000 ถึง 1:1,000,000 ขนาดพ้ืนที่ต่้าสุด ที่ลงในขอบเขตของพ้ืนที่ มีพิสัยอยู่ในช่วง 625 ถึง 10,000 
เฮกตาร์ และในบริเวณที่ไม่มีการตรวจลักษณะของดินในสนาม จะใช้การแปลความหมายจากข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ ในการท้าแผนที่ดิน โดยวิธีการส้ารวจแบบนี้ จะใช้ข้อมูลต่างๆทางสภาพภูมิประเทศ สภาพ
ภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณ และธรณีวิทยา ที่มีอยู่แล้วเข้าช่วยประกอบ เพ่ือก้าหนดขอบเขตของหน่วยแผน
ที่ดินและใช้แผนที่สภาพภูมิประเทศเป็นหลัก  

8) การส้ารวจดินและแผนที่ดินแบบกว้าง (synthesis or schematic soil 
surveys and soil maps) การส้ารวจดินแบบนี้ปกติจะไม่มีการตรวจสอบลักษณะดินในสนามเอง หน่วย
แผนที่และขอบเขตของหน่วยแผนที่ดินทั้งหมด จะเขียนจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และแผนที่ที่มีอยู่แล้ว มาตรา
ส่วนในการพิมพ์ ปกติจะใช้ 1:1,000,000 หรือเล็กกว่า และจะใช้แผนที่สภาพภูมิประเทศเป็นแผนที่พ้ืนฐาน 
ขนาดพ้ืนที่ที่เล็กท่ีสุดที่เขียนขอบเขตลงบนแผนที่ ประมาณ 10,000 เฮกตาร์ หรือใหญ่กว่า 

โดยทั่วไปในปัจจุบัน นอกจากแผนที่ดินทั่วไป ซึ่งท้าขึ้นเป็นครั้งคราวแล้ว การ
ส้ารวจดินและชนิดของแผนที่ดินที่ท้ากันมากในประเทศไทย เป็นแบบค่อนข้างหยาบลงไปถึงละเอียดมาก 
ซ่ึงใช้ประโยชน์ต่างๆกัน การส้ารวจดินและแผนที่ดินค่อนข้างหยาบ ซึ่งท้าเป็นรายจังหวัดทั้งประเทศและ
ขณะนี้ได้ท้าการส้ารวจเสร็จสิ้นแล้ว และที่ท้ากันมากที่สุดในขณะนี้คือ การส้ารวจดินและแผนที่ดินค่อนข้าง
ละเอียด ในบริเวณที่คาดว่าจะมีศักยภาพในการใช้เข้มข้นต่อไปและในโครงการที่ต้องการจะประเมิน
ศักยภาพของที่ดินประกอบการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น เขื่อน การชลประทาน และการระบายน้้า เป็นต้น 
ส้าหรับการส้ารวจขั้นละเอียดกว่า 2 ระดับที่กล่าวมา ใช้ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินทาง
การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ (เอิบ, 2548) โดยในโครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทินใช้การส้ารวจดินและ
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แผนที่ดินเพียง 3 ระดับ คือ การส้ารวจดินและแผนที่ดินค่อนข้างหยาบ การส้ารวจดินและแผนที่ดิน
ค่อนข้างละเอียด และการส้ารวจดินและแผนที่ดินละเอียด 

3.7.3 การจ้าแนกดิน (soil classification) หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยการแจกแจงดินชนิด
ต่างๆ  ออกเป็นหมวดหมู่ในระดับต่างๆ ของความคล้ายคลึงกันของสมบัติของดินและลักษณะการเกิดของ
ดินตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาดินเป็นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือรวบรวม
ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับดิน 2) เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับดินมากที่สุดในลักษณะที่จดจ้าได้ง่ายที่สุด 3) เพ่ือให้
ภาพพจน์เชิงโครงสร้างของความเกี่ยวพันกันของดินที่จะท้าให้สามารถสื่อความหมายกันได้ 4) เพ่ือชี้ให้เห็นหรือ
แสดงความสัมพันธ์ของดินต่างๆ และชั้นต่างๆ ในกลุ่มของดินทั้งหมด  5) เพ่ือแสดงให้เห็นและให้เรียนรู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ใหม่ๆ หลักการใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยได้มีความรู้มาก่อนเกี่ยวกับดิน  6) เพ่ือก้าหนดกลุ่มหรือ
ชั้นต่างๆ ที่จะสามารถใช้เป็นหลักในการวิจัยและทดลอง หรือการวางแผนการวิจัยในการศึกษาเรื่องดิน  7) 
เพ่ือแจกแจงดินออกเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่อย่างมีเหตุผลในเชิงการใช้ด้านต่างๆ เช่น เพ่ือท้านายพฤติกรรม 
เพ่ือหาวิธีการที่ดีที่สุดในการใช้ดิน เพ่ือประมาณความสามารถในเชิงการผลิตของดิน เพ่ือแจกแจงปัญหา
ชนิดต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหลักการพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ดิน และเพ่ือให้
แนวทางหรือสื่อที่ช่วยในการถ่ายทอดข้อสนเทศและเทคโนโลยี (เอิบ, 2548) 

3.7.4 แผนที่ดิน (soil maps) หมายถึง แผนที่ที่แสดงการกระจาย (distribution) ทาง
ภูมิศาสตร์ ของดินชนิดต่างๆ ซึ่งมีสมบัติที่เกี่ยวข้องกันและเป็นลักษณะตามธรรมชาติของดินที่พบในการ
ส้ารวจ (เอิบ, 2548) 

3.7.5 หน่วยแผนที่ดิน (soil mapping units) หมายถึง ชนิด หรือกลุ่มของดินที่เขียน
ขอบเขต   แสดงไว้ในแผนที่ดินนั้นๆ หน่วยแผนที่ดินจะมีชื่อซึ่งอาจจะเป็นชื่อทางการจ้าแนกชนิดของดิน
ตามระบบใดระบบหนึ่ง หรืออาจจะเป็นชื่อที่ใช้เฉพาะทางการส้ารวจที่แสดงให้เห็นภาพพจน์ของสภาพ
ธรรมชาติเชิงภูมิศาสตร์ของบริเวณนั้นๆ ที่มีความหมายเก่ียวข้องกับดินพอที่จะน้ามาแปลความหมายเพ่ือใช้
ประโยชน์ได้ (เอิบ, 2548) ในหน่วยแผนที่ดินหนึ่งๆ จะประกอบด้วยชุดดินหนึ่งชนิดหรือมากกว่า ซึ่งถ้ามี
ลักษณะเด่นของดินเพียงชนิดเดียว เรียกว่า หน่วยดินเดี่ยว (soil consociation) หรือมีสมบัติดินที่เด่นหลาย
ชนิดพอๆ กัน เรียกว่า หน่วยดินสัมพัทธ์ (soil association) หน่วยดินเชิงซ้อน (soil complex) หรือหน่วย
ดินศักย์เสมอ (undifferentiated group) (ส่วนมาตรฐานการส้ารวจจ้าแนกดินและที่ดิน, 2547) 

1) หน่วยดินเดี่ยว (soil consociation)  เป็นหน่วยแผนที่ที่ประกอบด้วยหน่วย
จ้าแนกดินเดี่ยว (single soil taxon) หรือ หน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) เป็นส่วนใหญ่โดย
อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีเนื้อที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของพ้ืนมี่ปรากฏอยู่บนแผนที่ในแต่ละขอบเขต หน่วยปะปน 
(inclusions) ที่เหลือจะเป็นดินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์เท่าเทียมกับหน่วย
ดินหลักหรือ ที่เราเรียกว่าดินคล้ายคลึงกัน หรือเหมือนกัน (similar soils) ในกรณีที่ได้รวมเอาดินที่ไม่
คล้ายคลึงกันหรือไม่เหมือนกัน (dissimilar soils) มาไว้ในหน่วยแผนที่ดังกล่าว ถ้าลักษณะที่แตกต่างกันนั้น
เป็นข้อจ้ากัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องมีพ้ืนที่รวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของพ้ืนที่หน่วยดินหลัก หรือถ้า
ลักษณะที่แตกต่างกันนั้นไม่เป็นข้อจ้ากัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องมีพ้ืนที่รวมไม่เกินร้อยละ 25 ของพ้ืนที่
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หน่วยดินหลัก แต่ปกติแล้วการรวมดินที่ไม่เหมือนกันและมีข้อจ้ากัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินในหน่วยเดี่ยว ถ้า
ดินนั้นมีความแตกต่างกันชัดเจนมากในด้านศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินกับหน่วยดินหลัก ดินแต่ละชนิดที่
แตกต่างกันนั้นเมื่อรวมกันไว้จะต้องมีเนื้อที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของพ้ืนที่หน่วยดินหลัก  เช่น ชุดดินโคราช 
(Khorat:Kt)  ที่ดินหินพ้ืนโผล่ (Rock outcrop : RC) เป็นต้น 

2) หน่วยดินสัมพันธ์  (soil association) เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั้น ๆ 
มีดินตั้งแต ่2 ชนิดขึ้นไปหรือดินกับพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas)   ซึ่งจะเกิดควบคู่กันเสมอ และ
มีความสัมพันธ์กันในทางสภาพพ้ืนที่ เช่น ดิน A พบอยู่บนที่ดอนและดิน B พบอยู่ในที่ลุ่ม แต่เนื่องจาก
ข้อจ้ากัดในเรื่องของมาตราส่วนแผนที่จึงไม่อาจแยกขอบเขตออกจากกันได้  โดยปกติจะก้าหนดไว้ที่มาตรา
ส่วน 1:24,000 หรือ มาตราส่วนเล็กกว่า  การให้ชื่อหน่วยแผนที่จะใช้ชื่อของดินหรือที่ดินอ่ืนๆที่พบ เป็นชื่อ
หน่วยแผนที่ โดยชื่อดินหรือพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่มีเนื้อที่มากจะเขียนน้าหน้า หากเขียนเป็นสัญลักษณ์ ใช้
เครื่องหมาย “ / ” คั่น และต้องแสดงบอกสัดส่วนของดินหรือที่ดินอ่ืนๆที่พบในขอบเขตนั้นๆด้วย เช่น  A/B 
สัดส่วน 60/40 หรือ 70/30 เป็นต้น 

3) หน่วยดินเชิงซ้อน (soil complex) เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั้น ๆ  มี
ดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป หรือดินกับพื้นที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) เช่นเดียวกับหน่วยดินสัมพันธ์  
แม้ว่ามาตราส่วนของแผนที่จะใหญ่ขึ้น (1:24,000 หรือ มาตราส่วนใหญ่กว่า) ก็ยังไม่สามารถแยกขอบเขตของ
ดินหรือพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดเหล่านั้นออกจากกันได้ อาจจะเนื่องจากการเกิดมีความซับซ้อน การใช้ชื่อหน่วยแผนที่
จะใช้ชื่อของดินหรือหน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่พบ เป็นชื่อของหน่วยแผนที่ โดยดินหรือพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่มี
เนื้อที่มากจะเขียนน้าหน้าและเรียงกันไปตามล้าดับ หากเขียนเป็นสัญลักษณ์ใช้เครื่องหมาย “ - ” คั่น และ
ต้องแสดงบอกสัดส่วนของดินหรือที่ดินอ่ืนๆที่พบด้วย เช่น A-B สัดส่วน 60-40 หรือ 70-30 เป็นต้น 

4) หน่วยดินศักย์เสมอ (undifferentiated group) เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายใน
ขอบเขตนั้น ๆ  มีดินตั้งแต่ 2 ดินขึ้นไป แต่ดินทั้งหมดนั้นไม่มีความแตกต่างในด้านของการน้าไปใช้ประโยชน์
และการจัดการดิน จึงไม่มีความจ้าเป็นที่จะต้องแยกขอบเขตออกจากกัน การให้ชื่อหน่วยแผนที่ดินจะใช้ชื่อ
ของดินทั้งหมด โดยดินที่พบท่ีมีเนื้อที่มากจะเขียนน้าหน้าและเรียงกันไปตามล้าดับ หากเขียนเป็นสัญลักษณ์
ใช้เครื่องหมาย “ & ” คั่น และต้องแสดงบอกสัดส่วนของดินที่พบด้วย เช่น  A&B สัดส่วน 60&40 หรือ 
70&30 เป็นต้น 

3.7.6 กลุ่มชุดดิน (group of soil series) เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดิน
พัฒนาขึ้นมา โดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติและศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่
คล้ายคลึงกันมาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการให้ค้าแนะน้า การตรวจสอบลักษณะดิน การใช้
ที่ดินและการจัดการดินที่เหมาะสม ได้จัดจ้าแนกเป็น 62 กลุ่มชุดดินด้วยกัน โดยแบ่งตามสภาพที่พบ
ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ (ส้านักส้ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2548)  

1) กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่ม พบในบริเวณที่ลุ่ม การระบายน้้าของดินเลวมาก เลว 
หรือค่อนข้างเลว มักมีน้้าแช่ขังในฤดูฝน ไม่เหมาะส้าหรับเพาะปลูกพืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น ประกอบด้วย
กลุ่มชุดดินดังต่อไปนี้ 
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(1) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเหนียว ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1 3 4 5 6 และ 7 
(2) กลุ่มชุดดินที่มีการยกร่อง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 8 
(3) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเปรี้ยวจัด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 2 9 10 11 และ 14 
(4) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเลนชายทะเล ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 12 และ 13 
(5) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินทรายแป้งที่เกิดจากตะกอนล้าน้้า ได้แก่ กลุ่มชุด

ดินที่ 15 และ 16 
(6) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนละเอียด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 17 และ 18 
(7) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนหยาบ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 19 21 22 และ 59 
(8) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเค็ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 20 
(9) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินทราย ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 23 และ 24 
(10) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินตื้น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 25  
(11) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินอินทรีย์ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 57 และ 58 

2) กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดอน พบในบริเวณพ้ืนที่ดอน หมายถึง ดินที่ไม่มีน้้าแช่ขัง มีการ
ระบายน้้าดี ดีปานกลาง ค่อนข้างมาก หรือมากเกินไป สภาพพ้ืนที่อาจเป็นที่ราบเรียบ ลูกคลื่น หรือเนินเขา 
ใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น ซึ่งต้องการน้้าน้อย ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มชุดดินที่อยู่ในเขตดินแห้ง 
- กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเหนียว ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 28 29 30 และ 31 
- กลุ่มชุดดินที่เป็นดินริมแม่น้้าหรือตะกอนน้้าพารูปพัด ได้แก่ กลุ่ม 

ชุดดินที่ 33 และ 38 
- กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนละเอียด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 35 และ 36 
- กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนหยาบ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 40 และ 60 
- กลุ่มชุดดินที่เป็นดินทราย ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 41 และ 44 
- กลุ่มชุดดินที่เป็นดินตื้น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46 47 48 และ 49 
- กลุ่มชุดดินที่พบชั้นมาร์ล ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 52 และ 54 
- กลุ่มชุดดินที่เป็นดินลึกปานกลาง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 37 55 และ 56  
- กลุ่มชุดดินที่เป็นดินดาดเชิงเขา ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 61 

(2) กลุ่มชุดดินที่อยู่ในเขตดินชื้น 
- กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเหนียว ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26 และ 27  
- กลุ่มชุดดินที่เป็นดินทรายแป้งละเอียดหรือดินร่วนริมแม่น้้า ได้แก่ 

กลุ่มชุดดินที่ 32 
- กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนละเอียด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 34 
- กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนหยาบ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 39 
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- กลุ่มชุดดินที่เป็นดินทราย ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 42 และ 43 
- กลุ่มชุดดินที่เป็นดินตื้น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 45 และ 51 
- กลุ่มชุดดินที่เป็นดินลึกปานกลาง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 50 และ 53 

3) กลุ่มชุดดินที่มีความลาดชันสูง กลุ่มชุดดินที่มีความลาดชันมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62 

การเขียนหน่วยแผนที่กลุ่มชุดดิน และค้าอธิบาย เช่น  
- กลุ่มชุดดินที่ 33 หมายถึง กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
- กลุ่มชุดดินที่ 33B หมายถึง กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์
- กลุ่มชุดดินที่ 4/33 หมายถึง หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 4 มีความลาดชัน 0-2 

เปอร์เซ็นต์  และกลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 
3.7.7 ชุดดิน (soil series) เป็นหน่วยการจ้าแนกดินระดับต่้าสุดในระบบอนุกรมวิธานดินที่

อาศัยสมบัติต่างๆ ของดิน เช่น ความหนาของชั้นดิน ความลึกของดิน การจัดเรียงตัวของชั้นดิน โครงสร้าง
ของดิน สีดิน เนื้อดิน ปฏิกิริยาดิน อัตราร้อยละความอ่ิมตัวเบส ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน การยืดหดตัว
ของดิน ปริมาณคาร์บอเนตและเกลือชนิดต่างๆ ปริมาณอินทรียวัตถุหรือฮิวมัสในดิน เศษหิน ก้อนกรวดหรือ
ลูกรัง องค์ประกอบของแร่ในดิน วัตถุต้นก้าเนิดดินและสิ่งเจือปนอื่นๆ ในดินเป็นข้อพิจารณา ซึ่งสมบัติต่างๆ 
เหล่านี้สามารถตรวจสอบได้ในสนาม การให้ชื่อชุดดิน ใช้ชื่อสถานที่ เช่น ชื่อจังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หรือชื่อ
ของสถานที่ที่มีลักษณะเด่นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในพ้ืนที่ที่พบดินนั้นครั้งแรก (ส่วนมาตรฐานการ
ส้ารวจจ้าแนกดินและที่ดิน, 2547) 

3.7.8 ดินคล้าย (soil variants) เป็นหน่วยแผนที่ดินในลักษณะเดียวกับชุดดิน แต่มี
ลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างและสามารถแยกออกจากชุดดินนั้นๆ ได้ตามระบบการจ้าแนกดิน ซึ่งเป็น
ดินที่พบใหม่และได้แสดงไว้เป็นหน่วยแผนที่ดินในมาตราส่วนที่เหมาะสม ระดับการแปลความหมายข้อมูล
และการใช้ประโยชน์ที่ดินในการส้ารวจดินระดับต่างๆ ที่แตกต่างกัน มีเนื้อที่รวมกันมากกว่า 5,000 ไร่ (8 ตาราง
กิโลเมตร) การเรียกชื่อควรใช้ชื่อที่มีลักษณะใกล้เคียงกับชุดดินนั้นมากที่สุด (ส่วนมาตรฐานการส้ารวจ
จ้าแนกดินและท่ีดิน, 2547) 

3.7.9 หน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) ได้แก่ พ้ืนที่บ่อทราย บ่อลูกรัง บ่อ
เลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา แหล่งน้้า ที่อยู่อาศัย และสถานที่ราชการ เป็นต้น 

3.7.10 ประเภทของชุดดินหรือดินคล้าย (phases of soil series or soil variants) เป็น
หน่วยแผนที่แบ่งย่อยออกไปจากชุดดิน เนื่องจากมีสมบัติดินหลายประการที่สามารถน้าไปแปลความหมาย
เพ่ือการใช้ประโยชน์และการจัดการต่างๆ ของดินได้ ลักษณะหรือสมบัติดินที่น้ามาใช้เป็นประเภทของชุด
ดินหรือดินคล้าย ได้แก่ เนื้อดินตอนบน (phases of surface texture) ความลาดชันของพ้ืนที่ (phases of 
slope) ความลึกของดิน (phases of soil depth) และการกร่อนของดิน (phases of soil erosion) เป็นต้น 
(ส่วนมาตรฐานการส้ารวจจ้าแนกดินและที่ดิน, 2547) 
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3.7.11 สมบัติของดินที่น้ามาใช้เป็นหน่วยแผนที่ในระดับประเภทดิน ประกอบด้วย 
1) ประเภทเนื้อดินบน (phases of soil surface texture) 

(1) ประเภทดินบนที่เป็นดินแร่ (phases of soil mineral surface 
texture) 

เนื้อดินบนที่ใช้เขียนเป็นหน่วยแผนที่ดินเป็นเนื้อดินบนเฉลี่ยตั้งแต่ผิว
ดินลงไปจนถึงความลึก 25 เซนติเมตรจากผิวดิน ทั้งนี้เนื่องมาจากความแตกต่างหรือความหลากหลายของ
ชั้นไถพรวนในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของเครื่องจักรกลหรือการใช้แรงงานจากสัตว์ แต่
โดยทั่วไปแล้วพืชที่มีระบบรากสั้น เช่น พืชไร่ ต้องการหน้าดินหนาประมาณ 25 เซนติเมตร ก็เพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตแล้ว ดังนั้น จึงค้านวณเนื้อดินเฉลี่ยในช่วงความลึก 0-25 เซนติเมตร เนื้อดินบนที่ใช้เขียน
เป็นหน่วยแผนที่ดิน แบ่งออกได้ 12 ชั้น ดังนี้ 

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

ดินทรายปนดินร่วน (ls : loamy sand) เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาค
ขนาดทรายร้อยละ 70-91 และมีปริมาณอนุภาคขนาดทรายแป้งรวมกับ 1.5 เท่าของอนุภาคดินเหนียวตั้งแต่
ร้อยละ 15 ขึ้นไป และมีปริมาณอนุภาคขนาดทรายแป้งรวมกับ 2 เท่าของอนุภาคดินเหนียวจะต้องน้อยกว่า
ร้อยละ 30 

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

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

ดินร่วนปนทรายแป้ง (sil : silt loam) เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาค
ทรายแป้งตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป อนุภาคดินเหนียวร้อยละ 12-27 หรือมีอนุภาคทรายแป้งร้อยละ 50-80 และ
อนุภาคดินเหนียวน้อยกว่าร้อยละ 12 

ดินร่วน (l : loam) เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาคดินเหนียวร้อยละ     
7-27 อนุภาคทรายแป้ง ร้อยละ 28-50 และอนุภาคทรายน้อยกว่าร้อยละ 52 

ดินร่วนเหนียวปนทราย (scl : sandy clay loam) เป็นดินที่
ประกอบด้วยอนุภาคดินเหนียว ร้อยละ 20-35 อนุภาคทรายแป้งน้อยกว่าร้อยละ 28 และอนุภาคทรายตั้งแต่
ร้อยละ 45 ขึ้นไป 

ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (sicl : silty clay loam) เป็นดินที่
ประกอบด้วยอนุภาคดินเหนียว ร้อยละ 27-40 และอนุภาคทรายไม่เกินร้อยละ 45 
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ดินร่วนปนดินเหนียว (cl : clay loam) เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาค
ดินเหนียว ร้อยละ 27-40 และอนุภาคทรายมากกว่าร้อยละ 20-46 

ดินเหนียวปนทราย (sc : sandy clay) เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาคดิน
เหนียวตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไป และอนุภาคทรายตั้งแต่ร้อยละ 45 ขึ้นไป 

ดินเหนียวปนทรายแป้ง (sic : silty clay) เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาค
ดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป อนุภาคทรายไม่เกินร้อยละ 45 และอนุภาคทรายแป้งมากกว่าร้อยละ 40 

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

(2) ประเภทกลุ่มของเนื้อดินบนที่เป็นวัสดุดินแร่ (phases of mineral 
surface texture groups) 

กรณีของประเภทเนื้อดินบนมีความหลากหลายมาก ท้าให้หน่วยแผน
ที่ดินมีเป็นจ้านวนมาก ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดหน่วยแผนที่ลง อาจจัดรวมเป็นประเภทของกลุ่มเนื้อดินบนที่
อยู่ระดับกลางๆ หรือเป็นกลุ่มเนื้อดินบนระดับหยาบ การรวมกลุ่มอาจท้าได้ 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มเนื้อดิน
บนที่ระดับกลางๆ และกลุ่มเนื้อดินบนระดับหยาบ (ตารางที่ 1) 

(3) ประเภทเนื้อดินบนที่เป็นดินอินทรีย์ (phases for soil organic 
material surface texture) 

ประเภทเนื้อดินบนที่เป็นวัสดุดินอินทรีย์ ใช้หลักเกณฑ์พิจารณา
เช่นเดียวกับประเภทเนื้อดินบนที่เป็นวัสดุดินแร่ เนื้อดินบนประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้กับดินที่มีชั้นวัสดุอินทรีย์
หนาหรือเป็นดินในอันดับฮิสโตโซลส์ (histosols) 

วัสดุดินอินทรีย์ (organic soil material) ในกรณีที่ดินอ่ิมตัวด้วยน้้า
หรือเคยอ่ิมตัวด้วยน้้าจะเป็นวัสดุดินอินทรีย์ที่มีคาร์บอนอินทรีย์ตั้งแต่ร้อยละ 18 โดยน้้าหนัก เมื่อมีดิน
เหนียวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปโดยน้้าหนัก หรือมีคาร์บอนอินทรีย์ตั้งแต่ร้อยละ 12 โดยน้้าหนัก เมื่อไม่มีดิน
เหนียว หรือมีคาร์บอนอินทรีย์ตั้งแต่ร้อยละ 12 โดยน้้าหนักรวมกับผลคูณของร้อยละดินเหนียวด้วย 0.1 
(12 + เปอร์เซ็นต์ C x 0.1) เมื่อมีดินเหนียวน้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้้าหนัก (มีคาร์บอนอินทรีย์เป็นสัดส่วน
ระหว่างร้อยละ 12-18 โดยน้้าหนัก เมื่อมีดินเหนียวระหว่างร้อยละ 0-60 โดยน้้าหนัก) ในกรณีที่ดินไม่เคย
อ่ิมตัวด้วยน้้าจะต้องมีคาร์บอนอินทรีย์ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป โดยน้้าหนัก 

ประเภทเนื้อดินบนที่เป็นวัสดุอินทรีย์ แบ่งออกได้ 3 ชนิด ดังนี้ 
- ดินพีต (pt : peat) เป็นดินที่มีเส้นใยมาก (fibric soil material) 
- ดินมักกี้พีต (mkp : mucky peat) เป็นดินที่มีเส้นใยปานกลาง 

(hemic soil material) 
- ดินมัก (mk : muck) เป็นดินที่ไม่มีเส้นใยหรือมีน้อยมาก (sapric soil 

material) 
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ส้าหรับดินอนินทรีย์หรือดินแร่ที่พบในที่ลุ่มต่้าหรือแอ่งต่้า และเนื้อดิน
บนมีสมบัติใกล้เคียงกับดินมัก (muck) แต่มีปริมาณคาร์บอนอินทรีย์น้อยกว่า มีสีคล้้าและร่วนซุย อุ้ม
ความชื้นได้ดี โดยทั่วไปมีอินทรียวัตถุมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ และใช้น้าหน้าเพ่ือขยายเนื้อดินที่เป็นดินแร่ 
เรียกว่า มักก้ี (mucky) เช่น ดินร่วนปนมัก (mkl : mucky loam) 

ตารางที่ 1  ประเภทเนื้อดินบนที่เป็นดินแร่ 

ชั นของเนื อดินบน 
(textural classes) 

กลุ่มเนื อดินบนระดับกลาง 
(intermediate textural groups) 

กลุ่มเนื อดินบนระดับหยาบ 
(broad textural groups) 

ดินทราย 
(s : sand) 
ดินทรายปนดินร่วน 
(ls : loamy sand) 

เนื้อดินหยาบ 
(co : coarse textured) 

ดินทราย (s : sandy) 

ดินร่วนปนทราย 
(sl : sandy loam) 

เนื้อดินหยาบปานกลาง 
(mco : moderately coarse textured) 

ดินร่วน (l : loamy) 

ดินร่วน 
(l : loam) 
ดินร่วนปนทรายแป้ง 
(sil : silt loam) 
ดินทรายแป้ง 
(si : silt) 

เนื้อดินปานกลาง 
(m : medium textured) 

 

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

เนื้อดินละเอียดปานกลาง 
(mf : moderately fine textured) 

 

ดินเหนยีวปนทราย 
(sc : sandy clay) 
ดินเหนียวปนทรายแป้ง 
(sic : silty clay) 
ดินเหนียว 
(c : clay) 

เนื้อดินละเอียด 
(f : fine textured) 

ดินเหนียว (c : clayey) 
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4) ประเภทของการกร่อน (phases of soil erosion) 
การกร่อนของดิน หมายถึง การแตกกระจาย (detachment) และการพัด

พาไป (transportation) ของดินโดยตัวการการกร่อน เช่น โดยน้้า (water erosion) หรือโดยลม (wind 
erosion) การกร่อนของดินแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

(1)  การกร่อนโดยลม (wind erosion) คือ การท้าให้อนุภาคดินเคลื่อนย้าย
จากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งโดยการกระท้าของลม การกร่อนโดยลมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ 
ความเร็วของลม สภาพภูมิประเทศ สมบัติของดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่บริเวณที่เกิดการกร่อน
ส่วนใหญ่เกิดในพ้ืนที่แห้งแล้ง ลมแรง เนื้อดินเป็นทรายและไม่มีพืชขึ้นปกคลุม หรือบริเวณพ้ืนที่แนวแคบๆ 
ตามหาดทราย ชายทะเล 

(2)  การกร่อนโดยน้้า (water erosion) คือ การแตกกระจายและพัดพาโดย
น้้า จะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับวัตถุต้นก้าเนิดดิน ระบบการใช้ที่ดินและการจัดการดิน การกร่อนโดยน้้ามีหลาย
ชนิด ได้แก่ การกร่อนแบบแผ่น (sheet erosion) การกร่อนแบบริ้ว (rill erosion) การกร่อนแบบร่องธาร 
(gully erosion) และการกร่อนแบบท่อ (tunnel erosion) 

ความรุนแรงของการกร่อนแบ่งออกได้เป็น 5 ชั้น ดังนี้ 

สัญลักษณ์ ค้าอธิบาย การสูญเสียของชั้นดิน           
(เปอร์เซ็นต์) * 

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

หมายเหตุ * หมายถึง เปอร์เซ็นต์การสูญเสียของชั้นดิน A และ/หรือชั้นดิน E หรือการ
สูญเสียดินบน 20 เซนติเมตร (ถ้าชั้นดิน A และ/หรือชั้นดิน E ดั้งเดิมมีความหนาน้อยกว่า 20 เซนติเมตร) 

3.7.12 การเขียนหน่วยแผนที่ดิน 
สัญลักษณ์ : ชุดดินหรือดินคล้าย-เนื้อดินบน, ความลาดชัน/ความลึกของดิน, การ

กร่อน (soil series or soil variants - surface texture, slope / depth, erosion) 
ตัวอย่าง Ws-clD/d3,E2 : ชุดดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว 

ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลาง กร่อนปานกลาง (Wang Saphung - clay loam, 12-20 
percent slope/ moderately deep, moderately eroded) 
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3.8 การจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ ใช้วิธีประเมินตามคู่มือการจ้าแนก
ความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย (กองส้ารวจและจ้าแนกดิน, 2543) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.8.1 หลักเกณฑ์การจ้าแนกความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ 
1) ศึกษาลักษณะและสมบัติต่าง ๆ ของดิน ตลอดจนสภาพแวดล้อมบางประการที่

ถือว่าเป็นลักษณะถาวร (permanent soil characteristics) หรือเป็นลักษณะที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลง
และสามารถตรวจสอบได้ มาพิจารณาแบ่งดินออกเป็นหมวดหมู่ตามข้อจ้ากัดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและ
มีผลกระทบต่อผลผลิตของพืชแต่ละประเภทที่น้ามาปลูก ลักษณะต่างๆเหล่านี้ได้แก ่

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

2)  การจ้าแนกความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ จะจ้าแนกตามความ
รุนแรงของข้อจ้ากัดหรืออัตราเสี่ยงต่อความเสียหายถ้าน้ามาใช้ปลูกพืชตามท่ีได้ระบุไว้ ดังนั้น ในแต่ชั้นความ
เหมาะสมของดินจะประกอบไปด้วยกลุ่มชุดดิน (groups of soil series) ชุดดิน (soil series) หรือประเภท
ของชุดดิน (phase of soil series) ชนิดต่างๆ ที่มีข้อจ้ากัดต่อการปลูกพืชรุนแรงใกล้เคียงกัน แต่มีได้
หมายความว่าแต่ละชุดดินจะต้องการการปฏิบัติดูแลรักษาที่เหมือนไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและคุณสมบัติ
ต่างๆของดินด้วย 
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3)  การจ้าแนกชั้นความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ มิใช่เป็นการระบุถึง
อัตราการให้ผลผลิตของพืชแต่ละชนิด ทั้งนี้เพราะยังมีปัจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะการจัดการ พันธุ์
พืช โรค แมลง ฝนและสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

4) การจ้าแนกความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ พิจารณาโดยถือหลักว่า 
พืชที่ปลูกตามปกติต้องปลูกในฤดูฝน ดังนั้น ลักษณะหรือสภาพของดินในช่วงฤดูฝนจะถูกน้ามาใช้ในการ
พิจารณาเป็นหลัก 

5) ดินแต่ละชนิดไม่จ้าเป็นต้องอยู่ในชั้นความเหมาะสมเดิมตลอด อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขดินนั้นเป็นการถาวร เช่น การท้าคันดินเพ่ือป้องกันการกร่อนของดิน 
การป้องกันน้้าท่วมโดยการสร้างเขื่อนหรือฝาย หรือการยกร่องเพ่ือแก้ไขเรื่องการระบายน้้าของดิน 

6) ข้อจ้ากัดต่างๆ (limitations) ที่น้ามาใช้พิจารณาจ้าแนกความเหมาะสมของดิน
ส้าหรับการปลูกพืชแต่ละชนิดอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับดินมากขึ้นหรือเมื่อวิทยาการและ
เทคนิคทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป 

7) ดินที่จ้าแนกว่ามีความเหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าว อาจมีความเหมาะสม
ส้าหรับปลูกพืชไร่หรือไม้ผลบางชนิดได้ ถ้ามีการเลือกระยะเวลาปลูกที่เหมาะสม ในท้านองเดียวกันดินที่ไม่
เหมาะสมส้าหรับการปลูกพืชไร่หรือไม้ผลแต่ก็อาจมีความเหมาะสมส้าหรับการท้าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือ
สร้างสวนป่าได้ เป็นต้น 

8) สภาพภูมิอากาศและชั้นความสูงมิได้น้ามาเป็นข้อพิจารณาในการจ้าแนกความ
เหมาะสมของดินส้าหรับการปลุกพืชชนิดต่างๆโดยตรง แต่ผู้จ้าแนกความเหมาะสมของดินควรจะน้าสภาพ
ภูมิอากาศมาพิจารณาเป็นอันดับแรก เพ่ือแนะน้าหรือเลือกชนิดของพืชที่จะน้ามาปลูกว่าจะสามารถปลูกได้
หรือไม่ โดยค้านึงถึงเขตความชื้นของดินที่ได้จากระบบการจ้าแนกดินหรือความสูงจากระดับน้้าทะเล 

9) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนลักษณะของการคมนาคม มิได้น้ามาใช้
เป็นบรรทัดฐานในการจ้าแนกความเหมาะสมของดิน 

3.8.2 ชั้นความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 5 ชั้น ได้แก่ 
ชั้นความเหมาะสมที่ 1 : เหมาะสมดีมาก 
ชั้นความเหมาะสมที่ 2 : เหมาะสมดี 
ชั้นความเหมาะสมที่ 3 : เหมาะสมปานกลาง 
ชั้นความเหมาะสมที่ 4 : ไม่ค่อยเหมาะสม 
ชั้นความเหมาะสมที่ 5 : ไม่เหมาะสม 
หมายเหตุ : การจ้าแนกความเหมาะสมของดินในระดับกลุ่มชุดดิน แบ่งเป็น 3 ชั้น ดังนี้ 
ชั้นที่ 1 เหมาะสม โดยไม่มีข้อจ้ากัด (ชั้นความเหมาะสมที่ 1 เดิม) 
ชั้นที่ 1 เหมาะสม มีข้อจ้ากัด (ชั้นความเหมาะสมที่ 2 และ 3 เดิม) 
ชั้นที่ 2 ไม่ค่อยเหมาะสม (ชั้นความเหมาะสมที่ 4 เดิม) 
ชั้นที่ 3 ไม่เหมาะสม (ชั้นความเหมาะสมที่ 5 เดิม) 
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3.9 การจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ เป็นการวินิจฉัยเพ่ือหา   
ระดับความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์ ตามวิธีการวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านปฐพีกลศาสตร์
ตามกลุ่มชุดดินในประเทศไทย (สุวณี, 2538) ซึ่งเป็นการประเมินความเหมาะสมของชุดดินตามสมบัติของ
ดินเพื่อการใช้งานด้านปฐพีกลศาสตร์ประเภทต่าง ๆ โดยชนิดของข้อจ้ากัดของดินที่ท้าให้ดินนั้นไม่เหมาะสม
อย่างยิ่ง ไม่เหมาะสม เหมาะสมปานกลาง หรือเหมาะสมดีส้าหรับงานทางด้านปฐพีกลศาสตร์เขียนเป็น
สัญลักษณ์ภาษาอังกฤษก้ากับท้ายตัวเลข ประกอบด้วย 

a : ลักษณะของดินตามการจ้าแนก (subgrade properties) 
b : ความหนาของวัสดุที่เหมาะสม (thickness of suitable material) 
c : ความลึกถึงชั้นหินพื้น (depth to bedrock) 
d : การระบายน้้าของดิน (drainage) 
f : อันตรายจากน้้าท่วมหรือน้้าแช่ขัง (flood hazard) 
g : ปริมาณเศษหิน ที่มีขนาดใหญ่กว่าทรายหยาบมาก (fragment coarser than 

very  coarse sand percent) 
h : ระดับน้้าใต้ดินในฤดูฝน (depth to seasonal water table) 
j : ปฏิกิริยาของดิน (reaction) 
k : ความซึมน้้าของดิน (permeability or hydraulic conductivity) 
l : ศักยภาพในการยืดและหดตัวของดิน (shrink-swell potential) 
m : ความลึกถึงชั้นที่มีการซาบซึมน้้า (depth to permeable material) 
o : การกัดกร่อนของท่อเหล็กที่ไม่เคลือบผิว (corrosivity uncoated steel) 
p : การมีก้อนหิน  (stoniness) 
q : ความลึกถึงชั้นทรายหรือกรวด (depth to sand and gravel) 
r : การมีหินโผล่ (rockiness) 
s : เนื้อดิน (texture) 
t : สภาพภูมิประเทศหรือความลาดชัน (topography or slope) 
u : การยึดตัวขณะดินชื้น (moist consistence) 
x : ความเค็มของดิน (salinity) 

3.9.1 หลักเกณฑ์การวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านปฐพีกลศาสตร์ 
1) อาศัยการคาดคะเนจากสมบัติของดินภายใต้สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ

จัดการดินตามปกต ิ
2) การวินิจฉัยสมบัติของดินจะไม่รวมกับปัญหาที่เกี่ยวกับท้าเล เช่น ที่ตั้งใกล้เมือง

หรือทางหลวง แหล่งน้้า ขนาดของที่ดินถือครอง 
3) การจัดระดับของที่ดินข้ึนอยู่กับลักษณะของดินตามธรรมชาติ 
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4) การจัดระดับความเหมาะสมของดินมักจะพิจารณาจากดินทั้งหมด ยกเว้นบาง
กรณีอาจจะจัดระดับจากข้อจ้ากัดของดินแต่ละชั้นดิน ความลึกของชั้นดินที่ใช้จัดระดับจะอยู่ประมาณ  
1.50-1.80 เมตร แต่ดินบางชนิดการคาดคะเนที่มีเหตุผลอาจจะต้องได้จากวัสดุดินที่ลึกกว่านี้ 

5) การจัดระดับความเหมาะสมของดินว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง มิได้
หมายความว่าท้าเลพื้นท่ีนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือแก้ไขข้อจ้ากัดได้ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่
ได้จัดระดับไว้ว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างยิ่งขึ้นอยู่กับชนิดของข้อจ้ากัดซึ่งจะสามารถแก้ไขให้
ส้าเร็จและคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ 

6) การวินิจฉัยสมบัติของดิน เป็นสิ่งจ้าเป็นที่ใช้ในการประเมินท่ีดิน ความส้าคัญของ
การวินิจฉัยขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ชนิดของดินและปัญหาการใช้ที่ดิน 

3.9.2 ชั้นความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
การวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านปฐพีกลศาสตร์ ดินแต่ละชุดดินจะมีความเหมาะสม

ในการใช้ประโยชน์ต่างกันข้ึนอยู่กับข้อจ้ากัดของการใช้ประโยชน์และคุณลักษณะของดินเป็นส้าคัญ 
1) ชั้นความเหมาะสมส้าหรับการใช้เป็นแหล่งหน้าดิน แหล่งทรายและกรวด ดินถม

หรือดินคันทาง การใช้เป็นเส้นทางแนวถนนแบ่งไว้ 4 ระดับ โดยใช้หมายเลขต่างๆ แทนระดับความ
เหมาะสม ดังนี้ 

 1  หมายถึง  เหมาะสมดี (good) 
 2  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง (fair) 
 3  หมายถึง  ไม่เหมาะสม (poor) 
 4  หมายถึง  ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง (very poor) 
2) ชั้นความเหมาะสมส้าหรับใช้ท้าบ่อขุด อ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก คันกั้นน้้า ระบบบ่อ

เกรอะ การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาคารต่้าๆ และการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน ได้จัดระดับ
ความเหมาะสมไว้ 3 ระดับ โดยใช้หมายเลขต่าง ๆ แทนระดับความเหมาะสม ดังนี้ 

1  หมายถึง  เหมาะสมดี (good) 
2  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง (fair) 
3  หมายถึง  ไม่เหมาะสม (poor) 
ระดับความเหมาะสมแต่ละระดับ มีความหมายดังนี้ 
- เหมาะสมดี (good) คือ ดินที่ไม่มีหรือมีข้อจ้ากัดเล็กน้อย คุณสมบัติต่างๆ 

เหมาะสมตามที่ก้าหนดไว้ จะมีข้อจ้ากัดบ้างก็เล็กน้อยและสามารถแก้ไขได้ง่าย การดูแลรักษาและการ
ปรับปรุงบ้ารุงดินท้าได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย 

- เหมาะสมปานกลาง (fair) คือ ดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมปานกลาง ข้อจ้ากัด
ในการใช้อาจจะมีบ้างซ่ึงต้องแก้ไขโดยการวางแผนและออกแบบให้เข้ากับสภาพและลักษณะของดิน อาจจะ
ต้องมีการบ้ารุงรักษาเป็นพิเศษ แผนงานการก่อสร้างอาจจะต้องแก้ไขดัดแปลงบ้างจากแผนเดิมที่ใช้กับดินที่
มีข้อจ้ากัดเพียงเล็กน้อย การก่อสร้างฐานรากหรือตอหม้อควรเสริมให้มั่นคงเป็นพิเศษ 
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- ไม่เหมาะสม (poor) คือ ดินที่มีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมเพียงอย่างเดียวหรือ
มากกว่าและข้อ จ้ากัดนั้นๆ มีความยุ่งยากในการดัดแปลงแก้ไขและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง จ้าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงและฟ้ืนฟูดินเป็นหลัก นอกจากนั้นต้องมีการออกแบบเป็นพิเศษตลอดจนมีการบ้ารุงรักษาดินอย่าง
สม่้าเสมอยิ่งขึ้น 

- ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง (very poor) คือ ในการใช้ประโยชน์ของดินทาง
วิศวกรรมบางอย่างจะเป็นการเพ่ิมความเสียหาย จึงเป็นเหตุให้ต้องจัดระดับของดินไว้ในระดับไม่เหมาะสม
อย่างยิ่ง ระดับนี้ดินมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมเพียงประการเดียวหรือมากกว่าส้าหรับการใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมเฉพาะอย่าง ซึ่งจะแก้ไขข้อจ้ากัดได้ยากที่สุดและเสียค่าใช้จ่ายสูง การปรับปรุงฟ้ืนฟูดินเป็น
สิ่งจ้าเป็น เช่น การขุดเอาดินออกและน้าดินอ่ืนมาถมแทน เป็นการแก้ไขดัดแปลงที่สมบูรณ์แบบที่สุด ระดับ
นี้ควรใช้กับชนิดของดิน ที่ต้องมี การเปลี่ยนแปลงมากในการที่จะน้ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่ดินเหล่านี้
จะไม่ได้น้ามาประเมินค่าการใช้ 

4.  ผู้ด าเนินงาน 
นางสาวนิรมล  เกษณา หัวหน้าโครงการ  ปฏิบัติงาน 100 เปอร์เซ็นต ์

5.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558 

6.  อุปกรณ์และวิธีการ 
6.1  อุปกรณ์ 

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการด้าเนินงาน ประกอบด้วย 
1. แผนที่พื้นฐาน ได้แก่ 

- แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 (กรมแผนที่ทหาร, 2542) 
- แผนที่ขอบเขตการปกครอง มาตราส่วน 1:25,000 (กรมการปกครอง, 2553) 
- แผนที่มาตรฐานการแบ่งลุ่มน้้าหลักและลุ่มน้้าสาขาของประเทศไทย มาตราส่วน 

1:25,000 (ส้านักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา, 2552) 
- แผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:50,000 (ส้านักส้ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 

2547) และมาตราส่วน 1:25,000 (ส้านักส้ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2555)  
- แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000 ที่ความละเอียดระดับ 2 (ส้านักส้ารวจ

ดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2547) และมาตราส่วน 1:25,000 ที่ความละเอียดระดับ 3 (ส้านักส้ารวจดิน
และวางแผนการใช้ที่ดิน, 2555) 

- แผนที่ธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:250,000 (กรมทรัพยากรธรณี, 2527) 
- แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) 
- แผนที่พื้นที่ชลประทาน มาตราส่วน 1:25,000 (กรมชลประทาน, 2554) 
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- แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า มาตราส่วน 1:25,000 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2548) 

- แผนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ มาตราส่วน 1:25,000 (กรมป่าไม,้ 2553) 
- แผนที่เขตปฏิรูปที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 (ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม, 

2553) 
- แผนที่เขตอุทยาน มาตราส่วน 1:25,000 (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 

2553) 
2. อุปกรณก์ารตรวจสอบและเก็บตัวอย่างดินภาคสนาม ได้แก่ 

- สมุดเทียบสีดิน (munsell soil color chart) 
- น้้ายาวัดความเป็นกรดเป็นด่างของดินแบบพกพา (pH test kit) 
- สว่านเจาะดิน (soil auger) 
- พลั่วตักดิน-ขุดดิน (spades) 
- เข็มทิศ (compass)  
- เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) 
- เทปวัดระยะ (measuring tape) 
- มีดสนาม  
- ฆ้อนยางตอกดิน 
- สมุดบันทึก 
- แว่นขยาย  
- เครื่องวัดระดับอย่างง่าย (abney hand level) 
- ขวดน้้าและกระติกน้้า 
- ถุงเก็บตัวอย่างดิน  
- อุปกรณ์การเขียนต่าง ๆ  

3. อุปกรณ์จัดท้าแผนที่ 
- โปรแกรม หรือซอฟแวร์ ได้แก่ โปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ, โปรแกรม ArcGIS และ 

โปรแกรม CROPWAT  
- ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์

น้าเข้าข้อมูล อุปกรณ์อ่านข้อมูล อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูล และแสดงผลข้อมูล 
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6.2  วิธีการ 
6.2.1  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาลุ่มน  าสาขาแม่น  าแควน้อย 

(รหัส 0914) 
วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือประเมิน

ศักยภาพและปัญหาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1) รวบรวมข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 

0914) ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรน้้า สภาพการใช้ที่ดิน (วิเคราะห์จากแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000)  
ลักษณะทางธรณีวิทยา ภูมิสัณฐาน และทรัพยากรดิน (วิเคราะห์จากแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000)  

2)  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดิน และข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
แม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) 

3) วิเคราะห์สภาพปัญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914)  
4) ก้าหนดพ้ืนที่ตัวแทนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) ส้าหรับใช้

เป็น แนวทางในการพัฒนาที่ดิน โดยการคัดเลือกพ้ืนที่บางส่วนที่มีลักษณะเป็นตัวแทน หรือครอบคลุมสภาพ
ปัญหาต่างๆ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) และประกาศจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้า 
เพ่ือสาธิตการพัฒนาที่ดินตามสภาพปัญหาต่างๆ ของลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) 

6.2.2  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  า 
1) รวบรวมข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้า ได้แก่ ข้อมูล

สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรน้้า สภาพการใช้ที่ดิน (วิเคราะห์จากแผนที่มาตราส่วน         
1 : 25,000)  ลักษณะทางธรณีวิทยา ภูมิสัณฐาน และทรัพยากรดิน (วิเคราะห์จากแผนที่มาตราส่วน 1 : 25,000)   

2) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดิน พร้อมทั้งประเมินความเหมาะสมของดินส้าหรับ
การปลูกพืชเศรษฐกิจและประเมินความเหมาะสมของดินส้าหรับงานทางด้านปฐพีกลศาสตร์  ในพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดินลุ่มน้้า 

3) วิเคราะห์สภาพปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางการแก้ไขในพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดินลุ่มน้้า 

4) ก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินการในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้า โดยการคัดเลือกพ้ืนที่
บางส่วนที่มีลักษณะเป็นตัวแทน หรือครอบคลุมสภาพปัญหาของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าเป็นพ้ืนที่
ด้าเนินการเพ่ือศึกษาพ้ืนที่อย่างละเอียด โดยการส้ารวจดินภาคสนามในระดับละเอียด เพ่ือศึกษาลักษณะ
และสมบัติดิน ส้ารวจสภาพการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ส้าหรับใช้เป็นพ้ืนที่สาธิตด้านการพัฒนา
ที่ดินตามสภาพปัญหาดิน 
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6.2.3  การวิเคราะห์การด าเนินงาน พื นที่ด าเนินการ  
 1)  การเตรียมงานในส านักงาน 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการส้ารวจดิน ได้แก่ สมุดเทียบสี สว่านเจาะดิน 
พลั่วขุดดิน ฆ้อนยางตอกดิน มีดสนาม แว่นขยาย เทปวัดระยะ เข็มทิศ สมุดบันทึก และอ่ืน ๆ ให้พร้อม
ส้าหรับการด้าเนินงาน 

- จัดเตรียมแผนที่ต่างๆ ได้แก่ แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข แผนที่ภูมิ
ประเทศ แผนที่ป่าไม้ แผนที่ชลประทาน แผนที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ธรณีวิทยา และแผนที่ดิน 

- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลดิน ข้อมูลทางธรณีวิทยา ร่วมกับ
การแปลข้อมูลในแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 เพ่ือก้าหนดขอบเขตพ้ืนที่ด้าเนินการ
ลักษณะภูมิประเทศ ความลาดชัน ถนน เส้นทางน้้า และการใช้ที่ดิน เพ่ือให้ทราบถึงสภาพพ้ืนที่และ
วิเคราะห์พื้นที่เพ่ืออนุมานลักษณะและสมบัติของดินในพ้ืนที่ศึกษา 

- เขียนขอบเขตดินเบื้องต้นเพ่ือก้าหนดจุดเจาะส้ารวจดินในแผนที่ ภาพถ่าย
ออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 พร้อมทั้งก้าหนดจุดเจาะส้ารวจเพ่ิมเติมให้ได้ระยะห่างในพ้ืนที่จริง
ประมาณ 100-200 เมตรต่อหลุม 

- แปลสภาพการใช้ที่ดิน เขียนขอบเขตสภาพการใช้ที่ดินเบื้องต้น 
2)  การปฏิบัติงานในภาคสนาม 

การส้ารวจดินและการส้ารวจสภาพการใช้ที่ดิน เป็นการส้ารวจแบบละเอียด
โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 
เป็นแผนที่พ้ืนฐานในการส้ารวจ แผนที่ดินที่ผลิตออกมามีมาตราส่วน 1:4,000 โดยมีวิธีการส้ารวจดังนี้ 

- เจาะส้ารวจดินตามจุดที่ก้าหนดไว้ในแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข หรือใน
บริเวณพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยใช้สว่านเจาะดินลึก  200 เซนติเมตร หรือถึงชั้น
เชื่อมแข็งหรือแนวสัมผัสชั้นหินพ้ืน วางเรียงกันตามความลึก เพ่ือตรวจศึกษาสมบัติทางเคมีและทาง
กายภาพของดินทุกจุดด้วยเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม 

- บันทึกสภาพแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ วัตถุต้นก้าเนิดดิน ภูมิ
สัณฐาน ความลาดชัน การกร่อนของหน้าดิน การระบายน้้าของดิน ความสามารถให้น้้าซึมผ่านของดิน 
ระดับน้้าใต้ดิน สภาพน้้าท่วมขัง พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

- ศึกษาลักษณะสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน เช่น ความหนาของ
ชั้นดิน เนื้อดิน สีดิน โครงสร้างของดิน การยึดตัวของอนุภาคดิน การเคลื่อนย้ายของอนุภาคดินเหนียว 
ปริมาณการกระจายของรากพืช ค่าปฏิกิริยาดิน การจัดเรียงตัวของชั้นดิน ชนิดของชิ้นส่วนหยาบในดิน หรือ
วัตถุต่างๆ ที่พบในชั้นดิน เช่น ก้อนกรวด ลูกรังและเศษหิน เป็นต้น 

- จ้าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Survey Staff, 2014) ใน
ระดับประเภทของชุดดินและดินคล้าย (phases of soil series or soil variants) เขียนหน่วยแผนที่ดินลง
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ในภาพถ่ายออร์โธสีพร้อมทั้งปรับแก้ไขขอบเขตของดินในภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขให้สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่จริงในสนาม 

- ศึกษาสภาพการใช้ที่ดิน เขียนหน่วยแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน พร้อมทั้ง
ปรับแก้ไขขอบเขตลงในภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริงในสนาม 

- จัดท้าแผนที่ดินและแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ฉบับต้นร่าง 
3)  การจัดท าแผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช้ท่ีดินและรายงานการส ารวจดิน 

- จัดท้าแผนที่ดินและแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ต้นฉบับและสรุปหน่วยแผนที่
ทั้งหมดในพื้นที่โครงการ โดยใช้โปรแกรม ArcGis 

- วิเคราะห์ข้อมูลดิน สภาพการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่  โครงการ 
เพ่ือประเมินความเหมาะสมของดินส้าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และประเมินความเหมาะสมของดิน
ส้าหรับงานทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 

- รวบรวมข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่โครงการ เช่น ที่ตั้งและอาณาเขต สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศและแหล่งน้้า เป็นต้น เพ่ือใช้ประกอบในการเขียนรายงานการส้ารวจดิน 

- เขียนรายงานการส้ารวจดิน โดยใช้โปรแกรม microsoft office 

7.  ผลการด าเนินงาน 
 7.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหา ลุ่มน  าสาขาแม่น  าแควน้อย 
(รหัส 0914) 

7.1.1  ข้อมูลทั่วไป 
1) ที่ตั งและอาณาเขต 

ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัสลุ่มน้้า 0914) เป็นลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าหลักแม่น้้า
น่าน (รหัสลุ่มน้้า 09) ซึ่งลุ่มน้้าหลักแม่น้้าน่านมีพ้ืนที่ 34,908.11 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,817,569 ไร่ 
ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก และพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์ ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแคว
น้อย มีพ้ืนที่ 4,424.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,765,531 ไร่ (ส้านักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา, 2552)
ครอบคลุมพ้ืนที่อ้าเภอชาติตระการ อ้าเภอนครไทย อ้าเภอพรหมพิราม อ้าเภอวังทอง และอ้าเภอวัดโบสถ์ 
จังหวัดพิษณุโลก อ้าเภอทองแสนขัน และอ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และบางส่วนของอ้าเภอด่านซ้าย และ
อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ลุ่มน้้าหลัก แมน่้้าน่าน ประกอบด้วย 16 ลุ่มน้้าสาขา (ภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2) ดังนี้ 

(1) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าน่านตอนบน (รหัสลุ่มน้้า 0902) มีพ้ืนที่ 2,221.82 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,388,638 ไร่ 

(2) ลุ่มน้้าสาขาห้วยน้้ายาว (1) (รหัสลุ่มน้้า 0903) มีพ้ืนที่ 785.32 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 490,825 ไร่ 

(3) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าน่านส่วนที่ 2 (รหัสลุ่มน้้า 0904) มีพ้ืนที่ 1,538.42 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 961,512 ไร่ 
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(4) ลุ่มน้้าสาขาน้้ายาว (2) (รหัสลุ่มน้้า 0905) มีพ้ืนที่ 597.77 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 373,606 ไร่ 

(5) ลุ่มน้้าสาขาน้้าสมุน (รหัสลุ่มน้้า 0906) มีพ้ืนที่ 587.00 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 366,875 ไร่ 

(6) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าน่านส่วนที่ 3 (รหัสลุ่มน้้า 0907) มีพ้ืนที่ 3,370.96 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 2,106,850 ไร่ 

(7) ลุ่มน้้าสาขาน้้าสา (รหัสลุ่มน้้า 0908) มีพ้ืนที่ 780.83 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 488,019 ไร่ 

(8) ลุ่มน้้าสาขาน้้าวา (รหัสลุ่มน้้า 0909) มีพ้ืนที่ 2,200.57 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 1,375,356 ไร่ 

(9) ลุ่มน้้าสาขาน้้าแหง (รหัสลุ่มน้้า 0910) มีพ้ืนที่ 1,045.96 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 653,725 ไร่ 

(10) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าน่านส่วนที่ 4 (รหัสลุ่มน้้า 0911) มีพ้ืนที่ 2,687.91 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,679,944 ไร่ 

(11) ลุ่มน้้าสาขาน้้าปาด (รหัสลุ่มน้้า 0912) มีพ้ืนที่ 2,433.69 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 1,521,056 ไร่ 

(12) ลุ่มน้้าสาขาคลองตรอน (รหัสลุ่มน้้า 0913) มีพ้ืนที่ 1,278.18 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 798,863 ไร่ 

(13) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัสลุ่มน้้า 0914) มีพ้ืนที่ 4,424.85 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 2,765,531 ไร่ 

(14) ลุ่มน้้าสาขาน้้าภาค (รหัสลุ่มน้้า 0915) มีพ้ืนที่ 993.23 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 620,769 ไร่ 

(15) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าวังทอง (รหัสลุ่มน้้า 0916) มีพ้ืนที่ 1,980.90 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,238,063 ไร่ 

(16) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าน่านตอนล่าง (รหัสลุ่มน้้า 0917) มีพ้ืนที่ 7,980.70 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 4,987,938 ไร่ 

ขอบเขตลุ่มน้้าสาขาแม่แควน้อย (รหัส 0914) ตั้งอยู่ระหว่าง พิกัด UTM ; 1861000 
N ถึง พิกัด UTM ; 1939500 N และระหว่าง พิกัด UTM ; 724100 E ถึง พิกัด UTM ; 612200 E (Zone 
47N) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ (ภาพที่ 3) 

ทิศเหนือ ติดต่อลุ่มน้้าหลักแม่น้้าโขง (รหัส 02) ลุ่มน้้าสาขาคลองตรอน (รหัส 
0913) และลุ่มน้้าสาขาน้้าภาค (รหัส 0915)  

ทิศใต้ ติดต่อลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าวังทอง (รหัส 0916) และลุ่มน้้าสาขาแม่น้้า
น่านตอนล่าง (รหัส 0917)  
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ทิศตะวันออก ติดต่อลุ่มน้้าหลักแม่น้้าโขง (รหัส 02)  
ทิศตะวันตก ติดต่อลุ่มน้้าหลักแม่น้้ายม (รหัส 08) และลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าน่านส่วน

ที่ 4 (รหัส 0911)  
2) สภาพภูมิประเทศ 

ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) มีรูปร่างรียาวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-
ตะวันตกเฉียงใต้ พ้ืนที่ต้นน้้าสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนถึงเป็นพ้ืนที่เนินเขา อยู่สูงจาก
ระดับทะเลปานกลาง 1,350 ถึง 650 เมตร พ้ืนที่กลางน้้าสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเป็นลูก
คลื่นลอนลาดเล็กน้อย อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 450 ถึง 150 เมตร และพ้ืนที่ปลายน้้าสภาพพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงพ้ืนที่ราบเรียบ อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 100 ถึง 50 เมตร 

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อที่ 830,310 ไร่ หรือร้อยละ 
30.02 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา รองลงมาเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีเนื้อที่ 562,714 ไร่ หรือร้อยละ 
20.35 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา พ้ืนที่เนินเขา มีเนื้อที่ 479,541 ไร่ หรือร้อยละ 17.34 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา พ้ืนที่
ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 441,279 ไร่ หรือร้อยละ 15.96 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ มีเนื้อที่ 283,751 ไร่ หรือ ร้อยละ 10.26 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา และพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน มีเนื้อที่ 
167,936 ไร่ หรือร้อยละ 6.07 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา (ตารางที่ 2 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 และภาพที่ 6) 

ตารางที ่2 ความลาดชัน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) 

สัญลักษณ์ ความลาดชัน ลักษณะสภาพพื นที่ เนื อที่ 
  (เปอร์เซ็นต์)    ไร ่ ร้อยละ 
A 0-2 ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 283,751 10.26 
B  2-5 ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 562,714 20.35 
C  5-12  ลูกคลื่นลอนลาด 830,310 30.02 
D  12-20 ลูกคลื่นลอนชัน 167,936 6.07 
E  20-35 เนินเขา 479,541 17.34 
SC >35 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน 441,279 15.96 

รวมพื นที่ทั งหมด     2,765,531  100.00 
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ภาพที่ 1 ขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าหลักแม่น้้าน่าน รหัสลุ่มน้้า 09 
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ภาพที่ 2 ขอบเขต ลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าแม่น้้าน่าน (รหัส 09) 
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ภาพที่ 3 ขอบเขต ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 สภาพภูมิประเทศ ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) 
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ภาพที่ 5 เส้นชั้นความสูง ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) 
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ภาพที่ 6 ความลาดชัน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) 
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3) ทรัพยากรน  า 
ทรัพยากรน้้าบริเวณลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) ประกอบด้วย ทางน้้า

ธรรมชาติ แหล่งน้้าธรรมชาติ และแหล่งน้้าชลประทาน ดังนี้ 
3.1) ทางน้้าธรรมชาติ  
 ทางน้้าธรรมชาติบริเวณลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) มีล้าน้้าธรรมชาติ

มากมายหลายสาย ระบบล้าธารมีแบบรูปการระบายน้้าเป็นแบบกิ่งไม้ (dendritic drainage pattern) เป็น
ลักษณะโครงข่ายการระบายน้้าที่ล้าน้้าย่อยไหลมารวมกันกับล้าน้้าหลัก ลักษณะคล้ายกิ่งไม้หรือ
เส้นประสาท ซึ่งล้าน้้าแม่น้้าแควน้อยเกิดจากการไหลมารวมกันของล้าน้้าสายใหญ่ 29 สาย (ภาพที่ 7)  

(1) คลองโป่งนก  เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขา
พิชัย เขาปรัง และเขาสมอคล้า ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวม
กับแม่น้้าแควน้อย มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ คลองมะหว้า คลองมะแพลบ คลองหนองตม คลองไผ่ถ้้า คลองปาก
ฉลอง  คลองมะเกลือ คลองระวาน คลองปากคลองฉลอง คลองขาม และคลองกะพ้ัว 

(2) คลองเฉลียง  เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณสัก และ
เขาประดู่ ทางทิศใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าแควน้อย มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ 
คลองเหมือง 

(3) คลองห้วยหีบ  เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขาคันโช้ง 
ทางทิศใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าแควน้อย มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ คลองเนินตาเกิด 

(4) คลองอีทก  เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริ เวณเขาช้า
น้้าส้ม เขาน้้าสุด เขาช้าม่วง และเขากุดฤาษี ทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมา
รวมกับแม่น้้าแควน้อย มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ ห้วยน้้าสุด ห้วยอีทก และห้วยซ้าปะดาน 

(5) คลองตากวย เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขาประดู่ 
และเขาไร ทางทิศใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าแควน้อย มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ ห้วย
น้้าพุ 

(6) ห้วยล้าพู เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขาสันเนิน
กลาง และเขาเด่นยอ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้า
แควน้อย มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ ล้าแก่งห้วย และน้้าโจน 

(7) ห้วยหนองปลาไหล เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณ
เขาห้วยเสริม เขาฝักดาบ เขาช่าง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมา
รวมกับแม่น้้าแควน้อย มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ ห้วยหยาก ห้วยไผ่ ล้าพาน ห้วยตาเขียว และห้วยปลาไหล 

(8) ห้วยเสริม เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขาฝักดาบ 
ทางทิศเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าแควน้อย  

(9) ห้วยไชย์นาม เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขา
อุโมง และเขาเขียว ทางทิศเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าแควน้อย  
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(10) ห้วยหินขาว เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขาฝัก
ดาบ เขาสันตาเคียน เขาเนินแดง และเขานามาก ทางทิศใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวม
กับแม่น้้าแควน้อย มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ ห้วยสันตาเคียน และห้วยขอนโสม 

(11) ห้วยทราย เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขาคลอง และ
เขาอุโมง ทางทิศเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าแควน้อย มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ ห้วย
สัก 

(12) ห้วยน้้าโจน เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขา
คลอง ทางทิศเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าแควน้อย  

(13) ห้วยกุ่มใหญ่ เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขาควง 
ทางทิศเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าแควน้อย มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ ห้วยกุ่ม
น้อย 

(14) ห้วยถ้้าพระ เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขาแก่ง
ขาม และเขาช่องลม ทางทิศเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าแควน้อย มีต้น
น้้าที่ส้าคัญคือ ห้วยสามเส้า และห้วยชัยนาม 

(15) ล้าตานม เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณภูเนิน
ดอกไม้ เขาคันโช้ง และเขาซ้าดู ทางทิศใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าแควน้อย 
มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ คลองซ้าต้อง คลองหินลาด คลองสัก คลองซ้าทอง คลองห้วยทราย คลองโป่งนา คลอง
ล้าห้วยทราย น้้าคลาด ห้วยหินหูด คลองกะทะ คลองซ้าผักคาว และห้วยน้้าริน 

(16) ห้วยไผ่ดัก เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขาช่องลม 
และเขาคลอง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าแควน้อย มี
ต้นน้้าที่ส้าคัญคือ ห้วยคูบา ห้วยตะเคียนน้อย ห้วยหอมใต้ ห้วยเจ็ดหลัง ห้วยห่อม ห้วยเสือ และห้วยซ้าแดน 

(17) น้้าคึง เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณภูหลักแดน เขา
โป่งดินด้า เขาป่าแดง และเขาขมิ้น ทิศเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าแคว
น้อย มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ ห้วยบ่มเหล่า ห้วยยาว ห้วยคอหม้อ ห้วยป่าแยก ห้วยขี้ตม ห้วยสะแกขาว ห้วยสอง
ง่าม น้้าพอง ห้วยปลากั้ง ห้วยน้้าเปล่า ห้วยตะเข้ ห้วยซ้าต้อง น้้าพองใหญ่ ห้วยประสุด ห้วยมะคอม และห้วย
หินฝน  

(18) ห้วยน้้าปอ เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขาลม
ใหญ่ ทางทิศเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าแควน้อย  

(19) น้้าตาก เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขาแก่งม่วง 
เขาโม่งผักฮ้าด เขาซ้านาป่าฟอง และเขาหวด ทางทิศใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับ
แม่น้้าแควน้อย มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ ห้วยสีเสียด ห้วยดงน้อย ห้วยภูขี้ไก่ ห้วยหอม ห้วยซ้าผักฮ้าด และห้วยหิน
ลาด 
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(20) ห้วยน้้าคลาด เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขาลม
น้อย ทางทิศเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าแควน้อย  

(21) ห้วยมะคอม เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขาห้วย
ขอม และเขาลาวคอย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าแคว
น้อย  

(22) ห้วยน้้าไทร เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขาลม
น้อย เขาน้้าไซ และเขาน้้าริน ทางทิศตะวันออกเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับ
แม่น้้าแควน้อย มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ ห้วยน้้าฮาบ ห้วยปลากั้ง ห้วยด่านกะชาว ห้วยกกทอง ห้วยกกน่อง และ
ห้วยน้้าไทรน้อย  

(23) คลองห้วยน้้าทราย เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณ
และเขาหางวัว เขาหางวัว ทางทิศตะวันออกเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าแคว
น้อย  

(24) ห้วยแก่งคันนา เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขา
ตุงตาด้า และเขาหางวัว ทางทิศใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าแควน้อย  

(25) ล้าน้้าคาน เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขารวก ภู
ห้วยตะกั่ว เขาสมอบึง ภูขวด และเขาหินปูรูทางทิศใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับ
แม่น้้าแควน้อย มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ ห้วยลาดวัว ห้วยดงเมย ห้วยปอ ห้วยน้้าคื้อ ห้วยตะกั่ว ห้วยน้้าคาน ห้วย
กอก ห้วยกอกใหญ่ ห้วยกอกน้อย ห้วยซ้ารู้ และห้วยลาดมะค่า  

(26) คลองน้้าเฟ้ีย เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขาโคก
น้้าเกลี้ยง ภูหนามแท่ง ภูเปื่อย เขาห้วยผึ้ง และเขาผาประตูเมือง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ลุ่ม
น้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าแควน้อย มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ ห้วยข้อไหล ห้วยผึ้ง ห้วยน้้าแขม 
ห้วยตาบาด ห้วยน้้ายาว ห้วยบังควร และห้วยเหล่าแล้ง  

(27) ห้วยน้้าแล้ง เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขาทับ
ตาทา เขาหญ้าปก และเขาลม ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับ
แม่น้้าแควน้อย มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ ห้วยทรายน้อย ห้วยชิเชือดด้า ห้วยปายาว ห้วยหมากคอม และห้วยเดื่อ
น้อย 

(28) น้้ากุ่ม เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณเขาผาบาง 
เขาปกโล้น และเขารูปลม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับ
แม่น้้าแควน้อย มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ ห้วยตาก ห้วยหลังผา ห้วยหลังตาด และห้วยไฮย่อง 

(29) น้้าคุ เป็นล้าน้้าที่เกิดจากการไหลมารวมกันของต้นน้้าบริเวณภูทอกหมากฮูก 
ภูทอก และภูแสนเค้า ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยล้าน้้าทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้า
แควน้อย มีต้นน้้าที่ส้าคัญคือ ห้วยอีปุ่ม ห้วยเดือนห้า และห้วยซ้าทอง 
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3.2) แหล่งน้้าธรรมชาติ (ภาพที่ 8) 
แหล่งน้้าธรรมชาติบริเวณลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) มี จ้านวน 19 

แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้้าห้วยเหิน อ่างเก็บน้้าห้วยสายใต้ อ่างเก็บน้้าห้วยไผ่ดัด อ่างเก็บน้้าห้วยน้้าพริก อ่างเก็บ
น้้าห้วยน้้ากว้าง อ่างเก็บน้้าห้วยท่าเนื้อ อ่างเก็บน้้าห้วยตะเคียน อ่างเก็บน้้าห้วยด่านแล้ง อ่างเก็บน้้าห้วยซ้ารู้ 
อ่างเก็บน้้าหนองสองห้อง อ่างเก็บน้้าหนองกระบาก อ่างเก็บน้้าพิกุลทอง อ่างเก็บน้้าบึงนาหล่ม อ่างเก็บน้้า
บ้านหินลาด อ่างเก็บน้้าบ้านน้้าตาก อ่างเก็บน้้าบ้านนาพราน อ่างเก็บน้้าน้้าคลาด อ่างเก็บน้้าทวนแล้ง และ
อ่างเก็บน้้าแก่งหว้า บึงก้าไล บึงก้านัน บึงไคร้ บึงต่วน บึงตากล้อม บึงตาด้า บึงเตย บึงทุ่งโขง บึงน้อย บึงนา
ขาม บึงน้้าหัก บึงเบิก บึงปลาเน่า บึงปลาแดง บึงลาดบัวขาว บึงส้าโรง บึงส้าลี บึงหล่ม บึงใหญ่ และบึงอ้าย
หมาน (ภาพที่ 8) 

3.3) เขตชลประทาน  
เขตชลประทานบริเวณลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) ประกอบด้วย 

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเขื่อนนเรศวร มีเนื้อที่ 114,724  ไร่ หรือร้อยละ 4.15 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
และโครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า มีเนื้อที่ 63,959  ไร่  หรือร้อยละ 2.31 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ โครงการ
สูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าต้าหนัก โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านวัด
โบสถ์ โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านท่ามะเฟืองตะวันออก โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านเหล่าขวัญ 2 และ3 
โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านป่าซ่าน โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านพรหมพิราม โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า
บ้านน้้าพาย โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านมะขามสูง โครงการสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้าบ้านนาเมือง โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าต้าหนัก 
โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านท่างาม และโครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านไผ่คอม (ภาพที่ 9) 
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ภาพที่ 7 ทางน้้าธรรมชาติ ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) 
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ภาพที่ 8 แหล่งน้้าธรรมชาติ ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) 
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ภาพที่ 9 แหล่งน้้าชลประทาน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914)
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7.1.2 สภาพการใช้ที่ดิน 
จากการศึกษาข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 

0914) พบว่า การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ 1,280,050 ไร่ หรือร้อยละ 
46.2860 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ประมาณ 1,185,333 ไร่ หรือร้อยละ 
42.8609 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ประมาณ 214,936 ไร่ หรือร้อยละ 7.7720 ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ประมาณ 68,358 ไร่ หรือร้อยละ 2.4717 ของพื้นที่
ลุ่มน้้าสาขา และพื้นที่น้้า มีเนื ้อที่ประมาณ 16,854 ไร่ หรือร้อยละ 0.6094 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา 
รายละเอียดข้อมูลการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย  (รหัส 0914) แสดงไว้ในตารางที่ 3 และ
ภาพที่ 10 

ตารางที่ 3  สภาพการใช้ที่ดิน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

1. พื้นที่เกษตรกรรม (A) 1,280,050 46.2860 

1.1 นาข้าว (A1)        311,100  11.2493 

A100 นาร้าง          12,900  0.4665 

A101 นาด้า            6,199  0.2242 

A102 นาหว่าน         284,540  10.2888 

A102+A209 นาหว่าน+ถั่วเหลือง            1,179  0.0426 

A102+A215 นาหว่าน+งา            5,824  0.2106 

A102/A202 นาหว่าน/ข้าวโพด              458  0.0166 

1.2 พืชไร่ (A2)        600,885  21.7277 

A200 ไร่ร้าง          22,528  0.8146 

A201 พืชไร่ผสม         184,743  6.6802 

A201/A401 พืชไร่ผสม/ไม้ผลผสม            1,639  0.0593 

A201/F200 พืชไร่ผสม/ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม            5,686  0.2056 

A201/M102 พืชไร่ผสม/ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม          29,963  1.0834 

A202 ข้าวโพด         115,582  4.1794 

A202+A209 ข้าวโพด+ถั่วเหลือง          27,422  0.9916 
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ตารางที่ 3  สภาพการใช้ที่ดิน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

A202-A216 ข้าวโพด-ข้าวไร่            3,767  0.1362 

 A202/A216 ข้าวโพด/ข้าวไร่          15,913  0.5754 

A202/F200 ข้าวโพด/ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม            3,756  0.1358 

A202/M102 ข้าวโพด/ไม้พุ่มหรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม            3,146  0.1138 

A203 อ้อย          23,847  0.8623 

A204 มันส้าปะหลัง         138,774  5.0180 

 A204/A401 มันส้าปะหลัง/ไม้ผลผสม              403  0.0146 

A204/M102 มันส้าปะหลัง/ไม้พุ่มหรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม          11,270  0.4075 

 A205 สับปะรด              477  0.0172 

A216 ข้าวไร่          11,969  0.4328 

1.3 ไม้ยืนต้น (A3)        120,295  4.3498 

A301 ไม้ยืนต้นผสม          23,390  0.8458 

A304 ยูคาลิปตัส          20,515  0.7418 

A305 สัก          76,390  2.7622 

1.4 ไม้ผล (A4)          39,224  1.4184 

A401 ไม้ผลผสม          31,894  1.1533 

A407 มะม่วง            6,636  0.2400 

A412 มะขาม              694  0.0251 

1.5 ไร่หมุนเวียน (A6)          72,495  2.6213 

A600 ไร่ร้าง(ไร่หมุนเวียน)            1,143  0.0413 

A600-A601 ไร่ร้าง-ไร่หมุนเวียนผสม                70  0.0025 

A600-A602 ไร่ร้าง-ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)              356  0.0129 

A600/A601 ไร่ร้าง(ไร่หมุนเวียน)/ไร่หมุนเวียนผสม            3,735  0.1351 

A601 ไร่หมุนเวียนผสม            7,304  0.2641 
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ตารางที่ 3  สภาพการใช้ที่ดิน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

 A601/A616 ไร่หมุนเวียนผสม/ข้าวไร(่ไร่หมนุเวียน)          10,092  0.3649 

A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)          14,091  0.5095 

A602/A616 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)/ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)          30,148  1.0901 

A616 ข้าวไร(่ไร่หมุนเวียน)            5,556  0.2009 

1.6 ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์ (A7)           4,178  0.1511 

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์            4,178  0.1511 

1.7 พื นที่นาด าในเขตชลประทาน (IA1)        131,873  4.7684 

IA102+A102 นาหว่าน(เขตชลประทาน)+นาหว่าน            1,522  0.0550 

IA102+A208 นาหว่าน(เขตชลประทาน)+ถั่วเขียว         126,596  4.5776 

IA102/A102 นาหว่าน(เขตชลประทาน)/นาหว่าน            3,755  0.1358 

2. พื้นที่ป่าไม้ (F)     1,185,333  42.8609 

2.1 ป่าดิบ (F1)          30,898  1.1173 

F103 ป่าดิบเขา          30,898  1.1173 

2.2 ป่าผลัดใบ (F2)      1,146,674  41.4630 

F200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม         185,216  6.6973 

F201 ป่าเบญจพรรณ         849,252  30.7084 

F202 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง          78,183  2.8270 

F202/M101 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง/ทุ่งหญ้า          34,023  1.2303 

2.3 วนเกษตร (F6)           7,761  0.2806 

F6 วนเกษตร            7,761  0.2806 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางที่ 3  สภาพการใช้ที่ดิน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

 3. พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M)        214,936  7.7720 

3.1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1)        194,637  7.0380 

M101 ทุ่งหญ้า          66,137  2.3915 

M102 ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม         128,500  4.6465 

3.2 พื นที่ลุ่ม (M2)          12,595  0.4554 

M2 พ้ืนที่ลุ่ม          11,190  0.4046 

M2+A102 พ้ืนที่ลุ่ม+นาหว่าน            1,405  0.0508 

3.3 เหมืองแร่ บ่อขุด (M3)              364  0.0132 

M302 บ่อลูกรัง              364  0.0132 

3.4 พื นที่อื่นๆ (M4)           7,340  0.2654 

M403 ที่หินโผล ่            7,340  0.2654 

4. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U)         68,358  2.4717 

4.1 ตัวเมืองและย่านการค ้า (U1)           3,435  0.1242 

U1 ตัวเมืองและย่านการค้า            3,435  0.1242 

4.2 หมู่บ้าน (U2)          63,552  2.2980 

U201 หมู่บ้านบนพ้ืนที่ราบ          40,888  1.4785 
U201-A401 หมู่บ้านบนพ้ืนที่ราบ-ไม้ผลผสม          17,349  0.6273 
U201/A401 หมู่บ้านบนพ้ืนที่ราบ/ไม้ผลผสม            5,315  0.1922 

4.3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ (U3)           1,012  0.0366 

U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ            1,012  0.0366 

4.4 โรงงานอุตสาหกรรม (U5)              153  0.0055 

U502 โรงงานอุตสาหกรรม              153  0.0055 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางที่ 3  สภาพการใช้ที่ดิน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

 4.5 โรงงานอุตสาหกรรม (U6)              206  0.0074 

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ              206  0.0074 

5. พื้นที่น้้า (W)         16,854  0.6094 

5.1 แม่น  าล าคลอง หนอง บึง (W1)         14,757  0.5336 

W101 แม่น้้าล้าคลอง            9,228  0.3337 
W102 ทะเลสาบ บึง            5,529  0.1999 

5.2 อ่างเก็บน  า บ่อน  าในไร่นา คลองชลประทาน (W2)           2,097  0.0758 

W201 อ่างเก็บน้้า            1,306  0.0472 
W202 บ่อน้้าในไร่นา              791  0.0286 

รวมพื นที่ทั งหมด 2,765,531 100.0000 

ที่มา  :  ข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000 (ส้านักส้ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2547) 
7.1.3 ธรณีวิทยา 

ธรณีวิทยาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) (กรมทรัพยากรธรณี, 
2550) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 11) 

1) ยุคควอเทอร์นารี (Quaternary Period) เป็นยุคที่ 2 ของมหายุคซีโนโซอิก     
มีช่วงอายุประมาณ 1.6 ล้านปีมาแล้ว แบ่งออกได้เป็น 2 สมัย คือสมัยไพลสโตซีนกับสมัยโฮโลซีน ยุคนี้ได้
ประมวลเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาตลอดจนการสะสมของตะกอนบนผิวโลก  นับตั้งแต่สิ้นยุคเทอร์เซียรี
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ตะกอนที่เกิดในยุคนี้บริเวณลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) ได้แก่ 

Qa : ตะกอนตะพักล้าน้้า กรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียวและศิลาแลง 
Qt : ตะกอนธารน้้าพา กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวสะสมตัวตามร่องน้้า 

คันดินแม่น้้า และแอ่งน้้าท่วมถึง 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ภาพที่ 10 สภาพการใช้ที่ดิน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914)

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน



 51 

ยุคเทอร์เซียรีถึงครีเทเซียส (Tertiary to Cretaceous Period) อยู่ในมหายุคมีโซโซอิกเป็นยุคต่อจากยุคครี
เทเซียส มีช่วงอายุประมาณ 140-66.4 ล้านปี หมวดหินในยุคนี้ ได้แก่ หมวดหินภูขัด และหมวดหินเขาย่า
ปุก หินที่เกิดในยุคนี้บริเวณลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) ได้แก่ 

KTpk : หินตะกอนหินชั้น และหินแปร อยู่ในหมวดหินภูขัด มีลักษณะเป็นหิน
ทรายสีน้้าตาลถึงน้้าตาลม่วง ขนาดทรายละเอียดถึงปานกลาง มักมีเนื้อปูนปน การคัดขนาดดีสลับด้วยหิน
ทรายแป้ง หินโคลน และมีหินกรวดมนสีม่วง การคัดขนาดไม่ดี ความกลมมนดีมาก ประกอบด้วยแร่ควอตซ์ 
หินทราย หินเชิร์ต หินทรายแป้ง หินปูน และหินภูเขาไฟ 

KTky : หินตะกอนหินชั้น และหินแปร อยู่ในหมวดหินเขาย่าปุกมีลักษณะเป็นหิน
ทรายสลับหินทรายแป้ง หินทรายสีแดงอิฐ ขนาดทรายหยาบ รูปร่างมนดี การคัดขนาดดีชั้นหนาปานกลาง
ถึงหนา แสดงการวางชั้นเฉียงระดับขนาดใหญ่ หินทรายแป้ง หินโคลน และหินกรวดมนสีน้้าตาลแดง ช่วง
บนจะมีแร่ยิปซั่มปนบ้างเล็กน้อย 

2) ยุคครีเทเซียส (Cretaceous Period) อยู่ในมหายุคมีโซโซอิก ยุคครีเทเชียสอยู่
ถัดจากยุคจูแรสซิก คือประมาณ 145.5 ± 4.0 ล้านปีก่อน และอยู่ก่อนหน้ายุคพาลีโอจีน หรือประมาณ 
65.5 ล้านปีก่อนถึง 23.03 ล้านปีก่อน ถือเป็นยุคที่ยาวนานที่สุดและกินเวลาเกือบครึ่งหนึ่งของมหายุคมีโซ
โซอิก หินที่เกิดในยุคนีบ้ริเวณลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) ได้แก่ 

Kkk : หินตะกอนหินชั้น และหินแปร อยู่ในหมวดหินโคกกรวด มีลักษณะเป็นหิน
ทรายแป้งสีแดง สีน้้าตาลแกมแดง สลับด้วยหินทรายสีแดงแกมเทา น้้าตาลแกมแดง และหินกรวดมน มีวัตถุ
ประสานเป็นพวกแคลเซียมคาร์บอเนตมีเศษเม็ดปูนปนอยู่ด้วย 

Kpp : หินตะกอนหินชั้น และหินแปร อยู่ในหมวดหินภูพาน มีลักษณะเป็นหิน
ทราย หินทรายปนกรวดชั้นหนา มีรอยชั้นขวางสีเทาเจือน้้าตาลแกมชมพู และสีส้มสลับด้วยหินทรายแป้ง 
และหินดินดานสีน้้าตาลแกมแดง 

Ksk : หินตะกอนหินชั้น และหินแปร อยู่ในหมวดหินเสาขัว มีลักษณะเป็นหินทราย
แป้ง สีแดงแกมเทาถึงสีน้้าตาลแกมแดง มีไมกา หินทรายเนื้อไมกาสีเทาแกมเขียว 

3) ยุคครีเทเชียสถึงจูแรสซิก (Cretaceous to Jurassic Period) อยู่ในมหายุคมีโซ 
โซอิก เป็นยุคที่อยู่ต่อจากยุคจูแรสซิก มีช่วงอายุประมาณ 210-66.4 ล้านปี หมวดหินที่อยู่ในยุคนี้ได้แก่ 
หมวดหินพระวิหาร หินที่พบในบริเวณลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) ได้แก่  

JKpw : หินตะกอนหินชั้น และหินแปร มีลักษณะเป็นหินทรายสีขาวถึงสีน้้าตาล
อ่อน แสดงชั้นการวางชั้นเฉียงระดับ หินทรายแป้งสีน้้าตาลแกมแดงมีไมกาสลับบ้าง 

4) ยุคจูแรสซิก (Jurassic) อยู่ในมหายุคมีโซโซอิก ยุคนี้อยู่หลังยุคไทรแอสซิกและอยู่
ก่อนยุคครีเทเชียส ในยุคนี้หินที่พบจัดอยู่ในกลุ่มหินโคราช เป็นหินทราย เนื้อแข็ง มีขนาดตั้งแต่เนื้อละเอียด
จนถึงเนื้อหยาบ สีเทาปนเหลือง ชมพูปนเทา แดงปนเทา ขาว หรือเทาปนมะกอก และอาจจะพบชั้นของดิน
ดาน ดินทรายแป้งหรือหินกรวดมน ปะปนอยู่ในชั้นของหินทรายด้วย ภูเขาหินทรายเทือกใหญ่ๆ  หินที่พบ
ในบริเวณลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914)  ได้แก่ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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Jpk : หินตะกอนหินชั้น และหินแปร หมวดหินภูกระดึง มีลักษณะเป็นหินทราย
แป้งสีน้้าตาลแกมแดง แดงแกมม่วง ส่วนมากมีปูนและไมกาปน หินทรายสี เทาแกมเขียวถึงสีน้้าตาลแกม
เหลือง มีเม็ดปูนปนบ้าง 

 7.1.4 ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดิน 
จากการศึกษาข้อมูลธรณีวิทยาและข้อมูลทรัพยากรดิน สามารถแบ่งลักษณะทาง

ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก้าเนิดดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่แควน้อย (รหัส 0914) ออกได้ดังนี้ 
1) พ้ืนที่ราบตะกอนน้้าพา (alluvial flat)  พบบริเวณตอนล่างทางทิศตะวันตก

เฉียงใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า สภาพภูมิประเทศและลักษณะแผ่นดินที่เป็นที่ราบตะกอนน้้าพานี้เกิดจากการทับถม
ของตะกอนล้าน้้าใหม่ ในฤดูน้้าหลากแต่ละปีน้้าจากแม่น้้าล้าคลองจะไหลท่วมบริเวณนี้และพัดพาเอา
ตะกอนมาทับถมกันทุกปีท้าให้เกิดมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเรียบ มีความลาดชันน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต ์

2)  พ้ืนที่ตะพักล้าน้้า (terrace)  พบบริเวณตอนล่างทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้้าจะพบเกิดต่อจากที่ราบตะกอนน้้าพา เกิดจากอิทธิพลของน้้าท้าให้เกิดการพัดพามาทับถมกันของ
ตะกอน สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 

3) พ้ืนผิวที่เหลือจากการกร่อน (erosion surface) หรือพ้ืนผิวที่เหลือจากการ
กร่อนซอยแบ่ง (dissected erosion surface) ลักษณะของแผ่นดินแบบนี้เป็นสิ่งที่เหลือค้างมาจากการถูก
กัดกร่อนและการพังทลาย ท้าให้เกิดมีสภาพภูมิประเทศ ไม่ราบเรียบ คือเป็นลูกคลื่น ส่วนใหญ่มีความลาด
ชันประมาณ 2-20 เปอร์เซ็นต์ พบบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ลุ่มน้้า วัตถุต้นก้าเนิดดินเกิดจากวัตถุ
เคลื่อนย้ายและวัตถุตกค้างของหินอัคนีพวกหินแกรนิต และหินตะกอนพวกหินดินดานและหินทราย 

4)  เนินเขาและภูเขา (hill and mountain)  ลักษณะแผ่นดินที่เป็นภูเขา เกิดจาก
การโค้งตัวและยุบตัวของเปลือกโลก ท้าให้บริเวณนั้นมีระดับสูงต่้าแตกต่างกันมาก สภาพภูมิประเทศมีความลาด
ชันสูงบางพ้ืนที่มีความลาดชันสูงมาก คือ มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ภูเขา และเทือกเขา พบบริเวณตอนบน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้า หินที่พบมีทั้งหินอัคนีพวกหินแกรนิต และหินตะกอน พวก
หินดินดาน หินทราย หินทรายแป้ง หินปูน หินบะซอล  และควอร์ตไซต์ พ้ืนที่เกือบทั้งหมดยังคงสภาพเป็นป่าไม้ 
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7.1.5 ทรัพยากรดิน 
จากการศึกษาข้อมูลดินของส้านักส้ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1: 50,000 

(ปี 2547) สามารถสรุปทรัพยากรดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) ประกอบด้วย 75 หน่วย
แผนที่ดิน และ 6 หน่วยพื้นที่เบ็ดเตล็ด ได้ดังนี้ (ตารางที่ 4 และภาพที่ 12) 

1) กลุ่มชุดดินที่ 4 
กลุ่มชุดดินที่ 4 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก ดิน

ลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้า พบในพ้ืนที่ราบลุ่มหรือตะพักล้าน้้าระดับต่้า มีการพัฒนาการ
ของดินน้อย สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของ
ดินค่อนข้างเลว มีน้้าท่วมขังในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดินประมาณ 6.5-8.0 บางพ้ืนที่พบรอยแตกระแหงและรอยไถลหรือก้อนปูนในหน้าตัดดิน ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เมื่อหน้าดินแห้ง ดินจะแข็ง แตกระแหงกว้างและลึก 
ท้าให้รากพืชฉีกขาด แต่เมื่อดินเปียกแฉะจะเหนียวติดเครื่องมือ ท้าให้ไถพรวนยาก และขาดแคลนน้้าใน
ระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน 

กลุ่มชุดดินที่ 4 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 4 : กลุ่มชุดดินที่ 4 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 

38,070 ไร่ หรือร้อยละ 1.3766 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
2) กลุ่มชุดดินที่ 5 

กลุ่มชุดดินที่ 5 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับถม
ของตะกอนล้าน้้า พบในพ้ืนที่ราบลุ่มหรือตะพักล้าน้้าระดับต่้า มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินเลว มีน้้าท่วมขังในฤดู
ฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 บาง
พ้ืนที่อาจพบรอยแตกระแหงและรอยไถลหรือพบก้อนปูนในหน้าตัดดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติปานกลาง 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เมื่อหน้าดินแห้ง ดินจะแข็งและแตกระแหง ท้าให้รากพืช
ฉีกขาด เมื่อดินเปียกแฉะจะเหนียวติดเครื่องมือ ไถพรวนยากและมีน้้าท่วมขังนานในฤดูฝน 

กลุ่มชุดดินที่ 5 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 5 : กลุ่มชุดดินที่ 5 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 

9,139 ไร่ หรือร้อยละ 0.3305 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
3) กลุ่มชุดดินที่ 6 

กลุ่มชุดดินที่ 6 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับถม
ของตะกอนล้าน้้า พบในพ้ืนที่ราบลุ่มหรือตะพักล้าน้้าระดับต่้า มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินเลวหรือค่อนข้างเลว มี
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น้้าท่วมขังในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 
4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า     

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า บางพ้ืนที่อาจ
ขาดแคลนน้้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน 

กลุ่มชุดดินที่ 6 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 6 : กลุ่มชุดดินที่ 6 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 

31,053 ไร่ หรือร้อยละ 1.1229 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
4) กลุ่มชุดดินที่ 7 

กลุ่มชุดดินที่ 7 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก ดิน
ลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้า พบในพ้ืนที่ราบลุ่มหรือตะพักล้าน้้าระดับต่้า มีการพัฒนาการ
ของดินมานาน สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของ
ดินค่อนข้างเลว มีน้้าท่วมขังในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดินประมาณ 6.5-8.0 บางพ้ืนที่อาจพบก้อนปูนในหน้าตัดดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติปานกลาง 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ขาดแคลนน้้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน 
กลุ่มชุดดินที่ 7 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 7 : กลุ่มชุดดินที่ 7 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
123,317 ไร่ หรือร้อยละ 4.4591 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา  

5) กลุ่มชุดดินที่ 15 
กลุ่มชุดดินที่ 15 มีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับ

ถมของตะกอนล้าน้้าในพ้ืนที่ราบลุ่มหรือตะพักล้าน้้าระดับต่้า มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินค่อนข้างเลว มีน้้าท่วม
ขังในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 
6.5-8.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เมื่อหน้าดินแห้งจะแน่นทึบ พ้ืนที่ค่อนข้างดอน เมื่อฝน
ทิ้งช่วงนานจะขาดแคลนน้้าส้าหรับปลูกข้าว 

กลุ่มชุดดินที่ 15 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 15 : กลุ่มชุดดินที่ 15 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 

32,834 ไร่ หรือร้อยละ 1.1873 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
6) กลุ่มชุดดินที่ 16 

กลุ่มชุดดินที่ 16 มีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนล้าน้้าในพ้ืนที่ราบลุ่มหรือตะพักล้าน้้าระดับต่้า ดินเริ่มมีการพัฒนาการหรือมีการพัฒนาการ
ของดินมานาน สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของ
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ดินเลว มีน้้าท่วมขังในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า ดินเป็นกรด
จัดมาก และเมื่อหน้าดินแห้ง ดินแน่นทึบ 

กลุ่มชุดดินที่ 16 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 16 : กลุ่มชุดดินที่ 16 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 

37,154 ไร่ หรือร้อยละ 1.3435 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
7) กลุ่มชุดดินที่ 17 

กลุ่มชุดดินที่ 17 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนล้าน้้า พบในพ้ืนที่ราบลุ่มหรือตะพักล้าน้้าระดับต่้า มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินเลวหรือ
ค่อนข้างเลว มีน้้าท่วมขังในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ
ดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า ดินเป็นกรด
จัดมาก พ้ืนที่ค่อนข้างดอนจะขาดแคลนน้้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน 

กลุ่มชุดดินที่ 17 มีเนื้อที่รวม 139,671 ไร่ หรือร้อยละ 5.0504 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
พบ 2 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 17 : กลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
137,446 ไร่ หรือร้อยละ 4.9700 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 17B : กลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
2,225 ไร่ หรือร้อยละ 0.0804 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

8) กลุ่มชุดดินที่ 18 
    กลุ่มชุดดินที่ 18 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนล้าน้้า พบในพ้ืนที่ราบลุ่มหรือตะพักล้าน้้าระดับต่้า มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินเลวหรือค่อนข้างเลว    
มีน้้าท่วมขังในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 6.5-8.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า พ้ืนที่ค่อนข้าง
ดอนจะขาดแคลนน้้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน 

กลุ่มชุดดินที่ 18 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 18 : กลุ่มชุดดินที่ 18 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 

795 ไร่ หรือร้อยละ 0.0287 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
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9) กลุ่มชุดดินที่ 21 
กลุ่มชุดดินที่ 21 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของ

ตะกอนล้าน้้า พบในพ้ืนที่ส่วนต่้าของสันดินริมน้้า มีการพัฒนาการของดินน้อย สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึง
ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง มีน้้า
ท่วมขังในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 
6.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า เสี่ยงต่อการ
ถูกน้้าไหลบ่าท่วมพ้ืนที่ และขาดแคลนน้้าในระยะท่ีฝนทิ้งช่วงนาน 

กลุ่มชุดดินที่ 21 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 21 : กลุ่มชุดดินที่ 21 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 

11,759 ไร่ หรือร้อยละ 0.4252 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
10) กลุ่มชุดดินที่ 22 

กลุ่มชุดดินที่ 22 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนล้าน้้าเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ราบลุ่มหรือพ้ืนที่ลุ่มระหว่างเนิน มีการพัฒนาการของดินน้อย สภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินเลวหรือค่อนข้าง
เลว มีน้้าท่วมขังในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 
5.5-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า และขาด
แคลนน้้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน 

กลุ่มชุดดินที่ 22 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 22 : กลุ่มชุดดินที่ 22 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 

501 ไร่ หรือร้อยละ 0.0181 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
11) กลุ่มชุดดินที่ 29 

กลุ่มชุดดินที่ 29 เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก ดิน
ลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้าหรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด พบในพ้ืนที่ดอน
เขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้าขาดแคลน
น้้าและพ้ืนที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 

กลุ่มชุดดินที่ 29 มีเนื้อที่รวม 22,557 ไร่ หรือร้อยละ 0.8156 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
พบ 3 หน่วยแผนที่ คือ 
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หน่วยแผนที่ 29B : กลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อ
ที่ 7,952ไร่ หรือร้อยละ 0.2875 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 29C : กลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มี
เนื้อท่ี 9,499 ไร่ หรือร้อยละ 0.3435 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 29D : กลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มี
เนื้อท่ี 5,106 ไร่ หรือร้อยละ 0.1846 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

12) กลุ่มชุดดินที่ 31 
กลุ่มชุดดินที่ 31 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการ

สลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียดหรือจากการทับถมของตะกอนล้าน้้า พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบ
ที่ดินแห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนิน
เขา มีความลาดชัน 2-35 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง
ถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ
ปานกลาง 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : พ้ืนที่ลาดชันง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสีย
หน้าดินและขาดแคลนน้้าในระยะที่ฝนที่ช่วงนาน 

กลุ่มชุดดินที่ 31 มีเนื้อที่รวม 8,740 ไร่ หรือร้อยละ 0.3161 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
พบ 3 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 31B : กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อ
ที่ 2,798 ไร่ หรือร้อยละ 0.1012 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 31D : กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มี
เนื้อท่ี 4,637 ไร่ หรือร้อยละ 0.1677 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 31E : กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ มี
เนื้อท่ี 1,305 ไร่ หรือร้อยละ 0.0472 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

13) กลุ่มชุดดินที่ 33 
กลุ่มชุดดินที่ 33 มีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการ

ทับถมของตะกอนล้าน้้า บริเวณสันดินริมแม่น้้าหรือที่ราบตะกอนน้้าพารูปพัด พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้น
ดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อย มีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึง
เป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-6.5 บางพ้ืนที่อาจพบเนื้อดินที่มีผงปูนปน
อยู่ในหน้าตัดดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ปกติไม่ค่อยมีปัญหา ในพ้ืนที่ท้าการเกษตรติดต่อการ
มาเป็นเวลาอาจพบชั้นดานแน่นที่เกิดการไถพรวนหรือเก็บผลผลิตและขาดแคลนน้้าในระยะท่ีฝนทิ้งช่วงนาน 
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กลุ่มชุดดินที่ 33 มีเนื้อที่รวม 28,101 ไร่ หรือร้อยละ 1.0162 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
พบ 2 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 33 : กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
5,942 ไร่ หรือร้อยละ 0.2149 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 33B : กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
22,159 ไร่ หรือร้อยละ 0.8013 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

14) กลุ่มชุดดินที่ 35 
กลุ่มชุดดินที่ 35 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับถม

ของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดิน
แห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงเนินเขา มีความลาดชัน 0-35 
เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า มีเนื้อดิน
เป็นดินปนทราย พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้้า 

กลุ่มชุดดินที่ 35 มีเนื้อที่รวม 318,868 ไร่ หรือร้อยละ 11.5300 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขาพบ 5 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 35 : กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
3,278  ไร่ หรือร้อยละ 0.1185 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 35B : กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
169,383 ไร่ หรือร้อยละ 6.1248 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 35C : กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มี
เนื้อท่ี 78,517 ไร่ หรือร้อยละ 2.8391 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 35D : กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มี
เนื้อท่ี 51,868 ไร่ หรือร้อยละ 1.8755 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 35E : กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มี
เนื้อท่ี 15,822 ไร่ หรือร้อยละ 0.5721 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

15) กลุ่มชุดดินที่ 36 
กลุ่มชุดดินที่ 36 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับถม

ของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดิน
แห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มี
ความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็น
กลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 
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ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า พ้ืนที่ 
ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้้า 

กลุ่มชุดดินที่ 36 มีเนื้อที่รวม 8,350 ไร่ หรือร้อยละ 0.3020 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
พบ 2 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 36 : กลุ่มชุดดินที่ 36 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
270 ไร่ หรือร้อยละ 0.0098 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 36B : กลุ่มชุดดินที่ 36 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
8,080 ไร่ หรือร้อยละ 0.2922 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

16) กลุ่มชุดดินที่ 38 
กลุ่มชุดดินที่ 38 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของ

ตะกอนล้าน้้าบริเวณสันดินริมน้้า มีเนื้อดินเป็นชั้นสลับ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้ง
ติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินน้อย สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความ
ลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : มีเนื้อดินเป็นดินปนทราย พืชที่ปลูกจะขาดแคลนน้้า
เร็ว บางพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกน้้าไหลหลากท่วมพ้ืนที่ในฤดูฝน 

กลุ่มชุดดินที่ 38 มีเนื้อที่รวม 15,931 ไร่ หรือร้อยละ 0.5760 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
พบ 2 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 38 : กลุ่มชุดดินที่ 38 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
1,242 ไร่ หรือร้อยละ 0.0449 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 38B : กลุ่มชุดดินที่ 38 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
14,689 ไร่ หรือร้อยละ 0.5311 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

17) กลุ่มชุดดินที่ 40 
กลุ่มชุดดินที่ 40 เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของ

ตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้ง
ติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 0-35 
เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า พ้ืนที่   
ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้้า 

กลุ่มชุดดินที่ 40 มีเนื้อที่รวม 48,126 ไร่ หรือร้อยละ 1.7403 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
พบ 2 หน่วยแผนที่ คือพบ 4 หน่วยแผนที่ คือ 
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หน่วยแผนที่ 40 : กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
1,086 ไร่ หรือร้อยละ 0.0393 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 40B : กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
28,098 ไร่ หรือร้อยละ 1.0160 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 40C : กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มี
เนื้อท่ี 13,473 ไร่ หรือร้อยละ 0.4872 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 40E : กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ มี
เนื้อท่ี 5,469 ไร่ หรือร้อยละ 0.1978 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

18) กลุ่มชุดดินที่ 41 
กลุ่มชุดดินที่ 41 มีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายหนา 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน ดิน

ลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอน
เขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า เนื้อดินเป็น
ดินทรายหนา 50-100 เซนติเมตร พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายมากต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 
ความสามารถในการอุ้มน้้าและดูดซับธาตุอาหารต่้าและขาดแคลนน้้านาน 

กลุ่มชุดดินที่ 41 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 41 : กลุ่มชุดดินที่ 41 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 

78 ไร่ หรือร้อยละ 0.0028 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
19) กลุ่มชุดดินที่ 44 

กลุ่มชุดดินที่ 44 มีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายหนามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน 
ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่
ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาด
ชัน 0-12 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีปานกลาง ดีหรือค่อนข้างมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง
เป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ  5.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า มีเนื้อดิน
เป็นดินทรายหนา พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายมากต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน ดินมีความสามารถใน
การอุ้มน้้าต่้า ท้าให้ดินขาดแคลนน้้านาน 

กลุ่มชุดดินที่ 44 มีเนื้อที่รวม 8,681 ไร่ หรือร้อยละ 0.3139 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
พบ 3 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 44 : กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
1,417 ไร่ หรือร้อยละ 0.0512 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
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หน่วยแผนที่ 44B : กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
5,304 ไร่ หรือร้อยละ 0.1918 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 44C : กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มี
เนื้อท่ี 1,960 ไร่ หรือร้อยละ 0.0709 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

20) กลุ่มชุดดินที่ 46 
กลุ่มชุดดินที่ 46 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนชิ้นส่วนเนื้อหยาบมาก ได้แก่ ลูกรัง 

ก้อนกรวดหรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 
50 เซนติเมตรจากผิวดิน และหนาลึกมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นหรือตื้นมาก เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบ
ที่ดินแห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาด
ชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ  4.5-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า ดินตื้นถึง
ตื้นมาก พื้นที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้้า 

กลุ่มชุดดินที่ 46 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 46B : กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 

822 ไร่ หรือร้อยละ 0.0297 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
21) กลุ่มชุดดินที่ 47 

กลุ่มชุดดินที่ 47 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวปนชิ้นส่วนเนื้อหยาบมาก 
เช่น เศษหิน ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร อยู่บนชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 50 
เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นหรือตื้นมาก เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด พบในพ้ืนที่ดอนเขต
ความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน มี
ความลาดชัน 2-20 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นหินพ้ืน พ้ืนที่ลาดชันดินง่าย
ต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้้า 

กลุ่มชุดดินที่ 47 มีเนื้อที่รวม 7,686 ไร่ หรือร้อยละ 0.2779 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
พบ 3 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 47B : กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
2,873 ไร่ หรือร้อยละ 0.1039 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 47C : กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อ
ที่ 1,126 ไร่ หรือร้อยละ 0.0407 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
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หน่วยแผนที่ 47D : กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มี
เนื้อท่ี 3,687 ไร่ หรือร้อยละ 0.1333 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

22) กลุ่มชุดดินที่ 48 
กลุ่มชุดดินที่ 48 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนชิ้นส่วนเนื้อหยาบมาก เช่น ก้อน

กรวดกลม ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน 
พบเป็นชั้นหนาลึกมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นหรือตื้นมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล้า
น้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินกรวดกลม พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกัน
นาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 
2-35 เปอร์เซน็ต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มี
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า ดินตื้นถึง
ตื้นมาก พื้นที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้้า 

กลุ่มชุดดินที่ 48 มีเนื้อที่รวม 31,860 ไร่ หรือร้อยละ 1.1520 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
พบ 4 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 48B : กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
9,463 ไร่ หรือร้อยละ 0.3422 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 48C : กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
9,603 ไร่ หรือร้อยละ 0.3472 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 48D : กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มี
เนื้อที่ 12,329 ไร่ หรือร้อยละ 0.4458 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 48E : กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ มี
เนื้อท่ี 465 ไร่ หรือร้อยละ 0.0168 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

23) กลุ่มชุดดินที่ 49 
กลุ่มชุดดินที่ 49 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนเศษชิ้นส่วนเนื้อหยาบมาก เช่น 

ลูกรัง ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดินและ
พบชั้นหินผุหรือหินทรายแป้งภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน (มีชั้นลูกรังบาง) ดินตื้นหรือตื้นมาก 
เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด พบในพ้ืนที่ดอนเขต
ความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่น
ลอนลาด มีความลาดชัน 0-12 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติต่้า 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า ดินตื้นถึง
ตื้นมาก พื้นที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้้า 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน



 64 

กลุ่มชุดดินที่ 49 มีเนื้อที่รวม 3,899 ไร่ หรือร้อยละ 0.1410 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
พบ 3 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 49 : กลุ่มชุดดินที่ 49 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
591 ไร่ หรือร้อยละ 0.0214 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 49B : กลุ่มชุดดินที่ 49 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
2,990 ไร่ หรือร้อยละ 0.1081 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 49C : กลุ่มชุดดินที่ 49 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มี
เนื้อท่ี 318 ไร่ หรือร้อยละ 0.0115 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

24) กลุ่มชุดดินที่ 55 
กลุ่มชุดดินที่ 55 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดลึกปานกลางถึงเศษหิน

ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพ้ืนผุในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร
จากผิวดิน เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้ง
ติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มี ความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-8.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เมื่อหน้าดินแห้ง ดินจะแข็ง ท้าให้ไถพรวนยากพ้ืนที่
ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนแหล่งน้้าชลประทานที่จะน้ามาใช้ใน
พ้ืนที่ปลูกพืช 

กลุ่มชุดดินที่ 55พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 55C : กลุ่มชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มี

เนื้อท่ี 3,166 ไร่ หรือร้อยละ 0.1145 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
25) กลุ่มชุดดินที่ 56 

กลุ่มชุดดินที่ 56 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดลึกปานกลางถึงเศษหินปริมาณ
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพ้ืนผุในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิว
ดิน เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน 
มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคลานลอนลาด มีความ
ลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรด
ปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า มีเนื้อดินเป็นดินปนทราย 
พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายมากต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน และขาดแคลนน้้า 

กลุ่มชุดดินที่ 56 มีเนื้อที่รวม 5,340 ไร่ หรือร้อยละ 0.1931 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา
พบ 2 หน่วยแผนที่ คือ 
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หน่วยแผนที่ 56B : กลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
2,657 ไร่ หรือร้อยละ 0.0961 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 56C : กลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มี
เนื้อที่ 2,683 ไร่ หรือร้อยละ 0.0970 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

26) กลุ่มชุดดินที่ 62 
กลุ่มชุดดินที่ 62 สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันยังไม่มี

การศึกษาและส้ารวจดิน ลักษณะและสมบัติดินไม่แน่นอน อาจมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียว ดิน
ตื้นมาก ดินตื้น ดินลึกปานกลาง ดินลึกหรือดินลึกมาก และอาจมีก้อนหิน เศษหินหรือหินพ้ืนโผล่กระจัด
กระจายอยู่บนผิวดิน  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ท้าให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเกษตรกรรม ยากต่อการจัดการดูแลรักษา เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่ างรุนแรงและ
ท้าลายระบบนิเวศวิทยาของสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ จึงควรมีการศึกษาดินก่อนและท้าการเกษตรแบบวน
เกษตร เพ่ือรักษาระบบนิเวศของป่าไม้ไม่ให้เสื่อมโทรม 

กลุ่มชุดดินที่ 62 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 62 : กลุ่มชุดดินที่ 62 มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 

มีเนื้อที่ 1,169,069 ไร่ หรือร้อยละ 42.2728 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
27) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 และกลุ่มชุดดินที่ 35 

กลุ่มชุดดินที่ 17 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับถม
ของตะกอนล้าน้้า พบในพ้ืนที่ราบลุ่มหรือตะพักล้าน้้าระดับต่้า มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินเลวหรือค่อนข้างเลว มี
น้้าท่วมขังในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 
4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 35 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบ
ที่ดินแห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ พบในสัดส่วน 50:50 
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า ดินเป็น

กรดจัดมาก พ้ืนที่ค่อนข้างดอนจะขาดแคลนน้้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน  
หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 และกลุ่มชุดดินที่ 35 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
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หน่วยแผนที่ 17/35B : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ และ กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 5,958 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.2154 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

28) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 และกลุ่มชุดดินที่ 35 
กลุ่มชุดดินที่ 29 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก 

ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้าหรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด พบในพ้ืนที่
ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 5-35 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์
ของดินตามธรรมชาติต่้า  

ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 35 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบ
ที่ดินแห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา มี
ความลาดชัน 5-35 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ พบในสัดส่วน 50:50 
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า ดินเป็น

กรดจัดมาก พื้นที่ค่อนข้างดอนจะขาดแคลนน้้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน บางพ้ืนที่มีเนื้อดินเป็นดินปนทราย 
พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 

หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 และกลุ่มชุดดินที่ 35 มีเนื้อที่รวม 32,696 ไร่ หรือ
ร้อยละ 1.1822 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาพบ 3 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 29C/35C : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 
5-12 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 10,825 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.3914 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 29D/35D : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 
12-20 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 16,666 
ไร่ หรือร้อยละ 0.6026 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 29E/35E : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 
20-35 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 5,205 
ไร่ หรือร้อยละ 0.1882 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
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29) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 และกลุ่มชุดดินที่ 40 
กลุ่มชุดดินที่ 29 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก 

ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้าหรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด พบในพ้ืนที่
ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น
ลอนชัน มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต ์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติต่้า 

ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 40 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทับถม
ของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดิน
แห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ พบในสัดส่วน 50:50 
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า ดินเป็น

กรดจัดมาก พ้ืนที่ค่อนข้างดอนจะขาดแคลนน้้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน บางพ้ืนที่เนื้อดินร่วนหยาบ ดินง่ายต่อ
การชะล้างพังทลาย 

หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 และกลุ่มชุดดินที่ 40 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 29D/40D : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 

12-20 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 2,069 
ไร่ หรือร้อยละ 0.0748 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

30) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 และกลุ่มชุดดินที่ 48 
กลุ่มชุดดินที่ 29 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก 

ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้าหรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด พบในพ้ืนที่
ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 48 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนชิ้นส่วนเนื้อหยาบมาก เช่น 
ก้อนกรวดกลม ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิว
ดิน พบเป็นชั้นหนาลึกมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นหรือตื้นมาก เกิดจากการทับถมของตะกอน
ล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินกรวดกลม พบในพื้นที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกัน
นาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 
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2-35 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มี
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ พบในสัดส่วน 50:50 
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า บางพ้ืนที่

เป็นดินตื้นหรือตื้นมากถึงลูกรังและเศษหินเป็นชั้นหนา 
หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 และกลุ่มชุดดินที่ 48 มีเนื้อที่รวม 12,678 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.4584 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาพบ 3 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 29B/48B : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน  

2-5 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 732 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.0265 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 29D/48D : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 
12-20 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 10,557 
ไร่ หรือร้อยละ 0.3817 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 29E/48E : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 
20-35 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 1,389 
ไร่ หรือร้อยละ 0.0502 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

31) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 31 และกลุ่มชุดดินที่ 47 
กลุ่มชุดดินที่ 31 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการ

สลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียดหรือจากการทับถมของตะกอนล้าน้้า พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบ
ที่ดินแห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 47 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวปนชิ้นส่วนเนื้อหยาบ
มาก เช่น เศษหิน ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร อยู่บนชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 50 
เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นหรือตื้นมาก เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด พบในพ้ืนที่ดอนเขต
ความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต ์ การระบายน้้าของดินดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ
ดินประมาณ 5.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง  

โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ พบในสัดส่วน 50:50 
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : บางพ้ืนที่เป็นดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นหินพ้ืน พ้ืนที่

ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้้า  
หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 31 และกลุ่มชุดดินที่ 47 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
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หน่วยแผนที่ 31B/47B : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน  
2-5 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 4,258 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.1540 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

32) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 35 
กลุ่มชุดดินที่ 35 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับถม

ของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดิน
แห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเป็นเนินเขา มีความ
ลาดชัน 12-35 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรด
จัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ พบในสัดส่วน 50:50 
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า มีเนื้อดิน

เป็นดินปนทราย พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้้า 
หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 35 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 35D/35E : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 
12-20 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 5,996 
ไร่ หรือร้อยละ 0.2168 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

33) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 40 
กลุ่มชุดดินที่ 35 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับถม

ของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดิน แบบที่ดิน
แห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา 
มีความลาดชัน 2-35 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 40 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทับถม
ของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดิน
แห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา 
มีความลาดชัน 2-35 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ พบในสัดส่วน 50:50 
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า มีเนื้อดิน

เป็นดินปนทราย พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้้า ดินเป็นกรด
รุนแรงมากที่สุดถึงเป็นกรดจัดมากในระดับตื้น ท้าให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชหรือถูกตรึงอยู่ในรูปที่
พืชไม่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้  
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หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 40 มีเนื้อที่รวม 137,052 ไร่ หรือ
ร้อยละ 4.9557 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาพบ 4 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 35B/40B : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน  
2-5 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 28,402 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.0270 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 35C/40C : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 
5-12 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 31,049 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.1227 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 35D/40D : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 
12-20 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 56,362 
ไร่ หรือร้อยละ 2.0380 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 35E/40E : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 
20-35 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 21,239 
ไร่ หรือร้อยละ 0.7680 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

34) หน่วยรวมของกลุม่ชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 48 
กลุ่มชุดดินที่ 35 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับถม

ของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดิน
แห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 48 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนชิ้นส่วนเนื้อหยาบมาก เช่น 
ก้อนกรวดกลม ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิว
ดิน พบเป็นชั้นหนาลึกมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นหรือตื้นมาก เกิดจากการทับถมของตะกอน
ล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินกรวดกลม พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้ง
ติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ พบในสัดส่วน 50:50 
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า บางพ้ืนที่

เป็นดินตื้นถึงตื้นมาก มีเนื้อดินเป็นดินปนทราย พื้นที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน
และขาดแคลนน้้า  

หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 48 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
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หน่วยแผนที่ 35C/48C : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 
5-12 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 3,924 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.1419 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

35) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 49 
กลุ่มชุดดินที่ 35 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับถม

ของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดิน
แห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 
2-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 49 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนเศษชิ้นส่วนเนื้อหยาบมาก เช่น 
ลูกรัง ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดินและ
พบชั้นหินผุหรือหินทรายแป้งภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน (มีชั้นลูกรังบาง) ดินตื้นหรือตื้นมาก 
เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด พบในพ้ืนที่ดอนเขต
ความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติต่้า 

โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ พบในสัดส่วน 50:50 
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า บางพ้ืนที่

เป็นดินตื้นถึงตื้นมาก มีเนื้อดินเป็นดินปนทราย พื้นที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน
และขาดแคลนน้้า  

หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 49 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 35B/49B : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน  

2-5 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 49 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 1,412 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.0511 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

36) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 56 
กลุ่มชุดดินที่ 35 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับถม

ของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดิน
แห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา มีความ
ลาดชัน 15-35 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรด
จัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 56 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดลึกปานกลางถึงเศษหิน
ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพ้ืนผุในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร
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จากผิวดิน เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้ง
ติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา มีความลาด
ชัน 15-35 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปาน
กลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ พบในสัดส่วน 50:50 
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า มีเนื้อดิน

เป็นดินปนทราย พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้้า 
หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีเนื้อที่รวม 50,921 ไร่ หรือ

ร้อยละ 1.8412 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาพบ 3 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 35C/56C : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 

5-12 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 13,264 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.4796 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 35D/56D : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 
12-20 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 8,745 
ไร่ หรือร้อยละ 0.3162 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 35E/56E : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 
20-35 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 28,912 
ไร่ หรือร้อยละ 1.0454 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

37) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 40 และกลุ่มชุดดินที่ 44 
กลุ่มชุดดินที่ 40 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของ

ตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้ง
ติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 44 มีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายหนามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิว
ดิน ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้ อหยาบ พบใน
พ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาด
ชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีปานกลาง ดีหรือค่อนข้างมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ  5.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ พบในสัดส่วน 50:50 
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า บางพ้ืนที่

เป็นดินทรายดินมีความสามารถในการอุ้มน้้าต่้า ท้าให้ดินขาดแคลนน้้านาน 
หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 40 และกลุ่มชุดดินที่ 44 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
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หน่วยแผนที่ 40B/44B : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน  
2-5 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 1,283 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.0464 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

38) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 40 และกลุ่มชุดดินที่ 56 
กลุ่มชุดดินที่ 40 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของ

ตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้ง
ติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 56 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดลึกปานกลางถึงเศษหิน
ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพ้ืนผุในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร
จากผิวดิน เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้ง
ติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได ้พบในสัดส่วน 50:50 
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า มีเนื้อดิน

เป็นดินปนทราย พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายมากต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 
หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 40 และกลุ่มชุดดินที่ 56 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 40E/56E : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 
20-35 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 19,544 
ไร่ หรือร้อยละ 0.7067 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

39) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 และกลุ่มชุดดินที่ 56 
กลุ่มชุดดินที่ 48 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนชิ้นส่วนเนื้อหยาบมาก เช่น ก้อน

กรวดกลม ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน พบ
เป็นชั้นหนาลึกมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นหรือตื้นมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้า
หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินกรวดกลม พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน 
มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน มีความลาด
ชัน 2-20 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 56 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดลึกปานกลางถึงเศษหิน
ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพ้ืนผุในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร
จากผิวดิน เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้ง
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ติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคลื่นลอน
ชัน มีความลาดชัน 2-20 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง
เป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติต่้า 

โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ พบในสัดส่วน 50:50 
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินตื้นถึงตื้นมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม

ธรรมชาติต่้า มีเนื้อดินเป็นดินปนทราย พื้นที่ลาดชันดินง่ายมากต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 
หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีเนื้อที่รวม 115,006 ไร่ หรือ

ร้อยละ 4.1586 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาพบ 3 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 48B/56B : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน  

2-5 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 30,401 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.0993 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 48C/56C : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 
5-12 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 31,812 ไร่ 
หรือร้อยละ 1.1503 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

หน่วยแผนที่ 48D/56D : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 
12-20 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 52,793 
ไร่ หรือร้อยละ 1.9090 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

40) หน่วยพื นที่เบ็ดเตล็ด 
หน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด  มีเนื้อท่ีรวม 267,167 ไร่ หรือร้อยละ 9.6606 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า

สาขา พบ 6 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ EL : ที่ดนิถูกชะล้าง มีเนื้อที่ 19,623 ไร่ หรือร้อยละ 0.7096

ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
หน่วยแผนที่ ES : หน้าผาชัน มีเนื้อที่ 34,292 ไร่ หรือร้อยละ 1.2400ของ

พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
หน่วยแผนที่ RL : พ้ืนที่ดินหินโผล่ มีเนื้อที่ 21,607 ไร่ หรือร้อยละ 

0.7813ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
หน่วยแผนที่ SL : ที่ดินหินโผล่ มีเนื้อท่ี 106,432 ไร่ หรือร้อยละ 03.8485 

ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
หน่วยแผนที่ U : พ้ืนที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สิ่งปลูกสร้าง มี

เนื้อท่ี 68,359 ไร่ หรือร้อยละ 2.4718 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
หน่วยแผนที่ W : แหล่งน้้า มีเนื้อที่ 16,854 ไร่ หรือร้อยละ 0.6094 ของ

พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
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ตารางที่ 4  ทรัพยากรดิน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) 

หน่วยแผนที่ ค าอธิบาย เนื อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 

4 กลุ่มชุดดินที่ 4 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 38,070 1.3766 

5 กลุ่มชุดดินที่ 5 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 9,139 0.3305 

6 กลุ่มชุดดินที่ 6 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 31,053 1.1229 

7 กลุ่มชุดดินที่ 7 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 123,317 4.4591 

15 กลุ่มชุดดินที่ 15 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 32,834 1.1873 

16 กลุ่มชุดดินที่ 16 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 37,154 1.3435 

17 กลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 137,446 4.9700 

17B กลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 2,225 0.0804 

18 กลุ่มชุดดินที่ 18 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 795 0.0287 

21 กลุ่มชุดดินที่ 21 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 11,759 0.4252 

22 กลุ่มชุดดินที่ 22 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 501 0.0181 

29B กลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 7,952 0.2875 

29C กลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 9,499 0.3435 

29D กลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 5,106 0.1846 

31B กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 2,798 0.1012 

31D กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 4,637 0.1677 

31E กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 1,305 0.0472 

33 กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 5,942 0.2149 

33B กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 22,159 0.8013 

35 กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 3,278 0.1185 

35B กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 169,383 6.1248 

35C กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 78,517 2.8391 

35D กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 51,868 1.8755 

35E กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 15,822 0.5721 

36 กลุ่มชุดดินที่ 36 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 270 0.0098 

36B กลุ่มชุดดินที่ 36 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 8,080 0.2922 

38 กลุ่มชุดดินที่ 38 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 1,242 0.0449 

38B กลุ่มชุดดินที่ 38 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 14,689 0.5311 

40 กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 1,086 0.0393 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางที่ 4  ทรัพยากรดิน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ ค าอธิบาย เนื อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 

40B กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 28,098 1.0160 

40C กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 13,473 0.4872 

40E กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 5,469 0.1978 

41 กลุ่มชุดดินที่ 41 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 78 0.0028 

44 กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 1,417 0.0512 

44B กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 5,304 0.1918 

44C กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 1,960 0.0709 

46B กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 822 0.0297 

47B กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 2,873 0.1039 

47C กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 1,126 0.0407 

47D กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 3,687 0.1333 

48B กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 9,463 0.3422 

48C กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 9,603 0.3472 

48D กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 12,329 0.4458 

48E กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 465 0.0168 

49 กลุ่มชุดดินที่ 49 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 591 0.0214 

49B กลุ่มชุดดินที่ 49 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 2,990 0.1081 

49C กลุ่มชุดดินที่ 49 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 318 0.0115 

55C กลุ่มชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 3,166 0.1145 

56B กลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 2,657 0.0961 

56C กลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 2,683 0.0970 

62 กลุ่มชุดดินที่ 62 มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 1,169,069 42.2728 

17/35B หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

5,958 0.2154 

29C/35C หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

10,825 0.3914 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางที่ 4  ทรัพยากรดิน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ ค าอธิบาย เนื อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 

29D/35D หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

16,666 0.6026 

29E/35E หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

5,205 0.1882 

29D/40D หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

2,069 0.0748 

29B/48B หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

732 0.0265 

29D/48D หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

10,557 0.3817 

29E/48E หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

1,389 0.0502 

31B/47B หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

4,258 0.1540 

35D/35E หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

5,996 0.2168 

35B/40B หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

28,402 1.0270 

 

    

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางที่ 4  ทรัพยากรดิน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ ค าอธิบาย เนื อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 

35C/40C หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

31,049 1.1227 

35D/40D หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

56,362 2.0380 

35E/40E หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

21,239 0.7680 

35C/48C หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

3,924 0.1419 

35B/49B หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 49 มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

1,412 0.0511 

35C/56C หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

13,264 0.4796 

35D/56D หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

8,745 0.3162 

35E/56E 

 

หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

28,912 1.0454 

 40B/44B หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

1,283 0.0464 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางที่ 4  ทรัพยากรดิน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ ค าอธิบาย เนื อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 

40E/56E หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

19,544 0.7067 

48B/56B หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ และชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

30,401 1.0993 

48C/56C หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ และชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

31,812 1.1503 

48D/56D หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ และชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

52,793 1.9090 

พื นที่เบ็ดเตล็ด 267,167 9.6606 

EL ที่ดินถูกชะล้าง 19,623 0.7096 

ES หน้าผาชัน 34,292 1.2400 

RL พ้ืนที่ดินหินโผล่ 21,607 0.7813 

SL ที่ดินหินโผล่ 106,432 3.8485 

U พ้ืนที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สิ่งปลูกสร้าง 68,359 2.4718 

W แหล่งน้้า 16,854 0.6094 

รวมพื นที่ทั งหมด 2,765,531 100.0000 

 ที่มา  :  ข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:50,000 (ส้านักส้ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2547) 

 

 
 
 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ภาพที่ 12 ทรัพยากรดิน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) 
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7.1.6  ปัญหาทรัพยากรดิน 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย  

(รหัส 0914) สามารถสรุปปัญหาทรัพยากรดินในพื้นที่พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ดังนี้ (ภาพที่ 13) 
1)  ปัญหาดินทราย พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน 

มีเนื้อที่รวม 8,681 ไร่ หรือร้อยละ 0.3139 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ดินนี้โครงสร้างดินไม่ดี มีปริมาณ
อินทรียวัตถุต่้า ดูดซับแร่ธาตุอาหารได้น้อย จึงมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า ได้แก่ กลุ่มชุดดิน 44  

2)  ปัญหาดินตื นปนกรวด ลูกรัง หรือเศษหิน ดินตื้นหรือความหนาของชั้นดิน
บนน้อยกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน จนท้าให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตผิดปกติ มีเนื้อที่รวม 181,545 ไร่ หรือ   
ร้อยละ 6.5646 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา แบ่งตามชนิดของวัสดุที่จ้ากัดการชอนไชของรากพืชการเจริญเติบโต
และให้ใช้ผลผลิต แบ่งออกได้ 2 กลุ่มดังนี้  

2.1) กลุ่มดินตื้นถึงลูกรังและเศษหิน พบในพ้ืนที่ดอน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 
46, 48, 49 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29/48, 35/48, 35/49 และ 48/56 มีเนื้อที่ 169,601 ไร่ หรือร้อย
ละ 6.1327 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

2.2) กลุ่มดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน พบในพ้ืนที่ดอน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 47 และ
หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 31/47 มีเนื้อที่ 11,944 ไร่ หรือร้อยละ 0.4319 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

3)  ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  มีเนื้อที่รวม 879,693 ไร่ หรือร้อยละ 
31.8090 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา เนื่องจากวัตถุต้นก้าเนิดดินมีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติน้อย ประกอบกับ
เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้มีการปรับปรุงบ้ารุงดิน
เท่าท่ีควร ท้าให้ดินเสื่อมโทรมเป็นผลให้พืชเจริญเติบโตช้า ผลผลิตตกต่้า  

3.1) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าพ้ืนที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 220,933 ไร่ หรือร้อย
ละ 7.9888 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ บริเวณท่ีพบกลุ่มชุดดินที่ 6, 16, 17, 18, 21 และ 22  

3.2) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าพ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่ 658,760 ไร่ หรือ
ร้อยละ 23.8202 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ บริเวณท่ีพบกลุ่มชุดดินที่ 29, 35, 36, 40, 56, หน่วยรวมของ
กลุ่มชุดดินที่ 17/35, 29/35, 29/40, 35/35, 35/40, 35/56, 40/44 และ40/56 

4)  ปัญหาพื นที่มีความลาดชันสูง  มีเนื้อที่ประมาณ 1,169,069 ไร่ หรือร้อยละ 
42.2728 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62 พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นป่าไม้ไม่เหมาะที่จะน้ามาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร 

5)  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  มีเนื้อที่ประมาณ 259,376 ไร่ หรือร้อย
ละ 9.3791 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา เป็นทรัพยากรดินที่มีความเหมาะสมต่อการเกษตรกรรม 

5.1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางพ้ืนที่ลุ่ม มีเนื้อที่ประมาณ 203,630 
ไร่ หรือร้อยละ 7.3535 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 4, 5, 7 และ15 
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5.2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางพ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่ประมาณ 56,016 
ไร่ หรือร้อยละ 2.0256 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 31, 33, 38, 41 และ55 

7.1.7 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหา ลุ่มน  าสาขา
แม่น  าแควน้อย (รหัส 0914) 

การศึกษาและวิเคราะห์ สภาพพ้ืนที่ ทรัพยากรน้้า สภาพการใช้ที่ดิน ทรัพยากร
ดิน ปัญหาทรัพยากรดิน ท้าให้ทราบถึงข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแคว
น้อย (รหัส 0914) โดยสภาพพ้ืนที่มีลักษณะราบเรียบถึงภูเขา ทรัพยากรน้้า ประกอบด้วย ทางน้้าธรรมชาติ 
แหล่งน้้าธรรมชาติ และแหล่งน้้าชลประทาน สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม รองลงมาเป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ ปัญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาพ้ืนที่มีความลาดชันสูง รองลงมาปัญหาดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ปัญหาดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก และปัญหาดิน
ทรายหนา จากการศึกษาสภาพพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) ท้าให้ทราบปัญหาของพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย จึงน้าไปสู่การพิจารณาคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้า ซึ่งในโครงการนี้ได้คัดเลือก
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน เป็นตัวแทนของลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) โดยครอบคลุม
ปัญหาทางด้านต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือท้าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหา
เพ่ือก้าหนดพ้ืนที่ด้าเนินการต่อไป  
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ภาพที่ 13 ปัญหาทรัพยากรดิน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914)
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7.2  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่ม
น  าห้วยน  าเทิน 

7.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
1) ที่ตั งและอาณาเขต 

พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก เป็นลุ่มน้้าหนึ่งที่อยู่ในพ้ืนที่
ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) ลักษณะส้าคัญของลุ่มน้้า คือ เป็นพ้ืนที่ตัวแทนที่ครอบคลุมสภาพ
ปัญหาด้านกายภาพของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะและสมบัติของดิน 
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนสภาพปัญหาต่าง ๆ ในการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้า        
ห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ในเขตต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ 
26,242 ไร่ อยู่ระหว่าง พิกัด UTM ; 1886620 N ถึง พิกัด UTM ; 1878080 N และระหว่าง พิกัด UTM ; 
696270 E ถึง พิกัด UTM ; 687750 E (Zone 47N) ตามแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ล้าดับ
ชุดที่ L7018 ระวางที่ 5142 I และ 5143 II มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ (ภาพที่ 14) 

ทิศเหนือ ติดต่อบ้านกลาง ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก 

ทิศใต้ ติดต่อบ้านแก่งหว้า บ้านห้วยแก้ว ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านนาโพธิ์ ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก 

ทิศตะวันตก ติดต่อเขาทรงใหญ่ เขาสูง ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก 

2) สภาพภูมิอากาศ 
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะภูมิอากาศจ้าแนก

ตามระบบของ Köppen (1931) เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (tropical savannah climate : Aw) ซึ่ง
เป็นลักษณะภูมิอากาศที่มีฤดูแล้งชัดเจน ได้รับอิทธิพลจากลมสินค้าที่พัดผ่านท้าให้มีสภาพอากาศหนาวเย็น
เป็นระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงฤดูแล้ง แต่หลังจากนั้นอากาศจะร้อนจัดก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงฤดูกาลกลายเป็นฤดู
ฝน ข้อมูลภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดจังหวัดพิษณุโลกเฉลี่ย 10 ปี (พ.ศ.2548-2557) (ตารางที่ 5) สรุปได้ดังนี้  

- ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรวมตลอดปี 1,433.5 มิลลิเมตรต่อปี โดยในเดือนมกราคมมีฝน
ตกเฉลี่ยน้อยที่สุด ปริมาณ 5.8 มิลลิเมตร และในเดือนกันยายนมีฝนตกสูงสุด ปริมาณ 328.1 มิลลิเมตร 

- ค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 73.8 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนกันยายน 
82 เปอร์เซ็นต์ และต่้าสุดในเดือนเมษายน 65 เปอร์เซ็นต์ 

- อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.8 องศาเซลเซียส 
และอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 21.4 องศาเซลเซียส  
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3) สมดุลน  าและช่วงการเพาะปลูกพืชท่ีเหมาะสม 
การวิเคราะห์ช่วงฤดูกาลเพาะปลูกพืชที่เหมาะสม ได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายเดือน  ค่าศักย์การคายระเหยของน้้า (PET) และค่า 0.5PET โดยค่าศักย์การ
คายระเหยของน้้า (PET) ค้านวณจากโปรแกรม CropWat สูตร Penman-Monteith ซึ่งเป็นสูตรที่ได้รวม
เอา อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่้าสุด ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม  และความยาวนานแสงแดดได้ผลการ
วิเคราะห์ตามภาพที่ 15  สรุปได้ดังนี้ 

3.1) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช อยู่ในช่วงกลางเดือน
เมษายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงที่มีค่าปริมาณน้้าฝนสูงกว่าค่า 0.5 ของศักยภาพการคายระเหยน้้า 
ดินมีความชื้นพอ เหมาะต่อการเพาะปลูก ดินอุ้มน้้าได้เต็มที่ ซึ่งแม้จะมีฝนตกน้อยแต่ในดินยังมีความชื้นสะสม
อยู่มากพอที่พืชจะน้าไปใช้ประโยชน์ได้ จึงคาดคะเนได้ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกพืช
โดยอาศัยน้้าฝน 

3.2) ช่วงระยะเวลาที่มีน้้ามากเกินพอ อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงปลาย
เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มีค่าปริมาณน้้าฝนสูงกว่าศักยภาพการคายระเหยน้้า 

3.3) ช่วงระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก อยู่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน
ถึงกลางเดือนเมษายน เป็นช่วงขาดน้้า เนื่องจากปริมาณน้้าฝนและการกระจายของฝนน้อย  มีค่าปริมาณ
น้้าฝนต่้ากว่าค่า 0.5 ของศักยภาพการคายระเหยน้้า ปริมาณน้้าฝนไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช  
การเพาะปลูกพืชควรระมัดระวัง และจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแหล่งน้้าส้ารองไว้ใช้ เช่น สระน้้าในไร่นา 
เป็นต้น 
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ภาพที่ 14 ขอบเขต เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก
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ตารางที่ 5  สภาพภูมิอากาศ จังหวัดพิษณุโลก เฉลี่ย 10 ปี (พ.ศ.2548-2557)  
เดือน อุณหภูมิ

สูงสุด 
เฉลี่ย 

อุณหภูมิ
ต่้าสุด 
เฉลี่ย 

อุณหภูม ิ
เฉลี่ย 

ความชื้น
สัมพัทธ ์
เฉลี่ย 

ค่าศักย์การ
คายระเหย

ของน้้า (PET) 

0.5PET ปริมาณ
น้้าฝน 
เฉลี่ย 

ปริมาณน้้าฝน 
ที่ใช้ได้จริง 

(Effective Rainfall) 
 (๐C) (๐C) (oC) (%) (มม.) (มม.)      (มม.)     (มม.) 
ม.ค. 32.7 15.8 24.3 70 106.3 53.2 5.8 5.7 
ก.พ. 35.2 19.0 27.1 69 115.1 57.5 12.0 11.8 
มี.ค. 36.8 20.9 28.8 66 146.9 73.5 30.2 28.7 
เม.ย. 38.2 23.4 30.8 65 163.2 81.6 71.7 63.5 
พ.ค. 36.7 23.7 30.2 73 154.4 77.2 160.7 119.4 
มิ.ย. 35.1 23.7 29.4 77 133.8 66.9 162.3 120.2 
ก.ค. 34.3 23.8 29.1 79 123.1 61.5 207.3 138.5 
ส.ค. 34.1 23.7 28.9 81 116.9 58.4 239.4 147.7 
ก.ย. 33.9 23.5 28.7 82 114.3 57.2 328.1 157.8 
ต.ค. 33.7 22.7 28.2 79 117.5 58.7 166.3 122.1 
พ.ย. 33.6 19.0 26.3 73 110.4 55.2 41.1 38.4 
ธ.ค. 33.6 17.0 25.3 71 104.5 52.2 8.7 8.6 
รวม     1,506.4 753.1 1,433.5 962.3 
เฉลี่ย 34.8 21.4 28.1 73.8     

ที่มา :  -  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557 
- ค่าศักย์การคายระเหยของน้้า (PET) และปริมาณน้้าฝนท่ีใช้ได้จริงค้านวณจากโปรแกรม CropWat สูตร 

Penman - Monteith 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15  สมดุลของน้้าเพ่ือการเกษตรในรอบ 10 ปี จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2548-2557) 
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4) สภาพภูมิประเทศ 
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก เรียงตัวในแนวตะวันตกเฉียง

ใต้–ตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ต้นน้้าสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนลาด อยู่สูงจากระดับทะเลปาน
กลาง 320 ถึง 270 เมตร พ้ืนที่กลางน้้าสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อย อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 270 ถึง 240 เมตร และพ้ืนที่ปลายน้้าสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลูก
คลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงพ้ืนที่ราบเรียบ อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 240 ถึง 210 เมตร (ภาพที่ 16 และ
ภาพที่ 17) 

สภาพความลาดชันของพ้ืนที่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาด ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 12,168 ไร่ หรือร้อยละ 46.37 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
รองลงมามีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 6,863 ไร่ หรือร้อยละ 
26.15 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  มี
เนื้อที่ 4,182 ไร่ หรือร้อยละ 15.94 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 2,182 ไร่ หรือร้อยละ 8.31 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน และสภาพพ้ืนที่
เป็นเนินเขา ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 847 ไร่ หรือร้อยละ 3.23 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
(ตารางที่ 6 และภาพที่ 18)  

ตารางที ่6 ความลาดชัน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก 

สัญลักษณ์ ความลาดชัน ลักษณะสภาพพื นที่ เนื อที่ 

  (เปอร์เซ็นต์)    ไร ่ ร้อยละ 

A 0-2 ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ         2,182  8.31 
B  2-5 ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย         4,182  15.94 
C  5-12  ลูกคลื่นลอนลาด       12,168  46.37 
D  12-20 ลูกคลื่นลอนชัน         6,863  26.15 
E  20-35 เนินเขา           847  3.23 

รวมพื นที่ทั งหมด       26,242  100.00 
 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ภาพที่ 16 สภาพภูมิประเทศ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ภาพที่ 17 เส้นชั้นความสูง เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ภาพที่ 18 ความลาดชัน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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5) ทรัพยากรน  า  
ทรัพยากรน้้าบริเวณพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก 

ประกอบด้วยทางน้้าธรรมชาติ และแหล่งน้้าธรรมชาติ ไม่พบพ้ืนที่ชลประทาน (ภาพที่ 19) 
ทางน้้าธรรมชาติ ประกอบด้วย ล้าห้วยหลัก 2 สาย คือ ห้วยน้้าเทิน และห้วยน้้า

ไคร้ ซึ่งไหลจากทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ลงไปยังที่ราบลุ่มต่้าบริเวณ
หนองเขียว และหนองกกขนุนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพัฒนาที่ดินก่อนไหลออกจากแนว
เขตพัฒนาที่ดิน ห้วยน้้าเทินมีต้นก้าเนิดบริเวณสันเขาทางด้านฝั่งตะวันตกระหว่างบ้านไร่วังเงินกับบ้านแก่งหว้า 
ไหลผ่านพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินด้านตะวันตกข้ึนไปทางทิศเหนือ และห้วยน้้าไคร้มีต้นก้าเนิดบริเวณสันเขาปูรู
ทางด้านใต้ฝั่งตะวันออกไหลผ่านพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินด้านตะวันออกขึ้นไปทางเหนือ และออกจากพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดินที่บ้านบุ่งเย็น  

แหล่งน้้าธรรมชาติ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้้าพิกุลทอง อ่างเก็บน้้าแก่งหว้า ตั้งอยู่
ทางทิศใต้ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน หนองกกขนุน และหนองเขียวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

7.2.2 ทรัพยากรป่าไม้ 
 เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก จ้าแนกพ้ืนที่ป่าไม้และเขตปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ได้ 3 เขต ดังนี้ (ภาพที่ 20) 
 1) เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (Zone E) หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก้าหนดไว้

เพ่ือผลิตไม้ และของป่ารวมถึงพ้ืนที่เศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้า
และการจ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลน พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาการทรัพยากรป่าไม้ และ
พ้ืนที่ประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างทรัพยากร ป่าไม้กับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น ทรัพยากร
มนุษย์ ทรัพยากรแร่ และทรัพยากรพลังงาน เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ ตลอดทั้ง
ต้องไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จ้าแนกให้เป็นเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ มีพ้ืนที่ประมาณ 13,347 ไร่ หรือร้อยละ 
50.86 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   2) เขตพ้ืนที่นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย มีพ้ืนที่ประมาณ 6,127 ไร่ หรือร้อยละ 23.35 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   3) เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  หมายความว่า การปรับปรุงเก่ียวกับสิทธิและการถือ
ครองในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐน้าที่ดินของ
รัฐ หรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ท้าประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดิน
เกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่
เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันการเกษตรกรได้เช่าซื้อเช่าเข้าท้าประโยชน์โดยรัฐให้ความช่วยเหลือใน
การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิตและการจ้าหน่าย
ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น มีพ้ืนที่ประมาณ 6,768 ไร่ หรือร้อยละ 25.79 ของพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ภาพที่ 19 ทางน้้าและแหล่งน้้า เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ภาพที่ 20 ทรัพยากรป่าไม้ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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7.2.3 สภาพการใช้ท่ีดิน 
ผลการศึกษาข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน 

จังหวัดพิษณุโลก จากแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1 : 25,000 ของส้านักส้ารวจและวางแผนการใช้
ที่ดิน (2555) พบว่า การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 14,446 ไร่ หรือร้อยละ 55.0491 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่รวม 7,654  ไร่ หรือร้อยละ 29.1670 ของพ้ืนที่
เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่รวม 2,287 ไร่ หรือร้อยละ 8.7151 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่รวม  1,640 ไร่ หรือร้อยละ 6.2495 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน และพ้ืนที่น้้า 
มีเนื้อที่รวม 215 ไร่ หรือร้อยละ 0.8193 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 7 และภาพท่ี 21) 

7.2.4  ธรณีวิทยา 
ธรณีวิทยาในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก (กรมทรัพยากร

ธรณ,ี 2550) แสดงไว้ในภาพที่ 22 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ยุคควอเทอร์นารี (Quaternary Period) เป็นยุคที่ 2 ของมหายุคซีโนโซอิก มีช่วงอายุ

ประมาณ 1.6 ล้านปีมาแล้ว แบ่งออกได้เป็น 2 สมัย คือสมัยไพลสโตซีนกับสมัยโฮโลซีน ยุคนี้ได้ประมวล
เหตุการณ์ทางธรณีวิทยาตลอดจนการสะสมของตะกอนบนผิวโลก นับตั้งแต่สิ้นยุคเทอร์เซียรีเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน ตะกอนที่เกิดในยุคนี้บริเวณพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน ได้แก ่

Qt : ตะกอนธารน้้าพา กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวสะสมตัวตามร่องน้้า คัน
ดินแม่น้้า และแอ่งน้้าท่วมถึง 

ยุคครีเทเซียส (Cretaceous Period) อยู่ในมหายุคมีโซโซอิก ยุคครีเทเชียสอยู่ถัดจาก
ยุคจูแรสซิก คือประมาณ 145.5 ± 4.0 ล้านปีก่อน และอยู่ก่อนหน้ายุคพาลีโอจีน หรือประมาณ 65.5 ล้านปี
ก่อนถึง 23.03 ล้านปีก่อน ถือเป็นยุคที่ยาวนานที่สุดและกินเวลาเกือบครึ่งหนึ่งของมหายุคมีโซโซอิก จุดสิ้นสุด
ของยุคครีเทเชียสเป็นรอยต่อระหว่างมหายุคมีโซโซอิกกับมหายุคซีโนโซอิก หินที่เกิดในยุคนี้บริเวณพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน ได้แก ่

Kkk : หินตะกอนและหินชั้น มีลักษณะเป็นหินทรายแป้งสีแดง สีน้้าตาลแกมแดง สลับ
ด้วยหินทรายสีแดงแกมเทา น้้าตาลแกมแดง และหินกรวดมน มีวัตถุประสานเป็นพวกแคลเซียมคาร์บอเนตมี
เศษเม็ดปูนปนอยู่ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางที่ 7  สภาพการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน เนื อที ่
    ไร ่ ร้อยละ 

1. พื้นที่เกษตรกรรม (A) 14,446 55.0491 
1.1 นาข้าว (A1) 1,805 6.8783 

A101 นาข้าว 1,805 6.8783 
1.2 พืชไร่ (A2) 6,220 23.7024 
A202 ข้าวโพด 4,777 18.2036 
A202/A205 ข้าวโพด/สับปะรด 30 0.1143 
A202/A216 ข้าวโพด/ข้าวไร่ 652 2.4846 
A204 มันส้าปะหลัง 142 0.5411 
A205 สับปะรด 526 2.0044 
A205/A302 สับปะรด/ยางพารา 77 0.2934 
A208 ถั่วเขียว 16 0.0610 
1.3 ไม้ยืนต้น (A3) 6,080 23.1689 
A302 ยางพารา 5,380 20.5015 
A303 ปาล์มน้้ามัน 130 0.4954 
A304 ยูคาลิปตัส 142 0.5411 
A305 สัก 393 1.4976 
A305/A412 สัก/มะขาม 22 0.0838 
A315 ไผ่(ไผ่ตง ไผ่หวาน ปลูกเพ่ือการค้า) 13 0.0495 
1.4 ไม้ผล (A4) 320 1.2195 
A407 มะม่วง 99 0.3773 
A407/A412 มะม่วง/มะขาม 36 0.1372 
A408 มะม่วงหิมพานต์ 7 0.0267 
A411 กล้วย 17 0.0648 
A412 มะขาม 152 0.5792 
A412/A417 มะขาม/กระท้อน 9 0.0343 
1.5 ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์ (A7) 16 0.0610 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 16 0.0610 
1.6 สถานที่เพาะเลี ยงสัตว์น  า (A9) 5 0.0190 
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 5 0.0190 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางที่ 7  (ต่อ) สภาพการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน เนื อที ่
    ไร ่ ร้อยละ 

 2. พื้นที่ป่าไม้ (F) 7,654 29.1670 
2.1 ป่าผลัดใบ (F2) 7,654 29.1670 
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 7,561 28.8126 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 93 0.3544 
3. พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) 2,287 8.7151 
3.1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) 2,252 8.5817 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 392 1.4938 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 1,860 7.0879 
3.2 เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) 15 0.0572 
M304 บ่อดิน 15 0.0572 
3.3 อ่ืนๆ (M4) 20 0.0762 
M405 พ้ืนที่ถม 20 0.0762 
4. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) 1,640 6.2495 
4.1 หมู่บ้าน (U2) 519 1.9777 
U201 หมู่บ้าน 519 1.9777 
4.2 สถานที่ราชการ และสถาบันต่างๆ (U3) 1,093 4.1651 
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ  1,093 4.1651 
 4.3 ย่านอุตสาหกรรม (U5) 28 0.1067 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 28 0.1067 
5. พื้นที่น้้า (W) 215 0.8193 
5.1 แหล่งน  าธรรมชาติ (W1) 32 0.1219 
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 32 0.1219 
5.2 แหล่งน  าที่สร้างขึ น (W2) 183 0.6974 
W201 อ่างเก็บน้้า 166 0.6326 
W202 บ่อน้้าในไร่นา 17 0.0648 

รวมพื นที่ทั งหมด 26,242 100.0000 

ที่มา : ข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 (ส้านักส้ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2555) 
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ภาพที่ 21 สภาพการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก 
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ภาพที่ 22 ธรณีวิทยา เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก 
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7.2.5  ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดิน 
จากการศึกษาข้อมูลธรณีวิทยาและข้อมูลทรัพยากรดิน สามารถแบ่งลักษณะทาง

ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก้าเนิดดินในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก ได้ดังนี้ 
1)  พ้ืนที่ตะพักล้าน้้า (terrace)  พบบริเวณตอนบนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความ
ลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์  

2) พ้ืนผิวที่เหลือจากการกร่อน (erosion surface) หรือพ้ืนผิวที่เหลือจากการ
กร่อนซอยแบ่ง (dissected erosion surface) พบบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้า
เทิน สภาพภูมิประเทศ ไม่ราบเรียบ คือเป็นลูกคลื่น ส่วนใหญ่มีความลาดชันประมาณ 5-20 เปอร์เซ็นต ์

3)  เนินเขาและภูเขา (hill and mountain)  พบบริเวณตอนล่างทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน สภาพภูมิประเทศมีความลาดชันสูง มีความลาดชันประมาณ    
20-35 เปอร์เซ็นต์  

7.2.6  ทรัพยากรดิน 
ผลการศึกษาข้อมูลดินจากแผนที่ดิน มาตราส่วน 1 : 25,000 ของส้านักส้ารวจดิน

และวางแผนการใช้ที่ดิน (2555) พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก สามารถแบ่ง
หน่วยแผนที่ออกได้เป็น 14 หน่วยแผนที่ดิน และ 2 หน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด สรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 8 และภาพ
ที่ 23) 

1) กลุ่มชุดดินที่ 15 
กลุ่มชุดดินที่ 15 มีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการ

ทับถมของตะกอนล้าน้้าในพ้ืนที่ราบลุ่มหรือพ้ืนที่ตะพักล้าน้้า มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินค่อนข้างเลว มีน้้า
ท่วมขังในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 6.5-8.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีน้้าตาลปนเหลือง สี
น้้าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้้าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง สีเทาปนน้้าตาลหรือสีเทา มีจุดประสีน้้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงของศิลาแลงอ่อนปริมาณมากกว่า
ร้อยละ 5 โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 
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ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง ความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนปานกลาง มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลาง
และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปานกลาง  

ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวัตถุต่้า ความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนปานกลาง มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่้า และ
ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปานกลาง  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เมื่อหน้าดินแห้งจะแน่นทึบ พื้นที่ค่อนข้างดอนเมื่อ
ฝนทิ้งช่วงนานจะขาดแคลนน้้าส้าหรับปลูกข้าว 

กลุ่มชุดดินที่ 15 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 15 : กลุ่มชุดดินที่ 15 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มี

เนื้อท่ี 1,959 ไร่ หรือร้อยละ 7.4651 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
2) กลุ่มชดุดินที่ 31 

กลุ่มชุดดินที่ 31 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการ
สลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียดหรือเกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้า มีการพัฒนาการของดินมานาน พบ
ในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาด
ชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาล
ปนแดง มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 ดินล่างมี
เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเหลือง สีน้้าตาลหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง
ถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ
ปานกลาง บางพื้นที่อาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน อาจพบเศษหินหรือชั้นหินพ้ืน
ผุในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน 

ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง ความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนปานกลาง มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่้าและ
ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวัตถุต่้า ความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนปานกลาง มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่้าและ
ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : พ้ืนที่ลาดชันง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสีย
หน้าดินและขาดแคลนน้้าในระยะที่ฝนที่ช่วงนาน 

กลุ่มชุดดินที่ 31 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 31B : กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มี

เนื้อที่ 1,027 ไร่ หรือร้อยละ 3.9136 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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3) กลุ่มชุดดินที่ 33 
กลุ่มชุดดินที่ 33 มีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการ

ทับถมของตะกอนล้าน้้าบริเวณสันดินริมน้้าหรือที่ราบตะกอนน้้าพารูปพัด มีการพัฒนาการของดินมานาน พบ
ในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่น
ลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึง
เป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-6.5 บางพ้ืนที่อาจพบเนื้อดินที่มีผงปูนปนอยู่
ในหน้าตัดดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีน้้าตาลหรือสีน้้าตาลปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-
6.5 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ชั้นดินล่างถัดไปอาจพบดินร่วนปนทราย สีน้้าตาล สี
น้้าตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้้าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างของดินประมาณ 5.5-6.5 บางพ้ืนที่อาจพบจุดประสีหรือพบเนื้อดินที่มีผงปูนปนอยู่ในหน้าตัดดินภายใน
ความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน 

ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง ความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนปานกลาง มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลาง
และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวัตถุต่้า ความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนปานกลาง มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลาง
และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปานกลาง  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ปกติไม่ค่อยมีปัญหา ในพ้ืนที่ท้าการเกษตรติดต่อ
การมาเป็นเวลาอาจพบชั้นดานแน่นที่เกิดการไถพรวนหรือเก็บผลผลิตและขาดแคลนน้้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วง
นาน 

กลุ่มชุดดินที่ 33 มีเนื้อที่ 5,310 ไร่ หรือร้อยละ 20.2347 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดินพบ 2 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 33B : กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มี
เนื้อที่ 1,845 ไร่ หรือร้อยละ 7.0307 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

หน่วยแผนที่ 33C : กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
มีเนื้อที่ 3,465 ไร่ หรือร้อยละ 13.2040 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

4) กลุ่มชุดดินที่ 35 
กลุ่มชุดดินที่ 35 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากการทับ

ถมของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ เช่น หินทราย หินแกรนิตหรือหินในกลุ่ม 
มีการพัฒนาการของดินมานาน พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่เป็น
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 เปอรเ์ซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดิน
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เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติต่้า 

ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนเทาหรือสีน้้าตาลปน
แดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-5.5 ดินล่างมี
เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ชั้นดินล่างถัดไปอาจพบชั้นดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทราย สีน้้าตาล 
สีน้้าตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่ างของดิน
ประมาณ 4.5-5.5 บางพ้ืนที่อาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน หรือพบชั้นลูกรังหรือ
ก้อนกรวดในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน 

ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า : มีปริมาณอินทรียวัตถุต่้า ความจุแลกเปลี่ยนแคต
ไอออนต่้า มีค่าความอ่ิมตัวเบสต่้า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่้าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมต่้า  

ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า : มีปริมาณอินทรียวัตถุต่้า ความจุแลกเปลี่ยนแคต
ไอออนต่้า มีค่าความอ่ิมตัวเบสต่้า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่้าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมต่้า  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า มีเนื้อ
ดินเป็นดินปนทราย พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้้า 

กลุ่มชุดดินที่ 35 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 35B : กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  

มีเนื้อที่ 834 ไร่ หรือร้อยละ 3.1781 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
5) กลุ่มชุดดินที่ 40 

กลุ่มชุดดินที่ 40 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากการทับถม
ของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ เช่น หินทราย หินแกรนิตหรือหินในกลุ่ม มี
การพัฒนาของดินมานาน พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า  

ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้้าตาล สีน้้าตาล
ปนเทาหรือสีน้้าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 5.0-5.5 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ชั้นดินล่างถัดไปอาจพบชั้นดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย สีน้้าตาลปนเหลือง สีน้้าตาล สีน้้าตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 บางพ้ืนที่อาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 
เซนติเมตรจากผิวดิน หรือพบชั้นลูกรัง ก้อนกรวดในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน 
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ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า : มีปริมาณอินทรียวัตถุต่้า ความจุแลกเปลี่ยนแคต
ไอออนต่้า มีค่าความอ่ิมตัวเบสต่้า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่้าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมต่้า  

ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า : มีปริมาณอินทรียวัตถุต่้า ความจุแลกเปลี่ยนแคต
ไอออนต่้า มีค่าความอ่ิมตัวเบสต่้า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่้าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมต่้า  

ปัญหาการใช้ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า : พ้ืนที่ลาดชันดินง่าย
ต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้้า 

กลุ่มชุดดินที่ 40 มีเนื้อที่รวม 1,353 ไร่ หรือร้อยละ 5.1558 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน พบ 2 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 40B : กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
มีเนื้อที่ 422  ไร่ หรือร้อยละ 1.6081 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

หน่วยแผนที่ 40C : กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
มีเนื้อที่ 931 ไร่ หรือร้อยละ 3.5477 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

6) กลุ่มชุดดินที่ 48 
กลุ่มชุดดินที่ 48 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนชิ้นส่วนเนื้อหยาบ เช่น ก้อน

กรวดกลม ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน พบ
เป็นชั้นหนาลึกมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นหรือตื้นมาก เกิดจากการทับถมของตะกอน   ล้าน้้า
หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด มีการพัฒนาการของดินมานาน พบในพ้ืนที่ดอน                                                                                     
เขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชัน 5-35 
เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย (ปนกรวดหรือเศษหิน) สีน้้าตาลหรือ  
สีน้้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 6.0-6.5 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนชิ้นส่วนเนื้อหยาบ เช่น ก้อน
กรวดกลม ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เป็น
ชั้นหนาลึกมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน สีน้้าตาลปนแดง สีน้้าตาลหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 บางพ้ืนที่อาจพบจุดประ
สีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน หรือพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน 

ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า : มีปริมาณอินทรียวัตถุต่้า ความจุแลกเปลี่ยนแคต
ไอออนต่้า มีค่าความอ่ิมตัวเบสต่้า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่้าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง  

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน



 
105 

ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า : มีปริมาณอินทรียวัตถุต่้า ความจุแลกเปลี่ยนแคต
ไอออนต่้า มีค่าความอ่ิมตัวเบสต่้า ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่้าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซยีมปานกลาง 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า ดินตื้น
ถึงตื้นมาก พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้้า 

กลุ่มชุดดินที่ 48 มีเนื้อที่รวม 1,499 ไร่ หรือร้อยละ 5.7123 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดินพบ 2 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 48C : กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
มีเนื้อที่ 652 ไร่ หรือร้อยละ 2.4846 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

หน่วยแผนที่ 48E : กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์  มีเนื้อที่ 847 ไร่ หรือร้อยละ 3.2277 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

7) กลุ่มชุดดินที่ 55 
กลุ่มชุดดินที่ 55 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้นผุ

ในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด มีการพัฒนาการของ
ดินมานาน พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความ
ลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปาน
กลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-8.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีน้้าตาลหรือ สีน้้าตาล
ปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 ดิน
ล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน้้าตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึง
เป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 7.0-8.0 พบชั้นหินพ้ืนผุในช่วงความลึก  
50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน 

ดินบนมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง ความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนสูง มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่้าและความเป็น
ประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

ดินล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง : มีปริมาณอินทรียวัตถุต่้า ความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนสูง มีค่าความอ่ิมตัวเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่้าและความเป็น
ประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เมื่อหน้าดินแห้ง ดินจะแข็ง ท้าให้ไถพรวนยาก 
พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนแหล่งน้้าชลประทานที่จะน้ามาใช้
ในพ้ืนที่ปลูกพืช 

กลุ่มชุดดินที่ 55 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 55C : กลุ่มชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  

มีเนื้อที่ 1,105 ไร่ หรือร้อยละ 4.2108 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน



 
106 

8) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 56 
กลุ่มชุดดินที่ 35 เป็นดินแร่ที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิด

จากการทับถมของตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้น
ดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาด
ชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 56 เป็นดินแร่ที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดลึกปานกลาง
ถึงเศษหินปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพ้ืนผุในช่วงความลึก 50-100 
เซนติเมตรจากผิวดิน เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดิน
แห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้  พบในสัดส่วน 
50:50 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า มีเนื้อ
ดินเป็นดินปนทราย พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้้า 

หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 56 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 35C/56C : กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 5-12 

เปอร์เซ็นต์  หรือกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 4,486 ไร่ หรือร้อย
ละ 17.0947 ของพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 

9) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 และกลุ่มชุดดินที่ 56 
กลุ่มชุดดินที่ 48 เป็นดินแร่ที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนชิ้นส่วนเนื้อหยาบ

มาก เช่น ก้อนกรวดกลม ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตร
จากผิวดิน พบเป็นชั้นหนาลึกมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นหรือตื้นมาก เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินกรวดกลม พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้ง
ติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซน็ต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ส่วนกลุ่มชุดดินที่ 56 เป็นดินแร่ที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดลึกปานกลาง
ถึงเศษหินปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพ้ืนผุในช่วงความลึก 50-100 
เซนติเมตรจากผิวดิน เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดิน
แห้งติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 
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โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้  พบในสัดส่วน 
50:50 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินตื้นถึงตื้นมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติต่้า มีเนื้อดินเป็นดินปนทราย พื้นที่ลาดชันดินง่ายมากต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 

หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 และกลุ่มชุดดินที่ 56 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 48D/56D : กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 12-20 

เปอร์เซ็นต์  หรือกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 6,087 ไร่ หรือ
ร้อยละ 23.1957 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

10) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 และพื นที่ท่ีดินหินพื นโผล่ 
กลุ่มชุดดินที่ 48 เป็นดินแร่ที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนชิ้นส่วนเนื้อหยาบ

มาก เช่น ก้อนกรวดกลม ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตร
จากผิวดิน พบเป็นชั้นหนาลึกมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นหรือตื้นมาก เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนล้าน้้าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินกรวดกลม พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้ง
ติดต่อกันนาน มีการพัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่้า 

ส่วนหน่วยแผนที่ RC เป็นหน่วยพื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่ท่ีดินหินพ้ืนโผล่ 
โดยทั้งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้  พบในสัดส่วน 

50:50 
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินตื้นถึงตื้นมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม

ธรรมชาติต่้า มีเนื้อดินเป็นดินปนทราย พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายมากต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน พ้ืน
ที่ดินหินพื้นโผล่ 

หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 และหน่วยแผนที่ RC พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 48D/RC : กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 12-20 

เปอร์เซ็นต์  หรือพ้ืนที่ที่ดินหินพ้ืนโผล่ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 727 ไร่ หรือร้อยละ 2.7704 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน 

11) หน่วยพื นที่เบ็ดเตล็ด 
หน่วยพื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ีรวม 1,855 ไร่ หรือร้อยละ 7.0688 ของพ้ืนที่เขต

พัฒนาที่ดิน พบ 2 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ U : พ้ืนที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สิ่งปลูกสร้าง 

มีเนื้อที่ 1,640 ไร่ หรือร้อยละ 6.2495 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
หน่วยแผนที่ W : แหล่งน้้า มีเนื้อที่ 215 ไร่ หรือร้อยละ 0.8193 ของ

พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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ตารางที่ 8  ทรัพยากรดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก 

หน่วยแผนที่ ค าอธิบาย 
เนื อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 
15 กลุ่มชุดดินที่ 15 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์        1,959      7.4651  

31B กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์            1,027      3.9136  

33B กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์        1,845      7.0307  

33C กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์        3,465     13.2040  

35B กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์            834      3.1781  

40B กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์            422      1.6081  

40C กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์            931      3.5478  

48C กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์            652      2.4846  

48E กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์            847      3.2277  

55C กลุ่มชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์         1,105      4.2108  

35C/56C หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์  และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

      4,486     17.0947  

48D/56D หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์  และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50  

      6,087     23.1956  

48D/RC หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์  และพ้ืนที่ที่ดินหินพ้ืนโผล่ สัดส่วน 50:50 

         727      2.7704 

หน่วยพื้นที่เบ็ดเตล็ด       1,855      7.0688  

U พ้ืนที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สิ่งปลูกสร้าง        1,640      6.2495  

W แหล่งน้้า          215      0.8193  

รวมพื นที่ทั งหมด      26,242   100.0000  

ที่มา : ข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 (ส้านักส้ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2555) 
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ภาพที่ 23 ทรัพยากรดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก 
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7.2.7  ความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ 
ความเหมาะสมของดินในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก 

ส้าหรับการปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และหญ้าเลี้ยงสัตว์ สามารถสรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 9) 
1) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกข้าว โดยไม่มีข้อจ้ากัด ดินไม่เหมาะสม

ส้าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้านน้้าแช่ขัง ได้แก่ หน่วยแผนที่ 
15 มีเนื้อที่ 1,959 ไร่  หรือร้อยละ 7.4651 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

2) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกมันส้าปะหลัง ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์ โดยไม่มีข้อจ้ากัด เหมาะสมส้าหรับปลูกข้าวโพด และสับปะรด ข้อจ้ากัดเล็กน้อยด้านความเสี่ยง
ต่อการขาดแคลนน้้า ดินไม่เหมาะสมส้าหรับปลูกข้าว มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้านการระบายน้้าของดิน ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ 31B และ 33B มีเนื้อที่ 2,872 ไร่  หรือร้อยละ 10.9443 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

3) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดย
ไม่มีข้อจ้ากัด เหมาะสมส้าหรับปลูกพืชไร่ มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยที่มีภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด และความ
เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า  ได้แก่ หน่วยแผนที่ 33C มีเนื้อที่ 3,465 ไร่  หรือร้อยละ  13.2040 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน 

4) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ โดยมีข้อจ้ากัดเล็กน้อยความอุดมสมบูรณ์ของดินต้่า และเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ได้แก่ หน่วยแผน
ที่ 35B และ 40B มีเนื้อที่ 1,256  ไร่ หรือร้อยละ 4.7862 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินทั้งหมด 

5) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ โดยมีข้อจ้ากัดเล็กน้อยความอุดมสมบูรณ์ของดินต้่า เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย และมีสภาพพ้ืนที่เป็น
ลูกคลื่นลอนลาด ได้แก่ หน่วยแผนที่ 40C มีเนื้อที่ 931 ไร่ หรือร้อยละ 3.5478 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน
ทัง้หมด 

6) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกไม้ผล และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ้ากัด
เล็กน้อยที่เป็นดินตื้น และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ดินที่เหมาะสมปานกลางส้าหรับปลูกพืชไร่ และไม้
ผล มีข้อจ้ากัดปานกลางทีค่วามลึกที่ที่เป็นดินตื้น และมีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ได้แก่ หน่วยแผนที่ 
48C มีเนื้อที่ 652 ไร่  หรือ ร้อยละ 2.4846 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

7) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่้า และสภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา ดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง ส้าหรับปลูกไม้ผล และไม้
ยืนต้น มีขอ้จ้ากัดปานกลางที่มสีภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา และเป็นดินตื้น ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48E มีเนื้อที่ 847 
ไร่  หรือร้อยละ 3.2277 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

8) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดย
ไม่มีข้อจ้ากัด ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกพืชไร่ มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอน
ลาด ได้แก่ หน่วยแผนที่ 55C มีเนื้อที่ 1,105  ไร่  หรือร้อยละ 4.2108 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

9) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อดินเป็นดินร่วน
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ปนทราย และบางพ้ืนที่เป็นดินลึกปานกลาง ได้แก่ หน่วยแผนที่ 35C/56C มีเนื้อที่ 4,486 ไร่  หรือร้อยละ 
17.0947 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

10) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกไม้ผล และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ้ากัด
เล็กน้อยความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า และเป็นดินตื้น ดินที่เหมาะสมปานกลาง มีข้อจ้ากัดปานกลางที่เป็น
ดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า และสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48D/56D มี
เนื้อท่ี 6,087 ไร่  หรือร้อยละ 23.1956 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

11) ดินทีม่ีความเหมาะสมส้าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ไม่เหมาะสมส้าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่หินพ้ืนโผล่ ดินที่เหมาะสม
ส้าหรับปลูกไม้ยืนต้น มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยที่ความลึกที่เป็นดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ไม่เหมาะสม
ส้าหรับปลูกไม้ยืนต้นมีข้อจ้ากัดรุนแรงที่หินพ้ืนโผล่ ดินที่เหมาะสมปานกลางส้าหรับปลูกพืชไร่ และไม้ผล มี
ข้อจ้ากัดปานกลางที่ความลึกที่เป็นดินตื้น สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน ไม่เหมาะสมส้าหรับปลูกพืชไร่ 
และไม้ผลมีข้อจ้ากัดรุนแรงที่หินพื้นโผล่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48D/RC มีเนื้อที่ 727 ไร่  หรือร้อยละ 2.7704 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

7.2.8  ความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
การประเมินความเหมาะสมของดินส้าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ตามวิธีการประเมิน

ของสุวณี (2538) ตามตารางท่ี 10 สามารถสรุปศักยภาพของดินส้าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ได้ดังนี้ 
1)  การใช้เป็นแหล่งหน้าดิน 

(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส้าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 15 
และ 33B มีเนื้อที่ 3,804 ไร่  หรือร้อยละ 14.4958 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(2) ดินที ่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ้ากัด 
ปานกลางเรื่องเนื้อดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 31B 35B และ40B มีเนื้อที่ 2,283 ไร่ หรือร้อยละ 8.6998 ของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(3) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ้ากัด  
ปานกลางเรื่องความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 33C  มีเนื้อที่ 3,465 ไร่ หรือร้อยละ 13.2040 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน 

(4) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ้ากัด  
ปานกลางเรื่องเนื้อดิน และความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 40C, 55C และ35C/56C  มีเนื้อที่ 6,522  ไร่ 
หรือร้อยละ 24.8532 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(5) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องชิ้นส่วนที่
ใหญ่กว่าทรายหยาบ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48C มีเนื้อที่ 652 ไร่ หรือร้อยละ 2.4846 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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ตารางที่ 9  ชั้นความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก 

หน่วย 
แผนที่ 

ค าอธิบาย ข้าว ข้าวโพด
เลี ยงสัตว์ 

สับปะรด มัน
ส าปะหลัง 

มะม่วง มะขาม ยางพารา หญ้าเลี ยงสัตว์ 

15 กลุ่มชุดดินท่ี 15 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 1 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 

31B กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์     3d 1m 1m 1 1 1 1 1 

33B กลุ่มชุดดินท่ี 33 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 3d 1m 1m 1 1 1 1 1 

33C กลุ่มชุดดินท่ี 33 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์ 3dt 1mt 1mt 1t 1 1 1 1 

35B กลุ่มชุดดินท่ี 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์  3d 1sn 1n 1n 1n 1n 1n 1n 

40B กลุ่มชุดดินท่ี 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์  3d 1sn 1n 1n 1n 1n 1n 1n 

40C กลุ่มชุดดินท่ี 40 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์  3dt 1snt 1nt 1nt 1n 1n 1n 1n 

48C กลุ่มชุดดินท่ี 48 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์  3dt 2gt 2gt 2gt 2g 2g 1gn 1n 

48E กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต ์  3dt 3t 3t 3t 2gt 2gt 2t 1nt 

55C กลุ่มชุดดินท่ี 55 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์  3dt 1t 1t 1t 1 1 1 1 

35C/56C หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน    5-12 
เปอร์เซ็นต์  และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

3dt 1snt 1nt/1cnt 1nt 1n 1n 1n/1cn 1n 
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ตารางที่ 9  ชั้นความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 

หน่วย 
แผนที่ 

ค าอธิบาย ข้าว ข้าวโพด
เลี ยงสัตว์ 

สับปะรด มัน
ส าปะหลัง 

มะม่วง มะขาม ยางพารา หญ้าเลี ยงสัตว์ 

48D/56D หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์  และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

3dt 2gt/2t 2gt/2t 2gt/2t 2g/1nt 2g/1nt 1g/1cn 1n 

48D/RC หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์  และพื้นท่ีที่ดินหินพ้ืนโผล่ สัดส่วน 50:50 

3dt/3r 2gt/3r 2gt/3r 2gt/3r 2gt/3r 2gt/3r 1gn/3r 1n/3r 

 

หมายเหตุ   d  :  การระบายน้้าของดิน (drainage)     g  :  ความลึกที่พบก้อนกรวด 35-60เปอร์เซ็นต์ (เซนติเมตร) (qravel 35-60เปอร์เซ็นต์) 
  n  :  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (nutrient status)    s   :  เนื้อดิน (texture) / ชั้นอนภุาคดนิ (particle size class) 
  t   :  สภาพพื้นที ่(topography)      w  :  น้้าแช่ขัง (water logging) 
  k  :  ความเป็นด่างของดิน (alkalinity)     m :  ความเส่ียงต่อการขาดแคลนน้้า (risk of moisture shortage) 
  c  :  ความลึกที่พบชั้นดานแข็ง (depth to consolidated layer)   a  :  ลักษณะของดินตามการจ้าแนก (subgrade properties) 
  r  : หินพื้นโผล่ (rokiness)
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(6) ดินที่มีไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องชิ้นส่วน
ที่ใหญ่กว่าทรายหยาบ และความลาดชัน และไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดินมีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่อง
ความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48D/56D มีเนื้อที่ 6,087 ไร่ หรือร้อยละ 23.1956 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน 

(7) ดินที่มีไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องชิ้นส่วน
ที่ใหญ่กว่าทรายหยาบ และความลาดชัน และมีหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48D/RC มีเนื้อที่ 727 ไร่ 
หรือร้อยละ 2.7704 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(8) ดินที่มีไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส้าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ้ากัดรุนแรง
เรื่องความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48E  มีเนื้อที่ 847 ไร่ หรือร้อยละ 3.2277 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(9) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ 1,855 ไร่ หรือร้อยละ 
7.0688 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

2)  การใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด 
(1) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด มีข้อจ้ากัดรุนแรง  ด้าน

การจ้าแนกดินตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผนที่ 35B, 40B และ40C มีเนื้อที่ 2,187 ไร่ หรือร้อยละ 
8.3340 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(2) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด มีข้อจ้ากัดรุนแรง  
ด้านการจ้าแนกดินตามระบบ Unifed และไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส้าหรับใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด มี
ข้อจ้ากัดรุนแรง  ด้านการจ้าแนกดินตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผนที่ 35C/56C  มีเนื้อที่ 4,486 ไร่ 
หรือร้อยละ 17.0947 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(3) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด มีข้อจ้ากัดรุนแรง  
ด้านการจ้าแนกดินตามระบบ Unifed และมีหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48D/RC  มีเนื้อที่ 727 ไร่ หรือ
ร้อยละ 2.7704 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(4) ดินที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส้าหรับใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด มีข้อจ้ากัด
รุนแรงมากด้านการจ้าแนกดินตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผนที่ 15, 31B, 33B, 33C, 48C, 48E, 55C 
และ 48D/56D มีเนื้อที่ a16.987 ไร่ หรือร้อยละ 64.7321 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(5) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ 1,855 ไร่ หรือร้อยละ 
7.0688 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

3) การใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส้าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง ได้แก่ หน่วยแผนที่ 

35B, 40B, 40C และ35C/56C มีเนื้อที่ 6,673 ไร่ หรือร้อยละ 25.4287 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
(2) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทางมีข้อจ้ากัด

ปานกลางด้านการจ้าแนกดินตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผนที่ 33B และ33C มีเนื้อที่ 5,310 ไร่ หรือ
ร้อยละ 20.2347 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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(3) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทางมีข้อจ้ากัด
ปานกลางเรื่องการจ้าแนกชั้นของก้อนหิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48C มีเนื้อที่ 652 ไร่ หรือร้อยละ 2.4846 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(4) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทางมีข้อจ้ากัด
ปานกลางเรื่องการจ้าแนกชั้นของก้อนหินและความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48E และ48D/56D มีเนื้อที่ 
6,934 ไร่ หรือร้อยละ 26.4233 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(5) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทางมีข้อจ้ากัด
ปานกลางเรื่องการจ้าแนกชั้นของก้อนหินและความลาดชัน และมีหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48D/RC 
มีเนื้อที่ 727  ไร่ หรือร้อยละ 2.7704 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(6) ดินที่มีไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข้อจ้ากัดปานกลาง 
ด้านการจ้าแนกดินตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผนที่ 31B และ 55C มีเนื้อที่ 2,132 ไร่ หรือร้อยละ 
8.1244 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(7) ดินที่มีไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข้อจ้ากัดปานกลาง 
ด้านการจ้าแนกดินตามระบบ Unifed และเรื่องการระบายน้้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ 15 มีเนื้อที่ 1,959  ไร่ 
หรือร้อยละ 7.4651 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(8) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ 1,855 ไร่ หรือร้อยละ 7.0688 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

4)  การใช้เป็นเส้นทางแนวถนน 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส้าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 

35B, 40B และ 40C  มีเนื้อที่ 2,187  ไร่ หรือร้อยละ 8.3340 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
(2) ดินที่มีความเหมาะสมดีส้าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน และมีความเหมาะสม

ปานกลางส้าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยเรื่องความลึกถึงชั้นหินพ้ืน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 
35C/56C มีเนื้อที่ 4,486  ไร่ หรือร้อยละ 17.0947 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(3) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ้ากัด
ปานกลางด้านการจ้าแนกดินตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผนที่ 33B และ33C มีเนื้อที่ 5,310 ไร่ หรือ
ร้อยละ 20.2347 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(4) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้านการ
จ้าแนกดินตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผนที่ 31B และ 55C มีเนื้อที่ 2,132 ไร่ หรือร้อยละ 8.1244 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(5) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้าน   
ความลึกถึงชั้นหินพ้ืน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48C  มีเนื้อที่ 652 ไร่ หรือร้อยละ 2.4846 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน 
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(6) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้าน     
การจ้าแนกดินตามระบบ Unifed และอันตรายจากน้้าท่วมหรือน้้าแช่ขัง ได้แก่ หน่วยแผนที่ 15 มีเนื้อที่ 
1,959ไร่ หรือร้อยละ 7.4651 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(7) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้านความ
ลึกถึงชั้นหินพ้ืน และความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48E มีเนื้อที่ 847 ไร่ หรือร้อยละ 3.2277 ของพ้ืนที่
เขตพัฒนาที่ดิน 

(8) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้าน   
ความลึกถึงชั้นหินพ้ืน และมีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ้ากัดปานกลาง
ด้านความลึกถึงชั้นหินพ้ืนและความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48D/56D  มีเนื้อที่ 6,087  ไร่ หรือร้อยละ 
23.1956 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(9) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้าน   
ความลึกถึงชั้นหินพ้ืน และมีหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48D/RC  มีเนื้อที่ 727 ไร่ หรือร้อยละ 2.7704 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(10) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W  มีเนื้อที่ 1,855 ไร่ หรือร้อยละ 
7.0688 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

5) การใช้เป็นบ่อขุด 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส้าหรับใช้เป็นบ่อขุด ได้แก่ หน่วยแผนที่ 15 มีเนื้อที่          

1,959 ไร่ หรือร้อยละ 7.4651 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
(2) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นบ่อขุด มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องความซึมน้้าของ

ดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 31B, 33B, 33C, 35B, 40B, 40C, 48C, 48E, 55C, 35C/56C และ48D/56D มี
เนื้อท่ี 21,701 ไร่ หรือร้อยละ 82.6957 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(3) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นบ่อขุด มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องความซึมน้้าของ
ดิน และมีหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48D/RC มีเนื้อที่ 727  ไร่ หรือร้อยละ 2.7704 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน 

(4) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W  มีเนื้อที่ 1,855 ไร่ หรือร้อยละ 
7.0688 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

6)  การใช้สร้างเป็นอ่างเก็บน  าขนาดเล็ก 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส้าหรับใช้สร้างเป็นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก ได้แก่ หน่วย

แผนที่ 15 มีเนื้อที่ 1,959 ไร่ หรือร้อยละ 7.4651 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
(2) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่อง

ความซึมน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 31B, 33B, 33C, 35B, 40B, 40C, 48C, 55C และ35C/56C มีเนื้อ
ที่ 14,767 ไร่ หรือร้อยละ 56.2724 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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(3) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่อง
ความซึมน้้าของดิน และความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48E และ48D/56D มีเนื้อที่ 6,934 ไร่ 
หรือร้อยละ 26.4233 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(4) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่อง
ความซึมน้้าของดิน และความลาดชัน และมีหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48D/RC มีเนื้อที่ 727 ไร่ หรือ
ร้อยละ 2.7704 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(5) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W  มีเนื้อที่ 1,855 ไร่ หรือร้อยละ 
7.0688 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

7) การใช้เป็นคันกั นน  า 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นคันกั้นน้้า มีข้อจ้ากัดปานกลาง

ด้านการจ้าแนกดินตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผนที่ 15, 33B, 33C, 35B, 40B และ55C มีเนื้อที่          
9,630 ไร่ หรือร้อยละ 36.6968 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(2) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นคันกั้นน้้า มีข้อจ้ากัดปานกลาง
ด้านการจ้าแนกดินตามระบบ Unifed และความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 40C มีเนื้อที่          
931 ไร่ หรือร้อยละ 3.5478 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(3) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นคันกั้นน้้า มีข้อจ้ากัดปานกลาง
ด้านการจ้าแนกดินตามระบบ Unifed และดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นคันกั้นน้้า มี
ข้อจ้ากัดปานกลางด้านความหนาของวัสดุที่เหมาะสม ได้แก่ หน่วยแผนที่ 35C/56C มีเนื้อที่ 4,486 ไร่ หรือ
ร้อยละ 17.0947 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(4) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นคันกั้นน้้า มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้านการจ้าแนกดิน
ตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผนที่ 31B, 48C และ48E มีเนื้อที่ 2,526 ไร่ หรือร้อยละ 9.6259 ของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(5) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นคันกั้นน้้า มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้านการจ้าแนกดิน
ตามระบบ Unifed และดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นคันกั้นน้้า มีข้อจ้ากัดปานกลางด้าน
ความหนาของวัสดุที่เหมาะสม ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48D/56D มีเนื้อที่ 6,087 ไร่ หรือร้อยละ 23.1956 ของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(6) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นคันกั้นน้้า มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้านการจ้าแนกดิน
ตามระบบ Unifed และมีหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48D/RC มีเนื้อที่ 727 ไร่ หรือร้อยละ 2.7704 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(7) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W  มีเนื้อที่ 1,855 ไร่ หรือร้อยละ 
7.0688 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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8) การใช้เป็นบ่อเกรอะ 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส้าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 35B และ

40B มีเนื้อที ่1,256 ไร่ หรือร้อยละ 4.7862 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
(2) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดปานกลาง

เรื่องความซึมน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 31B และ33B มีเนื้อที่ 2,872 ไร่ หรือร้อยละ 10.9443 ของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(3) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดปานกลาง
เรื่องความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 40C และ35C/56C มีเนื้อที่ 5,417 ไร่ หรือร้อยละ 
20.6425 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(4) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดปานกลาง
เรื่องความซึมน้้าของดิน และความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 33C และ55C มีเนื้อที่ 4,570 ไร่ 
หรือร้อยละ 17.4148 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(5) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องความลึกถึง 
ชั้นหินพ้ืน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48C มีเนื้อที่ 652 ไร่ หรือร้อยละ 2.4846 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(6) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องความลึกถึง 
ชั้นหินพ้ืน และความลาดชันของพ้ืนที่  ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48E มีเนื้อที่ 847 ไร่ หรือร้อยละ 3.2277 ของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(7) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องความซึมน้้า
ของดินและความลึกของระดับน้้าใต้ดินในฤดูฝน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 15 มีเนื้อที่ 1,959 ไร่ หรือร้อยละ 
7.4651 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(8) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องความลึกถึง 
ชั้นหินพ้ืน และความลาดชันของพ้ืนที่  และไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องความ
ลาดชันของพ้ืนที่  ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48D/56D มีเนื้อที่ 6,087 ไร่ หรือร้อยละ 23.1956 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน 

(9) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องความลึกถึงชั้น
หินพ้ืนและความลาดชันของพ้ืนที่  และมีหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48D/RC มีเนื้อที่ 727 ไร่ หรือ  
ร้อยละ 2.7704 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(10) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W  มีเนื้อที่ 1,855 ไร่ หรือร้อยละ 
7.0688 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

9) การใช้ส าหรับสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และการสร้างอาคารต่ าๆ 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส้าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่ 

หน่วยแผนที่ 35B และ40B มีเนื้อที่ 1,256 ไร่ หรือร้อยละ 4.7862 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน   
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(2) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มี
ข้อจ้ากัดปานกลางด้านการจ้าแนกดินตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผนที่ 31B และ33B มีเนื้อที่ 2,872 ไร่ 
หรือร้อยละ 10.9443 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(3) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
มีข้อจ้ากัดปานกลางด้านความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 40C และ35C/56C มีเนื้อที่ 5,417 ไร่ 
หรือร้อยละ 20.6425 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(4) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
มีข้อจ้ากัดปานกลางด้านการจ้าแนกดินตามระบบ Unifed และความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 
33C และ55C มีเนื้อที่ 4,570  ไร่ หรือร้อยละ 17.4148 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(5) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีข้อจ้ากัด
รุนแรงเรื่องการจ้าแนกชั้นของก้อนหิน และความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48C และ48E มี  
เนื้อท่ี 1,499 ไร่ หรือร้อยละ 5.7123 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(6) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีข้อจ้ากัด
รุนแรงเรื่องการระบายน้้าของดิน และการจ้าแนกดินตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผนที่ 15 มีเนื้อที่       
1,959 ไร่ หรือร้อยละ 7.4651 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(7) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีข้อจ้ากัด
รุนแรงเรื่องการจ้าแนกชั้นของก้อนหิน และความลาดชันของพ้ืนที่ และไม่เหมาะสมส้าหรับใช้สร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กมีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48D/56D มีเนื้อที่ 
6.087 ไร่ หรือร้อยละ 23.1956 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(8) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีข้อจ้ากัด
รุนแรงเรื่องการจ้าแนกชั้นของก้อนหิน และความลาดชันของพ้ืนที่ และมีหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 
48D/RC มีเนื้อที่ 727 ไร่ หรือร้อยละ 2.7704 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(11)  พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W  มีเนื้อที่ 1,855 ไร่ หรือร้อยละ 
7.0688 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

9)  การใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส้าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน ได้แก่ หน่วย

แผนที่ 35B และ40B มีเนื้อที่ 1,256 ไร่ หรือร้อยละ 4.7862 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน   
(2) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มี

ข้อจ้ากัดปานกลางเรื่องเนื้อดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 33B มีเนื้อที่ 1,845 ไร่ หรือร้อยละ 7.0307 ของพ้ืนที่
เขตพัฒนาที่ดิน 

(3) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มี
ข้อจ้ากัดปานกลางเรื่องความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 40C และ35C/56C มีเนื้อที่ 5,417 ไร่ 
หรือร้อยละ 20.6425 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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(4) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มี
ข้อจ้ากัดปานกลางเรื่องเนื้อดินและความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 33C, 48C และ55C มีเนื้อที่ 
5,222 ไร่ หรือร้อยละ 19.8994 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(5) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มีข้อจ้ากัดรุนแรง
เรื่องเนื้อดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 31B มีเนื้อที่ 1,027 ไร่ หรือร้อยละ 3.9136 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(6) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มีข้อจ้ากัดรุนแรง
เรื่องความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48E และ48D/56D มีเนื้อที่ 6,934 ไร่ หรือร้อยละ 
26.4233 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(7) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มีข้อจ้ากัดรุนแรง
เรื่องการระบายน้้าของดิน และเนื้อดิน และได้แก่ หน่วยแผนที่ 15 มีเนื้อที่ 1,959 ไร่ หรือร้อยละ         
7.4651 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(8) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มีข้อจ้ากัดรุนแรง
เรื่องความลาดชันของพ้ืนที่ และมีหินพ้ืนโผล่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48D/RC มีเนื้อที่ 727 ไร่ หรือร้อยละ 
2.7704 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(9) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W  มีเนื้อที่ 1,855 ไร่ หรือร้อยละ 
7.0688 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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ตารางที่ 10 ชั้นความเหมาะสมของดินส้าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก 

หน่วย 
แผนที ่

ค าอธิบาย แหล่ง
หน้าดิน 

แหล่ง
ทราย
และ
กรวด 

ดินถม
หรือดิน
คันทาง 

เส้นทาง
แนว
ถนน 

บ่อขุด อ่างเก็บ
น  าขนาด

เล็ก 

คันกั น
น  า 

บ่อ
เกรอะ 

โรงงาน
อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

อาคาร
ต่ า ๆ 

การใช้
ยานพาห
นะในช่วง 

ฤดูฝน 
15 กลุ่มชุดดินที่ 15 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 1 4a 3ad 3af 1 1 2a 3kh 3da 3da 3sd 

31B กลุ่มชุดดินที่ 31 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์     2s 4a 3a 3a 3k 3k 3a 2k 2a 2a 3s 

33B กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 1 4a 2a 2a 3k 3k 2a 2k 2a 2a 2s 

33C กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์ 2t 4a 2a 2a 3k 3k 2a 2kt 2at 2at 2st 

35B กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์  2s 3a 1 1 3k 3k 2a 1 1 1 1 

40B กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์  2s 3a 1 1 3k 3k 2a 1 1 1 1 

40C กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์  2st 3a 1 1 3k 3k 2at 2t 2t 2t 2t 

48C กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์  3g 4a 2p 3c 3k 3k 3a 3c 3pt 3pt 2st 

48E กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต ์  

4t 4a 2pt 3ct 3k 3kt 3a 3ct 3pt 3pt 3t 

55C กลุ่มชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์  2st 4a 3a 3a 3k 3k 2a 2kt 2at 2at 2st 

35C/56C หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน    
5-12 เปอร์เซ็นต์  และกลุ่มชุดดินที ่56 มีความ
ลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

2st/2st 3a/4a 1/1 1/2c 3k/3k 3k/3k 2a/2ab 2t/2t 2t/2t 2t/2t 2t/2t 
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ตารางที่ 9 ชั้นความเหมาะสมของดินส้าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 

หน่วย 
แผนที ่

ค าอธิบาย แหล่ง
หน้าดิน 

แหล่ง
ทราย
และ
กรวด 

ดินถม
หรือดิน
คันทาง 

เส้นทาง
แนว
ถนน 

บ่อขุด อ่างเก็บ
น  าขนาด

เล็ก 

คันกั น
น  า 

บ่อ
เกรอะ 

โรงงาน
อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

อาคาร
ต่ า ๆ 

การใช้
ยานพาหน
ะในช่วง 
ฤดูฝน 

48D/56D หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินท่ี 48 มีความลาดชัน   
12-20 เปอร์เซ็นต์  และกลุ่มชุดดินท่ี 56 มีความ
ลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

3gt/3t 4a/4a 2pt/2pt 3c/2ct 3k/3k 3kt/3kt 3a/2ab 3ct/3t 3pt/3t 3pt/3t 3t/3t 

48D/RC หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินท่ี 48 มีความลาดชัน    
12-20 เปอร์เซ็นต์  และพื้นท่ีท่ีดินหินพื้นโผล่ 
สัดส่วน 50:50 

3gt/RC 3a/RC 2pt/RC 3c/RC 3k/RC 3kt/RC 3a/RC 3ct/RC 3pt/RC 3pt/RC 3t/RC 

หมายเหตุ   a  :  การจ้าแนกดินตามระบบ Unifed     h  :  ความลึกของระดับน้้าใต้ดินในฤดูฝน (depth to seasonal / water table) 
b  :  ความหนาของวัสดุท่ีเหมาะสม (thickness of suitable material)  k  :  ความซึมน้้าของดิน (permeability class) 

   c  :  ความลึกถึงชั้นหินพื้น (depth to bedrock)    p  :  การจ้าแนกชั้นของก้อนหิน(stoniness class) 
   d  :  การระบายน้้าของดิน (drained)     s  :  เนื้อดิน (texture) 
   f  :  อันตรายจากการถูกน้้าท่วม (flooding)    t  :  ความลาดชันและความลึกถึงชั้นหินพื้น (slope and depth to bedrock) 

g  :  ชิ้นส่วนท่ีใหญ่กว่าทรายหยาบ (fragments coarser than very coarse sand) l : ศักยภาพในการยืดหดตัวของดิน (shrink-swell potential) 
m :  ความลึกถึงชั้นท่ีมีการซาบซึมน้้า (depth to permeable material)
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7.2.9  ปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางแก้ไข 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้า   

ห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปปัญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้
ดังนี้ (ภาพที่ 24) 

1) ปัญหาดินตื นหรือตื นมาก มีเนื้อที่ 8,313 ไร่ หรือร้อยละ 31.6784 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน ชั้นของเศษหิน ลูกรังหรือชั้นหินพ้ืนเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช ท้าให้พืช
เจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยดินตื้นหรือตื้นมากถึงลูกรังและเศษหินเป็นชั้นหนา พบในพ้ืนที่ดอนเขต
ความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48C, 48E, 48D/56D และ 48D/RC 

แนวทางการแก้ไข 
(1) การจัดการดินตื้นหรือตื้นมากถึงลูกรังและเศษหินเป็นชั้นหนา พบใน

พ้ืนที่ดอน 
(1.1) การปลูกพืชไร่ 
- เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนามากกว่า 25 เซนติเมตร จัดระบบการปลูก

พืชหมุนเวียนตลอดทั้งปีโดยให้มีการปลูกพืชบ้ารุงดินร่วมอยู่ด้วยปรับปรุงบ้ารุงดินและความอุดมสมบูรณ์
ของดิน โดยการไถคลุกเคล้าปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 2-4 ตันต่อไร่ หรือปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม 
หรือปอเทืองโดยหว่านเมล็ดถั่วพร้าอัตรา 10-12 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดถั่วพุ่มอัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ
ปอเทือง อัตรา 6-8 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบในระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืชในพ้ืนที่
ที่มีความลาดชัน ควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้าที่เหมาะสม เช่น การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ
ขวางความลาดชัน ท้าแนวรั้วหญ้าแฝก เพ่ือช่วยชะลอความเร็วของน้้าบนผิวหน้าดิน การปลูกพืชหมุนเวียน 
การปลูกพืชสลับเป็นแถบหรือโดยวิธีกลร่วมกับวิธีพืช พัฒนาแหล่งน้้าเสริมในการเพาะปลูก และเลือกปลูก
พืชที่มีระบบรากตื้น 

(1.2) การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 
- ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้า

ดินที่ไม่มีลูกรัง ก้อนกรวดและก้อนหินร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อหลุม ถ้า
ดินเป็นกรดจัด ปรับปรุงโดยการใช้วัสดุปูน เช่นปูนขาว หว่านให้ทั่วแปลงพร้อมปุ๋ยอินทรีย์ ไถกลบแล้ว
ปล่อยที่ไว้ประมาณ 20 วันก่อนปลูกพืชใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้้า ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสมตามชนิด
พืชที่ปลูกในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนและหลังเก็บผลผลิตบริเวณที่มีความลาดชันสูง ควรมีการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้้าอย่างเหมาะสม เช่น การสร้างคันดิน การท้าขั้นบันไดดิน ท้าคูน้้าขอบเขา ท้าฐานปลูก
เฉพาะต้น ปลูกพืชคลุมดิน ใช้วัสดุคลุมดิน ท้าแนวรั้วหญ้าแฝก หรือปลูกพืชแซมระหว่างแถวไม้ผลหรือไม้
ยืนต้น พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในพ้ืนปลูก 
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2)  ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  มีเนื้อที่ 6,673 ไร่ หรือร้อยละ 25.4286 ของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน เนื่องจากวัตถุต้นก้าเนิดดินมีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติน้อย ประกอบกับเกษตรกรมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้มีการปรับปรุงบ้ารุงดินเท่าที่ควร ท้าให้
ดินเสื่อมโทรมเป็นผลให้พืชเจริญเติบโตช้า ผลผลิตตกต่้า โดยดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าในพ้ืนที่ดอน ได้แก่
หน่วยแผนที่ 35B, 40B, 40C และ 35C/56C 

แนวทางการแก้ไข 
(1) การจัดการดินในพ้ืนที่ดอน 

(1.1) การปลูกพืชไร่ 
- ควรมีการจัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี มีการ

ปลูกพืชบ้ารุงดินร่วมอยู่ด้วย หรือปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 2-3 ตันต่อไร่ หรือหว่านเมล็ด
ถั่วพร้า อัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดถั่วพุ่มอัตรา 6-8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปอเทืองอัตรา 4-6 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืชมีระบบอนุรักษ์ดินและน้้าที่เหมาะสมตาม
สภาพพ้ืนที่ เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูก
พืชสลับเป็นแถบพัฒนาแหล่งน้้าแลจัดระบบการให้น้้าในพ้ืนปลูก 

(2.2) การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้น 
- ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร หรือ 75x75x75 

เซนติเมตร หรือถึงชั้นหินปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 20-35 กิโลกรัมต่อหลุม ใช้ปุ๋ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก ในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ถ้าดินเป็นกรด
มาก ปรับปรุงด้วยการใส่ปูนขาว อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อต้น บริเวณพ้ืนที่ลาดชันควรมีระบบการอนุรักษ์ดิน
และน้้าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น ปลูกพืชปุ๋ยสด ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ในสภาพ
พ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ส่วนสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นลูกคลื่น
ลอนชัน ควรเพิ่มมาตรการที่จะช่วยชะลอความเร็วในการไหลของน้้าโดย วิธีการสร้างคันดินการท้าขั้นบันได 
ท้าคูน้้าขอบเขา ท้าฐานปลูกหญ้าแฝกเฉพาะต้น เป็นต้น พัฒนาแหล่งน้้าจัดระบบให้น้้าในพ้ืนที่ปลูก 

3) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  มีเนื้อที่ 9,401 ไร่ หรือร้อยละ 35.8242 ของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน เป็นทรัพยากรดินที่มีความเหมาะสมต่อการเกษตรกรรม ดินมีความอุดมสมบูรณ์       
ปานกลาง และไม่มีข้อจ้ากัดอ่ืนๆ ร่วมด้วย  

3.1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางในพ้ืนที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 1,959 ไร่ หรือร้อยละ 
7.4651 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 15  

แนวทางการจัดการ 
(1) ควรปรับปรุงบ้ารุงดินหรือการจัดการดินอ่ืนๆ ร่วมด้วย เพ่ือให้มีการใช้

ที่ดินได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พืชเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ตามปกติ  
- การปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์  
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ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ได้มาจากพืชและสัตว์ รวมทั้งส่วนต่างๆของพืชและ
สัตว์ที่ตายแล้ว ตลอดจนสิ่งที่ขับถ่ายออกมาจากสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ส้าคัญและใช้กันอย่างแพร่หลายมี 3 ชนิด 
คือ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด 

- การปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพ 
ปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยที่ได้จากการน้าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุ

อาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชมาใช้ปรับปรุงบ้ารุงดินทางชีวภาพ กายภาพ หรือทาง
ชีวเคมี และให้หมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพที่รู้จักกันดีในปัจจุบันนี้ เช่น เชื้อไรโซเบียม เชื้อ
ราไมคอร์ไรซา และสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน 

- การปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยปุ๋ยเคมี 
ปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์หรืออินทรีย์สังเคราะห์ การใช้

ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง มีดังนี้ ควรใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์ ควรใช้ชนิดปุ๋ยที่ถูกต้ อง ควรใช้ปุ๋ยใน
ปริมาณที่เหมาะสมตามที่พืชต้องการ ควรใส่ปุ๋ยให้พืชในระยะเวลาที่เหมาะสม และควรใส่ปุ๋ยให้พืชโดย
วิธีการที่ถูกต้อง 

3.2) ดินมีความอุดมสมบูรณป์านกลางในพ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่ 7,442 ไร่ หรือร้อยละ 
28.3591 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 31B, 33B, 33C และ 55C  

แนวทางการจัดการ 
(1) ควรปรับปรุงบ้ารุงดินหรือการจัดการดินอ่ืนๆ ร่วมด้วย เพ่ือให้มีการใช้

ที่ดินได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พืชเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ตามปกติ  
- การปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์  
ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ได้มาจากพืชและสัตว์ รวมทั้งส่วนต่างๆของพืชและ

สัตว์ที่ตายแล้ว ตลอดจนสิ่งที่ขับถ่ายออกมาจากสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ส้าคัญและใช้กันอย่างแพร่หลายมี 3 ชนิด 
คือ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด 

- การปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพ 
ปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยที่ได้จากการน้าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุ

อาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชมาใช้ปรับปรุงบ้ารุงดินทางชีวภาพ กายภาพ หรือทาง
ชีวเคมี และให้หมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพที่รู้จักกันดีในปัจจุบันนี้ เช่น เชื้อไรโซเบียม เชื้อ
ราไมคอร์ไรซา และสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน 

 
- การปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยปุ๋ยเคมี 
ปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์หรืออินทรีย์สังเคราะห์ การใช้

ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง มีดังนี้ ควรใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์ ควรใช้ชนิดปุ๋ยที่ถูกต้อง ควรใช้ปุ๋ยใน
ปริมาณที่เหมาะสมตามที่พืชต้องการ ควรใส่ปุ๋ยให้พืชในระยะเวลาที่เหมาะสม และควรใส่ปุ๋ยให้พืชโดย
วิธีการที่ถูกต้อง 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน



 
126 

(2) ควรมีการจัดการดินร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า เพ่ือรักษาก้าลัง
ผลิตของดินไม่ให้เสื่อมลง มาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า มีทั้งวิธีกล คือ การปรับลักษณะทางกายภาพของ
พ้ืนที่ เช่น การท้าขั้นบันไดดิน การท้าคันดินกั้นน้้า คันดินเบนน้้า การท้าคูรับน้้า หรือทางระบายน้้า ส่วนวิธี
ทางพืช คือการใช้พืชช่วยลดการกร่อนของดิน เช่น การปลูกพืชหมุนเวียนแบบผสมผสาน โดยไม่ปล่อยให้หน้า
ดินว่างเปล่า การปลูกหญ้าหรือพืชตระกูลถั่วเป็นแถบตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนที่ การใช้วัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตรคลุมดิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทั้งวิธีทางกลและวิธีทางพืชร่วมกันได้ เช่น การยกร่อง
หรือท้าขั้นบันไดและปลูกพืชคลุมดินตามแนวระดับ เป็นต้น  

4) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W  มีเนื้อที่ 1,855 ไร่ หรือร้อยละ 
7.0688 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

7.2.10 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่เขต
พัฒนาที่ดินลุ่มน  าห้วยน  าเทิน จังหวัดพิษณุโลก 

   การศึกษาและวิเคราะห์ สภาพพ้ืนที่ ทรัพยากรน้้า ทรัพยากรดิน สภาพการใช้
ที่ดิน ปัญหาทรัพยากรดิน ท้าให้ทราบถึงข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่ม
น้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก โดยลุ่มน้้าห้วยน้้าเทินเป็นลุ่มน้้าหนึ่งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย 
(รหัส 0914) สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะตั้งแต่เป็นพ้ืนที่ราบเรียบจนถึงเนินเขา ทรัพยากรน้้า 
ประกอบด้วย ห้วยน้้าเทิน ห้วยน้้าไคร้ อ่างพิกุลทอง อ่างเก็บน้้าแก่งหว่า หนองกกขนุน และหนองเขียว 
สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ปัญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นปัญหาปัญหาดินตื้นหรือตื้นมาก ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า และดินมีความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลาง จากข้อมูลเหล่านี้ จึงน้าไปสู่การพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนอง
กระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวแทนของลุ่มน้้าเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน เป็นพ้ืนที่
ที่จะท้าการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพ่ือการวางแผนการใช้ที่ดินและวางระบบอนุรักษ์ดินและน้้าในพ้ืนที่
ด้าเนินการดังกล่าวในขั้นตอนต่อไป 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ภาพที่ 24 ปัญหาทรัพยากรดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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7.3 พื นที่ด าเนินการ บ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต าบลหนองกระท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
7.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

1) ที่ตั งและอาณาเขต 
พ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัด

พิษณุโลก มีเนื้อที่ 4,600 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่าง พิกัด UTM ; 1886300 N ถึง UTM ;  1880420 N และระหว่าง 
UTM ; 696100 E ถึง UTM ;  693300 E (Zone 47N) ตามแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ล้าดับ
ชุดที่ L7018 ระวางที่ 5143 II (ภาพที่ 25) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อ บ้านกลาง และบ้านหนองกระท้าว ต้าบลหนองกระท้าว 
อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

ทิศใต้ ติดต่อเขาหินปูรู และบ้านป่าคาย ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านนาโพธิ์ ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก 

ทิศตะวันตก ติดต่อเขารวก บ้านห้วยปู และบ้านไร่วังเงิน ต้าบลหนองกระ
ท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

2) สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศพ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว 

อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน พ้ืนที่
มีความลาดเทจากด้านใต้ ขึ้นไปทางด้านเหนือ โดยพ้ืนที่ตอนใต้สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนชัน อยู่
สูงจากระดับทะเลปานกลาง 290 ถึง 250 เมตร พื้นที่ตอนกลางสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึง
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 250 ถึง 220 เมตร และพ้ืนที่ตอนบนสภาพพ้ืนที่
เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงพ้ืนที่ราบเรียบ อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 220 ถึง 210 เมตร 

สภาพความลาดชันของพ้ืนที่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบเรียบถึง
ค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,247 ไร่ หรือร้อยละ 27.11 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
รองลงมาสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,244 ไร่ หรือร้อยละ 
27.04 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,088 
ไร่ หรือร้อยละ 23.65 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ และสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์  มีเนื้อที่ 1,021 ไร่ หรือร้อยละ 22.20 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ (ตารางที่ 11 ภาพที่ 26 ภาพที่ 27  
และภาพที่ 28) 

  

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ภาพทื่ 25 ขอบเขต พื้นที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว    
อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ภาพทื่ 26 สภาพภูมิประเทศ  พ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ภาพทื่ 27 เส้นชั้นความสูง พื้นที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ภาพทื่ 28 ความลาดชัน พ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
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ตารางที่ 11 ความลาดชัน พ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย  
    จังหวัดพิษณุโลก 

สัญลักษณ ์ ความลาดชัน ค าอธิบาย เนื อที่ 
   (เปอร์เซ็นต์)   ไร่ ร้อยละ 
A 0-2 ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ      1,247  27.11 
B  2-5 ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย      1,021  22.20 
C  5-12  ลูกคลื่นลอนลาด      1,244  27.04 
D  12-20 ลูกคลื่นลอนชัน      1,088  23.65 

รวมพื นที่ทั งหมด    4,600 100.00 

3) สภาพทางน  าและแหล่งน  า 
พ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัด

พิษณุโลก ประกอบด้วยทางน้้าธรรมชาติ และแหล่งน้้าธรรมชาติ ไม่พบพ้ืนที่ชลประทาน (ตารางที่ 12 และ 
ภาพที่ 29) ทางน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ ได้แก่ คลองน้้าอ่ึง ซึ่งเป็นคลองสาขาของล้าน้้าคาน โดยคลองน้้าอ่ึงไหล
จากด้านใต้ไปสู่ด้านตะวันออกของพ้ืนที่ด้าเนินการเพ่ือไหลออกสู่ล้าน้้าคาน แหล่งน้้าธรรมชาติ ได้แก่ หนอง
เขียว และหนองกกขนุน ซ่ึงเป็นแหล่งน้้าที่ตั้งอยู่ตอนบนทิศเหนือของพ้ืนที่ด้าเนินการ  

7.3.2 ทรัพยากรป่าไม้ 
พ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัด

พิษณุโลกจ้าแนกพ้ืนที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ได้ 3 เขต ดังนี้ (ภาพที่ 30) 
1) เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (Zone E)  หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก้าหนดไว้เพ่ือ

ผลิตไม้ และของป่ารวมถึงพ้ืนที่เศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้าและการ
จ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลน พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาการทรัพยากรป่าไม้ และพ้ืนที่ประสาน
การใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างทรัพยากร ป่าไม้กับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรแร่ 
และทรัพยากรพลังงาน เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ ตลอดทั้งต้องไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่
จ้าแนกให้เป็นเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ มีพ้ืนที่ประมาณ 999 ไร่ หรือร้อยละ 21.72 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

2) เขตพ้ืนที่นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย  มีพ้ืนที่ประมาณ 2,632 ไร่ หรือร้อยละ 57.22 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

3) เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หมายความว่า การปรับปรุงเก่ียวกับสิทธิและการ
ถือครองในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐน้าที่ดิน
ของรัฐ หรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ท้าประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมี
ที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดิน
เล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันการเกษตรกรได้เช่าซื้อเช่าเข้าท้าประโยชน์โดยรัฐให้ความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิตและ
การจ้าหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น มีพ้ืนที่ประมาณ 969 ไร่ หรือร้อยละ 21.06 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ภาพทื่ 29 ทางน้้าและแหล่งน้้า พื้นที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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  ภาพที่ 30 ทรัพยากรป่าไม้ พ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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7.3.3 สภาพการใช้ท่ีดิน 
จากการส้ารวจสภาพการใช้ที่ดินพ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนอง

กระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  สามารถสรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 12 และภาพท่ี 31) 
1) พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 3,268 ไร่ หรือร้อยละ 71.06 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

ประกอบด้วย 

1) ข้าว  มีเนื้อที่ 839 ไร่ หรือร้อยละ 18.24 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

2) พืชไร่ มีเนื้อที่ 1,386 ไร่ หรือร้อยละ 30.13 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ประกอบด้วย 
ข้าวโพด มันส้าปะหลัง และสับปะรด 

3) ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 888 ไร่ หรือร้อยละ 19.31 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ประกอบด้วย 
ไม้ยืนต้น ยางพารา ยางพารา/สับปะรด ปาล์มน้้ามัน ยูคาลิปตัส และสัก  

4) ไม้ผล  มีเนื้อที่ 155 ไร่ หรือร้อยละ 3.38 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ประกอบด้วย  
ไม้ผลผสม มะม่วง กล้วย มะขาม มะขาม/กล้วย และมะละกอ 

2) พ้ืนที่ป่าไม้  มีเนื้อที่ 733 ไร่ หรือร้อยละ 15.93 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ประกอบด้วย 
ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 

3) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 202 ไร่ หรือร้อยละ 4.39 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ประกอบด้วย 
ไม้ละเมาะ เหมืองเก่า บ่อขุด และพ้ืนที่รกร้าง 

4) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 265 ไร่ หรือร้อยละ 5.76 ของพ้ืนที่
ด้าเนินการ ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย ถนน ลานตากและแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  

5) พ้ืนที่แหล่งน้้ า  มี เนื้อที่  132 ไร่  หรือร้อยละ 2.86 ของพ้ืนที่ด้ าเนินการ 
ประกอบด้วยแหล่งน้้าธรรมชาติ อ่างเก็บน้้า บ่อน้้าในไร่นา และคลองส่งน้้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางที่ 12  สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน เนื อที ่

    ไร ่ ร้อยละ 

1. พื้นที่เกษตรกรรม (A) 3,268 71.06 

1.1 ข้าว (A1) 839 18.24 
A101 นาข้าว 839 18.24 

1.2 พืชไร่ (A2) 1,386 30.13 

A202 ข้าวโพด 1,140 24.78 
A204 มันส้าปะหลัง 216 4.70 
A205 สับปะรด 30 0.65 

1.3  ไม้ยืนต้น (A3) 888 19.31 

A301 ไม้ยืนต้นผสม 28 0.61 

A302 ยางพารา 759 16.50 

A302/A205 ยางพารา/สับปะรด 7 0.15 

A303 ปาล์น้้ามัน 26 0.57 

A304 ยูคาลิปตัส 50 1.09 

A305 สัก 18 0.39 
1.4 ไม้ผล (A4) 155 3.38 

A401 ไม้ผลผสม 22 0.48 

A407 มะม่วง 22 0.48 

A411 กล้วย 15 0.33 

A412 มะขาม 64 1.39 

A412/A411 มะขาม/กล้วย 11 0.24 

A415 มะละกอ 21 0.46 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ตารางที่ 12  สภาพการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 

 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน เนื อที ่

    ไร ่ ร้อยละ 

2. พื้นที่ป่าไม้ (F) 733 15.93 

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 733 15.93 
3. พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) 202 4.39 

M1 ไม้ละเมาะ 53 1.15 

M102 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า พื้นที่รกร้าง 149 3.24 
4. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) 265 5.76 

U201 ที่อยู่อาศัย 221 4.80 
U405 ถนน 28 0.61 
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร 16 0.35 

5. พื้นที่แหล่งน้้า (W) 132 2.86 

W101 แหล่งน้้าธรรมชาติ 106 2.30 
W201 อ่างเก็บน้้า 7 0.15 
W202 บ่อน้้าในไร่นา 1 0.02 
W203 คลองส่งน้้า 18 0.39 

รวมพื นที่ทั งหมด 4,600 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ภาพทื่ 31 สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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 7.3.1 ทรัพยากรดิน 
  การส้ารวจดิน 
ในพ้ืนทีด่้าเนินการบ้านนาจาน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน ได้จ้าแนกดินออกเป็น 18 หน่วยแผนที่ 
โดยแยกออกเป็นประเภทของชุดดิน 11 หน่วย ประเภทของดินคล้าย 4 หน่วย และหน่วยแผนที่ดิน
เบ็ดเตล็ด 3 หน่วย ตามระบอนุกรมวิธานดิน (Soil taxonomy, 2014)  (ตารางที่ 13 ตารางที่ 14 และภาพ
ที่ 32) 

1) ดินตะกอนน  าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน  าดีปานกลางและเป็นดินร่วนละเอียด 
(Alluvial Complex moderately well drained and fine loamy variant: AC-mw,fl ) 

การจ้าแนกดิน : fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic 
Dystrustepts. 

ดินตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้้าดีปานกลางและเป็นดินร่วนละเอียด พบ
บริเวณที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้า ดินนี้เป็นดินร่วนละเอียด ลึกมากกว่า 
150 เซนติเมตรจากผิวดิน สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การ
ระบายน้้าของดินดีปานกลาง ความสามารถให้น้้าซึมผ่านได้ปานกลาง อัตราการไหลบ่าของน้้าบนผิวดินช้า 
และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า 

ดินบนหนา 15-20 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วน สีน้้าตาล มีจุดประสีน้้าตาลปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 ดิน
ล่างมีเนื้อดินเป็นชั้นสลับของดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียว สีน้้าตาล มีจุดประสี
เหลืองหรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 
5.0-7.0 บางพ้ืนที่อาจพบก้อนหินปะปนในดินล่าง 

ปัจจุบันดินนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมีการท้าคันนาปลูกข้าว และป่าผลัดใบรอสภาพ
ฟ้ืนฟ ู 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : บางพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกน้้าไหลบ่าท่วมขังในฤดูฝน และ
อาจมีก้อนหินปะปนอยู่ในดิน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ค่าวิเคราะห์ดิน 
ความลึก 
(cm) 

OM (%) P (ppm) K (ppm) pH BS (%)* CEC (meq/100 g)* 
0-15 0.82 16 56 7.0 - - 
15-35 0.15 54 40 7.5 - - 
35-85 0.22 1 12 7.0 - - 
85-130 0.24 1 12 8.0 - - 
130-170 0.27 1 8 8.0 - - 

ที่มา : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
หมายเหตุ : ค่าท่ีมี * น้ามาจากค่าที่วิเคราะห์ชุดดินจัดตั้ง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2547) 

ดินตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้้าดีปานกลางและเป็นดินร่วนละเอียด พบ 1 
หน่วยแผนที่ ได้แก่ 
   หน่วยแผนที่ AC-mw,fl-lA/d5,E0,b : ดินตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้้าดี
ปานกลางและเป็นดินร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มีการ
กร่อน คันนา มีเนื้อที่ 226 ไร่ หรือร้อยละ 4.91 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

2) ดินตะกอนน  าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน  าค่อนข้างเลวและเป็นดินทรายแป้ง
ละเอียด (Alluvial Complex somewhat poorly drained and fine silty variant: AC-spd,fsi) 

การจ้าแนกดิน : fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Aquic Dystrustepts. 
ดินตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้้าค่อนข้างเลวและเป็นดินทรายแป้งละเอียด 

พบบริเวณที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา เกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้า ดินนี้เป็นดินทรายแป้งละเอียด ลึก
มากกว่า 150 เซนติเมตรจากผิวดิน สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินค่อนข้างเลว ความสามารถให้น้้าซึมผ่านได้ช้า อัตราการไหลบ่าของน้้าบน
ผิวดินช้า และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า 

ดินบนหนา 15-20 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้้าตาลหรือ
สีน้้าตาลเข้ม มีจุดประสีน้้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดินประมาณ 6.0-6.5 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นชั้นสลับของดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง หรือดินร่วนปนดินเหนียว สีน้้าตาลปนเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีเหลืองปนแดงและพบจุดประสี
เทาภายในความลึก 75 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 6.0-7.0 บางพ้ืนที่อาจพบก้อนหินปะปนในดินล่าง 

ปัจจุบันดินนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินมีการท้าคันนาปลูกข้าว 
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : บางพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกน้้าไหลบ่าท่วมขังในฤดูฝน และ

อาจมีก้อนหินปะปนอยู่ในดินล่าง 
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ค่าวิเคราะห์ดิน 
ความลึก 
(cm) 

OM (%) P (ppm) K (ppm) pH BS (%)* CEC (meq/100 g)* 
0-25 1.38 4 20 6.5 - - 
25-45 1.32 1 20 6.5 - - 
45-70 0.78 2 20 6.4 - - 
70-110 0.67 1 32 6.1 - - 
110-170 0.73 1 32 7.0 - - 

ที่มา : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
หมายเหตุ : ค่าท่ีมี * น้ามาจากค่าที่วิเคราะห์ชุดดินจัดตั้ง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2547) 

ดินตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้้าค่อนข้างเลวและเป็นดินทรายแป้งละเอียด 
พบ 1 หน่วยแผนที่ ได้แก่ 
 หน่วยแผนที่ AC-spd,fsi-siclA/d5,E0,b : ดินตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบาย
น้้าค่อนข้างเลวและเป็นดินทรายแป้งละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-
2 เปอร์เซ็นต ์ลึกมาก ไม่มีการกร่อน คันนา มีเนื้อที่ 168 ไร่ หรือร้อยละ 3.65 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

3) ดินชุมพวงที่มีการระบายน  าดีปานกลางและดินทรายแป้งละเอียด (Chum 
Phuang moderately well drained and fine silty variant: Cpg-mw,fsi) 

การจ้าแนกดิน : fine-silty, siliceous, isohyperthermic Oxyaquic Kandiustults. 
ดินชุมพวงที่มีการระบายน้้าดีปานกลางและดินทรายแป้งละเอียด เกิดจากตะกอนของ

หินตะกอนเนื้อละเอียดชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน ดินนี้เป็นทรายแป้งละเอียดลึกมากกว่า 
150 เซนติเมตรจากผิวดิน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ การ
ระบายน้้าของดินดีปานกลาง ความสามารถให้น้้าซึมผ่านได้เร็ว อัตราการไหลบ่าของน้้าบนผิวดินปานกลาง 
และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน
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ดินบนหนา 10-15 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง สีน้้าตาลปนเทาหรือ
สีเทา มีจุดประสีน้้าตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้้าตาล มีจุดประสีชัดเจนภายใน 1 เมตร ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 ดินล่างเนื้อดินเป็นดินร่วน
ปนทรายแป้งถึงดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้้าตาลอ่อน หรือสีน้้าตาลปนแดงเข้ม  มีจุดประสีชัดเจน
ภายใน 1 เมตร สีแดงอ่อน สีแดงปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 

ปัจจุบันดินนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกข้าวโพด 
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ค่าวิเคราะห์ดิน 
ความลกึ 
(cm) 

OM (%) P (ppm) K (ppm) pH BS (%)* CEC (meq/100 g)* 
0-15 1.03 21 56 4.8 79 56.0 
15-30 0.87 22 32 5.2 92 45 
30-80 0.69 6 20 5.7 95 21.1 
80-110 0.46 7 24 5.5 96 23.0 
110-150 0.27 12 24 6.0 86 30.5 
150-170 0.33 11 16 5.6 100 18.5 

ที่มา : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
หมายเหตุ : ค่าท่ีมี * น้ามาจากค่าที่วิเคราะห์ชุดดินจัดตั้ง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2547) 
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ดินชุมพวงที่มีการระบายน้้าดีปานกลางและดินทรายแป้งละเอียด พบ 1 หน่วยแผนที่ 
ได้แก่ 
 หน่วยแผนที่ Cpg-mw,fsi-silB/d5,E0 : ดินชุมพวงที่มีการระบายน้้าดีปานกลาง
และดินทรายแป้งละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มี
การกร่อน มีเนื้อที่ 237 ไร่ หรือร้อยละ 5.15 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

4) ชุดดินดงยางเอน (Dong Yang En series: Don) 
การจ้าแนกดิน : Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic Oxyaquic  Haplustalfs. 
ชุดดินดงยางเอนเกิดจากตะกอนน้้าพาบริเวณสันดินริมน้้าและเนินตะกอนรูปพัด ดินนี้

เป็นดินทรายแป้งละเอียดลึกมากกว่า 150 เซนติเมตร สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความ
ลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดีปานกลาง ความสามารถให้น้้าซึมผ่านได้ช้า อัตราการการ
ไหลบ่าของน้้าบนผิวดินปานกลาง และความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง 

ดินบนหนา 15-20 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง สีเทาเข้มหรือสี
น้้าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้้าตาลปนแดง หรือสีน้้าตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรด
เล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-6.5 ดินล่างเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย
แป้ง สีน้้าตาล หรือสีน้้าตาลปนเทา มีจุดประสีน้้าตาลปนเหลืองหรือสีน้้าตาลแก่  อาจพบจุดประสีเทาในชั้น
ถัดไปปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.5-7.0 

ปัจจุบันดินนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกข้าวโพด และบางพ้ืนที่ปลูกข้าว 
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินที่ใช้ปลูกพืชไร่มานาน ใต้ชั้นไถพรวนมักแน่นทึบ 

รากชอนไชได้ยาก 
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ค่าวิเคราะห์ดิน 
ความลึก 
(cm) 

OM (%) P (ppm) K (ppm) pH BS (%)* CEC (meq/100 g)* 
0-20 1.84 8 76 6.5 94 61.6 
20-50 2.07 10 32 6.5 100 41.7 
50-95 1.60 5 40 6.4 96 40.1 
95-150 1.33 3 40 7.0 94 37.3 

ที่มา : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
หมายเหตุ : ค่าท่ีมี * น้ามาจากค่าที่วิเคราะห์ชุดดินจัดตั้ง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2547) 

ชุดดินดงยางเอนที่พบในพ้ืนที่มี 1 หน่วยแผนที่ ได้แก่ 
 หน่วยแผนที่ Don-silA/d5,E0,b : ชุดดินดงยางเอน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปน
ทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มีการกร่อน คันนา มีเนื้อที่ 655 ไร่ หรือร้อยละ 14.24 ของ
พ้ืนที่ด้าเนินการ 

5) ชุดดินด่านซ้าย (Dan Sai  series: Ds) 
การจ้าแนกดิน : Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults. 
ชุดดินด่านซ้ายเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินทรายและควอร์ตไซท์ บริเวณพ้ืนที่

ภูเขาและรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา 
ดินนี้เป็นดินร่วนละเอียดลึกมากกว่า 150 เซนติเมตรจากผิวดิน สภาพพ้ืนที่ที่พบมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดี ความสามารถให้
น้้าซึมผ่านได้ปานกลาง อัตราการไหลบ่าของน้้าบนผิวดินช้าถึงเร็วมาก และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า 

ดินบนหนา 10-15 เซนติเมตร มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินทราย สีน้้าตาลเข้มหรือ
สีน้้าตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 
4.5-5.5 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
ถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 

ปัจจุบันดินนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกยางพารา ข้าวโพด มันส้าปะหลัง 
มะขาม และบางพ้ืนที่มีการท้าคันนาส้าหรับปลูกข้าว 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ต่้า สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ดิน
ถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย บางพ้ืนที่ที่มีคันนาเกิดการขาดแคลนน้้า 
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ค่าวิเคราะห์ดิน 
ความลึก 
(cm) 

OM (%) P (ppm) K (ppm) pH BS (%)* CEC (meq/100 g)* 
0-15 1.21 6 64 4.6 24 40.0 
15-30 0.86 4 32 4.7 20 27.8 
30-80 0.57 1 36 4.6 18 22.1 
80-130 0.44 20 40 4.6 30 18.4 
130-180 0.27 1 64 4.8 45 14.5 

ที่มา : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
หมายเหตุ : ค่าท่ีมี * น้ามาจากค่าที่วิเคราะห์ชุดดินจัดต้ัง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2547) 

ชุดดินด่านซ้าย พบ 4 หน่วยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 1,034 ไร่ หรือร้อยละ 22.48 ของ
พ้ืนที่ด้าเนินการ ได้แก่ 
 หน่วยแผนที่ Ds-slB/d5,E1: ชุดดินด่านซ้าย มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินทราย
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ 429 ไร่ หรือร้อยละ 9.33 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
 หน่วยแผนที่ Ds-slC/d5,E1 :  ชุดดินด่านซ้าย มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินทราย 
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ 542 ไร่ หรือร้อยละ 11.78 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
 หน่วยแผนที่ Ds-slD/d5,E2 :  ชุดดินด่านซ้าย มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินทราย 
ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนปานกลาง มีเนื้อที่ 59 ไร่ หรือร้อยละ 1.28 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
 หน่วยแผนที่ Ds-slB/d5,E0,b : ดินด่านซ้าย มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินทราย 
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มีการกร่อน คันนา มีเนื้อที่ 4 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของพ้ืนที่
ด้าเนินการ 
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6) ดินด่านซ้ายท่ีมีสีน  าตาล (Dan Sai  brown variants: Ds-br) 
การจ้าแนกดิน : Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults. 
ดินด่านซ้ายที่มีสีน้้าตาล เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินทรายและควอร์ตไซท์ 

บริเวณพ้ืนที่ภูเขาและรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วง
บริเวณเชิงเขา ดินนี้เป็นดินร่วนละเอียดลึกมากกว่า 150 เซนติเมตรจากผิวดิน สภาพพ้ืนที่ที่พบมีลักษณะ
เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์การระบายน้้าของดินดี ความสามารถให้น้้าซึมผ่านได้
ปานกลาง อัตราการไหลบ่าของน้้าบนผิวดินช้าถึงเร็วมาก และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า 

ดินบนหนา 15-20 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทราย สีน้้าตาล สีน้้าตาล
เข้มหรือสีน้้าตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ
ดินประมาณ 5.5-6.0 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลือง สีเหลืองปนแดง ถึงสีแดง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.0 

ปัจจุบันดินนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกยางพารา ข้าวโพด มะขาม ไม้ผลผสม 
ไม้ยืนต้นผสม และทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่มหรือไม้ละเมาะ 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ต่้า สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ดิน
ถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าวิเคราะห์ดิน 
ความลึก 
(cm) 

OM (%) P (ppm) K (ppm) pH BS (%)* CEC (meq/100 g)* 
0-20 0.38 1 16 4.8 24 40.0 
20-50 0.07 1 8 4.7 20 27.8 
50-80 0.15 1 20 4.8 18 22.1 
80-110 0.14 4 36 4.8 30 18.4 
110-180 0.08 1 40 5.0 45 14.5 

ที่มา : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
หมายเหตุ : ค่าท่ีมี * น้ามาจากค่าท่ีวิเคราะห์ชุดดินจัดตั้ง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2547) 
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ดินด่านซ้ายสีน้้าตาล พบ 1 หน่วยแผนที่ ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ Ds-br-slC/d5,E1: ดินด่านซ้ายที่มีสีน้้าตาล มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน

ปนดินทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ 321 ไร่ หรือร้อยละ 6.98 ของ
พ้ืนที่ด้าเนินการ 

7) ชุดดินโนนสูง (Non Sung series: Nsu) 
การจ้าแนกดิน : Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Paleustalfs. 
ชุดดินโนนสูง เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อละเอียดชะมาทับถมบนพ้ืนผิวของ

การเกลี่ยผิวแผ่นดิน ดินนี้เป็นดินเหนียวละเอียดลึกมากกว่า 150 เซนติเมตรจากผิวดิน สภาพพ้ืนที่ราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว 
ความสามารถให้น้้าซึมผ่านได้ปานกลาง อัตราการไหลบ่าของน้้าบนผิวดินปานกลาง และความอุดมสมบูรณ์
ของดินปานกลาง 

ดินบนหนา 15-20 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้้าตาลปน
เทา หรือสีน้้าตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 5.5-6.0 ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง หรือดินร่วนปนดินเหนียว สีน้้าตาลปนแดง สี
น้้าตาลปนแดงเข้ม หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างของดินประมาณ 7.0-8.0 

ปัจจุบันดินนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกข้าว ข้าวโพด มันส้าปะหลัง และและ
บางพ้ืนที่มีการท้าคันนาส้าหรับปลูกข้าว 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูเพาะปลูก 
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ค่าวิเคราะห์ดิน 
ความลึก 
(cm) 

OM (%) P (ppm) K (ppm) pH BS (%)** CEC (meq/100 g)** 
0-15 1.74 2 40 5.8 - - 
15-45 1.17 2 8 6.0 - - 
45-90 0.63 1 24 6.5 - - 
90-125 0.50 13 16 7.0 - - 
125-175 0.50 10 4 7.8 - - 

ที่มา : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
หมายเหตุ : ค่าท่ีมี ** ไม่มีค่าวิเคราะห์จากค่าท่ีวิเคราะห์ชุดดินจัดตั้ง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2547) 

ชุดดินโนนสูง พบ 3 หน่วยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 223 ไร่ หรือร้อยละ 4.85 ของพ้ืนที่
ด้าเนินการ ได้แก่ 

หน่วยแผนที่ Nsu-siclA/d5,E0 :  ชุดดินโนนสูง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มีการกร่อน มีเนื้อที่ 28 ไร่ หรือร้อยละ 0.61 ของพ้ืนที่
ด้าเนินการ 

หน่วยแผนที่ Nsu-siclB/d5,E0 :  ชุดดินโนนสูง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มีการกร่อน  มีเนื้อที่ 190 ไร่ หรือร้อยละ 4.13 ของ
พ้ืนที่ด้าเนินการ 

หน่วยแผนที่ Nsu-siclB/d5,E0,b :  ดินโนนสูง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มีการกร่อน คันนา มีเนื้อที่ 5 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของ
พ้ืนที่ด้าเนินการ 

8) ชุดดินวังน  าเขียว (Wang Namkhieo series: Wk) 
การจ้าแนกดิน : Loamy, mixed, kaolinitic, isohyperthermic Lithic Haplustults.   
ชุดดินวังน้้าเขียวพบบริเวณพ้ืนผิวเหลือจากการกร่อนซอยแบ่ง (Dissected erosion 

surface) โดยเกิดจากวัตถุตกค้างและเศษหินเชิงเขาของหินทราย ดินนี้เป็นดินร่วนตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นหิน
พ้ืนภายใน 50 เซนติเมตรจากผิวดิน  สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา ความลาดชัน    5-35 
เปอร์เซ็นต์ การระบายน้้าของดินดี ความสามารถให้น้้าซึมผ่านได้ปานกลาง อัตราการไหลบ่าของน้้าบนผิว
ดินช้าถึงปานกลาง และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า 

ดินบนหนา 7-10 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทราย สีเทาเข้ม สีน้้าตาลเข้ม 
หรือสีน้้าตาลปนเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 5.0-7.0 ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้้าตาลแก่ถึงสีแดงปนเหลือง พบ
ชั้นหินพ้ืนในดินช่วงความลึก 50 เซนติเมตร ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0  
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ปัจจุบันดินนี้มีการใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวโพด มันส้าปะหลัง ยางพารา ป่าผลัดใบ
รอสภาพฟ้ืนฟู และทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่มหรือไม้ละเมาะ 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : พบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 50 เซนติเมตร เนื้อดิน
ค่อนข้างเป็นทรายและมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันดินเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าวิเคราะห์ดิน 
ความลึก 
(cm) 

OM (%) P (ppm) K (ppm) pH BS (%)** CEC (meq/100 g)** 
0-10 1.61 1 76 4.2 - - 
10-30 0.99 1 32 3.9 - - 
30-50 0.35 1 24 4.0 - - 

ที่มา : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 
หมายเหตุ : ค่าท่ีมี ** ไม่มีค่าวิเคราะห์จากค่าท่ีวิเคราะห์ชุดดินจัดตั้ง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2547) 

ชุดดินวังน้้าเขียว พบ 3 หน่วยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 931 ไร่ หรือร้อยละ 20.24 ของ
พ้ืนที่ด้าเนินการ ได้แก่ 

หน่วยแผนที่ Wk-slC/d2,E2: ชุดดินวังน้้าเขียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินทราย 
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ตื้น กร่อนปานกลาง มีเนื้อที่ 569 ไร่ หรือร้อยละ 12.37 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

หน่วยแผนที่ Wk-slD/d2,E3 : ชุดดินวังน้้าเขียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดิน
ทราย ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ตื้น กร่อนรุนแรง มีเนื้อที่ 312 ไร่ หรือร้อยละ 6.78 ของพ้ืนที่
ด้าเนินการ 

หน่วยแผนที ่Wk-slE/d1,E3 : ชุดดินวังน้้าเขียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินทราย 
ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ตื้นมาก กร่อนรุนแรง มีเนื้อที่ 50 ไร่ หรือร้อยละ 1.09 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
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9) หน่วยแผนที่ดินเบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) 
มีเนื้อที่รวม 805 ไร่ หรือร้อยละ 17.50 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ประกอบด้วย 
หน่วยแผนที่ดิน RC : ที่ดินหินพ้ืนโผล่ มีเนื้อที่ 408 ไร่ หรือร้อยละ 8.87 ของ

พ้ืนที่ด้าเนินการ 
หน่วยแผนที่ดิน U : ที่อยู่อาศัย มีเนื้อที่ 265 ไร่ หรือร้อย 5.76 ของพ้ืนที่

ด้าเนินการ 
หน่วยแผนที่ดิน W : แหล่งน้้า และบ่อน้้า มีเนื้อที่ 132 ไร่ หรือร้อยละ 2.87 ของ

พ้ืนที่ด้าเนินการ 
ตารางที่ 13  การจ้าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน พ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนอง

กระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (Soil Survey Staff, 2014) 

ชุดดินหรือดินคล้าย การจ้าแนกดิน 

ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้้าดีปานกลางและเป็นดิน
ร่วนละเอียด (Alluvial Complex moderately well drained 
and fine loamy variant: Ac-mw,fl ) 

fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic 
Fluventic (Oxyaquic) Dystrustepts. 

ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้้าค่อนข้างเลวและเป็น
ดินทรายแป้งละเอียด (Alluvial Complex somewhat 
poorly drained and fine silty variant: AC-spd,fsi) 

fine-silty, mixed, active, isohyperthermic 
Aquic Dystrustepts. 

ดินชุมพวงที่มีการระบายน้้าปานกลางและดินเป็นดินทรายแป้ง
ละเอียด (Chum Phuang moderlately well drained and 
fine loamy variant: Cpg-mw,fsi) 

fine-silty, siliceous, isohyperthermic Oxyaquic 
Kandiustults. 

ชุดดินดงยางเอน (Dong Yang En series: Don) 
 

Fine-silty, mixed, active, isohyperthermic 
Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs. 

ชุดดินด่านซ้าย (Dan Sai  series: Ds) 
 

Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic 
Kandiustults. 

ดินด่านซ้ายที่มีสีน้้าตาล (Dan Sai  brown variants: Ds-br) Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic 
Kandiustults. 

ชุดดินโนนสูง (Non Sung series: Nsu) 
 

Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic, 
Typic Paleustalfs. 

ชุดดินวังน้้าเขียว (Wang Namkhieo series: Wk) 
 

Loamy, mixed, kaolinitic, isohyperthermic 
Lithic Haplustults.   
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ตารางที่ 14  เนื้อท่ีของประเภทดิน (Soil Phases) พ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

สัญลักษณ ์ หน่วยแผนที่ ชุดดินหรือดินคล้าย ค าอธิบาย เนื อที ่

ไร่ ร้อยละ 

1 Ac-mw,fl-lA/d5,E0, b ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนท่ีมีการ
ระบายน้้าดีปานกลางและเป็นดิน
ร่วนละเอียด 

มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ลึกมาก ไม่มีการ
กร่อน คันนา 

226 4.91 

2 Ac-spd, fsi-siclA/d5,E0, b ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนท่ีมีการ
ระบายน้้าค่อนข้างเลวและเป็นดิน
ทรายแป้งละเอียด 

มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์
ลึกมาก ไม่มีการกร่อน คันนา 

168 3.65 

3 Cpg-mw, fsi-silB/d5,E0 ดินชุมพวงที่มกีารระบายน้้าปาน
กลางและดินทรายแป้งละเอียด 

มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก 
ไม่มีการกร่อน  

237 5.15 

4 Don-silA/d5,E0,b ชุดดินดงยางเอน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก 
ไม่มีการกร่อน คันนา  

655 14.24 

5 Ds-slB/d5,E1 ชุดดินด่านซ้าย มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลกึมาก 
กร่อนเล็กน้อย 

429 9.33 

6 Ds-slC/d5,E1 ชุดดินด่านซ้าย มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึก
มาก กร่อนเล็กน้อย 

542 11.78 

7 Ds-slD/d5,E2 ชุดดินด่านซ้าย มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินทราย ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต ์ลึก
มาก กร่อนปานกลาง 

59 1.28 

8 Ds-slB/d5,E0,b ชุดดินด่านซ้าย มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลกึมาก 
ไม่มีการกร่อน คันนา 

4 0.09 
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ตารางที่ 14  เนื้อที่ของประเภทดิน (Soil Phases) พ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 

สัญลักษณ ์ หน่วยแผนที่ ชุดดินหรือดินคล้าย ค าอธิบาย เนื อที ่

ไร่ ร้อยละ 

9 Ds-br-slC/d5,E1 ดินด่านซ้ายทีม่ีสีน้้าตาล มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึก
มาก กร่อนเล็กน้อย 

321 6.98 

10 Nsu-siclA/d5,E0 ชุดดินโนนสูง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
ลึกมาก ไม่มีการกร่อน 

28 0.61 

11 Nsu-siclB/d5,E0 ชุดดินโนนสูง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
ลึกมาก ไม่มีการกร่อน 

190 4.13 

12 Nsu-siclB/d5,E0,b ชุดดินโนนสูง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
ลึกมาก ไม่มีการกร่อน คันนา 

5 0.11 

13 Wk-slC/d2,E2 ชุดดินวังน้้าเขียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ตื้น 
กร่อนปานกลาง 

569 12.37 

14 Wk-slD/d2,E3 ชุดดินวังน้้าเขียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินทราย ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต ์ตื้น 
กร่อนรุนแรง 

312 6.78 

15 Wk-slE/d1,E3 ชุดดินวังน้้าเขียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดินทราย ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต ์ตื้น
มาก กร่อนรุนแรง 

50  1.09 

16 RC ที่ดินหินพ้ืนโผล ่ 408 8.87 

17 U ที่อยู่อาศัย 265 5.76 

18 W แหล่งน้้า 132 2.87 

รวมพื นที่ทั งหมด 4,600 100.00 
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ภาพทื่ 32 ทรัพยากรดิน พ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว  
อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
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7.3.6 ความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ 
การประเมินความเหมาะสมของดินส้าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ตามวิธีการประเมิน

ของกองส้ารวจและจ้าแนกดิน (2543 สามารถสรุปศักยภาพของดินส้าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจได้ดังนี้ 
(ตารางที่ 15 ตารางที่ 16  และภาพท่ี 28) 

1) ดินที่มีความเหมาะสมดี ส้าหรับปลูกข้าว มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยที่มีความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-spd, fsi-siclA/d5,E0,b มีเนื้อที่ 168 ไร่ หรือร้อยละ 3.65 ของ
พ้ืนที่ด้าเนินการ  

2) ดินเหมาะสมปานกลาง ส้าหรับปลูกข้าว มีข้อจ้ากัดปานกลางด้านการแช่ขังของ
น้้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ Don-silA/d5,E0,b และ Nsu-siclB/d5,E0,b  มีเนื้อที่ 660 ไร่ หรือร้อยละ 14.35 
ของพ้ืนที่ด้าเนินการ  

3) ดินเหมาะสมปานกลาง ส้าหรับปลูกข้าว มีข้อจ้ากัดปานกลางด้านการแช่ขังของ
น้้า และมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทราย ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slB/d5,E1,b มีเนื้อที่ 4 ไร่ หรือร้อยละ 
0.09 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

4) ดินที่มีความเหมาะสมดีมาก ส้าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ โดยไม่มีข้อจ้ากัด ได้แก่ หน่วยแผนที่ Nsu-siclA/d5,E0 และ Nsu-siclB/d5,E0 มีเนื้อที่ 218 ไร่ หรือ
ร้อยละ 4.74 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

5) ดินที่มีความเหมาะสมดี ส้าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
มีข้อจ้ากัดปานกลางที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ของดินต้่า ดินไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับปลูกข้าว มีข้อจ้ากัดในด้าน
การระบายน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-mw,fl-lA/d5,E0,b และ Cpg-mw,fsi-silB/d5,E0  มีเนื้อที่ 463 
ไร่ หรือร้อยละ 10.06 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ  

6) ดินที่มีความเหมาะสมดี ส้าหรับปลูกสับปะรด มันส้าปะหลัง ไม้ผล ไม้ยืนต้น และ
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ดินที่เหมาะสมปานกลางส้าหรับปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ้ากัดปานกลางที่มเีนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทราย และมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลน
น้้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slB/d5,E1 มีเนื้อที่ 429 ไร่ หรือร้อยละ 9.33 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

7) ดินที่มีความเหมาะสมดี ส้าหรับปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มี
ข้อจ้ากัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับปลูกพืชไร่ มี
ข้อจ้ากัดปานกลางที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด และมีความเสี่ยงต่อ
การขาดแคลนน้้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slC/d5,E1 และ Ds-br-slC/d5,E1 มีเนื้อที่ 863 ไร่ หรือร้อยละ 
18.76 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

8) ดินที่มีความเหมาะสมดี ส้าหรับปลูกทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง ส้าหรับปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้น มีข้อจ้ากัด
ปานกลางที่มกีารกร่อนของดินปานกลาง และมีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน ดินไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับ
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ปลูกพืชไร่ มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slD/d5,E2 มีเนื้อที่ 
59 ไร่ หรือร้อยละ 1.28 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

9) ดินที่มีความเหมาะสมดี ส้าหรับปลูกทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับปลูกพืชไร่ มีข้อจ้ากัดปานกลางที่มี
สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทราย มีการกร่อนของดินปานกลาง และดินตื้น 
ดินหนา 25-50 เซนติเมตร ที่พบชั้นดาน ดินไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้น มีข้อจ้ากัด
รุนแรงเรื่องดินตื้น ดินหนา 25-50 เซนติเมตร ที่พบชั้นดานแข็ง ได้แก่ หน่วยแผนที่ Wk-slC/d2,E2 มีเนื้อที่ 
569 ไร่ หรือร้อยละ 12.37 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

10)  ดินไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มี
ข้อจ้ากัดรุนแรงที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน มีการกร่อนของดินรุนแรง และดินตื้น ดินหนา 25-50 
เซนติเมตร ที่พบชั้นดาน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Wk-slD/d2,E3 มีเนื้อที่ 312 ไร่ หรือร้อยละ 6.78 ของพ้ืนที่
ด้าเนินการ 

11)  ดินไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับปลูกสับปะรด มะขาม ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา มีการกร่อนของดินรุนแรง และดินตื้น ดินหนา 25-50 
เซนติเมตร ที่พบชั้นดาน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Wk-slE/d1,E3 มีเนื้อที่ 50 ไร่ หรือร้อยละ 1.09 ของพ้ืนที่
ด้าเนินการ 

12)  ดินที่ไมเ่หมาะสมส้าหรับปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มี
ข้อจ้ากัดรุนแรงมากที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้น ดินหนา 25-50 เซนติเมตร ที่พบชั้นดาน มี
หินพ้ืนโผล่ และมีการระบายน้้าดีมาก ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC มีเนื้อที่ 408 ไร่ หรือร้อยละ 8.87 ของพ้ืนที่
ด้าเนินการ 

13)  พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ 397 ไร่ หรือร้อยละ 8.63 ของ
พ้ืนที่ด้าเนินการ 
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ตารางที่ 15  ชั้นความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจในพื้นท่ีด้าเนินการพ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย  
จงัหวัดพิษณุโลก 

 

หน่วยแผนที่ ข้าว ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ สับปะรด มันส าปะหลัง มะม่วง มะขาม ยางพารา หญ้าเลี ยงสัตว์ 
เนื อที ่

ไร่ ร้อยละ 

Ac-mw,fl-lA/d5,E0,b 4d 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 226 4.91 

Ac-spd, fsi-siclA/d5,E0,b 2n 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 168 3.65 

Cpg-mw, fsi-silB/d5,E0 4td 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 237 5.15 

Don-silA/d5,E0,b 3m 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 655 14.24 

Ds-slB/d5,E1 5d 3sm 2n 2n 2n 2n 2n 2n 429 9.33 

Ds-slC/d5,E1 5td 3smt 3t 3t 2n 2n 2n 2n 542 11.78 

Ds-slD/d5,E2 5td 4t 4t 4t 3te 3e 3e 2n 59 1.28 

Ds-slB/d5,E0,b 3sm 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5W 4 0.09 

Ds-br-slC/d5,E1 5td 3sm 3t 3t 2n 2n 2n 2n 321 6.98 

Nsu-siclA/d5,E0 5d 1 1 1 1 1 1 1 28 0.61 

Nsu-siclB/d5,E0 5d 1 1 1 1 1 1 1 190 4.13 

Nsu-siclB/d5,E0,b 3m 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5W 5 0.11 
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ตารางที่ 15  ชั้นความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจในพื้นท่ีด้าเนินการพ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย  
จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 

 

หน่วยแผนที่ ข้าว ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ สับปะรด มันส าปะหลัง มะม่วง มะขาม ยางพารา หญ้าเลี ยงสัตว์ 
เนื อที ่

ไร่ ร้อยละ 

 Wk-slC/d2,E2 5td 3scte 3te 3tc 4c 4c 4c 2n 569 12.37 

Wk-slD/d2,E3 5td 4t 4te 4te 4ce 4ce 4ce 4e 312 6.78 

Wk-slE/d1,E3 5td 5t 4cte 5t 5c 4tce 4tce 4te 50  1.09 

RC: ที่ดินหินพ้ืนโผล ่ 5dtr 5tr 5r 5tr 5rc 5r 5r 5r 408 8.87 

U: ที่อยู่อาศัย 265 5.76 

W: แหล่งน้้า 132 2.87 

รวมพื นที่ทั งหมด 4,600 100.00 

หมายเหตุ   1  :  เหมาะสมดีมาก (Soil very well suited) 2   :  เหมาะสมด ี(Soil well suited) 
 3  :  เหมาะสมปานกลาง (Soil moderately well suited) 4   :  ไม่ค่อยเหมาะสม (Soil poorly suited) 
 5  :  ไม่เหมาะสม (Soil unsuited)      
 c  :  ความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือก้อนกรวด (consolidate) d  :  ความลึกที่พบก้อนกรวด 35-60 เปอร์เซ็นต์ (เซนติเมตร) (gravel 35-60เปอร์เซ็นต)์  
 e  :  การกร่อนของดิน (erosion) g   :  ความลึกที่พบก้อนกรวด (depth to gravelly layer)  
 m : ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า (risk of moisture shortage) n  :  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (nutrient status)  
 r : หินพื้นโผล่ (rockiness) s   :  เนื้อดิน (texture) / ชั้นอนุภาคดิน (particle size class)  
 t   :  สภาพพื้นท่ี (topography) w  :  น้้าแช่ขัง (water logging)  
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ตารางที ่16  ศักยภาพของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจในพื้นท่ีด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
หน่วย ชั นความเหมาะสม ข้อจ ากัด ชุดดิน / ดินคล้าย เนื อที่ 
แผนที ่    ไร่ ร้อยละ 

1 ดินที่มีความเหมาะสมดี สา้หรับปลูกข้าว 
 

ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่า้ 
 

Ac-spd, fsi-siclA/d5,E0,b 168  3.65 

2 ดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง ส้าหรับปลูกข้าว 
 

ดินมีการแช่ขังของน้า้ Don-silA/d5,E0,b   
Nsu-siclB/d5,E0,b 

660 14.35 

3 ดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง ส้าหรับปลูกข้าว 
 

ดินมีการแช่ขังของน้า้ 
เนื้อดินเป็นดนิร่วนปนดนิทราย 

Ds-lsB/d5,E1,b 
 

4 0.09 

4 ดินที่มีความเหมาะสมดีมาก ส้าหรับปลูกพืชไร่   
ไม้ผล ไม้ยืนตน้ และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์

ไม่มีข้อจ้ากัด Nsu-siclA/d5,E0 
Nsu-siclB/d5,E0 

218 4.74 

5 ดินที่มีความเหมาะสมดีสา้หรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล 
ไม้ยืนตน้ และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์
ดินไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับปลูกข้าว 

ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่า้ 
การระบายน้้าของดินดีปานกลาง 

Ac-mw,fl-lA/d5,E0,b  
Cpg-mw, fsi-silB/d5,E0 

463 10.06 

6 ดินที่มีความเหมาะสมดี ส้าหรับปลูกสับปะรด    
มันสา้ปะหลัง ไม้ผล ไม้ยนืตน้ และทุง่หญ้าเลี้ยงสตัว์  
ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่า้ 
เนื้อดินเป็นดนิร่วนปนดนิทราย 
ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้า้ 

Ds-slB/d5,E1 429  9.33 
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ตารางที ่16  ศักยภาพของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจในพื้นท่ีด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 

หน่วย ชั นความเหมาะสม ข้อจ ากัด ชุดดิน / ดินคล้าย เนื อที่ 
แผนที ่    ไร่ ร้อยละ 

7 ดินที่มีความเหมาะสมดี สา้หรับปลูกไม้ผล ไม้ยนื
ต้น และทุง่หญ้าเลี้ยงสัตว ์
ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับปลูกพืชไร ่

ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่า้   
เนื้อดินเป็นดนิทรายปนดนิร่วน 
สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด 
ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้า้ 

Ds-slC/d5,E1  
Ds-br-slC/d5,E1 

863  18.76 

8 ดินที่มีความเหมาะสมดีสา้หรับปลกูทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว ์
ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับปลูกไม้ผล 
และไม้ยนืต้น 
ดินไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับปลูกพืชไร่ 

ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่า้ 
การกร่อนของดินปานกลาง 
สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนชนั 

Ds-slD/d5,E2  59   1.28 

9 ดินที่มีความเหมาะสมดีสา้หรับปลกูทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว ์
ดินที่เหมาะสมปานกลางส้าหรับปลูกพืชไร ่
ดินไม่ค่อยเหมาะสม ส้าหรับปลูกไม้ผล และไม้ยนืตน้ 
ดินไม่เหมาะสมสา้หรบัปลูกขา้ว 

เนื้อดินเป็นดนิร่วนปนดนิทราย 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่า้ 
สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด 
ดินตื้น ดนิหนา 25-50 เซนติเมตร 
ที่พบชัน้ดานแข็ง 

Wk-slC/d2,E2  569 12.37 

10 ดินไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับปลูกพืชไร่ ไมผ้ล     
ไม้ยืนตน้ และทุง่หญ้าเลีย้งสตัว ์

การกร่อนของดินรุนแรง 
สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนชนั 

Wk-slD/d2,E3  312 6.78 
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ตารางที ่16  ศักยภาพของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจในพื้นท่ีด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 

หน่วย ชั นความเหมาะสม ข้อจ ากัด ชุดดิน / ดินคล้าย เนื อที่ 
แผนที ่    ไร่ ร้อยละ 

11 ดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับปลูกสับปะรด 
มะขาม ไม้ยนืต้น และทุ่งหญา้เลี้ยงสัตว ์

สภาพพื้นที่เป็นเนนิเขา  
การกร่อนของดินรุนแรง 
ดินตื้น ดนิหนา 25-50 เซนติเมตร 
ที่พบชัน้ดานแข็ง 

Wk-slE/d1,E3  50 1.09 

12 ดินที่ไม่เหมาะสมสา้หรับปลูกข้าว พืชไร่ ไมผ้ล   
ไม้ยืนตน้ และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์

ดินตื้น ดนิหนา 25-50 เซนติเมตร 
ที่พบชัน้ดานแข็ง 
หินพื้นโผล ่
สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด 
การระบายน้้าดีมาก 

RC 408 8.87 

13 พื้นที่อื่นๆ - U W 397 8.63 

รวมพื นที่ทั งหมด 4,600 100.00 
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ภาพทื่ 33 ศักยภาพของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน  

หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
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7.3.7  ความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
การประเมินความเหมาะสมของดินส้าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ตามวิธีการ

ประเมินของสุวณี (2538) ตามตารางที่ 17 สามารถสรุปศักยภาพของดินส้าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ได้
ดังนี้ 

1)  การใช้เป็นแหล่งหน้าดิน 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส้าหรับใช้ เป็นแหล่งหน้าดิน ได้แก่  หน่วยแผนที่          

Cpg-mw,fsi-silB/d5,E0 และ Don-silA/d5,E0,b มีเนื้อที่ 892 ไร่ หรือร้อยละ 19.39 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
(2) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ้ากัดปานกลาง

เรื่องเนื้อดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-mw,fl-lA/d5,E0,b Ac-spd,fsi-siclA/d5,E0,b Ds-slB/d5,E1 Ds-slB/d5,E0,b 
Nsu-siclA/d5,E0 Nsu-siclB/d5,E0 และ Nsu-siclB/d5,E0,b มีเนื้อที่ 1,050 ไร่ หรือร้อยละ 22.83 ของพ้ืนที่
ด้าเนินการ 

(3) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ้ากัดปานกลาง
เรื่องเนื้อดิน และความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slC/d5,E1 และDs-br-slC/d5,E1 มีเนื้อที่ 
863 ไร่ หรือร้อยละ 18.76 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(4) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องความลาดชัน
ของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slD/d5,E2 มีเนื้อที่ 59 ไร่ หรือร้อยละ 1.28 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(5) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องชิ้นส่วนที่ใหญ่
กว่าทรายหยาบ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Wk-slC/d2,E2 มีเนื้อที่ 569 ไร่ หรือร้อยละ 12.37 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(6) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องชิ้นส่วนที่ใหญ่
กว่าทรายหยาบ และความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Wk-slD/d2,E3 มีเนื้อที่ 312 ไร่ หรือร้อยละ 
6.78 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(7) ดินที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส้าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ้ากัดรุนแรงมากเรื่อง
ความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Wk-slE/d1,E3 มีเนื้อที่ 50 ไร่ หรือร้อยละ 1.09 ของพ้ืนที่
ด้าเนินการ 

(8) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และW มีเนื้อที่ 805 ไร่ หรือร้อยละ 17.50 
ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

2)  การใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด 
(1) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้านการ

จ้าแนกดินตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cpg-mw,fsi-silB/d5,E0 Ds-slB/d5,E1 Ds-slC/d5,E1  
Ds-slD/d5,E2 Ds-slB/d5,E0,b Ds-br-slC/d5,E1 Wk-slC/d2,E2 Wk-slD/d2,E3 และWk-slE/d1,E3 มีเนื้อที่ 
2,523ไร่ หรือร้อยละ 54.85 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(2) ดินที ่ไม่เหมาะสมอย่างยิ ่งส้าหรับใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด มีข้อจ้ากัด
รุนแรงมากด้านการจ้าแนกดินตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-mw,fl-lA/d5,E0,b         
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Ac-spd,fsi-siclA/d5,E0,b Don-silA/d5,E0,b Nsu-siclA/d5,E0 Nsu-siclB/d5,E0 และ  Nsu-siclB/d5,E0,b 
มีเนื้อที่ 223 ไร่ หรือร้อยละ 4.85 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(3) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และW มีเนื้อที่ 805 ไร่ หรือร้อยละ 17.50 
ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

3)  การใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง 
(1) ดินที่ เหมาะสมดีส้าหรับใช้ เป็นดินถมหรือดินคันทาง ได้แก่ หน่วยแผนที่           

Ac-mw,fl-lA/d5,E0,b Cpg-mw,fsi-silB/d5,E0 Ds-slB/d5,E1 Ds-slC/d5,E1 Ds-slB/d5,E0,b Ds-br-slC/d5,E1 
และWk-slC/d2,E2 มีเนื้อที่ 2,328 ไร่ หรือร้อยละ 50.61 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(2) ดินที่เหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข้อจ้ากัดปานกลาง
เรื่องความลาดชันของพ้ืนที่  ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slD/d5,E2 Wk-slD/d2,E3 และWk-slE/d1,E3 มีเนื้อที่ 
421 ไร่ หรือร้อยละ 9.15 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(3) ดินเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข้อจ้ากัดปานกลาง
ด้านการระบายน้้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-spd, fsi-siclA/d5,E0,b มีเนื้อที่ 168 ไร่ หรือร้อยละ 3.65 ของ
พ้ืนที่ด้าเนินการ 

(4) ดินที่เหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข้อจ้ากัดปานกลาง
ด้านการจ้าแนกดินตามระบบ Unifed  ได้แก่ หน่วยแผนที่ Don-silA/d5,E0,b  มีเนื้อที่ 655 ไร่ หรือร้อยละ 
14.24 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(5) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้านการ
จ้าแนกดินตามระบบ Unifed  ได้แก่ หน่วยแผน Nsu-siclA/d5,E0 Nsu-siclB/d5,E0 และ Nsu-siclB/d5,E0,b  
มีเนื้อที่ 223 ไร่ หรือร้อยละ 4.85 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(6) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และW มีเนื้อที่ 805 ไร่ หรือร้อยละ 17.50 
ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

4)  การใช้เป็นเส้นทางแนวถนน 
(1) ดินที ่เหมาะสมด ีส้าหร ับใช ้เป ็น เส ้นทางแนวถนน  ได ้แก ่ หน ่วยแผนที่          

Ac-mw,fl-lA/d5,E0,b Cpg-mw,fsi-silB/d5,E0 Ds-slB/d5,E1 Ds-slC/d5,E1 Ds-slB/d5,E0,b Ds-br-slC/d5,E1 
และWk-slC/d2,E2 มีเนื้อที่ 2,328 ไร่ หรือร้อยละ 50.61 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(2) ดินที่เหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ้ากัดปานกลาง
เรื่องความลาดชันของพ้ืนที่  ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slD/d5,E2 และWk-slD/d2,E3 มีเนื้อที่ 371 ไร่ หรือร้อย
ละ 8.06 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(3) ดินที่เหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ้ากัดปานกลาง
ด้านการระบายน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-spd,fsi-siclA/d5,E0,b มีเนื้อที่ 168 ไร่ หรือร้อยละ 3.65 
ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน



 165 

(4) ดินที่เหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ้ากัดปานกลาง
ด้านการจ้าแนกดินตามระบบ Unifed  ได้แก่ หน่วยแผนที่ Don-silA/d5,E0,b มีเนื้อที่ 655 ไร่ หรือร้อยละ 
14.24 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(5) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้านการจ้าแนก
ดินตามระบบ Unifed  ได้แก่ หน่วยแผนที่ Nsu-siclA/d5,E0 Nsu-siclB/d5,E0 และNsu-siclB/d5,E0,b มีเนื้อที่ 
223 ไร่ หรือร้อยละ 4.85 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(6) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องความลาด
ขัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Wk-slE/d1,E3 มีเนื้อที ่50 ไร่ หรือร้อยละ 1.09 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(7) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และW มีเนื้อที่ 805 ไร่ หรือร้อยละ 17.50 
ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

5)  การใช้เป็นบ่อขุด 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส้าหรับใช้เป็นบ่อขุด ได้แก่ หน่วยแผนที่  Ac-spd,fsi-

siclA/d5,E0,b มีเนื้อที่ 168 ไร่ หรือร้อยละ 3.65 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
(2) ดินที่เหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นบ่อขุด มีข้อจ้ากัดปานกลางเรื่องความซึม

น้้าของดินใต้ความลึกของบ่อขุด ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-mw,fl-lA/d5,E0,b มีเนื้อที่ 226 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 4.91 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(3) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นบ่อขุด มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องความซึมน้้าของดินใต้
ความลึกของบ่อขุด ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cpg-mw,fl-silB/d5,E0 Don-silA/d5,E0,b  Ds-slB/d5,E1 Ds-slC/d5,E1     
Ds-slD/d5,E2 Ds-slB/d5,E0,b Ds-br-slC/d5,E1 Nsu-siclA/d5,E0 Nsu-siclB/d5,E0 Nsu-siclB/d5,E0,b      
Nsu-siclB/d5,E0,b Wk-slC/d2,E2 Wk-slD/d2,E3 และWk-slE/d1,E3  มีเนื้อที่ 3,401 ไร่ หรือร้อยละ 73.94 
ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(4) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และ W มีเนื้อที ่805 ไร่ หรือร้อยละ 17.50 
ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

6)  การใช้สร้างเป็นอ่างเก็บน  าขนาดเล็ก 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส้าหรับใช้สร้างเป็นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก ได้แก่ หน่วยแผน

ที ่Ac-spd, fsi-siclA/d5,E0,b มีเนื้อที่ 168 ไร่ หรือร้อยละ 3.65 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
(2) ดินที่เหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้สร้างเป็นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก มีข้อจ้ากัดปาน

กลางเรื่องความซึมน้้าของดินใต้ความลึกของบ่อขุด ได้แก่ หน่วยแผนที่  Ac-mw,fl-lA/d5,E0,b มี 
เนื้อท่ี 226 ไร่ หรือร้อยละ 4.91 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(3) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้สร้างเป็นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่อง
ความซึมน้้าของดินใต้ความลึกของบ่อขุด ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cpg-mw,fl-silB/d5,E0 Don-silA/d5,E0,b  
Ds-slB/d5,E1 Ds-slC/d5,E1 Ds-slB/d5,E0,b Ds-br-slC/d5,E1 Nsu-siclA/d5,E0 Nsu-siclB/d5,E0 Nsu-siclB/d5,E0,b      
Nsu-siclB/d5,E0,b และWk-slC/d2,E2 มีเนื้อที่ 2,980 ไร่ หรือร้อยละ 64.79 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

  70 
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(4) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้สร้างเป็นอ่างเก็บน้้าขนาดเล็ก มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่อง
ความซึมน้้าของดินใต้ความลึกของบ่อขุด และความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slD/d5,E2             
Wk-slD/d2,E3 และWk-slE/d1,E3 มีเนื้อที่ 421 ไร่ หรือร้อยละ 9.15 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(5) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และW มีเนื้อที่ 805 ไร่ หรือร้อยละ 17.50 
ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

6)  การใช้เป็นคันกั นน  า 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นคันกั้นน้้า มีข้อจ้ากัดปานกลางด้าน

การจ้าแนกดินตามระบบ Unifed  ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-mw,fl-lA/d5,E0,b  Ac-spd, fsi-siclA/d5,E0,b   
Cpg-mw,fl-silB/d5,E0 Don-silA/d5,E0,b Ds-slB/d5,E1 Ds-slC/d5,E1 Ds-slD/d5,E2 Ds-slB/d5,E0,b   
Ds-br-slC/d5,E1 Nsu-siclA/d5,E0 Nsu-siclB/d5,E0 Nsu-siclB/d5,E0,b Wk-slC/d2,E2 Wk-slD/d2,E3 และ 
Wk-slE/d1,E3  มีเนื้อที่ 3,795 ไร่ หรือร้อยละ 82.50 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(2) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และW มีเนื้อที่ 805 ไร่ หรือร้อยละ 17.50 
ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

7)  การใช้เป็นบ่อเกรอะ 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส้าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cpg-mw,fl-

silB/d5,E0  Ds-slB/d5,E1 และ Ds -slB/d5,E0,b  มีเนื้อที่ 670 ไร่ หรือร้อยละ 14.57 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
(2) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดปานกลาง

เรื่อง ความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slC/d5,E1 และDs-br-slC/d5,E1 มีเนื้อที่ 863 ไร่ หรือ
ร้อยละ 18.76 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(3) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดปานกลาง
เรื่อง ความซึมน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-mw,fl-lA/d5,E0,b Don-silA/d5,E0,b  Nsu-siclA/d5,E0 
Nsu-siclB/d5,E0 และNsu-siclB/d5,E0,b มีเนื้อที่ 1,104 ไร่ หรือร้อยละ 24.00 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(4) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องความลาดชันของ
พ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slD/d5,E2 มีเนื้อที่ 59 ไร่ หรือร้อยละ 1.28 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(5) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องความลึกถึงชั้นหิน
พ้ืน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Wk-slC/d2,E2 มีเนื้อที่ 569 ไร่ หรือร้อยละ 12.37 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(6) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องความซึมน้้าของ
ดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-spd, fsi-siclA/d5,E0,b มีเนื้อที่ 168 ไร่ หรือร้อยละ 3.65 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(7) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องความลึกถึงชั้นหิน
พ้ืน และความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Wk-slD/d2,E3 และWk-slE/d1,E3 มีเนื้อที่ 362 ไร่ หรือ
ร้อยละ 7.87 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(8) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และW มีเนื้อที่ 805 ไร่ หรือร้อยละ 17.50 
ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
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8)  การใช้ส าหรับสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคารต่ าๆ 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส้าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคาร

ต่้าๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cpg-mw,fl-silB/d5,E0 Ds-slB/d5,E1 และDs-slB/d5,E0,b มีเนื้อที่ 670 ไร่ หรือ
ร้อยละ 14.57 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(2) ดินที่เหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคาร
ต่้าๆ มีข้อจ้ากัดปานกลางด้านการระบายน้้าของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-mw,fl-lA/d5,E0,b มีเนื้อที่ 
226 ไร่ หรือร้อยละ 4.91 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(3) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
และอาคารต่้าๆ มีข้อจ้ากัดปานกลางด้านความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slC/d5,E1 และ  
Ds-br-slC/d5,E1 มีเนื้อที่ 863 ไร่ หรือร้อยละ 18.76 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(4) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
และอาคารต่้าๆ มีข้อจ้ากัดปานกลางด้านการจ้าแนกดินตามระบบ Unifed ได้แก่  หน่วยแผนที่            
Don-silA/d5,E0,b Nsu-siclA/d5,E0 Nsu-siclB/d5,E0 และNsu-siclB/d5,E0,b มีเนื้อที่ 878 ไร่ หรือร้อยละ 
19.09 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(5) ดินที่มีไม่เหมาะสมส้าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคารต่้าๆ 
มีข้อจ้ากัดรุนแรงเรื่องความลาดชันของพ้ืนที่ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slD/d5,E2 มีเนื้อที่ 59 ไร่ หรือร้อยละ 
1.28 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(6) ดินที่มีไม่เหมาะสมส้าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคารต่้าๆ 
มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้านการระบายน้้าของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่  Ac-spd,fsi-siclA/d5,E0,b มีเนื้อที่ 168 
ไร่ หรือร้อยละ 3.65 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(7) ดินที่มีไม่เหมาะสมส้าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคารต่้าๆ 
มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้านการจ้าแนกชั้นของก้อนหิน และความลาดชันของพ้ืนที่  ได้แก่ หน่วยแผนที่          
Wk-slC/d2,E2 Wk-slD/d2,E3 และWk-slE/d1,E3 มีเนื้อที่ 931 ไร่ หรือร้อยละ 20.24 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(8) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และW มีเนื้อที่ 805 ไร่ หรือร้อยละ 17.50 
ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

9)  การใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส้าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน ได้แก่ หน่วยแผน

ที่ Ac-mw,fl-lA/d5,E0,b Cpg-mw,fl-silB/d5,E0 Ds-slB/d5,E1 และDs-slB/d5,E0,b และ มีเนื้อที่ 896 ไร่ 
หรือร้อยละ 19.48 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(2)  ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน          
มีข้อจ้ากัดปานกลางเรื่องความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slC/d5,E1  และDs-br-slC/d5,E1 มี
เนื้อท่ี 863 ไร่ หรือร้อยละ 18.76 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
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(3) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน           
มีข้อจ้ากัดปานกลางเรื่องเนื้อดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Don-silA/d5,E0,b Nsu-siclA/d5,E0 Nsu-siclB/d5,E0 
และ Nsu-siclB/d5,E0,b มีเนื้อที่ 878 ไร่ หรือร้อยละ 19.09 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(4) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน           
มีข้อจ้ากัดปานกลางเรื่องเนื้อดิน และความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Wk-slC/d2,E2 มีเนื้อที่ 569 
ไร่ หรือร้อยละ 12.37 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(5) ดินที่ไมม่ีความเหมาะสมส้าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มีข้อจ้ากัดรุนแรง
เรื่องการระบายน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-spd, fsi-siclA/d5,E0 ,b มีเนื้อที่ 168 ไร่ หรือร้อยละ 
3.65 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(6) ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้านเรื่อง
ความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slD/d5,E2 Wk-slD/d2,E3 และWk-slE/d1,E3  มีเนื้อที่ 421ไร่ 
หรือร้อยละ 9.15 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(7) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และW มีเนื้อที่ 805 ไร่ หรือร้อยละ 17.50 
ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน



 169 

ตารางที่ 17  ชั้นความเหมาะสมของดินส้าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ในพ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

หน่วยแผนที ่ ค าอธิบาย แหล่ง
หน้าดิน 

แหล่ง
ทราย
และ
กรวด 

ดินถม
หรือดิน
คันทาง 

เส้นทาง
แนว
ถนน 

บ่อ
ขุด 

อ่าง
เก็บน  า
ขนาด
เล็ก 

คัน
กั น
น  า 

บ่อ
เกรอ

ะ 

โรงงาน
อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

อาคาร
ต่ า ๆ 

การใช้
ยานพาหนะ
ในช่วงฤดู

ฝน 
Ac-mw,fl-lA/d5,E0,b ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนท่ีมีการระบายน้้าดีปานกลาง

และเป็นดินร่วนละเอียด มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วน 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มีการกร่อน 
คันนา 

2s 4a 1 1 2k 2k 2a 2k 2d 2d 1 

Ac-spd, fsi-siclA/d5,E0,b ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนท่ีมีการระบายน้้าค่อนข้างเลว
และเป็นดินทรายแป้งละเอียด มีเน้ือดินบนเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มีการกร่อน คันนา 

2s 4a 2d 2d 1 1 2a 3k 3d 3d 3d 

Cpg-mw, fsi-silB/d5,E0 ดินชุมพวงท่ีมีการระบายน้้าปานกลางและดินทราย
แป้งละเอียด มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง 
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มีการกร่อน 

1 3a 1 1 3k 3k 2a 1 1 1 1 

Don-silA/d5,E0,b ชุดดินดงยางเอน มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
แป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไม่มีการ
กร่อน คันนา 

1 4a 2a 2a 3k 3k 2a 2k 2a 2a 2s 

Ds-slB/d5,E1 ชุดดินด่านซ้ายท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนดินทราย 
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก            
กร่อนเล็กน้อย 

2s 3a 1 1 3k 3k 2a 1 1 1 1 

Ds-slC/d5,E1 ชุดดินด่านซ้ายท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนดินทราย 
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อน
เล็กน้อย 

2st 3a 1 1 3k 3k 2a 2t 2t 2t 2t 

  

 
  

 

169 

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน



 170 

ตารางที่ 17  ชั้นความเหมาะสมของดินส้าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ในพื้นที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 

หน่วยแผนที ่ ค าอธิบาย แหล่ง
หน้าดิน 

แหล่ง
ทราย
และ
กรวด 

ดินถม
หรือดิน
คันทาง 

เส้นทาง
แนว
ถนน 

บ่อ
ขุด 

อ่าง
เก็บน  า
ขนาด
เล็ก 

คัน
กั น
น  า 

บ่อ
เกรอ

ะ 

โรงงาน
อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

อาคาร
ต่ า ๆ 

การใช้
ยานพาหนะ
ในช่วงฤดู

ฝน 
Ds-slD/d5,E2 ชุดดินด่านซ้ายท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนดิน

ทราย ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก        
กร่อนปานกลาง 

3t 3a 2t 2t 3k 3kt 2a 3t 3t 3t 3t 

Ds-slB/d5,E0,b ดินด่านซ้ายท่ีมีคันนา เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดิน
ทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก         
ไม่มีการกร่อน 

2s 3a 1 1 3k 3k 2a 1 1 1 1 

Ds-br-slC/d5,E1 ดินด่านซ้ายสีน้้าตาล เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนดิน
ทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก     
กร่อนเล็กน้อย 

2st 3a 1 1 3k 3k 2a 2t 2t 2t 2t 

 Nsu-siclA/d5,E0 ชุดดินโนนสูงท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก  
ไม่มีการกร่อน 

2s 4a 3a 3a 3k 3k 2a 2k 2a 2a 2s 

Nsu-siclB/d5,E0 ชุดดินโนนสูงท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก   
ไม่มีการกร่อน 

2s 4a 3a 3a 3k 3k 2a 2k 2a 2a 2s 

Nsu-siclB/d5,E0,b ดินโนนสูงท่ีมีคันนา เนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทรายแป้ง ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก 
ไม่มีการกร่อน 

2s 4a 3a 3a 3k 3k 2a 2k 2a 2a 2s 
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ตารางที่ 17  ชั้นความเหมาะสมของดินส้าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ในพื้นที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 

หน่วยแผนที ่ ค าอธิบาย แหล่ง
หน้าดิน 

แหล่ง
ทราย
และ
กรวด 

ดินถม
หรือดิน
คันทาง 

เส้นทาง
แนว
ถนน 

บ่อ
ขุด 

อ่าง
เก็บน  า
ขนาด
เล็ก 

คัน
กั น
น  า 

บ่อ
เกรอะ 

โรงงาน
อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

อาคาร
ต่ า ๆ 

การใช้
ยานพาหน
ะในช่วง
ฤดูฝน 

Wk-slC/d2,E2 ชุดดินวังน้้าเขียวท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนดิน
ทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ตื้น        
กร่อนปานกลาง 

3g 3a 1 1 3k 3k 2a 3c 3pt 3pt 2st 

Wk-slD/d2,E3 ชุดดินวังน้้าเขียวท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนดิน
ทราย ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ตื้น กร่อน
รุนแรง 

3gt 3a 2t 2t 3k 3kt 2a 3ct 3pt 3pt 3t 

Wk-slE/d1,E3 ชุดดินวังน้้าเขียวท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนดิน
ทราย ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ตื้นมาก   
กร่อนรุนแรง 

4t 3a 2t 3t 3k 3kt 2a 3ct 3pt 3pt 3t 

RC ท่ีดินหินพื้นโผล่ - - - - - - - - - - - 

U ท่ีอยู่อาศัย - - - - - - - - - - - 

W แหล่งน้้า - - - - - - - - - - - 
 

หมายเหตุ a  :  การจ้าแนกดินตามระบบ Unifed b  :  ความหนาของวัสดุที่เหมาะสม (thickness of suitable material)   
  c  :  ความลึกถึงชั้นหินพื้น (depth to bedrock) d  :  การระบายน้้าของดิน (drained) 
  f  :  อันตรายจากการถูกน้้าทว่ม (flooding) g  :  ชิ้นส่วนที่ใหญ่กว่าทรายหยาบ (fragments coarser than very coarse sand) 
  h  :  ความลึกของระดับน้้าใต้ดินในฤดูฝน (depth to seasonal / water table) k  :  ความซึมน้้าของดิน (permeability class) 
  m :  ความลกึถึงชั้นที่มีการซาบซึมน้้า (depth to permeable material) p  :  การจา้แนกชั้นของก้อนหิน(stoniness class) 
  s  :  เนื้อดิน (texture) t  :  ความลาดชันและความลกึถึงชั้นหนิพื้น (slope and depth to bedrock)  
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7.3.8  สภาพปัญหาในพื นที่ด าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต าบลหนองกระท้าว 
อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และข้อเสนอแนะ 

1)  ปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางแก้ไข 
จากการศึกษาลักษณะและสมบัติของดินในบริเวณพ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนา

จาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดิน 
และสรุปปัญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ดังนี้ (ภาพที่ 34) 

(1) ปัญหาดินตื นหรือตื นมากถึงชั นหินพื น พบในพ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่ 931 ไร่ 
หรือร้อยละ 20.24 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ชั้นของกรวด ลูกรังหรือเศษหิน เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช 
ท้าให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร ได้แก่ หน่วยแผนที่ Wk-slC/d2,E2 Wk-slD/d2,E3 และ Wk-slE/d1,E3 

แนวทางการแก้ไข 
1) การจัดการดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นหินพ้ืน พบในพ้ืนที่ดอน 

(1.1) การปลูกพืชไร่ควรมีการจัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียน
ตลอดทั้งปี มีการปลูกพืชบ้ารุงดินร่วมอยู่ด้วยเลือกใช้พ้ืนที่ที่มีดินลึกปานกลาง มีหน้าดินหนามากกว่า 25 
เซนติเมตร และไม่มีเศษหินหรือหินพ้ืนโผล่ และมีการไถพรวนน้อยที่สุดปรับปรุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ย
สด หว่านเมล็ดถั่วพร้าอัตรา 10-12 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดถั่วพุ่มอัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปอเทืองอัตรา 
6-8 กิโลกรัมต่อไร่ ไถกลบระยะออกดอกปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืชไร่ หรือพืชผัก ร่วมกับการใช้ปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 2-3 ตันต่อไร่ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้้า ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูกมีระบบการอนุรักษ์
ดินและน้้าที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน
มากกว่าร้อยละ 12 ควรไถพรวนให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ท้าแนวรั้วหญ้าแฝก ปลูกพืชปุ๋ยสด ใช้วัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชหมุนเวียนหรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ เพ่ือช่วยชะลอความเร็วของน้้าที่ไหลบ่าบนผิวดิน พัฒนาแหล่ง
น้้าและจัดระบบการให้น้้าในพื้นที่ปลูก 

(1.2) การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ขุดหลุมปลูกถึงชั้นหินหรือขุด
หลุมขนาด 50x50x50 เซนติเมตร และปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินที่ไม่มีเศษหินหรือก้อนหินร่วมกับปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อหลุม ใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ เมื่อไม้ผลมี
ขนาดใหญ่ขึ้น ควรมีไม้ค้้ายันและเอาหน้าดินบริเวณใกล้เคียงมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกพูนโคนอยู่เป็น
ประจ้า เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรง ท้าให้ไม่ล้มง่ายมีระบบอนุรักษ์ดินและน้้าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
เช่น ปลูกพืชปุ๋ยสด ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน ปลูกพืช ท้าฐานปลูกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้้าและ
จัดระบบการให้น้้าในพ้ืนที่ปลูก 

(2)  ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  มีเนื้อที่ 1,982 ไร่ หรือร้อยละ 43.08 
ของพ้ืนที่ด้าเนินการ เนื่องจากวัตถุต้นก้าเนิดดินมีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติน้อย ประกอบกับเกษตรกรมีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้มีการปรับปรุงบ้ารุงดินเท่าที่ควร ท้าให้ดินเสื่อม
โทรมเป็นผลให้พืชเจริญเติบโตช้า ผลผลิตตกต่้า ได้แก่  
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2.1) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าพ้ืนที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 168 ไร่ หรือร้อย
ละ 3.65 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ได้แก่ หน่วยแผนที่ AC-spd,fsi-siclA/d5,E0,b   

แนวทางการแก้ไข 
1) การปลูกข้าว เตรียมพื้นท่ีปลูกโดยไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่

เหมาะสมปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ไถกลบตอซัง ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 2-3 ตันต่อไร่ ปล่อย
ทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือ ก่อนปลูกหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด แล้วไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน แล้วจึงปลูกข้าว
เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารพืช ช่วยให้ดินร่วนซุย และข้าวมีการแตกกอดีขึ้น ถ้าดินเป็นกรดจัดมากปรับปรุงโดยการ
ไถคลุกเคล้าวัสดุปูน อัตรา 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ ทิ้งไว้ 15 วันก่อนปลูก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้้าร่วมกับปุ๋ยเคมี
เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารพืชตามค้าแนะน้าที่ได้จากการน้าดินไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

 2) การปลูกพืชไร่ ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น กรณีปลูกในช่วงฤดูแล้ง
หรือหลังจากปลูกข้าว ควรปรับสภาพพ้ืนที่โดยยกร่องแบบเตี้ยหรือท้าร่องระบายน้้าระหว่างแปลงเพ่ือ
ป้องกันน้้าท่วมขังในฤดูฝน หรือถ้าต้องการเปลี่ยนจากสภาพพ้ืนที่นามาปลูกพืชไร่อย่างถาวร ควรสร้างคัน
ดินอัดแน่นล้อมรอบพ้ืนที่ ยกร่องแบบถาวรให้มีสันร่องกว้าง 6-8 เมตร โดยให้สันร่องสูงกว่าระดับน้้าที่เคย
ท่วมถึง มีคูระบายน้้ากว้าง 1-1.5 เมตร ลึก 0.5-1 เมตร ปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสด ไถกลบ
เมื่ออายุ 50-70 วันหลังปลูกหรือออกดอก 50 เปอร์เซ็นต ์หรือไถกลบปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกอัตรา 1-2 ตันต่อ
ไร่ ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์ ในพ้ืนที่ที่ดินเป็นกรดจัดมาก ใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 0.5-1.0 
กิโลกรัมต่อหลุม เพ่ือเพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดินถ้าปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น  ควรขุดหลุม
ปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร และปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 15-25 กิโลกรัมต่อ
หลุม ใส่ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้้า ร่วมกับการใช้วัสดุปูนถ้าดินเป็นกรดเพ่ิมขึ้น
พัฒนาแหล่งน้้า และระบบการให้น้้าในแปลงปลูกพืช ไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้้า 

 2.2) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าพ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่ 463 ไร่ หรือ
ร้อยละ 10.06 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ได้แก่ AC-mw,fl-lA/d5,E0,b  และ Cpg-mw, fsi-silB/d5,E0 

แนวทางการแก้ไข 
1) การปลูกพืชไร่ ควรมีการจัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอด

ทั้งปี มีการปลูกพืชบ้ารุงดินร่วมอยู่ด้วย หรือปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 2-3 ตันต่อไร่ หรือ
หว่านเมล็ดถั่วพร้า อัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดถั่วพุ่มอัตรา 6-8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปอเทืองอัตรา 4-6 
กิโลกรัมต่อไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืชมีระบบอนุรักษ์ดินและน้้าที่
เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด วัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบพัฒนาแหล่งน้้าแลจัดระบบการให้น้้าในพ้ืนปลูก 

2) การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 
เซนติเมตร หรือ 75x75x75 เซนติเมตร หรือถึงชั้นหินปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 20-
35 กิโลกรัมต่อหลุม ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก ในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนและหลัง
การเก็บเกี่ยว ถ้าดินเป็นกรดมาก ปรับปรุงด้วยการใส่ปูนขาว อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อต้น บริเวณพ้ืนที่ลาดชัน
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ควรมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้้าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น ปลูกพืชปุ๋ยสด ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุม
ดิน ปลูกพืชแซม ในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ส่วนสภาพพ้ืนที่เป็นลูก
คลื่นลอนลาดถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน ควรเพิ่มมาตรการทีจ่ะช่วยชะลอความเร็วในการไหลของน้้าโดย วิธีการ
สร้างคันดินการท้าขั้นบันได ท้าคูน้้าขอบเขา ท้าฐานปลูกหญ้าแฝกเฉพาะต้น เป็นต้น พัฒนาแหล่งน้้า
จัดระบบให้น้้าในพื้นที่ปลูก 

 2.3) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าและมีการกร่อนพ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่ 
1,351 ไร่ หรือร้อยละ 29.37 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ การกร่อนของดินเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ทีมีความลาดชัน ได้แก่ Ds-slB/d5,E1 Ds-slC/d5,E1  Ds-slD/d5,E2  และ Ds-br-slC/d5,E1  

แนวทางการแก้ไข 
1) การปลูกพืชไร่ ควรมีการจัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอด

ทั้งปี มีการปลูกพืชบ้ารุงดินร่วมอยู่ด้วย หรือปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 2-3 ตันต่อไร่ หรือ
หว่านเมล็ดถั่วพร้า อัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดถั่วพุ่มอัตรา 6-8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปอเทืองอัตรา 4-6 
กิโลกรัมต่อไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืชมีระบบอนุรักษ์ดินและน้้าที่
เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด วัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบพัฒนาแหล่งน้้าแลจัดระบบการให้น้้าในพ้ืนปลูก  

2) การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 
เซนติเมตร หรือ 75x75x75 เซนติเมตร หรือถึงชั้นหินปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 20-
35 กิโลกรัมต่อหลุม ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก ในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนและหลัง
การเก็บเกี่ยว ถ้าดินเป็นกรดมาก ปรับปรุงด้วยการใส่ปูนขาว อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อต้น บริเวณพ้ืนที่ลาดชัน
ควรมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้้าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น ปลูกพืชปุ๋ยสด ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุม
ดิน ปลูกพืชแซม ในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ส่วนสภาพพ้ืนที่เป็นลูก
คลื่นลอนลาดถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน ควรเพิ่มมาตรการที่จะช่วยชะลอความเร็วในการไหลของน้้าโดย วิธีการ
สร้างคันดินการท้าขั้นบันได ท้าคูน้้าขอบเขา ท้าฐานปลูกหญ้าแฝกเฉพาะต้น เป็นต้น พัฒนาแหล่งน้้า
จัดระบบให้น้้าในพื้นที่ปลูก 

3) ควรควบคุมการกร่อนไม่ให้เกิดขึ้นมากกว่าเดิม ท้าการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้้า โดยมีทั้งวิธีกล คือ การปรับลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ เช่น การท้าขั้นบันไดดิน การ
ท้าคันดินกั้นน้้า คันดินเบนน้้า การท้าคูรับน้้า หรือทางระบายน้้า ส่วนวิธีทางพืช คือการใช้พืชช่วยลดการ
กร่อนของดิน เช่น การปลูกพืชหมุนเวียนแบบผสมผสาน โดยไม่ปล่อยให้หน้าดินว่างเปล่า การปลูกหญ้า
หรือพืชตระกูลถั่วเป็นแถบตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนที่ การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรคลุม
ดิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทั้งวิธีทางกลและวิธีทางพืชร่วมกันได้ เช่น การยกร่องหรือท้าขั้นบันได
และปลูกพืชคลุมดินตามแนวระดับ เป็นต้น นอกจากนี้ การไถพรวนพื้นที่ให้น้อยครั้งจะช่วยลดการชะล้างพัง
ทรายของดินได้อีกทางหนึ่ง 
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(3)  ปัญหาการใชท้ี่ดินไม่เหมาะสมตามศักยภาพของที่ดิน  มีเนื้อที่ 664 ไร่ 
หรือร้อยละ 14.44 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ เป็นการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่อย่างถาวรเพ่ือใช้ที่ดินไม่ตรงกับศักยภาพ
ของที่ดิน ซึ่งในพ้ืนที่ด้าเนินการมีการปรับพ้ืนที่ดอนและท้าคันนาส้าหรับกักเก็บน้้าเพ่ือปลูกข้าว ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ Don-slA/d5,E0,b, Ds-slB/d5,E0,b และ Nsu-siclB/d5,E0,b 

แนวทางการแก้ไข 
  ควรก้าหนดพื้นที่ดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรสูงเป็นเขตคุ้มครองพ้ืนที่

เกษตรกรรม และควรมีการถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรที่ดินที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เกษตรกรเพ่ือให้
ตระหนักถึงความส้าคัญของการใช้ที่ดิน ควบคู่กับการอนุรักษ์และพัฒนา 

(4) พื นที่หินพื นโผล่  มีเนื้อที่ 408 ไร่ หรือร้อยละ 8.87 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
เป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยพ้ืนหินโผล่จะครอบคลุมเนื้อที่มากกว่าร้อยละ 90 ในขอบเขตนั้นๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 
RC 

  แนวทางการแก้ไข 
  ควรค้านึงถึงพืชที่จะปลูก และจ้ากัดชนิดพืชที่เลือกมาปลูก ซึ่งควร

กระท้าได้โดยไม่จ้าเป็นต้องใช้เครื่องจักรกล  แต่เป็นการปลูกแบบใช้แรงงานคนเป็นหลัก และควรปลูกพืช
รากตื้น  เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนมากมีหินพื้นโผล่ปะปนอยู่กับดินตื้น หากพ้ืนที่ใดมีสภาพเป็นป่า ควรคงไว้ให้เป็น
ป่าตามธรรมชาติ ส่วนพื้นที่ท่ีเป็นป่าเสื่อมโทรม ควรฟื้นฟูให้กลับเป็นพื้นที่ป่าไม้  

 (5)  ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  มีเนื้อที่ 218 ไร่ หรือร้อยละ 4.74 
ของพ้ืนที่ด้าเนินการ เป็นทรัพยากรดินที่มีความเหมาะสมต่อการเกษตรกรรม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลาง และไม่มีข้อจ้ากัดอ่ืนๆ ร่วมด้วย ได้แก่ หน่วยแผนที่ Nsu-siclA/d5,E0 และNsu-siclB/d5,E0 

  แนวทางการจัดการ 
    ควรปรับปรุงบ้ารุงดินหรือการจัดการดินอ่ืนๆ ร่วมด้วย เพ่ือให้มีการใช้
ที่ดินได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน พืชเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ตามปกติ  

- การปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์  
ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ได้มาจากพืชและสัตว์ รวมทั้งส่วนต่างๆของพืชและ

สัตว์ที่ตายแล้ว ตลอดจนสิ่งที่ขับถ่ายออกมาจากสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ส้าคัญและใช้กันอย่างแพร่หลายมี 3 ชนิด 
คือ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด 

- การปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพ 
ปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยที่ได้จากการน้าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุ

อาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชมาใช้ปรับปรุงบ้ารุงดินทางชีวภาพ กายภาพ หรือทาง
ชีวเคมี และให้หมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพที่รู้จักกันดีในปัจจุบันนี้ เช่น เชื้อไรโซเบียม เชื้อ
ราไมคอร์ไรซา และสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน 
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- การปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยปุ๋ยเคมี 
ปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์หรืออินทรีย์สังเคราะห์ การใช้

ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง มีดังนี้ ควรใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์ ควรใช้ชนิดปุ๋ยที่ถูกต้อง ควรใช้ปุ๋ยใน
ปริมาณที่เหมาะสมตามที่พืชต้องการ ควรใส่ปุ๋ยให้พืชในระยะเวลาที่เหมาะสม และควรใส่ปุ๋ยให้พืชโดย
วิธีการที่ถูกต้อง 

(6) พื นที่เบ็ดเตล็ด  มีเนื้อที่ 397 ไร่ หรือร้อยละ 8.63 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และW 

2)  ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   (1) สภาพปัญหาโดยทั่วไปของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องดินมีความอุดม
สมบูรณ์ต่้า ดังนั้นควรท้าการปรับปรุงบ้ารุงดินโดยการเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่พืช คือ การใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
หรือปุ๋ยพืชสด ควบคู่ไปกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ปุ๋ยหมักใส่อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ เพ่ือปรับโครงสร้างของดินให้มี
ความร่วนซุยดีขึ้น ความสามารถในการกักเก็บความชื้นได้มากขึ้น และปุ๋ยคอกควรใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีจะช่วย
ท้าให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ควรมีแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้เกษตรกรได้
เห็นเป็นตัวอย่างและน้าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง ส้าหรับปัญหารองลงมาของพ้ืนที่ เป็นปัญหาดินตื้นหรือ
ตื้นมากถึงชั้นหินพ้ืน เกษตรกรควรปลูกพืชรากสั้น เช่น พืชไร่ หรือพืชผัก หรือขุดหลุมกว้างxยาวxลึก 
เท่ากับ 75x75x75 เซนติเมตร แล้วน้าดินอ่ืนที่เหมาะสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก อัตรา 15-25 
กิโลกรัมต่อหลุม มาใส่เพ่ือปลูกไม้ผล บางพ้ืนที่ตื้นมากหรือมีเศษหินลอยหน้ามาก ไม่ควรใช้พ้ืนที่นั้น เหมาะ
ส้าหรับอนุรักษ์เป็นป่าธรรมชาติ 

(2) ควรมีการก้าหนดรูปแบบอนุรักษ์ดินและน้้าให้สอดคล้องกับลักษณะดินและ
สภาพพ้ืนที่ ได้แก่ 

(2.1)  พ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ควรให้พ้ืนที่นี้เป็นเขต
อนุรักษ์ ควรสงวนและรักษาไว้ให้คงสภาพเป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร บริเวณป่าเสื่อม
โทรมควรปลูกป่าทดแทนเพ่ือรักษาสมดุลนิเวศธรรมชาติ 

(2.2) พ้ืนที่ที่มีปัญหาการไหลบ่าของน้้าจากที่สูงและมีความลาดชันไม่เกิน 
15 เปอร์เซ็นต ์ควรสร้างคันดินเบนน้้า (Diversion) ที่มีปริมาตรดินขุด–ถม ประมาณ 2.4 ลูกบาศก์เมตรต่อ
เมตร เพ่ือป้องกันน้้าไหลบ่าลงสู่พ้ืนที่เกษตรกรรม 

(2.3) บริเวณพ้ืนที่ดินดอนปลูกข้าว พ้ืนที่นามีลักษณะลุ่มๆ ดอนๆ คันนามี
ขนาดเล็กและเป็นผืนนาแปลงเล็กแปลงน้อย ควรปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 เพ่ือช่วยให้ดินสามารถเก็บ
กักน้้าได้มากข้ึนและเพียงพอส้าหรับการเจริญเติบโตของข้าว เป็นต้น 
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ภาพทื่ 34 ปัญหาดินพื้นที่ด้าเนินการ  

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน



 178 

8.  สรุปผล 
8.1  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหา พื นที่ลุ่มน  าสาขาแม่น  าแคว

น้อย (รหัสลุ่มน้้า 0914) สรุปได้ดังนี้ 
8.1.1  ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัสลุ่มน้้า 0914) เป็นลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าหลักแม่น้้า

น่าน (รหัสลุ่มน้้า 09) ซึ่งลุ่มน้้าหลักแม่น้้าน่านมีพ้ืนที่ 34,908.11 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,817,569 ไร่ 
ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก และพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดเลย และจังหวัดอุตรดิตถ์ ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแคว
น้อย มีพ้ืนที่ 4,424.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,765,531 ไร่ (ส้านักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา, 2552) 
ครอบคลุมพ้ืนที่อ้าเภอชาติตระการ อ้าเภอนครไทย อ้าเภอพรหมพิราม อ้าเภอวังทอง และอ้าเภอวัดโบสถ์ 
จังหวัดพิษณุโลก อ้าเภอทองแสนขัน และอ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และบางส่วนของอ้าเภอด่านซ้าย และ
อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

8.1.2  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป มีรูปร่างรียาวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตก
เฉียงใต้ พ้ืนที่ต้นน้้าสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนถึงเป็นพ้ืนที่เนินเขา อยู่สูงจากระดับทะเล
ปานกลาง 1,350 ถึง 650 เมตร พ้ืนที่กลางน้้าสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนชันถึงเป็นลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อย อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 450 ถึง 150 เมตร และพ้ืนที่ปลายน้้าสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงพ้ืนที่ราบเรียบ อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 100 ถึง 50 เมตร 

8.1.3  ทรัพยากรน้้าบริเวณลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) ประกอบด้วย ทางน้้า
ธรรมชาติ แหล่งน้้าธรรมชาติ และแหล่งน้้าชลประทาน  

- ทางน้้าธรรมชาติ ล้าน้้าแม่น้้าแควน้อยเกิดจากการไหลมารวมกันของล้าน้้าสาย
ใหญ่ 29 สาย คือ คลองโป่งนก อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก คลองเฉลียง คลองห้วยหีบ คลองอีทก 
คลองตากวย ห้วยล้าพู ห้วยหนองปลาไหล ห้วยเสริม ห้วยไชย์นาม ห้วยหินขาว ห้วยทราย ห้วยน้้าโจน ห้วย
กุ่มใหญ่ ห้วยถ้้าพระ อ้าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ล้าตานม อ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ห้วยไผ่ดัก 
น้้าคึง ห้วยน้้าปอ อ้าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก น้้าตาก ห้วยน้้าคลาด ห้วยมะคอม ห้วยน้้าไทร 
คลองห้วยทราย ห้วยแก่งคันนา ล้าน้้าคาน คลองน้้าเฟ้ีย ห้วยน้้าแล้ง น้้ากุ่ม และน้้าคุ  

- แหล่งน้้าธรรมชาติ จ้านวน 19 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้้าห้วยเหิน อ่างเก็บน้้าห้วย
สายใต้ อ่างเก็บน้้าห้วยไผ่ดัด อ่างเก็บน้้าห้วยน้้าพริก อ่างเก็บน้้าห้วยน้้ากว้าง อ่างเก็บน้้าห้วยท่าเนื้อ อ่าง
เก็บน้้าห้วยตะเคียน อ่างเก็บน้้าห้วยด่านแล้ง อ่างเก็บน้้าห้วยซ้ารู้ อ่างเก็บน้้าหนองสองห้อง อ่างเก็บน้้า
หนองกระบาก อ่างเก็บน้้าพิกุลทอง อ่างเก็บน้้าบึงนาหล่ม อ่างเก็บน้้าบ้านหินลาด อ่างเก็บน้้าบ้านน้้าตาก 
อ่างเก็บน้้าบ้านนาพราน อ่างเก็บน้้าน้้าคลาด อ่างเก็บน้้าทวนแล้ง และอ่างเก็บน้้าแก่งหว้า 

- เขตชลประทาน ประกอบด้วย โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเขื่อนนเรศวร และ
โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า 

8.1.4  สภาพการใช้ที่ดิน พบว่า การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีเนื ้อที่
ประมาณ 1,280,050 ไร่ หรือร้อยละ 46.2860 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่
ประมาณ 1,185,333 ไร่ หรือร้อยละ 42.8609 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ประมาณ 
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214,936 ไร่ หรือร้อยละ 7.7720 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ประมาณ 
68,358 ไร่ หรือร้อยละ 2.4717 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา และพ้ืนที่น้้า มีเนื้อที่ประมาณ 16,854 ไร่ หรือร้อย
ละ 0.6094 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

8.1.5  ทรัพยากรดิน สามารถแบ่งออกได้เป็น 26 กลุ่มชุดดิน 13 หน่วยรวมของกลุ่มชุด
ดิน และ 1 หน่วยพื้นที่เบ็ดเตล็ด ประกอบด้วย 75 หน่วยแผนที่ดิน และ 6 หน่วยพื้นที่เบ็ดเตล็ด ดังนี้ 

(1) กลุ่มชุดดินที่ 4 มีเนื้อที่ 38,070 ไร่ หรือร้อยละ 1.3766 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขาพบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 4  

(2) กลุ่มชุดดินที่ 5 มีเนื้อที่ 9,139 ไร่ หรือร้อยละ 0.3305 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
พบ 1 หน่วยแผนที่ คือหน่วยแผนที่ 5  

(3) กลุ่มชุดดินที่ 6 มีเนื้อที่ 31,053 ไร่ หรือร้อยละ 1.1229 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขาพบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 6  

(4) กลุ่มชุดดินที่ 7 มีเนื้อที่ 123,317 ไร่ หรือร้อยละ 4.4591 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขา พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 7  

(5) กลุ่มชุดดินที่ 15 มีเนื้อที่ 32,834 ไร่ หรือร้อยละ 1.1873 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขาพบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 15  

(6) กลุ่มชุดดินที่ 16 มีเนื้อที่ 37,154 ไร่ หรือร้อยละ 1.3435 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขาพบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 16  

(7) กลุ่มชุดดินที่ 17 มีเนื้อที่รวม 139,671 ไร่ หรือร้อยละ 5.0504 ของพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าสาขาพบ 2 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 17 และ17B  

(8) กลุ่มชุดดินที่ 18 มีเนื้อที่ 795 ไร่ หรือร้อยละ 0.0287 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 18  

(9) กลุ่มชุดดินที่ 21 มีเนื้อที่ 11,759 ไร่ หรือร้อยละ 0.4252 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขาพบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 21  

(10) กลุ่มชุดดินที่ 22 มีเนื้อที่ 501 ไร่ หรือร้อยละ 0.0181 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขาพบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 22  

(11) กลุ่มชุดดินที่ 29 มีเนื้อที่รวม 22,557 ไร่ หรือร้อยละ 0.8156 ของพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าสาขาพบ 3 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 29B 29C และ29D   

(12) กลุ่มชุดดินที่ 31 มีเนื้อที่รวม 8,740 ไร่ หรือร้อยละ 0.3161 ของพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าสาขาพบ 3 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 31B 31D และ31E  

(13) กลุ่มชุดดินที่ 33 มีเนื้อที่ 28,101 ไร่ หรือร้อยละ 1.0162 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขา พบ 2 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 33 และ33B  

(14) กลุ่มชุดดินที่ 35 มีเนื้อที่รวม 318,868 ไร่ หรือร้อยละ 11.5300 ของพ้ืนที่
ลุ่มน้้าสาขาพบ 5 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 35 35B 35C 35D และ35E  
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(15) กลุ่มชุดดินที่ 36 มีเนื้อที่ 8,350 ไร่ หรือร้อยละ 0.3020 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขาพบ 2 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 36 และ 36B  

(16) กลุ่มชุดดินที่ 38 มีเนื้อที่ 15,931 ไร่ หรือร้อยละ 0.5760 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขา พบ 2 หนว่ยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 38 และ 38B  

(17) กลุ่มชุดดินที่ 40 มีเนื้อที่รวม 48,126 ไร่ หรือร้อยละ 1.7403 ของพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าสาขาพบ 2 หน่วยแผนที่ คือพบ 4 หน่วยแผนที่ 40 40B 40C และ40E  

(18) กลุ่มชุดดินที่ 41 มีเนื้อที่ 78 ไร่ หรือร้อยละ 0.0028 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 41  

(19) กลุ่มชุดดินที่ 44 มีเนื้อที่ 8,681 ไร่ หรือร้อยละ 0.3139 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขาพบ 3 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 44 หน่วยแผนที่ 44B และ44C  

(20) กลุ่มชุดดินที่ 46 มีเนื้อที่ 822 ไร่ หรือร้อยละ 0.0297 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขาพบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 46B  

(21) กลุ่มชุดดินที่ 47 มีเนื้อที่ 7,686 ไร่ หรือร้อยละ 0.2779ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขาพบ 3 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 47B 47C และ47D  

(22) กลุ่มชุดดินที่ 48 มีเนื้อที่รวม 31,860 ไร่ หรือร้อยละ 1.1520 ของพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าสาขาพบ 4 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 48B 48C 48D และ48E   

(23) กลุ่มชุดดินที่ 49 มีเนื้อที่ 3,899 ไร่ หรือร้อยละ 0.1410 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขาพบ 3 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 49 หน่วยแผนที่ 49B และ 49C  

(24) กลุ่มชุดดินที่ 55 มีเนื้อที่ 3,166 ไร่ หรือร้อยละ 0.1145 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขาพบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 55C  

(25) กลุ่มชุดดินที่ 56 มีเนื้อที่ 5,340 ไร่ หรือร้อยละ 0.1931 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขาพบ 2 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 56B และ56C  

(26) กลุ่มชุดดินที่ 62 มีเนื้อที่ 1,169,069 ไร่ หรือร้อยละ 42.2727 ของพ้ืนที่
ลุ่มน้้าสาขา พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 62  

(27) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 และกลุ่มชุดดินที่ 35 สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่
รวม 5,958 ไร่ หรือร้อยละ 0.2154 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาพบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 17/35B 

(28) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 และกลุ่มชุดดินที่ 35 สัดส่วน 50:50  มีเนื้อที่
รวม 32,696 ไร่ หรือร้อยละ 1.1822 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาพบ 3 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 29C/35C 
29D/35D และ29E/35E 

(29) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 และกลุ่มชุดดินที่ 40 สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่
รวม 2,069 ไร่ หรือร้อยละ 0.0748 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาพบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 29D/40D 
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(30) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29 และกลุ่มชุดดินที่ 48 สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่
รวม 12,678 ไร่ หรือร้อยละ 0.4584 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาพบ 3 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 29B/48 
29D/48D และ29E/48E 

(31) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 31 และกลุ่มชุดดินที่ 47 สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่
รวม 4,258 ไร่ หรือร้อยละ 0.1540 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาพบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 31B/47B 

(32) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 35 สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่
รวม 5,996 ไร่ หรือร้อยละ 0.2168 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาพบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 35D/35E 

(33) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 40 สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่
รวม 137,052 ไร่ หรือร้อยละ 4.9557 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาพบ 4 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 35B/40B 
35C/40C 35D/40D และ35E/40E 

(34) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 48 สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่
รวม 3,924 ไร่ หรือร้อยละ 0.1419 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาพบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 35C/48C 

(35) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 49 สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่
รวม 1,412 ไร่ หรือร้อยละ 0.0511 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาพบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 35B/49B 

(36) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 56 สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่
รวม 50,921 ไร่ หรือร้อยละ 1.8412 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาพบ 3 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 35C/56C 
35D/56D และ35E/56E 

(37) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 40 และกลุ่มชุดดินที่ 44 สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่
รวม 1,283 ไร่ หรือร้อยละ 0.0464 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาพบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 40B/44B 

(38) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 40 และกลุ่มชุดดินที่ 56 สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่
รวม 19,544 ไร่ หรือร้อยละ 0.7067 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาพบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 40E/56E 

(39) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 และกลุ่มชุดดินที่ 56 สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่
รวม 115,006 ไร่ หรือร้อยละ 4.1586 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาพบ 3 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 48B/56B 
48C/56C และ48D/56D 

(40) หน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด  มีเนื้อที่รวม 267,167 ไร่ หรือร้อยละ 9.6606 ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา พบ 6 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ EL : ที่ดินถูกชะล้าง ES : หน้าผาชัน RL : พ้ืนที่ดิน
หินโผล่ SL : ที่ดินหินโผล่ U : พ้ืนที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สิ่งปลูกสร้าง และ W : แหล่งน้้า  

8.1.6  ปัญหาทรัพยากรดิน มีดังนี้ 
(1) ปัญหาดินทรายหนา พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกัน

นาน มีเนื้อที่รวม 8,681 ไร่ หรือร้อยละ 0.3139 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ดินนี้โครงสร้างดินไม่ดี มีปริมาณ
อินทรียวัตถุต่้า ดูดซับแร่ธาตุอาหารได้น้อย จึงมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า ได้แก่ กลุ่มชุดดิน 44  

(2) ปัญหาดินตื้นปนกรวด ลูกรัง หรือเศษหิน ดินตื้นหรือความหนาของชั้นดิน
บนน้อยกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน จนท้าให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตผิดปกติ มีเนื้อที่รวม 181,545 ไร่ หรือ

ห้องสมุดกรมพัฒนาท่ีดิน



 182 

ร้อยละ 6.5646 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา แบ่งตามชนิดของวัสดุที่จ้ากัดการชอนไชของรากพืชการเจริญเติบโต
และให้ใช้ผลผลิต แบ่งออกได้  4 กลุ่มดังนี้  

1) กลุ่มดินตื้นถึงลูกรังและเศษหิน พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดิน
แห้งติดต่อกันนาน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46, 48, 49, หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 29/48, 35/48, 35/49 และ 
48/56 มีเนื้อที่ 169,601 ไร่ หรือร้อยละ 6.1327 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

2) กลุ่มดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดินแบบที่ดินแห้ง
ติดต่อกันนาน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 47 และหน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 31/47 มีเนื้อที่ 11,944 ไร่ หรือร้อย
ละ 0.4319 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 

(3) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า  มีเนื้อที่รวม 879,693 ไร่ หรือร้อยละ 
31.8090 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา เนื่องจากวัตถุต้นก้าเนิดดินมีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติน้อย ประกอบกับ
เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้มีการปรับปรุงบ้ารุงดิน
เท่าท่ีควร ท้าให้ดินเสื่อมโทรมเป็นผลให้พืชเจริญเติบโตช้า ผลผลิตตกต่้า  

1) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าพ้ืนที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 220,933 ไร่ หรือร้อย
ละ 7.9888 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ บริเวณท่ีพบกลุ่มชุดดินที่ 6, 16, 17, 18, 21 และ 22  

2) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าพ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่ 658,760 ไร่ หรือ
ร้อยละ 23.8202 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ บริเวณท่ีพบกลุ่มชุดดินที่ 29, 35, 36, 40, 56, หน่วยรวมของ
กลุ่ม ชุดดินที่ 17/35, 29/35, 29/40, 35/35, 35/40, 35/56, 40/44 และ40/56 

(4) ปัญหาพ้ืนที่มีความลาดชันสูง  มีเนื้อที่ประมาณ 1,169,069 ไร่ หรือร้อยละ 
42.2728 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62 พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นป่าไม้ไม่เหมาะที่จะน้ามาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร 

(5) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  มีเนื้อที่ประมาณ 259,376 ไร่ หรือร้อย
ละ 9.3791 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา เป็นทรัพยากรดินที่มีความเหมาะสมต่อการเกษตรกรรม 

1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางพ้ืนที่ลุ่ม มีเนื้อที่ประมาณ 203,630 ไร่ 
หรือร้อยละ 7.3535 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 4, 5, 7 และ15 

2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางพ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่ประมาณ 56,016 ไร่ 
หรือร้อยละ 2.0256 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 31, 33, 38, 41 และ55 

8.2  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  า
ห้วยน  าเทิน จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ดังนี้ 

8.2.1 เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน เป็นลุ่มน้้าหนึ่งที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแคว
น้อย (รหัส 0914) ลักษณะส้าคัญของลุ่มน้้า คือ เป็นพ้ืนที่ต้นน้้าและเป็นพ้ืนที่ตัวแทนที่ครอบคลุมสภาพ
ปัญหาด้านกายภาพของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาห้วยน้้าเทิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่น้้า
แควน้อย (รหัส 0914) ตั้งอยู่ในเขตต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ประมาณ 
26,242 ไร่ 
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8.2.2 สภาพภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ข้อมูลในปี พ.ศ. 2548-2557 
พบว่า มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยเท่ากับ 1,433.5 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.1องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 73.8 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการคายระเหยน้้าเฉลี่ย 1,506.4 มิลลิเมตรต่อปี 

8.2.3 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน จังหวัดพิษณุโลก 
เรียงตัวในแนวตะวันตกเฉียงใต้–ตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ต้นน้้าสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนลาด 
อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 320 ถึง 270 เมตร พ้ืนที่กลางน้้าสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนลาด
ถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 270 ถึง 240 เมตร และพ้ืนที่ปลายน้้าสภาพ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงพ้ืนที่ราบเรียบ อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 240 ถึง 210 
เมตร 

8.2.4 ทรัพยากรน้้า บริเวณพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทินประกอบประกอบด้วย
ทางน้้าธรรมชาติ และแหล่งน้้าธรรมชาติ  

- ทางน้้าธรรมชาติ ประกอบด้วย ห้วยน้้าเทิน และห้วยน้้าไคร้ 
- แหล่งน้้าธรรมชาติ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้้าพิกุลทอง อ่างเก็บน้้าแก่งหว้า หนอง

กกขนุน และหนองเขียว 
8.2.5  สภาพการใช้ที่ดิน พบว่า การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 14,446 

ไร่ หรือร้อยละ 55.0491 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่รวม 7,654  ไร่ หรือร้อย
ละ 29.1670 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่รวม 2,287 ไร่ หรือร้อยละ 8.7151 ของพ้ืนที่
เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่รวม  1,640 ไร่ หรือร้อยละ 6.2495 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน และพ้ืนที่น้้า มีเนื้อที่รวม 215 ไร่ หรือร้อยละ 0.8193 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

8.2.6 ลักษณะทางธรณีวิทยา ประกอบด้วย Qt : ตะกอนธารน้้าพา กรวด ทราย ทราย
แป้ง และดินเหนียวสะสมตัวตามร่องน้้า คันดินแม่น้้า และแอ่งน้้าท่วมถึงในยุคควอเทอร์นารี และ Kkk : หิน
ตะกอนและหินชั้น มีลักษณะเป็นหินทรายแป้งสีแดง สีน้้าตาลแกมแดง สลับด้วยหินทรายสีแดงแกมเทา 
น้้าตาลแกมแดง และหินกรวดมน มีวัตถุประสานเป็นพวกแคลเซียมคาร์บอเนตมีเศษเม็ดปูนปนอยู่ด้วยใน
ยุคครีเทเซียส 

8.2.7 ลักษณะธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก้าเนิดดิน แบ่งออกเป็น 
(1) ธรณีสัณฐานที่ก้าเนิดมาจากอิทธิพลของน้้าแบบพ้ืนที่ตะพักล้าน้้า (terrace)  

พบบริเวณตอนบนของพ้ืนที่ด้าเนินการ จะพบเกิดต่อจากที่ราบตะกอนน้้าพา เกิดจากอิทธิพลของน้้าท้าให้
เกิดการพัดพามาทับถมกันของตะกอน สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาด
ชัน 0-5 เปอร์เซ็นต ์

(2) พ้ืนผิวที่เหลือจากการกร่อน (erosion surface) หรือพ้ืนผิวที่เหลือจากการ
กร่อนซอยแบ่ง (dissected erosion surface) ลักษณะของแผ่นดินแบบนี้เป็นสิ่งที่เหลือค้างมาจากการถูก
กัดกร่อนและการพังทลาย ท้าให้เกิดมีสภาพภูมิประเทศ ไม่ราบเรียบ คือเป็นลูกคลื่น ส่วนใหญ่มีความลาด
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ชันประมาณ 5-20 เปอร์เซ็นต์ พบบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ด้าเนินการ วัตถุต้นก้าเนิดดินเกิดจากวัตถุ
เคลื่อนย้ายและวัตถุตกค้างของหินอัคนีพวกหินแกรนิต และหินตะกอนพวกหินดินดานและหินทราย 

(3) เนินเขาและภูเขา (hill and mountain)  ลักษณะแผ่นดินที่เป็นภูเขา เกิดจาก
การโค้งตัวและยุบตัวของเปลือกโลก ท้าให้บริเวณนั้นมีระดับสูงต่้าแตกต่างกันมาก สภาพภูมิประเทศมีความ
ลาดชันสูงบ มีความลาดชันประมาณ 20-35 เปอร์เซ็นต์ พบบริเวณตอนล่างของพ้ืนที่ด้าเนินการ หินที่พบมี
ทั้งหินอัคนีพวกหินแกรนิต และหินตะกอน พวกหินดินดาน หินทราย หินทรายแป้ง หินปูน หินบะซอล 
และควอร์ตไซต์ พ้ืนที่เกือบทั้งหมดยังคงสภาพเป็นป่าไม้ 

8.2.8 ทรัพยากรดิน สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มชุดดิน 3 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดิน 
และ 1 หน่วยพื้นที่เบ็ดเตล็ด ประกอบด้วย 14 หน่วยแผนที่ดิน และ 2 หน่วยพื้นที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ 

(1) กลุ่มชุดดินที่ 15 มีเนื้อที่ 1,959 ไร่ หรือร้อยละ 7.4651 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 15   

(2) กลุ่มชุดดินที่ 31 มีเนื้อที่ 1,027 ไร่ หรือร้อยละ 3.9136 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 31B  

(3) กลุ่มชุดดินที่ 33 มีเนื้อที่ 5,310 ไร่ หรือร้อยละ 20.2347 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน พบ 2 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 33B และ 33C  

(4) กลุ่มชุดดินที่ 35 มีเนื้อที่รวม 834 ไร่ หรือร้อยละ 3.1781 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 35B  

(5) กลุ่มชุดดินที่ 40 มีเนื้อที่ 1,353 ไร่ หรือร้อยละ 5.1558 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน พบ 2 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 40B และ 40C  

(6) กลุ่มชุดดินที่ 48 มีเนื้อที่รวม 1,499 ไร่ หรือร้อยละ 5.7123 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดินพบ 2 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 48C และ48E  

(7) กลุ่มชุดดินที่ 55 มีเนื้อที่ 1,105 ไร่ หรือร้อยละ 4.2108 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 55C  

(8) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 35 และกลุ่มชุดดินที่ 56 สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่
รวม 4,486 ไร่ หรือร้อยละ 17.0947 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 
35C/56C 

(9) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 และกลุ่มชุดดินที่ 56 สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่
รวม 6,087 ไร่ หรือร้อยละ 23.1957 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินพบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 
48D/56D 

(10) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 และหน่วยแผนที่ RC สัดสว่น 50:50 มีเนื้อที่
รวม 727 ไร่ หรือร้อยละ 2.7704 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินพบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 48D/RC 
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(11) หน่วยพื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่รวม 1,855 ไร่ หรือร้อยละ 7.0688 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน พบ 2 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ U : พ้ืนที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สิ่งปลูกสร้าง 
และหน่วยแผนที่ W : แหล่งน้้า  

8.2.9  ความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ มีดังนี้ 
1) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกข้าว โดยไม่มีข้อจ้ากัด ดินไม่เหมาะสม

ส้าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้านน้้าแช่ขัง ได้แก่ หน่วยแผนที่ 
15 มีเนื้อที่ 1,959 ไร่  หรือร้อยละ 7.4651 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

2) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกมันส้าปะหลัง ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์ โดยไม่มีข้อจ้ากัด เหมาะสมส้าหรับปลูกข้าวโพด และสับปะรด ข้อจ้ากัดเล็กน้อยด้านความเสี่ยง
ต่อการขาดแคลนน้้า ดินไม่เหมาะสมส้าหรับปลูกข้าว มีข้อจ้ากัดรุนแรงด้านการระบายน้้าของดิน ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ 31B และ 33B มีเนื้อที่ 2,872 ไร่  หรือร้อยละ 10.9443 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

3) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดย
ไม่มีข้อจ้ากัด เหมาะสมส้าหรับปลูกพืชไร่ มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยที่มีภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด และความ
เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า  ได้แก่ หน่วยแผนที่ 33C มีเนื้อที่ 3,465 ไร่  หรือร้อยละ  13.2040 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน 

4) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ โดยมีข้อจ้ากัดเล็กน้อยความอุดมสมบูรณ์ของดินต้่า และเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ได้แก่ หน่วยแผน
ที่ 35B และ 40B มีเนื้อที่ 1,256  ไร่ หรือร้อยละ 4.7862 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินทั้งหมด 

5) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ โดยมีข้อจ้ากัดเล็กน้อยความอุดมสมบูรณ์ของดินต้่า เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย และมีสภาพพ้ืนที่เป็น
ลูกคลื่นลอนลาด ได้แก่ หน่วยแผนที่ 40C มีเนื้อที่ 931 ไร่ หรือร้อยละ 3.5478 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน
ทั้งหมด 

6) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกไม้ผล และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ้ากัด
เล็กน้อยที่เป็นดินตื้น และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ดินที่เหมาะสมปานกลางส้าหรับปลูกพืชไร่ และไม้
ผล มีข้อจ้ากัดปานกลางทีค่วามลึกที่ที่เป็นดินตื้น และมีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ได้แก่ หน่วยแผนที่ 
48C มีเนื้อที่ 652 ไร่  หรือ ร้อยละ 2.4846 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

7) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่้า และสภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา ดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง ส้าหรับปลูกไม้ผล และไม้
ยืนต้น มีข้อจ้ากัดปานกลางที่มสีภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา และเป็นดินตื้น ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48E มีเนื้อที่ 847 
ไร่  หรือร้อยละ 3.2277 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

8) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดย
ไม่มีข้อจ้ากัด ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกพืชไร่ มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอน
ลาด ได้แก่ หน่วยแผนที่ 55C มีเนื้อที่ 1,105  ไร่  หรือร้อยละ 4.2108 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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9) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อดินเป็นดินร่วน
ปนทราย และบางพ้ืนที่เป็นดินลึกปานกลาง ได้แก่ หน่วยแผนที่ 35C/56C มีเนื้อที่ 4,486 ไร่  หรือร้อยละ 
17.0947 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

10) ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกไม้ผล และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ้ากัด
เล็กน้อยความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า และเป็นดินตื้น ดินที่เหมาะสมปานกลาง มีข้อจ้ากัดปานกลางที่เป็น
ดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า และสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48D/56D มี
เนื้อท่ี 6,087 ไร่  หรือร้อยละ 23.1956 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

11) ดินทีม่ีความเหมาะสมส้าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ไม่เหมาะสมส้าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่หินพ้ืนโผล่ ดินที่เหมาะสม
ส้าหรับปลูกไม้ยืนต้น มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยที่ความลึกที่เป็นดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ไม่เหมาะสม
ส้าหรับปลูกไม้ยืนต้นมีข้อจ้ากัดรุนแรงที่หินพ้ืนโผล่ ดินที่เหมาะสมปานกลางส้าหรับปลูกพืชไร่ และไม้ผล มี
ข้อจ้ากัดปานกลางที่ความลึกที่เป็นดินตื้น สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน ไม่เหมาะสมส้าหรับปลูกพืชไร่ 
และไม้ผลมีข้อจ้ากัดรุนแรงที่หินพื้นโผล่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48D/RC มีเนื้อที่ 727 ไร่  หรือร้อยละ 2.7704 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

8.2.10 ปัญหาทรัพยากรดิน มีดังนี้ 
(1) ปัญหาดินตื้นหรือตื้นมาก มีเนื้อที่ 8,313 ไร่ หรือร้อยละ 31.6784 ของพ้ืนที่

เขตพัฒนาที่ดิน ชั้นของเศษหิน ลูกรังหรือชั้นหินพ้ืนเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช ท้าให้พืช
เจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยดินตื้นหรือตื้นมากถึงลูกรังและเศษหินเป็นชั้นหนา พบในพ้ืนที่ดอนเขต
ความชื้นดินแบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 48C, 48E, 48D/56D และ 48D/RC 

(2) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า  มีเนื้อที่ 6,673 ไร่ หรือร้อยละ 25.4286 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน เนื่องจากวัตถุต้นก้าเนิดดินมีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติน้อย ประกอบกับ
เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้มีการปรับปรุงบ้ารุงดิน
เท่าที่ควร ท้าให้ดินเสื่อมโทรมเป็นผลให้พืชเจริญเติบโตช้า ผลผลิตตกต่้า โดยดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ใน
พ้ืนที่ดอน ได้แก่หน่วยแผนที่ 35B, 40B, 40C และ 35C/56C 

(3) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  มีเนื้อที่ 9,401 ไร่ หรือร้อยละ 35.8242 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน เป็นทรัพยากรดินที่มีความเหมาะสมต่อการเกษตรกรรม ดินมีความอุดมสมบูรณ์       
ปานกลาง และไม่มีข้อจ้ากัดอ่ืนๆ ร่วมด้วย  

 1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางในพ้ืนที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 1,959 ไร่ หรือร้อย

ละ 7.4651 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 15 
 2) ดินมีความอุดมสมบูรณป์านกลางในพ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่ 7,442 ไร่ หรือร้อย

ละ 28.3591 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 31B, 33B, 33C และ 55C  
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8.3  พื นที่ด าเนินการ บ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต าบลหนองกระท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
8.3.1 พ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัด

พิษณุโลก มีเนื้อท่ี 4,600 ไร่ 
8.3.2 สภาพภูมิประเทศพ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอ

นครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน พ้ืนที่มีความ
ลาดเทจากด้านใต้ ขึ้นไปทางด้านเหนือ โดยพ้ืนที่ตอนใต้สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนชัน อยู่สูงจาก
ระดับทะเลปานกลาง 290 ถึง 250 เมตร พ้ืนที่ตอนกลางสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูก
คลื่นลอนลาดเล็กน้อย อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 250 ถึง 220 เมตร และพ้ืนที่ตอนบนสภาพพ้ืนที่เป็น
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงพ้ืนที่ราบเรียบ อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 220 ถึง 210 เมตร 

8.3.3 แหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ ประกอบด้วยทางน้้าธรรมชาติ และแหล่งน้้าธรรมชาติ 
ไม่พบพ้ืนที่ชลประทาน ทางน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ ได้แก่ คลองน้้าอ่ึง ซึ่งเป็นคลองสาขาของล้าน้้าคาน โดย
คลองน้้าอ่ึงไหลจากด้านใต้ไปสู่ด้านตะวันออกของพ้ืนที่ด้าเนินการเพ่ือไหลออกสู่ล้าน้้าคาน แหล่งน้้า
ธรรมชาติ ได้แก่ หนองเขียว และหนองกกขนุน ซึ่งเป็นแหล่งน้้าที่ตั้งอยู่ตอนบนทิศเหนือของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

8.3.4 สภาพการใช้ที่ดิน จากการส้ารวจสภาพการใช้ที่ดินพ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่
ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  สามารถสรุปได้ดังนี้  

(1) พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 3,268 ไร่ หรือร้อยละ 71.05 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
ประกอบด้วย 

1) ข้าว  มีเนื้อท่ี 839 ไร่ หรือร้อยละ 18.24 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
2) พืชไร่ มีเนื้อที่ 1,386 ไร่ หรือร้อยละ 30.12 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ประกอบด้วย 

ข้าวโพด มันส้าปะหลัง และสับปะรด 
3) ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 888 ไร่ หรือร้อยละ 19.31 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ประกอบด้วย 

ไม้ยืนต้น ยางพารา ยางพารา/สับปะรด ปาล์มน้้ามัน ยูคาลิปตัส และสัก  
4) ไม้ผล  มีเนื้อที่ 155 ไร่ หรือร้อยละ 3.38 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ประกอบด้วย 

ไม้ผลผสม มะม่วง กล้วย มะขาม มะขาม/กล้วย และมะละกอ 
(2) พ้ืนที่ป่าไม้   มี เนื้อที่  733 ไร่ หรือร้อยละ 15.93 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

ประกอบด้วย ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 
(3) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 202 ไร่ หรือร้อยละ 4.39 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

ประกอบด้วย ไม้ละเมาะ เหมืองเก่า บ่อขุด และพ้ืนที่รกร้าง 
(4) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 265 ไร่ หรือร้อยละ 5.77 ของพ้ืนที่

ด้าเนินการ ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย ถนน ลานตากและแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  
(5) พ้ืนที่แหล่งน้้า  มีเนื้อที่ 132 ไร่ หรือร้อยละ 2.86 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

ประกอบด้วยแหล่งน้้าธรรมชาติ อ่างเก็บน้้า บ่อน้้าในไร่นา และคลองส่งน้้า 
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8.3.5 ทรัพยากรดิน จากการส้ารวจศึกษาดินพ้ืนที่ด้าเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบล
หนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้ 

(1) ดินตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้้าดีปานกลางและเป็นดินร่วนละเอียด 
มีเนื้อที่ 226 ไร่ หรือร้อยละ 4.91 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ พบ 1 หน่วยแผนที่ ได้แก่ AC-mw,fl-lA/d5,E0,b 

(2) ดินตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้้าค่อนข้างเลวและเป็นดินทรายแป้ง
ละเอียด มีเนื้อที่ 168 ไร่ หรือร้อยละ 3.65 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ พบ 1 หน่วยแผนที่ ได้แก่ AC-spd,fsi-
siclA/d5,E0,b 

(3) ดินชุมพวงที่มีเนื้อดินร่วนละเอียด มีเนื้อที่ 237 ไร่ หรือร้อยละ 5.15 ของพ้ืนที่
ด้าเนินการ พบ 1 หน่วยแผนที่ ได้แก่ Cpg-mw,fsi-silB/d5,E0 

(4) ชุดดินดงยางเอน มีเนื้อที่ 655 ไร่ หรือร้อยละ 14.24 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ พบ 
1 หน่วยแผนที่ ได้แก่ Don-silA/d5,E0,b 

(5) ชุดดินด่านซ้าย 1,034 ไร่ หรือร้อยละ 22.48 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ พบ 3 
หน่วยแผนที่ ได้แก่ Ds-slB/d5,E1 Ds-slC/d5,E1 Ds-slD/d5,E2 และDs-slB/d5,E0,b 

(6) ดินด่านซ้ายสีน้้าตาล มีเนื้อที่ 321 ไร่ หรือร้อยละ 6.98 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
พบ 1 หน่วยแผนที่  ได้แก่ Ds-br-slC/d5,E1  

(7) ชุดดินโนนสูง มีเนื้อที่รวม 223 ไร่ หรือร้อยละ 4.85 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ พบ 
3 หน่วยแผนที่ ได้แก่ Nsu-siclA/d5,E0 Nsu-siclB/d5,E0 และNsu-siclB/d5,E0,b 

(8) ชุดดินวังน้้าเขียว มีเนื้อที่รวม 931 ไร่ หรือร้อยละ 20.24 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
พบ 3 หน่วยแผนที่  ได้แก่ Wk-slC/d2,E2 Wk-slD/d2,E3 และWk-slE/d1,E3  

(9) หน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่รวม 805 ไร่ หรือร้อยละ 17.50 ของพ้ืนที่
ด้าเนินการ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC : ที่ดินหินพ้ืนโผล่ หน่วยแผนที่ U : ที่อยู่อาศัย และหน่วยแผนที่ W : 
แหล่งน้้า และบ่อน้้า  

8.3.6 ความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ มีดังนี้ 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมดี ส้าหรับปลูกข้าว มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยที่มีความอุดม

สมบูรณ์ของดินต่้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-spd, fsi-siclA/d5,E0,b มีเนื้อที่ 168 ไร่ หรือร้อยละ 3.65 ของ
พ้ืนที่ด้าเนินการ  

(2) ดินเหมาะสมปานกลาง ส้าหรับปลูกข้าว มีข้อจ้ากัดปานกลางด้านการแช่ขัง
ของน้้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ Don-silA/d5,E0,b และ Nsu-siclB/d5,E0,b  มีเนื้อที่ 660 ไร่ หรือร้อยละ 
14.35 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ  

(3) ดินเหมาะสมปานกลาง ส้าหรับปลูกข้าว มีข้อจ้ากัดปานกลางด้านการแช่ขัง
ของน้้า และมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทราย ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slB/d5,E1,b มีเนื้อที่ 4 ไร่ หรือร้อยละ 
0.09 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 
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(4) ดินที่มีความเหมาะสมดีมาก ส้าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์ โดยไม่มีข้อจ้ากัด ได้แก่ หน่วยแผนที่ Nsu-siclA/d5,E0 และ Nsu-siclB/d5,E0 มีเนื้อที่ 218 ไร่ 
หรือร้อยละ 4.74 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(5) ดินที่มีความเหมาะสมดี ส้าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ มีข้อจ้ากัดปานกลางที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ดินไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับปลูกข้าว มีข้อจ้ากัด
ในด้านการระบายน้้าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-mw, fl-lA/d5,E0,b และ Cpg-mw, fsi-silB/d5,E0  มี
เนื้อท่ี 463 ไร่ หรือร้อยละ 10.06 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ  

(6) ดินที่มีความเหมาะสมดี ส้าหรับปลูกสับปะรด มันส้าปะหลัง ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ดินที่เหมาะสมปานกลางส้าหรับ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ้ากัดปานกลางที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทราย และมีความเสี่ยงต่อการขาด
แคลนน้้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slB/d5,E1 มีเนื้อที่ 429 ไร่ หรือร้อยละ 9.33 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(7) ดินที่มีความเหมาะสมดี ส้าหรับปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มี
ข้อจ้ากัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับปลูกพืชไร่ มี
ข้อจ้ากัดปานกลางที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด และมีความเสี่ยงต่อ
การขาดแคลนน้้า ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slC/d5,E1 และ Ds-br-slC/d5,E1 มีเนื้อที่ 863 ไร่ หรือร้อยละ 
18.76 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(8) ดินที่มีความเหมาะสมดี ส้าหรับปลูกทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง ส้าหรับปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้น มีข้อจ้ากัด
ปานกลางที่มีการกร่อนของดินปานกลาง และมีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน ดินไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับ
ปลูกพืชไร่ มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ds-slD/d5,E2 มีเนื้อที่ 59 
ไร่ หรือร้อยละ 1.28 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(9) ดินที่มีความเหมาะสมดี ส้าหรับปลูกทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ้ากัดเล็กน้อยที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับปลูกพืชไร่ มีข้อจ้ากัดปานกลางที่มี
สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทราย มีการกร่อนของดินปานกลาง และดินตื้น 
ดินหนา 25-50 เซนติเมตร ที่พบชั้นดาน ดินไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้น มีข้อจ้ากัด
รุนแรงเรื่องดินตื้น ดินหนา 25-50 เซนติเมตร ที่พบชั้นดานแข็ง ได้แก่ หน่วยแผนที่ Wk-slC/d2,E2 มีเนื้อที่ 
569 ไร่ หรือร้อยละ 12.37 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

(10)  ดินไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน มีการกร่อนของดินรุนแรง และดินตื้น ดินหนา 25-50 
เซนติเมตร ที่พบชั้นดาน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Wk-slD/d2,E3 มีเนื้อที่ 312 ไร่ หรือร้อยละ 6.78 ของพ้ืนที่
ด้าเนินการ 

(11)  ดินไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับปลูกสับปะรด มะขาม ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ มีข้อจ้ากัดรุนแรงที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา มีการกร่อนของดินรุนแรง และดินตื้น ดินหนา 25-50 
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เซนติเมตร ที่พบชั้นดาน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Wk-slE/d1,E3 มีเนื้อที่ 50 ไร่ หรือร้อยละ 1.09 ของพ้ืนที่
ด้าเนินการ 

(12)  ดินที่ไม่เหมาะสมส้าหรับปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
มีข้อจ้ากัดรุนแรงมากที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้น ดินหนา 25-50 เซนติเมตร ที่พบชั้นดาน มี
หินพ้ืนโผล่ และมีการระบายน้้าดีมาก ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC มีเนื้อที่ 408 ไร่ หรือร้อยละ 8.87 ของพ้ืนที่
ด้าเนินการ 

(13)  พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ 397 ไร่ หรือร้อยละ 8.63 
ของพ้ืนที่ด้าเนินการ 

8.3.7  ปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(1) ปัญหาทรัพยากรดิน 

1) ปัญหาดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นหินพ้ืน พบในพ้ืนที่ดอนเขตความชื้นดิน
แบบที่ดินแห้งติดต่อกันนาน มีเนื้อที่ 931 ไร่ หรือร้อยละ 20.24 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ชั้นของกรวด ลูกรังหรือ
เศษหิน เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช ท้าให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร ได้แก่ หน่วยแผนที่ 
Wk-lsC/d2,E2 Wk-lsD/d2,E3 และ Wk-lsE/d1,E3  

แนวทางการแก้ไข  
ควรปลูกพืชรากสั้น เช่น พืชไร่ หรือพืชผัก หรือขุดหลุมกว้างxยาวxลึก 

เท่ากับ 75x75x75 เซนติเมตร แล้วน้าดินอ่ืนที่เหมาะสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก อัตรา 15-25 
กิโลกรัมต่อหลุม มาใส่เพ่ือปลูกไม้ผล บางพ้ืนที่ตื้นมากหรือมีเศษหินลอยหน้ามาก ไม่ควรใช้พ้ืนที่นั้น เหมาะ
ส้าหรับอนุรักษ์เป็นป่าธรรมชาติ 

2) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า  มีเนื้อที่ 1,982 ไร่ หรือร้อยละ 43.08 ของ
พ้ืนที่ด้าเนินการ เนื่องจากวัตถุต้นก้าเนิดดินมีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติน้อย ประกอบกับเกษตรกรมีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้มีการปรับปรุงบ้ารุ งดินเท่าที่ควร ท้าให้ดิน
เสื่อมโทรมเป็นผลให้พืชเจริญเติบโตช้า ผลผลิตตกต่้า 

 - ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าพ้ืนที่ลุ่ม มีเนื้อที่ 168 ไร่ หรือร้อยละ 
3.65 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ได้แก่ หน่วยแผนที่ AC-spd,fsi-siclA/d5,E0,b 

 - ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าพ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่ 463 ไร่ หรือร้อย
ละ 10.06 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ ได้แก่ AC-mw,fl-lA/d5,E0,b  และCpg-mw,fsi-silB/d5,E0 

 - ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าและมีการกร่อนพ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่ 
1,351 ไร่ หรือร้อยละ 29.37 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ การกร่อนของดินเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ทีมีความลาดชัน ได้แก่ Ds-slB/d5,E1 Ds-slC/d5,E1  Ds-slD/d5,E2 และDs-br-slC/d5,E1 

 แนวทางการแก้ไข  
 ต้องท้าการปรับปรุงบ้ารุงดินโดยการเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่พืช คือ การใส่

ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด ควบคู่ไปกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ยหมักใส่อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ เพ่ือปรับ
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โครงสร้างของดินให้มีความร่วนซุยดีขึ้น ความสามารถในการกักเก็บความชื้นได้มากขึ้น และปุ๋ยคอกควรใส่
ร่วมกับปุ๋ยเคมีจะช่วยท้าให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และควรควบคุมการกร่อนไม่ให้เกิดขึ้นมากกว่าเดิม ท้าการ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้า 

3) ปัญหาการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมตามศักยภาพของที่ดิน มีเนื้อที่ 664 ไร่ หรือ
ร้อยละ 14.44 ของพ้ืนที่ด้าเนินการ เป็นการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่อย่างถาวรเพ่ือใช้ที่ดินไม่ตรงกับศักยภาพของ
ที่ดิน ซึ่งในพ้ืนที่ด้าเนินการมีการปรับพ้ืนที่ดอนและท้าคันนาส้าหรับกักเก็บน้้าเพ่ือปลูกข้าว ได้ แก่ หน่วย
แผนที่ Don-slA/d5,E0,b, Ds-slB/d5,E0,b และ Nsu-siclB/d5,E0,b   

แนวทางการแก้ไข 
ควรก้าหนดพ้ืนที่ดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรสูงเป็นเขตคุ้มครองพ้ืนที่

เกษตรกรรม และควรมีการถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรที่ดินที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เกษตรกรเพ่ือให้
ตระหนักถึงความส้าคัญของการใช้ที่ดิน ควบคู่กับการอนุรักษ์และพัฒนา 

4) พ้ืนที่หินพ้ืนโผล่  มีเนื้อที่ 408 ไร่ หรือร้อยละ 8.87 ของพื้นที่ด้าเนินการ 
เป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยพ้ืนหินโผล่จะครอบคลุมเนื้อที่มากกว่าร้อยละ 90 ในขอบเขตนั้นๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 
RC 

แนวทางการแก้ไข 
ควรค้านึงถึงพืชที่จะปลูก และจ้ากัดชนิดพืชที่เลือกมาปลูก ซึ่งควรกระท้า

ได้โดยไม่จ้าเป็นต้องใช้เครื่องจักรกล  แต่เป็นการปลูกแบบใช้แรงงานคนเป็นหลัก และควรปลูกพืชรากตื้น  
เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนมากมีหินพ้ืนโผล่ปะปนอยู่กับดินตื้น หากพ้ืนที่ใดมีสภาพเป็นป่า ควรคงไว้ให้เป็นป่าตาม
ธรรมชาติ ส่วนพื้นที่ท่ีเป็นป่าเสื่อมโทรม ควรฟื้นฟูให้กลับเป็นพื้นที่ป่าไม้  

5) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  มีเนื้อที่ 218 ไร่ หรือร้อยละ 4.74 ของ
พ้ืนที่ด้าเนินการ เป็นทรัพยากรดินที่มีความเหมาะสมต่อการเกษตรกรรม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
และไม่มีข้อจ้ากัดอ่ืนๆ ร่วมด้วย ได้แก่ หน่วยแผนที่ Nsu-siclA/d5,E0 และNsu-siclB/d5,E0 

แนวทางการจัดการ 
ควรปรับปรุงบ้ารุงดินหรือการจัดการดินอ่ืนๆ ร่วมด้วย เพ่ือให้มีการใช้ที่ดิน

ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พืชเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ตามปกติ โดยการปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยเคมี 

(2) ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
1) สภาพปัญหาโดยทั่วไปของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องดินมีความอุดม

สมบูรณ์ต่้า ดังนั้นควรท้าการปรับปรุงบ้ารุงดินโดยการเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่พืช คือ การใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
หรือปุ๋ยพืชสด ควบคู่ไปกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ปุ๋ยหมักใส่อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ เพ่ือปรับโครงสร้างของดินให้มี
ความร่วนซุยดีขึ้น ความสามารถในการกักเก็บความชื้นได้มากขึ้น และปุ๋ยคอกควรใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีจะช่วย
ท้าให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ควรมีแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้เกษตรกรได้
เห็นเป็นตัวอย่างและน้าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง ส้าหรับปัญหารองลงมาของพ้ืนที่ เป็นปัญหาดินตื้นหรือ
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ตื้นมากถึงชั้นหินพ้ืน เกษตรกรควรปลูกพืชรากสั้น เช่น พืชไร่ หรือพืชผัก หรือขุดหลุมกว้างxยาวxลึก 
เท่ากับ 75x75x75 เซนติเมตร แล้วน้าดินอ่ืนที่เหมาะสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก อัตรา 15-25 
กิโลกรัมต่อหลุม มาใส่เพ่ือปลูกไม้ผล บางพ้ืนที่ตื้นมากหรือมีเศษหินลอยหน้ามาก ไม่ควรใช้พ้ืนที่นั้น เหมาะ
ส้าหรับอนุรักษ์เป็นป่าธรรมชาติ 

2) ควรมีการก้าหนดรูปแบบอนุรักษ์ดินและน้้าให้สอดคล้องกับลักษณะดิน
และสภาพพ้ืนที่ ได้แก่ 

- พ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ควรให้พ้ืนที่นี้เป็นเขต
อนุรักษ์ ควรสงวนและรักษาไว้ให้คงสภาพเป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร บริเวณป่าเสื่อม
โทรมควรปลูกป่าทดแทนเพ่ือรักษาสมดุลนิเวศธรรมชาติ 

- พ้ืนที่ที่มีปัญหาการไหลบ่าของน้้าจากที่สูงและมีความลาดชันไม่เกิน 15 
เปอร์เซ็นต์ ควรสร้างคันดินเบนน้้า (Diversion) ที่มีปริมาตรดินขุด–ถม ประมาณ 2.4 ลูกบาศก์เมตรต่อ
เมตร เพ่ือป้องกันน้้าไหลบ่าลงสู่พ้ืนที่เกษตรกรรม 

- บริเวณพ้ืนที่ดินดอนปลูกข้าว พ้ืนที่นามีลักษณะลุ่มๆ ดอนๆ คันนามี
ขนาดเล็กและเป็นผืนนาแปลงเล็กแปลงน้อย ควรปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 เพ่ือช่วยให้ดินสามารถเก็บ
กักน้้าได้มากข้ึนและเพียงพอส้าหรับการเจริญเติบโตของข้าว เป็นต้น 

9.  วิจารณ์ผล 
 การจัดท้าเขตพัฒนาที่ดิน มีจุดมุ่งหมายที่จะจัดระบบงานพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน

ให้เป็นรูปธรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน พัฒนาพ้ืนที่ที่ประสบ
ปัญหาในด้านการเกษตรในลักษณะของพ้ืนที่ลุ่มน้้า บ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ต้าบลหนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก เป็นพ้ืนที่ด้าเนินการที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร ใน
พ้ืนที่ด้าเนินการเกษตรกร จะพบปัญหาเรื่องดินตื้น หรือตื้นมากถึงชั้นหินพ้ืน ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์
ต่้า และปัญหาการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมตามศักยภาพของที่ดิน ซึ่งสภาพปัญหาต่างๆในพ้ืนที่ด้าเนินการ
สามารถใช้เป็นตัวแทนของสภาพปัญหาในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าเทิน เกษตรกรในพ้ืนที่ท้า
การเกษตรแบบอาศัยน้้าฝน และส่วนใหญ่เป็นเกษตรรายย่อยที่อาศัยประสบการณ์และการปฏิบัติที่สืบทอด
กันมา บางบริเวณท้าการเกษตรโดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า ขาดการปรับปรุงบ้ารุงดิน ท้าให้ดิน
เสื่อมสภาพและเสื่อมโทรมลง ส่งผลให้ผลผลิตพืชต่อไร่ลดต่้าลง รวมถึงรายได้ที่ลดลงด้วย ดังนั้น การพัฒนา
พ้ืนที่เพ่ือให้เป็นรูปธรรมและมีการขยายผล จ้าเป็นต้องมีการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นาให้มีความ
ถูกต้องและเหมาะสม  

ผลจากการส้ารวจดินในพ้ืนที่ด้าเนินการโครงการเขตพัฒนาที่ดิน ท้าให้ได้ข้อมูลดิน และ
ทราบถึงปัญหาทรัพยากรดิน ซึ่งข้อมูลดินที่ได้จะมีความถูกต้องแม่นย้า และเชื่อถือได้ เนื่องจากเป็น
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ส้ารวจดินในสนาม และน้าตัวอย่างดินที่ได้จากการออกส้ารวจดินในสนาม มาท้า
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การวิเคราะห์หาคุณสมบัติต่างๆทางเคมีของดินโดยผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินสามารถน้ามาใช้ใน
การให้ค้าแนะน้าการจัดการดิน การปรับปรุงบ้ารุงดินให้เหมาะสมกับแต่ละชนิดพืชได้   

การพัฒนาพ้ืนที่จะประสบผลส้าเร็จไปไม่ได้ หากหน่วยงานภาครัฐไม่ให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุน รวมถึง  ไม่มีการบูรณาการร่วมกัน ดังนั้น นอกจากเกษตรกรในพ้ืนที่แล้ว หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานควรให้การสนับสนุน ให้การช่วยเหลือ และท้างานในเชิงบูรณาการเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือให้การพัฒนาพื้นที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความยั่งยืน 

10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในพ้ืนที่ลุ่มน้้า รวมถึงการส้ารวจดินในพ้ืนที่

ด้าเนินการ คือ ทราบถึงสภาพปัญหา ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลดินในรูปของแผนที่ดิน และ
รายงานการส้ารวจดินในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 

10.1  ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของดินใน
พ้ืนที่ด้าเนินการโครงการเขตพัฒนาที่ดิน 

10.2  ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส้าหรับงานวิจัย ค้นคว้าและทดลองต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดิน      
พืช และปุ๋ย 

10.3 ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเผยแพร่งานพัฒนาที่ดิน 
10.4 ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนพัฒนาโครงการชลประทานและทางด้าน

วิศวกรรม เช่น การสร้างถนน อ่างเก็บน้้า คลองส่งน้้า เป็นต้น 
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