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บทคัดย่อ 

ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) เป็นลุ่มน ้ำขนำดใหญ่ของลุ่มน ้ำหลักแม่น ้ำชี (รหัส 04) มีพื นที่ 

3,182,819 ไร่ หรือ ประมำณ 5,092.51 ตำรำงกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 10.76 ของพื นที่ลุ่มน ้ำหลักแม่น ้ำชี    

มีควำมสูงจำกระดับทะเลปำนกลำง 135-288 เมตร พื นที่รำบลุ่มแม่น ้ำ มีควำมลำดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพื นที่

สูงถัดขึ นไปจำกที่รำบลุ่มแม่น ้ำ มีสภำพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีควำมลำดชัน 2-20 

เปอร์เซ็นต์ มีสภำพกำรใช้ที่ดินเป็นพื นที่เกษตรกรรมร้อยละ 78.84 ของพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ โดยพื นที่ส่วนใหญ่เป็น

พื นที่นำข้ำว พืชไร่ และไม้ผล มีทรัพยำกรดินทีพบในพื นที่ลุ่ม ร้อยละ 61.97 ของพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ และเป็นกลุ่มดิน

ในที่ดอน ร้อยละ 27.34 ของพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ เมื่อวิเครำะห์สภำพปัญหำของดิน พบว่ำเป็นดินควำมอุดมสมบูรณ์

ตำมธรรมชำติต่้ำ ร้อยละ 53.38 ของพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ เป็นปัญหำดินทรำย ร้อยละ 21.59 ของพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ ดิน

ปัญหำควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำและปัญหำดินทรำยในที่ลุ่ม ร้อยละ 3.60 ของพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ ปัญหำดินตื นปนกรวด

หรือเศษหินทั งในพื นที่ลุ่มและพื นที่ดอน ร้อยละ 0.71 ของพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ ปัญหำดินอุดมสมบูรณ์ต่้ำและเป็นดิน

ตื นปนกรวดหรือเศษหินในที่ลุ่ม ร้อยละ 0.90 ของพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ และเป็นปัญหำดินเค็ม ร้อยละ 0.06 ของพื นที่

ลุ่มน ้ำสำขำ และพบว่ำมดีินที่ไม่มีปัญหำทั งในพื นที่ลุ่มและพื นที่ดอน ร้อยละ 8.60 ของพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ 

ส้ำหรับกำรศึกษำข้อมูลทำงกำยภำพของเขตพัฒนำที่ดินลุ่มน ้ำห้วยกุดรัง พบว่ำ มีเนื อที่ทั งสิ นประมำณ 

211,312 ไร่ หรือร้อยละ 6.40 ของพื นที่ลุ่มน ้ำชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) มีควำมสูงจำกระดับทะเลปำนกลำงประมำณ 

150-240 เมตร มีสภำพพื นที่ค่อนข้ำงรำบเรียบ สลับกับพื นที่ลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีควำม 

ลำดชันของพื นที่โดยทั่วไปอยู่ระหว่ำง 0-5 เปอร์เซ็นต ์ด้ำนกำรใช้ที่ดิน จ้ำแนกเป็นพื นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 88.83 

ของพื นที่เขตพัฒนำที่ดิน เป็นพื นที่ชุมชน ร้อยละ 4.82 ของพื นที่เขตพัฒนำที่ดิน มีพื นที่ป่ำไม้ ร้อยละ 3.25 ของ

พื นที่เขตพัฒนำที่ดิน และเป็นพื นที่แหล่งน ้ำ ร้อยละ 1.86 ของพื นที่เขตพัฒนำที่ดิน โดยมีพืชเศรษฐกิจหลักคือ ข้ำว 

อ้อย มันส้ำปะหลัง ยำงพำรำ ยูคำลิปตัส พืชไร่ผสม และไม้ผลผสม ตำมล้ำดับ ลักษณะดินที่พบทั งหมดเป็นกลุ่มดิน

ทรำย มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ ร้อยละ 93.32 ของพื นที่เขตพัฒนำที่ดิน ซึ่งดินกลุ่มนี มีปัญหำต่อกำรใช้ประโยชน์

ที่ดิน ซึ่งจ้ำแนกออกได้เป็นดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ ร้อยละ 8.20 ของพื นที่เขตพัฒนำที่ดิน เป็นดินควำมอุดม

สมบูรณ์ต่้ำในที่ลุ่ม ร้อยละ 6.07 ของพื นที่เขตพัฒนำที่ดิน ดินปัญหำควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำในที่ดอน ร้อยละ 2.13 

ของพื นที่เขตพัฒนำที่ดิน เป็นปัญหำดินทรำยถึงทรำยจัด ร้อยละ 85.12 ของพื นที่เขตพัฒนำที่ดิน โดยแบ่งเป็นดิน

ทรำยในที่ลุ่ม ร้อยละ 12.90 ของพื นที่เขตพัฒนำที่ดิน และเป็นดินทรำยจัดในที่ดอน ร้อยละ 72.22 ของพื นที่เขต

พัฒนำที่ดิน  
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กำรประเมินควำมเหมำะสมของดินส้ำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ พบว่ำเป็นดินที่เหมำะสมดีส้ำหรับปลูกข้ำว 

ร้อยละ 18.97 เป็นดินที่มีควำมเหมำะสมดีในกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ พืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น แต่ไม่

เหมำะสมส้ำหรับปลูกข้ำว ร้อยละ 72.22 ของพื นที่เขตพัฒนำที่ดิน และดินที่เหมำะสมดีส้ำหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล 

และไม้ยืนต้น ร้อยละ 2.13 ของพื นที่เขตพัฒนำที่ดิน  

กำรศึกษำสภำพทำงกำยภำพของพื นที่ด้ำเนินกำร พบว่ำมีพื นที่ทั งหมด 4,130 ไร่ หรือร้อยละ 1.95 ของ

พื นที่เขตพัฒนำที่ดิน มีระดับควำมสูงจำกระดับทะเลปำนกลำง 156-188 เมตร โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นพื นที่รำบ

สลับกับลูกคลื่นลอนลำดถึงลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย มีควำมลำดชันของพื นที่ 0-5 เปอร์เซ็นต ์กำรใช้ที่ดินของพื นที่

ด้ำเนินกำร เป็นพื นที่เกษตรกรรม 3,606 ไร่ หรือร้อยละ 87.33 ของพื นที่ด้ำเนินกำร เป็นพื นที่นำข้ำว ร้อยละ 

47.60 ของพื นที่ด้ำเนินกำร รองลงมำเป็นพื นที่ปลูกพืชไร่ ร้อยละ 38.86 ของพื นที่ด้ำเนินกำร ซึ่งพืชไร่ที่ส้ำคัญใน

พื นที่นี  ได้แก่ มันส้ำปะหลัง และอ้อยโรงงำน มีพื นที่ป่ำไม้ ร้อยละ 0.75 ของพื นที่ด้ำเนินกำร และเป็นพื นที่อ่ืน ๆ 

ได้แก่ ทุ่งหญ้ำ ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง และเป็นพื นที่แหล่งน ้ำ ร้อยละ 11.82 ของพื นที่ด้ำเนินกำร 

ด้ำนทรัพยำกรดิน พบเป็นชุดดินในพื นที่ลุ่ม ได้แก่  หน่วยแผนที่ Kkn-lsA/d5,E1 Kss-hb-lsA/d5,E1        

Kts-lsA/d5,E2 และ Ub-lsA/d5,E1 มีเนื อที่ร้อยละ 44.94 ของพื นที่ด้ำเนินกำร เป็นชุดดินในพื นที่ดอน ได้แก่ หน่วย

แผนที่ Msk-lsB/d5,E2 และ Cpr-lsB/d5,E1 มีเนื อที่ร้อยละ 43.24 ของพื นที่ด้ำเนินกำร พบเป็นดินควำมอุดม

สมบูรณ์ต่้ำ ร้อยละ 54.63 ของพื นที่ด้ำเนินกำร และเป็นดินทรำยจัด ร้อยละ 33.55 ของพื นที่ด้ำเนินกำร เป็นดินที่

เหมำะสมดีส้ำหรับมะพร้ำว มะม่วง มะขำม ยำงพำรำ และยูคำลิปตัส เหมำะสมปำนกลำงส้ำหรับปลูกสับปะรด 

อ้อย และไม่ค่อยเหมำะสมส้ำหรับกำรปลูกข้ำวโพด ถั่วเขียว พืชผัก และมะนำว ร้อยละ 20.80 ของพื นที่ด้ำเนินกำร 

เป็นดินที่เหมำะสมดีมำกส้ำหรับปลูกยูคำลิปตัส และเหมำะสมปำนกลำงส้ำหรับมันส้ำปะหลัง ถั่วลิสง อ้อย ปลูก

มะพร้ำว แต่ไม่ค่อยเหมำะสมส้ำหรับปลูกข้ำว ข้ำวโพด ถั่วเขียว พืชผัก มะเขือเทศ มะขำม มะม่วง ยำงพำรำ ล้ำไย 

และมะนำว  ร้ อยละ 22 .44  ของพื นที่ ด้ ำ เนินกำร  เป็นดินที่ เหมำะสมปำนกลำงส้ ำหรับปลูกข้ ำ ว                                 

ร้อยละ 44.94 ของพื นที่ด้ำเนินกำร 
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บ้านวังโจด หมู่ที ่3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 และ บ้านหนองแสง หมูท่ี่ 11  

ต้าบลห้วยเตย อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

1. ค้าน้า 

การพัฒนาทรัพยากรดินโดยการจัดท าโครงการเขตพัฒนาที่ดิน เป็นภารกิจหลักตามนโยบายของกรม

พัฒนาที่ดิน ที่ก าหนดให้มีการจัดท าเขตการใช้ที่ดินภายใต้ขอบเขตและหลักการจัดการลุ่มน  า โดยมองว่าการ

เปลี่ยนแปลงทรัพยากรดิน น  า ป่าไม้ และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งหมายรวมถึง

ระบบการท าการเกษตร มีความสอดคล้องกันเป็นองค์รวม ภายใต้ระบบนิเวศวิทยาลุ่มน  าเดียวกัน ซึ่งควรมี

การแก้ปัญหาหรือจัดการในเชิงระบบลุ่มน  าเป็นหลัก เพ่ือให้การพัฒนาด้านการเกษตรเกิดขึ นในเชิงที่

สอดคล้องและสมดุลกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ การพัฒนาการเกษตรภายใต้หลักการดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการ

ส ารวจทรัพยากรพื นฐานของพื นที่ เพ่ือให้ทราบถึงสภาพของปัญหาในเชิงลึก ทั งทรัพยากรดิน น  า ป่าไม้และ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะการส ารวจจ าแนกดินบริเวณพื นที่ด าเนินการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพื นฐานในการ

พิจารณาก าหนดมาตรการระบบอนุรักษ์ดินและน  าในวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม  

 พื นที่ด าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที ่7 บ้านวังโจด หมู่ที ่3 และหมูท่ี ่15 บ้านห้วยเตย หมู่ที ่12 และ

บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต าบลห้วยเตย อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ได้ถูกก าหนดให้เป็นพื นที่

ด าเนินการเขตพัฒนาที่ดิน ภายใต้เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าห้วยกุดรัง ลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) 

ลุ่มน  าหลักแม่น  าชี (รหัส 04) เนื่องจากพื นที่นี มีปัญหาค่อนข้างมาก ทั งปัญหาทรัพยากรดินที่เป็นดินทราย

เสื่อมโทรม ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน และปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ที่ส่งผลให้เกิดปัญหา

อ่ืนตามมาด้วย เช่น ปัญหาผลผลิตพืชเกษตรตกต่ า ที่มีผลต่อเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ต้องอพยพแรงงานออก

จากพื นที่เพ่ือหารายได้นอกภาคเกษตร เกิดการสร้างหนี สินภาคครัวเรือน และมีแนวโน้มท าให้เกิดปัญหา

สังคมตามมาในที่สุด จากปัญหาดังกล่าว ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 มีความตระหนักและพิจารณาหาแนว

ทางแก้ไข โดยประกาศให้พื นที่ดังกล่าวเป็นโครงการจัดท าเขตพัฒนาที่ดินขึ น และเริ่มด าเนินการโดยกลุ่มวาง

แผนการใช้ที่ดิน ได้เข้าส ารวจทรัพยากรดินและน  า การใช้ประโยชน์ที่ดินและส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมของพื นที่ เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาของพื นที่ และสามารถก าหนดแนวทางแก้ไขข้อจ ากัดดังกล่าวได้

อย่างสอดคล้องตามศักยภาพของพื นที่ อันจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาพื นที่เกษตร และน าไปสู่

การพัฒนาเชิงสังคมเกษตรกรต่อไป 
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ส าหรับรายงานฉบับนี  ได้จัดท าขึ นเพ่ือรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ทรัพยากรดิน น  า ป่าไม้และการ

ใช้ที่ดิน ในระดับลุ่มน  าสาขาและเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  า เพ่ือให้เห็นความสอดคล้องของปัญหา ที่มีความ

ต่อเนื่องสัมพันธ์กันระหว่างลุ่มน  าใหญ่กับพื นที่โครงการ หรืออาจกล่าวได้ว่าเพ่ือคัดเลือกพื นที่ที่เป็นตัวแทน

ของปัญหาของลุ่มน  าใหญ่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลทรัพยกรของพื นที่ในเชิงลึก อันจะน าไปสู่การก าหนดมาตรการ

แก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน ก าหนดมาตรการการอนุรักษ์ดินและน  าที่เหมาะสมต่อการใช้ที่ดินให้สอดคล้องตาม

ศักยภาพของดิน  

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในพื นที่ลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) ส าหรับก าหนด

เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  า 

2.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในพื นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  า ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการก าหนด

ขอบเขตพื นที่ด าเนินการ 

2.3 เพ่ือศึกษาลักษณะและสมบัติดิน การจ าแนกดิน การจัดชั นความเหมาะสมของดินส าหรับการ

ปลูกพืชเศรษฐกิจและประเมินความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์ในพื นที่ด าเนินการ 

2.4 เพ่ือจัดท าแผนที่และรายงาน ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ที่ดินและการจัดท า

มาตรการระบบอนุรักษ์ดินและน  า และการปรับปรุงบ ารุงดินตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน 

3. การตรวจเอกสาร 

3.1 พื นที่ลุ่มน ้า  

ลุ่มน ้า หมายถึง พื นที่ที่ล้อมรอบด้วยพื นที่ลาดชันจากเส้นสันปันน  า ไหลลงสู่พื นที่ระบายน  า ตั งแต่

สองหรือมากกว่าขึ นไป หรือ หมายถึงพื นที่หน่วยหนึ่งซึ่งครอบคลุมล าน  าธรรมชาติ  เพ่ือท าหน้าที่รวบรวมน  า

ให้ไหลลงสู่แม่น  าหนึ่ง ซึ่งพื นที่ลุ่มน  าแต่ละแห่งจะมีขนาดที่แตกต่างกันไป ขึ นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์และ

วัตถุประสงค์ในการจัดแบ่งพื นที่เพ่ือการบริหารจัดการ โดยทั่วไปลุ่มน  ามีโครงสร้างและองค์ประกอบที่ส าคัญ 

ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิต และทรัพยากรทางสังคม และลุ่มน  ามีบทบาท

ส าคัญในการเป็นแหล่งให้น  าและการควบคุมการพังทลายของทรัพยากรดินในพื นที่ลุ่มน  า (เกษม, 2551) 

พื นที่ลุ่มน ้า หมายถึง พื นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยสันปันน  า (divide) เป็นพื นที่รับน  าฝนของแม่น  าสาย

หลักในลุ่มน  านั นๆ เมื่อฝนตกลงมาในพื นที่ลุ่มน  า น  าจะไหลลงสู่ล าธารสายย่อยๆ (sub-order) แล้วไหลมา

รวมกันออกสู่ล าธารสายใหญ่ (order) มาสู่แม่น  าสายหลัก (mainstream) และไหลออกปากแม่น  า (outlet) 

ในที่สุด (ค ารณ, 2552) ซึ่งขั นตอนในการจ าแนกพื นที่ลุ่มน  า ได้จ าแนกออกเป็น ทางน  าสายหลัก พร้อม

ตรวจสอบชื่อทางน  าในแต่ละช่วง แล้วเขียนแบบรูปทางน  าโดยละเอียด (drainage pattern) และตรวจสอบ
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ว่าเป็นลุ่มน  าหลัก ลุ่มน  าย่อย/สาขา ในทะเบียนการจ าแนกของคณะกรรมการลุ่มน  าแห่งประเทศไทย 

(watershed of Thailand)  โดยพื นที่ลุ่ มน  าในประเทศไทย ได้ถูกจ าแนกออกเป็น 25 ลุ่มน  าหลัก                       

(กรมทรัพยากรน  า, 2554) ดังนี  

3.1.1 ลุ่มน  าหลักแม่น  าสาละวิน (รหัส 01) ประกอบด้วย 17 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 19,105.94 

ตารางกิโลเมตร หรือ 11,941,213 ไร่ 

3.1.2 ลุ่มน  าหลักแม่โขง (รหัส 02) ประกอบด้วย 37 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 57,188.60     

ตารางกิโลเมตร หรือ 35,742,875 ไร่ 

3.1.3 ลุ่มน  าหลักแม่น  ากก (รหัส 03) ประกอบด้วย 4 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 7,299.83     

ตารางกิโลเมตร หรือ 4,562,394 ไร่ 

3.1.4 ลุ่มน  าหลักแม่น  าชี (รหัส 04) ประกอบด้วย 20 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 49,129.87   

ตารางกิโลเมตร หรือ 30,706,169 ไร่ 

3.1.5 ลุ่มน  าหลักแม่น  ามูล (รหัส 05) ประกอบด้วย 31 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 71,070.57 

ตารางกิโลเมตร หรือ 44,419,106 ไร่ 

3.1.6 ลุ่มน  าหลักแม่น  าปิง (รหัส 06) ประกอบด้วย 20 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 34,499.39 

ตารางกิโลเมตร หรือ 21,562,119 ไร่ 

3.1.7 ลุ่มน  าหลักแม่น  าวัง (รหัส 07) ประกอบด้วย 7 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 10,793.57 ตาราง-

กิโลเมตร หรือ 6,745,981 ไร่ 

3.1.8 ลุ่มน  าหลักแม่น  ายม (รหัส 08) ประกอบด้วย 11 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 23,948.15 

ตารางกิโลเมตร หรือ 14,967,594 ไร่ 

3.1.9 ลุ่มน  าหลักแม่น  าน่าน (รหัส 09) ประกอบด้วย 16 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 34,908.11 

ตารางกิโลเมตร หรือ 21,817,569 ไร่ 

3.1.10 ลุ่มน  าหลักแม่น  าเจ้าพระยา (รหัส 10) ประกอบด้วย 2 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่  

20,266.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,666,556 ไร่  

3.1.11 ลุ่มน  าหลักแม่น  าสะแกกรัง (รหัส 11) ประกอบด้วย 4 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 5,055.88 

ตารางกิโลเมตร หรือ 3,159,925 ไร่  

3.1.12 ลุ่มน  าหลักแม่น  าป่าสัก (รหัส 12) ประกอบด้วย 8 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 15,623.36 

ตารางกิโลเมตร หรือ 9,764,600 ไร่  

3.1.13 ลุ่มน  าหลักแม่น  าท่าจีน (รหัส 13) ประกอบด้วย 2 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 13,491.63 

ตารางกิโลเมตร หรือ 8,432,269 ไร่  
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3.1.14 ลุ่มน  าหลักแม่น  าแม่กลอง (รหัสน  า 14) ประกอบด้วย 11 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 

30,180.71 ตารางกิโลเมตร หรือ 18,862,944 ไร่  

3.1.15 ลุ่มน  าหลักแม่น  าปราจีนบุรี (รหัส 15) ประกอบด้วย 4 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 9,672.10 

ตารางกิโลเมตร หรือ 6,045,063 ไร่  

3.1.16 ลุ่มน  าหลักแม่น  าบางปะกง (รหัส 16) ประกอบด้วย 4 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่  

10,700.71 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,687,944 ไร่  

3.1.17 ลุ่มน  าหลักโตนเลสาป (รหัส 17) ประกอบด้วย 3 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 4,085.93 

ตารางกิโลเมตร หรือ 2,553,706 ไร่  

3.1.18 ลุ่มน  าหลักชายฝั่งทะเลตะวันออก (รหัส 18) ประกอบด้วย 6 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 

13,093.05 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,183,156 ไร่  

3.1.19 ลุ่มน  าหลักแม่น  าเพชรบุรี (รหัส 19) ประกอบด้วย 3 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 6,260.17 

ตารางกิโลเมตร หรือ 3,912,606 ไร่  

3.1.20 ลุ่มน  าหลักชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ (รหัส 20) ประกอบด้วย 5 ลุ่มน  าสาขา        

มีพื นที่ 7,132.81 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,458,006 ไร่  

3.1.21 ลุ่มน  าหลักภาคใต้ฝั่งตะวันออก (รหัส 21) ประกอบด้วย 13 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 

26,067.89 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,292,431 ไร่  

3.1.22 ลุ่มน  าหลักแม่น  าตาปี (รหัส 22) ประกอบด้วย 8 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 13,561.81 

ตารางกิโลเมตร หรือ 8,447,131 ไร่  

3.1.23 ลุ่มน  าหลักทะเลสาบสงขลา (รหัส 23) ประกอบด้วย 3 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 8,481.28 

ตารางกิโลเมตร หรือ 5,300,800 ไร่  

3.1.24 ลุ่มน  าหลักแม่น  าปัตตานี (รหัส 24) ประกอบด้วย 2 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 3,654.87 

ตารางกิโลเมตร หรือ 2,284,294 ไร่  

3.1.25 ลุ่มน  าหลักภาคใต้ฝั่งตะวันตก (รหัส 25) ประกอบด้วย 13 ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ 

18,775.60 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,734,750 ไร่  

3.2 การจ้าแนกล้าดับพื นที่ลุ่มน ้า 

เป็นการวิเคราะห์พื นที่ลุ่มน  าโดยการพิจารณารูปหน้าตัดตามความยาวของล าน  าหลัก จากสัน     

ปันน  าที่เป็นต้นก าเนิดของล าน  าหลัก (head watershed) จนถึงปากแม่น  า (outlet) เมื่อพิจารณาร่วมกับ

อันดับล าธาร ชั นคุณภาพลุ่มน  า สภาพภูมิสัณฐาน (geomorphology) สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ปรากฏการณ์น  าท่วม และคุณลักษณะของล าน  าหลัก ตลอดจนการไหลของน  าในล าธารหลัก สามารถจ าแนก

ล าดับพื นที่ลุ่มน  าออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ พื นที่ต้นน  า กลางน  า และปลายน  า (ค ารณ, 2552) 

พื นที่ต้นน ้า หมายถึง พื นที่ตอนบนของลุ่มน  า มักเป็นพื นที่สูงหรือบริเวณ เทือกเขาและภูเขาต่างๆ 

ที่มีผลท าให้ฝนที่ตกในบริเวณดังกล่าวไหลลงสู่พื นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วในฤดูฝน (กรมทรัพยากรน  า, 2551) 

เป็นลุ่มน  าที่อยู่บนที่สูงบริเวณที่เป็นต้นก าเนิดของห้วยธารสายแรกๆ ส่วนใหญ่จะเป็นพื นที่สูงชัน ปกคลุมไป

ด้วยป่าไม้และมีฝนตกชุก มีคุณสมบัติเหมาะที่จะรองรับน  าฝน สามารถดูดซับและกักเก็บน  าเป็นปริมาณมาก

ไปไว้เป็นน  าใต้ดิน เปรียบเสมือนอ่างเก็บน  าธรรมชาติที่ค่อยๆ ปลดปล่อยให้น  า  ไหลซึม หล่อเลี ยงล าธารให้มี

น  าไหลสม่ าเสมอตลอดป ี(นิวัต, 2547)  

พื นที่กลางน ้า เป็นพื นที่ต่ ากว่าพื นที่ต้นน  า มีความลาดชันน้อยกว่าพื นที่ต้นน  าอย่างชัดเจน ส่งผล

ต่อการไหลของน  าในล าน  าหลักจะช้าลง แต่พื นที่ล าธารมีขนาดกว้างขึ น อันดับล าธาร จะเป็นอันดับ 2 และ 

อันดับ 3 และอาจพบล าธารอันดับ 1 บ้าง แม่น  าจะกว้างขึ นจากรูป V-shape เป็น U-shape สภาพพื นที่ส่วน

ใหญ่เป็นพื นที่ลอนชันและพื นที่ลอนลาด  

พื นที่ปลายน ้า เป็นพื นที่ส่วนที่เป็นแอ่งรับน  า (basin) ถึงส่วนที่เป็นปลายสุดของล าน  าหลัก หรือ

ปากแม่น  า (outlet) ไหลลงสู่แหล่งรับน  า เช่น แม่น  า บึง ทะเลสาบ มีอันดับล าธารที่ 3 4 และ 5 เป็น

องค์ประกอบ มีสภาพพื นที่ค่อนข้างราบเรียบ ลักษณะแม่น  า ในเขตปลายน  าจะกว้างและคดเคี ยว                

และพบร่องรอยทางน  าเก่า 

3.3 แบบรูปทางน ้า (drainage pattern) 

ทางน  าไหล หมายถึง เป็นลักษณะทิศทางการไหลของแม่น  าในแนวระนาบ ซึ่งแม่น  าแต่ละสายจะมี

ลักษณะเฉพาะตัว การไหลของกระแสน  าจะเป็นผลมาจากความลาดเทของพื นที่ ความแข็งของโครงสร้างของ

หินและการไหวตัวของเปลือกโลก เช่น การเกิดภูเขาไฟ การยกตัวของพื นที่ ซึ่งท าให้ทราบความเป็นมาของ

พื นที่นั นๆ (อภิสิทธิ์, 2530) 

แบบรูปทางน  าแต่ละล าธารอาจจะแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 

3.3.1 ล าธารตรง (straight stream) เป็นล าธารที่มีลักษณะตรง พบมากบริเวณต้นแม่น  า 

3.3.2 ล าธารโค้งตวัด (crooked or meander stream) เป็นล าธารที่คดเคี ยวไปมา  

3.3.3 ล าธารเกลียวเชือกหรือล าธารหนวด (braided stream) ส่วนมากพบบริเวณตอน

ปลายของธารน  าแข็ง โดยพื นแม่น  าจะเป็นกรวดและทรายขนาดใหญ่ โดยเมื่อล าธารเรียงตัวต่อเนื่องกัน 

สามารถท าให้เกิดทางไหลของน  า ดังนี   

1) แบบรูปทางน  ากิ่งไม้  (dendritic drainage pattern) เป็นรูปแบบที่มีลักษณะไม่

สม่ าเสมอ การไหลไม่มีทิศทางแน่นอน มุมไม่สม่ าเสมอ ส่วนมากเกิดบนหินที่มีความแข็งสม่ าเสมอ เช่น 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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หินดินดาน หรือตะกอนใหม่ การไหลของกระแสน  าไม่สัมพันธ์กับโครงสร้างที่รองรับ หากเกิดบนหินตะกอน

ต้องเป็นหินตะกอนที่มีการวางตัวในแนวระนาบ แต่ถ้าเกิดบนหินอัคนีจะต้องเป็นหินอัคนีที่มีความแน่นทึบ

อย่างสม่ าเสมอและไม่มีโครงสร้างชัดเจน ท าให้มีรูปลักษณะคล้ายกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ 

2) แบบรูปทางน  ากิ่งขนาน (trellis drainage pattern) เป็นรูปแบบที่มีการไหลขนานกัน

ไป ระหว่างแม่น  าสายใหญ่กับสายรอง และสายรองจะหักท ามุมฉากเข้าไปรวมกับสายใหญ่ เช่นการไหลไป

ตามแนวสันหิน พื นที่อาจเกิดจากการทับถมโดยลม ธารน  าแข็ง แม่น  ามีอายุมากขึ น และถูกควบคุมโดย

โครงสร้างของหิน เช่น รอยเลื่อนหรือการโค้งงอที่หินมีความแข็งความอ่อนสลับกัน แบบแทรลลิสที่เกิดบน

โครงสร้างของหินดังกล่าว จะเกิดได้โดยตอนแรกมีล าธารคอนซีเควนต์ (consequent) ไหลไปตามความลาด

เท แล้วไหลไปตามล าธารสับซีเควนต์ (subsequent) ในเวลาต่อมา และจากความยากง่ายต่อกษัยการของ

หิน ท าให้แม่น  าทั งสองสายเชื่อมกัน โดยส่วนโค้งงอจะถูกตัดออก คล้ายๆเป็นลักษณะหนึ่งของแม่น  าลัด

ทางเดิน ท าให้มีรูปลักษณะคล้ายเถาองุ่นตามรอยเลื่อน 

3) แบบรูปทางน  าย้อนแนว (barbed drainage pattern) พบไม่มากนัก เกิดเป็นพื นที่

เล็กๆ จากแม่น  าลัดทางเดิน ซึ่งมีส่วนหนึ่งที่คดงอร่วมไปกับส่วนที่เป็นแม่น  าอีกสายหนึ่ง  ท าให้มีลักษณะโค้ง

งอย้อนกลับทางต้นน  าประธานคล้ายตาขอเปิด 

4) แบบรูปทางน  าตั งฉาก (rectangular drainage pattern) เป็นรูปแบบที่มีแม่น  าทุก

สาขาทั งสาขาใหญ่และสาขาย่อยมารวมกันเป็นมุมฉาก ส่วนมากเกิดบนหินที่มีรอบแตกเป็นสี่เหลี่ยม เช่น  

หินปูนและหินทราย หรือในหินอัคนีที่มีรอยแตกแบบนี  เช่น หินแกรนิตและหินบะซอลส์  

5) แบบรูปทางน  ารัศมี (radial drainage pattern) เป็นแบบที่มีทางน  าสาขาไหลออกจาก  

จุดศูนย์กลางเดียวกัน เช่น โดมต่างๆ หรือภูเขาไฟ  

6) แบบรูปทางน  าสู่ศูนย์กลาง (centripetal drainage pattern) เป็นแบบหนึ่งที่คล้าย

แบบรัศมี แต่มีสาขาไหลเข้าจุดศูนย์กลางเดียวกัน 

7) แบบรูปทางน  าขนาน (parallel drainage pattern) เป็นแบบที่สาขาไหลขนานกันไป 

ส่วนมากเกิดตามริมฝั่งทะเลที่มีความลาดสม่ าเสมอ บางบริเวณควบคุมด้วยโครงสร้างหิน แม่น  าจะไหลขนาน

กันไป ทั งสาขาใหญ่และสาขาย่อยและมักมีช่วงห่างเท่าๆกัน 

8) แบบรูปทางน  าวงแหวน (annular drainage pattern) เป็นแบบที่มีลักษณะคล้ายวง

แหวนเรียงซ้อนกัน พื นที่จะถูกควบคุมโดยโครงสร้างหินแบบโค้งงอและหินมีความแข็งความอ่อนแตกต่างกัน 

อาจเป็นรูปแบบที่มีวิวัฒนาการต่อจากแบบทางน  ารัศมี 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3.4 ปริมาณน ้าท่า 

น  าท่า (runoff/stream flow) หมายถึง ปริมาณน  าในล าธารที่เกิดจากน  าฝน ผ่านกระบวนการ   

เก็บกัก ณ จุดต่างๆ ภายในระบบและการระบายลงสู่พื นที่ตอนล่าง โดยแบ่งลักษณะการไหลเป็น 3 ลักษณะ 

(กรมทรัพยากรน  า, 2551) คือ น  าไหลบ่าหน้าผิวดิน (overland flow) น  าไหลในดิน (inter flow) และน  า

ไหลใต้ผิวดิน (subsurface flow) ซึ่งปริมาณการไหลบ่าของน  า (Q) เท่ากับ ผลคูณระหว่าง ค่าสัมประสิทธิ์

ของน  าไหลบ่า (C) ปริมาณน  าฝนเฉลี่ยต่อปี (I) (มิลลิเมตรต่อปี) และพื นที่รับน  า (เฮกตาร์) (กรมพัฒนาที่ดิน, 

2551) 

3.5 ลุ่มน ้าหลักแม่น ้าชี (รหัส 04)  

ตั งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างกลางลุ่มน  าหลักแม่น  าโขง (รหัส 

02) ลุ่มน  าหลักแม่น  ามูล (รหัส 05) และลุ่มน  าหลักแม่น  าป่าสัก (รหัส 12) ครอบคลุมพื นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ 

เพชรบูรณ์ เลย ชัยภูมิ หนองบัวล าภู อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ 

ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร และอุบลราชธานี มีพื นที่ 49,129.87 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,706,169 ไร่ 

ประกอบด้วย 20 ลุ่มน  าสาขา ดังตารางที ่1 และภาพท่ี 1 

3.6 ลุ่มน ้าสาขาล้าน ้าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416)  

เป็นลุ่มน  าสาขาของลุ่มน  าหลักแม่น  าชี (รหัส 04) ตั งอยู่บริเวณตอนปลายของลุ่มน  าหลักแม่น  าชี     

ที่ทอดตัวในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก ถัดจากลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 3 (รหัส 0408) ไปทางทิศ

ตะวันออก เป็นลุ่มน  าทางตอนล่างของลุ่มน  าหลักแม่น  าชี (รหัส 04) และด้านทิศใต้ติดต่อกับลุ่มน  าสาขาล าน  า

ชีตอนล่าง (รหัส 0421) และลุ่มน  าหลักแม่น  ามูล (รหัส 05) บริเวฺณด้านทิศเหนือ หรือบริเวณลุ่มน  าสาขา

ล าพังชู (รหัส 0514) ลุ่มน  าสาขาล าเสียวน้อย (รหัส 0519) และลุ่มน  าสาขาล าเสียวใหญ่ (รหัส 0520) มีพื นที่

ลุ่มน  าส่วนใหญ่ครอบคลุมพื นที่ตอนบนของจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด มีพื นที่ส่วนน้อยของลุ่มน  า 

ที่ครอบคลุมพื นทีจ่งัหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพื นที่รับน  ารวมทั งสิ นประมาณ 5,092.51 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 3,182,819 ไร่  

3.7 การจัดการลุ่มน ้า  

หมายถึง การจัดการพื นที่เพ่ือให้ได้น  าที่มีปริมาณมากพอ เป็นน  าที่มีคุณภาพดี มีการไหลของน  า

อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั งการควบคุมเสถียรภาพของดิน ลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากน  าท่วม 

และจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (เกษม, 2551) 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



8 
 

        ตารางท่ี 1 ขนาดพื นที่ลุ่มน ้าสาขาของลุ่มน ้าหลักแม่น ้าชี (รหัส 04)  

ชื่อลุ่มน ้าสาขา รหัส 
ขนาดพื นที่รับน ้า 

ตารางกิโลเมตร ไร ่

ล าน  าชีตอนบน 0402          2,550.80     1,594,247  

ล าสะพุง 0403            742.31       463,944  

ล ากระจวน 0404            893.69       558,556  

ล าคันฉู 0405          1,732.65     1,082,906  

ล าน  าชีส่วนที่ 2 0406          3,795.36     2,372,100  

ห้วยสามหมอ 0407            764.89       478,056  

ล าน  าชีส่วนที่ 3 0408          3,276.24     2,047,650  

ล าน  าพองตอนบน 0409          4,129.75     2,581,094  

น  าพวย 0410            922.35       576,469  

ล าพะเนียง 0411          1,890.42     1,181,513  

น  าพรม 0412          2,211.46     1,382,162  

ล าน  าเชิญ 0413          2,903.55     1,814,719  

ล าน  าพองตอนล่าง 0414          2,316.23     1,447,644  

ห้วยสายบาตร 0415            677.63       423,519  

ล้าน ้าชีส่วนที ่4 0416         5,092.51  3,182,819 

ล าปาวตอนบน 0417          3,265.25     2,040,781  

ล าพันชาด 0418            697.53       435,956  

ล าปาวตอนล่าง 0419          4,344.85     2,715,531  

ล าพะยัง 0420          4,204.30     2,627,688  

ล าน  าชีตอนล่าง 0421          2,718.10     1,698,813  

รวม       49,129.87  30,706,169  

         ที่มา : กรมทรัพยากรน  า (2554) 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 1 ขอบเขตลุ่มน ้าหลักแม่น ้าชี (รหัส 04) 
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3.8 สภาพสมดุลน ้าเพื่อการเกษตร  

สมดุลน  าเพ่ือการเกษตรหมายถึง การคาดคะเนค่าศักย์การคายระเหยของน  าจากดินและการ      

คายน  าของพืช หรือเรียกว่าค่า 0.5 ศักย์การคายระเหย (Potential Evapotranspiration : 0.5 PET) ซึ่งจะ

สัมพันธ์กับปริมาณน  าฝน อุณหภูมิและค่าความชื นสัมพัทธ์ สามารถใช้ค่า PET พิจารณาช่วงระยะเวลาที่

เหมาะสมในการปลูกพืช จากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน  าฝนที่แสดงถึงจ านวนน  าที่ได้รับเข้ามาและ      

ค่าศักย์การคายระเหยของน  าที่แสดงถึงปริมาณน  าที่สูญเสียไป ถ้าค่าปริมาณน  าฝนเท่ากับค่าศักย์การคาย

ระเหยของน  า จะแสดงถึงช่วงการขาดแคลนน  าและไม่มีน  ามากเกินพอ แต่ถ้าค่าปริมาณน  าฝนสูงกว่าค่าศักย์

การคายระเหยของน  า แสดงว่ามีน  าหลงเหลือในดินท าให้เกิดช่วงน  ามากเกินพอ แต่ถ้าค่าปริมาณน  าฝนต่ ากว่า

ค่าศักย์การคายระเหยของน  า แสดงว่าเป็นช่วงการขาดแคลนน  า (ณรงค์, 2537) 

3.9 พื นที่จัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 

พื นที่จัดระบบอนุรักษ์ดินและน  าหรือพื นที่ด าเนินการ หมายถึง พื นที่ที่ถูกคัดเลือกว่ามีความ

เหมาะสมในการพัฒนา อันเนื่องมาจากสภาพปัญหาค่อนข้างมากที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเกษตร ได้แก่ 

ปัญหาด้านการขาดแคลนแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ปัญหาการชะล้าง

พังทลายของดิน อันส่งผลให้ผลผลิตพืชตกต่ า นอกจากนี ยังหมายถึงพื นที่ที่เกษตรกรเข้าใจและพร้อมเข้าร่วม

กิจกรรมการพัฒนาพื นที่นั นด้วย ซึ่งโดยทั่วไปพื นที่ด าเนินการจะมีขอบเขตวงรอบที่แตกต่างกันไปตามสภาพ

ภูมิประเทศ สภาพของปัญหา ความต้องการศึกษาพื นที่และงบประมาณในการด าเนินการ (ค ารณ, 2552) 

หรือในอีกความหมายหนึ่ง ได้กล่าวถึงพื นที่ด าเนินการว่า เป็นพื นที่หมู่บ้านพัฒนาที่ดินที่มีการพัฒนาการใช้

ประโยชน์ที่ดินระดับไร่นา ให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ลดความเสี่ยง 

กระจายรายได้และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยการผสมผสานงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่เดียวกันเป็นผืนใหญ่ เพ่ือเป็นแกนกลางใน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป (กรมพัฒนาที่ดิน, 2541) 

3.10 เขตพัฒนาที่ดิน  

เขตพัฒนาที่ดิน หมายถึง พื นที่ลุ่มน  าขนาดเล็กหรือพื นที่ด าเนินการที่ได้รับการคัดเลือกให้พัฒนา 

โดยการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การส ารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดท าระบบอนุรักษ์ดิน

และน  า การพัฒนาแหล่งน  า การปรับปรุงบ ารุงดินที่มีปัญหาเก่ียวกับดินเปรี ยวจัด ดินเค็ม ดินตื น ดินทราย ดิน

อินทรีย์ ดินเป็นกรด และดินในพื นที่ลาดชันสูง รวมทั งการฟ้ืนฟูดินเสื่อมโทรมในพื นที่ที่ดินขาดอินทรียวัตถุ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของทรัพยากรดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ตลอดจนเป็นการสาธิตให้เกษตรกรและประชาชนได้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและ

น  า การฟื้นฟูและการปรับปรุงบ ารุงดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3.11 การพัฒนาที่ดิน  

การพัฒนาที่ดิน (land development) หมายถึง การปฏิบัติการใดๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

คุณภาพของดินและที่ดิน หรือเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ น  และหมายความรวมถึงการ

ปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เนื่องจากการใช้ที่ ดินเพ่ือรักษาสมดุลตาม

ธรรมชาติ และเพ่ือความเหมาะสมส าหรับการใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551) 

3.12 การใช้ที่ดิน  

การใช้ที่ดิน (land use) หมายถึง การใช้ที่ดินที่เป็นทรัพยากรขั นพื นฐานในการผลิตอาหาร 

เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ตลอดจนใช้เป็นที่พักผ่อน ที่อยู่อาศัย กักเก็บน  าหรือใช้ในกิจการอ่ืนๆ ที่มี

ความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์ ทั งนี รวมถึงการใช้ที่ดินในปัจจุบันและการใช้ที่ดินในอนาคต

ด้วย (วิโรจน์, 2531)  

3.13 การวางแผนการใช้ท่ีดิน  

การวางแผนการใช้ที่ดิน (land use planing) หมายถึง การวางนโยบายการแบ่งเขตที่ดินออกไป

ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ (โสภณ, 2521) เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มุ่งแนะน าและแสดงให้เห็นถึง

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของรัฐ ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดย

การด าเนินงานจะต้องมีการพิจารณาต่อเนื่องกันไปถึงเป้าหมายที่ตั งไว้  (สมเจตน์, 2524) และเป็นการ

คาดคะเนการใช้ที่ดินตามศักยภาพของทรัพยากรดิน โดยมีพื นฐานจากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง

ความต้องการของผู้ใช้ที่ดินกับการตอบสนองของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดให้มีผลตอบแทนสูงสุด 

ขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาทรัพยากรเหล่านั นไว้ใช้ในอนาคตได้ด้วย (วันชัยและคณะ, 2530)  

3.14 ธรณีวิทยา  

ธรณีวิทยา (geology) หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาทางกายภาพและโครงสร้างของโลก 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น โดยทั่วไปการศึกษาทางธรณีวิทยา จะเน้นหนักเกี่ยวกับหินและแร่ 

ตลอดจนกระบวนการที่กระท าต่อหินและแร่ (สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย, 2552)  

3.15 ธรณีสัณฐานวิทยา  

ธรณีสัณฐานวิทยา (Geomorphology) หมายถึง สาขาธรณีวิทยาที่ว่าด้วยพื นผิวของโลก ซึ่ง

ประมวลเอาทั งรูปร่างธรรมชาติ กระบวนการก าเนิดและการปรับตัวของพื นผิวโลก ตลอดจนความ

เปลี่ยนแปลงที่ประสบในปัจจุบัน (คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมปฐพีวิทยา, 2541) 

3.16 การส้ารวจดิน  

การส ารวจดิน (soil survey) คือ การส ารวจหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของดิน ตลอดจน

สภาพแวดล้อม โดยวิธีการทางสนามและห้องปฏิบัติการ แล้วน ามาบันทึกในรูปของแผนที่และรายงาน ซ่ึงการ

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



12 
 

ส ารวจดินที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยแผนที่ดิน และรายงานการส ารวจดิน ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของ

ดิน ขอบเขตและการแพร่กระจาย ลักษณะและสมบัติของดิน ลักษณะของพื นที่อ่ืนๆ และการแปลความหมาย

ของข้อมูลดินและสภาพแวดล้อม เพ่ือใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ เกษตรกรรม วิศวกรรม 

ชลประทาน ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม (ส่วนมาตรฐานการส ารวจจ าแนกดินและที่ดิน , 2547) โดยการส ารวจดิน

สามารถจ าแนก ตามความละเอียดของการส ารวจดังนี  

1) การส ารวจดินแบบละเอียด (detailed survey) เป็นการส ารวจดินในระดับไร่นา หรือ

ในพื นที่โครงการขนาดเล็กที่ต้องการพัฒนาอย่างประณีต สามารถจัดท าแผนการจัดการที่ดินที่สามารถน าไป

ปฏิบัติจริงในพื นที่ได้ ดังนั นจ าเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดกว่าระดับการส ารวจดินที่ผ่านมา 

และมีการตรวจสอบขอบเขตของดินให้มีความถูกต้องมาก แผนที่ที่ใช้ในการส ารวจดินในสนามมีมาตราส่วน

อยู่ระหว่าง 1 : 5,000 ถึง 1 : 30,000 แผนที่ดินที่พิมพ์ออกเผยแพร่มีมาตราส่วนอยู่ระหว่าง 1 : 10,000 ถึง 

1 : 30,000 หรือมาตราส่วนใหญ่กว่า ขอบเขตของดินจะเน้นการตรวจสอบดินในสนามให้มากขึ น แต่จะอาศัย

รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมช่วยในการเขียนขอบเขตดิน ระยะในการตรวจสอบสมบัติของดิน  

ไม่ควรห่างกันเกิน 250 เมตรต่อหนึ่งจุด (50-80 ไร่ต่อ 1 จุด) หน่วยแผนที่ที่ใช้ ส่วนใหญ่เป็นหน่วยเดี่ยว 

(consociations) โดยเป็นประเภทของชุดดินหรือดินคล้าย (phases of soil series หรือ soil variants) 

และหน่วยพื นที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) อาจมีหน่วยเชิงซ้อน (complexes) บ้างเล็กน้อย โดย

มุ่งเน้นเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนอนุรักษ์ดินและน  า การให้น  า การระบายน  า ตลอดจนการจัดระบบปลูกพืช

ต่างๆ เพ่ือให้การใช้ที่ดินนั นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั งใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการ        

วางแผนการใช้ที่ดิน (land use planing) (ภูษิต, 2550) 

2) การส ารวจดินค่อนข้างหยาบ (semi-detailed reconnaissance survey) เป็นการ

ส ารวจดินเพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผนระดับจังหวัดหรือโครงการขนาดใหญ่ เพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพของพื นที่

ในการพัฒนาเบื องต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพื นที่ที่จะใช้พัฒนา หรือเพ่ือศึกษาในรายละเอียด

ต่อไป แผนที่ที่ใช้ในการส ารวจดินในสนามมีมาตราส่วนอยู่ระหว่าง 1 : 40,000 ถึง 1 : 100,000 แผนที่ที่พิมพ์

เผยแพร่มีขนาดมาตราส่วนอยู่ระหว่าง 1 : 50,000 ถึง 1 : 100,000 ขอบเขตของดินอาศัยการแปลจากรูป

ถ่ายทางอากาศ หรือภาพจากดาวเทียม ประกอบกับการตรวจสอบดินในสนาม โดยก าหนดปริมาณจุดเก็บ

ตัวอย่างไว้ประมาณ 1-2 ตารางกิโลเมตรต่อ 1 จุด (625-1,250 ไร่ ต่อ 1 จุด) หน่วยแผนที่ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็น

หน่วยสัมพันธ์ (association) อาจมีหน่วยเชิงซ้อน (complex) หน่วยเดี่ยว (consociatations) และหน่วย

ศักย์เสมอ (undifferentiated group) บ้าง 

3) การส ารวจดินระดับหยาบ (reconnaissance survey) เป็นการส ารวจดินเพ่ือใช้ข้อมูล

ในการวางแผนระดับภาคหรือระดับประเทศ เพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพของพื นที่ในการพัฒนา และใช้เป็น

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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แนวทางในการวางแผนศึกษาขั นละเอียดต่อไป แผนที่ที่ใช้ในการส ารวจดินในสนามมีมาตราส่วนอยู่ระหว่าง   

1 : 100,000 ถึง 1 : 250,000 แผนที่ที่ พิมพ์เผยแพร่มีขนาดมาตราส่วนอยู่ระหว่าง 1 : 100,000 ถึง                 

1 : 1,000,000 ขอบเขตของดินอาศัยการแปลจากรูปถ่ายทางอากาศ หรือภาพจากดาวเทียม ประกอบกับ

การตรวจสอบดินในสนามในแนวตัดขวางกับสภาพพื นที่และธรณีวิทยา โดยปริมาณจุดที่ตรวจสอบดินจะ

มากกว่าการส ารวจดินแบบหยาบมาก โดยก าหนดไว้ประมาณ 12.5 ตารางกิโลเมตร ต่อ 1 จุดตรวจสอบดิน 

(8,000 ไร่ ต่อ 1 จุด) หน่วยแผนที่ที่แสดงไว้บนแผนที่ดินส่วนใหญ่เป็นหน่วยสัมพันธ์ (association) อาจมี

หน่วยเชิงซ้อน (complex) หน่วยเดี่ยว (consociatations) และหน่วยศักย์เสมอ (undifferentiated group) 

บ้าง 

4) การส ารวจดินแบบหยาบมาก (exploratory survey) เป็นการส ารวจดินเพ่ือใช้ข้อมูล

ในการวางแผนระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนศึกษาขั นละเอียดต่อไป 

แผนที่ที่ใช้ในการส ารวจในสนามมีมาตราส่วน 1 : 100,000 ถึง 1 : 250,000 แผนที่ที่พิมพ์เผยแพร่มีขนาด

มาตราส่วน 1 : 1,000,000 หรือเล็กกว่า ขอบเขตของดินแต่ละหน่วยที่แสดงไว้ในแผนที่ดิน อาศัยการแปล

จากรูปถ่ายทางอากาศ หรือภาพจากดาวเทียม โดยใช้ข้อมูลพื นฐานและปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเกิดดิน

เป็นแนวทาง เช่น ข้อมูลทางธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานวิทยา พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพ

ภูมิอากาศ ประกอบกับการตรวจสอบดินในสนามเป็นบางจุด โดยทั่วไปจะเป็นไปในแนวตัดขวางกับสภาพ

พื นที่และธรณีวิทยา หน่วยแผนที่ที่แสดงไว้บนแผนที่ดินส่วนใหญ่เป็นหน่วยสัมพันธ์ (association) อาจมี

หน่วยเดี่ยว (consociatations) และหน่วยศักย์เสมอ (undifferentiated group) บ้าง 

ส าหรับในการด าเนินงานในครั งนี  ได้ด าเนินการส ารวจใน 3 ระดับ คือ การส ารวจดินระดับ

หยาบ (reconnaissance survey) ซึ่งใช้เพ่ือการส ารวจดินพื นที่ลุ่มน  าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) การส ารวจดิน

ระดับค่อนข้างหยาบ (semi-detailed reconnaissance survey) ใช้เพ่ือการส ารวจดินในพื นที่ลุ่มน  าห้วย  

กุดรัง และส ารวจดินแบบละเอียดในไร่นา (detailed survey) ด าเนินการในพื นที่ด าเนินการบ้านวังทอง         

หมู่ที ่7 บ้านวังโจด หมู่ที ่3 และหมู่ที ่15 บ้านห้วยเตย หมู่ที ่12 และบ้านหนองแสง หมู่ที ่11 ต าบลห้วยเตย 

อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

3.17 การจ้าแนกดิน  

การจ าแนกดิน (soil classification) หมายถึง การจ าแนกแจกแจงหรือการจัดดินออกเป็น

หมวดหมู่ในระดับต่างๆ ตามลักษณะและสมบัติดินที่เป็นผลมาจากอิทธิพลของปัจจัยการเกิดดินและการสร้าง

ดิน เช่น สมบัติดินทางด้านกายภาพ ทางด้านเคมีและทางด้านแร่ที่คล้ายคลึงกัน มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่างมี

ระบบตามคู่มือที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งการจ าแนกดินมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการจ าแนก

พืชและสัตว์ (วุฒิชาติ, 2548)  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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การจ าแนกดินของประเทศไทย ถือเอาระบบการจ าแนกดินแบบใหม่ของอเมริกา (USDA)               

ที่เรียกว่า soil taxonomy หรืออนุกรมวิธานดินปี 2006 ระบบนี เป็นระบบธรรมชาติโดยยึดถือเอาลักษณะ

และคุณสมบัติของดินที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของดินเนื่องมาจากอิทธิพล

ของปัจจัยที่ควบคุมการเกิดดิน ได้แก่ ภูมิอากาศ วัตถุต้นก าเนิดดิน เวลา พืชพรรณและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ และ

สภาพพื นที่ ระบบนี จ าแนกออกเป็น 6 อันดับการจ าแนก จากระดับหยาบไประดับละเอียด (เอิบ, 2542) คือ 

อันดับ (order) อันดับย่อย (suborder) กลุ่มดินใหญ่ (great group) กลุ่มดินย่อย (subgroup) พวกดิน 

(family) และชุดดิน (series)  

3.17.1 การจ้าแนกอันดับดิน  

การจ าแนกระดับอันดับดิน (soil order classification) เป็นการจ าแนกระดับสูงสุดของ

ขั นตอนการจ าแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน จ าแนกโดยอาศัยลักษณะและสมบัติที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการ

เกิดดินและการสร้างดิน เช่น สภาพภูมิอากาศ ชนิดและส่วนประกอบของวัตถุต้นก าเนิด ระยะเวลาเกิดดิ น

หรือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของดิน สภาพพื นที่ และพืชพรรณธรรมชาติหรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

อันดับสูงสุดของขั นการจ าแนกในระบบอนุกรมวิธานดินแบ่งเป็น 12 อันดับ (คณะกรรมการ

จัดท าพจนานุกรมปฐพีวิทยา, 2551 และ soil survey staff, 2014) คือ  

แอลฟิซอลส์ (Alfisols) คือ อันดับดินแอลฟิซอลส์ เป็นดินแร่ที่มีชั นดินวินิจฉัย อาร์จิลิก (argillic 

horizon) แคนดิก (kandic horizon) หรือ นาตริก (natric horizon) อยู่ในชั นดินล่างและมีอัตราความอิ่มตัว

ด้วยเบสร้อยละ 35 หรือสูงกว่า โดยวัดที่ค่าของพีเอช 8.2 ส่วนชั นดินวินิจฉัยที่อยู่ตอนบน อาจเป็นชั นดิน

วินิจฉัยอัมบริก (umbric epipedon) หรือมีชั นดินวินิจฉัย ออคริก (ochric epipedon) ก็ได้  

แอนดิซอลส์ (Andisols) คือ อันดับดินแอนดิซอลส์ เป็นดินแร่ที่มีสมบัติดินแอนดิก ตั งแต่       

ร้อยละ 60 ของความหนาในหน้าตัด 

แอริดิซอลส์ (Aridisols) คือ อันดับดินแอริดิซอลส์ เป็นดินแร่ที่มีสภาพความชื นดินแบบแอริดิก 

มีชั นวินิจฉัยออคริกหรือแอนโทรปิก และสามารถพบดินวินิจฉัยอ่ืนๆ เช่น แคลซิก ยิปซิก นาทริก เซลิก 

ภายใน 100 เซนติเมตรจากผิวดิน 

เจลิซอลส์ (Gelisols) คือ อันดับดินเจลิซอลส์ เป็นดินที่เกี่ยวกับการแช่ขังถาวร ที่มักพบในเขต

ภูมิอากาศหนาวจัด 

เอ็นทิซอลส์ (Entisols) คือ อันดับดินเอ็นทิซอลส์ เป็นดินแร่ที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะจ าแนกอยู่ใน

อันดับดินอ่ืนๆ ได้ โดยทั่วไปถือว่าเป็นดินเพ่ิงเกิดใหม่ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนา ไม่พบดินล่าง

วินิจฉัย 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ฮิสโทซอลส์ (Histosols) คือ อันดับดินฮิสโทซอลส์ เป็นดินอินทรีย์ที่มีวัสดุอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ 

ถ้าวัสดุอินทรีย์อ่ิมตัวด้วยน  าตั งแต่ 6 เดือนขึ นไป หรือถูกระบายน  าออก และพบขอบเขตตอนบน อยู่ภายใน 

40 เซนติเมตรจากผิวดิน และจะต้องมีความหนาของชั นวัสดุดินอินทรีย์ ตามเงื่อนไขดังนี  

1) มีความหนาตั งแต่ 60 เซนติเมตรขึ นไป ถ้าชั นวัสดุอินทรีย์ประกอบด้วยเส้นใยมอสส์ ¾  

ของปริมาตรดิน และมีความหนาแน่นรวมเม่ือชื นน้อยกว่า 0.1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  

2) มีความหนาตั งแต่ 40 เซนติเมตรขึ นไป ถ้าชั นวัสดุอินทรีย์ประกอบด้วยเส้นใยมอสส์ ¾ 

ของปริมาตรดิน และมีความหนาแน่นรวมเม่ือชื นน้อยกว่า 0.1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  

อินเซ็ปทิซอลส์ (Inceptisols) คือ อันดับดินอินเซ็ปทิซอลส์ เป็นดินแร่ที่มีชั นดินวินิจฉัยแคมบิก 

(cambic horizon) หรือชั นดินวินิจฉัยซัลฟูริกภายใน 150 เซนติเมตร ไม่พบวัสดุซัลไฟด์ภายใน 50 

เซนติเมตร และในช่วงความลึก 20-50 เซนติเมตร มีชั นย่อย 1 หรือหลายชั น ที่มีค่า n เท่ากับ 0.7 หรือน้อย

กว่า และมีความหนาตั งแต่ 25 เซนติเมตรขึ นไปภายใน 50 เซนติเมตรจากผิวดิน มีค่าร้อยละของโซเดียมที่

แลกเปลี่ยนได้ 15 หรือมากกว่า หรืออัตราดูดซับโซเดียมตั งแต่ 13 ขึ นไป  

มอลลิซอลส์ (Mollisols) คือ อันดับดินมอลลิซอลส์ เป็นดินแร่ที่มีชั นวินิจฉัยมอลลิก มีอัตรา

ร้อยละความอ่ิมตัวเบส ตั งแต่ 50 ขึ นไป ในทุกชั นระหว่างขอบเขตดินตอนบน ของชั นดินวินิจฉัยอาร์จิลลิก 

แคนดิก หรือนาทริก กับที่ความลึก 125 เซนติเมตร หรือระหว่างผิวดิน กับที่ความลึก 180 เซนติเมตร หรือ

ระหว่างผิวดินกับแนวสัมผัสหิน โดยพิจารณาจากช่วงความลึกที่สุด  

ออกซิซอลส์ (Oxisols) คือ อันดับดินออกซิซอลส์ เป็นดินแร่ที่มีชั นวินิจฉัยออกซิกภายใน 150 

เซนติเมตร และไม่พบชั นดินวินิจฉัยแคนดิกในความลึกดังกล่าว หรือมีอนุภาคดินเหนียวในช่วง 0 -18 

เซนติเมตร ตั งแต่ร้อยละ 10 ขึ นไป และหินในชั นดินวินิจฉัยแคนดิก มีแร่สลายตัวง่ายน้อยกว่าร้อยละ 10 โดย

พบภายใน 100 เซนติเมตร จากผิวดิน 

สปอโดซอลส์ (Spodosols) คือ อันดับดินสปอโดซอลส์ เป็นดินแร่ที่ไม่มีชั นวินิจฉัยแพรกเจน 

แต่พบชั นดินวินิจฉัยสปอดิกภายใน 200 เซนติเมตรจากผิวดิน   

อัลทิซอลส์ (Ultisols) คือ อันดับดินอัลทิซอลส์ เป็นดินแร่ที่มีชั นดินวินิจฉัยอาร์จิลลิก หรือชั น

ดินวินิจฉัยแคนดิก อยู่ในชั นล่างและมีความอ่ิมตัวด้วยเบสน้อยกว่าร้อยละ 35 โดยตรวจสอบที่ความลึก 125 

เซนติเมตร จากตอนบนของชั นดินวินิจฉัยอาร์จิลลิกหรือแคนดิก หรือพีดอนลึก 180 เซนติเมตรจากผิวดิน 

หรือที่แนวสัมผัสหิน โดยพิจารณาท่ีความลึกที่ตื นที่สุด  

เวอร์ทิซอลส์ (Vertisols) คือ อันดับดินเวอร์ทิซอลส์ เป็นดินแร่ภายในความลึก 100 เซนติเมตร 

พบรอยไถลชัดเจน และในช่วง 0-8 เซนติเมตร หรือชั นไถพรวน จะต้องมีปริมาณดินเหนียวเฉลี่ยร้อยละ 30 

ขึ นไป รวมทั งในชั นความลึก 18-50 เซนติเมตร หรือถึงชั นสัมผัสหินปริมาณดินเหนียวในทุกชั น จะต้องมี

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตั งแต่ร้อยละ 30 ขึ นไป นอกจากนี จะต้องมีรอยแตกระแหงของดิน ซึ่งเมื่อได้รับความชื นพอเพียง              

รอยแตกระแหงนั นจะปิด  

3.17.2 การจ้าแนกอันดับดินย่อย  

การจ าแนกระดับอันดับดินย่อย (soil suborder classification) เป็นการจ าแนกดินที่

ละเอียดกว่าและอยู่ในขั นต่ ากว่าการจ าแนกดินระดับอันดับดิน การจ าแนกระดับอันดับดินย่อยใช้ลักษณะ

และสมบัติที่เป็นข้อปลีกย่อยไปจากข้อก าหนดที่ใช้ในการจ าแนกดินระดับอันดับดิน ลักษณะและสมบัติที่ใช้

จะเกี่ยวข้องกับชนิดและอัตราการสลายตัวของวัตถุต้นก าเนิด การแช่ขังน  าหรือการอ่ิมตัวด้วยน  า สภาพ

ความชื นดิน ชั นอุณหภูมิดิน การสะสมอินทรียวัตถุและปริมาณแร่ธาตุที่เหลือค้างในดิน  

3.17.3 การจ้าแนกกลุ่มดินใหญ่  

การจ าแนกระดับกลุ่มดินใหญ่ (soil great group classification) เป็นการจ าแนกดินที่

ละเอียดกว่าและอยู่ในขั นต่ ากว่าการจ าแนกดินระดับอันดับดินย่อย การจ าแนกระดับกลุ่มดินใหญ่ใช้ลักษณะ

และสมบัติที่เป็นข้อปลีกย่อยไปจากข้อก าหนดที่ใช้ในการจ าแนกดินระดับอันดับดินย่อย ลักษณะและสมบัติที่

ใช้จะเกี่ยวข้องกับชนิดและอัตราการสลายตัวของวัตถุต้นก าเนิด การแช่ขังน  าหรือการอ่ิมตัวด้วยน  า สภาพ

ความชื นดิน ชั นอุณหภูมิดิน สิ่งเจือปนในดิน สารประกอบหรือการสะสมสารต่างๆ ในดินชั นล่าง และการ

จัดเรียงชั นของดิน  

3.17.4 การจ้าแนกกลุ่มดินย่อย  

การจ าแนกระดับกลุ่มดินย่อย (soil subgroup classification) เป็นการจ าแนกดินที่ละเอียด

กว่าและอยู่ในขั นต่ ากว่าการจ าแนกดินระดับกลุ่มดินใหญ่ การจ าแนกระดับกลุ่มดินย่อยใช้ลักษณะและสมบัติ

ที่เป็นข้อปลีกย่อยไปจากข้อก าหนดที่ใช้ในการจ าแนกดินระดับกลุ่มดินใหญ่ ลักษณะและสมบัติที่ใช้จะ

เกี่ยวข้องกับชนิดและอัตราการสลายตัวของวัตถุต้นก าเนิด การระบายน  า การแช่ขังน  าหรือการอิ่มตัวด้วยน  า 

สภาพความชื นดิน ชั นอุณหภูมิดิน สิ่งเจือปนในดิน การแตกระแหงของดิน ชั นหินพื น และสีดิน 

3.17.5 การจ้าแนกวงศ์ดิน  

การจ าแนกระดับวงศ์ดิน (soil family classification) เป็นการจ าแนกดินที่ละเอียดกว่าและ

อยู่ในขั นต่ ากว่าการจ าแนกดินระดับกลุ่มดินย่อย การจ าแนกระดับวงศ์ดินใช้ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี

และทางแร่ที่ เกี่ยวข้องกับชั นขนาดอนุภาค (particle size classes) ชั นแร่ (mineralogy classes) ชั น

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนแคตไอออน (cation exchange activity classes) ชั นการมีปูนปนและชั นปฏิกิริยา 

(calcareous and reaction classes) ชั นอุณหภูมิดิน (soil temperature classes) ชั นความลึกของดิน 

(soil depth classes) ชั นความคงทนต่อความแตกหัก (rupture resistance classes) ชั นการมีสารเคลือบ
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บนเม็ดทราย (classes of coating on sands) และชั นการมีรอยแตกระแหง (classes permanent of 

cracks) 

3.17.6 การจ้าแนกชุดดิน  

การจ าแนกระดับชุดดิน (soil series classification) เป็นการจ าแนกขั นต่ าสุด ซึ่งจ าแนกโดย

ใช้ลักษณะและสมบัติในขั นต่ ากว่าระดับวงศ์ดิน จ าแนกโดยใช้ลักษณะและสมบัติที่เป็นข้อปลีกย่อยไปจากดิน

ที่อยู่ระดับวงศ์ดินเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงชั นดิน สีดิน เนื อดิน โครงสร้างดิน ระดับความเป็นกรด

เป็นด่างของดินหรือความลึกที่พบความรุนแรงของกรด และชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน ชื่อชุดดินที่จัดตั ง

โดยทั่วไปใช้ชื่อสถานที่ที่ส ารวจพบเป็นครั งแรกหรือชื่อสถานที่ใกล้เคียงที่คนส่วนรู้จัก มาก าหนดใช้เป็นหน่วย

แผนที่ดิน ซึ่งเมื่อเรียกชื่อชุดดินแล้ว ท าให้มองถึงพื นที่นั นมีลักษณะและสมบัติดินเป็นอย่างไร เช่น ชื่อจังหวัด 

อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน เมื่อส ารวจและจ าแนกดินแล้ว มีเนื อที่รวมกันมากกว่า 5,000 ไร่ หรือ 8 ตาราง

กิโลเมตร (เดิมก าหนดไว้ 12,500 ไร่ หรือ 20 ตารางกิโลเมตร) ชื่อชุดดินเดียวกันหากพบในต่างพื นที่กัน จะมี

ลักษณะและสมบัติดินคล้ายกันหรือเหมือนกันในด้านการก าเนิด ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมีและทางแร่

ของดิน 

3.18 ประเภทของหน่วยแผนที่  

ประเภทของหน่วยแผนที่ (kinds of map units) หมายถึง หน่วยหรือชื่อที่แสดงถึงลักษณะและ

สมบัติของขอบเขตที่แสดงในแผนที่ ซึ่งอาจแสดง ลักษณะของดิน หรือพื นที่เบ็ดเตล็ด เป็นหน่วยเดี่ยวหรือ

ปะปนกันก็ได้ โดยหน่วยของแผนที่แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ส่วนมาตรฐานการส ารวจจ าแนกดินและที่ดิน, 

2547) ได้แก่ 

3.18.1 หน่วยเดี่ยว  

หน่วยเดี่ยว (consociations) เป็นหน่วยแผนที่ที่ประกอบด้วยหน่วยจ าแนกดินเดี่ยว (single 

soil taxon) หรือหน่วยพื นที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) เป็นส่วนใหญ่ โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องมี

ปริมาณเนื อที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของพื นที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ในแต่ละขอบเขต หน่วยปะปน (inclusions)              

ที่เหลือจะเป็นดินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์เท่าเทียมกับหน่วยดินหลักหรือที่

เราเรียกว่า ดินคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน (similar soils) ในกรณีที่ได้รวมเอาดินที่ไม่คล้ายคลึงกันหรือไม่

เหมือนกัน (dissimilar soils) มาไว้ในหน่วยแผนที่ดังกล่าว ถ้าลักษณะที่แตกต่างกันนั นเป็นข้อจ ากัดในการใช้

ประโยชน์ที่ดินจะต้องมีพื นที่รวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของพื นที่หน่วยดินหลัก หรือถ้าลักษณะที่แตกต่างกัน

นั น ไม่เป็นข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องมีพื นที่รวมไม่เกินร้อยละ 25 ของพื นที่หน่วยดินหลัก แต่

ปกติแล้วอาจรวมดินที่ไม่เหมือนกันและมีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้ในหน่วยเดี่ยว ถ้าดินนั นๆ                
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มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากในด้านศักยภาพการใช้ประโยชน์ดินกับหน่วยดินหลัก ดินแต่ละชนิดที่

แตกต่างกันนั นเมื่อรวมกันไว้จะต้องมีเนื อที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของพื นที่หน่วยดินหลัก ในแต่ละขอบเขตดิน 

3.18.2 หน่วยสัมพันธ์  

หน่วยสัมพันธ์ (associations) เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั นๆ มีดินตั งแต่ 2 ชนิด     

ขึ นไปหรือดินกับพื นที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) ซึ่งจะเกิดควบคู่กันเสมอ และมีความสัมพันธ์กัน

ในทางสภาพพื นที่ เช่น ดิน A พบอยู่บนที่ดอนและดิน B พบอยู่ในที่ลุ่ม แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของ

มาตราส่วนแผนที่จึงไม่อาจแยกขอบเขตออกจากกันได้ โดยปกติจะก าหนดไว้ที่มาตราส่วน 1 : 24,000 หรือ 

มาตราส่วนเล็กกว่า การให้ชื่อหน่วยแผนที่จะใช้ชื่อของดินหรือพื นที่เบ็ดเตล็ดที่พบเป็นชื่อหน่วยแผนที่ โดยชื่อ

ดินหรือพื นที่เบ็ดเตล็ดที่มีเนื อที่มากจะเขียนน าหน้า หากเขียนเป็นสัญลักษณ์จะใช้เครื่องหมาย “ / ” คั่น 

และจะต้องแสดงสัดส่วนของดินหรือพื นที่เบ็ดเตล็ดที่พบในขอบเขตนั นๆ ด้วย เช่น A/B ในสัดส่วน 60/40 

หรือ 70/30 หรือ A/B/C ในสัดส่วน 40/30/30  

3.18.3 หน่วยเชิงซ้อน  

หน่วยเชิงซ้อน (complexes) เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั นๆ มีดินตั งแต่ 2 ชนิด   

ขึ นไป หรือดินกับพื นที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) เช่นเดียวกับหน่วยสัมพันธ์ แม้ว่ามาตราส่วนของ

แผนที่จะใหญ่ขึ น (1 : 24,000 หรือมาตราส่วนใหญ่กว่า) ก็ยังไม่สามารถแยกขอบเขตของดินหรือพื นที่

เบ็ดเตล็ดเหล่านั นออกจากกันได้ อาจเนื่องจากการเกิดความซับซ้อนของพื นที่ การให้ชื่อหน่วยแผนที่จะใช้ชื่อ

ของดินหรือพื นที่เบ็ดเตล็ดทั งหมดที่พบ เป็นชื่อของหน่วยแผนที่ โดยดินหรือพื นที่เบ็ดเตล็ดที่มีเนื อที่มากจะ

เขียนน าหน้าและ เรียงกันไปตามล าดับ หากเขียนเป็นสัญลักษณ์จะใช้เครื่องหมาย “ – ” คั่น และต้องแสดง

สัดส่วนของดิน หรือพื นที่เบ็ดเตล็ดที่พบด้วย เช่น A-B ในสัดส่วน 60-40 หรือ 70-30 หรือ A-B-C ในสัดส่วน 

40-30-30  

3.18.4 หน่วยศักย์เสมอ  

หน่วยศักย์เสมอ (undifferentiated group) เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั นๆ มีดิน

ตั งแต่ 2 ดินขึ นไป แต่ดินทั งหมดนั นไม่มีความแตกต่างในด้านของการน าไปใช้ประโยชน์และการจัดการดิน จึง

ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องแยกขอบเขตออกจากกัน การให้ชื่อหน่วยแผนที่ดินจะใช้ชื่อของดินทั งหมด โดยดินที่

พบที่มีเนื อที่มากจะเขียนน าหน้าและเรียงกันไปตามล าดับ หากเขียนเป็นสัญลักษณ์จะใช้เครื่องหมาย “ & ” 

คั่น และแสดงสัดส่วนของดินที่พบด้วย เช่น A&B ในสัดส่วน 60&40 หรือ 70&30 หรือ A&B&C ในสัดส่วน 

40&30&30  
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ดินทราย (sand : s) ประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายมากกว่าร้อยละ 85 และมีปริมาณ
อนุภาคขนาดทรายแป้งรวมกับ 1.5 เท่าของอนุภาคดินเหนียวน้อยกว่าร้อยละ 15 

ดินทรายปนดินร่วน (loamy sand : ls) ประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายร้อยละ 70-91 และ
มีปริมาณอนุภาคขนาดทรายแป้งรวมกับ 1.5 เท่าของอนุภาคดินเหนียวตั งแต่ร้อยละ 15 ขึ นไปและมีปริมาณ
อนุภาคขนาดทรายแป้งรวมกับ 2 เท่าของอนุภาคดินเหนียวจะต้องน้อยกว่าร้อยละ 30 ของดินทรายปนดิน
ร่วน 

ดินร่วนปนทราย (sandy loam : sl) ประกอบด้วยอนุภาคดินเหนียวร้อยละ 7-20 มีอนุภาค
ขนาดทรายมากกว่าร้อยละ 52 และมีปริมาณอนุภาคทรายแป้งรวมกับ  2 เท่าของอนุภาคดินเหนียวตั งแต่ 
ร้อยละ 30 ขึ นไปหรือมีอนุภาคดินเหนียวน้อยกว่าร้อยละ 7 มีอนุภาคทรายแป้งน้อยกว่าร้อยละ 50 และมี
อนุภาคทรายมากกว่าร้อยละ 43 

ดินร่วน (loam : l) ประกอบด้วยอนุภาคดินเหนียวร้อยละ 7-27 อนุภาคทรายแป้งร้อยละ 
28-50 ขึ นไป และอนุภาคทรายน้อยกว่าร้อยละ 52  

ดินร่วนปนทรายแป้ง (silt loam : sl) ประกอบด้วยอนุภาคทรายแป้งตั งแต่ร้อยละ 50 ขึ นไป 
อนุภาคดินเหนียวร้อยละ 12-27 หรือมีอนุภาคทรายแป้งร้อยละ 50-80 และอนุภาคดินเหนียวน้อยกว่า   
ร้อยละ 12  

ดินทรายแป้ง (silt : si) ประกอบด้วยอนุภาคดินทรายแป้งตั งแต่ร้อยละ 80 ขึ นไป และมี
อนุภาคดินเหนียวน้อยกว่าร้อยละ 12 

ดินร่วนเหนียวปนทราย (sandy clay loam : scl) ประกอบอนุภาคดินเหนียวร้อยละ 20-35 
อนุภาคทรายแป้งน้อยกว่าร้อยละ 28 และอนุภาคทรายตั งแต่ร้อยละ 45 ขึ นไป 

ดินร่วนเหนียว (clay loam : cl) ประกอบด้วยอนุภาคดินเหนียวร้อยละ 27-40 และอนุภาค
ทรายมากกว่าร้อยละ 20-46  

ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (silty clay loam : sicl) ประกอบด้วยอนุภาคดินเหนียวร้อยละ 
27-40  และอนุภาคทรายไม่เกินร้อยละ 45  

ดินเหนียวปนทราย (sandy clay : sc) ประกอบด้วยอนุภาคดินเหนียวตั งแต่ร้อยละ 35 ขึ นไป
และอนุภาคทรายตั งแต่ร้อยละ 45 ขึ นไป 

ดินเหนียวปนทรายแป้ง (silty clay : sic) ประกอบด้วยดินเหนียวตั งแต่ร้อยละ 40 ขึ นไป 
อนุภาคทรายไม่เกินร้อยละ 45 และอนุภาคทรายแป้งมากกว่าร้อยละ 40 

ดินเหนียว (clay : c) ประกอบด้วยดินเหนียวตั งแต่ร้อยละ 40 ขึ นไป อนุภาคทรายไม่เกิน  

ร้อยละ 45 และอนุภาคทรายแป้งไม่เกินร้อยละ 40 

3.20.2 ความลาดชันของพื นที ่(slope phase) 

ความลาดชันของพื นที่ หมายความว่า ลักษณะของพื นที่ที่เบี่ยงเบนหรือเอียงไปจากแนวราบ

หรือแนวระนาบ มีหน่วยวัดเป็นองศาของมุมเอียง ร้อยละของความเอียงเป็นสัดส่วนของระยะในแนวตั งกับ
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แนวนอน เช่น พื นที่มีความลาดชัน 5 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า ความต่างระดับระหว่างจุดสองจุดในแนวดิ่ง

เท่ากับ 5 หน่วย เมื่อเทียบระยะห่างในทางราบระหว่างจุดสองจุดนั น เท่ากับ 100 หน่วย โดยแบ่งความ      

ลาดชันออกเป็นชั นๆ (classes) ดังนี          

A  :  ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ (flat to nearly flat) มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์

B  :  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย (slightly undulating) มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

C  :  ลูกคลื่นลอนลาด (undulating) มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์

D  :  ลูกคลื่นลอนชัน (rolling) มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต ์

E  :  เนินเขา (hilly) มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 

SC :  ที่ลาดชันเชิงซ้อน (slope complex) มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 

3.20.3 ความลึกของดิน (depth phase) 

ความลึกของดิน หมายถึง ความหนาของขั นดินตั งแต่ชั นผิวบนลงไปจนถึงชั นดาน ชั น        

ก้อนกรวด ชั นลูกรังหรือเศษหินมาก ชั นหินพื น ชั นดานดินเหนียว ชั นปูนมาร์ล หรือชั นดานอินทรีย์ ชั นเหล่านี 

เป็นอุปสรรคต่อรากพืชในการชอนไชลงไปในดินชั นล่าง เพ่ือหาแร่ธาตุอาหารและน  าเพ่ือการเจริญเติบโตและ

สร้างผลผลิตได้อย่างปกติ ความลึกของดินจึงเป็นตัวก าหนดระบบของรากพืชในการชอนไชไปหาอาหารหรือ

ความแข็งแรงของรากในการค  าจุนล าต้น ชั นความลึกของดิน แบ่งเป็น 5 ชั น ดังนี  

d1 :  ดินตื นมาก (very shallow: vsh) ดินลึก 0-25 เซนติเมตร 

d2 :  ดินตื น (shallow: sh) ดินลึก 25-50 เซนติเมตร 

d3 :  ลึกปานกลาง (moderately deep: md) ดินลึก 50-100 เซนติเมตร  

d4  :  ลึก (deep: d) ดินลึก 100-150 เซนติเมตร  

d5  :  ลึกมาก (very deep: vd) ดินลึกมากกว่า 150 เซนติเมตร 

3.20.4 ก้อนกรวดในชั นดิน (gravelly phase)   

ก้อนกรวดในชั นดิน หมายถึง วัตถุที่เป็นของแข็งที่มีขนาดเท่ากับหรือโตกว่า 2 มิลลิเมตร    

ขึ นไป ถ้าชิ นส่วนที่มีขนาด 2.0-7.5 เซนติเมตร เรียกว่า กรวด (gravel) ปริมาณก้อนกรวดที่ปะปนอยู่ในเนื อ

ดิน มีหน่วยวัดเป็นร้อยละโดยปริมาตร พิจารณาร่วมกับดินบนภายในความลึกของชั นดิน 0-25 เซนติเมตร 

จากผิวดิน แบ่งเป็น 5 ชั น ดังนี  

ไม่มีชิ นส่วนเนื อหยาบปน (non gravel) ก้อนกรวดมีน้อยกว่าร้อยละ 5 โดยปริมาตร มี          

ก้อนกรวดปนเล็กน้อย (sg: slightly gravelly) มีก้อนกรวด 5 ถึงน้อยกว่าร้อยละ 15 โดยปริมาตร 
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มีกรวดปน (g: gravelly) มีก้อนกรวด 15 ถึงน้อยกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร 

มีกรวดปนมาก (vg:  very gravelly) มีก้อนกรวดร้อยละ 35 ถึงน้อยกว่า ร้อยละ 60           

โดยปริมาตร 

มีกรวดปนมากที่สุด (xg: extremely gravelly) มีก้อนกรวดเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60 

โดยปริมาตร 

3.20.5 การกร่อนของดิน (erosion phase)  

การกร่อนของดิน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการ ที่ท าให้วัสดุดินหลุดไป 

ละลายไปหรือกร่อนไป โดยตัวการทางธรรมชาติ โดยอาจจะมีการกระท าของมนุษย์เป็นตัวเร่ง ตัวการที่ท าให้

เกิดกระบวนการกร่อนของดินตามธรรมชาติ ได้แก่ น  าและลม การกร่อนของดินท าให้คุณภาพของดินเสื่อมลง 

สูญเสียธาตุอาหาร ดินตื นขึ นและแน่นทึบ เป็นต้น การประเมินการกร่อนของดินด้วยวิธีสนาม โดยการ

คาดคะเนจากการสูญเสียชั นดินบน ได้แก่ ชั นดิน A ซึ่งเป็นชั นผิวดินที่ถูกรบกวนหรือชั นดินอนินทรีย์ที่

คลุกเคล้าด้วยอินทรียวัตถุและชั น E ซึ่งเป็นชั นที่อนุภาคดินเหนียวและแร่ธาตุต่างๆ ถูกชะล้างลงไปสะสมใน

ชั นดินล่างๆ ชั นความรุนแรงการกร่อน แบ่งได้ดังนี  

E0  :  ไม่มีการกร่อน (non eroded) ไม่มีการสูญเสียของชั นดิน      

E1  : กร่อนเล็กน้อย (slightly eroded) มีการสูญเสียของชั นดิน (A หรือ E) น้อยกว่า        

ร้อยละ 25 

E2  :  กร่อนปานกลาง  (moderately eroded)  มีการสูญเสี ยของชั นดิน (A หรือ  E)            

ร้อยละ 25-75  

E3  :  กร่อนรุนแรง (severely eroded) มีการสูญเสียของชั นดิน (A หรือ E) มากกว่า         

ร้อยละ 75 

E4  :  กร่อนรุนแรงมาก (very severely eroded) มีการสูญเสียของชั นดิน (A หรือ E)       

ร้อยละ 100  

หมายเหตุ ร้อยละการสูญเสียของชั นดิน A และ/หรือชั น E หรือของชั นดินตอนบน 20 

เซนติเมตร (ถ้าชั นดิน A และ/หรือชั นดิน E ดั งเดิมมีความหนาน้อยกว่า 20 เซนติเมตร) 

ตัวอย่างการเขียนหน่วยประเภทดิน เช่น ชุดดิน/ดินคล้ายเนื อดินบน ความลาดชัน/ความลึก 

การกร่อน  

Suk-slB/d5,E0 : ชุดดินสตึก มีเนื อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

ลึกมาก ไม่มีการกร่อน 
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3.21 กลุ่มชุดดิน (group of soil series)  

เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ นมา โดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติและ

ศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกันมาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการให้

ค าแนะน า การตรวจสอบลักษณะดิน การใช้ที่ดินและการจัดการดินที่เหมาะสม ได้จัดจ าแนกเป็น 62               

กลุ่มชุดดินด้วยกัน โดยแบ่งตามสภาพที่พบออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม (ส านักส ารวจดินและวางแผนการ

ใช้ที่ดิน, 2551) ได้แก่ 

1) กลุ่มชุดดินในพื นที่ลุ่ม พบในบริเวณที่ลุ่ม การระบายน  าของดินเลวมาก เลว หรือ

ค่อนข้างเลว มักมีน  าแช่ขังในฤดูฝน ไม่เหมาะส าหรับเพาะปลูกพืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น ประกอบด้วย       

กลุ่มชุดดิน ดังต่อไปนี  

 (1) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเหนียว ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1 3 4 5 6 และ 7 

 (2) กลุ่มชุดดินที่มีการยกร่อง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 8 

 (3) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเปรี ยวจัด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 2 9 10 11 และ 14 

 (4) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเลนชายทะเล ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 12 และ 13  

(5) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินทรายแปง้ที่เกิดจากตะกอนล าน  า ได้แก่ กลุม่ชุดดินที่ 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) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินตื น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 25   

 (11) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินอินทรีย์ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 57 และ 58  

2) กลุ่มชุดดินในพื นที่ดอน พบในบริเวณพื นที่ดอน หมายถึง ดินที่ไม่มีน  าแช่ขัง มีการระบาย

น  าดี ดีปานกลาง ค่อนข้างมาก หรือมากเกินไป สภาพพื นที่อาจเป็นที่ราบเรียบ ลูกคลื่นลอนลาด หรือเนินเขา 

ใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น ซึ่งต้องการน  าน้อย ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินดังต่อไปนี  

2.1) กลุ่มชุดดินที่อยู่ในเขตดินแห้ง 

(1) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเหนียว ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 28 29 30 และ 31 

(2) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนริมฝั่งแม่น  า ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 33 และ 38 

(3) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนละเอียด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 35 และ 36 

(4) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนหยาบ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 37 40  และ 60 
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(5) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินทราย ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 41 และ 44 

(6) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินตื นถึงชั นลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46 

48 และ 49 

(7) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินตื นถึงชั นหินพื น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 47 

(8) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินตื นถึงชั นมาร์ลหรือก้อนปูน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 52 

(9) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินลึกปานกลาง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 54 55 และ 56  

(10) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินลาดเชิงเขา ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 61 

2.2) กลุ่มชุดดินที่อยู่ในเขตดินชื น 

(1) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเหนียว ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26 และ 27 

(2) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนหรือดินทรายแป้ง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 32 

(3) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนละเอียด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 34 

(4) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนหยาบ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 39 

(5) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินทราย ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 42 และ 43 

(6) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินตื นถึงชั นลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 45 

(7) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินตื นถึงชั นหินพื น ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 51 

(8) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินลึกปานกลาง ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 50 และ 53 

3) กลุ่มชุดดินที่มีความลาดชันสูง กลุ่มชุดดินที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 

ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62 

ตัวอย่างการเขียนหน่วยแผนที่กลุ่มชุดดินที่เป็นหน่วยเดี่ยว เช่น 44B : กลุ่มชุดดินที่ 44 มี

ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

กลุ่มชุดดินที่เป็นหน่วยรวม เช่น 17/18 : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 

0-2 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 18 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50 : 50 เป็นต้น 

3.22 ความเหมาะสมของดินส้าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ  

กองส ารวจและจ าแนกดิน (2543) ได้สรุปแนวทางและบรรทัดฐานของการจ าแนกความเหมาะสม

ของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ ไว้ดังนี  

1) การจ าแนกความเหมาะสมของที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ เป็นการจัดหมวดหมู่ของดิน

โดยอาศัยลักษณะ และสมบัติต่างๆ ทางกายภาพ ทางเคมีของดิน ตลอดจนสภาพแวดล้อมของดิน              

บางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตหรือมีผลกระทบต่อผลผลิตของพืช ลักษณะและสมบัติต่างๆ  ของดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตลอดจนสภาพแวดล้อมของดินบางประการ จากการศึกษาจ าแนกดินในภาคสนามตามหลักเกณฑ์การจ าแนก

ดินระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) และจัดชั นความเหมาะสมของดินไว้ 5 ระดับ คือ เหมาะสมดี

มาก เหมาะสมดี เหมาะสมปานกลาง ไม่ค่อยเหมาะสม และไม่เหมาะสม 

2) บรรทัดฐานที่น ามาใช้พิจารณาเพ่ือจ าแนกความเหมาะสมของดิน เนื่องจากปัจจัยที่

ควบคุมการเจริญเติบโตที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของพืชมีอยู่มากมาย ทั งที่อยู่ในผิวดิน สภาพแวดล้อม ชนิด

ของพืชพรรณ โรค แมลง ตลอดจนวิธีการจัดการดูแลรักษา เป็นต้น จากปัจจัยต่างๆ เหล่านี  จะเห็นว่าดินเป็น

ปัจจัยพื นฐานที่ควรได้รับการพิจารณาถึงความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเป็นประการแรก แต่ทั งนี มิได้

หมายความว่าดินเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากกว่าปัจจัยการผลิตชนิดอื่นๆ ปัจจัยการผลิตทุกปัจจัยจะต้องได้รับการ

เอาใจใส่จึงจะท าให้พืชที่ปลูกได้รับผลผลิตสูงสุด 

ในที่นี จะพิจารณาเฉพาะเรื่องดินเป็นเกณฑ์และอาจมีปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน          

บางประการ ซึ่งข้อมูลเหล่านี  ได้มาจากการศึกษาดินและการจ าแนกดินทั งสิ น ดังนั น เพ่ือให้ผู้จ าแนกความ

เหมาะสมของดินมีความเข้าใจที่เหมือนกัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดบรรทัดฐานต่างๆ ขึ นมา เพ่ือ

น าไปใช้ประกอบในการพิจารณาการจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจให้เป็นไปในแนวทาง

อันเดียวกัน ดังนี  

(1) การจ าแนกความเหมาะสมของดิน เป็นการน าเอาลักษณะและสมบัติต่างๆ ของ

ดิน ตลอดจนสภาพแวดล้อมบางประการที่ถือว่าเป็นลักษณะถาวร (permanent soil characteristics) หรือ

เป็นลักษณะที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถตรวจสอบได้ มาพิจารณาแบ่งดินออกเป็นหมวดหมู่ตาม

ข้อจ ากัดที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และมีผลกระทบต่อผลผลิตของพืชแต่ละประเภทที่น ามาใช้ปลูก ลักษณะ

ต่าง ๆ เหล่านี  ได้แก่ สภาพพื นที่ (topography) เนื อดิน (soil texture) ชั นอนุภาคดิน (particle size class) 

ความลึกที่พบชั นดานแข็ง (depth to consolidated) ความลึกที่พบชั นลูกรัง (depth to gravel) หินโผล่ 

(rockiness) ก้อนหินโผล่ (stoniness) ความเค็มของดิน (salinity) การระบายน  าของดิน (drainage) 

อันตรายจากการถูกน  าท่วม (flooding harzard) การมีน  าแช่ขัง (water logging) การเสี่ยงต่อการขาดแคลน

น  า (risk of moisture shortage) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (fertility) ความเป็นกรดของดิน (acidity) หรือ

ความเป็นด่างของดิน (alkalinity) ความลึกที่พบชั นดินกรดก ามะถัน (depth acid sulfate layer) การกร่อน

ของดิน (erosion) และความหนาของชั นวัสดุอินทรีย์ (thickness of organic soil material)  

(2) การจ าแนกความเหมาะสมของดิน จะจ าแนกตามความรุนแรงของข้อจ ากัดหรือ

อัตราเสี่ยงต่อความเสียหาย ถ้าน ามาใช้ปลูกพืชตามที่ได้ระบุไว้ ดังนั น ในแต่ละชั นความเหมาะสมของดินจะ

ประกอบไปด้วยชุดดิน (soil series) หรือประเภทของชุดดิน (phase of soil series) ชนิดต่างๆ ที่มีข้อจ ากัด

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ต่อการปลูกพืชรุนแรงใกล้เคียงกัน แต่มิได้หมายความว่าแต่ละชุดดิน ต้องการการปฏิบัติดูแลรักษาที่

เหมือนกันเสมอไป ทั งนี ขึ นอยู่กับลักษณะและสมบัติต่างๆ ของดินด้วย 

(3) การจ าแนกชั นความเหมาะสมของดิน มิใช่เป็นการระบุถึงอัตราการให้ผลผลิตของ

พืชแต่ละชนิด ทั งนี เพราะมีปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

(4) การจ าแนกความเหมาะสมของดิน พิจารณาโดยถือหลักว่า พืชที่จะปลูกตามปกติ

จะต้องปลูกในฤดูฝน ดังนั นลักษณะหรือสภาพของดินในช่วงฤดูฝนจะถูกน ามาใช้พิจารณาเป็นหลักในการ

ปลูกพืช 

(5) ดินแต่ละชนิดไม่จ าเป็นต้องอยู่ในชั นความเหมาะสมเดิมตลอด อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขดินนั นเป็นการถาวร 

(6) ข้อจ ากัดต่างๆ (limitation) ที่น ามาใช้พิจารณาจ าแนกความเหมาะสมของดิน

ส าหรับการปลูกพืชแต่ละชนิด อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับดินมากขึ น หรือเมื่อวิทยาการและ

เทคนิคทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป 

(7) ดินที่จ าแนกว่ามีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว อาจมีความเหมาะสมส าหรับ

การปลูกพืชบางชนิดได้ ถ้ามีการเลือกระยะเวลาปลูกที่เหมาะสม ในท านองเดียวกันดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับ

การปลูกพืชไร่หรือไม้ผล แต่ก็อาจมีความเหมาะสมส าหรับการท าทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์หรือสร้างสวนป่าได้   

(8) สภาพภูมิอากาศและชั นความสูงมิได้น ามาเป็นข้อพิจารณาในการจ าแนกความ

เหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชต่างๆ โดยตรง แต่ผู้จ าแนกความเหมาะสมของดินควรจะน าสภาพ

ภูมิอากาศมาพิจารณาเป็นอันดับแรก เพ่ือแนะน าหรือเลือกชนิดพืชที่จะน ามาปลูก ว่าจะใช้ปลูกได้หรือไม่ 

โดยค านึงถึงเขตความชื นของดินที่ได้จากระบบการจ าแนกดินหรือความสูงที่อยู่เหนือระดับน  าทะเล 

(9) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนลักษณะของการคมนาคม มิได้น ามาใช้

เป็นบรรทัดฐานในการจ าแนกความเหมาะสมของดิน  

การจ าแนกชั นความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ ได้พิจารณาแบ่งพืชเป็น  4 กลุ่มพืช  

ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไมผ้ล และทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์ถาวร โดยแบ่งชั นความเหมาะสมเป็น 4 ชั น ดังนี  

ชั นความเหมาะสมที่ 1 เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไม่มีข้อจ ากัด (soil 

very well suited) 

ชั นความเหมาะสมที่ 2 เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ มีข้อจ ากัด (soil well 

suited) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ชั นความเหมาะสมที ่3 ไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ (soil moderately 

suited) 

ชั นความเหมาะสมที่ 4 ไม่เหมาะสมส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ (soil poorly suited)  

ในการจัดชั นความเหมาะสมของดินแต่ละชั น ยกเว้นชั นความเหมาะสมที่ 1 จะระบุลักษณะและ

สมบัติดิน ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต หรือผลผลิตของพืชที่ปลูก เรียกว่า ข้อจ ากัด (limitation) โดยจะระบุ

ชนิดของข้อจ ากัดตัวที่รุนแรงที่สุด ต่อท้ายชั นความเหมาะสมของดินนั นๆ  

ชนิดของข้อจ ากัด หรือลักษณะของดินที่เป็นอันตรายหรือท าความเสียหายกับพืช ได้แก่ 

t  :  สภาพพื นที่ (topography)  

s  :  เนื อดิน (texture) หรือชั นขนาดอนุภาคดิน (particle size class) 

b  :  ชั นดินที่มีการชะล้างรุนแรง (albic horizon)   

c  :  ความลึกที่พบชั นดานแข็งหรือชั นที่พบก้อนกรวดมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์          

โดยปริมาตร (depth to consolidated layer)   

g  :  ความลึกที่พบก้อนกรวด 35-60 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร (depth to gravelly 

layer)    

r  :  หินพื นโผล่ (rockiness)    

z  :  ก้อนหินโผล่ (stoniness)   

x  :  ความเค็มของดิน (salinity)   

d  :  การระบายน  าของดิน (drainage)    

f  :  อันตรายจากการถูกน  าท่วม (flooding)   

w :  อันตรายจากน  าแช่ขัง (water logging)   

m :  ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน  า (rick of moisture shortage)   

n  :  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (nutrient status)   

a  :  ความเป็นกรดของดิน (acidity)   

k  :  ความเป็นด่างของดิน (alkalinity)   

j  :  ความลึกที่พบชั นดินกรดก ามะถัน (depth to acid sulfate layer) 

e  :  การกร่อนของดิน (erosion)   

o  :  ความหนาของชั นวัสดุดินอินทรีย์ (thickness of organic soil material) 
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หมายเหตุ ส าหรับการจ าแนกความเหมาะสมของดินในระดับกลุ่มชุดดิน ได้ประยุกต์จัดความ

เหมาะสมของดนิส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจได้ 3 ชั น ดังนี    

ชั นความเหมาะสมที่ 1 เป็นชั นที่มีความเหมาะสมดี ไม่มีข้อจ ากัด (เป็นชั นความ

เหมาะสมที่ 1 เดิม) 

ชั นความเหมาะสมที่  1 เป็นชั นที่มีความเหมาะสมดี มีข้อจ ากัด (เป็นชั นความ

เหมาะสมที่ 2 และ 3 เดิม)  

ชั นความเหมาะสมที่ 2 เป็นชั นที่ไม่ค่อยเหมาะสม (ชั นความเหมาะสมที่ 4 เดิม) 

ชั นความเหมาะสมที่ 3 เป็นชั นที่ไม่เหมาะสม (ชั นความเหมาะสมที่ 5 เดิม)  

3.23 ความเหมาะสมของดินส้าหรับงานด้านปฐพีกลศาสตร์ 

สุวณี (2538) ได้อธิบายหลักเกณฑ์ที่น ามาใช้ในการวินิจฉัยคุณภาพของดินทางปฐพีกลศาสตร์ ดังนี  

1) อาศัยการคาดคะเนจากสมบัติของดินภายใต้สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการ

ดินตามปกต ิ

2) การวินิจฉัยสมบัติของดิน จะไม่รวมกับปัญหาที่เกี่ยวกับท าเล เช่น ที่ตั งใกล้เมืองหรือ

ทางหลวง แหล่งน  า ขนาดของที่ดินถือครอง  

3) การจัดระดับความเหมาะสมของดินขึ นอยู่กับลักษณะของดินตามธรรมชาติ 

4) การจัดระดับความเหมาะสมของดิน มักจะพิจารณาจากดินทั งหมด ยกเว้นบางกรณี

อาจจะจัดระดับจากข้อจ ากัดของดินแต่ละชั นดิน ความลึกของชั นดินที่ใช้จัดระดับ อยู่ที่ประมาณ 1.50-1.80 

เมตร แต่ดินบางชนิดการคาดคะเนที่มีเหตุมีผลอาจจะต้องได้จากวัสดุดินที่ลึกกว่านี  

5) การจัดระดับความเหมาะสมของดินว่า ไม่เหมาะสม หรือไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง มิได้

หมายความว่าท าเลพื นที่นั นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือแก้ไขข้อจ ากัดได้ การใช้ประโยชน์ของ

ที่ดินที่ได้จัดระดับไว้ว่าไม่เหมาะสม หรือไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ขึ นอยู่กับชนิดของข้อจ ากัด ซึ่งจะสามารถแก้ไข

ให้ส าเร็จและคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ 

6) การวินิจฉัยสมบัติของดิน เป็นสิ่งจ าเป็นที่ใช้ในการประเมินที่ดิน ความส าคัญของการ

วินิจฉัยขึ นอยู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ชนิดของดิน และปัญหาการใช้ที่ดิน 

(1) การวินิจฉัยคุณภาพของดินจะขึ นอยู่กับข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ และ

คุณลักษณะของดินเป็นส าคัญ โดยได้แบ่งระดับความเหมาะสมของดินส าหรับการใช้เป็นแหล่งหน้าดิน แหล่ง

ทรายและกรวด ดินถมหรือดินคันทาง การใช้เป็นเส้นทางแนวถนน ไว้ 4 ระดับ โดยให้หมายเลขต่างๆ แทน

ระดับความเหมาะสมของดินดังนี  

1 หมายถึง เหมาะสมดี (Good) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



29 
 

2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง (Fair) 

3 หมายถึง ไม่เหมาะสม (Poor) 

4 หมายถึง ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง (Very poor) 

(2) ระดับความเหมาะสมของดินส าหรับใช้เป็นบ่อขุด อ่าง เก็บกักน  าขนาดเล็ก                

คันกั นน  า บ่อเกรอะ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาคารต่ าๆ และการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน แบ่งออก

ได้ 3 ระดับ ดังนี  

1 หมายถึง เหมาะสมดี (Good)  

2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง (Fair) 

3 หมายถึง ไม่เหมาะสม (Poor) 

(3) สัญลักษณ์ที่เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษก ากับต่อท้ายตัวเลข หมายถึง ชนิดของ

ข้อจ ากัดของดินที่ท าให้ดินนั นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับไหน ได้แก่ 

 a  :   ลักษณะของดินตามการจ าแนกดิน (subgrade properties) 

 b  :  ความหนาของวัสดุที่เหมาะสม (thickness of suitable material) 

 c  :   ความลึกถึงหินพื น (depth to bedrock) 

 d  :   การระบายน  าของดิน (drainage) 

 f  :   น  าท่วมหรือแช่ขัง (flooding hazard) 

 g  :   ปริมาณเศษหินที่มีขนาดใหญ่กว่าทรายหยาบมาก (fragment coarser than 

very coarse sand) 

 h  :   ระดับน  าใต้ดินในฤดูฝน (depth to seasonal water table) 

 j  :   ปฏิกิริยาของดิน (reaction) 

 k  :   ความซาบซึมน  าของดิน (permeability or hydraulic conductivity) 

 l  :   ศักยภาพในการยึดและหดตัวของดิน (shrink-swell potential) 

 m  :   ความลึกถึงชั นที่มีการซาบซึมน  า (depth to permeable material) 

 o  :   การกัดกร่อนของท่อเหล็กท่ีไม่เคลือบผิว (corrosivity uncoated steel) 

 p  :   การมีก้อนหิน (stoniness) 

 q  :   ความลึกถึงชั นทรายหรือกรวด (depth to sand and gravel) 

 r  :   การมีหินโผล่ (rockiness) 

 s  :   เนื อดิน (texture) 

 t  :   สภาพภูมิประเทศหรือความลาดชัน (topography or slope) 
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 u :   การยึดตัวขณะดินชื น (moist consistence) 

 x  :   ความเค็มของดิน (salinity) 

(4) ระดับความเหมาะสมแต่ละระดับ มีความหมายดังนี  

เหมาะสมดี (good) คือ ดินที่ไม่มีหรือมีข้อจ ากัดเล็กน้อย สมบัติต่างๆ เหมาะสม

ตามที่ก าหนดไว้ จะมีข้อจ ากัดบ้างเล็กน้อยและสามารถแก้ไขได้ง่าย การดูแลรักษาและการปรับปรุงบ ารุงดิน

ท าได้ง่าย และเสียค่าใช้จ่ายน้อย 

เหมาะสมปานกลาง (fair) คือ ดินที่มีสมบัติเหมาะสมปานกลาง ข้อจ ากัดในการใช้

อาจมีบ้างที่ต้องแก้ไข โดยการวางแผนและออกแบบให้เข้ากับสภาพและลักษณะของดิน อาจจะต้องมีการ

บ ารุงรักษาเป็นพิเศษ แผนงานการก่อสร้าง อาจจะต้องแก้ไขดัดแปลงบ้างจากแผนเดิมที่ใช้กับดินที่มีข้อจ ากัด

เพียงเล็กน้อย การก่อสร้างฐานราก หรือ ตอหม้อ ควรเสริมให้มั่นคงเป็นพิเศษ 

ไม่เหมาะสม (poor) คือ ดินมีสมบัติที่ไม่เหมาะสมเพียงอย่างเดียวหรือมากกว่า 

และข้อจ ากัดนั นๆ มีความยุ่งยากในการดัดแปลงแก้ไขและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและ

ฟ้ืนฟูดินเป็นหลัก นอกจากนั นต้องมีการออกแบบเป็นพิเศษ ตลอดจนมีการบ ารุงรักษาดินอย่างสม่ าเสมอ

ยิ่งขึ น 

ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง (very poor) คือ ในการใช้ประโยชน์ของดินทางวิศวกรรม

บางอย่างจะเป็นการเพ่ิมความเสียหาย จึงเป็นเหตุให้ต้องจัดระดับของดินไว้ในระดับไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง  

ระดับดินนี มีสมบัติที่ไม่เหมาะสมเพียงประการเดียวหรือมากกว่า ส าหรับการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมเฉพาะ

อย่าง ซึ่งจะแก้ไขข้อจ ากัดได้ยากที่สุดและเสียค่าใช้จ่ายสูง การปรับปรุงฟื้นฟูดินเป็นสิ่งจ าเป็น เช่น การขุดดิน

ออกและเอาดินอื่นมาถมแทน เป็นการแก้ไขดัดแปลงที่สมบูรณ์แบบที่สุด  ระดับนี ควรใช้กับชนิดของดินที่ต้อง

มีการเปลี่ยนแปลงมากในการที่จะน ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่ดินเหล่านี จะไม่ได้น ามาประเมินค่าการใช้ 

(5) ลักษณะงานเฉพาะอย่างทางด้านวิศวกรรม ในการวินิจฉัยคุณภาพของดินด้าน

ปฐพีกลศาสตร์ จะเน้นงานเฉพาะอย่าง ดังต่อไปนี   

การใช้เป็นแหล่งหน้าดิน (soil suitability as source of topsoil) 

การใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด (soil suitability as probable source of 

sand and gravel) 

การใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง (soil suitability for road fill of subgrade) 

การใช้เป็นเส้นทางแนวถนน (soil suitability for highway roads and streets 

location) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



31 
 

การใช้ท าบ่อขุด (soil suitability for excavated ponds) 

การใช้เป็นพื นที่อ่างเก็บกักน  าขนาดเล็ก (soil suitability for pond reservoir 

area) 

การใช้สร้างคันกั นน  า (soil suitability for pond embankment) 

การใช้ท าระบบบ่อเกรอะ (soil suitability for septic tanks) 

การใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (soil suitability for light industries) 

การใช้สร้างอาคารต่ าๆ (soil suitability for low building foundation) 

เพ่ือการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน (soil suitability for trafficability in wet 

season) 

4. ผู้ด้าเนินงาน 

นายธิเบต คงนาวัง  

5. ระยะเวลาด้าเนินงาน 

 เดือนตุลาคม 2557 – สิงหาคม 2558 

6. อุปกรณ์และวิธีด้าเนินการ 

6.1 อุปกรณ์ 

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลแผนที่ ได้แก่ 

(1) แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข (ortho photos) มาตราส่วน 1 : 4,000 ของ       

กรมพัฒนาที่ดิน (2546) 

(2) แผนที่ภูมิประเทศ (topographic map) มาตราส่วน 1 : 50,000 ระวางที่ 5540I, 

5541 I 5541 II 5640 I 5640 II 5641 I 5641 II 5641 III 5641 IV 5740 I 5740 IV 5741 I 5741 II 5741 

III และ 5741 IV จากกรมแผนที่ทหาร (2542) 

(3) แผนที่ธรณีวิทยา (geologic map) มาตรส่วน 1 : 250,000 ระวาง ND 48-1 ND 

48-2 NE 48-13 และ NE 48-14 จากกรมทรัพยากรธรณ ี(2527) 

(4) แผนที่กลุ่มชุดดิน (groups of soil series map) มาตราส่วน 1 :  50,000          

(ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2530-2534) 

(5) แผนที่ป่าไม้ถาวร ของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1 : 50,000 (กรมแผนที่ทหาร

, 2512)         
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(6) แผนที่ขอบเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) (ส านักงานปฏิรูปที่ดิน       

เพ่ือเกษตรกรรม, 2546-2558) 

( 7 )  แผนที่ สภ าพการ ใช้ ที่ ดิ น  ( land use map)  ม าตร าส่ วน  1 :  50,000                     

(ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2544) 

(8 )  แผนที่ ทรัพยากรน  า  (water resource map)  มาตราส่ วน 1 :  50,000            

(กรมชลประทาน, 2552) 

(9) แผนที่กลุ่มชุดดิน (groups of soil series map) มาตราส่วน 1 :  25,000        

(ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2551) 

( 10 )  แผนที่ สภาพการ ใช้ที่ ดิ น  ( land use map)  มาตราส่ วน  1 :  25,000                 

(ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2551-2554) 

2) อุปกรณ์การเก็บข้อมูลดิน ได้แก่ 

(1) เครื่องรับสัญญาณระบบก าหนดต าแหน่งบนพื นโลก (GPS receiver) 

(2) พลั่วสนามขุด-ตัก (spades) 

(3) สว่านเจาะดินแบบใบมีดและแบบกระบอก (narrow blades and cylinder 

auger) 

(4) กล้องถ่ายรูป (camera) 

(5) เทปวัดระยะ (measuring tape) 

(6) ค้อนยาง (rubber hammer) 

(7) เครื่องวัดระดับอย่างง่าย (abney hand level) 

(8) สมุดบันทึกข้อมูลดิน (field book) 

(9) มีดสนาม (field nife)  

(10) สมุดเทียบสีดิน (munsell soil color chart) 

(11) น  ายาวัดความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH test kit) 

(12) ขวดน  าและกระติกน  า (water bottles and canteen) 

(13) กระดาษช าระ (tissue paper)  

(14) แว่นขยาย (hand lens) 

(15) เข็มทิศ (compass) 

(16) อุปกรณก์ารเขียนต่าง ๆ (writing instruments and materials) 

3) อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน ได้แก่ 
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(1) ถุงเก็บตัวอย่างดิน (sample bags) 

(2) เชือกฟางและหนังยาง (plastic robes and plastic bands)  

4) เครื่องมือจัดท าแผนที่ ได้แก่  

(1) คอมพิวเตอร์ 

(2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดท าแผนที่ในรูปแบบดิจิตอล ได้แก่  ArcGIS 

10.1 และ 10.2.2 

6.2 วิธีด้าเนินการ 
การด าเนินการตามโครงการจัดท าเขตพัฒนาที่ดิน ได้อาศัยหลักการจัดการลุ่มน  ามาใช้ในการ

จัดการทรัพยากรต่างๆ ในพื นที่ลุ่มน  าเดียวกัน เนื่องจากทรัพยากรมีความคล้ายคลึงเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น 
สภาพการใช้ที่ดิน ทรัพยากรดิน สภาพป่าไม้ ทรัพยากรน  า สังคมสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และการเกิด 
ผลกระทบต่างๆ อันเนื่องมาจากการใช้ที่ดิน ได้แก่ การชะล้างพังทลายของดิน การเสื่อมโทรมของดิน และ
ปัญหาทรัพยากรดินด้านอ่ืนๆ ดังนั นการวิเคราะห์ข้อมูลจะประกอบด้วย 3 ขั นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์
ทรัพยากรของลุ่มน  าสาขาเพ่ือคัดเลือกพื นที่โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  า และเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าจะ
น าไปสู่การคัดเลือกพื นที่ด าเนินการ ซึ่งเป็นพื นที่ตัวแทนของลุ่มน  าสาขา และเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  า ตามล าดับ 

6.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาล้าน ้าชีส่วนที่ 
4 (รหัส 0416) 

ในการด าเนินงานในครั งนี  ได้คัดเลือกพื นที่ลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) ซึ่งเป็น 

ลุ่มน  าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของลุ่มน  าหลักแม่น  าชี (รหัส 04) ครอบคลุมพื นที่หลายจังหวัด มีความหลากหลาย

ทางธรรมชาติและสภาพปัญหา จึงได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพ่ือประเมินศักยภาพและปัญหาในพื นที่ลุ่มน  าสาขา เพ่ือจัดตั งเป็นเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  า โดยมีขั นตอนดังนี  

1) รวบรวมข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื นที่ลุ่มน  าสาขาลุ่มน  าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) 

ได้แก่ ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยา ภูมิสัณฐาน สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 

1: 50,000 ทรัพยากรดินจากแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1 : 50,000 และแผนที่ทรัพยากรน  า มาตราส่วน        

1 : 50,000 

2) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดิน และข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินในพื นที่ลุ่มน  าสาขาล าน  าชี   

ส่วนที่ 4 (รหัส 0416)  

3) วิเคราะห์สภาพปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางการแก้ไขในพื นที่ลุ่มน  าสาขาล าน  าชี    

ส่วนที่ 4 (รหัส 0416) 
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4) ก าหนดพื นที่ตัวอย่างในพื นที่ลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาที่ดิน โดยการคัดเลือกพื นที่ที่มีลักษณะเป็นตัวแทน หรือครอบคลุมสภาพปัญหาต่างๆ ของ

พื นที่ลุ่มน  าสาขา และประกาศจัดตั งเป็นเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  า เพ่ือสาธิตการพัฒนาที่ดินตามสภาพปัญหาต่าง ๆ 

ของลุ่มน  าสาขา ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าลุ่มน  าห้วยกุดรัง เป็นลุ่มน  าที่มีสภาพกายภาพและสภาพปัญหาที่

ครอบคลุมของพื นที่ลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416)  

6.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้า 

วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ที่ดินเพ่ือประเมินศักยภาพและปัญหาในพื นที่

เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  า เพ่ือก าหนดพื นที่ด าเนินการ โดยมีขั นตอนดังนี  

1) รวบรวมข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื นที่ลุ่มน  า ได้แก่ ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพ      

ภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยา ภูมิสัณฐาน ทรัพยากรน  า ทรัพยากรดินจากแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน           

1: 25,000 และสภาพการใช้ที่ดินจากข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1 : 25,000 

2) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดิน พร้อมทั งประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูก

พืชเศรษฐกิจและประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับงานทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 

3) วิเคราะห์สภาพปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางการแก้ไขในพื นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  า 

4) ก าหนดพื นที่ด าเนินการในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  า โดยการคัดเลือกพื นที่บางส่วนที่มี

ลักษณะเป็นตัวแทน หรือครอบคลุมสภาพปัญหาของโครงการเขตพัฒนาที่ดิน เพ่ือศึกษาพื นที่อย่างละเอียด 

โดยการส ารวจดินภาคสนามในระดับละเอียด เพ่ือศึกษาลักษณะและสมบัติดิน สภาพการใช้ที่ดินและ

สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ 

6.2.3 การวิเคราะห์พื นที่ด้าเนินการในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้า 

1) การส ารวจดินและส ารวจสภาพการใช้ที่ดินในพื นที่ด าเนินการ มรีายละเอียดดังนี  

1.1) การเตรียมงานในส านักงาน 

(1) จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจดิน ส ารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ 

แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ดิน แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข สมุดเทียบสี สว่านเจาะดิน 

พลั่วขุดดิน ค้อนยางตอกดิน มีดสนาม แว่นขยาย เทปวัดระยะ เข็มทิศ สมุดบันทึก และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 

ให้พร้อมส าหรับการด าเนินงาน 

(2) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลดิน ข้อมูลทางธรณีวิทยา ร่วมกับการแปล

ข้อมูลในแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 เพ่ือก าหนดขอบเขตพื นที่โครงการ ถนน 

เส้นทางน  า การใช้ที่ดิน ลักษณะภูมิประเทศ และความลาดชัน เพ่ือให้ทราบถึงสภาพพื นที่และวิเคราะห์พื นที่

เพ่ืออนุมานลักษณะและสมบัติของดินในพื นที่ศึกษา 
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(3) เขียนขอบเขตดินเบื องต้นเพ่ือก าหนดจุดเจาะส ารวจดินในแผนที่ ภาพถ่าย         

ออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 พร้อมทั งก าหนดจุดเจาะส ารวจเพ่ิมเติมให้ได้ระยะห่างในพื นที่จริง

ประมาณ 100-200 เมตรต่อหลุม 

(4) แปลสภาพการใช้ที่ดิน เขียนขอบเขตสภาพการใช้ที่ดินเบื องต้น 

1.2) การปฏิบัติงานในภาคสนาม 

(1) การส ารวจดินและการส ารวจสภาพการใช้ที่ดิน เป็นการส ารวจแบบละเอียดโดยใช้แผน

ที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 และแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 เป็นแผนที่พื นฐานใน

การส ารวจ และจัดท าแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 4,000 โดยมีวิธีการส ารวจดังนี  

(2) เจาะส ารวจดินตามจุดที่ก าหนดไว้ในแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข หรือใน

บริเวณพื นที่ที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยใช้สว่านเจาะดินลึก 180 เซนติเมตร หรือถึงชั นเชื่อม

แข็งหรือแนวสัมผัสชั นหินพื น วางเรียงกันตามความลึก เพ่ือตรวจศึกษาสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของ

ดินทุกจุดด้วยเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม 

(3) บันทึกสภาพแวดล้อมบริเวณพื นที่ศึกษา ได้แก่ วัตถุต้นก าเนิดดิน ภูมิสัณฐาน 

ความลาดชัน การกร่อนของหน้าดิน การระบายน  าของดิน ความสามารถให้น  าซึมผ่านของดิน ระดับน  าใต้ดิน 

สภาพน  าท่วมขัง พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

(4) ศึกษาลักษณะสมบัติดินเพ่ือใช้ในการจ าแนกดิน เช่น ความหนาของชั นดิน     

เนื อดิน สีดิน โครงสร้างของดิน การยึดตัวของอนุภาคดิน การเคลื่อนย้ายของอนุภาคดินเหนียว ปริมาณการ

กระจายของรากพืช ค่าปฏิกิริยาดิน การจัดเรียงตัวของชั นดิน ชนิดของชิ นส่วนหยาบในดิน หรือวัตถุต่าง ๆ ที่

พบในชั นดิน เช่น ก้อนกรวด ลูกรังและเศษหิน เป็นต้น 

(5) จ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน (soil survey staff, 2014) ในระดับ

ประเภทชุดดินและดินคล้าย (phases of soil series or soil variants) เขียนหน่วยแผนที่ดินลงในภาพถ่าย

ออร์โธสีพร้อมทั งปรับแก้ไขขอบเขตของดินในภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขให้สอดคล้องกับสภาพพื นที่จริงใน

สนาม 

(6) ศึกษาสภาพการใช้ที่ดิน เขียนหน่วยแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน พร้อมทั งปรับแก้ไข

ขอบเขตลงในภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขให้สอดคล้องกับสภาพพื นที่จริงในสนาม 

(7) บันทึกลักษณะดิน สภาพพื นที่ และเก็บตัวอย่างดินบริเวณที่เป็นตัวแทนของ

หน่วยแผนที่ดิน ส าหรับน าไปวิเคราะห์หาสมบัติทางเคมี เพ่ือการจ าแนกดินและเพ่ือการประเมินความ         

อุดมสมบูรณ์ของดิน 
(8) จัดท าแผนที่ดินและแผนที่สภาพการใช้ที่ดินฉบับต้นร่าง 
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1.3) การจัดท าแผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดินและรายงานการส ารวจดิน 

(1) จัดท าแผนที่ดินและแผนที่สภาพการใช้ที่ดินต้นฉบับและสรุปหน่วยแผนที่ทั งหมด

ในพื นทีด่ าเนินการ 

(2) วิเคราะห์ข้อมูลดิน สภาพการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อมในพื นที่โครงการเพ่ือ

ประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับงาน

ทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 

(3) รวบรวมข้อมูลทั่วไปของพื นที่โครงการ เช่น ที่ตั งและอาณาเขต สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิประเทศและแหล่งน  า เป็นต้น เพ่ือใช้ประกอบในการเขียนรายงานการส ารวจดิน 

(4) เขียนรายงานการส ารวจดิน 

7. ผลการด้าเนินงาน 

7.1 การศึกษาและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติในพื นที่ ลุ่มน ้าสาขา ล้าน ้าชีส่วนที่  4         

(รหัส 0416) 

7.1.1 ที่ตั งและอาณาเขต  

ลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) เป็นลุ่มน  าบริวารของลุ่มน  าหลักแม่น  าชี (รหัส 04) มี

เนื อที่ทั งสิ น 5,092.51 ตารางกิโลเมตร (กรมทรัพยากรน  า, 2554) หรือ 3,182,819 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 

10.37 ของพื นที่ลุ่มน  าหลักล าน  าชี ตั งอยู่ระหว่างพิกัด UTM ที่ 272985E ถึง 395609E และ 1751742N ถึง 

1822356N ครอบคลุมพื นที่ 4 จังหวัด 26 อ าเภอ โดยส่วนใหญ่ครอบคลุมพื นที่ของจังหวัดมหาสารคาม 

บริเวณอ าเภอเมือง อ าเภอวาปีปทุม อ าเภอบรบือ อ าเภอเชียงยืน อ าเภอโกสุมพิสัย อ าเภอแกด า อ าเภอกุดรัง 

อ าเภอกันทรวิชัย และจังหวัดร้อยเอ็ด บริเณอ าเภอจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจังหาร อ าเภอเชียงขวัญ อ าเภอ

ทุ่งเขาหลวง อ าเภอ  ธวัชบุรี อ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอโพนทอง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองสรวง อ าเภอศรี

สมด็จ อ าเภอเสลภูมิ และอ าเภออาจสามารถ ครอบคลุมพื นที่บางส่วนของจังหวัดจังหวัดขอนแก่น บริเวณ

อ าเภอบ้านแฮดและอ าเภอบ้านไผ่ และบางส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณอ าเภอห้วยเม็ก อ าเภอร่องค า 

อ าเภอยางตลาด และอ าเภอกมลาไสย มีอาณาเขตติดต่อดังนี  (ภาพท่ี 2) 

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ ลุ่มน  าสาขาล าน  าพองตอนล่าง (รหัส 0414) ลุ่มน  าสาขาห้วย 

             สายบาตร (รหัส 0415) ลุ่มน  าสาขาล าปาวตอนล่าง (รหัส 0419) 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ลุ่มน  าสาขาล าน  ายัง (รหัส 0420)  

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 3 (รหัส 0408) 

ทิศใต้      ติดต่อกับ ลุ่มน  าสาขาล าน  าชีตอนล่าง (รหัส 0421) 
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และลุ่มน  าหลักแม่น  ามูล (รหัส 05) บริเวณลุ่มน  าสาขาล าพังชู  

(รหัส 0514) ลุ่มน  าสาขาล าเสียวใหญ่ (รหัส 0520) และ 

ลุ่มน  าสาขาล าเสียวน้อย (รหัส 0519)  

7.1.2 สภาพภูมิประเทศ  

ลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) เป็นลุ่มน  าที่วางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือลง

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เล็กน้อย มีพื นที่ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นพื นที่รับน  าจากลุ่มน  าสาขา

อ่ืน ได้แก่ ลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 3 (รหัส 0408) ลุ่มน  าสาขาล าน  าพองตอนล่าง (รหัส 0414) ลุ่มน  าสาขา

ห้วยสายบาตร (รหัส 0415) และลุ่มน  าสาขาล าปาวตอนล่าง (รหัส 0419) มีลักษณะทางกายภาพคล้ายรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า ครอบคลุมพื นที่จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เชื่อมต่อกับรูป

สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าที่อยู่บริเวณตอนปลายของลุ่มน  าซึ่งเป็นทางออกของน  า (outlet) ในขอบเขตจังหวัด

ร้อยเอ็ด สภาพพื นที่ต้นน  าของลุ่มน  านี  ครอบคลุมพื นที่ด้ านทิศตะวันตก บริเวณตอนบนของจังหวัด

มหาสารคาม มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 150-210 เมตร มีความลาดชันของพื นที่ 0-5 เปอร์เซ็นต์ 

พื นที่กลางน  าเริ่มจากพื นที่ด้านทิศตะวันออกตอนบนของจังหวัดมหาสารคามถึงด้านทิศตะวันตกตอนบนของ

จังหวัดร้อยเอ็ด มีสภาพพื นที่ลาดเทจากด้านทิศใต้เข้าหาพื นที่ตอนกลางของลุ่มน  าสาขา แล้วลาดเทจากด้าน

ทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 140-190 เมตร มีความลาดชัน 

0-5 เปอร์เซ็นต์ และพื นที่ปลายน  าเริ่มจากตอนกลางและตอนเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ด ลงไปจนถึงขอบเขต

จังหวัดโสธร มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 135-288 เมตร มีความลาดชัน 0-20 เปอร์เซ็นต์ หรือกล่าว

โดยสรุปได้ว่า ลักษณะความลาดเทของพื นที่ลุ่มน  านี  เริ่มจากพื นที่สันขอบของลุ่มน  าด้านทิศตะวันตกเฉียง

เหนือของพื นที่ ซึ่งครอบคลุมพื นที่จังหวัดมหาสารคามเป็นส่วนใหญ่ เข้าหาพื นที่ตอนกลางของลุ่มน  าบริเวณ

ราบลุ่มแม่น  าชี บริเวณอ าเภอโกสุมพิสัย อ าเภอกันทรวิชัย อ าเภอเมืองมหาสารคาม และอ าเภอกมลาไสยและ

อ าเภอร่องค าของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามล าดับ แล้วลาดเทลงพื นที่ตอนปลายของลุ่มน  า บริเวณอ าเภอจังหาร 

อ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอเชียงขวัญ อ าเภอธวัชบุรี อ าเภอเสลภูมิ และอ าเภอทุ่งเขาหลวง ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

ตามล าดับ ออกสู่ลุ่มน  าชีตอนล่างบริเวณขอบเขตจังหวัดยโสธรในที่สุด (ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 และภาพที่ 5) 
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7.1.3 ทรัพยากรน ้า 

แม่น  าชี เป็นลุ่มน  าสายหลักของลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) มีจุดเริ่มต้นจาก

จังหวัดขอนแก่น บริเวณขอบเขตระหว่างอ าเภอโกสุมพิสัยกับอ าเภอเชียงยืน ไปสิ นสุดที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด เป็นล าน  าที่ได้รับปริมาณน  าท่าจากพื นที่ต้นน  าของจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น และได้รับ

ปริมาณน  าสะสมจากล าห้วยสาขาและอ่างเก็บน  าของลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4 ทีส่ าคัญ ประกอบด้วย  

1) ห้วยปอปิด จัดเป็นเป็นล าห้วยสาขาที่มีขนาดเล็ก ที่เกิดจากล าน  าสายเดียวของ       

ห้วยปอปิด ไหลออกสู่แม่น  าชี บริเวณบ้านดอนตูม ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม          

มีความยาวโดยประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื นที่รับน  าทั งสิ นประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร 

2) ห้วยแกด า เกิดจากการไหลรวมของล าห้วยหนองหัน ห้วยหนองหลง ห้วยแคน         

ห้วยหนองฮู ห้วยแอ่ง และห้วยตาหลง แล้วไหลลงสู่แม่น  าชีบริเวณ บ้านหนองแค ต าบลวังลาด อ าเภอจังหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความยาวโดยประมาณ 31 กิโลเมตร มีพื นที่รับน  าทั งสิ นประมาณ 506 ตารางกิโลเมตร 

3) ห้วยคะคาง เกิดจากการไหลรวมกันของล าห้วยน้อย แล้วไหลไปรวมกับล าห้วยเครือสุด 

แล้วค่อยไหลลงสู่แม่น  าชี บริเวณบ้านเลิงบ่อ ต าบลลาดพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีความยาว

โดยประมาณ 24 กิโลเมตร มีพื นที่รับน  าทั งสิ นประมาณ 267 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน  าท่ารายปีรวม 

326.4 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน, 2552) 

4) ห้วยเชียงสง เป็นล าห้วยที่เกิดจากการไหลมารวมกันของล าห้วยหลายสายได้แก่         

ห้วยพนอม ห้วยกุดจอก ห้วยหนองโดน ห้วยทรายขาว ห้วยเชียงยืน และห้วยหินลาด แล้วไหลลงสู่แม่น  าชี

บริเวณ บ้านโนนรัง ต าบลเลิงใต้ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีความยาวโดยประมาณ 29 กิโลเมตร 

มี  พื นที่รับน  าทั งสิ นประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน  าท่ารายปีรวม 104 ล้านลูกบาศก์เมตร            

(กรมชลประทาน, 2552) 

5) ห้วยตาแหลว เกิดจากการไหลรวมกันของห้วยส้มก่อ ห้วยค าแม่ทอง ห้วยอีกง และ     

ห้วยน  าขุ่น แล้วไหลลงสู่แม่น  าชีบริเวณ ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความยาว

โดยประมาณ 26 กิโลเมตร มีพื นที่รับน  าทั งสิ นประมาณ 139 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน  าท่ารายปีรวม 

243.2 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน, 2552) 

6) ห้วยวังเลา เป็นล าห้วยสาขาขนาดใหญ่ของลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4 เกิดจากการไหล

รวมกันของล าห้วยขามแป ห้วยแทน ห้วยหลวง ห้วยตาโป ห้วยหนองแปน ห้วยกุดรัง ห้วยหัวนา ห้วยบง      

ห้วยหนองแหน ห้วยแดง ห้วยหินลาด ห้วยบงน้อย ห้วยใหญ่ ห้วยโสด ห้วยหัวนาด า ห้วยขามป้อม ห้วยกุด

เม็ก ห้วยวังม้า ห้วยแฮด ห้วยพิมาน และห้วยขี หนู มีความยาวโดยประมาณ 36 กิโลเมตร มีพื นที่รับน  าทั งสิ น

ประมาณ 503 ตารางกิโลเมตร 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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7) ห้วยปลาค้าว เป็นล าห้วยที่เกิดจากการไหลรวมกันของล าห้วยใหม่ ห้วยน้อย และห้วย

หนองแวง ซึ่งไหลลงสู่แม่น  าชีบริเวณต าบลดอนโอ่ง อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความยาวโดยประมาณ 

21 กิโลเมตร มีพื นที่รับน  าทั งสิ นประมาณ 111 ตารางกิโลเมตร  

8) ห้วยโนนเมือง เกิดจากการไหลรวมของล าห้วยโนนเมือง ห้วยวังแคน และห้วยหินแห่ 

ไหลลงสู่ล าน  าชีบริเวณบ้านดอนสวรรค์ ต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีความยาว

โดยประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื นที่รับน  าทั งสิ นประมาณ 215 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน  าท่ารายปีรวม 

115.3 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน, 2552) 

9) ห้วยยางเฌอ เป็นล าห้วยที่เกิดจาก การไหลรวมกันของล าห้วยแต้ ห้วยน  าเงิน             

ห้วยก้างปลา และห้วยแสง ไหลลงสู่แม่น  าชีบริเวณต าบลโนนเมือง อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด                

มีความยาวล าน  าโดยประมาณ 31 กิโลเมตร มีพื นที่รับน  าทั งสิ นประมาณ 431 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณ

น  าท่ารายปีรวม 188.00 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน, 2552) 

10) ห้วยส้มมอ เกิดจากการไหลรวมกันของล าห้วยสายเล็กๆ ที่บนพื นที่ให้น  า ด้าน              

ทิศตะวันตกของต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร      

มีเนื อที่รับน  าทั งสิ นประมาณ 41 ตารางกิโลเมตร 

11) อ่างเก็บน  า ที่ส าคัญของพื นที่ลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) ดังตารางที่ 2 

และภาพท่ี 6 

                    ตารางท่ี 2 อ่างเก็บน ้าที่ส้าคัญในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาล้าน ้าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416)                                    

ล้าดับที่ แหล่งน ้า เนื อที่ (ไร่) 
1 อ่างเก็บน  าห้วยแอ่ง 3,257 
2 บึงขุ่ย 1,512 
3 หนองเบ็ญเครือ 1,249 
4 อ่างเก็บน  าหนองกระทุ่ม 1,203 
5 อ่างเก็บน  าห้วยคะคาง 1,077 
6 หนองบุ่งเขียว 1,032 
7 บึงโดน 925 
8 หนองรัตน์ 871 
9 อ่างเก็บน  าหนองบัว 831 
10 อ่างเก็บน  าหนองแกด า 781 

 รวมพื นที่ทั งสิ น 12,738 
                      ที่มา : กรมชลประทาน (2552) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 6 ทรัพยากรน ้าและระบบธารน ้า ลุ่มน ้าสาขาล้าน ้าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) 
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7.1.4 สภาพการใช้ที่ดิน  

การใช้ที่ดินในพื นที่ลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) ที่ได้ส ารวจและจัดท าเป็น

ฐานข้อมูลโดย กรมพัฒนาที่ดินในช่วง ปี พ.ศ. 2544 สามารถจ าแนกออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ พื นที่

เกษตรกรรม พื นที่ป่าไม้ พื นที่เบ็ดเตล็ด พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื นที่แหล่งน  า รวมพื นที่ทั งสิ น 

3,182,819 โดยมีรายละเอียดดังนี  (ตารางที่ 3 และภาพที่ 7) 

1) การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (A) มีเนื อที่รวมทั งสิ นประมาณ 2,509,401 ไร่ หรือ

ร้อยละ 78.84 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา โดยพื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่นาข้าว (A1) 2,052,377 ไร่ หรือร้อยละ 

64.48 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา รองลงมาเป็นพื นที่ปลูกพืชไร่ (A2) 307,142 ไร่ หรือร้อยละ 9.65 และพื นที่

ปลูกไม้ยืนต้น (A3) 80,824 ไร่ หรือร้อยละ 2.54 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ตามล าดับ และมีพื นที่เกษตรอ่ืนๆ 

รวม 68,630 ไร่ หรือร้อยละ 2.16 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์ (A7) 

สถานที่เพาะเลี ยงสัตว์น  า (A9) ไม้ผล (A4) และพืชสวน (A5)  

2) พื นที่ป่าไม้ (F) มีเนื อที่รวมทั งสิ น 107,135 ไร่ หรือร้อยละ 3.37 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

ประกอบด้วยพื นที่ป่าผลัดใบ (F2) 88,322 ไร่ หรือร้อยละ 2.78 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา พื นที่สวนป่าหรือป่า

ปลูก (F5) 16,861 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา และเป็นพื นที่ป่าดิบ (F1) 1,952 ไร่ หรือ        

ร้อยละ 0.06 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ตามล าดับ 

3) พื นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื อที่รวมทั งสิ นประมาณ 226,011 ไร่ หรือร้อยละ 7.10 ของ

พื นที่ลุ่มน  าสาขา ประกอบด้วย พื นที่ลุ่ม (M2) ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) พื นที่เหมืองแร่ (M3) และพื นที่

อ่ืนๆ (M4)  

4) พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื อที่รวมทั งสิ นประมาณ 234,598 ไร่ หรือร้อยละ 

7.37 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ประกอบด้วยพื นที่ชุมชนหรือที่อยู่อาศัย (U2) พื นที่สถานที่ราชการและสถาบัน

ต่างๆ (U3) พื นที่ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) พื นที่ส่วนน้อยในกลุ่มนี  เป็นพื นที่ย่านอุตสาหกรรม (U5) 

สถานีคมนาคม (U4) และพื นที่ชุมชนอ่ืนๆ (U6)  

5) พื นที่แหล่งน  า (W) มีเนื อที่รวมทั งสิ น 105,674 ไร่ หรือร้อยละ 3.32 ของพื นที่ลุ่มน  า

สาขา ประกอบไปด้วยพื นที่แหล่งน  าธรรมชาติ (W1) และพื นที่แหล่งน  าที่สร้างขึ น (W2)  
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  ตารางท่ี 3 สภาพการใช้ท่ีดินลุ่มน ้าสาขาล้าน ้าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 

 1. พื นที่เกษตรกรรม    2,509,401        78.84  

              A0 : เกษตรผสมผสาน / ไร่นาสวนผสม          428          0.01  

A0   เกษตรผสมผสาน / ไร่นาสวนผสม           428           0.01  

              A1 : นาข้าว  2,052,377         64.48  

A100 นาร้าง       41,363           1.30  

A101  นาข้าว   2,011,014         63.18  

              A2 : พืชไร่    307,142          9.65  

A200  ไร่ร้าง       32,357           1.02  

A201 พืชไร่ผสม        1,164           0.03  

A203  อ้อย     150,911           4.74  

A204  มันส าปะหลัง     112,914           3.55  

A216  ข้าวไร ่        8,825           0.28  

A220  แตงโม           971           0.03  

              A3 : ไม้ยืนต้น      80,824          2.54  

A301 ไม้ผลผสม        1,329           0.04  

A302  ยางพารา       11,566           0.36  

A304  ยูคาลิปตัส       67,929           2.14  

              A4 : ไม้ผล        9,041          0.29  

A401  ไม้ผลผสม        2,092           0.07  

A407  มะม่วง        6,949           0.22  

              A5 : พืชสวน        2,800          0.09  

A502  พืชผัก        2,800           0.09  

              A7 : ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์      43,826          1.37  

A701  ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์       23,929           0.75  

A702  โรงเรือนเลี ยงโค กระบือ และม้า       18,822           0.59  

A703  โรงเรือนเลี ยงสัตว์ปีก           692           0.02  

A704  โรงเรือนเลี ยงสุกร           383           0.01  
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   ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 

              A9 : สถานที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้า      12,963          0.41  

A902 สถานที่เพาะเลี ยงปลา       12,963           0.41  

2. พื นที่ป่าไม้      107,135          3.37  

              F1 : ป่าดิบ        1,952          0.06  

F100  ป่าดิบรอสภาพฟ้ืนฟู        1,484           0.05  

F101  ป่าดิบใบสมบูรณ์           468           0.01  

              F2 : ป่าผลัดใบ      88,322          2.78  

F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู       53,503           1.68  

F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์       34,819           1.10  

              F5 : สวนป่า      16,861          0.53  

F501  สวนป่าสมบูรณ์       16,861           0.53  

3. พื นที่เบ็ดเตล็ด      226,011          7.10  

              M1 : ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ      81,189          2.55  

M101  ทุ่งหญ้า       12,190           0.38  

M102  ไม้ละเมาะ       68,999           2.17  

              M2 : พื นที่ลุ่ม    142,364          4.47  

M2  พื นที่ลุ่ม     142,364           4.47  

              M3 : เหมืองแร่        1,480          0.05  

M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า           925           0.03  

M304  บ่อดิน           555           0.02  

              M4 : พื นที่อ่ืนๆ          978          0.03  

M405  พื นที่ถม           978           0.03  

4. พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง    234,598          7.37  

              U1 : ตัวเมืองและย่านการค้า      28,305          0.89  

U1  ตัวเมืองและย่านการค้า       28,305           0.89  
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  ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 

              U2 : หมู่บ้าน    153,625         4.83  

U200  หมู่บ้านจัดสรรค์ร้าง           315           0.01  

U201  หมู่บ้าน     153,310           4.82  

              U3 : สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ      43,143          1.36  

U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ        43,143           1.36  

              U4 : ถนน        3,948          0.12  

U405  ถนน        3,948           0.12  

              U5 : ย่านอุตสาหกรรม        4,194          0.13  

U502  โรงงานอุตสาหกรรม        3,803           0.12  

U503  ลานตากและแหล่งรับซื อทางการเกษตร           391           0.01  

              U6 : พื นที่ชุมชนอ่ืนๆ        1,383          0.04  

U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ           896           0.03  

U603 สุสาน,ป่าช้า           487           0.01  

5. พื นที่แหล่งน ้า    105,674          3.32  

              W1 : แหล่งน ้าธรรมชาติ      70,830          2.23  

W101  แม่น  าล าคลอง       33,609           1.06  

W102  หนอง บึง       37,221           1.17  

              W2 : แหล่งน ้าที่สร้างขึ น      34,844          1.09  

W201  อ่างเก็บน  า       20,700           0.65  

W202  บ่อน  าในไร่นา       10,043           0.31  

W203  คลองชลประทาน        4,101           0.13  

รวมเนื อที่ทั งสิ น  3,182,819       100.00  

   ที่มา : ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน (2544) 
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7.1.5 ธรณีวิทยา  

บริเวณลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) มีสภาพธรณีวิทยา (ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 8) 

ดังนี  

 1) แนวตะกอนน  าพา (Quaternary : Qa) พบตามแนวของที่ราบน  าท่วมของล าน  าชี 

บริเวณตอนกลางและตอนปลายของพื นที่ลุ่มน  า ประกอบด้วยตะกอนที่เกิดสะสมตัวภายใต้ล าน  าปัจจุบัน 

ได้แก่ ตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้งและดินเหนียว มีเนื อที่ประมาณ 475,766 ไร่ หรือร้อยละ 14.95 ของ

พื นที่ลุ่มน  าสาขา 

 2) แนวตะกอนตะพักลุ่มน  า (Quaternary : Qt) ตะกอนตะพักลุ่มน  า กรวด ทราย  

ทรายแป้ง และศิลาแลง พบบริเวณอ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ตรงจุดเชื่อมต่อระหว่าง ลุ่มน  าสาขา

ห้วยสายบาตร (รหัส 0415) กับลุ่มน  าสาขาล าปาวตอนล่าง (รหัส 0419) มีเนื อที่ทั งสิ นประมาณ 8,845 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.28 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

3) หมวดหินมหาสารคาม (Maha SaraKham Formation : Kkk) เป็นหมวดหินที่มีอายุ

อยู่ในช่วงคลีเทเชียสช่วงบนจนถึงเทอร์เชียรีช่วงล่าง (Upper Cretaceous – Lower Tertiary) ที่มีอายุ

ประมาณ 6.5-1.8 ล้านปี ประกอบด้วยหินทรายแป้งและหินทราย สีน  าตาลแกมแดงและแดงอ่อน มีเกลือหิน

และยิปซั่มแทรกสลับ เป็นหมวดหินที่มีพื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน  านี  พบบริเวณถัดจากพื นที่ราบลุ่มแม่น  าขึ นมา

ทั งสองฝั่งของล าน  าชี มีเนื อที่ประมาณ 2,593,057 ไร่ หรือร้อยละ 81.47 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

4) หมวดหินโคกกรวด (Khok Kruat Formation : Kkk) เป็นหมวดหินที่มีอายุอยู่ในช่วง

คลีเทเชียส (Cretaceous) ที่มีอายุประมาณ 100-65 ล้านปี ประกอบด้วยหินทราย หินทรายแป้งและหิน

กรวดมน เนื อปูนปน เม็ดละเอียด สีแดงแกมเทา น  าตาลแกมแดงและแดงอ่อน พบบริเวณตอนบนของ       

ลุ่มน  าชีส่วนที่ 4 บริเวณจุดเชื่อมต่อกับลุ่มน  าล าน  ายัง (รหัส 0420) และลุ่มน  าย่อยล าปาวตอนล่าง                   

(รหัส 0419) หรือบริเวณต าบลขามเปี้ย ต าบลค าพอุง และต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอโพธิ์ชัย และต าบลนาอุดม 

ต าบลอุ่มเม่า และต าบลค านาดี อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื อที่ประมาณ 79,768 ไร่ หรือร้อยละ                

2.50 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

5) หมวดหินภูพาน (Phu Phan Formation : Kpp) เป็นหมวดหินที่มีอายุอยู่ในช่วง     

คลีเทเชียส (Cretaceous) ที่มีอายุประมาณ 140-100 ล้านปี ประกอบด้วยหินทรายและหินทรายเนื อเป็น

กรวด สีเทาแกมน  าตาล เทาแกมชมพูและส้ม มีชั นหนา รอยชั นขวางหินทรายแป้งและหินดินดาน สีน  าตาล  

แกมแดง พบอยู่บริเวณระหว่างหมวดหินเสาขรัว (Jsk) กับหมวดหินโคกกรวด (Kkk) ทางด้านทิศเหนือของ     

ลุ่มน  าสาขานี  ต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื อที่ประมาณ 20,334 ไร่ หรือร้อยละ 0.64              

ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 
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6) หมวดหินเสาขรัว (Soa Krua Formation : Jsk) เป็นหมวดหินที่มีอายุอยู่ในช่วง        

จูแรสสิกตอนกลาง (Middle Jurrassic) ที่มีอายุประมาณ 160-140 ล้านปี ประกอบด้วยหินทรายแป้งและ

หินทราย สีน  าตาลแกมม่วง เทาแกมม่วงและน  าตาลแกมแดง เนื อปูนปน พบบริเวณต าบลค าพอุง อ าเภอ     

โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับลุ่มน  าล าพะยัง (รหัส 0420) ทางด้านทิศเหนือของลุ่มน  านี              

มีเนื อที่ประมาณ 5,049 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

ตารางท่ี 4 สภาพธรณีวิทยา ลุ่มน ้าสาขาล้าน ้าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) 

หน่วยแผนที่ ค้าอธิบายหน่วยแผนที่ 
เนื อที่  

ไร ่ ร้อยละ 
แนวตะกอนน  าพา 
(Qa) 

ตะกอนน  าพาท่ีเป็นชั นของกรวด ทราย ทรายแป้งและ 
ดินตะกอนที่ถูกน  าพัดพามา 

475,766 14.95 

แนวตะกอน
ตะพักลุ่มน  า (Qt) 

ตะกอนตะพักลุ่มน  า กรวด ทราย ทรายแป้ง และศิลาแลง 8,845 0.28 

หมวดหิน
มหาสารคาม 
(Kms) 

หินทรายแป้งและหินทราย สีน  าตาลแกมแดงและแดงอ่อน  
มีเกลือหินและยิปซั่มแทรกสลับ ที่มีอายุประมาณ 6.5-1.8 
ล้านปี 

2,593,057 81.47 

หมวดหินโคก
กรวด (Kkk) 

หินทราย หินทรายแป้งและหินกรวดมน เนื อปูนปน  
เม็ดละเอียด สีแดงแกมเทา น  าตาลแกมแดงและแดงอ่อน  
ที่มีอายุราว 100-65 ล้านปี 

79,768 2.50 

หมวดหินภูพาน 
(Kpp) 

หินทรายและหินทรายเนื อเป็นกรวด สีเทาแกมน  าตาล  
เทาแกมชมพูและส้ม มีชั นหนา รอยชั นขวางหินทรายแป้ง
และหินดินดาน สีน  าตาลแกมแดง ทีมีอายุประมาณ  
140-100 ล้านปี 

20,334 0.64 

หมวดหินเสาขรัว 
(Jsk) 

หินทรายแป้งและหินทราย สีน  าตาลแกมม่วง เทาแกมม่วง
และน  าตาลแกมแดง เนื อปูนปน ที่มีอายุประมาณ 160-140 
ล้านปี 

5,049 0.16 

รวมเนื อที่ทั งสิ น 3,182,819 100.00 
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี (2522) 
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7.1.6 ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก้าเนิดดิน  

สภาพธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดินของลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่  4 (0416) 

ประกอบด้วย  

1) สัณฐานแบบเควสตา (cuesta) เป็นสัณฐานที่เกิดจากการเอียงตัวของชั นหินตามธรณี

โครงสร้าง ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก (plate - tectonics) และเม่ือมีแรงมากระท าต่อหิน ท าให้

เกิดการแตกหรือรอยเลื่อนในชั นหิน ท าให้เกิดการเอียงตัวของชั นหินและเกิดการคดโค้งของหินที่มีลักษณะ

ด้านลาดตามแนวเขา (dip slope) มีมุมเอียงเล็กน้อย มีวัตถุต้นก าเนิดดินจะเป็นหินเนื อละเอียด เช่น 

หินดินดานของหมวดหินเสาขรัว (Jsk) ซึ่งง่ายต่อการสลายตัวผุพัง โดยสัณฐานแบบเควสต้าพบได้ในลุ่มน  า

สาขานี บริเวณ ต าบลค าพอุง อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 2) สัณฐานที่เกิดจากอิทธิพลของธารน  าไหล ( fluvial land form) เกิดจากอิทธิพล          

ของน  า ในการกัดกร่อนและพัดพาเอาตะกอนไปตามความลาดเอียงของพื นที่ไปสู่พื นที่ที่อยู่ต่ า กว่า ซึ่งท าให้

เกิดภูมิสัณฐานแบบต่างๆ คือ 

(1) ที่ราบลุ่มน  าท่วมถึง (flood plain) เป็นพื นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ                

ที่ขนานเป็นแนวยาวไปตามล าน  าชี ซึ่งในพื นที่ลุ่มน  าย่อยนี  ได้แก่ ตะกอนน  าพา (Qa) ที่ประกอบด้วย               

2 ลักษณะ ได้แก่ สันดินริมน  า (river levee) เป็นคันดินที่เกิดขึ นตามธรรมชาติในหน้าน  าหลาก ล าน  าชีจะ    

พัดพาเอาตะกอนมาทับถมริมสองฝั่งแม่น  า ตะกอนที่ทับถมกันจะเกิดเป็นลักษณะเนินดินยาวติดฝั่งแม่น  าและ

ขนานไปตามริมน  า ซึ่งจะเห็นได้ชัดเมื่อน  าลด และที่ราบลุ่มหลังแม่น  า (river basin) เป็นพื นที่ลุ่มต่ าถัดลงมา

จากสันดินริมน  า มีลักษณะเป็นแอ่งและมักมีน  าท่วมขังในฤดูฝน  

(2) พื นที่เกือบราบ (plaination surface) เกิดจากตะกอนจ านวนมากที่ถูกพัดพา

ด้วยอิทธิพลของน  า ตามความลาดเอียงของพื นที่ มาทับถมบนพื นที่กว้างใหญ่ที่ซ้อนอยู่บนชั นหินแข็งพื นล่าง 

แล้วเกิดปรากฏการณ์ปรับระดับของพื นที่จากอิทธิพลของน  าและฝน พัดพาเอาตะกอนบางส่วนออกไป เป็น

ผลให้เกิดสภาพพื นที่ลดระดับ เกิดเป็นพื นที่มีความลาดชันหรือเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึง ลูกคลื่นลอน

ชัน ซึ่งในพื นที่ลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) นี มักพบบริเวณหน่วยหินมหาสารคาม (Kms) และ

แนวตะกอนตะพักลุ่มน  า (Qt) หรือบริเวณท่ีอยู่สูงถัดขึ นมาจากพื นที่ราบน  าท่วมถึง (flood plain) ซึ่งจ าแนก

พื นที่ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

ตะพักระดับต่ าของพื นที่ เกือบราบ ( lower part of planation surface) เป็น

บริเวณท่ีอยู่ถัดขึ นมาจากพื นที่ราบลุ่มหลังแม่น  า มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ราบเรียบหรือพื นที่เกือบราบ  
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ตะพักระดับกลางของพื นที่เกือบราบ (middle part of planation surface) เป็น

บริเวณที่อยู่สูงถัดขึ นมาจากตะพักระดับต่ า มีสภาพเป็นที่ดอน สภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด เกิดจากการ

ทับถมของตะกอนด้านบน และบางแห่งเกิดจากการสลายตัวของหินเบื องล่าง 

ตะพักระดับสูงของพื นที่เกือบราบ (higher part of planation surface) มีลักษณะ

เป็นเนิน มีสภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน เกิดจากการสลายตัวของหินเนื อหยาบและหินเนื อละเอียด เช่น  

หินทรายและหินดินดานที่อยู่เบื องล่าง 

7.1.7 ทรัพยากรดิน  

จากข้อมูลทรัพยากรดินของส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินมาตราส่วน 1 : 50,000 

(2530-2534) ได้ถูกน ามาใช้ประกอบการจัดท ารายงานการส ารวจจ าแนกดินหรือเป็นข้อมูลเพ่ือการศึกษา

สภาพปัญหาของทรัพยากรดินเพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  า จากการศึกษาพบว่า พื นที่

ลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) มีกลุ่มชุดดินทั งสิ น 25 กลุม่ชุดดิน 5 หน่วยแผนที่รวม และ 2 หน่วย

แผนที่พื นที่เบ็ดเตล็ด รวมทั งสิ น 32 หน่วยแผนที่ (ตารางที่ 5 และภาพที่ 9) ดังนี  

1) กลุ่มชุดดินที่ 4  

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก         

ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน  า พบในพื นที่ราบลุ่มหรือตะพักล าน  าระดับต่ า  สภาพพื นที่

ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินที่มีการพัฒนาการของดินน้อย การระบาย

น  าของดินค่อนข้างเลว มีน  าท่วมขังในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง                       

(pH 6.0-8.0) ดินจะแตกระแหงเป็นร่องกว้างและลึกเมื่อดินแห้ง และพบรอยไถลหรือก้อนปูนในหน้าตัดดิน 

ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : กลุ่มชุดดินนี ไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ถ้า

เป็นที่ลุ่มมากๆ จะมีปัญหาเรื่องน  าท่วมในฤดูฝน 

กลุ่มชุดดินที่ 4 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ  

หน่วยแผนที่ 4 : กลุ่มชุดดินที่ 4 ที่มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

224,342 ไร่ หรือร้อยละ 7.05 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

2) กลุ่มชุดดินที่ 5  

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุต้น

ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน  า พบในบริเวณที่ราบตะกอนน  าพา มีสภาพพื นที่เป็นที่ราบเรียบ มีความลาดชัน

น้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ มีการระบายน  าเลวหรือค่อนข้างเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย      
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(pH 5.5-6.5) แต่ถ้าดินมีก้อนปูนปะปน จะมีปฏิกิริยาเป็นกลางหรือเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) ความ

อุดมสมบูรณต์ามธรรมชาติปานกลาง 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ไม่ค่อยมีปัญหา  

กลุ่มชุดดินที่ 5 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ  

หน่วยแผนที่ 5 : กลุ่มชุดดินที่ 5 ที่มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ     

3,632 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

3) กลุ่มชุดดินที่ 6  

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุต้น

ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน  า พบในบริเวณที่ราบตะกอนน  าพา สภาพพื นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ        

มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน  าเลวถึงค่อนข้างเลว มีน  าแช่ขังในช่วงฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรด

จัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า บางพื นที่อาจขาดแคลน

น  าในระยะที่ฝนทิ งช่วงนาน 

กลุ่มชุดดินที่ 6 พบ 1 หน่วยแผนที ่คือ  

หน่วยแผนที่ 6 : กลุ่มชุดดินที่ 6 มีความลาดชัน  0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ      

120,615 ไร่ หรือร้อยละ 3.79 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา  

4) กลุ่มชุดดินที่ 7  
ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมาก          

ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน  า พบในบริเวณที่ราบตะกอนน  าพา  สภาพพื นที่

ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน  าค่อนข้างเลวถึงเลว มีน  าแช่ขัง

ในช่วงฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0) ความอุดมสมบูรณป์านกลาง 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ไม่ค่อยมีปัญหา 

กลุ่มชุดดินที่ 7 พบ 1 หน่วยแผนที่ดิน คือ 

หน่วยแผนที่ 7 : กลุ่มชุดดินที่ 7 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ        

13,602 ไร่ หรือร้อยละ 0.43 ของพื นทีลุ่่มน  าสาขา 

5) กลุ่มชุดดินที่ 16 

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินทรายแป้งหยาบหรือดินทรายแป้งละเอียด ดิน          

ลึกมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน  า พบบริเวณที่ราบตะกอนน  าพา สภาพพื นที่ราบเรียบถึง

ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน  าค่อนข้างเลวถึงเลว มีน  าแช่ขังในช่วงฤดูฝน 
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ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าถึง

ค่อนข้างต่ า 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และหน้าดินแน่นทึบ      

ท าให้ข้าวแตกกอได้ยาก 

กลุ่มชุดดินที่ 16  ประกอบด้วย 1 หน่วยแผนที่ คือ   

หน่วยแผนที่ 16 : กลุ่มชุดดินที่ 16 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

7,379 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

6) กลุ่มชุดดินที่ 17  

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิด

ดินพวกตะกอนล าน  าหรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถม

ของวัสดุเนื อหยาบ สภาพพื นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการระบายน  า

ค่อนข้างเลว ส่วนใหญ่มีน  าแช่ขังในช่วงฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) 

ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เนื อดินบนค่อนข้างเป็น

ทรายและมักจะขาดแคลนน  าถ้าใช้ปลูกข้าว 

กลุ่มชุดดินที่ 17  ประกอบด้วย 1 หน่วยแผนที่ คือ   

หน่วยแผนที่ 17 : กลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

946,259 ไร่ หรือร้อยละ 29.73 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

7) กลุ่มชุดดินที่ 18 

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิด

ดินพวกตะกอนล าน  าหรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถม

ของวัสดุเนื อหยาบ สภาพพื นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการระบายน  า

ค่อนข้างเลวถึงเลว ส่วนใหญ่มีน  าแช่ขังในช่วงฤดูฝน มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง 

(pH 6.0-8.0) ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าและมีเนื อดินบนค่อนข้าง                

เป็นทราย พืชมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดน  าหากใช้ท านา 

กลุ่มชุดดินที่ 18 ประกอบด้วย 1 หน่วยแผนที่ คือ    

หน่วยแผนที่ 18 : กลุ่มชุดดินที่ 18 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

67,098 ไร่ หรือร้อยละ 2.11 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 
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8) กลุ่มชุดดินที่ 20  

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบหรือดินร่วนละเอียดที่เป็นดินเค็ม       

ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน  าหรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือจากการ

สลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื อหยาบที่มีชั นหินเกลือรองรับอยู่  หรืออาจได้รับอิทธิพล

จากการแพร่กระจายของเกลือทางผิวดิน สภาพพื นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน                      

0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน  าค่อนข้างเลว มีน  าแช่ขังในช่วงฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่าง

จัด (pH 6.0-8.5) ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เป็นดินเค็ม ซึ่งจะมีปริมาณธาตุโซเดียมสูงจนเป็นพิษต่อพืช 

เนื อดินค่อนข้างเป็นทราย และมีโครงสร้างของดินไม่ดี ค่อนข้างแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

กลุ่มชุดดินที่ 20 ประกอบด้วย 1 หน่วยแผนที่ คือ  

หน่วยแผนที่ 20 : กลุ่มชุดดินที่ 20 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

1,943 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

9) กลุ่มชุดดินที่ 21 

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดิน

พวกตะกอนล าน  า พบบริเวณที่ราบตะกอนน  าพาที่เป็นส่วนต่ าของสันดินริมน  า มีสภาพพื นที่ราบเรียบหรือ

ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการระบายน  าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว มีน  าแช่ขัง

ในช่วงฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0) ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : อาจมีปัญหาน  าไหลบ่าท่วมขังในฤดูฝน  

กลุ่มชุดดินที่ 21 ประกอบด้วย 1 หน่วยแผนที่ คือ  

หน่วยแผนที่ 21 : กลุ่มชุดดินที่ 21 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ      

6,960 ไร่ หรือร้อยละ 0.22 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

10) กลุ่มชุดดินที่ 22 

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดิน

พวกตะกอนล าน  าหรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ีหรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของ

วัสดุเนื อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการระบาย

น  าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง ส่วนใหญ่มีน  าแช่ขังในช่วงฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง       

(pH 4.5-7.0) ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 
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ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เนื อดินค่อนข้างเป็นทราย 

มีความสามารถในการอุ้มน  าต่ า มักพบปัญหาการขาดแคลนน  าในฤดูเพาะปลูก 

กลุ่มชุดดินที่ 22 ประกอบด้วย 1 หน่วยแผนที่ ได้แก่   

หน่วยแผนที่ 22 : กลุ่มชุดดินที่ 22 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

4,935 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

11) กลุ่มชุดดินที่ 24  

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินทราย ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวก

ตะกอนล าน  าหรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุ

เนื อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน  า

ค่อนข้างเลวถึงดีมากเกินไป มีน  าแช่ขังในช่วงฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง (pH 5.0-7.0) 

ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เนื อดินเป็นทรายจัด มีความสามารถในการอุ้มน  า

ต่ า พืชมักแสดงอาการขาดน  าในช่วงฝนทิ ง และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

กลุ่มชุดดินที่ 24 ประกอบด้วย 1 หน่วยแผนที่ ได้แก่   

หน่วยแผนที่ 24 : กลุ่มชุดดินที่ 24 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

374,292 ไร่ หรือร้อยละ 11.76 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

12) กลุ่มชุดดินที่ 25 
ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวปนชิ นส่วนหยาบมากกว่า      

ร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื นหรือตื นมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิด

ดินพวกตะกอนน  าพาหรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถม

ของวัสดุเนื อหยาบวางทับอยู่บนชั นหินผุ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 

เปอร์เซ็นต์ การระบายน  าค่อนข้างเลว มีน  าแช่ขังในช่วงฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง       

(pH 4.5-7.0) ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เป็นดินตื น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และมีโอกาสที่

จะขาดน  าได้ง่ายในช่วงฤดูเพาะปลูก บางแห่งมีเนื อดินบนค่อนข้างเป็นทราย 

กลุ่มชุดดินที่ 25 ประกอบด้วย 1 หน่วยแผนที่ คือ   

หน่วยแผนที่ 25 : กลุ่มชุดดินที่ 25 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

12,157 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



59 
 

13) กลุ่มชุดดินที่ 33  

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด ดินลึกมาก มีวัตถุต้นก าเนิดดิน

เป็นพวกตะกอนล าน  า พบบนสันดินริมน  าเก่า เนินตะกอนรูปพัดหรือที่ราบตะกอนน  าพา พบบริเวณพื นที่ดอน

ที่มีสภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน  าของดินดี ปฏิกิริยา

ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงด ี

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้ประโยชน์ 

กลุ่มชุดดินที่ 33 ประกอบด้วย 1 หน่วยแผนที่ คือ   

หน่วยแผนที่ 33B : กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ         

951 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

14) กลุ่มชุดดินที่ 35  

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิด

ดินพวกตะกอนล าน  า หรือการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของ

วัสดุเนื อหยาบที่ส่วนใหญ่มาจากหินตะกอน สภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน มี

ความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์ มีการระบายน  าดีถึงดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด 

(pH 4.5-5.5) ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เนื อดินค่อนข้างเป็นทรายและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทะลายของหน้าดิน 

กลุ่มชุดดินที่ 35 ประกอบด้วย 3 หน่วยแผนที่ มีเนื อที่รวมประมาณ 456,833 ไร่ หรือ     

ร้อยละ 14.35 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ได้แก่   

หน่วยแผนที่ 35B : กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

441,283 ไร่ หรือร้อยละ 13.86 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

หน่วยแผนที่ 35C : กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

14,919 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

หน่วยแผนที่ 35D : กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

631 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

15) กลุ่มชุดดินที่ 38 

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก มีวัตถุต้นก าเนิดดินเป็น

พวกตะกอนล าน  าที่มีลักษณะการทับถมเป็นชั นๆ ของตะกอนล าน  าในแต่ละช่วงเวลา พบบนสันดินริมน  าหรือ

ที่ราบตะกอนน  าพา สภาพพื นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน  า
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ค่อนข้างดีถึงดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 4.5-6.5) ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

ปานกลาง  

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินกลุ่มนี ไม่มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ ยกเว้นในช่วง  

ฤดูฝน น  าในล าน  าอาจเอ่อล้นฝั่ง ท าความเสียหายให้แก่พืชผลได้ 

กลุ่มชุดดินที่ 38 ประกอบด้วย 1 หน่วยแผนที่ คือ   

หน่วยแผนที่ 38 : กลุ่มชุดดินที่ 38 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

31,124 ไร่ หรือร้อยละ 0.98 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

16) กลุ่มชุดดินที่ 40 

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดิน

พวกตะกอนล าน  า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถม

ของพวกวัสดุเนื อหยาบ ที่มีสภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 

เปอร์เซ็นต์ การระบายน  าค่อนข้างดีถึงดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ความอุดม

สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า  

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เนื อดินค่อนข้างเป็นทราย พืชที่ปลูกมีโอกาสเสี่ยง

ต่อการขาดแคลนน  าได้ง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าและมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง 

กลุ่มชุดดินที่ 40 ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ มีเนื อที่รวมประมาณ 37,412 ไร่ หรือร้อยละ 

1.17 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ได้แก่  

หน่วยแผนที่ 40B : กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

36,718 ไร่ หรือร้อยละ 1.15 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

หน่วยแผนที่ 40C : กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

694 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

17) กลุ่มชุดดินที่ 44 

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินทราย ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวก

ตะกอนล าน  า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของพวกวัสดุเนื อหยาบ พบบริเวณพื นที่ดอน มีสภาพพื นที่

เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกค่ืนลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์ มีการระบายน  าดีมากเกินไป 

ปฏิกิริยาดินโดยมากจะเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0) ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 
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ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เนื อดินเป็นทรายจัดและหนามาก พืชมีโอกาสขาด

น  าได้ง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าและโครงสร้างไม่ดี บริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการ    

ชะล้างพังทลายของหน้าดิน 

กลุ่มชุดดินที่ 44 ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ มีเนื อที่รวมประมาณ 312,876 ไร่ หรือ     

ร้อยละ 9.83 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ได้แก่   

หน่วยแผนที่ 44B : กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

311,240 ไร่ หรือร้อยละ 9.78 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

หน่วยแผนที่ 44C : กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

1,636 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

18) กลุ่มชุดดินที่ 49 

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวปนชิ นส่วนหยาบที่เป็นลูกรัง 

ปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ดินตื นถึงตื นมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน  า หรือ

จากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมในระยะทางไม่ไกลมาก

นัก ของวัตถุต้นก าเนิดดินที่มาจากวัสดุเนื อค่อนข้างหยาบ วางทับอยู่บนชั นดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของ

หินพื นหรือจากวัตถุต้นก าเนิดดินที่ต่างชนิดต่างยุคกัน พบบริเวณพื นที่ดอน มีสภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด

เล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการระบายน  าดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรด

เล็กน้อย (pH 5.0-6.5) ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เป็นดินตื นและมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า บางแห่งมี

ก้อนศิลาแลงโผล่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเป็นอุปสรรคต่อการเขตกรรม บริเวณที่มีความลาดชันสูงเกิดการ    

ชะล้างพังทลายของหน้าดินอย่างรุนแรง 

กลุ่มชุดดินที่ 49 ประกอบด้วย 1 หน่วยแผนที่ คือ  

หน่วยแผนที่ 49B : กลุ่มชุดดินที่ 49 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

5,803 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

19) กลุ่มชุดดินที่ 60  

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก พบบริเวณพื นที่เนิน

ตะกอน เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิดที่เกิดจากตะกอนล าน  า พัดพามาทับถมกัน มีสภาพพื นที่ลูกคลื่น

ลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน  าดีถึงดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก

ถึงเป็นกลาง (pH 5.0-7.0) ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

กลุ่มชุดดินที่ 60 ประกอบด้วย 1 หน่วยแผนที่ คือ   
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หน่วยแผนที่ 60B : กลุ่มชุดดินที่ 60 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

20,259 ไร่ หรือร้อยละ 0.64 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

20) กลุ่มชุดดินที่ 61 

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวปนเศษหินมาก ประกอบด้วย

ดินหลายชนิดปะปนกัน ดินตื นถึงตื นมาก เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื อหยาบแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถม

กันในบริเวณพื นที่ลาดเชิงเขา ลักษณะและสมบัติดินไม่แน่นอน ขึ นอยู่กับชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดินในบริเวณ

นั น สภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 เปอร์เซ็นต์ การระบายน  า

ของดินดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน

ประมาณ 5.5-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : กลุ่มดินนี ไม่ควรน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

เนื่องจากมีปัญหาหลายประการที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติเพ่ือรักษา

แหล่งต้นน  าล าธาร 

กลุ่มชุดดินที่ 61 ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ มีเนื อที่รวมประมาณ 4,926 ไร่ หรือ            

ร้อยละ 0.15 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ได้แก่ 

หน่วยแผนที่ 61C : กลุ่มชุดดินที่ 61 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

1,423 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

หน่วยแผนที่ 61D : กลุ่มชุดดินที่ 61 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

3,503 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

21) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 6 และกลุ่มชุดดินที่ 7 

ลักษณะสมบัติดินเหมือนกับกลุ่มชุดดินที่ 6 และกลุ่มชุดดินที่ 7 โดยทั งสองกลุ่มชุดดิน   

ไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ สัดส่วน 50 : 50 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า 

หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 6 และกลุ่มชุดดินที่ 7 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 6/7 : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 6 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ และ       

กลุ่มชุดดินที่ 7 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50 : 50 มีเนื อที่ประมาณ 14,866 ไร่ หรือร้อยละ 

0.47 ของพื นทีลุ่่มน  าสาขา 

22) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 6 และกลุ่มชุดดินที่ 21 

ลักษณะสมบัติดินเหมือนกับกลุ่มชุดดินที่ 6 และกลุ่มชุดดินที่ 21 โดยทั งสองกลุ่ม ชุดดินไม่

สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ สัดส่วน 50 : 50 
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ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 6 และกลุ่มชุดดินที่ 21 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 6/21 : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 6 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ และ

กลุ่มชุดดินที่ 21 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50 : 50 มีเนื อทีป่ระมาณ 886 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 

ของพื นทีลุ่่มน  าสาขา 

23) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 และกลุ่มชุดดินที่ 18 

ลักษณะสมบัติดินเหมือนกับกลุ่มชุดดินที่ 17 และกลุ่มชุดดินที่ 18 โดยทั งสองกลุ่มชุดดิน   

ไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ สัดส่วน 50 : 50  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าถึงปานกลาง 

หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 และกลุ่มชุดดินที่ 18 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 17/18 : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ และ

กลุ่มชุดดินที่ 18 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50 : 50 มีเนื อที่ประมาณ 30,314 ไร่ หรือร้อยละ 

0.95 ของพื นทีลุ่่มน  าสาขา 

24) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 และกลุ่มชุดดินที่ 24 

ลักษณะสมบัติดินเหมือนกับกลุ่มชุดดินที่ 17 และกลุ่มชุดดินที่ 24 โดยทั งสองกลุ่มชุดดิน   

ไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ สัดส่วน 50 : 50 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 และกลุ่มชุดดินที่ 24 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 

หน่วยแผนที่ 17/24 : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ และ

กลุ่มชุดดินที่ 24 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50 : 50 มีเนื อที่ประมาณ 114,451 ไร่ หรือ               

ร้อยละ 3.60 ของพื นทีลุ่่มน  าสาขา 

25) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 และกลุ่มชุดดินที่ 25 

ลักษณะสมบัติดินเหมือนกับกลุ่มชุดดินที่ 17 และกลุ่มชุดดินที่ 25 โดยทั งสองกลุ่มชุดดิน   

ไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ สัดส่วน 50 : 50 

โดยทั งสองกลุ่มชุดดินไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าและเป็นดินตื น         

ถึงดินลึกปานกลาง 

หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 และกลุ่มชุดดินที่ 25 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
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หน่วยแผนที่ 17/25 : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ และ

กลุ่มชุดดินที่ 25 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50 : 50 มีเนื อที่ประมาณ 28,632 ไร่ หรือ                 

ร้อยละ 0.90 ของพื นทีลุ่่มน  าสาขา 

26) หน่วยแผนที่เบ็ดเตล็ด  

มีเนื อที่รวมประมาณ 340,272 ไร่ หรือร้อยละ 10.69 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ประกอบ    

ไปด้วย 2 หน่วยแผนที่เบ็ดเตล็ด ดังนี  

หน่วยแผนที่ U : พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื อที่ประมาณ 234,598 ไร่ หรือ              

ร้อยละ 7.37 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

หน่วยแผนที่ W : พื นที่แหล่งน  า มีเนื อที่ประมาณ 105,674 ไร่ หรือร้อยละ 3.32               

ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

ตารางท่ี 5 ทรัพยากรดินในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาล้าน ้าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416)  

หน่วย
แผนที่ 

ค้าอธิบาย 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
4  กลุ่มชุดดินที่ 4 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์   224,342  7.05 
5  กลุ่มชุดดินที่ 5 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์      3,632  0.11 
6  กลุ่มชุดดินที่ 6 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์   120,615  3.79 
7  กลุ่มชุดดินที่ 7 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์     13,602  0.43 
16  กลุ่มชุดดินที่ 16 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์      7,379  0.23 
17  กลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์   946,259  29.73 
18  กลุ่มชุดดินที่ 18 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์     67,098  2.11 
20  กลุ่มชุดดินที่ 20 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์      1,943  0.06 
21  กลุ่มชุดดินที่ 21 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์      6,960  0.22 
22  กลุ่มชุดดินที่ 22 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์      4,935  0.16 
24  กลุ่มชุดดินที่ 24 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์   374,292  11.76 
25  กลุ่มชุดดินที่ 25 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์     12,157  0.38 
33B  กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์         951  0.03 
35B  กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   441,283  13.86 
35C  กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์     14,919  0.47 
35D  กลุ่มชุดดินที่ 35 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์         631  0.02 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

หน่วย
แผนที่ 

ค้าอธิบายหน่วยแผนที่ 
เนื อที่  

ไร ่ ร้อยละ 
38  กลุ่มชุดดินที่ 38 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์     31,124  0.98 
40B  กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์     36,718  1.15 
40C  กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์         694  0.02 
44B  กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   311,240  9.78 
44C  กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์      1,636  0.05 
49B  กลุ่มชุดดินที่ 49 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์      5,803  0.18 
60  กลุ่มชุดดินที่ 60 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์     20,259  0.64 
61C  กลุ่มชุดดินที่ 61 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์      1,423  0.04 
61D  กลุ่มชุดดินที่ 61 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์      3,503  0.11 

.6/7 
หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 6 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ และ   
กลุ่มชุดดินที่ 7 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50 : 50 

    14,866  0.47 

.6/21 
หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 6 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ และ     
กลุ่มชุดดินที่ 21 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50 : 50 

        886  0.03 

17/18 
หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ และ 
กลุ่มชุดดินที่ 18 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50 : 50 

    30,314  0.95 

17/24 
หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ และ
กลุ่มชุดดินที่ 24 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50 : 50 

  114,451  3.60 

17/25 
หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 17 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ และ
กลุ่มชุดดินที่ 25 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50 : 50 

    28,632  0.90 

U  พื นที่ชุมชน 234,598 7.37 
W  พื นทีแ่หล่งน  า 105,674 3.32 

รวมเนื อที่ทั งหมด 3,182,819 100.00 

ที่มา : ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน (2530-2534) 
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ภาพที่ 9 ทรัพยากรดิน ลุ่มน ้าสาขาล้าน ้าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) 
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7.1.8 ปัญหาทรัพยากรดิน  

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดิน บริเวณพื นที่ลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4         

(รหัส 0416) สามารถสรุปปัญหาทรัพยากรดินได้ดังนี  (ตารางท่ี 6 และภาพที่ 10) 

1) ปัญหาดินทราย มีเนื อที่รวมประมาณ 687,168 ไร่ หรือร้อยละ 21.59 ของพื นที่            

ลุ่มน  าสาขา สามารถแบ่งได้ดังนี  

1.1) เป็นพื นที่ดินทรายในที่ลุ่ม มีเนื อที่ประมาณ 374,292 ไร่ หรือร้อยละ 11.76         

ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ได้แก่ หน่วยแผนที่ 24  

1.2) เป็นดินทรายในที่ดอน มีเนื อที่ประมาณ 312,876 ไร่ หรือร้อยละ 9.83               

ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ได้แก่ หน่วยแผนที่ 44B และ 44C 

2) ปัญหาดินตื นปนกรวดหรือเศษหิน มีเนื อที่รวมประมาณ 22,886 ไร่ หรือร้อยละ 0.71 

ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา สามารถแบ่งได้ดังนี  

2.1) เป็นดินปนกรวดในพื นที่ลุ่ม 12,157 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

ได้แก่ หน่วยแผนที่ 25  

2.2) ดินปนกรวดหรือเศษหินในที่ดอน มีเนื อที่ทั งสิ น 10,729 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 

ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ได้แก่ หน่วยแผนที่ 49B, 61C และ 61D  

3) ปัญหาดินเค็ม มีเนื อทีร่วมประมาณ 1,943 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ หน่วยแผนที่ 20 

4) ปัญหาดินความอุดมสมบูรณ์ต่้า  มีเนื อที่รวมประมาณ 1,698,950 ไร่  หรือ                 

ร้อยละ 53.38 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา สามารถแบ่งได้ดังนี  

4.1) ดินความอุดมสมบูรณ์ต่ าในที่ลุ่ม มีเนื อที่รวมประมาณ 1,184,446 ไร่ หรือ                 

ร้อยละ 37.22 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ได้แก่ หน่วยแผนที่ 6 16 17 18 21 22 6/21 และ 17/18  

4.2) เป็นดินความอุดมสมบูรณ์ต่ าในที่ดอน มีเนื อที่รวมประมาณ 514,504 ไร่ หรือ      

ร้อยละ 16.16 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ได้แก่ หน่วยแผนที่ 35B 35C 35D 40B 40C และ 60 

5) ปัญหาดินความอุดมสมบูรณ์ต่้าในที่ลุ่ม/ดินอุดมสมบูรณ์ปานกลางในที่ลุ่ม มีเนื อที่

รวมประมาณ 14,866 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ได้แก่ หน่วยแผนที่ 6/7  

6) ปัญหาดินอุดมสมบูรณ์ต่้าในที่ลุ่ม/ดินทรายในที่ลุ่ม มีเนื อทีร่วมประมาณ 114,451 ไร่ 

หรือร้อยละ 3.60 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ได้แก่ หน่วยแผนที่ 17/24 

7) ปัญหาดินอุดมสมบูรณ์ต่้าในพื นที่ลุ่ม/ดินตื นในที่ลุ่ม มีเนื อทีร่วมประมาณ 28,632 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.90 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ได้แก่ หน่วยแผนที่ 17/25 
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8) ดินที่ไม่มีปัญหา มีเนื อที่รวมประมาณ 273,651 ไร่ หรือ ร้อยละ 8.60 ของพื นที่          

ลุ่มน  าสาขา สามารถแบ่งได้ดังนี   

8.1) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางในที่ลุ่ม 241,576 ไร่ หรือร้อยละ 7.59              

ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ได้แก่ หน่วยแผนที่ 4 5 และ 7  

8.2) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางบนที่ดอน 32,075 ไร่ หรือร้อยละ 1.01               

ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ได้แก่ หน่วยแผนที่ 33B และ 38 

9) พื นที่อื่นๆ มีเนื อที่รวมประมาณ 340,272 ไร่ หรือร้อยละ 10.69 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

ได้แก่ พื นที่ชุมชน ได้แก่ หน่วยแผนที่ U มีเนื อที่ประมาณ 234,598 ไร่ หรือร้อยละ 7.37 ของพื นที่                  

ลุ่มน  าสาขา และพื นที่แหล่งน  า ได้แก่ หน่วยแผนที่ W มีเนื อที่ประมาณ 105,674 ไร่ หรือร้อยละ 3.32          

ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา  

ตารางท่ี 6 ปัญหาทรัพยากรดิน พื นที่ลุ่มน ้าสาขาล้าน ้าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) 

ประเภทปัญหา 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

1. ปัญหาดินทราย 687,168 21.59 

1.1 ดินทรายในที่ลุ่ม 374,292 11.76 

1.2 ดินทรายบนที่ดอน 312,876 9.83 

2. ปัญหาดินตื นปนกรวดหรือเศษหิน 22,886 0.71 

2.1 ดินตื นปนกรวดหรือเศษหินในที่ลุ่ม 12,157 0.38 

2.2 ดินตื นปนกรวดหรือเศษหินบนที่ดอน  10,729 0.33 

3. ปัญหาดินเค็ม   1,943 0.06 

 4. ปัญหาดินความอุดมสมบูรณ์ต่้า 1,698,950 53.38 

4.1 ดินความอุดมสมบูรณ์ต่ าในที่ลุ่ม 1,184,446 37.22 

4.2 ดินความอุดมสมบูรณ์ต่ าบนที่ดอน 514,504 16.16 

 5. ปัญหาดินอุดมสมบูรณ์ต่้าในที่ลุ่ม/ดินอุดมสมบูรณ์ปานกลางในที่ลุ่ม 14,866 0.47 

 6. ปัญหาดินอุดมสมบูรณ์ต่้าในที่ลุ่ม/ดินเป็นทรายในที่ลุ่ม 114,451 3.60 

 7. ดินอุดมสมบูรณ์ต่้าในพื นที่ลุ่ม/ดินตื นในที่ลุ่ม 28,632 0.90 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

ประเภทปัญหา 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

 8. ดินที่ไม่มีปัญหา  273,651 8.60 

8.1 ดินอุดมสมบูรณ์ปานกลางในที่ลุ่ม 241,576 7.59 

8.2 ดินอุดมสมบูรณ์ปานกลางบนที่ดอน 32,075 1.01 

 9. พื นที่อ่ืนๆ 340,272 10.69 

รวมเนื อที่ทั งสิ น 3,182,819 100.00 
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7.1.9 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา

ล้าน ้าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ทรัพยากรทางกายภาพของลุ่มน  าสาขาแม่น  าชีส่วนที่  4              

(รหัส 0416) สามารถสรุปได้ดังนี  

ลักษณะโดยทั่วไป มีลักษณะความลาดเทจากพื นที่สันขอบของลุ่มน  าด้านทิศตะวันตกเฉียง

เหนือของพื นที่ เข้าหาพื นที่ตอนกลางของลุ่มน  าบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น  า โดยมีล าน  าชีซึ่งเป็นลุ่มน  าสายหลักพาด

ผ่านบริเวณตอนกลางของพื นที่ มีความลาดชันของพื นที่โดยประมาณ 0-20 เปอร์เซนต์และมีความสูงจาก

ระดับทะเลปานกลาง 135-288 เมตร 

 ทรัพยากรน  า ประกอบด้วยล าน  าสายหลัก 10 สาย ครอบคลุมพื นที่รับน  า 2,622             

ตารางกิโลเมตร หรือ 1,638,750 ไร่ และมีหนอง บึง และอ่างเก็บน  าที่ส าคัญเพ่ือการเกษตรทั งสิ นจ านวน 10 

แห่ง ครอบคลุมพื นที่ประมาณ 12,738 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

สภาพการใช้ที่ดิน การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (A) มีเนื อที่รวมทั งสิ นประมาณ 

2,509,401 ไร่ หรือร้อยละ 78.84 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ป่าไม้ (F) มีเนื อทีร่วมทั งสิ น 107,135 ไร่ หรือ

ร้อยละ 3.37 ของพื นทีลุ่่มน  าสาขา พื นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื อทีท่ั งสิ นประมาณ 226,011 ไร่ หรือร้อยละ 7.10 

ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื อทีท่ั งสิ นประมาณ 234,598 ไร่ หรือร้อยละ 7.37 

ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา และพื นที่แหล่งน  า (W) มีเนื อที่รวมทั งสิ น 105,674 ไร่ หรือร้อยละ 3.32 ของพื นที่        

ลุ่มน  าสาขา 

ด้านทรัพยากรดินในพื นที่ลุ่มน  าสาขา พบว่าดินส่วนใหญ่เป็นดินที่มีข้อจ ากัดในการใช้

ประโยชน์ที่ดิน โดยสามารถสรุปลักษณะของปัญหาดินได้ดังนี   

1) ปัญหาทรัพยากรดินที่เป็นดินทราย มีเนื อที่รวมประมาณ 687,168 หรือร้อยละ 

21.59 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา โดยในที่ลุ่มพบปัญหาดินทราย มีเนื อที่ประมาณ 374,292 ไร่ หรือร้อยละ 11.76 

ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา และบนพื นที่ดอนพบปัญหาดินทราย มีเนื อที่ประมาณ 312,876 ไร่ หรือร้อยละ 9.83 

ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา  

2) ปัญหาดินตื นปนกรวดหรือเศษหิน มีเนื อที่รวมประมาณ 22,886 ไร่ หรือร้อยละ 

0.71 ของพื นที่ลุ่มน  า โดยในที่ลุ่มพบปัญหาดินตื นปนกรวดมีเนื อที่ทั งสิ น 12,157 ไร่ หรือร้อยละ 0.38        

ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา และบนพื นที่ดอนพบปัญหาดินตื นปนกรวดหรือเศษหิน มีเนื อที่ทั งสิ น 10,729 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.33 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา  

3) ปัญหาดินเค็ม มีเนื อที่รวมประมาณ 1,943 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของพื นที่                

ลุ่มน  าสาขา  
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4) ปัญหาดินความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเนื อที่รวมทั งสิ นประมาณ 1,698,950 ไร่ หรือ   

ร้อยละ 53.38 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา โดยแยกเป็นปัญหาดินความอุดมสมบูรณ์ต่ าในที่ลุ่ม มีเนื อที่ประมาณ 

1,184,446 ไร่ หรือร้อยละ 37.22 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา เป็นปัญหาดินความอุดมสมบูรณ์ต่ าในที่ดอน มีเนื อที่

ประมาณ 514,504 ไร่ หรือร้อยละ 16.16 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา  

5) ปัญหาดินอุดมสมบูรณ์ต่ าในที่ลุ่มและดินอุดมสมบูรณ์ปานกลางในที่ลุ่ม มีเนื อที่

ประมาณ 14,866 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

6) ปัญหาดินอุดมสมบูรณ์ต่ าและเป็นดินทรายจัดในที่ลุ่ม มีเนื อท่ีประมาณ 114,451 ไร่ 

หรือร้อยละ 3.60 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

7) ปัญหาดินอุดมสมบูรณ์ต่ าและเป็นดินตื นปนกรวดหรือเศษหินในที่ลุ่ม  มีเนื อที่

ประมาณ 28,632 ไร่ หรือร้อยละ 0.90 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

8) ดินที่ไม่ค่อยมีปัญหา มีเนื อที่ประมาณ 273,651 ไร่ หรือร้อยละ 8.60 ของพื นที่ลุ่ม

น  าสาขา โดยแบ่งเป็นดินความอุดมสมบูรณ์ปานกลางในที่ลุ่ม มีเนื อที่ประมาณ 241,576 ไร่ หรือร้อยละ 7.59 

ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา และเป็นดินความอุดมสมบูรณ์ปานกลางบนที่ดอน มีเนื อที่ประมาณ 32,075 ไร่ หรือ

ร้อยละ 1.01 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

จากข้อมูลผลการวิเคราะห์พื นที่เหล่านี  ได้น าไปสู่การพิจารณาคัดเลือกพื นที่เขตพัฒนา

ที่ดินลุ่มน  า ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาที่ดินระดับเขต ได้พิจารณาคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  า    

ห้วยกุดรัง เป็นพื นที่ตัวแทนของลุ่มน  าสาขาแม่น  าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) ที่พบปัญหาหลักส าหรับเป็นเขต

พัฒนาที่ดิน 
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7.2 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน    

ลุ่มน ้าห้วยกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

7.2.1 ที่ตั งและอาณาเขต  

พื นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าห้วยกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในพื นที่ลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วน

ที่ 4 (รหัส 0416) ลุ่มน  าหลักแม่น  าชี (รหัส 04) มีเนื อที ่211,312 ไร่ ตั งอยู่ระหว่างพิกัด UTM ที่ 270000 ถึง 

295000 ตะวันออก และ 176700 ถึง 1787000 เหนือ บริเวณระวางแผนที่ 5540 I 5541II 5641III และ 

5640 IV ครอบคลุมพื นที่ ต าบลภูเหล็ก ต าบลหินตั ง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต าบลกุดรัง ต าบลนา

โพธิ์ ต าบลเลิงแฝก ต าบลหนองแวง ต าบลห้วยเตย อ าเภอกุดรัง ต าบลดอนกลาง ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอ

โกสุมพิสัย ต าบลบรบือ ต าบลวังไชย ต าบลวังใหม่ ต าบลหนองคูขาด ต าบลหนองสิม อ าเภอบรบือ จังหวัด

มหาสารคาม มีอาณาเขตติดต่อดังนี  (ภาพท่ี 11) 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ บ้านวังขอนจิก ต าบลหนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย บ้านโนน-

สะอาด บ้านหนองหญ้าม้า บ้านโนนงาม และบ้านวังโจด ต าบลห้วยเตย 

อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บ้านพงโพด บ้านพงสว่าง ต าบลหนองสิม อ าเภอบรบือ  

จังหวัดมหาสารคาม 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บ้านธรรมพัฒนา บ้านหนองโดน และบ้านพัฒนา ต าบลนาโพธิ์

อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม และติดขอบเขตต าบลภูเหล็ก ต าบล 

หินตั ง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

ทิศใต ้ ติดต่อกับ บ้านหนองแวง บ้านหนองแวงใต้ บ้านโชคชัยศรี ต าบล     

หนองแวง อ าเภอกุดรัง บ้านวังไฮ บ้านวังทอง ต าบลวังไชย และขอบเขต

ต าบลหนองคูขาด อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
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7.2.2 สภาพภูมิอากาศและสมดุลน ้า  

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดมหาสารคาม เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Tropical 

Savanah Climate “Aw”) หมายถึง บริเวณที่มีอากาศร้อนชื นมีฝนตกชุกเฉพาะในช่วงฤดูฝนและไม่มีฤดู

หนาวที่แท้จริง  

จากลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยในคาบ 50 ปี (พ.ศ. 2503 -2552) ของกรม

อุตุนิยมวิทยา จังหวัดมหาสารคาม (2553) พบว่ามีลักษณะภูมิอากาศดังนี  (ตารางท่ี 7) 

1) อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั งปี 27.2 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือน

เมษายน 30.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 23.4 องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม  

2) ความชื นสัมพัทธ์ตลอดทั งปีเฉลี่ยเท่ากับ 74 เปอร์เซ็นต์ โดยความชื นสัมพัทธ์เฉลี่ย

สูงสุดจะอยู่ในเดือนกันยายน เท่ากับ 83 เปอร์เซ็นต์ และต่ าสุดในเดือนมีนาคม เท่ากับ 65 เปอร์เซ็นต์  

3) ปริมาณน  าฝนเฉลี่ย ที่ตกในพื นที่จังหวัดมหาสารคามตลอดทั งปีเท่ากับ 1,249.6 

มิลลิเมตร โดยเป็นปริมาณน  าฝนเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกันยายน เท่ากับ 243.3 มิลิเมตร และปริมาณฝนตกน้อย

ที่สุดเดือนมกราคม เท่ากับ 2.5 มิลลิเมตร โดยมีจ านวนวันฝนตกเฉลี่ยตลอดทั งปี 103 วัน และฝนตกบ่อยครั ง

ที่สุดในเดือน สิงหาคมและเดือนกันยายน 17 วัน ในขณะที่เดือนมกราคมมีจ านวนวันฝนตกน้อยที่สุดคือ        

1 วัน 

4) ค่าการคายระเหยของน  าตลอดทั งปีเฉลี่ยรวม 1,636.0 มิลลิเมตร โดยการคายระเหย

ของน  าสูงสุด 171.8 มิลลิเมตร ในเดือนเมษายน และการคายระเหยของน  าต่ าสุด 71.4 มิลลิเมตร ในเดือน

ธันวาคม 

5) สภาพสมดุลน  าเพ่ือการเกษตร เป็นการคาดคะเนการระเหยของน  าจากดินและการ  

คายน  าจากพืชหรือเรียกว่า ค่า 0.5 ศักย์การคายระเหย (potential evapotranspiration : 0.5 PET) ซึ่ง

พิจารณาช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช จากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน  าฝนที่ได้รับเข้ามาใน

พื นที่ และค่าศักย์การคายระเหยของน  าที่แสดงถึงปริมาณน  าที่สูญเสียไป ถ้าค่าของปริมาณน  าฝนเท่ากับค่า

ศักย์การ คายระเหยน  า ก็จะไม่เกิดช่วงการขาดแคลนน  าและไม่มีน  ามากเกินพอ แต่ถ้าปริมาณน  าฝนสูงกว่าค่า

ศักย์การคายระเหยน  า นั่นหมายถึงจะมีน  าเหลือท าให้เกิดช่วงน  ามากเกินพอ ถ้าปริมาณน  าฝนน้อยกว่าค่าศักย์

การคายระเหยน  าก็จะเกิดการขาดแคลนน  า จากภาพที่ 12 กราฟแสดงสภาพการสมดุลของน  าของจังหวัด

มหาสารคาม สามารถสรุปได้ดังนี   

ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืชไม่ชอบน  ามากมีสามช่วง คือ ช่วงกลางเดือน

เมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมและช่วงกลางถึงปลายเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มี

ความชื นในดินเพียงพอและสามารถปลูกพืชในช่วงนี ได้  ส าหรับในปลายเดือนตุลาคม ปริมาณน  าฝนจะเริ่ม

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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น้อยกว่าค่าศักย์การระเหยน  าของดินและการคายน  าของพืช แต่หลังจากช่วงนี จนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ยัง

มีความชื นหลงเหลือไว้ในดินให้พืชใช้ได้ 

ช่วงที่ปริมาณน  าในดินอิ่มตัวมากเกินพอ เป็นช่วงที่เหมาะส าหรับพืชชอบน  ามาก มีสองช่วง 

ในช่วงแรก อยู่ในช่วงระหว่างปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนกรกฎาคม และช่วงสอง อยู่ในช่วงปลายเดือน

กรกฎาคมถึงต้นเดือนตุลาคม ซึ่งหลังจากเดือนตุลาคมปริมาณน  าฝนจะน้อยลงแต่ในช่วงนี ยังพอมีความชื น

หลงเหลือในดินให้พืชได้ใช้เพ่ือการเจริญเติบโตจนถึงระยะเก็บเก่ียวได้  

ช่วงขาดน  าในดิน เริ่มตั งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นเดือนเมษายน เป็นช่วงที่

ปริมาณความชื นได้ระเหยออกไปจากดิน ซึ่งถือเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช ดังนั นหาก

เกษตรกรต้องการปลูกพืชฤดูแล้งจ าเป็นจะต้องจัดหาแหล่งน  าส ารองให้เพียงพอ 

 

     

ตารางท่ี 7 สถิติน ้าฝน อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ และค่าศักย์การคายระเหยของน ้า จังหวัดมหาสารคาม    
             คาบ 50 ปี (2503-2552) และสภาพสมดุลน ้าเพื่อการเกษตร 

เดือน 

ปริมาณน  าฝน ความชื น
สัมพัทธ์
เฉลี่ย    
(%) 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

(เซลเซียส) 

ค่าศักย์การ
ระเหยของน  า

เฉลี่ย 
(PET)/1 

ค่า 0.5* 
PET  

น  าฝนเฉลี่ย 
(มม.) 

จ านวนวัน
ฝนตกเฉลี่ย 

(วัน) 
ม .ค.      2.5  1 69 23.7  92.9 46.45 
ก .พ.    14.0  2 66 25.7 105.1 52.55 
มี .ค.    49.6  4 65 28.4 141.8 70.90 
เม .ย.    88.5  8 67 30.0 171.8 85.90 
พ .ค.  163.3 13 75 29.2 171.7 85.85 
มิ .ย.  182.4 14 77 29.0 163.8 81.90 
ก .ค.  157.5 15 78 28.5 166.5 83.25 
ส .ค.  218.7 17 80 28.0 159.7 79.85 
ก .ย.  243.3 17 83 27.7 148.3 74.15 
ต .ค.  109.6  9 78 27.1 138.2 69.10 
พ .ย.    16.1  2 72 25.3 104.8 52.40 
ธ .ค.     3.9  1 70 23.4   71.4 35.70 
เฉลี่ย   74 27.2  68.17 
รวม 1,249.6 103   1,636.0 818.00 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 2553   1/จากการค านวณ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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  ภาพที่ 12 สภาพสมดุลน ้าเพื่อการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม 

7.2.3 สภาพภูมิประเทศ  

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าห้วยกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เป็นพื นที่

ค่อนข้างราบเรียบ สลับกับพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 150-

240 เมตร มีความลาดชันของพื นที่โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 0-5 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะทางกายภาพของเขตพัฒนา

ที่ดินลุ่มน  าห้วยยาง มีรูปร่างคล้ายรูปวงรี ที่มีส่วนแคบหรือส่วนหัวของวงรีทั งสองด้าน ที่วางตัวในแนวทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ไปตะวันตกเฉียงเหนือ พื นที่ต้นน  าที่เป็นจุดก าเนิดของล าน  า และพื นที่กลางน  า มีความสูง

จากระดับทะเลปานกลาง 170-240 เมตร มีสภาพพื นที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย โดยมีความ

ลาดชันของพื นที่ 2-5 เปอร์เซ็นต์ และพื นที่ปลายน  าบริเวณตอนกลางของเขตพัฒนาที่ดิน ซึ่งอยู่บริเวณด้าน

ยาวของวงรี ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื นที่ราบลุ่มปลายน  าและเป็นทางออกของน  า (outlet) มีความสูง

จากระดับทะเลปานกลาง 150-170 เมตร มีสภาพพื นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันของพื นที่ 

0-2 เปอร์เซ็นต ์(ภาพที่ 13 ภาพที่ 14 และภาพท่ี 15) 

 

 

ช่วงเหมาะสม ช่วงขาดน  า ช่วงขาดน  า 

ค่าศักย์การระเหยของน  า (PET) 

ค่า 0.5* PET  

ค่าปริมาณน  าฝนเฉลี่ย (มม.) 

ช่วงน  ามากเกินพอ 

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

น  าสะสมไว้ในดิน 

ปร
ิมา

ณน
  าฝ

นเ
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7.2.4 สภาพทางน ้าและแหล่งน ้า 

ลักษณะทิศทางการไหลของแม่น  าล าห้วย เริ่มจากด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลักษณะความลาดเทของพื นที่ โครงสร้างและความคงทนการกัดเซาะของหิน ซึ่ง    

ลุ่มน  าห้วยกุดรังนี  มีลักษณะแบบรูปทางน  ากิ่งไม้ (dendritic drainage pattern) ที่มีโครงข่ายการระบายน  า

จากล าธารย่อย ไหลลงไปรวมกัน เกิดเป็นล าธารสายหลัก โดยลุ่มน  านี มีพื นที่รับน  าทั งสิ นประมาณ 338 

ตารางกิโลเมตร หรือ 211,312 ไร่ ประกอบไปด้วย แหล่งน  าธรรมชาติที่ส าคัญ (ภาพท่ี 16) ได้แก่  

1) ห้วยกุดรัง เป็นล าห้วยสายหลักของพื นที่ลุ่มน  านี  เกิดจากการไหลรวมกันของล าห้วย

หลายสาย ได้แก่ ล าห้วยยาง ที่ไหลมาจากพื นที่ต าบลหนองสิม อ าเภอบรบือ ไหลผ่านต าบลห้วยเตย อ าเภอ   

กุดรัง ล าห้วยบง ที่มีต้นก าเนิดล าน  าจากต าบลนาโพธิ์ อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม และล าห้วยกุดเม็ก           

ที่ไหลมาจากส่วนท้ายของพื นที่ลุ่มน  า บริเวณต าบลวังใหม่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีความยาวของ

ล าน  า ประมาณ 40 กิโลเมตร (โดยนับความยาวของทุกล าน  ารวมกัน) มีพื นที่รับน  าทั งสิ น 203,386 ไร่ หรือ

คิดเป็นร้อยละ 96.25 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

2) ห้วยยาง เกิดจากการไหลรวมกันของล าน  า 3 สาย ได้แก่ ล าห้วยใหญ่ ล าห้วยยาง และ

ห้วยขามป้อม โดยมีจุดเริ่มต้นล าน  าที่ บ้านโนนสะอาด ต าบลหนองสิม อ าเภอบรบือ และบ้านห้วยเตย ต าบล

ห้วยเตย อ าเภอกุดรัง แล้วไหลลงสู่ห้วยกุดรัง บริเวณบ้านหนองแคน ต าบลห้วยเตย อ าเภอกุดรัง จังหวัด

มหาสารคาม มีความยาวล าน  าประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื นที่รับน  าทั งสิ น 28,551 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 

13.51 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

3) ห้วยบง เกิดจากล าห้วยหลายสายไหลรวมกัน ได้แก่ ห้วยหนองแหน ห้วยหินลาด และ

ห้วยหัวนาค า มีจุดก าเนิดของล าห้วยอยู่ที่บริเวณบ้านหนองแหน บ้านหนองโดน บ้านโนนถาวร และบ้าน    

หัวนาค า ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม แล้วไหลลงสู่ห้วยกุดรังบริเวณ บ้านดู่เหนือ ต าบล

หนองเหล็ก อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีความยาวโดยประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื นที่รับน  าทั งสิ น 

72,556 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 34.34 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

4) ห้วยกุดเม็ก เกิดจากการไหลรวมกันของล าห้วยงูสิง ห้วยวังม้า ห้วยหินลาด และ      

ห้วยวังไฮ ที่มีจุดก าเนิดของล าน  าบริเวณ บ้านวังทอง บ้านวังไฮ บ้านวังใหม่พัฒนา บ้านหนองสมบูรณ์ ต าบล

วังใหม่ บ้านหัวหนอง ต าบลวังไชย อ าเภอบรบือ แล้วไหลลงสู่ห้วยกุดรังบริเวณ บ้านหัวช้างและบ้านโคกสี 

ต าบลกุดรัง อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม มีความยาวโดยประมาณ 30 กิโลเมตร มีพื นที่รับน  าทั งสิ น 

57,000 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 26.97 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

5) แหล่งน  าหรืออ่างเก็บน  าที่ส าคัญในพื นที่ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  านี  ได้แก่ อ่างเก็บน  า    

ห้วยสิม อ่างเก็บน  าหนองแวง และอ่างเก็บน  าห้วยม่วง มีขนาดพื นที่รับน  ารวมประมาณ 104 ไร่  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลในพื นที่และฐานข้อมูลขอบเขตโครงการ

ชลประทาน พบว่าพื นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าห้วยกุดรัง ไม่มีโครงการชลประทานในพื นที่ แม้จะมีอ่างเก็บน  า

ที่ส าคัญ ดังนั นทรัพยากรน  าเพื่อการเกษตรจึงถูกจัดว่าเป็นข้อจ ากัดท่ีส าคัญของเขตนี   

7.2.5 ทรัพยากรป่าไม้  

จากการศึกษาข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ในพื นที่เขตพัฒนาที่ดินห้วยกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

ของกรมแผนที่ทหาร (2512) มาตราส่วน 1: 50,000 พบว่า เดิมมีพื นที่ป่าไม้ถาวรตามกฎหมายทั งสิ น

ประมาณ 85,849 ไร่ หรือร้อยละ 40.63 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน แต่ปัจจุบัน (ปี 2556) พื นที่ป่าไม้ตาม

กฎหมายได้ลดลงไปมาก เนื่องจากได้มีการปรับปรุงแนวเขตป่าตามกฎหมายใหม่ เรื่อยมา โดยได้ยกเลิกเขต

ป่าไม ้ให้เปลี่ยนไปเป็นเขตพื นที่เกษตรกรรม หรือเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงท าให้พื นที่

ป่าไม้ในปัจจุบันหลงเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั น หรือมีเนื อที่รวมประมาณ 5,282 ไร่ หรือร้อยละ 2.50 ของ

พื นที่เขตพัฒนาที่ดิน จากข้อมูลดังกล่าวท าให้พบว่า พื นที่ป่าไม้ไดล้ดลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันทั งสิ นประมาณ 

80,567 ไร่ หรือร้อยละ 93.85 ของพื นที่ป่าไม้ที่มีอยู่เดิม หรือลดลงร้อยละ 38.13 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 และภาพท่ี 17 

 ตารางท่ี 8 พื นที่ป่าไม้และการเปลี่ยนแปลง เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้าห้วยกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

ป่าไม้ถาวร 
พื นที่ (ไร่) 
ปี 2512  

ร้อยละ 
พื นที่ (ไร่) 
ปี 2556 

ร้อยละ 

เขตป่าไม้ตามกฎหมาย 85,849 40.63 5,282 2.50 

พื นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 34,594 16.37 115,161 54.50 

พื นที่นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย 90,869 43.00 90,869 43.00 

รวมเนื อที่ทั งสิ น   211,312 100.00 211,312 100.00 

 ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2512) และส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (2556) 
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7.2.6 สภาพการใช้ที่ดิน  

การใช้ที่ดินบริเวณเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าห้วยกุดรัง มีการใช้พื นที่ส่วนใหญ่เพ่ือการเกษตรกรรม 

มีเนื อที่ทั งสิ น 187,706 ไร่ หรือร้อยละ 88.83 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย นาข้าว มีเนื อที่

ประมาณ 81,582 ไร่ หรือร้อยละ 38.61 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน พื นที่ปลูกพืชไร่ มีเนื อที่ประมาณ 91,635 

ไร่ หรือ ร้อยละ 43.38 ของพื นทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน พื นทีป่ลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ยูคาลิปตัส ยางพารา ไม้ยืนต้นผสม 

มีเนื อที่ประมาณ 8,944 ไร่ หรือร้อยละ 4.23 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน การท าปศุสัตว์ มีเนื อที่ประมาณ    

4,216 ไร่ หรือร้อยละ 1.99 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน เป็นพื นที่ปลูกไม้ผล มีเนื อที่ประมาณ 1,103 ไร่ หรือ 

0.52 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน และเป็นพื นที่ประมง มีเนื อที่ประมาณ 225 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของพื นที่

เขตพัฒนาที่ดิน  

การใช้ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้าง มีเนื อที่ประมาณ 10,177 ไร่ หรือร้อยละ 4.82 ของ

พื นที่เขตพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถานที่ราชการ สถานคมนาคม และเขต

อุตสาหกรรมและการค้า พื นที่ป่าไม้ มีเนื อที่ประมาณ 6,867 หรือร้อยละ 3.25 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ประกอบด้วย ป่าผลัดใบและสวนป่า พื นที่แหล่งน  าประมาณ 3,946 ไร่ หรือร้อยละ 1.86 ของพื นที่เขตพัฒนา

ที่ดิน ซึ่งประกอบด้วยแหล่งน  าธรรมชาติและแหล่งน  าที่สร้างขึ น และพื นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื อที่รวมประมาณ 

2,616 ไร่ หรือร้อยละ 1.24 ของพื นทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน ตามล าดับ (ตารางที ่9 และภาพท่ี 18) 

   ตารางท่ี 9 สภาพการใช้ท่ีดิน มาตราส่วน 1: 25,000 เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้าห้วยกุดรัง  

                จังหวัดมหาสารคาม  

หน่วยแผนที่ ประเภทการใช้ท่ีดิน เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ 

พื นที่เกษตรกรรม (A) 187,706 88.83 

A1 พื นที่นา 81,582 38.61 

A100 นาร้าง 5,668 2.68 

A101 นาข้าว 75,914 35.92 

A2 พืชไร่ 91,635 43.38 

A200 พืชไร่ร้าง 7,430 3.52 

A203 อ้อย 44,796 21.20 

A204 มันส าปะหลัง 38,335 18.14 

A216 ข้าวไร่  1,007 0.48 

A218 มันแกว 33 0.02 

     

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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    ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ ประเภทการใช้ท่ีดิน เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ 

A204/A323 มันส าปะหลัง/ตะกู 34 0.02 

A3 ไม้ยืนต้น 8,944 4.23 

A302 ยางพารา 331 0.16 

A303 ปาล์มน  ามัน 21 0.01 

A304 ยูคาลิปตัส 8,442 4.00 

A305 สัก 15 0.01 

A309 ประดู่ 62 0.03 

A323 ตะกู 73 0.03 

A4 ไม้ผล 1,103 0.52 

A401 ไม้ผลผสม 112 0.05 

A407 มะม่วง 966 0.46 

A409 พุทรา 26 0.01 

A7 ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี ยงสัตว์ 4,216 1.99 

A701 ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์ 1,627 0.77 

A702 โรงเรือนเลี ยงโคกระบือ 2,387 1.13 

A704 โรงเรือนเลี ยงสุกร 202 0.09 

A9 สถานที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 225 0.11 

A902 สถานที่เพาะเลี ยงปลา 225 0.11 

พื นที่ป่าไม้ (F) 6,867 3.25 

F2 ป่าผลัดใบ 5,455 2.58 

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 4,637 2.19 

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 818 0.39 

F5 สวนป่า 1,412 0.67 

F501 สวนป่าสมบูรณ์ 1,412 0.67 

พื นที่เบ็ดเตล็ด (M) 2,616 1.24 

M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 2,198 1.04 

M101 ทุ่งหญ้า 135 0.06 

M102 ไม้ละเมาะ 2,063 0.98 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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    ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ ประเภทการใช้ท่ีดิน เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  

M2 พื นที่ลุ่ม 319 0.15 

M2 พื นที่ลุ่ม 51 0.02 

M2+A101 พื นที่ลุ่ม+นา 268 0.13 

M3 เหมืองแร่ หรือบ่อขุด 77 0.04 

M300 เหมืองเก่า 77 0.04 

M4 อ่ืนๆ 22 0.01 

M405 ที่ทิ งขยะ 22 0.01 

พื นที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง 10,177 4.82 

U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 211 0.10 

U2 หมู่บ้าน 5,173 2.45 

U201 หมู่บ้าน 5,173 2.44 

U3 สถานที่ราชการ/สถาบันต่างๆ 3,976 1.88 

U4 สถานีคมนาคม 186 0.09 

U405 ถนน 186 0.09 

U5 ย่านอุตสาหกรรม 610 0.29 

U502 นิคมอุตสาหกรรม 571 0.27 

U503 แหล่งรับซื อทางการเกษตร 39 0.02 

U6 อ่ืนๆ 21 0.01 

U601+U605 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ/สถานที่บริการน  ามัน 21 0.01 

พื นที่แหล่งน ้า 3,946 1.86 

W1 แหล่งน ้าธรรมชาติ 2,150 1.02 

W101 แม่น  าล าคลอง 1,562 0.74 

W102 ทะเลสาบ บึง 588 0.28 

W2 แหล่งน ้าที่สร้างขึ น 1,796 0.84 

W201 อ่างเก็บน  า 284 0.13 

W202 บ่อน  าในไร่นา 1,512 0.71 

รวมเนื อที่ทั งสิ น 211,312 100.00 

    ที่มา :  ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 2 (2554) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 สภาพการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้าห้วยกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

88 
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7.2.7 ธรณีวิทยา  

ลักษณะธรณีวิทยาในพื นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าห้วยกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในหมวด

หินมหาสารคาม (Maha Sarakham Formation : KTms) ที่มีอายุอยู่ในช่วงคลีเทเชียสช่วงบนจนถึง         

เทอร์เชียรีช่วงล่าง (Upper Cretaceous – Lower Tertiary) ที่มีอายุประมาณ 6.5-1.8 ล้านปี ประกอบด้วย 

หินทรายแป้งและหินทราย สีน  าตาลแกมแดงและแดงอ่อน มีเกลือหินและยิปซั่มแทรกสลับ ครอบคลุมพื นที่

ทั งหมดของเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  า หรือมีเนื อที่ประมาณ 211,312 ไร่ หรือร้อยละ 100.00 ของพื นที่เขต

พัฒนาที่ดิน (กองธรณีวิทยา, 2528) (ตารางท่ี 10 และภาพท่ี 19) 

    ตารางท่ี 10 ธรณีวิทยา เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้าห้วยกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

หน่วยแผนที่ ค้าอธิบายหน่วยแผนที่ 
เนื อที่  

ไร ่ ร้อยละ 
หมวดหิน
มหาสารคาม 
(KTms) 

หินทรายแป้งและหินทราย สีน  าตาลแกมแดงและแดงอ่อน      
มีเกลือหินและยิปซั่มแทรกสลับ ที่มีอายุประมาณ 6.5-1.8   
ล้านปี 

211,312 100.00 

รวมเนื อที่ทั งสิ น 211,312 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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7.2.8 ลักษณะทางธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก้าเนิดดิน  

ธรณีสัณฐานของพื นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าห้วยกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่  

 1) พื นที่ราบตะกอนน  าพา (alluvial plain) พบบริเวณตอนกลางและปลายลุ่มน  า ที่เกิด

จากอิทธิพลของล าน  าหลายสายที่ไหลมาบรรจบกัน ล าน  าได้พัดพาเอาตะกอนดินจากพื นที่สูงไหลล้นออกจาก

ล าน  าทั งสองฝั่งในฤดูน  าหลาก มาทับถมกันบนพื นที่เกือบราบขนาดใหญ่ วัตถุต้นก าเนิดดินจึงเป็นตะกอน    

น  าพา  

 2) ตะพักล าน  า (alluvial terrace) พบบริเวณถัดขึ นมาจากพื นที่ราบตะกอนน  าพา 

(alluvial plain) เป็นที่ราบเป็นขั นๆ เกิดจากทางน  าที่ตะกอนตกจม ทับถมกลายเป็นที่ราบลุ่มน  า เมื่อเวลา

ผ่านไปนานกระแสน  าที่ไหลรุนแรง ท าให้เกิดการกัดเซาะพื นที่ราบลุ่มน  าเดิมให้ต่ าลง เกิดเป็นตะพักลุ่มน  าใหม่ 

ก่อให้เกิดท่ีราบเป็นขั นๆ มีวัตถุต้นก าเนิดดินเป็นวัตถุเคลื่อนย้ายของตะกอนหินดินดานและหินทราย 

 3) พื นผิวเหลือจากการกร่อน (erosional surface) พบบริเวณพื นที่ต้นน  าตอนท้ายของ

ลุ่มน  าห้วยกุดรัง เกิดจากกระบวนการชะล้างโดยกระแสน  าและการกระแทกของเม็ดฝน ท าให้วัสดุหน้ าดินที่

เกาะตัวหลวมกว่าถูกชะล้างออกไปได้ง่าย คงเหลือพื นที่คงทนต่อการกัดเซาะ เกิดสภาพพื นที่ลูกคลื่นลอนลาด

อยู่ทั่วบริเวณท่ีดอนของพื นที่ลุ่มน  าห้วยกุดรัง 

7.2.9 ทรัพยากรดิน 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินบริเวณพื นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าห้วยกุดรัง 

จังหวัดมหาสารคาม จากข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1: 25,000 ของส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้

ที่ดิน (2551) ที่ได้ปรับปรุงขึ นใหม่ ประกอบไปด้วย 5 กลุ่มชุดดิน 6 หน่วยแผนที่รวม และ 2 หน่วยแผนที่

เบ็ดเตล็ด รวมทั งสิ น 9 หน่วยแผนที่ (ตารางที่ 11 และภาพที่ 20) โดยแบ่งกลุ่มดินตามลักษณะของพื นที่ได้ 

ดังนี  

1) กลุ่มชุดดินที่ 22 

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดิน

พวกตะกอนล าน  าหรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ีหรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของ

วัสดุเนื อหยาบ พบในพื นที่ราบลุ่มหรือพื นที่ลุ่มระหว่างเนิน มีสภาพพื นที่ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่มีน  าแช่ขังในช่วงฤดูฝน การระบายน  าของดินเลวหรือค่อนข้างเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรด

จัดมากถึงเป็นกลาง (pH 5.0-7.0) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า  

ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน  าตาลหรือสีน  าตาลปนเทา 

มีจุดประสีเหลืองและสีน  าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรด

เป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย ในชั นดินล่างถัดไปอาจพบเนื อดินที่เป็นดินร่วน

เหนียวปนทราย หรือพบชั นดินสลับที่มีเนื อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนทราย สีเทาปน

น  าตาลหรือสีเทา มีจุดประสีน  าตาล สีเหลืองและอาจพบจุดประสีแดงของศิลาแลงอ่อนปริมาณมากกว่า     

ร้อยละ 5 โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง มี

ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-7.0 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน : ท านา 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า และมีเนื อดิน

ค่อนข้างเป็นทราย 

แนวทางการจัดการดิน : ควรปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมักร่วมกับ

ปุ๋ยเคมี ควบคู่กับการปลูกพืชตระกูลถั่วหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเพ่ือใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ในการท านาควรยกคันนาให้

สูงเพื่อช่วยในการกักเก็บน  าให้ดียิ่งขึ น 

กลุ่มชุดดินที่ 22 ประกอบด้วย 2 หน่วยแผนที่ มีเนื อทีร่วมประมาณ 12,824 ไร่ หรือร้อยละ 

6.07 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน ได้แก่   

หน่วยแผนที่ 22 : กลุ่มชุดดินที่ 22 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

12,472 ไร่ หรือร้อยละ 5.90 ของพื นทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 

หน่วยแผนที่ 22hi : กลุ่มชุดดินที่ 22 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ที่ดอน มีเนื อที่

ประมาณ 352 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของพื นทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 

2) กลุ่มชุดดินที่ 24  

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินทราย ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวก

ตะกอนล าน  าหรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุ

เนื อหยาบ สภาพพื นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีน  าแช่ขังในช่วงฤดูฝน 

มีการระบายน  าค่อนข้างเลวถึงดีมากเกินไป ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0) ดินมีความ

อุดมสมบูรณ ์ตามธรรมชาติต่ า 

ดินบนมีเนื อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีน  าตาล สีน  าตาลปนเทาหรือสีเทา มี

จุดประสีน  าตาลปนเหลืองหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง

ของดินประมาณ 5.5-6.0  

ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีน  าตาลปนเทาหรือสีเทาปนน  าตาล มี

จุดประสีเหลือง สีน  าตาลและพบจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 บางพื นที่อาจพบชั นดินที่มีเนื อดินเป็นดินร่วน

ปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทรายในชั นดินล่างลึกมากกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน : ท านา  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินเป็นทรายหนาปานกลางถึงหนามาก ท าให้ความสามารถ

ในการอุ่มน  าและธาตุอาหารต่ า มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า เสี่ยงต่อการขาดน  าในระยะฝนทิ งช่วง 

แนวทางการจัดการดิน :  

กลุ่มชุดดินที่ 24 ประกอบด้วย 1 หน่วยแผนที่ ได้แก่   

หน่วยแผนที่ 24 : กลุ่มชุดดินที่ 24 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

27,262 ไร่ หรือร้อยละ 12.90 ของพื นทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 

3) กลุ่มชุดดินที่ 40 

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดิน

พวกตะกอนล าน  า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถม

ของพวกวัสดุเนื อหยาบ สภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการ

ระบายน  าดีถึงดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดแก่ (pH 4.5-5.5) มีความอุดมสมบูรณ์ตาม

ธรรมชาติต่ า   

ดินบนมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน  าตาล สีน  าตาลปนเทา

หรือสีน  าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 

5.0-5.5  

ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย ชั นดินล่างถัดไปอาจพบชั นดินที่มีเนื อดินเป็นดินร่วน

เหนียวปนทราย สีน  าตาลปนเหลือง สีน  าตาล สีน  าตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น

กรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-5.5 บางพื นที่อาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 

เซนติเมตรจากผิวดิน หรือพบชั นลูกรัง ก้อนกรวดในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ในพื นที่ลาดชันง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 

ความอุดมสมบูรณต์ามธรรมชาติต่ า อาจขาดแคลนน  าในระยะฝนทิ งช่วง 

แนวทางการจัดการดิน : ปลูกพืชไร่หรือไม้ผลควรมีการจัดการดินที่ดีและปรับปรุงดินโดย

ใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารในดินและปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน

ให้ดีชึ น ทั งควรจัดหาแหล่งน  าในพื นที่ให้เพียงพอส าหรับการใช้เมื่อพืชต้องการ 

กลุ่มชุดดินที่ 40 ประกอบด้วย 1 หน่วยแผนที่ ได้แก่   

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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หน่วยแผนที่ 40B : กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

4,495 ไร่ หรือร้อยละ 2.13 ของพื นทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 

4) กลุ่มชุดดินที่ 41 

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินทรายหนาปานกลาง ดินลึกมาก เกิดจากการ

สลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของพวกวัสดุเนื อหยาบหรือจาก

วัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน  าหรือวัตถุน  าพาจากบริเวณท่ีสูง วางทับอยู่บนชั นดินร่วนหยาบหรือดินร่วน

ละเอียด สภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการระบายน  าดีปานกลาง

ถึงดีมากเกินไป ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.0-7.0) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 

ดินบนมีเนื อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีน  าตาลปนเทาหรือสีน  าตาล 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 ดินล่าง

มีเนื อดินเป็นดินทรายปนดินร่วน สีน  าตาลหรือสีน  าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึ งเป็นกรด

เล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5  

ดินล่างในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน มีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือ

ดินร่วนเหนียวปนทราย สีน  าตาลปนเหลือง และอาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินเป็นทรายหนา 50-100 เซนติเมตร ความสามารถในการ

อุ้มน  าและธาตุอาหารต่ า มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า เสี่ยงต่อการขาดน  า  

แนวทางการจัดการดิน : ควรปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมักร่วมกับ

ปุ๋ยเคมี ควบคู่กับการปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน เพ่ือรักษาความชื นในดินและป้องกันการชะล้างพังทลายของ

หน้าดินที่เกิดจากการตกกระทบของเม็ดฝน การใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมสมดุลธาตุอาหารควรใส่ที่ละน้อยแต่บ๋อย

ครั ง 

กลุ่มชุดดินที่ 41 ประกอบด้วย 1 หน่วยแผนที่ ได้แก่   

หน่วยแผนที่ 41B : กลุ่มชุดดินที่ 41 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

61,438 ไร่ หรือร้อยละ 29.08 ของพื นทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 

5) กลุ่มชุดดินที่ 44 

ลักษณะโดยทั่วไป : มีเนื อดินเป็นพวกดินทรายหนา ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดิน

พวกตะกอนล าน  าหรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของพวกวัสดุเนื อหยาบ สภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด

เล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการระบายน  าค่อนข้างดีถึงดีมากเกินไป ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด

มากถึงเป็นกลาง (pH 5.0-7.0) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า   

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ดินบนมีเนื อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีน  าตาลปนเทาหรือสีน  าตาล ปฏิกิริยา

ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0  

ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน  าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยา

ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-7.0 บางพื นที่อาจพบจุดประสี

ภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน หรือชั นดินล่างถัดไปลึกมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน อาจพบ

ชั นดินที่มีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินเป็นทรายจัด ความสามารถในการอุ้มน  าและธาตุอาหาร

ต่ า มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า เสี่ยงต่อการขาดน  าในช่วงฝนทิ งช่วง และเกิดการชะล้างพังทลายได้

ง่าย 

แนวทางการจัดการดิน : โดยทั่วไปจัดว่าไม่เหมาะสมในการน ามาใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ

ต่างๆ หากจ าเป็นจะต้องน ามาใช้ประโยชน์ จะต้องเน้นด้านการปรับปรุงบ ารุงดินให้มาก และควรเลือกชนิด

พืชที่สามารถทนต่อสภาพธรรมชาติของดินกลุ่มนี เนื่องจากเป็นดินทรายจัดและเสี่ยงต่อการขาดน  า ได้แก่ 

หญ้าเลี ยงสัตว์ และปลูกไม้ใช้สอยประเภทโตเร็วและทนแล้งได้ดี 

กลุ่มชุดดินที่ 44 ประกอบด้วย 1 หน่วยแผนที่ ได้แก่   

หน่วยแผนที่ 44B : กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื อที่ประมาณ 

25,951 ไร่ หรือร้อยละ 12.28 ของพื นทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 

6) หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 41 และกลุ่มชุดดินที่ 44  

ลักษณะสมบัติดินเหมือนกับกลุ่มชุดดินที่ 41 และกลุ่มชุดดินที่ 44 โดยทั งสองกลุ่มชุดดิน   

ไม่สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได้ สัดส่วน 50 : 50 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินเป็นทรายหนา ความสามารถในการอุ้มน  าและธาตุ

อาหารต่ า มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า เสี่ยงต่อการขาดน  า  

แนวทางการจัดการดิน : ควรใช้มาตรการในการปรับปรุงดินเช่นเดียวกับ กลุ่มชุดดินที่ 41 

และกลุ่มชุดดินที่ 44 

หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 41 และกลุ่มชุดดินที่ 44 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ  

หน่วยแผนที่ 41B/44B : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 41 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

และกลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50 : 50 มีเนื อที่ประมาณ 65,219 ไร่ หรือ       

ร้อยละ 30.86 ของพื นทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 

7) หน่วยแผนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื อที่รวมประมาณ 14,123 ไร่ หรือร้อยละ 6.68 ของพื นที่

เขตพัฒนาที่ดิน ประกอบไปด้วย 2 หน่วยแผนที่ ดังนี  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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(1) หน่วยแผนที่ U : พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื อที่ประมาณ 10,177 ไร่ หรือ

ร้อยละ 4.82 ของพื นทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 

(2) หน่วยแผนที่ W : พื นที่แหล่งน  า มีเนื อที่ประมาณ 3,946 ไร่ หรือร้อยละ 1.86 

ของพื นทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 

ตารางท่ี 11 ทรัพยากรดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้าห้วยกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

หน่วย
แผนที่  

ค้าอธิบายหน่วยแผนที่ 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

22 กลุ่มชุดดินที่ 22 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 12,472 5.90 

22hi กลุ่มชุดดินที่ 22  มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ที่ดอน 352 0.17 

24 กลุ่มชุดดินที่ 24 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 27,262 12.90 

40B กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 4,495 2.13 

41B กลุ่มชุดดินที่ 41 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 61,438 29.08 

44B กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 25,951 12.28 

41B/44B 
หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 41 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ และ
กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50 : 50 

65,219 30.86 

U  พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 10,177 4.82 

W  พื นที่แหล่งน  า 3,946 1.86 

รวมเนื อที่ทั งหมด 211,312 100.00 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ภาพที่ 20 ทรัพยากรดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้าห้วยกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
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7.2.10 ความเหมาะสมของดินส้าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 

จากการจัดชั นความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ สามารถสรุปเป็นพื นที่

ศักยภาพของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจได้ดังนี  (ตารางที่ 12 และตารางที่ 13) 

1) ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่มีเนื อดินเป็นดินทรายปนดิน

ร่วนหรือดินร่วนปนทราย เสี่ยงต่อการขาดแคลนน  าและความอุดมสมบูรณ์ต่ า ได้แก่ หน่วยแผนที่ 22 22hi 

และ 24 มีเนื อที่ประมาณ 40,086 ไร่ หรือร้อยละ 18.97 ไร่ ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

2) ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ถั่วเขียว พืชผัก ถั่ว

ลิสง มะเขือเทศ สับปะรด มะพร้าว มะม่วง มะขาม ยางพารา ยูคาลิปตัส มะนาว และทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์               

มีข้อจ ากัดเล็กน้อยในเรื่องดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ได้แก่ หน่วยแผนที่ 40B มีเนื อที่ประมาณ 4,495 ไร่ 

หรือร้อยละ 2.13 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

3) ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกสับปะรด มะพร้าว และมะม่วง มีข้อจ ากัดเล็กน้อยใน

เรื่องดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส และ           

ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์ มีข้อจ ากัดเล็กน้อยในเรื่องเนื อดินเป็นทราย และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินไม่ค่อย

เหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด ถั่วเขียว พืชผัก ถั่วลิสง มะเขือเทศ มะขาม ยางพารา ล าไย และมะนาว               

มีข้อจ ากัดค่อนข้างรุนแรงที่มีเนื อดินเป็นทราย ได้แก่ หน่วยแผนที่ 41B 44B และ 41B/44B มีเนื อที่ประมาณ 

152,608 หรือร้อยละ 72.22 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

4) พื นที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื อที่รวมประมาณ 14,123 ไร่ หรือ

ร้อยละ 6.68 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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    ตารางท่ี 12 การประเมินความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้าห้วยกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

หมายเหตุ:  d  :  การระบายน  าของดิน (drainage)  m  :   ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน  า (risk of moisture shortage)     
 n  :  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (nutrient status)   s   :   เนื อดิน (texture)         w  :  อันตรายจากน  าแช่ขัง (water logging) 

หน่วย
แผนที่ 

 ชั นความเหมาะสมส้าหรับปลูกพืช เนื อที่  

ข้า
ว 

ข้า
วโ

พด
 

มัน
ส้า

ปะ
หล

ัง 

อ้อ
ย 

ถั่ว
เข

ียว
 

พืช
ผัก

 

ถั่ว
ลิส

ง 

มะ
เข

ือเ
ทศ

 

สับ
ปะ

รด
 

มะ
พร

้าว
 

มะ
ม่ว

ง 

มะ
ขา

ม 

ยา
งพ

าร
า 

ยูค
าล

ิปต
ัส 

ล้า
ไย

 

มะ
นา

ว 

ทุ่ง
หญ

้าเล
ี ยง

สัต
ว์ 

ไร ่ ร้อยละ 

22 1smn 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 12,472 5.90 

22hi 1smn 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 352 0.17 

24 1smn 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 27,262 12.90 

40B 3d 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1sn 1n 1n 4,495 2.13 

41B 3d 2s 1sn 1sn 2s 2s 2s 2s 1n 1n 1n 2s 2s 1sn 2s 2s 1sn 61,438 29.08 

44B 3d 2s 1sn 1sn 2s 2s 2s 2s 1n 1n 1n 2s 2s 1sn 2s 2s 1sn 25,951 12.28 

41B/44B 3d 2s 1sn 1sn 2s 2s 2s 2s 1n 1n 1n 2s 2s 1sn 2s 2s 1sn 65,219 30.86 

U - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,177 4.82 

W - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,946 1.86 

 รวมเนื อที่ทั งสิ น 211,312 100.00 
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   ตารางท่ี 13 ศักภาพของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้าห้วยกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

หน่วย
แผนที่  

ชั นความเหมาะสม ข้อจ้ากัด กลุ่มชุดดิน 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

1 
ดินที่เหมาะสมดีส าหรับปลูกข้าว  เนื อดินเป็นทราย 

เสี่ยงต่อการขาดแคลนน  า
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 

22 22hi 24 40,086 18.97 

2 
ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน 
ถั่วเขียว พืชผัก ถั่วลิสง มะเขือเทศ สับปะรด มะพร้าว มะม่วง 
มะขาม ยางพารา ยูคาลิปตัส มะนาว และทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์ 

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 40B 4,495 2.13 

3 

ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกสับปะรด มะพร้าว และมะม่วง 
มีความเหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส และ           
ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์ และไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด ถั่วเขียว 
พืชผัก ถั่วลิสง มะเขือเทศ มะขาม ยางพารา ล าไย และมะนาว 

ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
เนื อดินเป็นทราย  
 

41B 44B 
41B/44B  

152,608 72.22 

4 พื นทีเ่บ็ดเตล็ด (พื นที่ชุมชน สิ่งปลูกสร้างและพื นที่แหล่งน  า) - U/W 14,123 6.68 
รวมเนื อที่ทั งทั วสิ น  211,312 100.00 

100 
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7.2.11 ความเหมาะสมของดินด้านปฐพีกลศาสตร์  

การประเมินความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์หรืองานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 

ตามแนวทางของ สุวณี (2538) ได้น ามาใช้เป็นหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพของดินทางปฐพีกลศาสตร์

ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าห้วยกุดรัง (ตารางท่ี 14) ได้ดังนี   

1) การใช้เป็นแหล่งหน้าดิน 

(1) ดินมีความเหมาะสมดี (1) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 22 และ 22hi มีเนื อที่รวมประมาณ 

12,824 ไร่ หรือร้อยละ 6.07 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(2) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางด้านเนื อดิน (2s) ได้แก่ 

หน่วยแผนที่ 40B มีเนื อที่รวมประมาณ 4,495 ไร่ หรือร้อยละ 2.13 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(3) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงด้านเนื อดิน (3s) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 

24 41B 44B และ 41B/44B มีเนื อที่รวมประมาณ 179,870 ไร่ หรือร้อยละ 85.12 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(4) พื นที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื อที่ 14,123 ไร่ หรือร้อยละ 

6.68 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

2) เป็นแหล่งทรายและกรวด 

(1) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงด้านลักษณะของดินตามการจ าแนก 

(3a) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 22 22hi 24 40B 41B 44B และ 41B/44B มีเนื อที่รวมประมาณ 197,189 ไร่ หรือ

ร้อยละ 93.32 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(2) พื นที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื อที่ 14,123 ไร่ หรือร้อยละ 

6.68 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

3) เป็นดินถมคันทาง 

(1) ดินมีความเหมาะสมดี (1) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 24 40B 41B 44B และ 41B/44B 

มีเนื อที่รวมประมาณ 184,365 ไร่ หรือร้อยละ 87.25 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(2) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงด้านการระบายน  าของดิน (3d) 

ได้แก่ หน่วยแผนที่ 22 และ 22hi มีเนื อที่รวมประมาณ 12,824 ไร่ หรือร้อยละ 6.07 ของพื นที่เขตพัฒนา

ที่ดิน 

(3) พื นที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื อที่ 14,123 ไร่ หรือร้อยละ 

6.68 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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4) เส้นทางแนวถนน 

(1) ดินมีความเหมาะสมดี (1) ได้แก่ หน่วยแผนที่  40B 41B 44B และ 41B/44B         

มีเนื อที่รวมประมาณ 157,103 ไร่ หรือร้อยละ 74.35 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(2) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางด้านลักษณะของดินตาม

การจ าแนก (2a) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 22hi มีเนื อที่รวมประมาณ 352 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของพื นที่เขต

พัฒนาที่ดิน 

(3) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางด้านการระบายน  าของดิน 

และด้านการท่วมหรือแช่ขังของน  า (2df) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 24 มีเนื อที่รวมประมาณ 27,262 ไร่ หรือ          

ร้อยละ 12.90 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(4) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงด้านการท่วมหรือแช่ขังของน  า (3f) 

ได้แก่ หน่วยแผนที่ 22 มีเนื อที่รวมประมาณ 12,472 ไร่ หรือร้อยละ 5.90 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(5) พื นที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื อที่ 14,123 ไร่ หรือร้อยละ 

6.68 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

5) บ่อขุด 

(1) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางในด้านการซาบซึมน  าของ

ดิน (2k) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 22 และ 22hi มีเนื อที่รวมประมาณ 12,824 ไร่ หรือร้อยละ 6.07 ของพื นที่เขต

พัฒนาที่ดิน 

(2) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในด้านการซาบซึมน  าของดิน (3k) 

ได้แก่ หน่วยแผนที่ 24 40B 41B 44B และ 41B/44B  มีเนื อที่รวมประมาณ 184,365 ไร่ หรือร้อยละ 87.25 

ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(3) พื นที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื อที่ 14,123 ไร่ หรือร้อยละ 

6.68 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

6) อ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก 

(1) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางในด้านการซาบซึมน  าของ

ดิน (2k) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 22 และ 22hi มีเนื อที่รวมประมาณ 12,824 ไร่ หรือร้อยละ 6.07 ของพื นที่เขต

พัฒนาที่ดิน 

(2) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในด้านการซาบซึมน  าของดิน (3k) 

ได้แก่ หน่วยแผนที่ 24 40B 41B 44B และ 41B/44B มีเนื อที่รวมประมาณ 184,365 ไร่ หรือร้อยละ 87.25 

ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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(3) พื นที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื อที่ 14,123 ไร่ หรือร้อยละ 

6.68 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

7) คันกั นน ้า 

(1) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางในเรื่องลักษณะของดิน

ตามการจ าแนก (2a) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 22 22hi 24 40B 41B 44B และ 41B/44B มีเนื อที่รวมประมาณ 

169,927 ไร่ หรือร้อยละ 80.42 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(2) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในด้านลักษณะของดินตามการ

จ าแนก (3a) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 24 มีเนื อที่รวมประมาณ 27,262 ไร่ หรือร้อยละ 12.90 ของพื นที่เขตพัฒนา

ที่ดิน 

(3) พื นที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื อที่ 14,123 ไร่ หรือร้อยละ 

6.68 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

8) บ่อเกรอะ 

(1) ดินมีความเหมาะสมดี (1) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 40B 41B และ 44B มีเนื อที่รวม

ประมาณ 157,103 ไร่ หรือร้อยละ 72.35 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(2) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางในด้านการซาบซึมน  าของ

ดินและด้านระดับน  าใต้ดินในฤดูฝน (2kh) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 24 มีเนื อที่รวมประมาณ 27,262 ไร่ หรือ   

ร้อยละ 12.90 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(3) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในเรื่องระดับน  าใต้ดินในฤดูฝนและ

การท่วมหรือแช่ขังของน  า (3hf) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 22 มีเนื อที่รวมประมาณ 12,472 ไร่ หรือร้อยละ 5.90 

ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(4) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในเรื่องระดับน  าใต้ดินในฤดูฝน (3h) 

ได้แก่ หน่วยแผนที่ 22hi มีเนื อที่รวมประมาณ 352 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(5) พื นที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื อที่ 14,123 ไร่ หรือร้อยละ 

6.68 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

9) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

(1) ดินมีความเหมาะสมดี (1) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 40B 41B และ 44B มีเนื อที่รวม

ประมาณ 157,103 ไร่ หรือร้อยละ 72.35 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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(2) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางในด้านการระบายน  าของ

ดิน และด้านการท่วมหรือแช่ขังของน  า (2df) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 24 มีเนื อที่รวมประมาณ 27,262 ไร่ หรือ   

ร้อยละ 12.90 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(3) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในเรื่องการระบายน  าของดินและ

การท่วมหรือแช่ขังของน  า (3df) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 22 มีเนื อที่รวมประมาณ 12,472 ไร่ หรือร้อยละ 5.90 

ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(4) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในเรื่องการระบายน  าของดิน (3d) 

ได้แก่ หน่วยแผนที่ 22hi มีเนื อที่รวมประมาณ 352 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(5) พื นที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื อที่ 14,123 ไร่ หรือร้อยละ 

6.68 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

10) อาคารต่างๆ 

(1) ดินมีความเหมาะสมดี (1) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 40B 41B และ 44B มีเนื อที่รวม

ประมาณ 157,103 ไร่ หรือร้อยละ 72.35 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(2) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางในด้านการระบายน  าของ

ดิน และด้านการท่วมหรือแช่ขังของน  า (2df) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 24 มีเนื อที่รวมประมาณ 27,262 ไร่ หรือ   

ร้อยละ 12.90 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(3) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในเรื่องการระบายน  าของดินและ

การท่วมหรือแช่ขังของน  า (3df) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 22 มีเนื อที่รวมประมาณ 12,472 ไร่ หรือร้อยละ 5.90 

ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(4) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในเรื่องการระบายน  าของดิน (3d) 

ได้แก่ หน่วยแผนที่ 22hi มีเนื อที่รวมประมาณ 352 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(5) พื นที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื อที่ 14,123 ไร่ หรือร้อยละ 

6.68 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

11) การใช้ยานพาหนะในฤดูฝน 

(1) ดินมีความเหมาะสมดี (1) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 40B มีเนื อที่รวมประมาณ 4,495 

ไร่ หรือร้อยละ 2.13 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(2) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางในเรื่องการระบายน  าของดิน 

(2d) ได้แก่ หน่วยแผนที่ 24 มีเนื อท่ีรวมประมาณ 27,262 ไร่ หรือร้อยละ 12.90 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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(3) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในด้านการระบายน  าของดิน (3d) 

ได้แก่ หน่วยแผนที่  22 และ 22hi มีเนื อที่รวมประมาณ 12,824 ไร่ หรือร้อยละ 6.07 ของพื นที่                             

เขตพัฒนาที่ดิน 

(4) ดินที่ ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในด้านเนื อดิน (3s) ได้แก่                   

หน่วยแผนที่ 41B 44B และ 41B/44B มีเนื อที่รวมประมาณ 152,608 ไร่ หรือร้อยละ 72.22 ของพื นที่               

เขตพัฒนาที่ดิน 

(5) พื นที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ หน่วยแผนที่ U และ W มีเนื อที่ 14,123 ไร่ หรือร้อยละ 

6.68 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

7.2.12 ปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางแก้ไข  

จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ในพื นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าห้วยกุดรัง สามารถ

จ าแนกลักษณะปัญหาได้ดังนี  (ภาพที่ 22) 

1) ดินที่มีปัญหาความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า มีเนื อที่รวมประมาณ 17,319 ไร่ 

หรือร้อยละ 8.20 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน สามารถจ าแนกออกตามสภาพพื นที่ได้ดังนี  

(1) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้าในที่ลุ่ม ได้แก่ หน่วยแผนที่ 22 และ 22hi มีเนื อที่

รวมประมาณ 12,824 ไร่ หรือร้อยละ 6.07 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

แนวทางแก้ไข  

เนื่องจากดินปัญหาในกลุ่มนี  มักพบในบริเวณพื นที่ร่องนาแคบๆ ที่มีการแช่ขังของน  า

และถูกชะล้างเอาอินทรียวัตถุและธาตุอาหารที่จ าเป็นในดิน ออกไปจากหน้าตัดดินเป็นประจ าทุกปี การ

จัดการแก้ไขโดยวิธีที่เหมาะสมในพื นที่ดังกล่าวจะต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือคงความอุดมสมบูรณ์

ของดินเอาไว้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาจะต้องเป็นไปในรูปแบบวิธีการผสมผสาน เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องที่มีในดิน

กลุ่มนี  อันเนื่องมาจากโครงสร้างดินที่ค่อนข้างเป็นทราย โดยเริ่มแรกควรปรับปรุงโครงสร้างดิน ด้วยการเติม

ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตราที่เหมาะสม โดยการหว่านให้ทั่วแปลง ร่วมกับการให้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม

ตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือเพ่ิมความสมดุลของธาตุอาหารในดิน นอกจากนี ควรมีการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืช

ตระกูลถั่ว ก่อนการท านาเพ่ือไถกลบในช่วงออกดอก เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม และถั่วพร้า เพ่ือเพ่ิมไนโตรเจน 

และมวลชีวภาพในดิน ให้เกิดสมดุลธาตุอาหารในดิน อันจะส่งเสริมให้ผลผลิตข้าวเพิ่มสูงขึ น 

การปลูกพืชหมุนเวียนหลังนาในพื นที่นี  จะช่วยให้ดินมีโอกาสได้รับการเติม

อินทรียวัตถุมากขึ น ซึ่งพืชที่ปลูกควรเป็นพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว หรือถั่วเหลือง หรืออาจปลูกพืชปุ๋ยสด

เพ่ือไถกลบ ก่อนปลูกพืชเศรษฐกิจที่ทนสภาพแล้งและใช้น  าน้อย อย่างไรก็ตามการปลูกพืชฤดูแล้งในพื นทีน่ี  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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หน่วย 
แผนที่ 

ค าอธิบายหน่วยแผนที ่

แบ่งเป็น 4 ระดับ 
1 เหมาะสมด ี
2 เหมาะสมปานกลาง 
3 ไม่เหมาะสม 
4 ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง 

แบ่งเป็น 3 ระดับ 
1 เหมาะสมด ี
2 เหมาะสมปานกลาง 
3 ไม่เหมาะสม 
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22 กลุ่มชุดดินท่ี 22 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 1 3a 3d 3f 2k 2k 2a 3hf 3df 3df 3d 12,472 5.90 

22hi กลุ่มชุดดินท่ี 22 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ท่ีดอน 1 3a 3d 2a 2k 2k 2a 3h 3d 3d 3d 352 0.17 

24 กลุ่มชุดดินท่ี 24 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 3s 3a 1 2df 3k 3k 3a 2kh 2df 2df 2d 27,262 12.90 

40B กลุ่มชุดดินท่ี 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 2s 3a 1 1 3k 3k 2a 1 1 1 1 4,495 2.13 

41B กลุ่มชุดดินท่ี 41 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 3s 3a 1 1 3k 3k 2a 1 1 1 3s 61,438 29.08 

44B กลุ่มชุดดินท่ี 44 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 3s 3a 1 1 3k 3k 2a 1 1 1 3s 25,951 12.28 

41B/44B 
หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 41  
มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ และกลุม่ชุดดินที่ 44  
มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ สดัส่วน 50 : 50 

3s 3a 1 1 3k 3k 2a 1 1 1 3s 65,219 30.86 

U  พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง - - - - - - - - - - - 10,177 4.82 

W  พื นที่แหล่งน  า - - - - - - - - - - - 3,946 1.86 

 รวมเนื อที่ทั งหมด 211,312 100.00 

 

107 
ตารางท่ี 14 การประเมินความเหมาะสมของดินส้าหรับพืชเศรษฐกิจ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้าห้วยกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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หมายเหตุ  a  :  การจ าแนกดินตามระบบ Unifed   

 d  :  การระบายน  าของดิน (drainage) 

 f   :  อันตรายจากการถูกน  าท่วม (flooding)  

 h  :  ความลึกของระดับน  าใต้ดินในฤดูฝน (depth to seasonal/water table) 

 k  :  ความซึมน  าของดิน (permeability class)   

 t  :  ความลาดชันและความลึกถึงชั นหินพื น (slope and depth to bedrock)  

 s  :  เนื อดิน (texture) 

 

จ าเป็นจะต้องมีแหล่งส ารองน  า เนื่องจากดินกลุ่มนี เป็นดินที่สูญเสียความชื นออกไปได้ง่าย เพ่ือป้องกันการ

สูญเสียผลผลิตพืชหลัก  

การเปลี่ยนแปลงพื นที่นี เพ่ือการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง

หรือมะพร้าว ควรมีการคัดเลือกพื นที่ที่ไม่ลุ่มต่ ามากนัก หรือพื นที่ที่มีความลาดเทเล็กน้อย สามารถระบายน  า

ออกหรือจัดท าทางระบายน  าได้ หรือควรยกร่องปลูก เพ่ือป้องกันการท่วมขังของน  าในฤดูฝน พร้อมกับการ

ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุหรือปุ๋ยพืชสด หรือปลูกพืชตระกูลถั่วแทรกระหว่างแถวพืชหลัก เพ่ือรักษา

ความชุ่มชื นและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน นอกจากนี หลุมปลูกไม้ผลหรือ ไม้ยืนต้น ควรใส่ปุ๋ยหมักหรือ

ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่เหมาะสม และควรปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมหน้าดินหมุนเวียนอยู่ตลอด ในช่วง 1-3 ปีแรก 

เพ่ือเป็นการเสริมรายได้และป้องกันการระเหยของน  าในดินในฤดูแล้งไม่ให้สูญเสียไปโดยเร็วและเป็นการเพ่ิม

การหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน  

(2) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้าในที่ดอน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 40B มีเนื อทีป่ระมาณ 

4,495 ไร่ หรือร้อยละ 2.13 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

แนวทางแก้ไข  

การเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินกลุ่มนี ในที่ดิน สามารถปรับปรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ย

อินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอัตรา 2 ตันต่อไร่ หรือปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบลงไปในดิน เมื่อปุ๋ยอินทรีย์

เหล่านี สลายตัว จะปลดปล่อยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุ ให้แก่พืชอย่างช้าๆ นอกจากนี อาจ

มีการปลูกพืชหมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชหลัก เช่น พืชไร่หรือพืชผัก หรือจะใช้วิธีปลูกพืชแซม โดย

ใช้พืชตระกูลถั่วปลูกแซมกับพืชหลัก เช่น ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ช่วยปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

การป้องกันการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินจากการชะล้างพังทลาย ควรใช้วัสดุ

คลุมดิน เช่น ฟางข้าวหรือเศษพืชต่างๆ ป้องกันการตกกระทบโดยตรงบนเม็ดดิน นอกจากนี ในพื นที่นี ยังควร

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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จัดการไถพรวนดินขวางความลาดเทของพื นที่ โดยเฉพาะพื นที่ลาดชันเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ หรือการปลูกแนว

หญ้าแฝก สลับกับพืชที่ปลูกเป็นแถวแนวขวางความลาดเทของพื นที ่

ควรเพ่ิมความสมดุลของธาตุอาหารในดิน เนื่องจากดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่วน

ใหญ่มีเนื อดินที่เป็นทราย ท าให้สูญเสียธาตุอาหารออกไปจากดินได้ง่าย ก่อให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุ

อาหารในระบบรากพืช ดังนั นควรมีการเติมปุ๋ยเคมี ในสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพดินหรือตามค่าการ

วิเคราะห์ดินและชนิดพืชหลักที่ปลูก 

2) ปัญหาดินเป็นดินทราย มีเนื อที่รวมประมาณ 179,870 ไร่ หรือร้อยละ 85.12                 

ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน สามารถจ าแนกออกตามสภาพพื นที่ได้ดังนี   

(1) ปัญหาดินทรายในพื นที่ลุ่ม ได้แก่ หน่วยแผนที่ 24 มีเนื อที่ประมาณ 27,262 ไร่ 

หรือร้อยละ 12.90 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

แนวทางแก้ไข 

ควรมีการเติมปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากดินกลุ่มนี เป็นดินทราย

จัด เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสดควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติทาง

กายภาพของดิน เหมาะสมต่อการดูดซับน  าและความชื นเอาไว้ในดินได้มาก ในขณะที่ปุ๋ยเคมีจะช่วยในการ

ปรับสมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน ระหว่างธาตุอาหารที่ถูกใช้ไปกับธาตุอาหารที่ถูกปลดปล่อยออกมาจาก

การถูกเม็ดดินตรึงไว้  

การจัดการน  าให้เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก ส าหรับพื นที่ปลูกข้าว ควรมีการปรับ

เกลี่ยหน้าดิน เพ่ิมความเสม่ าเสมอของดิน ให้สามารถกักเก็บน  าได้ทั่วทั งแปลงนา หากปลูกพืชอ่ืน

นอกเหนือจากข้าว ควรท าการยกร่องคันดินรอบพื นที่ เพ่ือป้องกันน  าท่วมขังในช่วงฤดูฝน และยกร่องปลูก

เพ่ือช่วยในการระบายน  าของดิน หากใช้พื นที่เพ่ือปลูกพืชฤดูแล้ง ควรคลุมดินด้วยฟางข้าวหรือเศษหญ้า เพ่ือ

ลดการระเหยน  าจากผิวดิน และเป็นการเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดินเมื่อฟางข้าวและวัสดุคลุมเกิดการ

สลายตัว 

นอกจากนี ควรปลูกพืชหมุนเวียนกับการปลูกข้าวหรือพืชหลักอย่างอ่ืน หรือปลูกพืช

ตระกูลถั่วแซมระหว่างแถวของพืชหลัก ซึ่งเป็นการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างดี 

 (2) ปัญหาดินที่เป็นทรายในที่ดอน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 41B 44B และ 41B/44B  

มีเนื อทีร่วมประมาณ 152,608 ไร่ หรือร้อยละ 72.22 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

แนวทางแก้ไข 

โดยธรรมชาติเป็นดินที่เสื่อมโทรมมาก เนื่องจากเป็นดินที่ผ่านการสลายตัวผุพังมา

อย่างยาวนาน ประกอบกับมีการใช้ที่ดินบริเวณนี อย่างไม่ระมัดระวัง กิจกรรมโดยมนุษย์เหล่านี จึงเหมือนเป็น

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตัวเร่งให้เกิดความเสื่อมโทรมของดินกลุ่มนี  ดังนั นแนวทางการแก้ไขปัญหา จึงต้องเริ่มแก้ที่โครงสร้างของดิน

ก่อน โดยการเติมอินทรียวัตถุ ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ในอัตราแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือประมาณ 2-4 

ตันต่อไร่ พร้อมทั งปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ือไถกลบปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ิมมวลชีวภาพและปริมาณไนโตรเจนในดิน  

ในพื นที่ปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ควรเตรียมหลุมปลูกให้มีขนาดกว้างและลึกประมาณ 

50x50x50 เซนติเมตร แล้วใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกลงไปแล้วผสมคลุกเคล้ากับหน้าดินบนที่ใส่ลงไปแทนดิน

ล่าง ในอัตารา 2-5 กิโลกรัมต่อต้น หลังจากนั นให้หาวัสดุปกคลุมดิน หรือปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน เช่น        

ถั่วพร้า หรือถั่วพุ่ม เพ่ือปกคลุมหน้าดิน ป้องกันการสูญเสียความชื นระเหยออกไปจากดินเร็วเกินไปและ

ป้องกันการชะล้างพังทะลายของดิน พร้อมทั งจัดหาระบบน  าที่มีประสิทธิภาพ เช่น วางระบบน  าหยด  

ในพื นที่ปลูกพืชไร่ หลังจากการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยวิธีดังที่กล่าวมาแล้ว จ าเป็น

จะต้องจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  าอย่างเหมาะสม เช่น การไถดินและท าแปลงขวางความลาดเทของพื นที่ 

เนื่องจากพื นที่ส่วนใหญ่มีสภาพความลาดเทที่ประมาณ 2-5 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี ควรมีการปลูกพืชแบบสลับ

แถวทั งแบบระหว่างปลูกพืชหลักกับพืชตระกูลถั่วเพ่ือปรับปรุงดิน หรือวิธีพืชหลักสลับกับพืชหลัก เช่น อ้อย 

สลับกับมันส าปะหลัง รวมไปถึงการจัดท าแนวหญ้าแฝก ในพื นที่ปลูกพืชไร่ เพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการชะลอ

ความเร็วน  า ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและการปกคลุมหน้าดิน 

3) พื นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื อที่รวมประมาณ 14,123 ไร่ หรือร้อยละ 6.68 ของพื นทีเ่ขตพัฒนา

ที่ดิน ได้แก่  พื นที่ชุมชน คือ หน่วยแผนที่ U มีเนื อที่ประมาณ 10,177 ไร่ หรือร้อยละ 4.82 ของพื นที่                 

เขตพัฒนาที่ดิน และพื นที่แหล่งน  า คือ หน่วยแผนที่ W มีเนื อที่ประมาณ 3,946 ไร่ หรือร้อยละ 1.86               

ของพื นทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 
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7.2.13 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่ เขต

พัฒนาที่ดินลุ่มน ้าห้วยกุดรัง  

จากการศึกษาและวิเคราะห์ทรัพยากรทางกายภาพของลุ่มน  าห้วยกุดรัง สามารถสรุปได้ดังนี  

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าห้วยกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เป็นพื นที่

ค่อนข้างราบเรียบ สลับกับพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอดชัน มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง

ประมาณ 150-240 เมตร มีความลาดชันของพื นที่โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 0-5 เปอร์เซ็นต์ มีแนวสันขอบของ

พื นที่ขอบเขตลุ่มน  า เป็นสันปันน  าแบ่งขอบเขตพื นที่ ซึ่งลาดเทเข้าหาพื นที่ราบลุ่มตอนกลางของเขตพัฒนา

ที่ดิน ซึ่งเป็นจุดรวมของล าห้วยสายหลัก ลงไปสู่พื นที่ทางน  าออก  

ทรัพยากรน  า ประกอบด้วยล าห้วยสายหลัก 5 สายคือ ล าห้วยกุดรัง ห้วยยาง ห้วยบง         

ห้วยกุดเม็ก มีพื นที่รับน  าครอบคลุมพื นที่ประมาณ 203,386 ไร่ และมีอ่างเก็บน  าที่ส าคัญ ได้แก่ อ่างเก็บน  า     

ห้วยสิม อ่างเก็บน  าหนองแวง และอ่างเก็บน  าห้วยม่วง มีขนาดพื นที่รับน  ารวมประมาณ 104 ไร่ 

การใช้ที่ดินบริเวณเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าห้วยกุดรัง มีการใช้พื นที่ส่วนใหญ่เพ่ือการเกษตรกรรม 

มีเนื อที่รวมประมาณ 187,706 ไร่ หรือร้อยละ 88.83 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน โดยพืชที่ปลูกส่วนใหญ่

ประกอบด้วย นาข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และยางพารา ตามล าดับ รองลงมาเป็นพื นที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้าง 

มีเนื อที่รวมประมาณ 10,177 ไร่ หรือร้อยละ 4.82 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ราชการ 

หมู่บ้าน เขตอุตสาหกรรมและการค้า มีพื นที่ป่าไม้ เนื อทีร่วมประมาณ 6,867 หรือร้อยละ 3.25 ของพื นที่เขต

พัฒนาที่ดิน มีพื นที่แหล่งน  าประมาณ 3,946 ไร่ หรือร้อยละ 1.86 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน และพื นที่

เบ็ดเตล็ด มีเนื อที่ประมาณ 2,616 ไร่ หรือร้อยละ 1.24 ของพื นทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 

ด้านทรัพยากรดินในพื นที่ลุ่มน  าสาขา พบว่าดินส่วนใหญ่เป็นดินที่มีข้อจ ากัดในการใช้

ประโยชน์ที่ดิน โดยสามารถสรุปลักษณะของปัญหาดินได้ดังนี   

1) ปัญหาดินความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเนื อที่รวมประมาณ 17,319 ไร่ หรือร้อยละ 8.20 

ของพื นทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน โดยแยกตามสภาพพื นที่ได้ดังนี  

เป็นดินปัญหาความอุดมสมบูรณ์ต่ าในที่ลุ่ม มีเนื อที่ประมาณ 12,824 ไร่ หรือร้อยละ 6.07 

ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน เป็นดินปัญหาความอุดมสมบูรณ์ต่ าในที่ดอน มีเนื อที่ประมาณ 4,495 ไร่ หรือ            

ร้อยละ 2.13 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน  

2) ปัญหาทรัพยากรดินที่เป็นดินทราย มีเนื อที่รวมประมาณ 179,870 หรือร้อยละ 85.12 

ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน โดยแยกออกตามพื นที่ได้ดังนี  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ในที่ลุ่มพบปัญหาดินทรายจัด มีเนื อที่ประมาณ 27,262 ไร่ หรือร้อยละ 12.90 ของพื นที่  

เขตพัฒนาที่ดิน และในที่ดอนพบปัญหาดินทราย มีเนื อที่ประมาณ 152,608 ไร่ หรือร้อยละ 72.22 ของพื นที่

เขตพัฒนาที่ดิน  

3) พื นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื อที่รวมประมาณ 14,123 ไร่ หรือร้อยละ 6.68 ของพื นทีเ่ขตพัฒนา

ที่ดิน ได้แก่  

พื นที่ชุมชน ได้แก่ หน่วยแผนที่ U มีเนื อที่ประมาณ 10,177 ไร่ หรือร้อยละ 4.82 ของ  

พื นทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 

พื นที่แหล่งน  า ได้แก่ หน่วยแผนที่ W มีเนื อที่ประมาณ 3,946 ไร่ หรือร้อยละ 1.86 ของ

พื นทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มชุดดินและข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน ในระดับมาตรา

ส่วน 1: 25,000 และการสอบถามเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย โดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม แล้วท าให้

ทราบว่า พื นที่ลุ่มน  าห้วยกุดรังนี  มีปัญหาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะปัญหาทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรม เนื่องจาก

ดินที่เป็นทรายจัดและการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้เชื่อมโยงให้เกิดปัญหาต่างๆ หลาย

อย่างตามมา ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน  า ปัญหาผลผลิตพืชตกต่ า ต้นทุนการผลิตที่สูงเนื่องจาก

ต้องลงทุนซื อปุ๋ยเคมี จ านวนมากเป็นประจ า อันมีผลต่อเนื่องถึงการมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ า ไม่เพียงพอต่อ

การด ารงชีพ  

ดังนั นสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม จึงได้คัดเลือกพื นที่ลุ่มน  าห้วยกุดรัง เป็นตัวแทนของ

สภาพปัญหาหลักของลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) และได้ก าหนดพื นที่ด าเนินการเป็นบริเวณบ้าน

วังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต าบล

ห้วยเตย อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ทั งนี ประกอบกับเกษตรกรและหมอดินอาสาในพื นที่ มีความ

กระตือรือร้นในการพัฒนาพื นที่และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานเป็นอย่างดี อันจะส่งผลส าเร็จต่องานด้าน

การพัฒนาและสาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
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7.3 การศึกษาและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ ของพื นที่ด้าเนินการเขตพัฒนาที่ดิน  

7.3.1 ที่ตั งและอาณาเขต  

พื นที่ด าเนินการ ตั งอยู่ที่บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย 

หมู่ที ่12 และบ้านหนองแสง หมู่ที ่11 ต าบลห้วยเตย อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในเขตพัฒนาที่ดิน

ลุ่มน  าห้วยกุดรัง ลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) ลุ่มน  าหลักล าน  าชี (รหัส 04) มีเนื อที่ 4,130 ไร่ 

ตั งอยู่ห่างจากอ าเภอกุดรัง ประมาณ 7 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามถนนหลวงหมายเลข 23 

แล้วเลี ยวขาวบริเวณบ้านพงโพด บ้านโนนสะอาด และบ้านหนองแสงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นขอบเขตโครงการ อยู่

ระหว่างพิกัด UTM ที่ 1780000 ถึง 1784000 เหนือ และ 289000 ถึง 2925000 ตะวันออก บนแผนที่ภูมิ

ประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุดที่ L7018 ระวางแผนที่ 5641-III โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี  (ภาพที่ 

23) 

ทิศเหนือ  จดถนนทางล าเลียงบ้านโชคชัย ที่มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกไปยังบ้าน 

ห้วยเตย ต าบลห้วยเตย อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

ทิศตะวันออก  จดถนนบริเวณสามแยกบ้านห้วยเตย-หนองแสง ต าบลห้วยเตย อ าเภอกุด

รัง จังหวัดมหาสารคาม 

ทิศตะวันตก  จดสามแยกถนนบ้านกุดรัง-บ้านวังทอง ต าบลหว้ยเตย อ าเภอกุดรัง 

จังหวัดมหาสารคาม 

ทิศใต ้ เริ่มจากจุดกึ่งกลางถนนบ้านกุดรัง-บ้านหนองแสง ต าบลห้วยเตย อ าเภอ

กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม  

7.3.2 สภาพภูมิประเทศ   

พื นที่ด าเนินการ บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 

และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต าบลห้วยเตย อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม มีสภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอน

ลาดถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันของพื นที่ 2-5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนมากบริเวณด้านทิศเหนือและ

ด้านทิศตะวันตกของพื นที่ด าเนินการ โดยมีร่องนาเกือบราบแทรกตัวสลับระหว่างเนิน มีพื นที่ราบหรือเกือบ

ราบวางตัวบริเวณใจกลางของพื นที่ด าเนินการ ล้อมรอบเนินหมู่บ้านวังโจดและบ้านห้วยเตย ซึ่งเป็นพื นที่ดอน 

ความลาดเทของพื นที่มีสองทิศทาง คือ ลาดเทจากด้านทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื นที่

ด าเนินการ และลาดเทจากด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ลงไปด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทิศทางของทางน  า

ไหล มีความลาดชันของพื นที่ 0-2 เปอร์เซ็นต์ และอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 156-188 เมตร มี

รายละเอียดดังภาพที่ 23 ภาพที่ 24 ภาพที่ 25 และภาพท่ี 26 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 23 ที่ตั งและอาณาเขต พื นที่ด้าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย  
             หมู่ที่ 12 และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต้าบลห้วยเตย อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 24 สภาพภูมิประเทศ พื นที่ด้าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย  
             หมู่ที่ 12 และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต้าบลห้วยเตย อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 25 ระดับความลาดชัน พื นที่ด้าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย  
             หมู่ที่ 12 และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต้าบลห้วยเตย อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 26 เส้นชั นความสูง พื นที่ด้าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย  
             หมู่ที่ 12 และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต้าบลห้วยเตย อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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7.3.3 สภาพทางน ้าและแหล่งน ้า  

มีทรัพยากรน  าที่ส าคัญ ได้แก่ ล าห้วยใหญ่ และล าห้วยยาง โดยล าห้วยใหญ่ไหลเข้าสู่พื นที่

ด าเนินการทางด้านทิศใต้ของพื นที่ด าเนินการ ไหลมาบรรจบกับล าห้วยยางที่ไหลมาจากด้านทิศตะวันออก 

บริเวณพื นที่ตอนกลางของพื นที่ด าเนินการ โดยมีทิศทางการไหลจากด้านทิศตะวันออกไปด้านทิศตะวันตก

เฉียงเหนือ เป็นแหล่งน  าที่มีน  าไม่ตลอดทั งปี โดยจะแห้งขอดในฤดูแล้งในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน

ของทุกปี มีสระน  าทีมี่ขนาดใหญ่ที่สุดของพื นที่นี  คือสระหนองแสง ตั งอยู่บริเวณบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 เป็น

แหล่งน  าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของชุมชน โดยหากกล่าวถึงขนาดพื นที่ทรัพยากรน  าของพื นที่ด าเนินการนี  

มีเนื อที่ประมาณ 266 ไร่ หรือร้อยละ 6.45 ของพื นที่ด าเนินการ (ภาพท่ี 27) 

7.3.4 ลักษณะทางธรณีวิทยา  

บริเวณพื นที่ด าเนินการ ทั งหมดถูกครอบคลุมด้วยหน่วยหินมหาสารคาม (Maha Sara Kham 

Formation, KTms) เป็นหน่วยหินที่พบอยู่ในช่วงคลีเทเชียสช่วงบนจนถึงเทอร์เชียรีช่วงล่าง (upper 

cretaceous – lower tertiary) ที่มีอายุประมาณ 6.5-1.8 ล้านปี ประกอบด้วย หินทรายแป้งและหินทราย 

สีน  าตาลแกมแดงและแดงอ่อน มีเกลือหินและยิปซั่มแทรกสลับ ดังภาพที่ 28 

7.3.5 ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก้าเนิดดิน 

จากการส ารวจภาคสนาม และข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยา ของพื นที่ด าเนินการ บ้านวังทอง 

หมู่ที ่7 บ้านวังโจด หมู่ที ่3 และหมูท่ี ่15 บ้านห้วยเตย หมู่ที ่12 และบ้านหนองแสง หมู่ที ่11 ต าบลห้วยเตย 

อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม สามารถสรุปได้ดังนี   

1) พื นที่ราบตะกอนน ้าพา (alluvial plain) พบบริเวณตอนกลางและปลายของพื นที่

ด าเนินการ ที่เกิดจากอิทธิพลของล าน  าสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน ล าน  าได้พัดพาเอาตะกอนดินจากพื นที่สูง

ไหลลงสู่พื นที่ราบต่ า มาทับถมกันบนพื นที่เกือบราบ โดยมีวัตถุต้นก าเนิดดินเป็นตะกอนน  าพา  

2) ตะพักล้าน ้า (alluvial terrace) พบบริเวณถัดขึ นมาจากพื นที่ราบตะกอนน  าพา 

(Alluvial plain) มีลักษณะเป็นที่ราบเป็นขั นๆ เกิดจากทางน  าที่ตะกอนตกจมทับถมกลายเป็นที่ราบลุ่มแม่น  า 

โดยมีวัตถุต้นก าเนิดดินเป็นวัตถุเคลื่อนย้ายของตะกอนหินดินดานและหินทราย 

3) พื นผิวเหลือจากการกร่อน (erosional surface) ส่วนมากพบบริเวณด้านทิศเหนือ

และด้านทิศตะวันตกของพื นที่ด าเนินการ ที่เกิดจากกระบวนการชะล้างโดยกระแสน  าและการตกกระแทก

ของเม็ดฝน ท าให้วัสดุหน้าดินที่เกาะตัวหลวมกว่าถูกชะล้างออกไปได้ง่าย คงเหลือพื นที่คงทนต่อการกัดเซาะ 

ท าให้เกิดสภาพพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดตามแนวสันขอบของพื นที่ด าเนินการ 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 27 สภาพทรัพยากรน ้า พื นที่ด้าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย  
             หมู่ที่ 12 และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต้าบลห้วยเตย อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 28 ธรณีวิทยา พื นที่ด้าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย  
             หมู่ที่ 12 และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต้าบลห้วยเตย อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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7.3.6 สภาพการใช้ที่ดิน    

จากการส ารวจสภาพการใช้ที่ดิน บริเวณพื นที่ด าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด       

หมู่ที ่3 และหมูท่ี ่15 บ้านห้วยเตย หมู่ที ่12 และบ้านหนองแสง หมู่ที ่11 ต าบลห้วยเตย อ าเภอกุดรัง จังหวัด

มหาสารคาม พบว่าพื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่เกษตรกรรม มีเนื อที่รวมประมาณ 3,606 ไร่ หรือร้อยละ 87.33 

ของพื นที่ด าเนินการ โดยส่วนใหญ่เป็นพื นที่นาข้าว (A101) มีเนื อที่ประมาณ 1,966 ไร่ หรือร้อยละ 47.60 

ของพื นที่ด าเนินการ รองลงมาเป็นพื นที่ปลูกพืชไร่ มีเนื อที่ประมาณ 1,605 ไร่ หรือร้อยละ 38.86 ของพื นที่

ด าเนินการ ซึ่งพืชไร่ที่ส าคัญในพื นที่นี  ได้แก่ มันส าปะหลัง (A204) และอ้อย (A203) (ตารางที่ 15 และภาพที่ 

29) 

พื นทีป่ลูกไม้ยืนต้น มีเนื อที่ประมาณ 10 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของพื นทีด่ าเนินการ ไม้ยืนต้นที่

ส าคัญ ได้แก่ ยูคาลิปตัส (A304) และยางพารา (A302) พื นที่ปลูกไม้ผล (A4) มีเนื อที่ประมาณ 20 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.49 ของพื นที่ด าเนินการ โดยเป็นไม้ผลที่ส าคัญ ได้แก่ มะม่วง (A407) และ มะนาว (A400) และ

พื นที่เลี ยงปศุสัตว์ มีเนื อที่ประมาณ 6 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของพื นที่ด าเนินการ   

พื นที่ป่าไม้ผลัดใบ (F201) ในเขตพื นที่ด าเนินการ มีเนื อที่ประมาณ 31 ไร่ หรือร้อยละ 0.75 

ของพื นที่ด าเนินการ โดยทั งหมดไม่อยู่ในแนวเขตป่าไม้ถาวรหรือเขตป่าไม้ตามกฎหมาย 

ส าหรับพื นที่อ่ืนๆ (M101) ได้แก่ พื นที่ทุ่งหญ้า (M101) มีเนื อที่ประมาณ 4 ไร่ หรือร้อยละ 

0.10 ของพื นที่ด าเนินการ เป็นพื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U2) มีเนื อท่ีประมาณ 222 ไร่ หรือร้อยละ 5.38 

ของพื นที่ด าเนินการ และเป็นพื นที่แหล่งน  า (W2) มีเนื อที่ประมาณ 266 ไร่ หรือร้อยละ 6.44 ของพื นที่

ด าเนินการ 

ตารางที่ 15 สภาพการใช้ที่ดิน พื นที่ด้าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 
บ้านห้วยเตย หมู่ที ่12 และบ้านหนองแสง หมู่ที ่11 ต้าบลห้วยเตย อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

หน่วยแผนที่ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
พื นที่ 

ไร ่ ร้อยละ 

1. พื นที่เกษตรกรรม (A) 3,606 87.33 

A1 นาข้าว 1,966 47.60 

A101 นา 1,966 47.60 

A2 พืชไร่ 1,605 38.86 

A203 อ้อย 1,089 26.37 

A204 มันส าปะหลัง 516 12.49 

              

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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        ตารางท่ี 15 (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ ประเภทการใช้ท่ีดิน 
พื นที่ 

ไร ่ ร้อยละ 

A3 ไม้ยืนต้น 10 0.24 

A302 ยางพารา 3 0.07 

A304 ยูคาลิปตัส 7 0.17 

A4 ไม้ผล 20 0.49 

A400 มะนาว 2 0.05 

A407 มะม่วง 18 0.44 

A7 ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์ 6 0.14 

A702 พื นที่ปศุสัตว์ 6 0.14 

2. พื นที่ป่าไม้ (F) 31 0.75 

F2 ป่าผลัดใบ 31 0.75 

F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 31 0.75 

3. พื นที่เบ็ดเตล็ด (M) 4 0.10 

M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 4 0.10 

M101 ทุ่งหญ้า 4 0.10 

4. พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) 222 5.38 

U2 หมู่บ้าน 222 5.38 

U201 หมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน 222 5.38 

5. พื นที่แหล่งน ้า (W) 266 6.44 

W1 แหล่งน ้าธรรมชาติ 135 3.27 

W101 แหล่งน  า ล าห้วย 135 3.27 

W2 แหล่งน ้าที่สร้างขึ น 131 3.17 

W201 บ่อน  าในไร่นา 131 3.17 

 รวมเนื อที่ทั งสิ น 4,130 100.00 
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ภาพที่ 29 สภาพการใช้ที่ดิน พื นที่ด้าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต้าบลห้วยเตย อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
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7.3.7 ทรัพยากรดิน 

ผลการส ารวจดินแบบละเอียด บริเวณพื นที่ด าเนินการ บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด        

หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต าบลห้วยเตย อ าเภอกุดรัง 

จังหวัดมหาสารคาม พบลักษณะดินจ าแนกได้เป็น 5 ชุดดิน 1 ชุดดินคล้าย และ 2 หน่วยแผนที่เบ็ดเตล็ด 

รวมทั งสิ น 8 หน่วยแผนที่ มีรายละเอียดดังนี  (ตารางที่ 16 ตารางที่ 17 และภาพท่ี 30) 

1) ชุดดินจอมพระ (Chom Pra series : Cpr)  

การจ าแนก: coarse-loamy, siliceous, isohyperthermic Typic Kandiustults 

มีเนื อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากตะกอนน  าพามาทับถมบนพื นผิวที่
เหลือจากการกร่อน บนสภาพพื นที่เนินจนถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการ
ระบายน  าดี น  าซึมผ่านได้เร็ว การไหลบ่าของน  าบนดินปานกลาง  

ลักษณะดินที่พบ : ดินบนมีความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร มีเนื อดินบนเป็นดินทราย      
ปนดินร่วน สีน  าตาลเข้มหรือสีน  าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง              
4.4-4.5  

ดินล่างเป็นดินทรายปนร่วนอยู่บนชั นดินร่วนปนทราย ภายในความลึก 50 เซนติเมตร จาก
ผิวดิน ดินล่างลึกลงไปมีเนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย ปนก้อนเหล็กเล็กน้อย มีสีพื นเป็นสีน  าตาลแก่ถึงสีน  าตาล
ปนเหลือง อาจพบจุดประสีเล็กน้อย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.4-4.5 

สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน : เป็นพื นที่ปลูกพืชไร่ เช่น มันส าปะหลัง และอ้อยโรงงาน 
ปัญหาการใช้ที่ดิน : ดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ข้อเสนอแนะการใช้ที่ดิน : ควรปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ควบคู่กับการปลูกพืช

หมุนเวียนหรือพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน และการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือหมุนเวียนธาตุอาหารใน

ดิน  

ชุดดินจอมพระ ที่พบ มี 1 ประเภท ได้แก่  
หน่วยแผนที่ Cpr-lsB/d5,E1 : ชุดดินจอมพระ มีเนื อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน           

ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย มีเนื อที่ประมาณ 859 ไร่ หรือร้อยละ 20.80 ของพื นที่
ด าเนินการ 
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สภาพการใช้ท่ีดินปัจจุบัน 
 

                   คุณสมบัติทางเคมีของชุดดินจอมพระ (Chom Pra series) 
Depth 
(cm) 

sand   
(%) 

silt 
(%) 

clay   
(%) 

Texture 
pH 

(1:1 H2O) 
CEC  

(meq/100g) 
BS  
(%) 

0-30 84.0 11.9 4.1 ls 4.5 1.58 55.9 

30-50 80.6 12.7 6.7 ls 4.4 1.49 37.1 

50-90 75.3 10.3 14.4 sl 4.5 4.95 13.5 

90-180 71.8 11.4 16.8 sl 4.4 1.58 33.4 

 

2) ชุดดินขอนแก่น (Khon Kaen series : Kkn)  

การจ าแนก : coarse-loamy, mixed, isohyperthermic Aeric Kandiaquults 

มีเนื อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากตะกอนน  าพามาทับถมบนตะพักระดับ

ต่ า บนสภาพพื นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึกมาก มีการระบาย

น  าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว น  าซึมผ่านได้เร็วในดินบนและปานกลางถึงช้าในดินล่าง การไหลบ่าของน  าบน

ดินช้า  

ลักษณะดินที่พบ : ดินบนมีความหนาประมาณ 20 เซนติเมตร มีเนื อดินเป็นดินทรายปน

ดินร่วนสีเทาถึงน  าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.8-5.7  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ดินล่างมีเนื อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนอยู่บนชั นดินร่วนปนทราย ภายในความลึก 50 

เซนติเมตรจากผิวดิน สีน  าเทาถึงสีน  าตาลปนเทา มีจุดประสีน  าตาลแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่จัด มีค่า

ความเป็นกรดเป็นด่าง 5.8-5.9 

สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน : เป็นพื นทีน่าข้าว บางแห่งใช้เป็นพื นที่ปลูกอ้อยโรงงาน  

ปัญหาการใช้ที่ดิน : ดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ข้อเสนอแนะการใช้ที่ดิน : ควรปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก 

ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ช่วยสร้างสมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน ควบคู่กับการปลูกพืชปุ๋ย

สดเพื่อไถกลบก่อนการปลูกพืชหลัก  

ชุดดินขอนแก่น พบ มี 1 ประเภท ได้แก่  

หน่วยแผนที่ Kkn-lsA/d5,E1 : ชุดดินขอนแก่น มีเนื อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน      

ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย มีเนื อที่ประมาณ 75 ไร่ หรือร้อยละ 1.82 ของพื นที่

ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  สภาพการใชท้ี่ดินปัจจุบัน 
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                 คุณสมบัติทางเคมีของชุดดินขอนแก่น (Khon Kaen series) 

Depth 
(cm) 

Sand  
(%) 

Silt 
(%) 

Clay   
(%) 

Texture 
pH 

(1:1 H2O) 
CEC  

(meq/100g) 
BS 
(%) 

0-30 86.2 11.6 2.2 ls 4.8 1.76 13.1 

30-50 85.2 12.1 2.8 ls 5.7 1.41 25.1 

50-90 76.2 12.9 11.0 sl 5.9 2.59 37.7 

90-180 70.4 10.5 19.1 sl 5.8 5.04 24.5 

 

3) ดินขามสะแกแสงทีอ่ิ่มตัวเบสสูง (Kham Sakae Saeng-high base saturation 

variant: Kss-hb)  

การจ าแนก : coarse-loamy, mixed, isohyperthermic Aeric Plinthic Kandiaqualfs 

มีเนื อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินลึกมาก เกิดจากตะกอนน  าพามาทับถมบนตะพัก            

ระดับต่ า สภาพพื นราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการระบายน  าค่อนข้าง

เลว น  าซึมผ่านได้เร็วในดินบนและช้าในดินล่าง การไหลบ่าของน  าบนดินช้า  

ลักษณะดินที่พบ : ดินบนมีความหนาประมาณ 25 เซนติเมตร มีเนื อดินทรายปนดินร่วน 

สีเทาถึงน  าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.4-6.7  

ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีเทาถึงสีน  าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน  าตาลปนเหลืองหรือ

สีน  าตาลปนแดงเข้ม พบศิลาแลงอ่อนประมาณ 5-30 เปอร์เซ็นต์ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง       

มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.4-6.7 

สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน : ส่วนใหญ่เป็นพื นที่นาข้าว บางพื นที่ใช้ปลูกมันส าปะหลังและ

อ้อยโรงงาน  

ปัญหาการใช้ที่ดิน : ดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ข้อเสนอแนะการใช้ที่ดิน : ควรปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก 

เพ่ือปรับสมดุลปฏิกิริยาดิน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ช่วยสร้างสมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน 

ควบคู่กับการปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ือไถกลบก่อนการปลูกพืชหลัก  

ดินขามสะแกแสงทีอ่ิ่มตัวเบสสูง พบ มี 1 ประเภท ได้แก่  

หน่วยแผนที่ Kss-hb-lsA/d5,E1 : ดินขามสะแกแสงที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื อดินบนเป็นดิน

ทรายปนดินร่วน ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย มีเนื อที่ประมาณ 1,042 ไร่ หรือ       

ร้อยละ 25.23 ของพื นที่ด าเนินการ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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                   สภาพการใช้ท่ีดินปัจจุบัน 
 

                 คุณสมบัติทางเคมีของชุดดินขามสะแกแสง (Kham Sakae Saeng series) 

Depth 
(cm) 

sand   
(%) 

silt 
(%) 

clay   
(%) 

Texture 
pH 

(1:1 H2O) 
CEC  

(meq/100g) 
BS  
(%) 

0-20 79.8 14.6 5.7 ls 4.4 1.62 42.0 

20-50 77.0 16.3 6.7 ls 6.7 2.52 33.5 

50-90 63.1 16.9 20.0 sl 6.4 6.57 55.9 

90-180 65.0 16.7 18.3 sl 6.7 2.31 144.2 

 

4) ชุดดินขามทะเลสอ (Kham THale So : Kts)  

การจ าแนก : fine-loamy, mixed, isohyperthermic Aeric Plinthic Kandiaqualfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

มีเนื อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึกมาก เกิดจากตะกอนน  าพามาทับถมบนตะพัก

ระดับต่ าและระดับกลาง สภาพพื นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีการ

ระบายน  าค่อนข้างเลว น  าซึมผ่านได้เร็วในดินบนและช้าในดินล่าง การไหลบ่าของน  าบนดินช้า  

ลักษณะดินที่พบ : ดินบนมีความหนาประมาณ 18 เซนติเมตร มีเนื อดินเป็นดินทรายปน

ดินร่วน สีเทาหรือสีน  าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง     

4.4-4.7  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ดินล่างมีเนื อดินทรายปนดินร่วนอยู่บนชั น เป็นดินร่วนปนทรายถึงเป็นดินเหนียวปนทราย 

ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน สีเทาถึงน  าตาลปนเทา พบจุดประสีน  าตาลแก่หรือน  าตาลปนแดง

ตลอด มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยจนถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.3-6.7 และยังพบ                   

จุดประสีแดงของพวกศิลาแลงอ่อนประมาณ 5-25 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรในดินล่าง ภายในความลึก 125 

เซนติเมตรจากผิวดิน  

สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน : ส่วนใหญ่เป็นพื นที่นาข้าว บางพื นที่ใช้ปลูกมันส าปะหลังและ

อ้อยโรงงาน  

ปัญหาการใช้ที่ดิน : ดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ข้อเสนอแนะการใช้ที่ดิน : ควรปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก 

ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ช่วยสร้างสมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน ควบคู่กับการปลูกพืชปุ๋ย

สดเพื่อไถกลบก่อนการปลูกพืชหลัก  

ชุดดินขามทะเลสอ พบ มี 1 ประเภท ได้แก่  

หน่วยแผนที่ Kts-lsA/d5,E2 : ชุดดินขามทะเลสอ มีเนื อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน 

ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนปานกลาง มีเนื อที่ประมาณ 280 ไร่ หรือร้อยละ 6.78 ของพื นที่

ด าเนินการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        สภาพการใช้ท่ีดินปัจจุบัน 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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                 คุณสมบัติทางเคมีของชุดดินขามทะเลสอ (Kham Thale So series) 

Depth 
(cm) 

Sand 
(%) 

Silt   
(%) 

Clay   
(%) 

 Texture  
pH 

(1:1 H2O) 
CEC  

(meq/100g) 
BS  
(%) 

0-18 83.7 12.3 4.0 ls 4.4 1.66 25.2 

18-40 84.0 11.0 5.0 ls 4.7 1.97 33.6 

40-50 71.3 9.7 19.0 sl 5.1 6.90 47.5 

50-80 68.8 10.8 20.4 scl 6.3 7.56 42.5 

80-180 62.4 12.2 25.5 scl 6.7 9.73 43.2 

 

5) ชุดดินมหาสารคาม (Maha Sara Kham series: Msk) 

การจ าแนก :  loamy, siliceous, semiactive isohyperthermic Oxyaquic Arenic 

Haplustalfs 

มีเนื อดินเป็นพวกดินทรายหนาปานกลาง ดินลึกมาก เกิดจากตะกอนน  าพามาทับถมบน

พื นผิวที่เหลือจากการกร่อน สภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีการ

ระบายน  าดถีึงดีปานกลาง น  าซึมผ่านปานกลางในดินบนและช้าในดินล่าง การไหลบ่าของน  าบนดินปานกลาง 

ลักษณะดินที่พบ : ดินบนมีความหนาประมาณ 20 เซนติเมตร มีเนื อดินเป็นดินทรายปน

ดินร่วน สีน  าตาลถึงน  าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 

6.5-7.4  

ดินล่าง มีเนื อดินเป็นดินทรายปนดินร่วน ดินล่างลึกมาก 70 เซนติเมตรจากผิวดิน มีเนื อ

ดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีพื นเป็นสีน  าตาลอ่อนถึงสีน  าตาลปนแดง พบจุดประสีน  าตาลปนเหลืองหรือน  าตาล

ปนแดงเข้ม ที่ความลึก 90 เซ็นติเมตร มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.9-7.1 

สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน : เป็นพื นที่ปลูก อ้อย มันส าปะหลัง มะม่วง ไม้ยืนต้น พื นที่เลี ยง

สัตว์ ไม้ละเมาะ และบางพื นที่ใช้ปลูกข้าว 

ปัญหาการใช้ที่ดิน : เนื อดินบนเป็นดินทรายจัด มักเกิดการชะล้างพังทลาย และมีความ

อุดมสมบูรณ์ต่ า 

ข้อเสนอแนะการใช้ที่ดิน : ควรปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ควบคู่กับการปลูกพืช

หมุนเวียนหรือพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน และการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือหมุนเวียนธาตุอาหารใน

ดิน ในพื นที่ลาดชันปลูกพืชไร่ ควรจัดท ามาตรการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เช่น การไถขวางความ

ลาดเทหรือการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือชะลอการไหลบ่าของน  า 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ชุดดินมหาสารคาม ที่พบ มี 1 ประเภท ได้แก่  
หน่วยแผนที่ Msk-lsB/d5,E2 : ชุดดินมหาสารคาม มีเนื อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน 

ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนปานกลาง มีเนื อทีป่ระมาณ 927 ไร่ หรือร้อยละ 22.44 ของพื นที่

ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

     สภาพการใช้ท่ีดินปัจจุบัน 
 
       คุณสมบัติทางเคมีของชุดดินมหาสารคาม (Maha Sara Kham series) 

Depth 
(cm) 

Sand   
(%) 

Silt   
(%) 

Clay   
(%) 

 Texture  
pH 

(1:1 H2O) 
CEC  

(meq/100g) 
BS  
(%) 

0-20 84.9 11.3 3.8 ls 6.5 3.16 70.1 

20-70 82.5 15.2 2.3 ls 7.4 1.04 71.3 

70-130 58.2 11.0 30.7 scl 7.1 9.35 52.3 

130-180 51.9 11.3 36.8 scl 6.9 10.68 34.4 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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6) ชุดดินอุบล (Ubon series: Ub)  

ก า ร จ า แ น ก  :  loamy, siliceous, semiactice isohyperthermic Aquic Arenic 

(Grossarenic) Haplustualfs 

มีเนื อดินบนเป็นพวกดินทรายหนา ดินลึกมาก เกิดจากตะกอนน  าพามาทับถม มีสภาพ

พื นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน  าดีปาน

กลางถึงค่อนข้างเลว น  าซึมผ่านได้เร็ว การไหลบ่าของน  าบนดินช้า  

ลักษณะดินที่พบ : ดินบนมีความหนาประมาณ 20 เซนติเมตร มีเนื อดินเป็นดินทรายปน

ดินร่วน มีสีพื นเป็นสีน  าเทาหรือน  าตาลปนเทา มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง                        

มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.0-6.4 

ดินล่าง มีเนื อดินเป็นดินทรายปนดินร่วน สีน  าตาลปนเทาหรือสีเทา ในช่วงความลึก 130-

180 เซนติเมตร มีเนื อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีเทาหรือน  าตาลปนเทา พบจุดประสีน  าตาลแก่หรือ

น  าตาลปนแดงตลอด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5-7.0 

สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน : ส่วนใหญ่เป็นพื นที่นาข้าว และบางพื นที่ใช้ปลูกอ้อยโรงงาน 

ปัญหาการใช้ที่ดิน : เป็นดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน  า  

ข้อเสนอแนะการใช้ที่ดิน : ควรปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก 

ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือช่วยสร้างสมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน ควบคู่กับการปลูกพืช

ปุ๋ยสดเพ่ือไถกลบก่อนการปลูกพืชหลัก พร้อมทั งควรจัดเตรียมแหล่งน  าส ารอง เพ่ือป้องกันการขาดน  า

ระหว่างฤดูปลูก 

ชุดดินอุบล ทีพ่บ มี 1 ประเภท ได้แก่  

หน่วยแผนที่  Ub- lsA/d5,E1 :  ชุดดิน อุบล  มี เนื อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่ วน              
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย มีเนื อที่ประมาณ 459 ไร่ หรือร้อยละ 11.11 ของพื นที่
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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                    สภาพการใช้ท่ีดินปัจจุบัน 

 
    คุณสมบัติทางเคมีของชุดดินอุบล (Ubon series) 

Depth 
 (cm) 

Sand   
(%) 

Silt   
(%) 

Clay   
(%) 

Texture  
pH 

(1:1H2O) 
CEC  

(meq/100g) 
BS 
(%) 

0-20 82.8 13.3 3.9 ls 4.0 0.87 61.8 

20-130 85.4 10.7 3.9 ls 6.4 6.65 5.3 

130-180 65.8 9.6 24.6 scl 6.5 4.96 43.7 
 

7) พื นที่เบ็ดเตล็ด มีพื นที่ 488 ไร่ หรือร้อยละ 11.82 ของพื นที่ด าเนินการ ประกอบด้วย 

หน่วยแผนที่ U : พื นที่หมู่บ้าน วัด โรงเรียน มีเนื อที่ 222 ไร่ หรือร้อยละ 5.38 ของพื นที่

ด าเนินการ 

หน่วยแผนที่ W : แหล่งน  า ล าห้วย มีเนื อที่ 266 ไร่ หรือร้อยละ 6.44 ของพื นที่ด าเนินการ 

 
 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



135 
 

 
 

ตารางที่ 16 ทรัพยากรดินพื นที่ด้าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที ่7 บ้านวังโจด หมู่ที ่3 และหมู่ที ่15  
บ้านห้วยเตย หมู่ที ่12 และบ้านหนองแสง หมู่ที ่11 ต้าบลห้วยเตย อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

หน่วยแผนที่ ค้าอธิบายหน่วยแผนที่ 
เนื อที ่

 ไร่  ร้อยละ 
Cpr-lsB/d5,E1 ชุดดินจอมพระ มีเนื อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน  

ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย 
    859  20.80 

Kkn-lsA/d5,E1 ชุดดินขอนแก่น มีเนื อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน  
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย 

     75  1.82 

Kss-hb-lsA/d5,E1 ดินขามสะแกแสง ที่อ่ิมตัวเบสสูง 
มีเนื อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย 

 1,042  25.23 

Kts-lsA/d5,E2 ชุดดินขามทะเลสอ มีเนื อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนปานกลาง 

    280  6.78 

Msk-lsB/d5,E2 ชุดดินมหาสารคาม มีเนื อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน  
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนปานกลาง 

    927  22.44 

Ub-lsA/d5,E1 ชุดดินอุบล มีเนื อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย 

    459  11.11 

U พื นที่หมู่บ้าน วัด โรงเรียน     222  5.38 
W แหล่งน  า ล าห้วย     266  6.44 

รวมเนื อที่ทั งหมด      4,130  100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 17 การจ้าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน พื นที่ด้าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด 
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต้าบลห้วยเตย อ้าเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม 

หน่วยแผนที่ ชุดดิน/ดินคล้าย ชั นอนุกรมวิธานดิน 2014 

Cpr-lsB/d5,E1 ชุดดินจอมพระ  
(Chom Pra series) 

coarse-loamy, siliceous, 

isohyperthermic Typic Kandiustults 

Kkn-lsA/d5,E1 ชุดดินขอนแก่น 
(Khon Kaen series) 

coarse-loamy, mixed, 

isohyperthermic Aeric Kandiaquults 

Kss-hb-lsA/d5,E1 ดินขามสะแกแสงที่อ่ิมตัวเบสสูง 
(Kham Sakae Saeng-high base 
saturation variant) 

coarse-loamy, mixed, 
isohyperthermic Aeric Plinthic 
Kandiaqualfs 

Kts-lsA/d5,E2 ชุดดินขามทะเลสอ 
(Kham THale So series) 

fine-loamy, mixed, isohyperthermic 
Aeric Plinthic Kandiaqualfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Msk-lsB/d5,E2 ชุดดินมหาสารคาม 
(Maha Sara Kham series) 

loamy, siliceous, semiactive 
isohyperthermic Oxyaquic Arenic 
Haplustalfs 

Ub-lsA/d5,E1 ชุดดินอุบล (Ubon series) loamy, siliceous, semiactice 
isohyperthermic Aquic Arenic 
(Grossarenic) Haplustualfs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 

ภาพที่ 30 ทรัพยากรดิน พื นที่ด้าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต้าบลห้วยเตย อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
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7.3.8 ความเหมาะสมของดินส้าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ  

จากการจัดชั นความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ สามารถสรุปเป็นพื นที่

ศักยภาพของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจได้ดังนี  (ตารางท่ี 18 และตารางท่ี 19) 

1) ดินเหมาะสมดีส าหรับปลูกมะพร้าว มะม่วง มะขาม ยางพารา และยูคาลิปตัส                  

มีข้อจ ากัดเล็กน้อยในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกสับปะรด มีข้อจ ากัด

ปานกลางในเรื่องความเสี่ยงต่อการขาดน  า เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกอ้อย มีข้อจ ากัดปานกลางในเรื่อง

เนื อดินที่เป็นทรายและเสี่ยงต่อการขาดน  า และไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวโพด ถั่วเขียว พืชผัก 

และมะนาว เนื่องจากมีข้อจ ากัดค่อนข้างรุนแรงในเรื่องเนื อดินค่อนข้างเป็นทราย ได้แก่ หน่วยแผนที่                

Cpr-lsB/d5,E1 มีเนื อที่รวมประมาณ 859 ไร่ หรือร้อยละ 20.80 ของพื นที่ด าเนินการ 

2) ดินทีเ่หมาะสมดีส าหรับปลูกยูคาลิปตัส แต่มีข้อจ ากัดเล็กน้อยในเรื่องความอุดมสมบูรณ์

ของดินต่ า เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกมะพร้าว แต่มีข้อจ ากัดปานกลางในเรื่องการกร่อนของดิน 

เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกมันส าปะหลัง แต่มีข้อจ ากัดปานกลางในเรื่องเนื อดินค่อนข้างเป็นทราย และ

การกร่อนของดิน เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกถั่วลิสงและอ้อย แต่มีข้อจ ากัดปานกลางในเรื่องเนื อดิน

ค่อนข้างเป็นทราย เสี่ยงต่อการขาดน  าและการกร่อนของดิน ไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว เนื่องจาก

มีข้อจ ากัดค่อนข้างรุนแรงในเรื่องสภาพพื นที่ไม่ค่อยเหมาะสม และไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวโพด 

ถั่วเขียว พืชผัก มะเขือเทศ มะขาม มะม่วง ยางพารา ล าไย และมะนาว เนื่องจากมีข้อจ ากัดค่อนข้างรุนแรง

ในเรื่องเนื อดินค่อนข้างเป็นทราย ได้แก่ หน่วยแผนที่ Msk-lsB/d5,E2 มีเนื อที่รวมประมาณ 927 ไร่ หรือ         

ร้อยละ 22.44 ของพื นที่ด าเนินการ  

3) ดินที่เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจ ากัดปานกลางในเรื่องเนื อดินที่เป็น

ทราย (3s) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kkn-lsA/d5,E1 Kss-hb-lsA/d5,E1 และ Kts-lsA/d5,E2 มีเนื อที่รวมประมาณ 

1,397 ไร่ หรือร้อยละ 33.83 ของพื นที่ด าเนินการ 

4) ดินที่เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจ ากัดปานกลางในเรื่องเนื อดิน

ค่อนข้างเป็นทราย และการเสี่ยงต่อการขาดแคลนน  า (3sm) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ub-lsA/d5,E1 มีเนื อที่

ประมาณ 459 ไร่ หรือร้อยละ 11.11 ของพื นที่ด าเนินการ 

พื นที่อ่ืนๆ ได้แก่ พื นที่หมู่บ้าน วัด โรงเรียน (U) และแหล่งน  า ล าห้วย (W) มีเนื อที่รวม

ประมาณ 488 ไร่ หรือร้อยละ 11.82 ของพื นที่ด าเนินการ   
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ตารางท่ี 18 ความเหมาะสมของดินส้าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ พื นที่ด้าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที ่7 บ้านวังโจด หมู่ที ่3 และหมู่ที ่15 บ้านห้วยเตย หมู่ที ่12  
               ต้าบลห้วยเตย และบ้านหนองแสง หมู่ที ่11 ต้าบลห้วยเตย อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

หมายเหตุ:   d  : การระบายน  าของดิน (drainage)           m  :  ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน  า (risk of moisture shortage)            
       e   :  การกร่อนของดิน (erosion)              n  :  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (nutrient status)                    
       w  :  อันตรายจากน  าแช่ขัง (water logging)         S  :  เนื อดิน (texture) 

         t   :  สภาพพื นที่ (topography) 

หน่วยแผนที่ 

 ชั นความเหมาะสมส้าหรับปลูกพืช เนื อที่  

ข้า
ว 

ข้า
วโ

พด
 

มัน
ส้า

ปะ
หล

ัง 

อ้อ
ย 

ถั่ว
เข

ียว
 

พืช
ผัก

 

ถั่ว
ลิส

ง 

มะ
เข

ือเ
ทศ

 

สับ
ปะ

รด
 

มะ
พร

้าว
 

มะ
ม่ว

ง 

มะ
ขา

ม 

ยา
งพ

าร
า 

ยูค
าล

ิปต
ัส 

ล้า
ไย

 

มะ
นา

ว 

ไร ่ ร้อยละ 

Cpr-lsB/d5,E1 5d 4s 3s 3sm 4s 4s 3s 3s 3m 2n 2n 2n 2n 2n 3s 4s 859 20.80 

Kkn-lsA/d5,E1 3s 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 75 1.82 

Kss-hb-lsA/d5,E1 3s 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 1,042 25.23 

Kts-lsA/d5,E2 3s 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 280 6.78 

Msk-lsB/d5,E2 4t 4s 3se 3sme 4s 4s 3sme 4s 3me 3e 4s 4s 4s 2n 4s 4s 927 22.44 

Ub-lsA/d5,E1 3sm 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 459 11.11 

U/W - - - - - - - - - - - - - - - - 488 11.82 

 รวมเนื อที่ทั งสิ น 211,312 100.00 
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ตารางท่ี 19 ศักยภาพของดินส้าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ พื นที่ด้าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที ่7 บ้านวังโจด หมู่ที ่3 และหมู่ที ่15 บ้านห้วยเตย หมู่ที ่12  
               และบ้านหนองแสง หมู่ที ่11 ต้าบลห้วยเตย อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

หน่วย
แผนที่  

ชั นความเหมาะสม ข้อจ้ากัด ชุดดิน 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

1 
ดินเหมาะสมดีส าหรับปลูกมะพร้าว มะม่วง มะขาม ยางพารา และ
ยูคาลิปตัส เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกสับปะรด อ้อย และไม่
ค่อยเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวโพด ถั่วเขียว พืชผัก และมะนาว  

ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
เสี่ยงต่อการขาดน  า 
เนื อดินค่อนข้างเป็นทราย 

Cpr-lsB/d5,E1 
 

859 20.80 

2 

ดินทีเ่หมาะสมดีส าหรับปลูกยูคาลิปตัส เหมาะสมปานกลางส าหรับ 
มันส าปะหลัง ถั่วลิสง อ้อย ปลูกมะพร้าว และไม่ค่อยเหมาะสม
ส าหรับการปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียว พืชผัก มะเขือเทศ มะขาม 
มะม่วง ยางพารา ล าไย และมะนาว  

ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
การกร่อนของดิน เนื อดินค่อนข้างเป็นทราย 
เสี่ยงต่อการขาดน  า และสภาพพื นที่ไม่
เหมาะสม 

Msk-lsB/d5,E2 927 22.44 

3 
ดินที่เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าว  
 

เนื อดินค่อนข้างเป็นทราย 
 

Kkn-lsA/d5,E1  
Kss-hb-lsA/d5,E1  
Kts-lsA/d5,E2 

1,397 33.83 

4 
ดินที่เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าว เนื อดินค่อนข้างเป็นทราย 

เสี่ยงต่อการขาดน  า 
Ub-lsA/d5,E1 459 11.11 

U พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง - - 222 5.38 
W พื นที่แหล่งน  า  - - 266 6.44 

รวมเนื อที่ทั งหมด 4,130 100.00 
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ภาพที่ 31 ศักยภาพดิน พื นที่ด้าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต้าบลห้วยเตย อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
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7.3.9 ความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์  

การประเมินความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์ ได้จัดท าตามแนวทางของ สุ วณี 

(2538) สามารถจ าแนกออกได้ดังนี  (ตารางท่ี 20)   

1) การใช้เป็นแหล่งหน้าดิน 

(1) ดินมีความเหมาะสมดี (1) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kkn-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวม

ประมาณ 75 ไร่ หรือร้อยละ 1.82 ของพื นที่ด าเนินการ 

(2) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางด้านลักษณะเนื อดิน (2s) 

ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cpr-lsB/d5,E1 Kss-hb-lsA/d5,E1 Kts-lsA/d5,E2 และ Msk-lsB/d5,E2 มีเนื อที่รวม

ประมาณ 3,108 ไร่ หรือร้อยละ 75.25 ของพื นที่ด าเนินการ 

(3) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงด้านลักษณะเนื อดิน (3s) ได้แก่ 

หน่วยแผนที่ Ub-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวมประมาณ 459 ไร่ หรือร้อยละ 11.11 ของพื นที่ด าเนินการ 

(3) พื นที่อ่ืนๆ ได้แก่ U และ W มีเนื อที่รวมประมาณ 488 ไร่ หรือร้อยละ 11.82        

ของพื นที่ด าเนินการ 

2) เป็นแหล่งทรายและกรวด  

(1) ดินมีความเหมาะสมดี (1) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Msk-lsB/d5,E2 มีเนื อที่รวม

ประมาณ 927ไร่ หรือร้อยละ 22.44 ของพื นที่ด าเนินการ 

(2) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงด้านลักษณะของดินตามการจ าแนก 

(3a) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cpr-lsB/d5,E1 Kkn-lsA/d5,E1 Kts-lsA/d5,E2 และ Ub-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวม

ประมาณ 2,600 ไร่ หรือร้อยละ 62.95 ของพื นที่ด าเนินการ 

(3) ดินที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงมากด้านลักษณะของดินตาม

การจ าแนก (4a) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kss-hb-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวมประมาณ 1,042 ไร่ หรือร้อยละ 25.23 

ของพื นที่ด าเนินการ 

(4) พื นที่อ่ืนๆ ได้แก่ U และ W มีเนื อที่รวมประมาณ 488 ไร่ หรือร้อยละ 11.82        

ของพื นที่ด าเนินการ 

3) เป็นดินถมคันทาง 

( 1 )  ดิ นมี ความ เหมาะสมดี  ( 1 )  ได้ แก่  หน่ วยแผนที่  Cpr- lsB/d5,E1 และ                   

Msk-lsB/d5,E2 มีเนื อที่รวมประมาณ 1,786 ไร่ หรือร้อยละ 43.24 ของพื นที่ด าเนินการ 
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(2) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางด้านลักษณะของดินตาม

การจ าแนก (2a) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kss-hb-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวมประมาณ 1,042 ไร่ หรือร้อยละ 25.23 

ของพื นที่ด าเนินการ 

(3) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางด้านลักษณะของดินตาม

การจ าแนก และด้านการระบายน  าของดิน (2ad) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kts-lsA/d5,E2 มีเนื อที่รวมประมาณ 

280 ไร่ หรือร้อยละ 6.78 ของพื นที่ด าเนินการ 

(4) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงด้านการระบายน  าของดิน (3d) 

ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kkn-lsA/d5,E1 และ Ub-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวมประมาณ 534 ไร่ หรือร้อยละ 12.93      

ของพื นที่ด าเนินการ 

(5) พื นที่อ่ืนๆ ได้แก่ U และ W มีเนื อที่รวมประมาณ 488 ไร่ หรือร้อยละ 11.82       

ของพื นที่ด าเนินการ 

4) เส้นทางแนวถนน 

( 1 )  ดิ นมี ความ เหมาะสมดี  ( 1 )  ได้ แก่  หน่ วยแผนที่  Msk- lsB/d5,E2 และ                   

Cpr-lsB/d5,E1 มีเนื อที่รวมประมาณ 1,783 ไร่ หรือร้อยละ 43.17 ของพื นที่ด าเนินการ 

(2) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางด้านลักษณะของดินตาม

การจ าแนก (2a) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kss-hb-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวมประมาณ 1,042 ไร่ หรือร้อยละ 25.23 

ของพื นที่ด าเนินการ 

(3) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางด้านการระบายน  าของดิน

และการท่วมหรือการแช่ขังของน  า (2df) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ub-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวมประมาณ 459 ไร่ 

หรือร้อยละ 11.11 ของพื นที่ด าเนินการ 

(4) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงด้านการท่วมหรือการแช่ขังของน  า 

(3f) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kkn-lsA/d5,E1 และ Kts-lsA/d5,E2 มีเนื อที่รวมประมาณ 355 ไร่ หรือร้อยละ 8.60 

ของพื นที่ด าเนินการ 

(5) พื นที่อ่ืนๆ ได้แก่ U และ W มีเนื อที่รวมประมาณ 488 ไร่ หรือร้อยละ 11.82       

ของพื นที่ด าเนินการ 

5) บ่อขุด 

(1) ดินมีความเหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางในด้านการซาบซึม

น  าของดิน (2k) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kkn-lsA/d5,E1 และ Kts-lsA/d5,E2 มีเนื อที่รวมประมาณ 355 ไร่ หรือ

ร้อยละ 8.60 ของพื นที่ด าเนินการ 
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(2) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในด้านการซาบซึมน  าของดิน (3k) 

ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cpr-lsB/d5,E1 Msk-lsB/d5,E2 Kss-hb-lsA/d5,E1 และ Ub-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวม

ประมาณ 3,287 ไร่ หรือร้อยละ 79.59 ของพื นที่ด าเนินการ 

(3) พื นที่อ่ืนๆ ได้แก่ U และ W มีเนื อที่รวมประมาณ 488 ไร่ หรือร้อยละ 11.82       

ของพื นที่ด าเนินการ 

6) อ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก 

(1) ดินมีความเหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางในด้านการซาบซึม

น  าของดิน (2k) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kkn-lsA/d5,E1 และ Kts-lsA/d5,E2 มีเนื อที่รวมประมาณ 355 ไร่ หรือ

ร้อยละ 8.60 ของพื นที่ด าเนินการ 

(2) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในด้านการซาบซึมน  าของดิน (3k) 

ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cpr-lsB/d5,E1 Msk-lsB/d5,E2 Kss-hb-lsA/d5,E1 และ Ub-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวม

ประมาณ 3,287 ไร่ หรือร้อยละ 79.59 ของพื นที่ด าเนินการ 

(3) พื นที่อ่ืนๆ ได้แก่ U และ W มีเนื อที่รวมประมาณ 488 ไร่ หรือร้อยละ 11.82       

ของพื นที่ด าเนินการ 

7) คันกั นน ้า  

(1) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางในเรื่องลักษณะของดิน

ตามการจ าแนก (2a) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cpr-lsB/d5,E1 Msk-lsB/d5,E2 Kkn-lsA/d5,E1 Kss-hb-lsA/d5,E1 

Kts-lsA/d5,E2 และ Ub-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวมประมาณ 3,642 ไร่ หรือร้อยละ 88.18 ของพื นที่ด าเนินการ 

(2) พื นที่อ่ืนๆ ได้แก่ U และ W มีเนื อที่รวมประมาณ 488 ไร่ หรือร้อยละ 11.82       

ของพื นที่ด าเนินการ 

8) บ่อเกรอะ 

(1) ดินมีความเหมาะสมดี (1) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Cpr-lsB/d5,E1 Kss-hb-lsA/d5,E1

และ Msk-lsB/d5,E2 มีเนื อที่รวมประมาณ 2,828 ไร่ หรือร้อยละ 68.47 ของพื นทีด่ าเนินการ 

(2) ดินมีความเหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางในด้านการซาบซึม

น  าของดิน และด้านระดับน  าใต้ดินในฤดูฝน (2kh) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ub-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวมประมาณ 

459 ไร่ หรือร้อยละ 11.11 ของพื นที่ด าเนินการ 
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(3) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในเรื่องการระดับน  าใต้ดินในฤดูฝน 

และการท่วมหรือการแช่ขังของน  า (3hf) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kkn-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวมประมาณ 75 ไร่ หรือ   

ร้อยละ 1.82 ของพื นที่ด าเนินการ 

(4) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในด้านการซาบซึมน  าของดิน และ

ระดับน  าใต้ดินในฤดูฝน (3kh) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kts-lsA/d5,E2 มีเนื อที่รวมประมาณ 280 ไร่ หรือ            

ร้อยละ 6.78 ของพื นที่ด าเนินการ  

(5) พื นที่อ่ืนๆ ได้แก่ U และ W มีเนื อที่รวมประมาณ 488 ไร่ หรือร้อยละ 11.82       

ของพื นที่ด าเนินการ 

9) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

( 1 )  ดิ นมี ความ เหมาะสมดี  ( 1 )  ได้ แก่  หน่ วยแผนที่  Cpr- lsB/d5,E1 และ                 

Msk-lsB/d5,E2 มีเนื อที่รวมประมาณ 1,786 ไร่ หรือร้อยละ 43.24 ของพื นที่ด าเนินการ 

(2) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางด้านลักษณะของดินตาม

การจ าแนก (2a) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kss-hb-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวมประมาณ 1,042 ไร่ หรือร้อยละ 25.23     

ของพื นที่ด าเนินการ 

(3) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางด้านการระบายน  าของดิน

และการท่วมหรือการแช่ขังของน  า (2df) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ub-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวมประมาณ 459 ไร่ 

หรือร้อยละ 11.11 ของพื นที่ด าเนินการ 

(4) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในด้านการระบายน  าของดินและการ

ท่วมหรือการแช่ขังของน  า (3df) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kkn-lsA/d5,E1 และ Kts-lsA/d5,E2 มีเนื อที่รวมประมาณ 

355 ไร่ หรือร้อยละ 8.60 ของพื นที่ด าเนินการ   

(5) พื นที่อ่ืนๆ ได้แก่ U และ W มีเนื อที่รวมประมาณ 488 ไร่ หรือร้อยละ 11.82       

ของพื นที่ด าเนินการ 

10) อาคารต่างๆ 

( 1 )  ดิ นมี ความ เหมาะสมดี  ( 1 )  ได้ แก่  หน่ วยแผนที่  Cpr- lsB/d5,E1 และ                 

Msk-lsB/d5,E2 มีเนื อที่รวมประมาณ 1,786 ไร่ หรือร้อยละ 43.24 ของพื นที่ด าเนินการ 

(2) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางด้านลักษณะของดินตาม

การจ าแนก (2a) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kss-hb-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวมประมาณ 1,042 ไร่ หรือร้อยละ 25.23       

ของพื นที่ด าเนินการ 
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(3) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางด้านการระบายน  าของดิน

และการท่วมหรือการแช่ขังของน  า (2df) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ub-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวมประมาณ 459 ไร่ 

หรือร้อยละ 11.11 ของพื นที่ด าเนินการ 

(4) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในด้านการระบายน  าของดินและการ

ท่วมหรือการแช่ขังของน  า (3df) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kkn-lsA/d5,E1 และ Kts-lsA/d5,E2 มีเนื อที่รวมประมาณ 

355 ไร่ หรือร้อยละ 8.60 ของพื นที่ด าเนินการ   

(5) พื นที่อ่ืนๆ ได้แก่ U และ W มีเนื อที่รวมประมาณ 488 ไร่ หรือร้อยละ 11.82       

ของพื นที่ด าเนินการ  

11) การใช้ยานพาหนะในฤดูฝน 

( 1 )  ดิ นมี ความ เหมาะสมดี  ( 1 )  ได้ แก่  หน่ วยแผนที่  Cpr- lsB/d5,E1 และ                       

Kss-hb-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวมประมาณ 1,901 ไร่ หรือร้อยละ 46.03 ของพื นที่ด าเนินการ 

(2) ดินที่เหมาะสมปานกลาง เนื่องจากมีข้อจ ากัดปานกลางในด้านการระบายน  าของ

ดิน (2d) ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kts-lsA/d5,E2 และ Ub-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวมประมาณ 739 ไร่ หรือร้อยละ 

17.89 ของพื นที่ด าเนินการ 

(3) ดินที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในด้านการระบายน  าของดิน (3d) 

ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kkn-lsA/d5,E1 มีเนื อที่รวมประมาณ 75 ไร่ หรือร้อยละ 1.82 ของพื นที่ด าเนินการ 

(4) ดินที่ ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงในด้านเนื อดิน (3 s) ได้แก่           

หน่วยแผนที่ Msk-lsB/d5,E2 มีเนื อที่รวมประมาณ 927 ไร่ หรือร้อยละ 22.44 ของพื นที่ด าเนินการ 

(4) พื นที่อ่ืนๆ ได้แก่ U และ W มีเนื อที่รวมประมาณ 488 ไร่ หรือร้อยละ 11.82        

ของพื นที่ด าเนินการ 
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หน่วยแผนที่ ค้าอธิบายหน่วยแผนที่ 

แบ่งเป็น 4 ระดับ 
1 เหมาะสมดี 
2 เหมาะสมปานกลาง 
3 ไม่เหมาะสม 
4 ไม่เหมาะสมอย่างย่ิง 

แบ่งเป็น 3 ระดับ 
1 เหมาะสมดี 
2 เหมาะสมปานกลาง 
3 ไม่เหมาะสม 
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Cpr-lsB/d5,E1 
ชุดดินจอมพระ มีเนื อดินบนเป็นดนิทรายปนดินร่วน  
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย 

2s 3a 1 1 3k 3k 2a 1 1 1 1 859 20.80 

Kkn-lsA/d5,E1 
ชุดดินขอนแก่น มีเนื อดินบนเป็นดนิทรายปนดินร่วน  
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย 

1 3a 3d 3f 2k 2k 2a 3hf 3df 3df 3d 75 1.82 

Kss-hb-lsA/d5,E1 
ดินขามสะแกแสง ที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย 

2s 4a 2a 2a 3k 3k 2a 1 2a 2a 1 1,042 25.23 

Kts-lsA/d5,E2 
ชุดดินขามทะเลสอ มเีนื อดินบนเปน็ดินทรายปนดินร่วน  
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนปานกลาง 

2s 3a 2ad 3f 2k 2k 2a 3kh 3df 3df 2d 280 6.79 

Msk-lsB/d5,E2 
ชุดดินมหาสารคาม มีเนื อดินบนเปน็ดินทรายปนดินร่วน  
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนปานกลาง 

2s 3a 1 1 3k 3k 2a 1 1 1 3s 927 22.44 

Ub-lsA/d5,E1 
ชุดดินอุบล มีเนื อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย 

3s 3a 1 2df 3k 3k 2a 2kh 2df 2df 2d 459 11.11 

U/W พื นที่หมู่บ้าน วัด โรงเรยีน/แหล่งน  า ล าห้วย - - - - - - - - - - - 488 11.82 

 รวมเนื อที่ทั งสิ น 4,130 100.00 

147 
 ตารางท่ี 20 ความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์ พื นที่ด้าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที ่7 บ้านวังโจด หมู่ที ่3 และหมู่ที ่15 บ้านห้วยเตย หมู่ที ่12  

               และบ้านหนองแสง หมู่ที ่11 ต้าบลห้วยเตย อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
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หมายเหตุ  a  :  การจ าแนกดินตามระบบ Unifed   

 d  :  การระบายน  าของดิน (drained) 

 f   :  อันตรายจากการถูกน  าท่วม (flooding)  

 h  :  ความลึกของระดับน  าใต้ดินในฤดูฝน (depth to seasonal/water table) 

 k  :  ความซึมน  าของดิน (permeability class)  

 s  :  เนื อดิน (texture)  

 t  :  ความลาดชันและความลึกถึงชั นหินพื น (slope and depth to bedrock) 

      

7.3.10 สภาพปัญหาที่พบในพื นที่ด้าเนินการและข้อเสนอแนะ 

 จากการส ารวจเก็บข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัญหาทรัพยากรดิน สามารถจ าแนกสภาพปัญหา

ของดินบริเวณพื นที่ด าเนินการ ได้ดังนี  

1) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า มีเนื อที่รวมประมาณ 2,256 ไร่ หรือร้อยละ 54.63 

ของพื นที่ด าเนินการ สามารถจ าแนกออกตามสภาพพื นที่ได้ดังนี  

(1) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพื นที่ลุ่ม มีเนื อที่ประมาณ 1,397 ไร่ หรือร้อยละ 

33.83 ของพื นที่ด าเนินการ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Kkn-lsA/d5,E1 Kts-lsA/d5,E2 และ Kss-hb-lsA/d5,E1  

(2) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าบนพื นที่ดอน มีเนื อที่ประมาณ 859 ไร่ หรือร้อยละ 

20.80 ของพื นที่ด าเนินการได้แก่ หน่วยแผนที่ Cpr-lsB/d5,E1  

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

(1) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพื นที่ลุ่ม โดยการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยคอก

หรือปุ๋ยหมัก หรือการไถกลบตอซังพืชตามเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือกระตุ้นการสร้างมวลชีวภาพ

หรือสิ่งมีชีวิตในดิน เช่น เชื อราแอคติโนไมซีทส์ (actinomycetes) ให้สร้างเส้นใยยึดเกาะเม็ดดิน ท าให้เกิด

การรวมตัวของเม็ดดินเกิดเป็นก้อนดิน (aggregation) เพ่ิมความสามารถของดินให้ดูดยึดความชื นและธาตุ

อาหาร ไม่ให้สูญเสียออกไปจากดินได้ง่าย อีกทั งอินทรียวัตถุจะเป็นแหล่งสะสมและดูดซับธาตุอาหารพืชใน

ดิน เพ่ือปลดปล่อยหรือหมุนเวียนธาตุอาหารสู่สารละลายดินให้พืชดูดใช้ โดยอัตราการใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 

ที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินหรือตามศักยภาพของดิน ในอัตรา 2-3 ตันต่อไร่ ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีใน

สูตรและอัตราที่เหมาะสม ส าหรับในพื นที่ลุ่มท านา ในหน่วยแผนที่ Kss-hb-lsA/d5,E1 Kkn-lsA/d5,E1 และ 

Kts-lsA/d5,E2 ควรใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 18-6-12 หรือ 20-20-20 ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และใช้ปุ๋ยแต่งหน้า

สูตร 46-0-0 ในอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือในพื นที่ปลูกพืชไร่หลังนา เช่น ข้าวโพด และถั่วลิสง ควรใช้ปุ๋ย

สูตร 12-24-24 ในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ สูตร 20-20-20 ในอัตรา 22 กิโลกรัมต่อไร่  
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ส าหรับการแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายระดับเล็กน้อยถึงปานกลางของดินใน

พื นที่ลุ่ม ในหน่วยแผนที่ Kss-hb-lsA/d5,E1 Kts-lsA/d5,E2 และ Kkn-lsA/d5,E1 ที่มีสภาพพื นที่ค่อนข้าง

ราบเรียบ สามารถท าได้ทั งวิธีกลและวิธีพืชควบคู่กันไป เช่น การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 เพ่ือเสริมคัน

ดินให้ใหญ่ขึ นและเสริมความแข็งแรงของคันดินด้วยการปลูกหญ้าแฝก ให้สามารถต้านทานต่อการกัดเซาะ

ของน  าในฤดูน  าหลากได ้

(2) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในดอนท าไร่ ที่มีสภาพดินเป็นกรด เช่น ในหน่วย

แผนที่ Cpr-lsB/d5,E1 มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินต่ ากว่า 5.5 ที่ใช้ปลูกอ้อยและมันส าปะหลัง ควรมี

การปรับปรุงดินด้วยปูนโดโลไมท์ในอัตรา 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนแล้วจึงตามด้วยการเติมปุ๋ยหมักหรือ

ปุ๋ยคอก ในอัตรา 3-4 ตันต่อไร่ แล้วให้ปุ๋ยเคมีสูตร 32-8-16 หรือ 24-12-24 ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

ส าหรับในหน่วยแผนที่ Msk-lsB/d5,E2 ควรปรับปรุงโดยการใส่ปุ๋ยหมัก อัตรา 3-4 ตันต่อไร่ ควบคู่กับการใช้

ปุ๋ยเคมีสูตร 32-8-16 หรือ 24-12-24 ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

 ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในที่ดอนปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง และ มะพร้าว ควร

ปรับปรุงเคมีของดินโดยการเติมปูนโดโลไมท์ในหน่วยแผนที่ Cpr-lsB/d5,E1 ในอัตรา 500-700 กิโลกรัมต่อไร่ 

แล้วปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อหลุม หรือใส่บริเวณทรงพุ่มใน

อัตรา 20-50 กิโลกรัมต่อต้น รวมทั งการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตร 12-24-12 ในอัตราตั งแต่ 1-3 

กิโลกรัมต่อต้น ขึ นอยู่กับช่วงอายุของมะม่วง   

การแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ในพื นที่ ดอน ในหน่วยแผนที่                

Cpr-lsB/d5,E1 ที่มีสภาพความลาดเทเล็กน้อยประมาณ 2-5 เปอร์เซ็นต์ ควรจัดการด้วยวิธีกลที่เหมาะสม 

เช่น ท าแนวคันดินหรือการปลูกพืชขวางความลาดเทของพื นที่ บริเวณร่องทางน  าที่ไหลจากที่ดอนท าไร่ ลงสู่

พื นที่ลุ่มท านา นอกจากนี วิธีพืชที่เหมาะสมและสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งคือการปลูกพืช

แบบสลับขวางความลาดเท (strip cropping system) วิธีนี นอกจะช่วยในการปกคลุมหน้าดินแล้วยังช่วย

ป้องกันไม่ให้เม็ดฝนตกกระแทกกับเม็ดดินโดยตรงอีกด้วย นอกจากนี ในพื นที่ ควรมีการจัดท าระบบอนุรักษ์

ดินและน  าโดยการท าแนวคันดินเบนน  า เพ่ือชะลอความเร็วของน  าไหล  

ส าหรับการแก้ไขปัญหาพื นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน  าในหน่วยแผนที่ดินนี  ควร

จัดหาแหล่งส ารองน  า หรือการสร้างแหล่งน  าสาธารณะที่ต้องใช้พื นที่ขนาดใหญ่ เพ่ือให้รองรับน  าไว้ให้

เกษตรกรได้ใช้อย่างเพียงพอ แล้วจัดท าระบบชลประทานระบบท่อ ให้ครอบคลุมพื นที่ใช้น  า ตลอดจนการ

จัดหาแหล่งน  าขนาดเล็กในไร่นานอกเขตชลประทานให้แก่เกษตรกรรายบุคคล เพ่ือส ารองน  าไว้ใช้ในยาม

ฉุกเฉิน หากเกิดภาวะฝนทิ งช่วงยาวนาน ส่วนมาตรการด้านพืช ควรส่งเสริมเกษตรกรหันมาปลูกพืช
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เหมาะสมกับพื นที ่ได้แก่ การปลูกอ้อยหรือมันส าปะหลัง นอกจากนี ควรส่งเสริมเกษตรกรให้รู้จักวางแผนหรือ

จัดท าตารางการปลูกพืชให้สอดคล้องกับสภาพปริมาณน  าที่พึงมีและช่วงเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับช่วง

ฤดูกาลทีเ่ปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 

ส าหรับมาตรการระยะยาวนั นควรพิจารณาถึงการสร้างระบบนิเวศป่าไม้ชุมชน โดยการ

รณรงค์จัดกิจกรรมปลูกป่าไม้ชุมชน เนื่องจากป่าไม้เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการสร้างสมดุลของบรรยากาศ

และสร้างความชุ่มชื นแก่ดินในระบบนิเวศใกล้เคียง และป่าไม้ยังมีส่วนช่วยให้หมุนเวียนความชื นใน

บรรยากาศและเหนี่ยวน าให้เกิดฝนตกต้องตามฤดูกาลอีกด้วย 

2) ปัญหาดินเป็นทรายจัด มีเนื อที่รวมประมาณ 1,386 ไร่ หรือร้อยละ 33.55 ของพื นที่

ด าเนินการ สามารถจ าแนกออกตามสภาพพื นที่ได้ดังนี  

(1) ดินทรายในพื นที่ลุ่ม มีเนื อที่ประมาณ 459 ไร่ หรือร้อยละ 11.11 ของพื นที่

ด าเนินการ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ub-lsA/d5,E1 

(2) ดินทรายบนพื นที่ดอน มีเนื อที่ประมาณ 927 ไร่ หรือร้อยละ 22.44 ของพื นที่

ด าเนินการ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Msk-lsB/d5,E2 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

(1) การแก้ไขปัญหาดินทรายจัดในที่ลุ่ม ในหน่วยแผนที่ Ub-lsA/d5,E1 ซึ่งเป็นดินที่มี

องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นอนุภาคทรายมากกว่าร้อยละ 85 และปริมาณแร่ดินเหนียวน้อยกว่าร้อยละ 15 จึง

มีผลต่อความสามารถในการอุ้มน  าและแร่ธาตุอาหารเอาไว้ในดินได้ต่ า การแก้ปัญหาหลักของหน่วยแผนที่นี จึง

ควรเป็นเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างดิน ด้วยการเติมอินทรียวัตถุ ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ในอัตราที่

เหมาะสม 2-3 ตันต่อไร่ ทั งนี เพ่ือช่วยเพ่ิมความสามารถของดินดังกล่าว ควบคู่กับการปรับปรุงบ ารุงดินด้วย

การปลูกพืชปุ๋ยสดตระกูลถั่วแล้วไถกลบ เพ่ือเพ่ิมปริมาณธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน นอกจากนี ยังควรเพ่ิมความ

สมดุลธาตุอาหารด้วยการเติมปุ๋ยเคมี ให้ธาตุอาหารสามารถหมุนเวียนอยู่ในดินแก่ระบบนิเวศ ตลอดจนเป็น

การเพ่ิมมวลชีวภาพให้แก่ระบบนิเวศของดินอันหมายถึงการสร้างสิ่งมีชีวิตในดินให้มีมากขึ นและสมดุล 

สามารถสร้างเส้นใยธรรมชาติให้เกาะยึดเม็ดทราย เกิดเป็นก้อนดินที่ช่วยในการดูดยึดน  าและธาตุอาหารในดิน

ไม่ให้หลุด สูญเสียหรือถูกชะล้างออกไปจากดินได้ง่าย ในขณะเดียวกันยังช่วยเกาะยึดเม็ดดินไม่ให้ถูกกัดเซาะ

โดยน  าได้ง่าย ลดการชะล้างพังทะลายของดินอีกทางหนึ่งในเชิงของปัจจัยเสริมทางชีวภาพ 

ส าหรับมาตรการทางวิธีกลที่มีประสิทธิภาพ ทั งในเชิงของการเพ่ิมศักยภาพของพื นที่

ในการกักเก็บน  าได้มากขึ นและการช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดน  าของพืช ได้แก่ การปรับรูปแปลงนา

ลักษณะที่ 1 เนื่องจากพื นที่นี มีสภาพไม่ค่อยราบเรียบหรือพื นที่ไม่ค่อยสม่ าเสมอ นอกจากนี  ในหน่วยแผน
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ที่ดินนี ควรจัดหาแหล่งน  าส ารองไว้ใช้ ทั งบ่อน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน และแหล่งน  าสาธารณะขนาด

ต่างๆ หากมีพื นทีเ่หมาะสม เนื่องจากเป็นแหล่งที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน  า 

ส าหรับชนิดพืชที่เหมาะสมส าหรับปลูกในหน่วยแผนที่ดินนี  ควรใช้ปลูกข้าวไวแสง 

และควรจัดการความสมดุลธาตุอาหารที่เหมาะสม โดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ย

โพแทสเซียมอัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ หรือใสปุ๋ยสูตร 46-0-0 และ 0-0-6 ในอัตราอย่างละ 10 กิโลกรัมต่อไร่ 

ในช่วงปักด า หรือหลังจากข้าวงอก 15-20 วัน ส าหรับนาหว่าน และควรใส่ปุ๋ยครั งที่ 2 เมื่อข้าวเริ่มก าเนิดช่อ

ดอก ด้วยปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพการผลิตข้าว 

การปลูกพืชหลังนา ควรเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับพื นที่ โดยเฉพาะพืชที่อายุสั น

หรือมีช่วงอายุที่เหมาะสมกับปริมาณความชื นที่มีอยู่ในดิน หรือพืชที่ทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี หากใช้

พื นที่นี ปลูกพืชหลังนา ควรรีบด าเนินการหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวออกจากนาทันที เนื่องจากเป็นช่วงที่ยังมี

ความชื นหลงเหลือในดิน โดยพืชที่นิยมปลูกและเหมาะสมส าหรับหน่วยแผนที่ดินนี  ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเขียว 

ถั่วเหลือง หรือแม้แต่ถั่วลิสง เป็นต้น  

(2) การปรับปรุงดินทรายในพื นที่ดอน ในหน่วยแผนที่ Msk-lsB/d5,E2 เนื่องจากเป็น

ดินทรายหนา ความสามารถในการดูดยึดความชื นและธาตุอาหารในดินได้ต่ า มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เสี่ยงต่อ

การขาดแคลนน  า เกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย ดังนั นควรใช้มาตรการจัดการดินแบบผสมผสานเช่น 

การปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยอินทรียวัตถุ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ก่อนการปลูกพืชหลัก 

ซึ่งอาจเป็นพืชไร่ หรือไม้ผล โดยการจัดการจะแตกต่างกันไปตามชนิดพืช ส าหรับการจัดการดินเพ่ือการปลูก

อ้อยหรือมันส าปะหลัง ควรเพ่ิมอินทรียวัตถุ หรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1-3 ตันต่อไร่  หรือปุ๋ยพืชสดตระกูลถั่ว พวก

ปอเทือง ถั่วพุ่มและถั่วพร้า อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลงแล้ว ปลูกจนกระทั่งออกดอกแล้วไถ

กลบ ส าหรับการจัดการดินเพ่ือการปลูกอ้อย ควรจัดการดินด้วยอินทรียวัตถุและพืชปุ๋ยสดในอัตราเดียวกันกับ

การจัดการดินเพ่ือปลูกมันส าปะหลัง ผสมผสานกับการปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง หรือ

ข้าวโพดหวาน ระหว่างร่องอ้อยในช่วงที่อายุ 1-3 เดือน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการใช้พื นที่และการ

ปรับปรุงบ ารุงดิน และควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ร่วมด้วยเพ่ือเพ่ิมสมดุลธาตุอาหารในดิน ในอัตรา 100 

กิโลกรัมต่อไร่ โดยการแบ่งใส่ 3 ครั ง คือ ปุ๋ยรองพื นพร้อมปลูก หลังจากนั นใส่เมื่ออ้อยอายุได้ 1 เดือน และ

ครั งสุดท้ายใส่เมื่ออ้อยมีอายุได้ 3 เดือน  

การปรับปรุงดินทรายเพ่ือการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ควรเติมอินทรียวัตถุ ปุ๋ยคอก

หรือปุ๋ยหมักในอัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อหลุม ก่อนปลูกหรือช่วงเตรียมหลุมปลูก หลังจากนั นช่วงการใส่ ชนิดปุ๋ย

และอัตราที่ใส่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดพืช ส าหรับมะพร้าว ควรใส่ปุ๋ยแม็กนีเซียม อัตรา 200-500 กรัม
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ต่อปี ส าหรับไผ่ตงหรือไผ่ใช้งาน ควรใส่ปุ๋ยฟอสเฟต อัตรา 300 กรัมต่อหลุม และส าหรับมะม่วง  ควรใส่ปุ๋ย

สูตร 15-15-15 อัตราตามช่วงอายุของมะม่วง 

การป้องกันการาชะล้างพังทลายของดิน สามารถท าได้ทั งการท าคันดินเบนน  า เพ่ือ

ชะลอการไหลของน  า ควบคู่กับการปลูกหญ้าแฝก ในพื นที่ที่มีความลาดชันและมักเกิดการกัดเซาะของน  าเป็น

ประจ า ตลอดจนการไถยกร่องขวางความลาดเทของพื นที่เพ่ือปลูกพืช หรือการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการปลูก

พืชแบบสลับ (strip cropping system) ขวางความลาดเทของพื นที่ ทั งนี เพ่ือชะลอความเร็วน  าและลดการ

สูญเสียหน้าดินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี วิธีการดังกล่าวยังเป็นการใช้ประโยชน์จากพืชในการเป็นแหล่ง

ปกคลุมหน้าดิน ป้องกันไม่ให้เม็ดฝนตกกระทบหน้าดินโดยตรง จนท าเกิดความเสียหายแก่หน้าดินและธาตุ

อาหารพืช ตลอดจนเป็นการรักษาความชื นเอาไว้ในดินให้ยาวนานขึ นอีกด้วย  

3) พื นที่เบ็ดเตล็ด มีพื นที่ 488 ไร่ หรือร้อยละ 11.82 ของพื นที่ด าเนินการ ประกอบด้วย

หน่วยแผนที่ U : พื นที่หมู่บ้าน วัด โรงเรียน มีเนื อที่ 222 ไร่ หรือร้อยละ 5.38 ของพื นที่ด าเนินการ และ

หน่วยแผนที่ W : แหล่งน  า ล าห้วย มีเนื อที่ 266 ไร่ หรือร้อยละ 6.44 ของพื นที่ด าเนินการ 
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ภาพที่ 32 ปัญหาทรัพยากรดิน พื นที่ด้าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที่ 7 บ้านวังโจด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต้าบลห้วยเตย อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
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8. สรุปผลการด้าเนินงาน 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการส ารวจในพื นที่ แล้วน ามาวิเคราะห์ถึง

สภาพปัญหาของพื นที่ลุ่มน  าสาขา พื นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าและระดับพื นที่ด าเนินการ สามารถสรุปให้เข้าใจ

ง่ายไดด้ังนี  

8.1 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื นที่ลุ่มน ้าชีส่วนที่ 4 (รหัส 0416) ลุ่มน ้าหลัก     

แม่น ้าชี (รหัส 04) 

สภาพพื นที่โดยทั่วไปของลุ่มน  าสาขาล าน  าชีส่วนที่ 4 เป็นลุ่มน  าสาขาของลุ่มน  าหลักแม่น  าชี      

(รหัส 04) มีเนื อที่ทั งสิ น 3,182,819 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.76 ของพื นที่ลุ่มน  าหลักแม่น  าชี ครอบคลุม

พื นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด มีความสูงจากระดับน  าทะเลปาน

กลาง 135-288 เมตร พื นที่ราบลุ่มแม่น  า มีความลาดชันอยู่ในช่วง 0-2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพื นที่ราบสูงสันดอน

เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 เปอร์เซ็นต์  

ทรัพยากรน  า ประกอบด้วยล าน  าสายหลัก 10 สาย ครอบคลุมพื นที่รับน  า 2,622 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 1,638,750 ไร่ และมีหนอง บึง และแหล่งกักเก็บน  าที่ส าคัญเพ่ือการเกษตรทั งสิ นจ านวน 10 แห่ง 

ครอบคลุมพื นที่ประมาณ 12,738 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

สภาพการใช้ที่ดิน การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (A) มีเนื อทีท่ั งสิ นประมาณ 2,509,401 ไร่ หรือ

ร้อยละ 78.84 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่ป่าไม้ (F) มีเนื อที่รวมทั งสิ น 107,135 ไร่ หรือร้อยละ 3.37 ของ

พื นที่ลุ่มน  าสาขา มีพื นที่เบ็ดเตล็ด (M) ทั งสิ นประมาณ 226,011 ไร่ หรือร้อยละ 7.10 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

มีพื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื อที่ทั งสิ นประมาณ 234,598 ไร่ หรือร้อยละ 7.37 ของพื นที่ลุ่มน  า

สาขา และพื นที่แหล่งน  า (W) มีเนื อทีร่วมทั งสิ น 105,674 ไร่ หรือร้อยละ 3.32 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา   

ด้านทรัพยากรดินในพื นที่ลุ่มน  าสาขา พบว่าดินส่วนใหญ่เป็นดินในพื นที่ลุ่ม 2,842,547 หรือ        

ร้อยละ 89.31 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา เป็นดินในพื นที่ดอน 870,184 ไร่ หรือร้อยละ 27.34 ของพื นที่ลุ่มน  า

สาขา  

ปัญหาดินตื นปนกรวดหรือเศษหิน มีเนื อที่รวมประมาณ 22,886 ไร่ หรือร้อยละ 0.71 ของพื นที่    

ลุ่มน  าสาขา โดยเป็นดินที่มปีัญหาดินตื นปนกรวดในที่ลุ่ม มีเนื อที่ประมาณ 12,157 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของ

พื นที่ลุ่มน  าสาขา และเป็นปัญหาดินตื นปนกรวดหรือเศษหินในที่ดอน มีเนื อที่ทั งสิ น 10,729 ไร่ หรือร้อยละ 

0.33 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา   

ปัญหาดินเค็ม มีเนื อท่ีรวมประมาณ 1,943 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา  
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ปัญหาดินความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเนื อที่รวมทั งสิ นประมาณ 1,698,950 ไร่ หรือร้อยละ 53.38 ของ

พื นที่ลุ่มน  าสาขา โดยเป็นปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในที่ลุ่ม มีเนื อที่ประมาณ 1,184,446 ไร่ หรือ       

ร้อยละ 37.22 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา และเป็นปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในที่ดอน มีเนื อที่ประมาณ 

514,504 ไร่ หรือร้อยละ 16.16 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ปัญหาดินความอุดมสมบูรณ์ต่ าและดินอุดมสมบูรณ์

ปานกลางในที่ลุ่ม มีเนื อท่ีประมาณ 14,866 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ปัญหาดินอุดมสมบูรณ์

ต่ าในที่ลุ่มและเป็นดินทรายในที่ลุ่ม มีเนื อที่ประมาณ 114,451 ไร่ หรือร้อยละ 3.60 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา 

ปัญหาดินอุดมสมบูรณ์ต่ าในที่ลุ่มและเป็นดินตื นในที่ลุ่ม มีเนื อที่ประมาณ 28,632 ไร่ หรือร้อยละ 0.90 ของ

พื นที่ลุ่มน  าสาขา และดินที่ไม่มีปัญหา มีเนื อที่ทั งสิ นประมาณ 273,651 ไร่ หรือร้อยละ 8.60 ของพื นที่ลุ่มน  า

สาขา 

8.2 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื นที่ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มห้วยกุดรัง  จังหวัด

มหาสารคาม 

สภาพพื นที่ลุ่มน  าห้วยกุดรัง มีเนื อที่รวมประมาณ 338 ตารางกิโลเมตร หรือ 211,312 ไร่ หรือ    

ร้อยละ 6.40 ของพื นที่ลุ่มน  าสาขา ครอบคลุมพื นที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม มีสภาพ

พื นที่เป็นพื นที่ค่อนข้างราบเรียบ สลับกับพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอดชัน มีความสูงจาก

ระดับน  าทะเลปานกลางประมาณ 150-240 เมตร มีความลาดชันของพื นที่โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 0-5 เปอร์เซ็นต์ 

สภาพทรัพยากรน  า มีล าห้วยสายหลักที่ส าคัญ 5 สาย คือ ล าห้วยกุดรัง ห้วยยาง ห้วยบง                 

ห้วยกุดเม็ก มีพื นที่รับน  าครอบคลุมพื นที่ประมาณ 203,386 ไร่ และมีอ่างเก็บน  าที่ส าคัญ ได้แก่ อ่างเก็บน  า

ห้วยสิม อ่างเก็บน  าหนองแวง และอ่างเก็บน  าห้วยม่วง มีขนาดพื นที่รับน  ารวมประมาณ 104 ไร่ 

สภาพการใช้ที่ดินบริเวณเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าห้วยกุดรัง มีการใช้พื นที่ส่วนใหญ่ เพ่ือการ

เกษตรกรรม มีเนื อที่ทั งสิ นประมาณ 187,706 ไร่ หรือร้อยละ 88.83 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน โดยพืชที่ปลูก

ส่วนใหญป่ระกอบด้วย นาข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และยางพารา ตามล าดับ รองลงมาเป็นพื นที่อยู่อาศัย และ

สิ่งปลูกสร้าง มีเนื อที่ประมาณ 10,177 ไร่ หรือร้อยละ 4.82 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นสถานที่

ราชการ หมู่บ้าน เขตอุตสาหกรรมและการค้า มีพื นที่ป่าไม้ เนื อที่ประมาณ 6,867 หรือร้อยละ 3.25 ของพื นที่

เขตพัฒนาที่ดิน มีเนื อที่แหล่งน  าประมาณ 3,946 ไร่ หรือร้อยละ 1.86 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน และมีพื นที่

เบ็ดเตล็ด เนื อที่ประมาณ 2,616 ไร่ หรือร้อยละ 1.24 ของพื นทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 

ปัญหาทรัพยากรดินในพื นที่ลุ่มน  าสาขา พบว่าดินส่วนใหญ่เป็นดินที่มีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์

ที่ดิน โดยพบว่าเป็นปัญหาทรัพยากรดินที่เป็นดินทราย มีเนื อที่รวมประมาณ 179,870 หรือร้อยละ 85.12 

ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นดินทรายในที่ลุ่ม มีเนื อที่ประมาณ 27,262 ไร่ หรือร้อยละ 12.90 ของพื นที่
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เขตพัฒนาที่ดิน และเป็นดินทรายที่ดอน มีเนื อที่ประมาณ 152,608 ไร่ หรือร้อยละ 72.22 ของพื นที่เขต

พัฒนาที่ดิน  

ปัญหาดินความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเนื อทีร่วมทั งสิ นประมาณ 17,319 ไร่ หรือร้อยละ 8.20 ของพื นที่

เขตพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นปัญหาดินความอุดมสมบูรณ์ต่ าในที่ลุ่ม มีเนื อที่ประมาณ 12,824 ไร่ หรือร้อยละ 6.07 

ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน และเป็นปัญหาดินความอุดมสมบูรณ์ต่ าในที่ดอน มีเนื อที่ประมาณ 4,495 ไร่ หรือ

ร้อยละ 2.13 ของพื นที่เขตพัฒนาที่ดิน 

8.3 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื นที่ด้าเนินการบ้านวังทอง หมู่ที ่7 บ้านวังโจด หมู่ที่ 

3 และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 และบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต้าบลห้วยเตย อ้าเภอกุดรัง จังหวัด

มหาสารคาม 

ด้านสภาพพื นที่ของพื นที่ด าเนินการ อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 156-188 เมตร โดยทั่วไปมี

ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันของพื นที่ 2-5 เปอร์เซ็นต์ ด้านทิศ

เหนือและด้านทิศตะวันตกของพื นที่ มีร่องนาเกือบราบแทรกตัวสลับระหว่างเนิน มีพื นที่ราบหรือเกือบราบ

วางตัวบริเวณใจกลางของพื นที่ด าเนินการ มีความลาดชันของพื นที่ 0-2 เปอร์เซ็นต์ ความลาดเทของพื นที่ 

เกิดขึ นในสองทิศทาง คือ ลาดเทจากด้านทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื นที่ และลาดเทจาก

ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ลงไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื นที่  

ด้านการใช้ที่ดิน พื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่เกษตรกรรม มีเนื อที่รวมประมาณ 3,606 ไร่ หรือร้อยละ 

87.33 ของพื นที่ด าเนินการ เป็นพื นที่นาข้าว มีเนื อที่ประมาณ 1,965 ไร่ หรือร้อยละ 47.60 ของพื นที่

ด าเนินการ รองลงมาเป็นพื นที่ปลูกพืชไร่ มีเนื อท่ีประมาณ 1,605 ไร่ หรือร้อยละ 38.86 ของพื นที่ด าเนินการ 

และพืชไร่ที่ส าคัญในพื นที่นี  ได้แก่ มันส าปะหลัง และอ้อยโรงงาน เป็นพื นที่ป่าไม้ผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื อที่

ประมาณ 31 ไร่ หรือร้อยละ 0.75 ของพื นที่ด าเนินการ และเป็นพื นที่อ่ืนๆ ได้แก่ พื นที่ทุ่งหญ้า พื นที่ชุมชน

และสิ่งปลูกสร้าง และเป็นพื นที่แหล่งน  า มีเนื อที่รวมประมาณ 488 ไร่ หรือร้อยละ 11.82 ของพื นที่

ด าเนินการ 

ด้านทรัพยากรดิน พบว่ามีปัญหาดินความอุดมสมบูรณ์ต่ า 2,256 ไร่ หรือร้อยละ 54.63 ของพื นที่

ด าเนินการ โดยแบ่งเป็นดินอุดมสมบูรณ์ต่ าในที่ลุ่ม ร้อยละ 33.83 และเป็นดินอุดมสมบูรณ์ต่ าบนที่ดอน         

ร้อยละ 20.80 ของพื นที่ด าเนินการ เป็นปัญหาดินทรายจัด 1,386 ไร่ หรือร้อยละ 33.55 ของพื นที่ด าเนินการ 

โดยเป็นดินทรายในที่ลุ่มร้อยละ 11.11 และเป็นดินทายในที่ดอนร้อยละ 22.44 ของพื นที่ด าเนินการ  
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9. วิจารณ์ผลและข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลที่จัดท าด้วยระบบพิกัดหลักฐานต่างกัน ท าให้ผลการวิเคราะห์ได้แตกต่างกัน (ศรายุทธ, 

2543) เช่น การใช้ระบบพิกัด Indian 1975 กับระบบพิกัด WGS 84 (Wolrd Geodetic System 1984) แม้

จะได้รับการแปลงพิกัดแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้ว แต่เมื่อน าข้อมูลมาซ้อนทับกัน ยังมีผลท า

ให้เส้นขอบเขตไม่ตรงกัน ซึ่งท าให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้มีความผิดเพี ยนไปจากความเป็นจริง เช่น ในกรณีของ

แผนที่ป่าไม้ถาวรตามกฎหมาย มาตราส่วน 1 : 50,000 ที่จัดท าบนระบบพิกัด Indian 1975 เมื่อแปลงค่าสู่

ระบบพิกัด WGS 84 แล้วน ามาซ้อนทับกับแผนที่เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม ที่จัดท าขึ นบนระบบ 

WGS 84 ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ พบว่า ยังมีพื นที่ป่าไม้ถาวรหลงเหลืออยู่บนแผนที่ ในขณะที่ตามสภาพความเป็น

จริงแล้วพื นที่ป่าไม้ถาวร ได้ถูกยกเลิกไปเพ่ือจัดสรรเป็นพื นที่เพ่ือการเกษตรกรรมทั งหมดแล้ว เป็นต้น 

นอกจากนี  ความทันสมัยของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้านสารสนเทศก็มีความส าคัญอย่างมาก ส าหรับใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับลุ่มน  าสาขา ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินมีความแตกต่างกันในเรื่องของปีที่เผยแพร่

ข้อมูล ซึ่งเชื่อมโยงให้รู้ถึงปีที่ท าการส ารวจที่ไม่ตรงกัน มีผลท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนอย่างมากของข้อมูลที่

วิเคราะห์ได้กับสภาพความเป็นจริง และส าหรับลุ่มน  าห้วยกุดรังนี  ข้อมูลการใช้ที่ดินปัจจุบันจากกรมพัฒนา

ที่ดิน ได้ใช้ข้อมูลทีเ่ผยแพร่ในปี 2553 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ในขณะนี  ท าให้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไม่

ตรงกับสภาพความเป็นจริง อย่างไรก็ตามในการศึกษานี ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือการศึกษาถึงแนวโน้มของการ

ใช้ที่ดินเท่านั น อันจะมีส่วนในการก าหนดนโยบายการท างาน ส่วนการด าเนินการในพื นที่ด าเนินการ ได้ใช้

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจแบบละเอียดที่มีความถูกต้องของข้อมูลสูงกว่าร้อยละ 90 นอกจากนี ข้อมูลอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้องและมีความส าคัญจ าเป็นต่อการวิเคราะห์ข้อมูลของพื นที่ ไม่ได้ถูกน ามารวบรวมไว้ในรายงานเล่มนี  

เช่น การประเมินการชะล้างพังทลายของดิน การประเมินอัตราการไหลบ่าของน  าและปริมาณน  าท่า ที่จะตก

ลงมาในพื นที่เขตพัฒนาที่ดินและพื นที่ด าเนินการ ท าให้ไม่สามารถให้ค าแนะน าการจัดท ามาตรการระบบ

อนุรักษ์ดินและน  าได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปัญหา อันอาจส่งผลต่อระดับความส าเร็จใน

การด าเนินงานด้านการพัฒนาที่ดินได ้ 

10. ประโยชน์ที่ได้รับ 

10.1 เป็นข้อมูลพื นฐานเพ่ือการพัฒนาพื นที่ให้แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ในการ

น าไปใช้เพ่ือการวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาในระดับ

ต่างๆ เช่น แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล และระดับอ าเภอ 

10.2 เป็นข้อมูลพื นฐานส าหรับงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรดิน น  า พืช ในพื นที่โครงการ 
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10.3 เป็นข้อมูลหลักในการจัดท าแผนการใช้ที่ดิน การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  าในพื นที่

โครงการจัดท าเขตพัฒนาที่ดิน 

10.4 เป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้ลักษณะดิน ความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ ความ

เหมาะสมของดินส าหรับงานทางด้านวิศวกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินแก่นักวิจัยและผู้สนใจ

ทั่วไป 
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  ภาคผนวกตารางท่ี 1. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของชุดดินจอมพระ (Chom Phra series)  

  Depth 
(cm) 

 pH   
(1:1 H2O) 

  %OM 
  P 

(mg/kg) 
  K 

(mg/kg) 
  Na 

(mg/kg) 
  Ca 

(mg/kg) 
  Mg 

(mg/kg) 
 CEC  

(meq/100g) 
BS 
(%) 

Sand  
(%) 

Silt  
 (%) 

 Clay  
(%) 

Texture  

0-30 4.5 0.05 27.35 32 6 175.60 37.80 1.58 55.9 84.0 11.9 4.1 ls 

30-50 4.4 0.29 24.20 25 6 110.10 14.00 1.49 37.1 80.6 12.7 6.7 ls 

50-90 4.5 0.20 8.30 48 8 128.70 42.60 4.95 13.5 75.3 10.3 14.4 sl 

90-180 4.4 0.44 3.80 38 8 105.20 10.70 1.58 33.4 71.8 11.4 16.8 sl 

 

  ภาคผนวกตารางท่ี 2. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของชุดดินขอนแก่น (Khon Kaen series)   

  Depth 
(cm) 

 pH   
(1:1 H2O) 

  %OM 
  P 

(mg/kg) 
  K 

(mg/kg) 
  Na 

(mg/kg) 
  Ca 

(mg/kg) 
  Mg 

(mg/kg) 
 CEC  

(meq/100g) 
BS 
(%) 

Sand  
(%) 

Silt  
 (%) 

 Clay  
(%) 

Texture  

0-20 4.8 0.21 3.95 21 10 45.70 11.00 1.76 13.1 86.2 11.6 2.2 ls 

20-55 5.7 0.03 5.00 18 7 70.40 18.40 1.41 25.1 85.2 12.1 2.8 ls 

55-85 5.9 0.05 2.80 31 7 191.30 86.20 2.59 37.7 76.2 12.9 11.0 sl 

85-180 5.8 0.10 2.90 41 13 233.30 146.00 5.04 24.5 70.4 10.5 19.1 sl 
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  ภาคผนวกตารางท่ี 3. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของชุดดินขามทะเลสอ (Kham Thale So series)  

  Depth 
(cm) 

 pH   
(1:1 H2O) 

  %OM 
  P 

(mg/kg) 
  K 

(mg/kg) 
  Na 

(mg/kg) 
  Ca 

(mg/kg) 
  Mg 

(mg/kg) 
 CEC  

(meq/100g) 
BS 
(%) 

Sand  
(%) 

Silt  
 (%) 

 Clay  
(%) 

Texture  

0-18 4.4 0.45 15.60 19 7 83.10 15.80 1.66 25.2 83.7 12.3 4.0 ls 

18-40 4.7 0.11 3.45 16 13 131.40 24.40 1.97 33.6 84.0 11.0 5.0 ls 

40-50 5.1 0.16 1.10 44 10 643.20 98.10 6.90 47.5 71.3 9.7 19.0 sl 

50-80 6.3 0.09 1.15 50 16 625.20 126.30 7.56 42.5 68.8 10.8 20.4 scl 

80-180 6.7 0.20 1.00 63 18 813.00 158.40 9.73 43.2 62.4 12.2 25.5 scl 
 

  ภาคผนวกตารางท่ี 4. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินขามสะแกแสงที่อ่ิมตัวเบสสูง (Kham Sakae Saeng high base saturation-variant) 

  Depth 
(cm) 

 pH    
(1:1 H2O) 

  %OM 
  P 

(mg/kg) 
  K 

(mg/kg) 
  Na 

(mg/kg) 
  Ca 

(mg/kg) 
  Mg 

(mg/kg) 
 CEC  

(meq/100g) 
BS 
(%) 

Sand  
(%) 

Silt  
 (%) 

 Clay  
(%) 

Texture  

0-30 9.4 0.42 3.45 43 156 533.80  - 1.90 141.0 89.3 7.9 2.8 s 

30-50 10.1 0.05 1.50 18 186 99.00 65.90 1.07 47.6 83.9 14.1 2.0 ls 

50-90 8.8 0.10 2.20 24 252 369.10 24.10 4.14 45.8 73.8 14.4 11.8 sl 

90-180 9.0 0.11 3.05 44 288 693.10 99.10 6.13 58.6 78.4 5.4 16.2 sl 
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ภาคผนวกตารางท่ี 5. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของชุดดินมหาสารคาม (Maha Sara Kham sereis)  

  Depth 
(cm) 

 pH   
(1:1 H2O) 

  %OM 
  P 

(mg/kg) 
  K 

(mg/kg) 
  Na 

(mg/kg) 
  Ca 

(mg/kg) 
  Mg 

(mg/kg) 
 CEC  

(meq/100g) 
BS 
(%) 

Sand  
(%) 

Silt  
 (%) 

 Clay  
(%) 

Texture  

0-20 4.4 0.37 4.50 29 10 135.50 18.90 1.62 42.0 79.8 14.6 5.7 ls 

20-50 6.7 0.36 1.85 21 22 167.30 24.20 2.52 33.5 77.0 16.3 6.7 ls 

50-90 6.4 0.15 5.60 29 11 722.20 112.30 6.57 55.9 63.1 16.9 20.0 sl 

90-180 6.4 0.11 10.15 33 20 662.10 120.50 2.31 144.2 65.0 16.7 18.3 sl 

 

ภาคผนวกตารางท่ี 6. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของชุดดินอุบล (Ubon sereis) 

  Depth 
(cm) 

 pH   
(1:1 H2O) 

  %OM 
  P 

(mg/kg) 
  K 

(mg/kg) 
  Na 

(mg/kg) 
  Ca 

(mg/kg) 
  Mg 

(mg/kg) 
 CEC  

(meq/100g) 
BS 
(%) 

Sand  
(%) 

Silt  
 (%) 

 Clay  
(%) 

Texture  

0-20 4.0 0.52 4.10 26 8 107.40 6.60 0.87 61.8 82.8 13.3 3.9 ls 

20-130 6.4 0.06 1.70 11 6 68.60 7.90 6.65 5.3 85.4 10.7 3.9 ls 

130-180 6.5 0.21 2.05 59 14 422.00 131.20 4.96 43.7 65.8 9.6 24.6 scl 
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