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 รายงานการส ารวจดิน  
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง ล าดับที่ ตก.6 (2556)  
ลุ่มน  าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) ลุ่มน  าหลักแม่น  าปิง (รหัส 06)  

พื นที่ด าเนินการบ้านเด่นววั หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
 

1.  ค าน า 
การจัดท าเขตพัฒนาที่ดิน เป็นนโยบายส าคัญของกรมพัฒนาที่ดินที่จะพัฒนาพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา

ในด้านการเกษตร ได้แก่ ปัญหาทรัพยากรดิน น้ าและป่าไม้ ตลอดจนปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
ลักษณะของพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดระบบงานพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและท่ีดินอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ 2557 สถานี
พัฒนาที่ดินตากร่วมกับส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ได้ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลอง
แม่ยะมา-คลองม่วง ซึ่งอยู่ในลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าปิง (รหัส 06) เป็นพ้ืนที่
ตัวแทนศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาเพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่ที่เป็นตัวแทนสภาพปัญหา
ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ ามาด าเนินการด้านการพัฒนาที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสาธิตงานพัฒนาที่ดินให้
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์ดินและน้ า การฟ้ืนฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรม การ
ปรับปรุงบ ารุงดิน การแก้ไขทรัพยากรดินที่มีปัญหาและการพัฒนาทรัพยากรดินในรูปแบบ วิธีการ หรือ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและศักยภาพของทรัพยากรดินตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน มา
ด าเนินการแบบบูรณาการเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม การบูรณาการกิจกรรมยังรวมถึงกิจกรรม
ที่รับผิดชอบโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และการมีส่วนร่วมของชุมชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน 

พ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  เป็นพื้นที่ด าเนินการ
ที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร ครอบคลุมสภาพปัญหาในพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก และเกษตรกรมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ ยอมรับ
รูปแบบและวิธีการพัฒนาที่ดินตามแนวทางของกรมพัฒนาที่ดิน การส ารวจดินในพ้ืนที่ด าเนินการ เป็น
การศึกษาพ้ืนที่อย่างละเอียดหลังจากวิเคราะห์สภาพปัญหาของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาและคัดเลือกพ้ืนที่ตัวแทน
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า เพ่ือให้ได้ข้อมูลดินอย่างละเอียดในเชิงพ้ืนที่ สามารถน าไปจัดท าแผนการจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างละเอียดในระดับไร่นาของเกษตรกร ซึ่งนับว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อน
งานหรือกิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) 
ส าหรับก าหนดเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า 

2.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า ส าหรับก าหนดพ้ืนที่
ด าเนินการด้านการพัฒนาที่ดิน 

1 
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2.3 เพ่ือศึกษาลักษณะและสมบัติดิน สภาพการใช้ที่ดิน ประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจและงานทางด้านปฐพีกลศาสตร์ในพ้ืนที่ด าเนินการ 

2.4  เพ่ือจัดท าแผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดินและรายงานการส ารวจดินส าหรับใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการวางแผนการใช้ที่ดิน  
3.  การตรวจเอกสารและอธิบายนามศัพท์ 

3.1 ลุ่มน  า (watershed) 
3.1.1 ลุ่มน  า (watershed) หมายถึง พ้ืนที่บนผิวโลกที่รับน้ าฝนที่ตกลงมาแล้วไหลลงมา

รวมกันในแม่น้ า ล าธาร หรือแอ่งรับน้ าในพื้นที่แล้วรวมกันไหลออกมาที่จุดใดจุดหนึ่งของล าธารที่ก าหนดขึ้น 
เพ่ือเป็นจุดตรวจวัด โดยมีแนวขอบเขตพ้ืนที่จากเส้นสันปันน้ า (กรมทรัพยากรน้ า, 2552) อีกนัยหนึ่ง
หมายถึง พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งที่เน้นเกี่ยวกับการจัดการน้ า มีขนาดไม่แน่นอนแล้วแต่วัตถุประสงค์และความ
ต้องการในการจัดการ (นิวัติ, 2547) หรือหมายถึงพ้ืนที่หน่วยหนึ่งซึ่งครอบคลุมล าน้ าธรรมชาติเพ่ือท าหน้าที่
รวบรวมน้ าให้ไหลลงสู่แม่น้ าหนึ่ง พ้ืนที่ลุ่มน้ าแต่ละแห่งจะมีขนาดไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์และ
วัตถุประสงค์ในการจัดแบ่งพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการ (เกษม, 2551) และหมายถึงหน่วยพ้ืนที่  ซึ่งทาง
กายภาพมีรูปร่างปิด มีขอบโดยรอบ ระบบทางน้ าโดยธรรมชาติจะไหลจากขอบเข้าสู่ตอนกลางซึ่งมีล าน้ า
หลักรองรับ มีทิศทางการไหลออกสู่พ้ืนที่รับน้ าที่มีขนาดใหญ่ เช่น มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ หรือแม่น้ า
สายหลัก เป็นต้น โดยขนาดของลุ่มน้ าจะขึ้นกับความต้องการแต่ละบุคคลและประเภทการศึกษา ซึ่งภายใน
ล าน้ าหนึ่งๆ จะประกอบด้วยลุ่มน้ าสาขามากกว่าหนึ่งเสมอ เพราะลุ่มน้ าเป็นระบบหรือระบบสิ่งแวดล้อม  
(ค ารณ, 2552) 

3.1.2 ต้นน  า (head watershed) หมายถึง พ้ืนที่ตอนบนของลุ่มน้ า มักเป็นพ้ืนที่สูง หรือ
บริเวณ  เทือกเขา ภูเขาต่างๆ ที่มีผลท าให้ฝนที่ตกในบริเวณดังกล่าวไหลลงสู่พ้ืนที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วใน
ฤดูฝน หรือเป็นพื้นที่ท่ีมีล าธารเล็กๆหลายสายที่มารวมกันเป็นแม่น้ า (นิพนธ์, 2538) เป็นลุ่มน้ าที่อยู่บนที่สูง
บริเวณท่ีเป็นต้นก าเนิดของห้วยธารสายแรกๆ ส่วนใหญ่ จะเป็นพ้ืนที่สูงชัน ปกคลุมไปด้วยป่าไม้และมีฝนตก
ชุก มีคุณสมบัติเหมาะที่จะรองรับน้ าฝน สามารถดูดซับและกักเก็บน้ าเป็นปริมาณมากๆ ไปไว้เป็นน้ าใต้ดิน 
เปรียบเสมือนอ่างเก็บน้ าธรรมชาติที่ค่อยๆ ปลดปล่อยให้น้ าไหลซึม หล่อเลี้ยงล าธารให้มีน้ า ไหลสม่ าเสมอ
ตลอดปี (นิวัติ, 2547) หรืออีกนัยหนึ่ง ต้นน้ าล าธาร หมายถึง พ้ืนที่ตอนบนของลุ่มน้ าซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
ลาดชันไปจนถึงสันปันน้ า ประกอบไปด้วยลุ่มน้ าสาขาและลุ่มน้ าขนาดเล็ก เป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารที่รองรับ
น้ าฝนและปลดปล่อยน้ าท่าไหลรวมสู่แม่น้ า (ค ารณ, 2552) 

3.1.3 น  าท่า (runoff or streamflow) หมายถึง น้ าที่ไหลในล าน้ าในลักษณะการไหล
สม่ าเสมอ    ปริมาณน้ าที่ไหลในล าน้ าหรือล าธารขึ้นอยู่กับขนาดของลุ่มน้ า (เกษม, 2551) และหมายถึง 
ปริมาณน้ าในล าธารที่เกิดจากน้ าฝน ผ่านกระบวนการเก็บกัก ณ จุดต่าง ๆ ภายในระบบและการระบายลงสู่
พ้ืนที่ตอนล่าง โดยแบ่งลักษณะการไหลเป็น 3 ลักษณะ คือ น้ าไหลบ่าหน้าผิวดิน (overland flow) น้ าไหล
ภายในดิน (inter flow) และน้ าไหลใต้ผิวดิน (groundwater flow) (กรมทรัพยากรน้ า, 2552) 
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3.1.4 แบบรูปทางน  า (drainage pattern)  หมายถึง รูปร่างหรือการจัดรูปแบบทางน้ าตาม
ธรรมชาติในบริเวณใดๆก็ตามที่ปรากฏ เมื่อมองในแนวดิ่ง ทางน้ านี้จะแสดงถึงทิศทางการไหลของน้ าทั้งส่วนที่มี
น้ าไหลตลอดเวลาและส่วนที่มีน้ าไหลเป็นครั้งคราวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แบบรูปทางน้ าจะมีความสัมพันธ์
กับลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ประวัติของบริเวณนั้นๆ และชนิดของหินรองรับพ้ืนที่นั้น เป็น
ต้น ดังนั้นถ้าเราทราบว่าแบบรูปทางน้ าในแต่ละบริเวณเป็นแบบใด เราอาจจะคาดคะเนเกี่ยวกับชนิดและ
โครงสร้างของหินในบริเวณนั้นๆ ได้แบบรูปทางน้ าที่ส าคัญมีดังนี้ (อภิศักดิ์, 2541) 

1) แบบรูปทางน้ ากิ่งไม้ (dendritic drainage pattern) ประกอบด้วยทางน้ าที่มีสาขา
หลายสาย ไหลมาลงทางน้ าสายใหญ่ ท าให้มีรูปลักษณะคล้ายกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ มุมท่ีทางน้ าแต่ละสาขา
มารวมกัน มีค่าน้อยกว่า 90 องศา ทิศทางการไหลของน้ าไม่เป็นระเบียบแบบรูปทางน้ านี้พบเสมอในบริเวณ
ที่มีความลาดชันเล็กน้อย มักเกิดในบริเวณที่หินรองรับมีความทนทานต่อการกร่อนใกล้เคียงกัน เช่น       
หินตะกอนที่วางตัวในแนวระดับ ที่ราบตะกอนลมหอบ (loess deposits) หินอัคนีที่มีเนื้อสม่ าเสมอ เป็นต้น 
และไม่ข้ึนกับอิทธิพลของโครงสร้างทางธรณีวิทยา 

2) แบบรูปทางน้ าขนาน (paeallel drainage pattern) รูปแบบการระบายน้ าแบบนี้ล า
น้ าสายใหญ่และสายเล็กๆ ไหลขนานกันหรือเกือบขนานกันบางทีมีลักษณะคล้ายหางม้ามักเกิดตามแนวแตก
ของหินที่ขนานกัน มีความลาดเทค่อนข้างสูง และยังพบในบริเวณแนวแตกของหินที่มีเพียงแนวเดียวด้วยให้
การระบายน้ าดี 

3) แบบรูปทางน้ าตั้งฉาก (rectangular drainage pattern) แบบรูปทางน้ าที่มีทางน้ า
ประธาน และล าน้ าสาขาบรรจบกันเป็นมุมฉากหลายๆแห่ง เนื่องมาจากทางน้ าไหลตามรอยแยก (joint) 
หรือรอยเลื่อน (fault) ท าให้มีรูปลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทางน้ าที่ไหลมารวมกันเป็นมุมฉากอย่าง
ชัดเจน เรียกว่า sharp rectangular drainage patterns 

4) แบบรูปทางน้ ารัศมี (radial drainage pattern) แบบรูปทางน้ าที่มีทิศทางการไหลของ
น้ าออกจากศูนย์กลาง มีลักษณะเป็นรูปรัศมี มักเกิดในบริเวณที่พ้ืนที่ตรงกลางสูง โดยเฉพาะพ้ืนที่โครงสร้างรูป
โดมที่เกิดใหม่ๆ ยังไม่มีการกร่อน หรือพ้ืนที่กรวยภูเขาไฟ 

3.1.5 พื นที่ลุ่มน  า (watershed area) หมายถึง พ้ืนที่ซึ่งล้อมรอบด้วยสันปันน้ า (divide) 
เป็นพ้ืนที่รับน้ าฝนของแม่น้ าสายหลักในลุ่มน้ านั้นๆ เมื่อฝนตกลงมาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าจะไหลออกสู่ล าธารสาย
ย่อยๆ (suborder) แล้วรวมกันออกสู่ล าธารสายใหญ่ (order) และรวมกันออกสู่แม่น้ าสายหลัก 
(mainstream) จนไหลออกปากน้ า (outlet) ในที่สุด (ค ารณ, 2552) 

3.1.6 การแบ่งพื นที่ลุ่มน  า 
ลุ่มน้ าในประเทศไทย (watershed of Thailand) แบ่งได้เป็น 25 ลุ่มน้ าหลัก (กรมทรัพยากรน้ า, 

2552) ได้แก่ 
 1) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าสาละวิน (รหัส 01) ประกอบด้วย 17 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 19,105.94 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,941,212.00 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 9,401.18 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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 2) ลุ่มน้ าหลักแม่โขง (รหัส 02) ประกอบด้วย 37 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 57,188.60 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 35,742,875.00 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 28,302.20 ล้านลูกบาศก์เมตร 

3) ลุ่มน้ าหลักน้ าแม่กก (รหัส 03) ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 7,299.83 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 4,562,393.70 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 3,630.11 ล้านลูกบาศก์เมตร 

4) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าชี (รหัส 04) ประกอบด้วย 20 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 49,129.87 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 30,706,168.00 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 11,948.34 ล้านลูกบาศก์เมตร 

5) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ ามูล (รหัส 05) ประกอบด้วย 31 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 71,071.57 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 44,419,731.00 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 18,972.44 ล้านลูกบาศก์เมตร 

6) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าปิง (รหัส 06) ประกอบด้วย 20 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 34,499.39 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 21,562,118.00 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 9,043.77 ล้านลูกบาศก์เมตร 

7) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าวัง (รหัส 07) ประกอบด้วย 7 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 10,793.57 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 6,745,981.20 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 1,582.24 ล้านลูกบาศก์เมตร 

8) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ ายม (รหัส 08) ประกอบด้วย 7 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 23,948.15 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 14,967,593.00 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 3,965.16 ล้านลูกบาศก์เมตร  

9) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าน่าน (รหัส 09) ประกอบด้วย 16 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 34,908.11 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 21,817,568 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 12,199.63 ล้านลูกบาศก์เมตร 

10) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าเจ้าพระยา (รหัส 10) ประกอบด้วย 2 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 
20,266.49 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,666,558 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 1,774.31            
ล้านลูกบาศก์เมตร 

11) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าสะแกกรัง (รหัส 11) ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 5,055.88 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,159,925.00 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 1,203.29 ล้านลูกบาศก์เมตร 

12) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าป่าสัก (รหัส 12) ประกอบด้วย 8 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 15,623.36 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,764,600.00 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 2,913.75 ล้านลูกบาศก์เมตร 

13) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าท่าจีน (รหัส 13) ประกอบด้วย 2 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 13,491.63 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,432,268.70 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 1,395.44 ล้านลูกบาศก์เมตร 

14) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าแม่กลอง (รหัส 14) ประกอบด้วย 11 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 30,180.71 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,862,943.00 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 13,659.04 ล้านลูกบาศก์เมตร 

15) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าปราจีนบุรี (รหัส 15) ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 9,672.10 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,045,062.50 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 18,972.44 ล้านลูกบาศก์เมตร 

16) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าบางปะกง (รหัส 16) ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 10,700.71 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,687,943.70 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 4,058.19 ล้านลูกบาศก์เมตร 

17) ลุ่มน้ าหลักโตนเลสาป (รหัส 17) ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 4,085.93  
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,553,706.20 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 2,203.53 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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18) ลุ่มน้ าหลักชายฝั่งทะเลตะวันออก (รหัส 18) ประกอบด้วย 6 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 
13,093.05 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,183,156.20 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 12,871.94 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

19) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าเพชรบุรี (รหัส 19) ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 6,260.17 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,912,606.20 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 1,548.20 ล้านลูกบาศก์เมตร 

20) ลุ่มน้ าหลักชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ (รหัส 20) ประกอบด้วย 5 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 
7,132.81 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,458,006.20 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 1,952.64 ล้านลูกบาศก์
เมตร 

21) ลุ่มน้ าหลักภาคใต้ฝั่งตะวันออก (รหัส 21) ประกอบด้วย 13 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 
26,067.89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,292,431.00 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 22,260.80         
ล้านลูกบาศก์เมตร 

22) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าตาปี (รหัส 22) ประกอบด้วย 8 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 13,561.81    
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,476,131.20 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 13,026.66 ล้านลูกบาศก์เมตร 

23) ลุ่มน้ าหลักทะเลสาบสงขลา (รหัส 23) ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 8,481.28 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,300,800.00 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 5,426.99 ล้านลูกบาศก์เมตร 

24) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าปัตตานี (รหัส 24) ประกอบด้วย 2 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 3,654.87 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,284,293.70 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 2,670 ล้านลูกบาศก์เมตร 

25) ลุ่มน้ าหลักภาคใต้ฝั่งตะวันตก (รหัส 25) ประกอบด้วย 13 ลุ่มน้ าสาขา มีพ้ืนที่ 
18,775.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,734,750.00 ไร่ ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 22,396.60         
ล้านลูกบาศก์เมตร 

3.1.7 การจัดการลุ่มน  า (watershed management) หมายถึง การจัดการพื้นที่เพ่ือให้ได้น้ า
ที่มีปริมาณมากพอ คุณภาพดี การไหลสม่ าเสมอ พร้อมทั้งควบคุมเสถียรภาพของดิน ลดความเสียหายจาก   
น้ าท่วม และจัดการใช้ทรัพยากรลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ (สามัคคี, 2539; เกษม, 2551) และเป็นการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งมวลที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยเน้นที่การผลิตน้ า การป้องกันแหล่งน้ าและ
ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับน้ า รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัย การป้องกันดินพังและการดูแลรักษา
คุณค่าความสวยงามตามธรรมชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ า (นิวัติ, 2547)  

3.2 ธรณีวิทยา  
3.2.1 ธรณีวิทยา (geology) หมายถึง วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับประวัติของโลก 

สสารที่เป็นองค์ประกอบของโลก เช่น แร่ หิน ดิน น้ า และสิ่งมีชีวิตบนพ้ืนโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรากฏ
ร่องรอยในหินต่างๆ มี 3 สาขาหลักที่เด่นชัดคือ ธรณีวิทยาโครงสร้างหรือธรณีแปรสัณฐาน ศึกษาถึงรูปร่าง 
การจัดตัว และโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินต่างๆภายในโลก, ธรณีวิทยาพลวัต ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ
และกระบวนการต่างๆ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา และธรณีประวัติ ศึกษาเกี่ยวกับการ
ล าดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาตามประวัติเหตุการณ์ของโลก (กรมทรัพยากรธรณี, 2552) 
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3.2.2 ธรณีสัณฐานวิทยา (geomorphology) หมายถึง สาขาธรณีวิทยาที่ว่าด้วยพ้ืนผิวของ
โลกซึ่งประมวลเอาทั้งรูปร่างธรรมชาติ กระบวนการก าเนิดและการพัฒนาตัว ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่
ประสบในปัจจุบัน (อภิสิทธิ์, 2530) โดยสภาพทางธรณีสัณฐานนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ควบคุมการเกิดดินที่
ปกคลุมพื้นผิวโลกเพราะกระบวนการเกิด และวิวัฒนาการด้านธรณีวิทยาจะมีส่วนสัมพันธ์กับการพัฒนาการ
ของชั้นดิน ลักษณะดิน และสมบัติของดินที่เกิดบนสัณฐานต่างๆ จึงมีความแตกต่างกันออกไป และมีผลต่อ
การใช้ประโยชน์ที่ดินของมนุษย์เพื่อกิจกรรมต่างๆ สภาพทางธรณีสัณฐานยังมีส่วนสัมพันธ์กับระดับน้ าใต้ดิน 
ความชื้นในดิน การระบายน้ าของดิน ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของหน้าดิน (อภิศักดิ์, 
2541) 

3.3 ดินและการใช้ท่ีดิน 
3.3.1 ดิน (soils) การให้ค านิยามของดินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจาก

การศึกษาดิน การศึกษาดินแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) คือ  
1) ปฐพีวิทยาธรรมชาติ (pedology) ศึกษาเกี่ยวกับการก าเนิดดิน การจ าแนกและการ

ตรวจลักษณะดิน โดยเน้นในสภาพเทหวัตถุธรรมชาติมากกว่าการใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกพืชแนวทางการศึกษา
เช่นนี้ จะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อวิศวกรมากกว่าเกษตรกร ดังนั้นในแนวทางนี้ ดินจึงหมายถึง เทหวัตถุ
ธรรมชาติ ที่ปกคลุมผิวโลกอยู่บางๆ เกิดขึ้นจากผลของการแปรสภาพหรือผุพังของหินและแร่ และ
อินทรียวัตถุผสมคลุกเคล้ากัน 

2) ปฐพีวิทยาสัมพันธ์ (edaphology) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างดินกับสิ่งมีชีวิต
โดยเฉพาะพืช การใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกพืช รวมทั้งสมบัติของดินที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของพืช ดังนั้น
ความหมายหรือค าจ ากัดความของดิน คือ เทหวัตถุที่เกิดตามธรรมชาติรวมกันขึ้นเป็นชั้น (profile) จาก
ส่วนผสมของแร่ธาตุต่างๆ ที่สลายตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกับอินทรียวัตถุที่เปื่อยผุพังอยู่รวมกันเป็นชั้นบางๆ 
ห่อหุ้มผิวโลก และเมื่อมีอากาศและน้ าเป็นปริมาณที่เหมาะสมแล้วจะช่วยค้ าจุนพร้อมทั้งช่วยในการยังชีพ
และการเจริญเติบโตของพืช 

3.3.2 การใช้ที่ดิน (land used) หมายถึง การใช้ที่ดินที่เป็นทรัพยากรขั้นพ้ืนฐานในการผลิต
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ตลอดจนใช้เป็นที่พักผ่อน ที่อยู่อาศัย กักเก็บน้ า หรือใช้ในกิจการอ่ืนๆ ที่มี
ความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์ ทั้งนี้รวมถึงการใช้ที่ดินในปัจจุบันและการใช้ที่ดินในอนาคต
ด้วย (วิโรจ, 2531) ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (2538) ให้ความหมายไว้ว่า การใช้ที่ดินเป็นกิจกรรมของมนุษย์บน
พ้ืนดินและสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ทั้งนี้รวมถึงสิ่งปกคลุมดินเพ่ือที่จะสามารถจัดจ าแนกพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 
โดยทั่วไปแล้วล าดับชั้นและสิ่งปกคลุมดินมีด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ โครงสร้างทางกายภาพที่มนุษย์สร้างข้ึน 
ปรากฏการณ์ทางชีวภาพและการพัฒนาทุกประเภท ดรรชนี (2531) และสถิตย์ (2521) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้
ที่ดิน หมายถึง การน าที่ดินมาใช้บ าบัดความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

3.3.3 การจ าแนกดิน (soil classification) หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยการแจกแจงดินชนิด
ต่างๆ  ออกเป็นหมวดหมู่ในระดับต่างๆ ของความคล้ายคลึงกันของสมบัติของดินและลักษณะการเกิดของ
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ดินตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาดินเป็นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพ่ือรวบรวม
ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับดิน  2) เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับดินมากที่สุดในลักษณะที่จดจ าได้ง่ายที่สุด  3) เพ่ือให้
ภาพพจน์เชิงโครงสร้างของความเกี่ยวพันกันของดินที่จะท าให้สามารถสื่อความหมายกันได้  4) เพ่ือชี้ให้เห็นหรือ
แสดงความสัมพันธ์ของดินต่างๆ และชั้นต่างๆ ในกลุ่มของดินทั้งหมด  5) เพ่ือแสดงให้เห็นและให้เรียนรู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ใหม่ๆ หลักการใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยได้มีความรู้มาก่อนเกี่ยวกับดิน  6) เพ่ือก าหนดกลุ่มหรือ
ชั้นต่างๆ ที่จะสามารถใช้เป็นหลักในการวิจัยและทดลอง หรือการวางแผนการวิจัยในการศึกษาเรื่องดิน  7) 
เพ่ือแจกแจงดินออกเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่อย่างมีเหตุผลในเชิงการใช้ด้านต่างๆ เช่น เพ่ือท านายพฤติกรรม 
เพ่ือหาวิธีการที่ดีที่สุดในการใช้ดิน เพ่ือประมาณความสามารถในเชิงการผลิตของดิน เพ่ือแจกแจงปัญหา
ชนิดต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหลักการพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ดิน และเพ่ือให้
แนวทางหรือสื่อที่ช่วยในการถ่ายทอดข้อสนเทศและเทคโนโลยี  

ในปัจจุบันมีระบบการจ าแนกดินที่แพร่หลายในเขตต่างๆของโลกหลายระบบ (Buol et 
al., 2003; Fanning and Fanning, 1989) ส่วนใหญ่มีผู้ใช้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจ ากัด ซึ่งจะเห็นได้ว่าในทวีป
ยุโรปมีระบบการจ าแนกดินแตกต่างกันมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการจ าแนกดินที่มีผู้ให้ความ
สนใจในงานด้านนี้มาก และต่างก็มีแนวความคิดเป็นของตนเองมาโดยตลอดเป็นเวลาอันยาวนาน ซึ่งระบบที่
เป็นที่ยอมรับกันว่าในสมัยหนึ่งมีผู้ใช้มากที่สุดคือ ระบบการจ าแนกดินของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 
(United States Department of Agriculture) ที่เสนอต่อสภาวิทยาศาสตร์ทางดินของโลกในปี        
ค.ศ. 1938 ที่รู้จักกันในชื่อว่า USDA 1938 (Baldwin et al., 1938) แต่ในปัจจุบันระบบที่อยู่ในความสนใจ
ของประเทศต่างๆในโลก คือ ระบบอนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) ของสหรัฐอเมริกา (Soil Survey 
Staff, 1994, 1999, 2006, 2010) และหน่วยดินของแผนที่ดินทั่วโลกที่จัดท าขึ้นโดยองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO/Unesco Soil Map of the World) ในปี ค.ศ. 1974 และแก้ไขเมื่อ ค.ศ. 
1990 ในระดับมาตราส่วน 1:5,000,000 ส่วนระบบอ่ืนๆนั้น พบว่ามีการใช้แพร่หลายน้อยกว่า 

พัฒนาการเกี่ยวกับการจ าแนกดินในประเทศไทยเริ่มมาจากนักวิชาการดินอเมริกัน 
เพราะฉะนั้นระบบการจ าแนกดินที่ใช้จะเป็นระบบของสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยของระบบ 
USDA 1938 และได้มีการดัดแปลงตามข้อมูลใหม่ๆ ที่เพ่ิมขึ้นในการปรับปรุงการจ าแนกดินในเขตเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Dudal and Moormann, 1964) ซึ่งใช้หน่วยการจ าแนกเป็น กลุ่มดินหลัก (great soil 
group) เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 (ค.ศ.1976) การจ าแนกดินในประเทศไทย ได้ปรับมาใช้อนุกรมวิธานดิน
อย่างกว้างขวางจนปัจจุบัน (เอิบ, 2548) 

3.3.4 การส ารวจดิน (soil survey) หมายถึง การใช้วิธีการศึกษาทางสนาม (field method) 
และข้อสนเทศ (information) จากแหล่งต่างๆ มาประมวลเข้าด้วยกัน เพ่ือแจกแจง (identify) ให้ค านิยาม 
(define) และจ าแนก (classify) ชนิดต่างๆ ของดินในบริเวณท่ีศึกษา แบ่งขอบเขตของบริเวณที่เป็นดินชนิด
ต่างๆ ออกเป็นหน่วยดิน ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยเดี่ยว หรือหน่วยผสมของดินหลายชนิดบนแผนที่ดิน และแปล
ความหมายข้อมูลต่างๆ ที่ได้รวบรวมจากการส ารวจ เพ่ือจุดประสงค์อันเป็นประโยชน์  การส ารวจและท า
แผนที่ดินแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ (เอิบ, 2548) 
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1) การส ารวจดินและแผนที่ดินละเอียดมากพิเศษ (special very detailed soil  surveys 
and soil maps) การส ารวจดินแบบนี้เป็นการส ารวจดินที่ให้ข้อสนเทศทางดินอย่างละเอียดมาก ใช้เพ่ือ
จุดประสงค์ที่จะประเมินลักษณะของดินที่ต้องการใช้อย่างเข้มข้นมาก ในบริเวณเล็กๆ เช่น ในแปลงทดลอง
การเกษตร หรือในโครงการทางวิศวกรรมที่ละเอียด มาตราส่วนของแผนที่พ้ืนฐานในการส ารวจและแผนที่
พิมพ์ต้องใหญ่กว่า 1:5,000 ขนาดพ้ืนที่ขั้นต่ า (ขนาดขั้นต่ าของขอบเขตหน่วยแผนที่ดิน ไม่ว่าจะในแผนที่ดิน
มาตราส่วนใดใช้ประมาณ 1 ตารางเซนติเมตร (Dent and Changprai, 1973) ที่จะลงขอบเขตบนแผนที่ 
เท่ากับ 0.3 เฮกตาร์ หรือเล็กกว่า 

หน่วยแผนที่ดิน ใช้ประเภทของชนิดดิน (phase of soil types) ชุดดิน และดินคล้าย 
(soil variants) ที่ก าหนดพิสัยความแตกต่างของประเภทดินอย่างแคบ 

2) การส ารวจดินและแผนที่ดินละเอียดมาก (very detailed soil surveys and soil 
maps) การส ารวจดินแบบนี้ เป็นการส ารวจดินที่ให้ข้อสนเทศทางดินอย่างละเอียดมาก โดยมีจุดประสงค์ที่
จะประเมินลักษณะต่างๆของชนิดดินที่จะต้องการใช้อย่างเข้มข้น หรือเพ่ือการศึกษาด้านอ่ืนๆอย่างละเอียด 
เช่น ใช้ในการวางแผนการทดลองในแปลงทางด้านการเกษตร หรือใช้ในการวางแผนการจัดการฟาร์มอย่าง
ละเอียด และในการพิจารณาความเหมาะสมของวิธีเตรียมที่ดินเพ่ือการปลูกพืช เป็นต้น มาตราส่วนของ
แผนที่ทั้งแผนที่พ้ืนฐานที่ใช้ส ารวจ หรือแผนที่พิมพ์อยู่ในพิสัย 1:5,000 ถึง 1:10,000 และขนาดพ้ืนที่ขั้นต่ า
ที่จะลงขอบเขตบนแผนที่ มีพิสัยระหว่าง 0.5 ถึง 1 เฮกตาร์ (3 ถึง 6.25 ไร่) 

หน่วยแผนที่ดิน ใช้ประเภทของชนิดดิน ชุดดิน และดินคล้าย อาจรวมหน่วยดิน
เชิงซ้อนของหน่วยต่างๆ เหล่านี้อยู่ด้วยได้ การก าหนดพิสัยความแตกต่างประเภทดินของแผนที่ และการ
ส ารวจแบบนี้จะกว้างขึ้นกว่าแบบละเอียดมากพิเศษ 

แผนที่พ้ืนฐานที่ใช้ในการส ารวจดินภาคสนาม แบบละเอียดมากทั้งสองอย่างนี้จะต้อง
เป็นแผนที่มาตราส่วนใหญ่ (เช่น 1:2,000 ถึง 1:10,000) ที่มีความแน่นอน มีรายละเอียดมาก เพ่ือการ
ก าหนดต าแหน่งต่างๆในสนามอย่างถูกต้อง ปกติจะใช้แผนที่สภาพภูมิประเทศมาตราส่วนใหญ่ ระวางใหม่
สุดที่มีความแน่นอนหรือแผนที่ระดับ (contour map) ที่ท าขึ้นใหม่ และภาพถ่ายทางอากาศที่ได้ท าการ
ขยายหรือถ่ายใหม่ตามมาตราส่วนที่ต้องการ โดยเป็นแผนที่พ้ืนฐานออกส ารวจ และใช้แผนที่สภาพภูมิ
ประเทศหรือแผนที่ระดับเป็นแผนที่พ้ืนฐานประกอบในการส ารวจและในการพิมพ์ (เอิบ, 2548) 

3) การส ารวจดินและแผนที่ดินละเอียด (detailed soil surveys and soil maps) การ
ส ารวจแบบนี้เป็นการส ารวจดินที่ให้ข้อสนเทศทางดินอย่างละเอียดในระดับพิสัยความหนาแน่นของจุด
ตรวจสอบในสนาม ตั้งแต่ 1 จุดต่อ 8 เฮกตาร์ ถึง 1 จุดต่อ 12.5 เฮกตาร์ (1 จุดต่อ 50-80 ไร่) และ
เหมาะสมส าหรับการใช้ประเมินลักษณะดินชนิดต่างๆ เพ่ือใช้ในการวางแผนฟาร์มระดับไร่นา หรือวาง
แผนการชลประทานอย่างละเอียด หรืออาจจะใช้ในการเสนอสถานที่เพ่ือเป็นสถานีทดลองการเกษตรเป็น
ต้นมาตราส่วนของพ้ืนที่พ้ืนฐานที่ใช้ในขณะท าการส ารวจภาคสนาม จะมีพิสัยตั้ งแต่ 1:5,000 ถึง 1:30,000 
และมาตราส่วนในการพิมพ์แผนที่ จะอยู่ในพิสัย 1:10,000 ถึง 1:30,000 และขนาดพ้ืนที่ขั้นต่ าที่จะลง
ขอบเขตบนแผนที่ มีพิสัยระหว่าง 1 ถึง 10 เฮกตาร์ (6.25 ถึง 62.5 ไร่) 

หน่วยของแผนที่ดิน จะใช้ประเภทของชนิดดิน ของชุดดิน และของหน่วยดินคล้าย 
และมีหน่วยดินสัมพันธ์ หรือหน่วยดินเชิงซ้อนของหน่วยต่างๆ เหล่านี้ปนอยู่ด้วยได้ 
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ส าหรับแผนที่พ้ืนฐานที่ใช้ในการส ารวจและเขียนแผนที่ จะมีลักษณะเหมือนกับแผนที่
พ้ืนฐานที่ใช้ในการส ารวจเข้มข้นมาก 2 แบบ ที่กล่าวมาแล้ว คือ แผนที่สภาพภูมิประเทศ และภาพถ่ายทาง
อากาศที่ใหม่ มาตราส่วนใหญ่ และมีความแน่นอน 

4) การส ารวจดินและแผนที่ดินค่อนข้างละเอียด (semi-detailed soil surveys and soil 
map) การส ารวจดินแบบนี้เป็นการส ารวจดินที่เหมาะกับบริเวณกว้างกว่าการส ารวจดินและแผนที่ดิน
ละเอียดมาก และจะใช้ข้อสนเทศทางดินละเอียดน้อยกว่าด้วย ความหนาแน่นของจุดตรวจสอบในสนาม    
1 จุดต่อ 150 ไร่ (4-6 จุดต่อตารางกิโลเมตร) แต่ว่าจะมีข้อมูลต่างๆเพียงพอเกี่ยวกับชนิด ลักษณะ และการ
แจกกระจายเชิงภูมิศาสตร์ของดิน เพ่ือการวางแผนพัฒนาและด าเนินการที่ค่อนข้างจ ากัด เช่น เหมาะ
ส าหรับใช้ส ารวจประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาและด าเนินการที่ค่อนข้างจ ากัด เช่น เหมาะ
ส าหรับใช้ส ารวจประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ าเภอ เช่น เพ่ือการสร้าง
เขื่อน การวางแผนชลประทาน การระบายน้ า หรือการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ  

มาตราส่วนของแผนที่พ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการส ารวจจะอยู่ในพิสัย 1:20,000 ถึง 
1:50,000 และมาตราส่วนการพิมพ์แผนที่จะอยู่ในพิสัย 1:25,000 ถึง 1:60,000 ขนาดพ้ืนที่ขั้นต่ าที่จะลง
ขอบเขตบนแผนที่มีพิสัยระหว่าง 6 ถึง 36 เฮกตาร์ (37.5 ถึง 225 ไร่) 

แผนที่พื้นฐานที่ใช้ในการพิมพ์แผนที่ดิน จะใช้แผนที่สภาพภูมิประเทศที่มีความแน่นอน 
หรือแผนที่โมเสกควบคุม หรือกึ่งควบคุมของภาพถ่ายทางอากาศ (controlled or semi-controlled 
photomosaics) ส่วนแผนที่พ้ืนฐานที่ใช้ในการส ารวจภาคสนามใช้ภาพถ่ายทางอากาศ หน่วยแผนที่ดินที่
จะใช้ประเภทของชนิดดิน ของชุดดิน และของหน่วยดินคล้าย และมีหน่วยดินสัมพันธ์ หรือหน่วยดิน
เชิงซ้อนของหน่วยต่างๆเหล่านี้ปนอยู่ด้วย (เอิบ, 2548) 

5) การส ารวจดินและแผนที่ดินค่อนข้างหยาบ (detailed reconnaissance soil surveys 
and soil maps) การส ารวจดินแบบนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิด ลักษณะการแจกกระจายทางภูมิศาสตร์ของ
ดินของบริเวณท่ีค่อนข้างกว้างขวาง ความหนาแน่นของการเจาะดินส ารวจใช้ 1 จุด ต่อ 1-2 ตารางกิโลเมตร 
หน่วยแผนที่ดินใช้ วงศ์ดิน ชุดดิน หน่วยดินคล้าย หน่วยดินสัมพันธ์ของชุดดิน และประเภทดินของหน่วย
ต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี้ การส ารวจดินระดับนี้จะมีประโยชน์มากกับการใช้ประเมินศักยภาพของบริเ วณที่มี
พัฒนาการในด้านการใช้น้อย หรือการประเมินศักยภาพของดินในการวางแผนการใช้ที่ดินในภูมิภาคหนึ่งๆ 
แม้ว่าหน่วยแผนที่ดินจะมีหน่วยเจือปนอยู่มากก็ตาม แต่ก็ยังสามารถใช้ในการท านายพืชที่เหมาะสมในการ
ปลูกประกอบการประเมินผลผลิต และหาแนวทางจัดการที่ดิน เป็นแผนที่ที่ใช้มากในระดับการวางแผนขั้น
จังหวัด และขั้นภาค เช่น ในโครงการชลประทาน หรือโครงการระบายน้ า เป็นต้น 

แผนที่พ้ืนฐานที่ใช้ในการออกส ารวจภาคสนาม ควรจะมีพิสัยของมาตราส่วนระหว่าง 
1:40,000 ถึง 1:100,000 และมาตราส่วนของการพิมพ์แผนที่อยู่ในพิสัย 1:50,000 ถึง 1:100,000      
(กรมพัฒนาที่ดิน ใช้ 1:100,000) และขนาดพ้ืนที่ขั้นต่ าสุดที่สามารถเขียนขอบเขตลงในแผนที่ได้มีพิสัย
ระหว่าง 25-100 เฮกตาร์ (156 ถึง 625 ไร่) 

แผนที่พ้ืนฐานในการพิมพ์ใช้แผนที่สภาพภูมิประเทศที่มีความแน่นอน หรือโมเสกของ
ภาพถ่ายทางอากาศ ส่วนแผนที่พ้ืนฐานที่ใช้ในการออกส ารวจส่วนใหญ่จะใช้ภาพถ่ายทางอากาศที่ใหม่ๆ  

6) การส ารวจดินและแผนที่ดินหยาบ (Reconnaissance Soil Surveys and Soil Maps) 
การส ารวจดินแบบนี้เป็นการส ารวจดินเพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะ และการแจกกระจาย
เชิงภูมิศาสตร์ของดินต่างๆ ในบริเวณท่ีกว้างขวาง หน่วยของแผนที่ดินจะใช้หน่วยในขั้นการจ าแนกระดับสูง 
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เช่น กลุ่มดินใหญ่ หรือกลุ่มดินหลัก หรือหน่วยดินสัมพันธ์ ของหน่วยในขั้นจ าแนกดินดังกล่าวและหน่วย
อ่ืนๆ เช่น ชุดดิน วงศ์ดิน กลุ่มดินย่อยและประเภทที่ดิน (land types) ความหนาแน่นในการเจาะตรวจ
สมบัติของดินในสนามใช้ 1 หลุมต่อพ้ืนที่ 12.5 ตารางกิโลเมตร แผนที่ดินแบบนี้จะแสดงถึงความสัมพันธ์เชิง
ภูมิศาสตร์กว้างๆ ระหว่างดิน ซึ่งแสดงความแตกต่างกันระหว่างภูมิภาค เพราะฉะนั้นจะเหมาะต่อการใช้วาง
แผนการพัฒนาระดับภาคและประเทศ และจะมีข้อมูลแสดงถึงบริเวณต่างๆ ที่สมควรจ าท าการส ารวจขั้น
ละเอียดต่อไป  

มาตราส่วนของแผนที่พ้ืนฐาน มีพิสัยของมาตราส่วน 1:75,000 ถึง 1:200,000 และ
มาตราส่วนในการพิมพ์แผนที่ มีพิสัยระหว่าง 1:100,00 ถึง 1:500,000 ขนาดของพ้ืนที่ขั้นต่ า ที่สามารถลง
ขอบเขตได้ในแผนที่ มีพิสัยระหว่าง 100 ถึง 2,500 เฮกตาร์ (625 ถึง 15,625 ไร่) 

แผนที่สภาพภูมิประเทศที่มีความแน่นอน และโมเสกของภาพถ่ายทางอากาศ ใช้เป็น
แผนที่พ้ืนฐานได้ทั้งเพ่ือการพิมพ์แผนที่ และการออกศึกษาภาคสนาม และในบริเวณเริ่มต้นการส ารวจที่มี
ลักษณะของสภาพภูมิประเทศเป็นตัวแทนพอ อาจใช้ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วนใหญ่ประกอบ เพ่ือ
ประโยชน์ในการก าหนดหน่วยแผนที่ดินต่างๆ 

7) การส ารวจดินและแผนที่ดินหยาบมาก (exploratory soil surveys and soil maps) 
การส ารวจดินแบบนี้ เป็นการส ารวจดินที่มีการออกตรวจลักษณะดินภาคสนามน้อยมาก แต่ทุกจุดที่มีการ
ตรวจสอบในสนาม จะต้องลงต าแหน่งไว้ในแผนที่ และแผนที่พ้ืนฐานในการส ารวจ ควรมีมาตราส่วนอยู่ใน
พิสัย 1:100,000 ถึง 1:250,000 แต่มาตราส่วนในการพิมพ์แผนที่ จะแตกต่างกันได้มากตั้งแต่ 1:250,000 
ถึง 1:1,000,000 ขนาดพ้ืนที่ต่ าสุด ที่ลงในขอบเขตของพ้ืนที่ มีพิสัยอยู่ในช่วง 625 ถึง 10,000 เฮกตาร์ และ
ในบริเวณที่ไม่มีการตรวจลักษณะของดินในสนาม จะใช้การแปลความหมายจากข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ใน
การท าแผนที่ดิน โดยวิธีการส ารวจแบบนี้ จะใช้ข้อมูลต่างๆทางสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ดิน พืช
พรรณ และธรณีวิทยา ที่มีอยู่แล้วเข้าช่วยประกอบ เพ่ือก าหนดขอบเขตของหน่วยแผนที่ดินและใช้แผนที่
สภาพภูมิประเทศเป็นหลัก  

8) การส ารวจดินและแผนที่ดินแบบกว้าง (synthesis or schematic soil surveys and 
soil maps) การส ารวจดินแบบนี้ปกติจะไม่มีการตรวจสอบลักษณะดินในสนามเอง หน่วยแผนที่และ
ขอบเขตของหน่วยแผนที่ดินทั้งหมด จะเขียนจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และแผนที่ที่มีอยู่แล้ว มาตราส่วนในการ
พิมพ์ ปกติจะใช้ 1:1,000,000 หรือเล็กกว่า และจะใช้แผนที่สภาพภูมิประเทศเป็นแผนที่พ้ืนฐาน ขนาดพ้ืนที่
ที่เล็กที่สุดที่เขียนขอบเขตลงบนแผนที่ ประมาณ 10,000 เฮกตาร์ หรือใหญ่กว่า 

โดยทั่วไปในปัจจุบัน นอกจากแผนที่ดินทั่วไป ซึ่งท าขึ้นเป็นครั้งคราวแล้ว การส ารวจ
ดินและชนิดของแผนที่ดินที่ท ากันมากในประเทศไทย เป็นแบบค่อนข้างหยาบลงไปถึงละเอียดมาก ซึ่งใช้
ประโยชน์ต่างๆกัน การส ารวจดินและแผนที่ดินค่อนข้างหยาบ ซึ่งท าเป็นรายจังหวัดทั้งประเทศและขณะนี้
ได้ท าการส ารวจเสร็จสิ้นแล้ว และที่ท ากันมากที่สุดในขณะนี้คือ การส ารวจดินและแผนที่ดินค่อนข้าง
ละเอียด ในบริเวณที่คาดว่าจะมีศักยภาพในการใช้เข้มข้นต่อไปและในโครงการที่ต้องการจะประเมิน
ศักยภาพของที่ดินประกอบการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น เขื่อน การชลประทาน และการระบายน้ า เป็นต้น 
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ส าหรับการส ารวจขั้นละเอียดกว่า 2 ระดับที่กล่าวมา ใช้ในโครงการที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินทาง
การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ (เอิบ, 2548) เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก ใช้การ
ส ารวจดินและแผนที่ดินเพียง 3 ระดับ คือ การส ารวจดินและแผนที่ดินค่อนข้างหยาบ การส ารวจดินและ
แผนที่ดินค่อนข้างละเอียด และการส ารวจดินและแผนที่ดินละเอียด 

3.3.5 แผนที่ดิน (soil maps) หมายถึง แผนที่ ที่แสดงถึงขอบเขตของชนิดดินต่างๆ ในทาง
ภูมิศาสตร์ ของบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ซึ่งอาจได้จากการส ารวจจริงในสนาม หรือจากการรวบรวมข้อมูลทาง
ดินของบริเวณนั้นก็ได้ แผนที่ดินจะมีขอบเขตชนิดต่างๆ ของดิน และลักษณะภูมิประเทศที่เด่นๆ แสดงไว้ 
พร้อมทั้งมีค าบรรยายเครื่องหมายแผนที่ (legends) ที่ช่วยให้เข้าใจถึงการใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมาย
ต่างๆ บนแผนที่ เช่น เขตเมือง หรือหมู่บ้าน และเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างชุมชน จะปรากฏในแผน
ที่ดินเสมอ (เอิบ, 2552) 

3.3.6 หน่วยแผนที่ดิน (soil mapping units) หมายถึง ชนิด หรือกลุ่มของดินที่เขียน
ขอบเขต   แสดงไว้ในแผนที่ดินนั้นๆ หน่วยแผนที่ดินจะมีชื่อซึ่งอาจจะเป็นชื่อทางการจ าแนกชนิดของดิน
ตามระบบใดระบบหนึ่ง หรืออาจจะเป็นชื่อที่ใช้เฉพาะทางการส ารวจที่แสดงให้เห็นภาพพจน์ของสภาพ
ธรรมชาติเชิงภูมิศาสตร์ของบริเวณนั้นๆ ที่มีความหมายเก่ียวข้องกับดินพอที่จะน ามาแปลความหมายเพ่ือใช้
ประโยชน์ไดห้น่วยแผนที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยการจ าแนก หรืออนุกรมวิธานดิน ในขั้นการจ าแนกต่างๆ 
แล้วแต่ว่าจะเหมาะสมกับมาตราส่วนใด แต่หน่วยแผนที่ดินจะไม่จ ากัดอยู่แต่กับหน่วยการจ าแนกดินเท่านั้น 
หน่วยแผนที่ดินอาจจะครอบคลุมไปถึงหน่วยที่แสดงลักษณะอ่ืนๆของพ้ืนที่ ที่พบในการส ารวจด้วย ซึ่งจะ
เป็นดินหรือไม่ก็ตาม (เอิบ, 2548) ส าหรับหน่วยแผนที่ดินที่ปรากฏในขอบเขตของแผนที่ แบ่งออกได้ดังนี้  

 1) หน่วยดินเดี่ยว (consociation) หมายถึง หน่วยแผนที่ที่ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินใด
กลุ่มชุดดินหนึ่งเป็นส่วนใหญ่ โดยจะแสดงไว้ด้วยหมายเลขเดี่ยวๆ เช่น 12, 38 หรือ 49 หรือเป็นชื่อของชุด
ดิน เช่น Korat soils โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีปริมาณเนื้อที่ของกลุ่มดินนั้นๆมากกว่าครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่
ปรากฏอยู่บนแผนที่ในแต่ละขอบเขต  

 2) หน่วยดินสัมพันธ์ (soil associations) เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั้นๆมีดิน
ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป หรือดินกับพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ซึ่งจะเกิดควบคู่กันเสมอ และมีความสัมพันธ์กันในทางสภาพ
พ้ืนที่ สามารถแยกออกจากกันได้ในการท าแผนที่ดินที่มีมาตราส่วนใหญ่ แต่ในแผนที่ดินที่ มีมาตราส่วน
ค่อนข้างเล็กจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ในการเขียนชื่อหน่วยสัมพันธ์ของดิน จะต้องมีค าว่า 
“associations” ต่อท้ายเสมอ เช่น หน่วยสัมพันธ์ของของชุดดินโคราชกับชุดดินร้อยเอ็ด (Korat/Roi Et 
associations) หากเป็นสัญลักษณ์จะใช้เครื่องหมาย “/” คั่น และต้องแสดงสัดส่วนของดินหรือที่ดินอ่ืนๆที่
พบในขอบเขตนั้นๆด้วย 

 3) หน่วยดินเชิงซ้อน (soil complexes) เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั้นๆ มีดิน
ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปหรือดินกับพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ที่มีรูปแบบของการเกิดที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กันนั้นมีความ
ซับซ้อนสับสนมากจนไมส่ามารถที่จะเขียนขอบเขตของหน่วยดินหรือหน่วยพ้ืนที่ที่เป็นองค์ประกอบนั้นแยก
ออกจากกันได้ ในแผนที่มาตราส่วนใหญ่ การให้ชื่อหน่วยแผนที่จะใช้ชื่อของดินหรือพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่
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พบเป็นชื่อของหน่วยแผนที่ โดยใช้เครื่องหมาย “-” คั่น และต้องแสดงสัดส่วนของดินหรือที่ดินอ่ืนๆที่พบ
ด้วย เช่น Tha Muang-Sanphaya clay loam 

 4) หน่วยดินศักย์เสมอ (undifferentiated soil group) เป็นหน่วยแผนที่ที่ภายใน
ขอบเขตนั้นๆมีดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป แต่ดินทั้งหมดนั้นไม่มีความแตกต่างกันในด้านของการน าไปใช้
ประโยชน์และการจัดการดิน จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องแยกขอบเขตออกจากกัน การให้ชื่อหน่วยแผน
ที่ดินจะใช้ชื่อของดินทั้งหมดและเขียนเรียงกันไป เช่น Bangnara and Klaeng soils หากเขียนเป็น

สัญลักษณ์จะใช้เครื่องหมาย “” คั่น และต้องแสดงสัดส่วนของดินหรือที่ดินอ่ืนๆที่พบด้วย 
 5) หน่วยพื้นที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) เป็นหน่วยของพ้ืนที่ต่างๆซึ่งโดยปกติจะ

หมายถึงพ้ืนที่ที่แทบจะไม่มีดินและพืชพรรณขึ้นเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีพืชพรรณเลย สภาพของดินไม่
เหมาะสมหรือมีกิจกรรมของมนุษย์มาก หน่วยพื้นที่เบ็ดเตล็ดที่อาจพบได้มากในประเทศไทย ได้แก่ พ้ืนที่บ่อ
ทราย ที่ดินเหมืองร้าง บ่อลูกรัง บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา ที่ดินดัดแปลง ที่ลุ่มน้ าขัง ที่ลุ่มชื้นแฉะ แหล่งน้ า ที่
อยู่อาศัย และสถานที่ราชการ เป็นต้น 

หน่วยแผนที่ดินที่น ามาใช้แสดงบนแผนที่ ได้แก่  
   1) กลุ่มชุดดิน (group of soil series) กลุ่มชุดดินเป็นการรวบรวมชุดดินหรือดินคล้ายที่มี
ลักษณะและสมบัติต่างๆ ของดินในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดินที่คล้ายคลึงกันมาจัดจ าแนก
อยู่ในกลุ่มชุดดินเดียวกันอย่างมีระบบ โดยยึดหลักเกณฑ์จากปัจจัยการเกิดดินและการพัฒนาการของดิน 
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกดินระบบอนุกรมวิธานดินเป็นหลัก กลุ่มชุดดินเดียวกันจึงมีศักยภาพในการใช้
ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดินคล้ายคลึงกัน ท าให้มีความสามารถในการผลิตของดินใกล้เคียงกันด้วย  
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2548; วุฒิชาติ, 2552) 
    ลักษณะและสมบัติดินที่น ามาใช้ในการจ าแนกกลุ่มชุดดิน ได้แก่ วัสดุที่เป็นองค์ประกอบ
ดิน ความลาดชันของพ้ืนที่ สภาพพ้ืนที่เกิดดิน ระยะเวลาและการพัฒนาการของดิน เขตสภาพความชื้นของ
ดิน การระบายน้ าของดินหรือสภาพการแช่ขังน้ าของดิน ชั้นขนาดอนุภาคดิน ความลึกของดินและชนิดของ
วัตถุเนื้อหยาบ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความเค็มของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นต้น  
    กรมพัฒนาที่ดินได้จ าแนกกลุ่มชุดดินไว้ 62 กลุ่มชุดดิน เพ่ือน าไปศึกษา ส ารวจและท า
แผนที่ศักยภาพของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ท างานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
โดยใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ดังนั้นเพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจกลุ่ มชุดดิน พอจะ
สรุปกลุ่มชุดดินได้ 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้  
      (1) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ลุ่ม กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่นี้จะมีน้ าขังหรือมีระดับน้ า
ใต้ดินตื้นในฤดูฝน ท าให้ดินมีการระบายน้ าเลวมาก เลวหรือค่อนข้างเลว มีทั้งหมด 28 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ 
กลุ่มชุดดินที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
57, 58 และ 59 
      (2) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ดอนเขตดินแห้งติดต่อกันนาน กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่
บริเวณนี้จะไม่มีน้ าขังในฤดูฝน แต่อาจพบน้ าใต้ดินในระดับลึกปานกลางหรือลึกในบางช่วงเวลาของฤดูฝน มี
ปริมาณน้ าฝนในรอบปีน้อยและการตกแพร่กระจายของฝนไม่สม่ าเสมอ ท าให้ดินมีช่วงแห้งติดต่อกันนาน
และพืชที่ปลูกมักจะขาดแคลนน้ านาน พ้ืนที่บริเวณนี้พบในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
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กลางและภาคตะวันออกบางพ้ืนที่ มีทั้งหมด 22 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 28, 29, 30, 31, 33, 35, 
36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 60 และ 61 
      (3) กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ดอนเขตดินชื้นนาน กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่บริเวณนี้
จะไม่มีน้ าแช่ขังในฤดูฝน แต่อาจพบน้ าใต้ดินในระดับลึกปานกลางหรือลึกในบางช่วงเวลาของฤดูฝน มี
ปริมาณน้ าฝนในรอบปีมากและการตกแพร่กระจายของฝนสม่ าเสมอเกือบตลอดทั้งปี ท าให้ดินมีช่วงชื้นนาน
หรือมีช่วงขาดแคลนน้ าสั้นๆ พื้นที่บริเวณนี้พบในพ้ืนที่ภาคใต้และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีทั้งหมด 
11 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26, 27, 32, 34, 39, 42, 43, 45, 50, 51 และ 53 
      (4) กลุ่มชุดดินที่มีความลาดชันสูง พ้ืนที่บริเวณนี้มีความลาดชันมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า พบในทุกภาคของประเทศ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62 

กลุ่มชุดดินแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะและสมบัติดินที่เฉพาะตามปัจจัยการเกิดดิน
และการสร้างดิน เช่น สภาพภูมิอากาศ ชนิดวัตถุต้นก าเนิดดิน สภาพพ้ืนที่ ระยะเวลาการพัฒนาของดิน พืช
พรรณธรรมชาติ สิ่งที่มีชีวิตและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น (ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 
2548)  
   หลักเกณฑ์การจ าแนกกลุ่มชุดดิน (วุฒิชาติ, 2552) สรุป ได้ดังนี้  
    (1) ศึกษาลักษณะและสมบัติดินประจ ากลุ่มชุดดิน ท าการศึกษาลักษณะและสมบัติดิน
เด่นๆ ประจ ากลุ่มชุดดินทั้ง 62 กลุ่มชุดดิน 
    (2) ศึกษาและจ าแนกกลุ่มชุดดินเบื้องต้นอย่างกว้างๆ ศึกษาลักษณะและสมบัติดินและ
จ าแนกกลุ่มชุดดินว่ามีสภาพพ้ืนที่และความลาดชันเป็นอย่างไร มีน้ าแช่ขังหรือไม่ และมีความชื้นดินแบบชื้น
นานหรือแบบแห้งติดต่อกันนาน เช่น 
      (2.1) พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พบ
ได้ทุกภาคของประเทศ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62 
      (2.2) เขตความชื้นดินแบบมีน้ าขังหรือมีระดับน้ าใต้ดินตื้น กลุ่มชุดดินที่พบบริเวณ
นี้ มีการระบายน้ าเลวมาก เลว หรือค่อนข้างเลว พบได้ทุกภาคของประเทศ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 57, 58 และ 59 
      (2.3) เขตความชื้นดินแบบที่ดินขาดแคลนน้ านานหรือดินแห้งติดต่อกันนาน กลุ่ม
ชุดดินที่พบบริเวณนี้ มีการระบายน้ าดีปานกลาง ดีหรือค่อนข้างมาก พบในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกบางส่วน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 
40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 60 และ 61  
      (2.4) เขตความชื้นดินแบบดินชื้นนานหรือแห้งติดต่อกันไม่นาน กลุ่มชุดดินที่พบ
บริเวณนี้ มีการระบายน้ าดีปานกลาง ดีหรือค่อนข้างมาก พบในพ้ืนที่ภาคใต้และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26, 27, 32, 34, 39, 42, 43, 45, 50, 51 และ 53 
    (3) จ าแนกกลุ่มชุดดินตามลักษณะและสมบัติดิน ศึกษาลักษณะและสมบัติดินตามเขต
ความชื้นดิน เช่น สภาพพ้ืนที่ที่เกิดดิน ชั้นขนาดอนุภาคดิน ดินตื้นมาก ดินตื้น ดินลึกปานกลางและดินลึก
หรือลึกมาก ชนิดของวัตถุเนื้อหยาบที่ปะปนอยู่ในชั้นดิน ชนิดของชั้นหินพ้ืนหรือชั้นเชื่อมแข็ง ความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน ความเค็มของดิน และการระบายน้ าของดิน รวมถึงสภาพการใช้ที่ดิน พร้อมจ าแนกและ
ก าหนดหน่วยกลุ่มชุดดิน 
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    (4) ก าหนดหน่วยกลุ่มชุดดิน เมื่อจ าแนกลุ่มชุดดินได้แล้วให้พิจารณาร่วมกับลักษณะ
และสมบัติอ่ืนๆ ประกอบ เช่น ความลาดชันของพ้ืนที่ ความเสี่ยงต่อการถูกน้ าท่วม คราบเกลือที่ผิวดินและ
ลักษณะการใช้ที่ดิน เป็นต้น  
      สัญลักษณ์หน่วยแผนที่จะแสดงลักษณะและสมบัติดิน การแพร่กระจายของดิน มี
ทั้งท่ีเป็นหน่วยเดี่ยวหรือหน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ปรากฏในขอบเขตดินบนแผนที่ดิน เช่น 
       หน่วยแผนที่ 34 หมายความว่า กลุ่มชุดดินที่ 34 มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์
       หน่วยแผนที่ 34B หมายความว่า กลุ่มชุดดินที่ 34 มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต ์
       หน่วยแผนที่ 34B/50B หมายความว่า หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 34 มี
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 50 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 

2) ชุดดิน (soil series) เป็นหน่วยการจ าแนกดินระดับต่ าสุดในระบบอนุกรมวิธานดินที่
อาศัยสมบัติต่างๆ ของดิน เช่น ความหนาของชั้นดิน ความลึกของดิน การจัดเรียงตัวของชั้นดิน โครงสร้าง
ของดิน สีดิน เนื้อดิน ปฏิกิริยาดิน อัตราร้อยละความอ่ิมตัวเบส ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน การยืดหดตัว
ของดิน ปริมาณคาร์บอเนตและเกลือชนิดต่างๆ ปริมาณอินทรียวัตถุหรือฮิวมัสในดิน เศษหิน ก้อนกรวดหรือ
ลูกรัง องค์ประกอบของแร่ในดิน วัตถุต้นก าเนิดดินและสิ่งเจือปนอ่ืนๆ ในดินเป็นข้อพิจารณา ซึ่งสมบัติต่างๆ 
เหล่านี้สามารถตรวจสอบได้ในสนาม การให้ชื่อชุดดิน ใช้ชื่อสถานที่ เช่น ชื่อจังหวัด อ าเภอ ต าบล หรือชื่อ
ของสถานที่ที่มีลักษณะเด่นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในพ้ืนที่ที่พบดินนั้นครั้งแรก (ส่วนมาตรฐานการ
ส ารวจจ าแนกดินและที่ดิน, 2547) 

3) ดินคล้าย (soil variants) เป็นหน่วยแผนที่ดินในลักษณะเดียวกับชุดดิน แต่มีลักษณะ
เด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างและสามารถแยกออกจากชุดดินนั้นๆ ได้ตามระบบการจ าแนกดิน ซึ่งเป็นดินที่พบ
ใหม่และได้แสดงไว้เป็นหน่วยแผนที่ดินในมาตราส่วนที่เหมาะสม ระดับการแปลความหมายข้อมูลและการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในการส ารวจดินระดับต่างๆ ที่แตกต่างกัน มีเนื้อที่รวมกันมากกว่า 5,000 ไร่                     
(8 ตารางกิโลเมตร) การเรียกชื่อควรใช้ชื่อที่มีลักษณะใกล้เคียงกับชุดดินนั้นมากที่สุด (ส่วนมาตรฐานการ
ส ารวจจ าแนกดินและทีดิ่น, 2547) 

4) หน่วยพื นที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) เป็นหน่วยของพ้ืนที่ต่างๆซึ่งโดยปกติ
จะหมายถึงพ้ืนที่ที่แทบจะไม่มีดินและพืชพรรณขึ้นเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีพืชพรรณเลย อาจจะเนื่องมาจาก
ดินถูกกร่อนอย่างรุนแรง สภาพดินไม่เหมาะสม หรือเป็นพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์ บางพ้ืนที่อาจน ามาใช้
ปลูกพืชได้แต่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมาก หน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่อาจพบได้มากในประเทศไทย ได้แก่ 
พ้ืนที่บ่อทราย ที่ดินเหมืองร้าง บ่อลูกรัง บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา ที่ดินดัดแปลง ที่ลุ่มน้ าขัง ที่ลุ่มชื้นแฉะ 
แหล่งน้ า ที่อยู่อาศัย และสถานที่ราชการ เป็นต้น (เอิบ, 2548) 

5) ประเภทของชุดดินหรือดินคล้าย (phases of soil series or soil variants) เป็นหน่วย
แผนที่แบ่งย่อยออกไปจากชุดดิน เนื่องจากมีสมบัติดินหลายประการที่สามารถน าไปแปลความหมายเพ่ือ
การใช้ประโยชน์และการจัดการต่างๆ ของดินได้ ลักษณะหรือสมบัติดินที่น ามาใช้เป็นประเภทของชุดดิน
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หรือดินคล้าย ได้แก่ เนื้อดินตอนบน (phases of surface texture) ความลาดชันของพ้ืนที่ (phases of 
slope) ความลึกของดิน (phases of soil depth) และการกร่อนของดิน (phases of soil erosion) เป็นต้น 
(ส่วนมาตรฐานการส ารวจจ าแนกดินและที่ดิน, 2547) 

 สมบัติของดินที่น ามาใช้เป็นหน่วยแผนที่ในระดับประเภทดิน ประกอบด้วย 
(1) ประเภทเนื้อดินบน (phases of soil surface texture) 

(1.1) ประเภทดินบนที่เป็นดินแร่ (phases of soil mineral surface texture) 
เนื้อดินบนที่ใช้เขียนเป็นหน่วยแผนที่ดินเป็นเนื้อดินบนเฉลี่ยตั้งแต่ผิวดิน

ลงไปจนถึงความลึก 25 เซนติเมตรจากผิวดิน ทั้งนี้เนื่องมาจากความแตกต่างหรือความหลากหลายของชั้น
ไถพรวนในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของเครื่องจักรกลหรือการใช้แรงงานจากสัตว์ แต่
โดยทั่วไปแล้วพืชที่มีระบบรากสั้น เช่น พืชไร่ ต้องการหน้าดินหนาประมาณ 25 เซนติเมตร ก็เพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตแล้ว ดังนั้น จึงค านวณเนื้อดินเฉลี่ยในช่วงความลึก 0-25 เซนติเมตร เนื้อดินบนที่ใช้เขียนเป็น
หน่วยแผนที่ดิน แบ่งออกได้ 12 ชั้น ดังนี้ 

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

ดินทรายปนดินร่วน (ls: loamy sand) เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาค
ขนาดทรายร้อยละ 70-91 และมีปริมาณอนุภาคขนาดทรายแป้งรวมกับ 1.5 เท่าของอนุภาคดินเหนียว
ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป และมีปริมาณอนุภาคขนาดทรายแป้งรวมกับ 2 เท่าของอนุภาคดินเหนียวจะต้อง
น้อยกว่าร้อยละ 30 

ดินร่วนปนทราย (sl: sandy loam) เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาคดิน
เหนียวร้อยละ 7-20 มีอนุภาคขนาดทรายมากกว่าร้อยละ 52 และมีปริมาณอนุภาคทรายแป้งรวมกับ 2 เท่า
ของอนุภาคดินเหนียวตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือมีอนุภาคดินเหนียวน้อยกว่าร้อยละ 7 มีอนุภาคทรายแป้ง
น้อยกว่า   ร้อยละ 50 และมีอนุภาคทรายมากกว่าร้อยละ 43 

ดินทรายแป้ง (si: silt) เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาคทรายแป้งตั้งแต่ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป และมีอนุภาคดินเหนียวน้อยกว่าร้อยละ 12 

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

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

ดินร่วนเหนียวปนทราย (scl: sandy clay loam) เป็นดินที่ประกอบด้วย
อนุภาคดินเหนียว ร้อยละ 20-35 อนุภาคทรายแป้งน้อยกว่าร้อยละ 28 และอนุภาคทรายตั้งแต่ร้อยละ 45 ขึ้นไป 

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

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

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

ดินเหนียว (c: clay) เป็นดินที่ประกอบด้วยอนุภาคดินเหนียวตั้งแต่ร้อย
ละ 40    ขึ้นไป อนุภาคทรายไม่เกินร้อยละ 45 และอนุภาคทรายแป้งไม่เกินร้อยละ 40 

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

กรณีของประเภทเนื้อดินบนมีความหลากหลายมาก ท าให้หน่วยแผน
ที่ดินมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดหน่วยแผนที่ลง อาจจัดรวมเป็นประเภทของกลุ่มเนื้อดินบนที่
อยู่ระดับกลางๆ หรือเป็นกลุ่มเนื้อดินบนระดับหยาบ การรวมกลุ่มอาจท าได้ 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มเนื้อดิน
บนที่ระดับกลางๆ และกลุ่มเนื้อดินบนระดับหยาบ (ตารางท่ี 1) 

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

      ประเภทเนื้อดินบนที่เป็นวัสดุดินอินทรีย์  ใช้หลักเกณฑ์พิจารณา
เช่นเดียวกับประเภทเนื้อดินบนที่เป็นวัสดุดินแร่ เนื้อดินบนประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้กับดินที่มีชั้นวัสดุ อินทรีย์
หนาหรือเป็นดินในอันดับฮิสโตโซลส์ (Histosols) 

     วัสดุดินอินทรีย์ (organic soil material) ในกรณีที่ดินอ่ิมตัวด้วยน้ าหรือ
เคยอ่ิมตัวด้วยน้ าจะเป็นวัสดุดินอินทรีย์ที่มีคาร์บอนอินทรีย์ตั้งแต่ร้อยละ 18 โดยน้ าหนัก เมื่อมีดินเหนียวตั้งแต่
ร้อยละ 60 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก หรือมีคาร์บอนอินทรีย์ตั้งแต่ร้อยละ 12 โดยน้ าหนัก เมื่อไม่มีดินเหนียว หรือมี
คาร์บอนอินทรีย์ตั้งแต่ร้อยละ 12 โดยน้ าหนักรวมกับผลคูณของร้อยละดินเหนียวด้วย 0.1 (12 + เปอร์เซ็นต์ C 
x 0.1) เมื่อมีดินเหนียวน้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก (มีคาร์บอนอินทรีย์เป็นสัดส่วนระหว่างร้อยละ 12-
18 โดยน้ าหนัก เมื่อมีดินเหนียวระหว่างร้อยละ 0-60 โดยน้ าหนัก) ในกรณีที่ดินไม่เคยอ่ิมตัวด้วยน้ าจะต้องมี
คาร์บอนอินทรีย์ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป โดยน้ าหนัก 
           ประเภทเนื้อดินบนที่เป็นวัสดุอินทรีย์ แบ่งออกได้ 3 ชนิด ดังนี้ 

ดินพตี (pt: peat) เป็นดินที่มีเส้นใยมาก (fibric soil material) 
ดินมักกี้พีต (mkp: mucky peat) เป็นดินที่มีเส้นใยปานกลาง (hemic 

soil material) 
ดินมัก (mk : muck) เป็นดินที่ไม่มีเส้นใยหรือมีน้อยมาก (sapric soil material) 
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ตารางท่ี 1  ประเภทเนื้อดินบนที่เป็นดินแร ่
ชั นของเนื อดินบน 

(textural classes) 
กลุ่มเนื อดินบนระดับกลาง 

(intermediate textural groups) 
กลุ่มเนื อดินบนระดับหยาบ 
(broad textural groups) 

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

เนื้อดินหยาบ 
(co: coarse textured) 

ดินทราย (s: sandy) 

ดินร่วนปนทราย 
(sl: sandy loam) 

เนื้อดินหยาบปานกลาง 
(mco: moderately coarse textured) 

ดินร่วน (l: loamy) 

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

เนื้อดินปานกลาง 
(m: medium textured) 

 

ดินร่วนปนดนิเหนียว 
(cl: clay loam) 
ดินรว่นเหนียวปนทราย 
(scl: sandy clay loam) 
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (sicl: 
silty clay loam) 

เนื้อดินละเอียดปานกลาง 
(mf: moderately fine textured) 

 

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

เนื้อดินละเอียด 
(f: fine textured) 

ดินเหนียว (c: clayey) 

      
    ส าหรับดินอนินทรีย์หรือดินแร่ที่พบในที่ลุ่มต่ าหรือแอ่งต่ า และเนื้อดินบนมี

สมบัติใกล้เคียงกับดินมัก (muck) แต่มีปริมาณคาร์บอนอินทรีย์น้อยกว่า มีสีคล้ าและร่วนซุย อุ้มความชื้นได้
ดี โดยทั่วไปมีอินทรียวัตถุมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ และใช้น าหน้าเพ่ือขยายเนื้อดินที่เป็นดินแร่ เรียกว่า มักกี้ 
(mucky) เช่น ดินร่วนปนมัก (mkl: mucky loam) 
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           (2) ประเภทของความลาดชัน (phases of slopes) 
 ความลาดชันของพ้ืนที่ (slope) หมายถึง สภาพพ้ืนที่ที่เบี่ยงเบนหรือเอียงไป

จากแนวระนาบ ซึ่งมีหน่วยวัดเป็นองศาหรือเปอร์เซ็นต์ แบ่งออกได้เป็น 8 ชั้น ดังนี้ 
สัญลักษณ์ เปอร์เซ็นต์ความลาดชัน          ค าอธิบาย 

A 0-2 ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ (level to nearly level) 
B 2-5 ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 

(slightly undulating or gently undulating) 
C 5-12 ลูกคลื่นลอนลาด (undulating) 
D 12-20 ลูกคลื่นลอนชัน (rolling) 
E 20-35 เนินเขา (hilly) 
F 35-50 สูงชัน (steep) 
G 50-75 สูงชันมาก (very steep) 
H > 75 สูงชันอย่างยิ่ง (extremely steep) 

หมายเหตุ SC (slope complex) มีความลาดชัน มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 
(3) ประเภทความลึกของดิน (phases of soil depth) 

 ความลึกของดิน หมายถึง ความหนาของดินจากชั้นผิวดินหรือจากชั้นบนสุดที่
เป็นวัสดุดินอนินทรีย์หรือดินแร่ (mineral soil material) ในดินที่เป็นดินอนินทรีย์หรือดินแร่ (mineral 
soil) หรือจากชั้นผิวดินหรือจากชั้นบนสุดที่เป็นวัสดุดินอินทรีย์ (organic soil material) ในดินที่เป็นดิน
อินทรีย์ (organic soil) ลงไปจนถึงชั้นที่มีสมบัติขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือการชอนไชของรากพืช 
ถึงแม้ว่าชั้นนี้จะไม่ท าให้รากพืชหยุดการเจริญเติบโตเลยทีเดียวแต่ก็ท าให้รากพืชชะงักงัน ไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้ตามปกติ ชั้นต่างๆ ดังกล่าวได้แก่ แนวสัมผัสของชั้นหินพ้ืนแข็ง (lithic contact) แนวสัมผัส
ของชั้นหินพ้ืนอ่อน (paralithic contact) ชั้นเชื่อมแข็งของอินทรียวัตถุและอะลูมินัมและ/หรือเหล็ก (hard of 
spodic horizon) แนวสัมผัสของชั้นที่เชื่อมตัวกันแข็งของเหล็ก (petroferric contact) ชั้นที่มีชิ้นส่วนหยาบ 
(coarse fragment) เช่น ลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหินในปริมาณมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ชั้นมาร์ล    
(marl layer) หรือชั้นดานอ่ืนๆ ที่ขัดขวางต่อการชอนไชของรากพืช ชั้นความลึกของดินแบ่งออกได้ 5 ชั้น 
ดังนี้ 

สัญลักษณ์ ความลึก (เซนติเมตร)          ค าอธิบาย 
d1 0-25 ตื้นมาก (very shallow : vsh) 
d2 25-50 ตื้น (shallow : sh) 
d3 50-100 ลึกปานกลาง (moderately deep : md) 
d4 100-150 ลึก (deep : d) 
d5 ลึกมากกว่า 150 ลึกมาก (very deep : vd) 
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     (1) บรรทัดฐานที่น ามาใช้พิจารณาเพื่อจ าแนกความเหมาะสมของดิน 
เนื่องจากปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของพืชมีอยู่

มากมาย ทั้งที่อยู่ในดิน ผิวดิน สภาพแวดล้อม ชนิดของพืชพันธุ์ โรค แมลง ตลอดจนวิธีการจัดการดูแล
รักษา เป็นต้น จากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ จะเห็นว่าดินเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ควรได้รับการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเป็นประการแรก แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าดินเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากกว่า
ปัจจัยการผลิตชนิดอื่นๆ ปัจจัยการผลิตทุกปัจจัยจะต้องได้รับการเอาใจใส่จึงจะท าให้พืชที่ปลูกได้รับผลผลิต
สูงสุด 

ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะเรื่องดินเป็นเกณฑ์และอาจมีปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน
บางประการ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ได้มาจากการศึกษาดินและการจ าแนกดินทั้งสิ้น ดังนั้น เพ่ือให้ผู้จ าแนกความ
เหมาะสมของดินมีความเข้าใจที่เหมือนกัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดบรรทัดฐานต่างๆ ขึ้นมา เพ่ือ
น าไปใช้ประกอบในการพิจารณาการจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจให้เป็นไปในแนวทาง
อันเดียวกัน ดังนี้ 

(1.1) การจ าแนกความเหมาะสมของดิน เป็นการน าเอาลักษณะและคุณสมบัติ
ต่างๆ ของดิน ตลอดจนสภาพแวดล้อมบางประการที่ถือว่าเป็นลักษณะถาวร (permanent soil 
characteristics) หรือเป็นลักษณะที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถตรวจสอบได้มาพิจารณาแบ่งดิน
ออกเป็นหมวดหมู่ตามข้อจ ากัดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและมีผลกระทบต่อผลผลิตของพืชแต่ละประเภทที่
น ามาใช้ปลูก ลักษณะต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ สภาพพ้ืนที่ (topography) เนื้อดิน (texture) หรือชั้นอนุภาคดิน 
(particle size class) ความลึกที่พบชั้นดานแข็ง (depth to consolidated layer) ความลึกที่พบชั้นก้อน
กรวด (depth to gravel) หินพ้ืนโผล่ (rockiness) ก้อนหินโผล่ (stoniness) ความเค็มของดิน (salinity) 
การระบายน้ าของดิน (drainage) อันตรายจากการถูกน้ าท่วม (flooding hazard) การมีน้ าแช่ขัง (water 
logging) การเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า (risk of  moisture shortage) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(fertility) ความเป็นกรดของดิน (acidity) หรือความเป็นด่างของดิน (alkalinity) ความลึกที่พบชั้นดินกรด
ก ามะถัน (depth to acid sulfate layer) การกร่อนของดิน (soil erosion) และความหนาของชั้นวัสดุดิน
อินทรีย์ (thickness of organic soil material) รายละเอียดต่างๆ จะได้กล่าวในภายหลัง 

(1.2) การจ าแนกความเหมาะสมของดิน   จะจ าแนกตามความรุนแรงของข้อจ ากัด
หรืออัตราเสี่ยงต่อความเสียหายถ้าน ามาใช้ปลูกพืชตามที่ได้ระบุไว้ ดังนั้น ในแต่ละชั้นความเหมาะสมของ
ดินจะประกอบไปด้วยชุดดิน (soil series) หรือประเภทของชุดดิน (phase of soil series) ชนิดต่างๆ ที่มี
ข้อจ ากัดต่อการปลูกพืชรุนแรงใกล้เคียงกัน แต่มิได้หมายความว่าแต่ละชุดดิน ต้องการการปฏิบัติดูแลรักษา
ที่เหมือนกันเสมอไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ของดินด้วย 

(1.3) การจ าแนกชั้นความเหมาะสมของดิน มิใช่เป็นการระบุถึงอัตราการให้ผล
ผลิตของพืชแต่ละชนิด ทั้งนี้ เพราะมีปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะของการจัดการ พันธุ์พืช 
โรค แมลง ฝนและสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

(1.4) การจ าแนกความเหมาะสมของดิน พิจารณาโดยถือหลักว่า พืชที่จะปลูก
ตามปกติจะต้องปลูกในฤดูฝน ดังนั้น ลักษณะหรือสภาพของดินในช่วงฤดูฝนจะถูกน ามาใช้พิจารณาเป็น
หลักในการปลูกพืช เช่น ดินนาโดยปกติจะมีน้ าท่วมขังในฤดูฝน เมื่อน ามาพิจารณา ท าให้ไม่เหมาะสม
ส าหรับการปลูกพืชไร่หรือพืชอ่ืนๆ ที่ไม่ชอบให้มีน้ าท่วมขัง เนื่องจากเมื่อมีน้ าขังหรือมีน้ าท่วมจะท าให้พืชที่
ปลูกตายหรือไม่ได้รับผลผลิต เป็นต้น 
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(1.5) ดินแต่ละชนิดไม่จ าเป็นต้องอยู่ในชั้นความเหมาะสมเดิมตลอด อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขดินนั้นเป็นการถาวร เช่น การท าคันดินเพ่ือป้องกันการกร่อนของดิน 
การป้องกันน้ าท่วมโดยการสร้างเขื่อนหรือฝาย การยกร่องเพ่ือแก้ไขเรื่องการระบายน้ าของดินหรือการเก็บ
ก้อนหินออกไปจากพ้ืนที่ เป็นต้น 

(1.6) ข้อจ ากัดต่างๆ (limitations) ที่น ามาใช้พิจารณาจ าแนกความเหมาะสมของ
ดินส าหรับการปลูกพืชแต่ละชนิดอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับดินมากขึ้นหรือเมื่อวิทยาการและ
เทคนิคทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป 

(1.7) ดินที่จ าแนกว่ามีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว อาจมีความเหมาะสม
ส าหรับการปลูกพืชไร่หรือไม้ผลบางชนิดได้ ถ้ามีการเลือกระยะเวลาปลูกที่เหมาะสม ในท านองเดียวกันดินที่
ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไร่หรือไม้ผลแต่ก็อาจมีความเหมาะสมส าหรับการท าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือ
สร้างสวนป่าได้ เป็นต้น 

   (1.8) สภาพภูมิอากาศและชั้นความสูงมิได้น ามาเป็นข้อพิจารณาในการจ าแนก
ความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชต่างๆ โดยตรง แต่ผู้จ าแนกความเหมาะสมของดินควรจะน าสภาพ
ภูมิอากาศมาพิจารณาเป็นอันดับแรก เพ่ือแนะน าหรือเลือกชนิดพืชที่จะน าสภาพภูมิอากาศมาปลูกว่าจะใช้
ปลูกได้หรือไม่ โดยค านึงถึงเขตความชื้นของดินที่ได้จากระบบการจ าแนกดินหรือความสูงที่อยู่ เหนือ
ระดับน้ าทะเล 

   (1.9) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนลักษณะของการคมนาคม มิได้
น ามาใช้เป็นบรรทัดฐานในการจ าแนกความเหมาะสมของดิน 

  (2) หลักเกณฑ์การจ าแนกความเหมาะสมของดิน 
   (2.1) ศึกษาลักษณะและสมบัติต่างๆ ของดิน ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ได้จาก

ข้อมูลการส ารวจและจ าแนกดินอย่างละเอียด แล้วน ามาจัดเป็นหมวดหมู่หรือเป็นชั้นตามความรุนแรงของ
ลักษณะดินและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเพาะปลูกพืช หรือตามความเสี่ยงต่อความเสียหายเมื่อน าดินนั้นมา
ปลูกพืช ชั้นความเหมาะสมของดินแต่ละชั้น  (class) จะประกอบด้วยชุดดินหลายชุด แต่ทั้งนี้มิได้
หมายความว่าชั้นความเหมาะสมของดินแต่ละชั้นนั้นต้องการการจัดการหรือการดูแลรักษาที่เหมือนกัน
เสมอไป ชั้นความเหมาะสมของดินแต่ละชั้นจะมีข้อจ ากัดปลีกย่อยลงไปอีก เรียกว่า ชั้นความเหมาะสมของ
ดินย่อย (subclass) 

   (2.2) ชั้นความเหมาะสมของดินแต่ละชั้นยกเว้นชั้นความเหมาะสมที่ 1 จะระบุ
ลักษณะและสมบัติของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตหรือมีผลกระทบต่อผลผลิตของพืชที่ปลูก ลักษณะของ
ดินที่ระบุไว้ในชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชแต่ละชั้น เรียกว่า ข้อจ ากัด  (limitation) การ
จ าแนกความเหมาะสมของดินแต่ละชั้นจะต้องตรวจสอบว่าดินแต่ละชุดนั้นมีลักษณะอะไรบ้างที่รุนแรงที่สุด
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตหรือมีผลกระทบต่อผลผลิตของพืชก็จะตกอยู่ในชั้นความเหมาะสมนั้น 
    (2.3) เมื่อทราบชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชแล้วให้ท าการ 
จ าแนกชั้นความเหมาะสมย่อยลงไป โดยจะระบุชนิดของข้อจ ากัดที่รุนแรงที่สุดไว้ต่อท้ายชั้นความเหมาะสมของ
ดินหลักลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ของดินที่น ามาใช้เป็นข้อก าหนดในการจ าแนกความเหมาะสมของดิน
ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ สรุปได้ดังนี้ 
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 1) สภาพพ้ืนที่ (t : topography) แบ่งเป็น 6 ชั้นดังนี้ 
 (1) ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ (level to nearly level)ความลาด

ชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
 (2) ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย (slightly undulating) ความลาดชัน    

2-5 เปอร์เซ็นต์ 
 (3) ลูกคลื่นลอนลาด (undulating) ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์
 (4) ลูกคลื่นลอนชัน (rolling) ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
 (5) เนินเขา (hilly) ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
 (6) พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนหรือพ้ืนที่ลาดชันสูง (slope complex หรือ 

steep slope) ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้ 3 ระดับ ดังนี้ 
(6.1) พ้ืนที่สูงชัน (steep slope) ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 
(6.2) พื้นที่สูงชันมาก (very steep slope) ความลาดชัน 50-75 

เปอร์เซ็นต์ 
(6.3) พ้ืนที่สูงชันมากที่สุด (extremely steep slope) ความลาด

ชันมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ 
         2) เนื้อดิน (s : soil texture) หรือ ชั้นอนุภาคของดิน (s : particle size 

class) แยกพิจารณาดงันี้ 
 (1) เนื้อดินบนเฉลี่ยในช่วงความลึก 25 เซนติเมตร (surface texture) 

ใช้พิจารณาส าหรับพืชที่มีระบบรากตื้นแบ่งเป็น 12 ชั้น ดังนี้ 
 (1.1) ดินทราย (s : sand) 
 (1.2) ดินทรายปนดินร่วน (ls: loamy sand) 
 (1.3) ดินร่วนปนทราย (sl : sandy loam) 
 (1.4) ดินร่วน (l : loam) 
 (1.5) ดินร่วนเหนียวปนทราย (scl : sandy clay loam) 
 (1.6) ดินร่วนปนดินเหนียว (cl : clay loam) 
 (1.7) ดินทรายแป่ง (si : silt) 
 (1.8) ดินร่วนปนทรายแป้ง (sil: silt loam) 
 (1.9) ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (sicl : silty clay loam) 
 (1.10) ดินเหนียวปนทรายแป้ง (sic : silty clay) 
 (1.11) ดินเหนียวปนทราย (sc : sandy clay) 
 (1.12) ดินเหนียว (c : clay) 

(2) เนื้อดินเฉลี่ยในช่วงความลึกควบคุมชั้นขนาดอนุภาคดิน หรือภายใน
ความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน (particle size classes) ใช้พิจารณาส าหรับพืชที่มีระบบรากลึก 
แบ่งเป็น 7 ชั้นดังนี้ 
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 (2.1) พวกดินทราย (s : sand family) 
 (2.2) พวกดินร่วนหยาบ ( col : coarse loamy family 
 (2.3) พวกดินร่วนละเอียด (fl : fine loamy family) 
 (2.4) พวกดินทรายแป้งหยาบ (cosi : coarse silty family) 
 (2.5) พวกดินทรายแป้งละเอียด (fs : fine silty family) 
 (2.6) พวกดินเหนียว (f : fine clayed family) 
 (2.7) พวกดินเหนียวจัด (vf : very fine clayed family) 

3) ชั้นดินที่มีการชะล้างรุนแรง (b : albic horizon) 
  (1) ดินที่ไม่มีการชะล้าง (no albic horizon) 

(2) ดินที่มีการชะล้างรุนแรง (albic horizon) 
4) ความลึกที่พบชั้นดานแข็ง หรือ ก้อนกรวดมากของดิน (c หรือ g :  soil 

depth) แบ่งเป็น 5 ชั้น ดังนี้ 
(1) ดินตื้นมาก (very shallow soil) ดินหนา 0-25 เซนติเมตร 
(2) ดินตื้น (shallow soil) ดินหนา 25-50 เซนติเมตร 
(3) ดินลึกปานกลาง (moderately deep soil) ดินหนา 50-100 

เซนติเมตร 
(4) ดินลึก (deep soil) ดินหนา 100-150 เซนติเมตร 
(5) ดินลึกมาก (very deep soil) ดินหนามากกว่า 150 เซนติเมตร 

5) หินพื้นโผล่ (r : rockiness) แบ่งเป็น 4 ชั้น ดังนี้  
(1) ดินที่ไม่มีหินพ้ืนโผล่ (non rocky) มีหินพ้ืนโผล่น้อยกว่า 0.1 

เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนผิว 
(2) ดินที่มีหินพ้ืนโผล่เล็กน้อย (rocky) มีหินพ้ืนโผล่ 0.1-2 เปอร์เซ็นต์ 

ของพ้ืนผิว 
(3) ดินที่มีหินพ้ืนโผล่มาก (very rocky) มีหินพ้ืนโผล่ 2-10 เปอร์เซ็นต์ 

ของพ้ืนผิว 
(4) ดินที่มีหินพ้ืนโผล่ (rocky outcrop) มีหินพ้ืนโผล่มากกว่า 10 

เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนผิว 
 แบ่งออกเป็น 3 ชั้นย่อยดังนี้ 
 (4.1) พื้นที่ที่มีหินพ้ืนโผล่ 10-50 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนผิว 

(extremely rocky) 
 (4.2) พ้ืนที่ที่มีหินพ้ืนโผล่ 50-90 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนผิว 

(excessively rocky) 
 (4.3) พ้ืนที่ที่มีหินพ้ืนโผล่มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนผิว  

(rocky outcrop) 
6) ก้อนหินโผล่ (z : stoniness) แบ่งเป็น 7 ชั้น ดังนี้ 

(1) มีก้อนหินโผล่เล็กน้อยหรือไม่มี (non to slliglitly stony or bouidery soil) 
มีก้อนหินโผล่ น้อยกว่า 0.01 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนผิว 
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(2) มีก้อนหินโผล่ปานกลาง (moderately stony or houldeiy soil) 
มีก้อนหินโผล่ 0.01-0.1 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนผิว 

(3) มีก้อนหินโผล่มาก (very stony or bouidery soil) มีก้อนหินโผล่ 
0.1-3 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนผิว 

(4) มีก้อนหินมากที่สุด (extremely stony or bouidery soil) มี  
ก้อนหินโผล่ 3-15 เปอร์เซ็นต์  ของพ้ืนผิว 

(5) พ้ืนที่ก้อนหินโผล่ (rubbly soil) มีก้อนหินโผล่ 15-50 เปอร์เซ็นต์ 
ของพ้ืนผิว 

(6) พ้ืนที่ก้อนหินโผล่มาก (very rubbly soil) มีก้อนหินโผล่ 50-90 
เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนผิว 

(7) พ้ืนที่ดาดหิน (rubble land) มีก้อนหินโผล่มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ 
ของพ้ืนผิว 

7) ความเค็มของดิน (x : salinity) แบ่งเป็น 5 ชั้น ดังนี้ 
(1) ดินไม่เค็ม (non-saline) มีค่าความน าไฟฟ้า 0-2 เดซิซีเมนส์ต่อ

เมตร ที่ 25 องศาเซลเซียส 
(2) ดินเค็มเล็กน้อย (slightly saline) มีค่าความน าไฟฟ้า 2-4         

เดซิซีเมนส์ต่อเมตร ที่ 25 องศาเซลเซียส 
(3) ดินเค็มปานกลาง (moderately saline) มีค่าความน าไฟฟ้า 4-8 

เดซิซีเมนส์ต่อเมตร ที่ 25 องศาเซลเซียส 
(4) ดินเค็มมาก (strongly saline) มีค่าความน าไฟฟ้า 8-16           

เดซิซีเมนส์ต่อเมตร ที่ 25 องศาเซลเซียส 
(5) ดินเค็มจัด (extremely saline) มีค่าความน าไฟฟ้ามากกว่า 16  

เดซิชีเมนส์ต่อเมตร ที่ 25 องศาเซลเซียส 
8) การระบายน ้าฃองดิน (d : drainage) แบ่งเป็น 7 ชั้น ดังนี้ 

(1) การระบายน้ าของดินเลวมาก (very poorly drained : vpd) 
(2) การระบายน้ า ของดินเลว (poorly drained : pd) 
(3) การระบายน้ าของดินค่อนข้างเลว (somewhat poorly drained : spd) 
(4) การระบายน้ าของดินดีปานกลาง (moderately well drained : md) 
(5) การระบายน้ าของดินดี (welldrained : wd) 
(6) การระบายน้ าของดินค่อนข้างมาก (somewhat excessively drained : sex) 
(7) การระบายน้ าของดินมากเกินไป (excessively drained : ex) 

9) อันตรายจากการถูกน ้าท่วม (f : flooding) แบ่งเป็น 5 ชั้น ดังนี้ 
(1) น้ าท่วมบ่อยมากหรือเป็นประจ า มีน้ าท่วมมากกว่า 8 ครั้ง ในรอบ 10 ปี 
(2) น้ าท่วมบ่อยมีน้ าท่วม 5-8 ครั้งในรอบ 10 ปี 
(3) น้ าท่วมบ่อยปานกลาง มีน้ าท่วม 3-4 ครั้งในรอบ 10 ปี 
(4) นานๆท่วมครั้ง มีน้ าท่วม 1-2 ครั้งในรอบ 10 ปี 
(5) ไม่มีน้ าท่วมหรือน้ าท่วมน้อยกว่า 1 ครั้ง ในรอบ 10 ปี 
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10) อันตรายจากน้ าแช่ขัง (w : water logging) 
อันตรายจากน้ าแช่ขัง แบ่งเป็น 2 ชั้น ดังนี้ 
(1) ไม่มีน้ าแช่ขัง (no water logging) 
(2) มีน้ าแช่ขัง (water logging) 

11) ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า (m : risk of moisture shortage) 
ความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า แบ่งเป็น 3 ชั้น ดังนี้ 
(1) เสี่ยงเล็กน้อย (slightly) มีความรุนแรงของความเสียหายต่อพืชที่

ปลูกน้อยกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ 
(2) เสี่ยงปานกลาง (moderately) มีความรุนแรงของความเสียหาย

ต่อพืชที่ปลูก 25-50 เปอร์เซ็นต์ 
(3) เสี่ยงมาก (severely) มีความรุนแรงของความเสียหายต่อพืชที่

ปลูกมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
12) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (n : nutrient status) แบ่งเป็น 3 ชั้น ดังนี้ 

(1) ต่ า  (low) 
(2) ปานกลาง (medium) 
(3) สูง (high) 

13) ปฏิกิริยาดิน (a: acidity, k: alkalinity) แบ่งเป็น 11 ชั้น ดังนี้ 
(1) กรดรุนแรงมากที่สุด (ultra acid) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ

ดินน้อยกว่า 3.5 
(2) กรดรุนแรงมาก (extremely acid) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง

ของดิน 3.5-4.4 
(3) กรดจัดมาก (very strongly acid) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง

ของดิน 4.5-5.0 
(4) กรดจัด (strongly acid) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน   

5.1-5.5 
(5) กรดปานกลาง (medium acid) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ

ดิน 5.6-6.0 
(6) กรดเล็กน้อย (slightly acid) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน

6.1-6.5 
(7) เป็นกลาง (neutral) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 6.6-7.3 
(8) ด่างเล็กน้อย (slightly alkaline) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ

ดิน 7.4-7.8 
(9) ด่างปานกลาง (moderately alkaline) มีค่าความเป็นกรดเป็น

ด่างของดิน 7.9-8.4 
(10) ด่างจัด (strongly alkaline) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน

8.5-9.0 
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(11) ด่างจัดมาก (very strongly alkaline) มีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างของดินมากกว่า 9.0 

14) ความลึกท่ีพบชั้นดินกรดก ามะถัน ( j : jarosite) แบ่งเป็น 5 ชัน ดังนี้ 
(1) ตื้นมาก (very shallow) พบชั้นดินกรดก ามะถันในช่วงความลึก 

0-25 เซนติเมตร 
(2) ตื้น (shallow) พบชั้นดินกรดก ามะถันในช่วงความลึก 25-50 

เซนติเมตร 
(3) ลึกปานกลาง (moderately deep) พบชั้นดินกรดก ามะถัน

ในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร 
(4) ลึก (deep) พบชั้นดินกรดก ามะถันในช่วงความลึก 100-150 

เซนติเมตร 
(5) ลึกมาก (very deep) พบชั้นดินกรดก ามะถันในช่วงความลึก

มากกว่า 150 เซนติเมตร 
15) การกร่อนของดิน (e : erosion) แบ่งเป็น 5 ชั้น ดังนี้ 

(1) ไม่มีการกร่อน (non-eroded) 
(2) กร่อนเล็กน้อย (slightly eroded) 
(3) กร่อนปานกลาง (moderately eroded) 
(4) กร่อนรุนแรง (severely eroded) 
(5) กร่อนรุนแรงมาก(very severely eroded) 

16) ความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย์ (o : organic soil material) แบ่งเป็น 
5 ชั้น ดังนี้ 

(1) หนาน้อยมาก มีชั้นอินทรียวัตถุหนา 0-20 เซนติเมตร 
(2) หนาน้อย มีชั้นอินทรียวัตถุหนา 20-40 เซนติเมตร 
(3) หนาปานกลาง มีชั้นอินทรียวัตถุหนา 40-100 เซนติเมตร 
(4) หนา มีชั้นอินทรียวัตถุหนา 100-200 เซนติเมตร 
(5) หนามาก มีชั้นอินทรียวัตถุหนามากกว่า 200 เซนติเมตร 

ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 5 ชั้น ได้แก่ 
  ชั้นความเหมาะสมที่ 1 : เหมาะสมดีมาก 
  ชั้นความเหมาะสมที่ 2 : เหมาะสมดี 
  ชั้นความเหมาะสมที่ 3 : เหมาะสมปานกลาง 

ชั้นความเหมาะสมที่ 4 : ไม่ค่อยเหมาะสม 
ชั้นความเหมาะสมที่ 5 : ไม่เหมาะสม 

หมายเหตุ : การจ าแนกความเหมาะสมของดินในระดับกลุ่มชุดดินแบ่งเป็น 3 ชั้น ดังนี้ 
  ชั้นความเหมาะสมที่ 1 : เหมาะสม ไม่มีข้อจ ากัด (ความเหมาะสม ชั้นที่ 1 เดิม) 
  ชั้นความเหมาะสมที่ 1 : เหมาะสม มีข้อจ ากัด (ความเหมาะสม ชั้นที่ 2 และ 3 เดิม) 
  ชั้นความเหมาะสมที่ 2 : ไม่ค่อยเหมาะสม (ความเหมาะสม ชั้นที่ 4 เดิม) 
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ชั้นความเหมาะสมที่ 3 : ไมเ่หมาะสม (ความเหมาะสม ชั้นที่ 5 เดิม) 
2) การจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ เป็นการวินิจฉัย

เพ่ือหาระดับความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์ ตามวิธีการวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านปฐพี
กลศาสตร์ตามกลุ่มชุดดินในประเทศไทย (สุวณี, 2538; สมปอง, 2556) ซึ่งเป็นการประเมินความเหมาะสมของ
ชุดดินตามสมบัติของดินเพ่ือการใช้งานด้านปฐพีกลศาสตร์ประเภทต่างๆ โดยชนิดของข้อจ ากัดของดินที่ท า
ให้ดินนั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ไม่เหมาะสม เหมาะสมปานกลาง หรือเหมาะสมดีส าหรับงานทางด้านปฐพี
กลศาสตร์เขียนเป็นสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษก ากับท้ายตัวเลข ประกอบด้วย 

   a : ลักษณะของดินตามการจ าแนก (subgrade properties) 
b : ความหนาของวัสดุที่เหมาะสม (thickness of suitable material) 
c : ความลึกถึงชั้นหินพื้น (depth to bedrock) 
d : การระบายน้ าของดิน (drainage) 
f : อันตรายจากน้ าท่วมหรือน้ าแช่ขัง (flood hazard) 
g : ปริมาณเศษหิน ที่มีขนาดใหญ่กว่าทรายหยาบมาก (fragment coarser than 

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

2.1) หลักเกณฑ์การวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านปฐพีกลศาสตร์ 
 2.1.1) อาศัยการคาดคะเนจากสมบัติของดินภายใต้สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน

และการจัดการดินตามปกติ 
2.1.2) การวินิจฉัยสมบัติของดินจะไม่รวมกับปัญหาที่เกี่ยวกับท าเล เช่น ที่ตั้งใกล้

เมืองหรือทางหลวง แหล่งน้ า ขนาดของที่ดินถือครอง 
2.1.3) การจัดระดับของที่ดินข้ึนอยู่กับลักษณะของดินตามธรรมชาติ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 28 

2.1.4) การจัดระดับความเหมาะสมของดินมักจะพิจารณาจากดินทั้งหมด ยกเว้น
บางกรณีอาจจะจัดระดับจากข้อจ ากัดของดินแต่ละชั้นดิน ความลึกของชั้นดินที่ใช้จัดระดับจะอยู่ประมาณ  
1.50 - 1.80 เมตร แต่ดินบางชนิดการคาดคะเนที่มีเหตุผลอาจจะต้องได้จากวัสดุดินที่ลึกกว่านี้ 

2.1.5) การจัดระดับความเหมาะสมของดินว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่าง
ยิ่ง มิได้หมายความว่าท าเลพ้ืนที่นั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือแก้ไขข้อจ ากัดได้ การใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ได้จัดระดับไว้ว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างยิ่งขึ้นอยู่กับชนิดของข้อจ ากัดซึ่งจะ
สามารถแก้ไขให้ส าเร็จและคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ 

2.1.6) การวินิจฉัยสมบัติของดิน เป็นสิ่งจ าเป็นที่ใช้ในการประเมินที่ดิน 
ความส าคัญของการวินิจฉัยขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ชนิดของดินและปัญหาการใช้ที่ดิน 

2.2) ชั้นความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
การวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านปฐพีกลศาสตร์ ดินแต่ละชุดดินจะมีความเหมาะสมใน

การใช้ประโยชน์ต่างกันขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของการใช้ประโยชน์และคุณลักษณะของดินเป็นส าคัญ 
2.2.1) ชั้นความเหมาะสมส าหรับการใช้เป็นแหล่งหน้าดิน แหล่งทรายและกรวด 

ดินถมหรือดินคันทาง การใช้เป็นเส้นทางแนวถนนแบ่งไว้ 4 ระดับ โดยใช้หมายเลขต่างๆ แทนระดับความ
เหมาะสม ดังนี้ 

 1  หมายถึง  เหมาะสมดี (good) 
 2  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง (fair) 
 3  หมายถึง  ไม่เหมาะสม (poor) 
 4  หมายถึง  ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง (very poor) 
2.2.2) ชั้นความเหมาะสมส าหรับใช้ท าบ่อขุด อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก คันกั้นน้ า ระบบ

บ่อเกรอะ การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาคารต่ าๆ และการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน ได้จัด
ระดับความเหมาะสมไว้ 3 ระดับ โดยใช้หมายเลขต่าง ๆ แทนระดับความเหมาะสม ดังนี้ 

1  หมายถึง  เหมาะสมดี (good) 
2  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง (fair) 
3  หมายถึง  ไม่เหมาะสม (poor) 

ระดับความเหมาะสมแต่ละระดับ มีความหมายดังนี้ 
เหมาะสมดี (good) คือ ดินที่ไม่มีหรือมีข้อจ ากัดเล็กน้อย คุณสมบัติต่างๆ 

เหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ จะมีข้อจ ากัดบ้างก็เล็กน้อยและสามารถแก้ไขได้ง่าย การดูแลรักษาและการ
ปรับปรุงบ ารุงดินท าได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย 

เหมาะสมปานกลาง (fair) คือ ดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมปานกลาง 
ข้อจ ากัดในการใช้อาจจะมีบ้างซึ่งต้องแก้ไขโดยการวางแผนและออกแบบให้เข้ากับสภาพและลักษณะของ
ดิน อาจจะต้องมีการบ ารุงรักษาเป็นพิเศษ แผนงานการก่อสร้างอาจจะต้องแก้ไขดัดแปลงบ้างจากแผนเดิมที่
ใช้กับดินที่มีข้อจ ากัดเพียงเล็กน้อย การก่อสร้างฐานรากหรือตอหม้อควรเสริมให้มั่นคงเป็นพิเศษ 
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ไม่เหมาะสม (poor) คือ ดินที่มีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมเพียงอย่างเดียว
หรือมากกว่าและข้อ จ ากัดนั้นๆ มีความยุ่งยากในการดัดแปลงแก้ไขและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง จ าเป็นต้องมี
การปรับปรุงและฟ้ืนฟูดินเป็นหลัก นอกจากนั้นต้องมีการออกแบบเป็นพิเศษตลอดจนมีการบ ารุงรักษาดิน
อย่างสม่ าเสมอยิ่งขึ้น 

ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง (very poor) คือ ในการใช้ประโยชน์ของดินทาง
วิศวกรรมบางอย่างจะเป็นการเพ่ิมความเสียหาย จึงเป็นเหตุให้ต้องจัดระดับของดินไว้ในระดับไม่เหมาะสม
อย่างยิ่ง ระดับนี้ดินมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมเพียงประการเดียวหรือมากกว่าส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมเฉพาะอย่าง ซึ่งจะแก้ไขข้อจ ากัดได้ยากที่สุดและเสียค่าใช้จ่ายสูง การปรับปรุงฟ้ืนฟูดินเป็น
สิ่งจ าเป็น เช่น การขุดเอาดินออกและน าดินอ่ืนมาถมแทน เป็นการแก้ไขดัดแปลงที่สมบูรณ์แบบที่สุด ระดับนี้
ควรใช้กับชนิดของดิน ที่ต้องมี การเปลี่ยนแปลงมากในการที่จะน ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่ดินเหล่านี้จะ
ไม่ได้น ามาประเมินค่าการใช้ 

3.4 การวางแผนการใช้ที่ดิน 
การวางแผนการใช้ที่ดิน (land used planning) หมายถึง การประเมินศักยภาพของที่ดิน

อย่างมีระบบ ให้ทางเลือกในการใช้ที่ดินที่เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือให้รูปแบบการใช้ที่ดินที่ดี
ที่สุดและเป็นที่ยอมรับโดยมีความมุ่งหมายให้การใช้ที่ดินที่ก าหนดขึ้นนั้ นตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด (FAO, 1989) หรือหมายถึง การวางนโยบายการแบ่งเขตที่ดินออกไปตามวัตถุประสงค์
ต่างๆ (โสภณ, 2521) ซึ่งการวางนโยบายและแผนการใช้ที่ดินนั้นต้องให้เหมาะสมกับสภาพของดิน และ
สอดคล้องกับประเภทของดินที่ได้จ าแนกไว้ (มาตรา 4 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551)  

การวางแผนการใช้ที่ดินเป็นเครื่องมือส าคัญในการถ่วงดุลระหว่างการแบ่งปันการใช้ที่ดินตาม
ความต้องการของคนหลายกลุ่มในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการรวม 6 ประการ ได้แก่ 
แหล่งผลิตอาหาร ที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เส้นทางคมนาคม และพ้ืนที่เพ่ือ
ความมั่นคง (Stamp, 1967) และเป็นกระบวนการด าเนินงานที่มุ่งแนะน าและแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของรัฐในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการด าเนินงาน
จะต้องมีการพิจารณาตอ่เนื่องกันไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ (สมเจตน์, 2524) และเป็นการคาดคะเนการใช้ที่ดิน
ตามศักย์ของทรัพยากรดิน โดยมีพ้ืนฐานจากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้ใช้
ที่ดินกับการตอบสนองของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดให้มีผลตอบแทนสูงสุด ขณะเดียวกันก็เป็นการ
รักษาทรัพยากรเหล่านั้นไว้ใช้ในอนาคตได้ด้วย (วันชัย และคณะ, 2530) 

3.5 การพัฒนาที่ดินตามสภาพปัญหา 
3.5.1 การพัฒนาที่ดิน (land development) หมายถึง การปฏิบัติการใดๆ ในอันที่จะท า

ให้การใช้ที่ดินบังเกิดผลดี หรือมีประโยชน์ต่อประชากรและประเทศชาติโดยส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ซึ่งหลักการพัฒนาที่ดินสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 อย่าง คือ 1) พัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ที่ยังไม่เคยใช้
ประโยชน์ให้มาอยู่ในรูปที่ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น การพัฒนาเพ่ือน ามาใช้ทางด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น แต่การใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบ
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ต่อสภาพแวดล้อม ถ้าจะส่งผลกระทบต้องจัดการให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด 2) การพัฒนาที่ดินที่ใช้ประโยชน์
อยู่แล้วให้ได้รับประโยชน์หรือผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและใช้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งวิธีการพัฒนาดังกล่าว
ประกอบด้วยการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับคุณภาพหรือความเหมาะสมของดิน การอนุรักษ์ดินและปรับปรุง
บ ารุงดินด้วยวิธีการต่างๆ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558)  

3.5.2 ดินปัญหา (problem soils) หมายถึง ดินที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ค่อยเหมาะสม ในการที่จะน ามาใช้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ และต้องมีการ
จัดการดินเป็นกรณีพิเศษกว่าดินทั่วๆไป จึงจะสามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและให้ผลผลิตได้ดี (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2558) ดินปัญหาทางการเกษตร จ าแนกตามสาเหตุของการเกิด ได้เป็น 2 ประเภท คือ  

 1) ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ หมายถึง ดินปัญหาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอัน
เนื่องมาจากปัจจัยที่ให้ก าเนิดดิน ซึ่งประกอบด้วย วัตถุต้นก าเนิดดิน สภาพพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศ พืชพรรณ
ที่ข้ึนปกคลุม และระยะเวลาที่เกิดดิน ได้แก่ ดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดก ามะถัน ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทราย 
ดินตื้น และดินบนพ้ืนที่สูงชัน หรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งดินที่มีปัญหาบางชนิด การแก้ไขจัดการเพียงเล็กน้อย
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้ที่ดินได้ แต่บางพ้ืนที่อาจมีปัญหาดินมากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น ปัญหาดิน
ทรายหรือปัญหาดินตื้น และจะมีปัญหาดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดร่วมด้วย การแก้ไขจ าเป็นต้องแก้ไขร่วมกันทุก
ปัญหา จึงจะท าให้การใช้ที่ดินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 2) ดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง ดินที่เกิดจากการปฏิบัติ หรือการใช้
ที่ดินที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ ได้แก่ การปลูกพืชโดยปราศจากการบ ารุงรักษาดิน การปลูกพืชชนิดเดียว
ติดต่อกันเป็นเวลานาน การท าลายป่าเพ่ือการเกษตร การเผาป่าหรือไร่นา การใช้สารเคมีทางการเกษตรจน
เกิดผลตกค้างในดิน การใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวเร่งท าให้ดินเกิดการเสื่อมโทรม 
เกิดการสะสมธาตุอาหาร สารเคมีชนิดต่างๆ จนเป็นพิษต่อพืช มีโครงสร้างแน่นทึบ เป็นอุปสรรคต่อการ
เจริญเติบโตของพืช ดินปัญหาที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ ได้แก่ ดินดาน ดินปนเปื้อน ดินเหมืองแร่ร้าง 
และดินในพ้ืนที่นากุ้งร้าง ซึ่งแนวทางหรือวิธีการจัดการดินปัญหาเหล่านี้จะแตกต่างกันออกไปตามสภาพ
ปัญหาของดินนั้นๆ  

3.5.3 เขตพัฒนาที่ดิน (zone of land development) หมายถึง พ้ืนที่ลุ่มน้ าขนาดเล็ก 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการที่ได้รับการคัดเลือกให้พัฒนา โดยการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การส ารวจ
และวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การพัฒนาแหล่งน้ า การปรับปรุงบ ารุงดินที่มี
ปัญหาต่างๆ อาทิเช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินกรด ดินตื้น ดินทราย ดินอินทรีย์ และพ้ืนที่ลาดชันสูง รวมทั้ง
การฟ้ืนฟูดินเสื่อมโทรมในพื้นที่ท่ีดินขาดอินทรียวัตถุ หรือตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่นั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์       
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสาธิตให้
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า การฟ้ืนฟูและ
ปรับปรุงบ ารุงดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551) 
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4.  ผู้ด าเนินงาน 
นางสาวชนิษฎา  พันธุ์เมือง หัวหน้าโครงการ  ปฏิบัติงาน 100 เปอร์เซ็นต์ 

5.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
เดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนกันยายน 2558 

6.  อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงาน 
  6.1 อุปกรณ์ 

1) แผนที่ 
- แผนที่ภูมิประเทศ (topographic map) มาตราส่วน 1:50,000 (กรมแผนที่ทหาร, 2542) 
- แผนที่กลุ่มชุดดิน (soil group map) มาตราส่วน 1:50,000 (ส านักส ารวจดินและวาง

แผนการใช้ที่ดิน, 2543ก) และมาตราส่วน 1:25,000 (ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2554)  
- แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (land use map) มาตราส่วน 1:50,000 (ส านักส ารวจดินและ

วางแผนการใช้ที่ดิน, 2543ข) และมาตราส่วน 1:25,000 (ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2555) 
- แผนที่ธรณีวิทยา (geologic map) มาตราส่วน 1:250,000 (กรมทรัพยากรธรณี, 2527) 
- แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข (ortho photos) มาตราส่วน 1:4,000 ปี 2546 
- แผนที่มาตรฐานการแบ่งลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าสาขาของประเทศไทย (ส านักวิจัยพัฒนา

และอุทกวิทยา, 2552) 
- แผนที่ป่าไม้ มาตราส่วน 1:25,000 (ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2555) 
- แผนที่เขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดตาก มาตราส่วน 1:50,000 (ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

การเกษตร, 2552) 
- ข้อมูลสภาพภูมิอากาศเฉลี่ย 10 ปี (ปี พ.ศ. 2546-2555) (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556) 

2) อุปกรณ์ตรวจสอบดินและเก็บตัวอย่างดิน 
- เข็มทิศ (compass) 
- เครื่องรับสัญญาณ GPS 
- พลั่วตักดิน-ขุดดิน (spades) 
- สว่านเจาะดิน (soil auger) 
- เทปวัดระยะ (measuring tape) 
- ฆ้อนยางตอกดิน (rubber hammer) 
- มีดสนาม (field knife) 
- เครื่องวัดระดับอย่างง่าย (abney hand Level) 
- แว่นขยาย (hand lens) 
- สมุดเทียบสีดิน (munsell soil color chart) 
- น้ ายาวัดความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH test kit) 
- กล้องถ่ายรูป (camera) 
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- ขวดน้ าและกระติกน้ า (water bottles and canteen) 
- ถุงเก็บตัวอย่างดิน (sample bags) 
- อุปกรณ์การเขียนต่าง ๆ (writing instruments and materials) 
- สมุดบันทึก (field book) 

       3) อุปกรณ์จัดท าแผนที่ 
- โปรแกรม หรือซอฟแวร์ (software) 
- ระบบฮาร์ดแวร์ (hardware) ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์

น าเข้าข้อมูล อุปกรณ์อ่านข้อมูล อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูล และแสดงผลข้อมูล 
     6.2 วิธีการด าเนินงาน 

6.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหา ลุ่มน  าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) 
1) รวบรวมข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) 

ได้แก่ ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยา ภูมิสัณฐาน สภาพการใช้ที่ดิน (มาตรา
ส่วน 1 : 50,000)  ทรัพยากรดิน (มาตราส่วน 1 : 50,000) ทรัพยากรน้ า และแหล่งน้ า 

2)  ศึกษาและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลดิน และข้อมูลสภาพการใช้
ที่ดินในพ้ืนทีลุ่่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า 

3) วิเคราะห์สภาพปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางการแก้ไขในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา
คลองวังเจ้า  

4) ก าหนดพ้ืนที่ตัวแทนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) ส าหรับใช้เป็น 
แนวทางในการพัฒนาที่ดิน โดยการคัดเลือกพ้ืนที่บางส่วนที่มีลักษณะเป็นตัวแทน หรือครอบคลุมสภาพ
ปัญหาต่างๆ ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า และประกาศจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า เพ่ือสาธิตการ
พัฒนาที่ดินตามสภาพปัญหาต่างๆ ของลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า  

6.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหา เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  า 
1) รวบรวมข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า ได้แก่ ข้อมูล

สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ภูมิสัณฐาน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน จากแผนที่กลุ่มชุดดิน 
มาตราส่วน 1:25,000 และแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 

2) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดิน พร้อมทั้งประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับ
การปลูกพืชเศรษฐกิจและประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับงานทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 

3) วิเคราะห์สภาพปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางการแก้ไขในพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดินลุ่มน้ า 

4) ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า โดยการคัดเลือกพ้ืนที่
บางส่วนที่มีลักษณะเป็นตัวแทน หรือครอบคลุมสภาพปัญหาของโครงการเขตพัฒนาที่ดินเพ่ือศึกษาพ้ืนที่อย่าง
ละเอียด โดยการส ารวจดินภาคสนามในระดับละเอียด เพ่ือศึกษาลักษณะและสมบัติดิน ส ารวจสภาพการใช้
ที่ดินและสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ 
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6.2.3  การด าเนินงานในพื นที่ด าเนินการ  
1)  การส ารวจดินและสภาพการใช้ท่ีดิน พื นที่ด าเนินการ มีรายละเอียดดังนี้ 

   (1) การเตรียมงานในส านักงาน 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจดิน ส ารวจสภาพการใช้

ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ดิน แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข สมุด
เทียบสี สว่านเจาะดิน พลั่วขุดดิน ฆ้อนยางตอกดิน มีดสนาม แว่นขยาย เทปวัดระยะ เข็มทิศ สมุดบันทึก 
และอ่ืน ๆ ให้พร้อมส าหรับการด าเนินงาน 

- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลดิน ข้อมูลทางธรณีวิทยา 
ร่วมกับการแปลข้อมูลในแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 เพ่ือก าหนดขอบเขตพ้ืนที่
โครงการ ถนน เส้นทางน้ า การใช้ที่ดิน ลักษณะภูมิประเทศ และความลาดชัน เพ่ือให้ทราบถึงสภาพพ้ืนที่
และวิเคราะห์พื้นที่เพ่ืออนุมานลักษณะและสมบัติของดินในพื้นที่ศึกษา 

- เขียนขอบเขตดินเบื้องต้นเพ่ือก าหนดจุดเจาะส ารวจดินในแผนที่ 
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 พร้อมทั้งก าหนดจุดเจาะส ารวจเพ่ิมเติมให้ได้ระยะห่างในพ้ืนที่
จริงประมาณ 100-200 เมตรต่อหลุม 

- แปลสภาพการใช้ที่ดิน เขียนขอบเขตสภาพการใช้ที่ดินเบื้องต้น 
(2)  การปฏิบัติงานในภาคสนาม 

การส ารวจดินและการส ารวจสภาพการใช้ที่ดิน เป็นการส ารวจแบบ
ละเอียดโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 
1:50,000 เป็นแผนที่พ้ืนฐานในการส ารวจ แผนที่ดินที่ผลิตออกมามีมาตราส่วน 1:4,000 โดยมีวิธีการ
ส ารวจดังนี้ 

- เจาะส ารวจดินตามจุดที่ก าหนดไว้ในแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลข หรือในบริเวณพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกนัอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยใช้สว่านเจาะดินลึก 200 เซนติเมตร หรือ
ถึงชั้นเชื่อมแข็งหรือแนวสัมผัสชั้นหินพ้ืน วางเรียงกันตามความลึก เพ่ือตรวจศึกษาสมบัติทางเคมีและทาง
กายภาพของดินทุกจุดด้วยเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม 

- บันทึกสภาพแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ วัตถุต้นก าเนิดดิน 
ภูมิสัณฐาน ความลาดชัน การกร่อนของหน้าดิน การระบายน้ าของดิน ความสามารถให้น้ าซึมผ่านของดิน 
ระดับน้ าใต้ดิน สภาพน้ าท่วมขัง พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

- ศึกษาลักษณะสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน เช่น ความ
หนาของชั้นดิน เนื้อดิน สีดิน โครงสร้างของดิน การยึดตัวของอนุภาคดิน การเคลื่อนย้ายของอนุภาคดิน
เหนียว ปริมาณการกระจายของรากพืช ค่าปฏิกิริยาดิน การจัดเรียงตัวของชั้นดิน ชนิดของชิ้นส่วนหยาบใน
ดิน หรือวัตถุต่างๆ ที่พบในชั้นดิน เช่น ก้อนกรวด ลูกรังและเศษหิน เป็นต้น 

- จ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Survey Staff, 2014) 
ในระดับประเภทของชุดดินและดินคล้าย (phases of soil series or soil variants) เขียนหน่วยแผนที่ดิน
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ลงในภาพถ่ายออร์โธสีพร้อมทั้งปรับแก้ไขขอบเขตของดินในภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขให้สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่จริงในสนาม 

- ศึกษาสภาพการใช้ที่ดิน เขียนหน่วยแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน พร้อม
ทั้งปรับแก้ไขขอบเขตลงในภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริงในสนาม 

- จัดท าแผนที่ดินและแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ฉบับต้นร่าง 
(3) การจัดท าแผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดินและรายงานการ

ส ารวจดิน 
    - จัดท าแผนที่ดินและแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ต้นฉบับและสรุป

หน่วยแผนที่ทั้งหมดในพ้ืนที่โครงการ 
    - วิเคราะห์ข้อมูลดิน สภาพการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่  

โครงการ เพ่ือประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และประเมินความเหมาะสมของ
ดินส าหรับงานทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 

    - รวบรวมข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่โครงการ เช่น ที่ตั้งและอาณาเขต 
สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศและแหล่งน้ า เป็นต้น เพ่ือใช้ประกอบในการเขียนรายงานการส ารวจดิน 

    - เขียนรายงานการส ารวจดิน 
7.  ผลการด าเนินงาน 
 7.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหา ลุ่มน  าสาขาคลองวังเจ้า  (รหัส 
0618) 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า ซึ่งส่วนใหญ่ครอบคลุม
พ้ืนที่ของจังหวัดตากและจังหวัดก าแพงเพชร มีพ้ืนที่ 638.84 ตารางกิโลเมตร หรือ 399,275 ไร่ (ส านักวิจัย
พัฒนาและอุทกวิทยา, 2552) 

7.1.1 ที่ตั งและอาณาเขต 
    ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) เป็นลุ่มน้ าสาขาของลุ่มน้ าหลักแม่น้ าปิง (รหัสลุ่มน้ า 

06) ซึ่งเป็นลุ่มน้ าหลักในกลุ่มลุ่มน้ าเจ้าพระยา-ท่าจีน ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าปิงมีพ้ืนที่ 34,499.39 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 21,562,118.75 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด
เชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดตาก จังหวัดก าแพงเพชร และพ้ืนที่บางส่วน
ในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดนครสวรรค์ ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าปิงประกอบด้วย 20 ลุ่มน้ าสาขา (ภาพที่ 1 และ 
ภาพที่ 2) ดังนี้ 

1) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงตอนบน (รหัสลุ่มน้ า 0602) มีพ้ืนที่ 1,904.10 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,190,062.50 ไร่ 

2) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่งัด (รหัสลุ่มน้ า 0603) มีพ้ืนที่ 1,279.77 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 799,856.25 ไร่ 
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3) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าแม่แตง (รหัสลุ่มน้ า 0604) มีพ้ืนที่ 1,953.90 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,221,187.50 ไร่ 

4) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงส่วนที่2 (รหัสลุ่มน้ า 0605) มีพ้ืนที่ 1,527.40 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 954,625.00 ไร่ 

5) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่ริม (รหัสลุ่มน้ า 0606) มีพ้ืนที่ 567.81 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 354,881.25 ไร่ 

6) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่กวง (รหัสลุ่มน้ า 0607) มีพ้ืนที่ 2,876.70 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 1,797,937.50 ไร่ 

7) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่งาน (รหัสลุ่มน้ า 0608) มีพ้ืนที่ 1,733.04 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 1,083,150.00 ไร่ 

8) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่ลี้ (รหัสลุ่มน้ า 0609) มีพ้ืนที่ 2,079.65 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 1,299,781.25 ไร่ 

9) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่กลาง (รหัสลุ่มน้ า 0610) มีพ้ืนที่ 614.98 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 384,362.50 ไร่ 

10) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงส่วนที่3 (รหัสลุ่มน้ า 0611) มีพ้ืนที่ 3,184.82 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,990,512.50 ไร่ 

11) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่แจ่มตอนบน (รหัสลุ่มน้ า 0612) มีพ้ืนที่ 1,963.38 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,227,112.50 ไร่ 

12) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่แจ่มตอนล่าง (รหัสลุ่มน้ า 0613) มีพ้ืนที่ 1,932.50 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,207,812.50 ไร่ 

13) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่หาด (รหัสลุ่มน้ า 0614) มีพ้ืนที่ 517.25 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 323,281.25 ไร่ 

14) ลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่ตื่น (รหัสลุ่มน้ า 0615) มีพ้ืนที่ 3,164.43 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 1,977,768.75 ไร่ 

15) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงส่วนที่4 (รหัสลุ่มน้ า 0616) มีพ้ืนที่ 3,013.47 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,883,418.75 ไร่ 

16) ลุ่มน้ าสาขาห้วยแม่ท้อ (รหัสลุ่มน้ า 0617) มีพ้ืนที่ 645.17 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 403,231.25 ไร่ 

17) ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัสลุ่มน้ า 0618) มีพ้ืนที่ 638.84 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 399,275.00 ไร่ 

18) ลุ่มน้ าสาขาคลองแม่ระกา (รหัสลุ่มน้ า 0619) มีพ้ืนที่ 880.50 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 550,312.50 ไร่ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 36 

19) ลุ่มน้ าสาขาคลองสวนหมาก (รหัสลุ่มน้ า 0620) มีพ้ืนที่ 1,225.27 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 765,793.75 ไร่ 

20) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงตอนล่าง (รหัสลุ่มน้ า 0621) มีพ้ืนที่ 2,796.41 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,747,756.25 ไร่ 

ขอบเขตลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า มีพ้ืนที่ 638.84 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 399,275 ไร่ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดตาก บริเวณอ าเภอวังเจ้า อ าเภอพบพระ และบางส่วนของอ าเภออุ้ม
ผาง และอ าเภอเมือง และครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดก าแพงเพชรของบริเวณอ าเภอคลองลาน และ
อ าเภอโกสัมพีนคร ตั้งอยู่ระหว่าง พิกัด UTM; 1804000 N ถึง พิกัด UTM; 1844000 N และระหว่าง พิกัด 
UTM; 496000 E ถึง พิกัด UTM; 532000 E มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ (ภาพที่ 3) 

ทิศเหนือ ติดต่อลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงส่วนที่ 4 (รหัส 0616)  
ทิศใต ้ ติดต่อลุ่มน้ าสาขาคลองสวนหมาก (รหัส 0620) และลุ่มน้ าสาขาแม่น้ า

แควใหญ่ตอนบน (รหัส 1402) 
ทิศตะวันออก ติดต่อลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงส่วนที่ 4 (รหัส 0616) และลุ่มน้ าสาขาคลอง

สวนหมาก (รหัส 0620) 
ทิศตะวันตก ติดต่อลุ่มน้ าสาขาห้วยแม่ละเมา (รหัส 0117)  

7.1.2 สภาพภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้ามีลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทางด้านทิศ

ตะวันตก มีแนวเขาวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงใต้-ตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนที่ลาดเทลงมายังแนวแม่น้ า
ปิงซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ ทางด้านทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
ลาดชัน มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 550 -1,800 เมตร 
จุดสูงสุดลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้าอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นแนวขอบเขตของพ้ืนที่ลุ่มน้ า สูงจาก
ระดับทะเลปานกลางประมาณ 1,820 เมตร อยู่บริเวณเขาเย็น อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และอ าเภอคลอง
ลาน จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของล าน้ าที่ส าคัญหลายสาย พ้ืนที่กลางน้ าส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่ใช้น้ า มีลักษณะพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-12 
เปอร์เซ็นต์ อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 107-450 เมตร จุดสูงสุดอยู่บริเวณทิศเหนือของพ้ืนที่
ลุ่มน้ าในเขตอ าเภอวังเจ้า จังวัดตาก อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 450 เมตร มีล าน้ าที่ส าคัญ
ส าหรับใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม คือ คลองแม่ยะมา คลองม่วง และคลองวังเจ้า พ้ืนที่ปลายน้ าส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ลุ่มเก็บน้ า มีลักษณะพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ จุดต่ าสุดอยู่สูง
จากระดับทะเลปานกลางประมาณ 99 เมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สุดขอบเขตของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
ในเขตอ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร เป็นจุดรวมของล าน้ าที่ส าคัญคือ คลองม่วง คลองแม่ยะมา 
คลองวังเจ้า คลองหิน คลองส้มชาและคลองอ้ายเบี้ยแล้วไหลลงสู่แม่น้ าปิงซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า (ภาพที่ 4, 5 และภาพที่ 6) 
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7.1.3 ทรัพยากรน  า 
    ทรัพยากรน้ าบริเวณลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า  (รหัส 0618) ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ า 

บ่อน้ าในไร่นา และล าน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ 19 สาย ได้แก่ คลองวังเจ้า คลองแม่ยะมา คลองส้มชา คลองหิน 
คลองม่วง คลองข้าวเจ้า ห้วยแม่ยะมา ห้วยเหลือง ห้วยแม่ละเมา อ าเภอวังเจ้า อ าเภอพบพระ อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก คลองอ้ายเบี้ย คลองปลาดุก คลองไคร้ คลองลึก คลองแขยง สบขุนหมาก คลองอีโละโคะ คลองเต่า
ด า คลองส้มโอ และคลองอีหมี อ าเภอโกสัมพีนคร และอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ล าน้ าทั้ง 19 
สายไหลลงสู่แม่น้ าปิงซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

    ระบบล าธารในพื้นท่ีลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า  มีรูปแบบการระบายน้ าเป็นแบบกิ่งไม้ 
(dendritic drainage pattern) เป็นลักษณะโครงข่ายการระบายน้ าที่ล าน้ าย่อยไหลมารวมกันกับล าน้ า
หลัก ลักษณะคล้ายกิ่งไม้หรือเส้นประสาท (ภาพที่ 7) ล าน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ 19 สาย ได้แก่ 

1) คลองแม่ยะมา มีก าเนิดจากเทือกเขาในเขตต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก มีน้ าไหลตลอดปี มีทิศทางการไหลของน้ าในแนวทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก และไหลลงสู่แม่น้ า
ปิง 

2) คลองวังเจ้า มีก าเนิดจากเขาหมี ในเขตอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีน้ าไหล
ตลอดปี มีทิศทางการไหลของน้ าในแนวทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก และไหลลงสู่แม่น้ าปิง 

3) คลองปลาดุก มีก าเนิดจากเขาคันนา มีน้ าไหลตลอดปี ในเขต อ าเภอโกสัม
พี จังหวัดก าแพงเพชร และไหลมารวมกับคลองวังเจ้า บริเวณต าบลโกสัมพีนคร อ าเภอโกสัมพี จังหวัด
ก าแพงเพชร 

4) คลองอ้ายเบี้ย มีก าเนิดจากเขาคันนา มีน้ าไหลตลอดปี ในเขต อ าเภอโกสัม
พี จังหวัดก าแพงเพชร และไหลลงสู่แม่น้ าปิง 

5) คลองไคร้ และคลองลึก มีก าเนิดจากเขากิ่วยาง ในเขต อ าเภอโกสัมพี 
จังหวัดก าแพงเพชร และเขาเขียว ในเขตต าบลนาโบสถ์ อ าเภอวังเจ้า และต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก มีน้ าไหลตลอดปี และไหลมารวมกับคลองวังเจ้า บริเวณต าบลโกสัมพีนคร อ าเภอโกสัมพี จังหวัด
ก าแพงเพชร 

6) คลองม่วง มีก าเนิดจากเขาคุด ในเขตต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัด
ตาก และไหลมารวมกับคลองวังเจ้า 

7) คลองหิน และคลองส้มชา เป็นล าน้ าสายสั้น มีก าเนิดจากห้วยส้มชาในเขต
ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และไหลมารวมกับคลองวังเจ้า 

8) คลองข้าวเจ้า มีก าเนิดจากห้วยอุ้มเปี้ยม ในเขตต าบลคีรีราษฎ์ อ าเภอพบ
พระ จังหวัดตาก และไหลมารวมกับคลองวังเจ้า บริเวณต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และ
ต าบลโกสัมพีนคร อ าเภอโกสัมพี จังหวัดก าแพงเพชร 

9) คลองอิโละโคะ มีก าเนิดจากเขาอิโละโคะ และดอยปางสูง ในเขตต าบลโป่ง
น้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
     10) คลองแขยงมีต้นก าเนิดจากเขาเตี้ย ๆ ได้แก่ มอสมบูรณ์ มอสูง มอสมบัติ 
มอดินด า เขาแก้ว เขาลับงา ในเขตต าบลคลองแม่ลาย ต าบลวังทอง ต าบลอ่างทอง ต าบลไตรตรึงษ์  ต าบล
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ธ ามรงค์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีล าคลองสาขาต่างๆ เช่น คลองแขยง คลองปิ่นโต คลองเขมา 
คลองแม่สาย ห้วยกระบอก ห้วยแม่โปร่ง  

11) คลองคลองเต่าด า คลองส้มโอ และคลองอีหมี มีก าเนิดจากคลองสวน
หมาก ที่ไหลจากทิวเขาทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ เขาขุนลาน เขาใหญ่ เขาขุน 

12)  คลองสวนหมาก เขาขาแข้ง เขาขุนแม่ละมุง เขาแม่กระสา เขาผาผึ้ง เขา
ตะบะ เขาอีซ่อม เขาตาดรูปไข่ เขาเตาด า เขาฝังใหญ่ เขาปางมะโอ เขาปางจะเล ดอยปางสูง และเขาอี
โละโคะ ในเขตต าบลคลองน้ าไหล ต าบลโป่งน้ าร้อน ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน  ต าบลนาบ่อค า ต าบล
ทรงธรรม ต าบลท่าขุนรวม ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง  

13) คลองขุนหมากเกิดจากล าน้ าสาขาต่างๆที่ไหลจากแนวสันปันน้ าของเขาท่ี
เป็นชายเขตตอนใต้ของอ าเภอเมือง จังหวัดตาก และทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดได้แก่ เขาอีโละโคะ 
และเขาวังเจ้า 

14) ห้วยแม่ละเมา เป็นล าน้ าขนาดใหญ่มีต้นก าเนิดจากดอยฝักมีด ในเขต
ต าบลแม่กาษา ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

15) ห้วยแม่ยะมา เป็นล าน้ าขนาดใหญ่ที่แยกมาจากห้วยแม่ละเมา มีน้ าไหล
ตลอดปี 

16) ห้วยเหลือง มีก าเนิดจากเทือกเขาในเขตต าบลคีรีราษฎ์ อ าเภอพบพระ
จังหวัดตาก มีน้ าไหลตลอดปี 

7.1.4 สภาพการใช้ท่ีดิน 
จากการศึกษาข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) 

พบว่า การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 288,502 ไร่ หรือร้อยละ 72.2565 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 
รองลงมาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 104,095 ไร่ หรือร้อยละ 26.0709 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา พ้ืนที่
เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 2,596 ไร่ หรือร้อยละ 0.6503 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 
3,240 ไร่ หรือร้อยละ 0.8114 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา และพ้ืนที่น้ า มีเนื้อที่ 842 ไร่ หรือร้อยละ 0.2109 ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา โดยพ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ปลูกนาข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสวน ไร่
หมุนเวียน และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ รายละเอียดข้อมูลการใช้ที่ดินพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า 
(รหัส 0618) แสดงไว้ในตารางที่ 2 และภาพที่ 8 
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ตารางท่ี 2  สภาพการใช้ที่ดิน ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
 1. พื นที่เกษตรกรรม (A) 104,095 26.0709 

 1.1 นาข้าว (A1) 5,251 1.3151 
A101 นาด า 5,164 1.2933 
A101/A102 นาด า/ข้าวโพด 87 0.0218 
 1.2 พืชไร่ (A2) 81,867 20.5040 
A200 ไร่ร้าง 249 0.0624 
A202 ข้าวโพด 33,313 8.3434 
A202/A204 ข้าวโพด/มันส าปะหลัง 57 0.0143 
A202/A229 ข้าวโพด/พริก 9 0.0022 
A203 อ้อย 4,556 1.1411 
A204 มันส าปะหลัง 43,481 10.8900 
A204/A407 มันส าปะหลัง/มะม่วง 22 0.0055 
A204/A413 มันส าปะหลัง/ล าไย 47 0.0118 
A216 ข้าวไร ่ 99 0.0248 
A223/A616 กะหล่ าปลี/ข้าวไร ่ 34 0.0085 
                      1.3 ไม้ยืนต้น (A3) 3,749 0.9388 
A301 ไม้ยืนต้นผสม 120 0.0300 
A302 ยางพารา 648 0.1623 
A302/A411 ยางพารา/กล้วย 18 0.0045 
A302/A415 ยางพารา/มะละกอ 28 0.0070 
A303 ปาล์มน้ ามัน 492 0.1232 
A303/A411 ปาล์มน้ ามัน/กล้วย 47 0.0118 
A303/A413 ปาล์มน้ ามัน/ล าไย 54 0.0135 
A303/A415 ปาล์มน้ ามัน/มะละกอ 83 0.0208 
A304 ยูคาลิปตัส 1,378 0.3451 
A305 สัก 598 0.1498 
A306 สะเดา 18 0.0045 
A315 ไผ่ 89 0.0223 
A315/A427 ไผ่/ส้มโอ 105 0.0263 
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ตารางท่ี 2  สภาพการใช้ที่ดิน ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
A318 จามจุรี 14 0.0035 
A319 ตีนเป็ด 50 0.0125 
A322/A411 กฤษณา/กล้วย 7 0.0017 
                      1.4 ไม้ผล (A4) 6,905 1.7294 
A401 ไม้ผลผสม 860 0.2154 
A402 ส้ม 1,030 0.2580 
A405 มะพร้าว 8 0.0020 
A407 มะม่วง 386 0.0967 
A407/A411 มะม่วง/กล้วย 5 0.0012 
A407/A413 มะม่วง/ล าไย 324 0.0811 
A411 กล้วย 462 0.1157 
A411/A413 กล้วย/ล าไย 77 0.0193 
A411/A422 กล้วย/มะนาว 2 0.0005 
A412 มะขาม 7 0.0018 
A413 ล าไย 3,592 0.8996 
A414 ฝรั่ง 8 0.0020 
A415 มะละกอ 64 0.0160 
A422 มะนาว 28 0.0070 
A426 แก้วมังกร 19 0.0048 
A427 ส้มโอ 31 0.0078 
A429 มะปราง มะยงชิด 2 0.0005 
                      1.5 พืชสวน (A5) 87 0.0218 
A502 พืชผัก 9 0.0022 
A503 ไม้ดอก 53 0.0133 
A509 พืชสมุนไพร 25 0.0063 
                      1.6 ไร่หมุนเวียน (A6) 5,863 1.4684 
A600 ไร่ร้าง (ไร่หมุนเวียน) 4 0.0010 
A601 ไร่หมุนเวียนผสม 5,266 1.3189 
A602 ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน) 593 0.1485 
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ตารางท่ี 2  สภาพการใช้ที่ดิน ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
 1.7 ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์ (A7) 373 0.0934 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 347 0.0869 
A703 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 26 0.0065 

 2. พื นที่ป่าไม้ (F) 288,502 72.2565 
 2.1 ป่าดิบ (F1) 109,137 27.3338 

F101 ป่าดิบสมบูรณ์ 109,137 27.3338 
 2.2 ป่าผลัดใบ (F2) 179,168 44.8734 
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟ ู 3,131 0.7842 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 176,037 44.0892 
                     2.3 สวนป่า (F5) 197 0.0493 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์ 197 0.0493 

 3. พื นที่เบ็ดเตล็ด (M) 2,596 0.6503 
 3.1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1) 2,485 0.6225 

M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 350 0.0877 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม ไม้ละเมาะ 2,104 0.5270 
M103 ไผ่หนาม 31 0.0078 
                     3.2 พื นที่ลุ่ม (M2) 104 0.0260 
M2 พ้ืนที่ลุ่ม 104 0.0260 
 3.3 เหมืองแร่ บ่อขุด (M3) 7 0.0018 
M302 บ่อลูกรัง 7 0.0018 
 4. พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) 3,240 0.8114 
 4.1 หมู่บ้าน (U2) 2,923 0.7320 
U201 หมู่บ้าน 1,860 0.4658 
U201/A401 หมู่บ้าน/ไม้ผลผสม 720 0.1803 
U202 หมู่บ้านบนชาวไทยภูเขา 343 0.0859 
 4.3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ (U3) 176 0.0441 
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 176 0.0441 
 4.4 สถานีคมนาคม (U4) 125 0.0313 
U405 สถานีคมนาคม 125 0.0313 
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ตารางท่ี 2  สภาพการใช้ที่ดิน ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
 4.5 โรงงานอุตสาหกรรม (U5) 16 0.0040 
U503 โรงงานอุตสาหกรรม 16 0.0040 
 5. พื นที่น  า (W) 842 0.2109 
 5.1 แม่น  าล าคลอง หนอง บึง (W1) 605 0.1515 
W101 แม่น้ าล าคลอง 605 0.1515 
 5.1 อ่างเก็บน  า บ่อน  าในไร่นา (W2) 237 0.0594 
W201 อ่างเก็บน้ าตามธรรมชาติ 77 0.0193 
W202 บ่อน้ าในไร่นา 160 0.0401 

รวมเนื อที่ทั งหมด 399,275 100.0000 
ที่มา  ข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:50,000 (ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2543ข) 
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7.1.5 ธรณีวิทยา 
ลักษณะทางธรณีวิทยาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) (กรมทรัพยากร

ธรณี, 2527) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 9) 
1) ยุคควอเทอร์นารี (Quaternary Period) เป็นยุคที่ 2 ของมหายุคซีโนโซอิก 

(Cenozoic)  มีช่วงอายุประมาณ 1.8-0.01 ล้านปี แบ่งออกได้เป็น 2 สมัย คือ ไพลสโตซีน (Pleistocene) 
และโฮโลซีน (Holocene) ยุคนี้ได้ประมวลเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาตลอดจนการสะสมของตะกอนบนผิว
โลก นับตั้งแต่สิ้นยุคเทอร์เซียรี (Tertiary) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ตะกอนที่เกิดในยุคนี้บริเวณลุ่มน้ าสาขา
คลองวังเจ้า (รหัส 0618) ได้แก่ 

Q : ตะกอนน้ าพา ทราย ทรายแป้งและดินเหนียว สะสมตัวตามร่องน้ า คัน
ดินแม่น้ าและแอ่งน้ าท่วมถึง 

Q1 : ตะกอนทราย ทรายแป้งและศิลาแลงที่สะสมตัวบนที่ราบขั้นบันไดตาม
ร่องน้ า คันดินแม่น้ าและแอ่งน้ าท่วมถึง 

2) ยุคครีเตเชียส (Cretaceous Period) เป็นยุคสุดท้ายของมหายุคมีโซโซอิก ใน
ทะเลยุคนี้พบ หอยเม่น ดาวทะเล ปลาฉลาม และปลาอ่ืนๆได้ทั่วไป มีอายุระหว่าง 146-54 ล้านปี หินที่พบในยุค
นี้บริเวณลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) ได้แก่ 

 Kgr : หินแกรนิตเนื้อหยาบถึงหยาบมาก ประกอบด้วยเฟลสปาร์ ควอตซ์
และไบโอไทต์ หินมัสโคไวต์ ไบโอไทต์แกรนิตผลึกขนาดเท่าๆกันและผลึกเนื้อดอก 

3) มหายุคมีโสโซอิก (Mesozoic Era) เป็นมหายุคที่สองจากมหายุคทางธรณีกาล
ของโลกในบรมยุคฟาเนอโรโซอิก (Phanerrozoic) มีช่วงอายุประมาณ 245-65 ล้านปี เป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน 
เป็นมหายุคของสัตว์เลื้อยคลาน ไดโนเสาร์และเริ่มมีพันธ์ไม้ดอกเกิดขึ้น มีร่องรอยหรือหลักฐานที่ชัดเจน
เหมือนซากดึกด าบรรพ์ หินที่เกิดขึ้นในยุคนี้เรียกว่า หินยุคมีโสโซอิก ที่พบบริเวณลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า 
(รหัส 0618) ได้แก่ 

 Gr : หินแกรนิต หินแกรโนโดไรต์ หินไดโอไลต์ หินไรโอไลต์ และหิน 
ควอร์ตเฟลสปาร์ 

4) โลเวอร์จูแรสซิก-อัปเปอร์ไทรแอสซิก (Lower Jurassic-upper Triassic 
Period) เป็นยุคหลังของยุคจูแรสซิกจนถึงยุคแรกของยุคไทรแอสซิก อยู่ในมหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic) มี
ช่วงอายุตั้งแต่ 245-146 ล้านปี เป็นยุคแรกเริ่มของไดโนเสาร์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีภูเขาไฟระเบิด และ 

    ภูมิอากาศแห้งแล้ง หินที่เกิดในยุคนี้เรียกว่า หินยุคจูแรสซิกช่วงล่างจนถึงหิน
ยุคไทรแอสซิกช่วงบน ทีพ่บในบริเวณลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) ได้แก่ 

 TrJ : หินโคลน หินโคลนเนื้อซิลิกา หินทราย หินดินดาน พบซากดึกด า
บรรพ์มาก หินภูเขาไฟ หินแอนดิไซต์เนื้อแน่นแข็ง หินไรโอไลต์ และหินทัฟฟ์ที่แสดงการไหล 

5) ยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน (Silurian-Devonian Period) เป็นช่วงตั้งแต่ยุคไซลู
เรียนถึงยุคดิโวเนียน ซึ่งเป็นยุคที่ 3 และยุคที่ 4 ของมหายุคพาลีโอโซอิก มีช่วงอายุตั้งแต่ 440-360 ล้านปี
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มาแล้ว โดยยุคไซลูเรียนเริ่มพบสิ่งมีชีวิตมากขึ้น ส่วนยุคดิโวเนียนเป็นยุคที่มีปลาจ าพวกต่าง ๆ เจริญมาก
และพบเฟิร์นเก่าแก่ที่สุด หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียนที่พบในบริเวณลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) ได้แก่ 

SD/Sdm/SDc : หินฟิลไลต์ หินฟิลไลต์เนื้อคาร์บอน หินฟิลไลต์เนื้อซิลิกา/
หินอ่อนสีขาวและสีเทาเนื้อสมานแน่น /หินแกร์ยแวก หินทรายแป้งสีเทาเข้มเนื้อปูนผสม และหินปูนแสดงชั้น
บาง 

  6) ยุคออร์โดวิเซียน (Ordovician Period) เป็นยุคที่สองของมหายุคพาลีโอโซอิก อยู่
ระหว่างยุคแคมเบรียนกับยุคไซลูเรียน ยุคนี้เริ่มมีสิ่งมีชีวิตจ านวนมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณน้ าตื้น และมีพืชบก
ปรากฏขึ้นครั้งแรก มีช่วงอายุตั้งแต่ 505-440 ล้านปี เป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวดิน หินที่พบใน
บริเวณลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) ได้แก่ 

   O : หินปูนเนื้อดิน หินปูนเนื้อทรายและเนื้อทรายแป้งเป็นชั้นดีถึงชั้น
หนามาก มีชั้นของหินโคลนสลับ หินปูนสีเทาและสีชมพูแทรกสลับด้วยหินดินดานเนื้อปูนผสม และ
หินดินดานปนทราย 

  7) ยุคแคมเบรียน (Cambrian Period) เป็นธรณีกาลยุคแรกของมหายุคพาลีโอ
โซอิก ยุคนี้ไม่พบสิ่งมีชีวิตบนพ้ืนดิน ซึ่งมีสภาพคล้ายทะเลทราย มีช่วงอายุตั้งแต่ 544-505 ล้านปี หินที่พบ
ในบริเวณลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) ได้แก่ 

   E : หินควอต์ไซต์สีขาว สีน้ าตาลเนื้อสมานแน่น หินอาร์โคซิกส์ หินทราย
สีน้ าตาล เนื้อละเอียดถึงปานกลางแทรกด้วยหินดินดาน บางแห่งเป็นหินควรต์ซิสต์สีน้ าตาล หินฟิลไลต์และ
หินอ่อนบ้าง 

8) มหายุคพรีแคมเบรียน (Precambrian Era) มหายุคแรกของธรณีกาล มีอายุ
ก่อนยุคแคมเบรียนในมหายุคพาลีโอโซอิก เริ่มตั้งแต่ก าเนิดโลกจนถึง 544 ล้านปีมาแล้ว เป็นช่วงเวลาที่
ยาวนานที่สุด มีสิ่งมีชีวิตชั้นต่ าเริ่มเกิดข้ึนในตอนปลายของมหายุคนี้ แต่ส่วนมากไม่ทิ้งร่องรอยหรือหลักฐาน
ที่ชัดเจนเหมือนซากดึกด าบรรพ์ในยุคแคมเบรียน หินที่เกิดขึ้นในยุคนี้เรียกว่า หินยุคพรีแคมเบรียน 
(Precambrian Erathem) ที่พบในบริเวณลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) ได้แก่ 

PE : หินออโธไนส์สีเทาแกมเขียว หินแกรนิตไนส์ หินควอร์ตซ์-เฟลสปาร์ทิค
หินไบโอไทต์ชีสต์ และหินควอร์ตซ์ไซต์ และหินแคลก์ซิลิเกต 
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7.1.6 ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดิน 
จากการศึกษาข้อมูลธรณีวิทยาและข้อมูลทรัพยากรดิน สามารถแบ่งลักษณะทาง

ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) ออกได้ดังนี้ 
1) พ้ืนที่ตะกอนน้ าพา (alluvial plain) เป็นพ้ืนที่เกิดใหม่ ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของพ้ืนที่

ปรับระดับหรือพ้ืนที่การกร่อนซึ่งเกิดจากการกัดเซาะและทับถมของล าน้ าในปัจจุบัน บริเวณที่ราบเรียบถึง
ค่อนข้างราบเรียบสองข้างแม่น้ าปิง ประกอบด้วย สันดินริมน้ า (river levee) เกิดเป็นแนวริมฝั่งแม่น้ า ตะกอนดิน
ที่ถูกพัดพามาทับถมเป็นตะกอนใหม่ เนื้อหยาบถึงค่อนข้างหยาบ และพ้ืนที่ลุ่มสันดินริมน้ า (back swamp) เป็น
พ้ืนที่ที่ตะกอนดินที่ถูกพัดพามาทับถม เป็นตะกอนค่อนข้างใหม่ เนื้อละเอียดปานกลางถึงละเอียด นอกจากนี้ยัง
พบว่ามีการสะสมตัวของตะกอนตะพักล าน้ า และตะกอนน้ าพารูปพัด บริเวณที่มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึง
ลูกคลื่นลอนลาด เป็นบริเวณที่ถัดจากพ้ืนที่การกร่อนลงมาตามแนวของแม่น้ า ส าหรับสภาพพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบ
ระหว่างหุบเขาจะมีลักษณะเป็นแนวแคบๆตามล าน้ าสายต่างๆ ตะกอนจะมีการทับถมเป็นชั้น บางบริเวณอาจจะ
พบชั้นดานหินหรือหินโผล่ตามล าห้วย 

2) พ้ืนที่ปรับระดับ (denudation surface) เป็นบริเวณที่มีกระบวนการต่างๆตาม
ธรรมชาติที่ท าให้เกิดการลดระดับของผิวแผ่นดิน อันได้แก่การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การแตกหลุดของมวล
เศษหินและการพัดพาท าให้บริเวณดังกล่าวมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย พบ
ในบริเวณของกลุ่มหินตะกอนประกอบด้วยหินโคลน หินดินดานและหินทรายแป้ง 

3) บริเวณลานตะพักล าน้ าเก่า (old alluvium terrace) เป็นบริเวณที่เคยเป็นที่
ราบลุ่มมาก่อนในอดีตกาล แต่เนื่องจากล าน้ าได้กัดเซาะลึกลงในทางดิ่งมากขึ้น จึงได้ทิ้งที่ราบเหล่านี้ไว้ใน
ระดับสูงในปัจจุบัน และต่อมาได้ถูกน้ ากัดเซาะท าให้มีลักษณะเป็นลอนคลื่นสูงๆต่ าๆสลับกันไป วัตถุต้น
ก าเนิดดินบริเวณนี้เป็นพวกตะกอนล าน้ าเก่า (old alluvium) ที่ล าน้ าพัดพามาทับถมไว้นานแล้ว มีทั้ง
ตะกอนที่มีอนุภาคละเอียดหยาบ จนกระทั่งมีขนาดใหญ่เป็นก้อนกรวด ก้อนหินฝังอยู่ในเนื้อดินตามลาน
ตะพักล าน้ าระดับสูง ซึ่งก้อนกรวดหรือก้อนหินเหล่านี้มีลักษณะกลมมน ซึ่งแสดงถึงการเคลื่อนที่มากับท้อง
น้ าเป็นระยะเวลาอันยาวนานเนื่องจากเป็นดินตะกอนเก่า ผ่านกระบวนการเกิดดินมานานแล้ว  ผ่านการชะ
ล้างมานาน ปริมาณแร่ธาตุอาหารพืชน้อย ความอุดมสมบุรณ์ของดินจึงต่ า 

4) พ้ืนผิวที่เหลือจากการกร่อน (erosion surface) หรือพ้ืนผิวที่เหลือจากการ
กร่อนซอยแบ่ง (dissected erosion surface) พ้ืนที่บริเวณนี้วัตถุต้นก าเนิดดินเป็นประเภทที่เกิดจากการผุ
พังสลายตัวของหินต้นก าเนิดชนิดต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นๆ (residuum) แต่เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ลาด
เอียงบางแห่งจึงมีวัตถุต้นก าเนิดดินประเภทที่เกิดจากการสลายตัวของหินแล้วเคลื่อนย้ายลงมาสะสมตัวกัน
อยู่ตามบริเวณส่วนต่ าของพ้ืนที่ลาดเอียง (colluvium) ปะปนอยู่ด้วย ลักษณะและสมบัติของดินจึงแตกต่าง
กันไปตามชนิดของหินต้นก าเนิด บริเวณที่มีหินแกรนิตเป็นพ้ืนฐานมักจะให้ดินที่เป็นทรายจัดในกลุ่มดิน 
Regosols หรือเป็นดินในกลุ่ม Red Yellow Podzolic Soils ที่เป็นดินปนกรวด ซึ่งเป็นเม็ดแร่ควอทซ์ที่
สลายตัวออกมาจากองค์ประกอบของหินแกรนิต ส่วนดินที่มีพ้ืนฐานเป็นหินดินดาน (shale) ก็จะให้ดินที่
เป็นดินลึก มีเนื้อละเอียด เป็นต้น  
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           5) เนินเขาและภูเขา (hill and mountain)  สภาพภูมิประเทศมีความลาดชันสูง
บางพ้ืนที่มีความลาดชันสูงมาก คือ มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ภูเขา และเทือกเขา หินที่พบมีทั้งหินอัคนี
พวกหินแกรนิต และหินตะกอน พวกหินดินดาน หินทราย หินทรายแป้ง หินปูน หินบะซอล  และควอร์ต
ไซต์ พ้ืนที่เกือบทั้งหมดยังคงสภาพเป็นป่าไม้ 

7.1.7 ทรัพยากรดิน 
จากการศึกษาข้อมูลดินของส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1: 

50,000 สามารถสรุปทรัพยากรดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) ได้ดังนี้ (ตารางที่ 3 ตารางที่ 
4 และภาพที่ 10) 

  1) กลุ่มชุดดินที่ 29 
          มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมากที่มีปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าหรือจากการสลายตัวผุพังของ
หินเนื้อละเอียด มีการพัฒนาการของดินมานาน พบในพ้ืนที่ดอนที่ดินมีความชื้นแห้งติดต่อกันนาน สภาพ
พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  
        ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

        กลุ่มชุดดินที่ 29 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
        หน่วยแผนที่ 29C : กลุ่มชุดดินที่ 29C มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
8,267 ไร่ หรือร้อยละ 2.0705 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

2)  กลุ่มชุดดินที่ 33 
            มีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียดที่พบบริเวณสันดินริมน้ า ดินลึกมาก 
เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าบริเวณสันดินริมน้ าหรือที่ราบตะกอนน้ าพารูปพัด มีการพัฒนาการของ
ดินมานาน พบในพ้ืนที่ดอนที่ดินมีความชื้นแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความ
ลาดชันน้อยกว่า 2-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-6.5 บางพ้ืนที่อาจพบเนื้อดินที่มีผงปูนปนอยู่ในหน้าตัดดิน
และความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง 
          ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ท าการเกษตรติดต่อกันมาเป็นเวลานานอาจ
พบชั้นดานแน่นที่เกดิการเกตรกรรมโดยไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดิน บางพ้ืนที่อาจเสี่ยงต่อการถูกน้ าท่วมในฤดูน้ า
หลาก 

          กลุ่มชุดดินที่ 33 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
          หน่วยแผนที่ 33B : กลุ่มชุดดินที่ 33B มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
8,340 ไร่ หรือร้อยละ 2.0888 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  3)  กลุ่มชุดดินที่ 38 
            มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบที่พบในบริเวณสันดินริมน้ าและเป็นชั้นดินสลับ 
ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าบริเวณสันดินริมน้ า มีการพัฒนาการของดินน้อย พบในพ้ืนที่
ดอนที่ดินมีความชื้นแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 56 

การระบายน้ าดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 5.5-7.0 และความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง  
          ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินนี้มีเนื้อดินเป็นดินปนทราย พืชที่ปลูกจะขาด
แคลนน้ าเร็ว บางพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกน้ าไหลหลากท่วมพ้ืนที่ในฤดูฝน 

         กลุ่มชุดดินที่ 38 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
          หน่วยแผนที่ 38B : กลุ่มชุดดินที่ 38B มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
2,311 ไร่ หรือร้อยละ 0.5788 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา        

  4)  กลุ่มชุดดินที ่44 
             มีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายหนามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินลึกมาก 
เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ พบในพ้ืนที่ดอนที่ดินมี
ความชื้นแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดี
ปานกลาง ดีหรือค่อนข้างมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดินประมาณ 5.0-7.0 และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
            ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า ดินมี
เนื้อดินเป็นดินทรายหนา พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายมากต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญหน้าดิน ดินมีความสามารถใน
การอุ้มน้ าต่ า ท าให้ดินขาดแคลนน้ านาน 

           กลุ่มชุดดินที่ 44 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
           หน่วยแผนที่ 44 : กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
463 ไร่ หรือร้อยละ 0.1160 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  5)  กลุ่มชุดดินที ่46 
             มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหินที่มี เหล็กเคลือบ
ปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน พบเป็นชั้นหนาลึก
มากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นหรือตื้นมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าหรือเกิดจากการ
สลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด มีการพัฒนาการของดินมานาน พบในพ้ืนที่ ดอนที่ดินมีความชื้นแห้ง
ติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์ 
การระบายน้ าดีหรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดินประมาณ 4.5-6.5 และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
          ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า เป็น
ดินตื้นถึงตื้นมาก พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้ า 
            กลุ่มชุดดินที่ 46 พบ 2 หน่วยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 21,965 ไร่ หรือร้อยละ 
5.5013 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา คือ 
           หน่วยแผนที่ 46B : กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
17,108 ไร่ หรือร้อยละ 4.2848 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 
          หน่วยแผนที่ 46C : กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
4,857 ไร่ หรือร้อยละ 1.2165 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 
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  6)  กลุ่มชุดดินที่ 47 
             มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวปนเศษหินและพบชั้นหินพ้ืนภายใน
ความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นหรือตื้นมาก เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด พบใน
พ้ืนที่ดอนที่ดินมีความชื้นแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 5.0-7.0 
            ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปาน
กลาง เป็นดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นหินพื้น พื้นที่ลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลาย สูญเสียหน้าดินและ
ขาดแคลนน้ า 

          กลุ่มชุดดินที่ 47 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
           หน่วยแผนที่ 47D : กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อ
ที่ 1,133 ไร่ หรือร้อยละ 0.2838 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  7)  กลุ่มชุดดินที่ 48 
              มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนก้อนกรวดปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดย
ปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน พบเป็นชั้นหนาลึกมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน 
ดินตื้นหรือตื้นมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด มี
การพัฒนาการของดินมานาน พบในพ้ืนที่ดอนที่ดินมีความชื้นแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดีหรือด  ปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 และ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
           ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า เป็น
ดินตื้นถึงตื้นมาก พ้ืนที่ลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้ า 
             กลุ่มชุดดินที่ 48 พบ 2 หน่วยแผนที่ มีเนื้อทีร่วม 20,119 ไร่ หรือร้อยละ 
5.0388 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา คือ 
           หน่วยแผนที่ 48B : กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
4,262 ไร่ หรือร้อยละ 1.0674 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 
           หน่วยแผนที่ 48C : กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
15,857 ไร่ หรือร้อยละ 3.9714 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  8)  กลุ่มชุดดินที่ 56 
             มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดลึกปานกลางถึงชั้นดินที่มีเศษหินปริมาณ
มากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือพบชั้นหินพ้ืนผุภายในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เกิด
จากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ มีการพัฒนาการของดินมานาน พบในพ้ืนที่ดอนที่ดินมีความชื้นแห้ง
ติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดีหรือดีปาน
กลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 
และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า     
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            ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า ดินมี
เนื้อดินเป็นดินปนทราย พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายมากต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน และขาดแคลนน้ า 

     กลุ่มชุดดินที่ 56 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
          หน่วยแผนที่ 56C : กลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
417 ไร่ หรือร้อยละ 0.1044 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  9)  กลุ่มชุดดินที่ 59 
             มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบที่มีดินหลายชนิดปะปนกัน ดินลึกมาก เกิดจาก
การทับถมตะกอนล าน้ าที่เป็นชั้นดินสลับ พบในพ้ืนที่ลุ่มระหว่างเนินหรือร่องน้ า มีการพัฒนาการของดินน้อย 
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยกว่า 0-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าเลว
หรือค่อนข้างเลวที่มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ
ดินประมาณ 5.5-7.0 และความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า      
             ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า มี
ระดับน้ าใต้ดินตื้นและเสี่ยงต่อการถูกน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก 

      กลุ่มชุดดินที่ 59 พบ 2 หน่วยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 358 ไร่ หรือร้อยละ 
0.0897 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา คือ 

       หน่วยแผนที่ 59 : กลุ่มชุดดินที่ 59 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
105 ไร่ หรือร้อยละ 0.0263 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

       หน่วยแผนที่ 59B : กลุ่มชุดดินที่ 59 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
253 ไร่ หรือร้อยละ 0.0634 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

  10)  กลุ่มชุดดินที่ 62 
           พ้ืนที่บริเวณนี้มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันยังไม่มีการ

ส ารวจและจ าแนกดิน ลักษณะและสมบัติดินขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่และชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน โดยทั่วไป
ประกอบด้วยดินตื้นมากถึงลึกมาก มีเนื้อดินเป็นดินร่วนถึงเป็นดินเหนียว หรือมีเศษหิน ก้อนหินปะปนอยู่ในชั้น
ดินมาก หรือพบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนผิวดิน การระบายน้ าดีหรือมากเกินไป และพืชพรรณธรรมชาติเป็น
ป่า 

           ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ท าให้เป็นอุปสรรค
ต่อการเกษตรกรรม ยากต่อการจัดการดูแลรักษา เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรงและ
ท าลายระบบนิเวศวิทยาของสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ จึงควรมีการศึกษาดินก่อนและท าการเกษตรแบบวนเกษตร 
เพ่ือรักษาระบบนิเวศของป่าไม้ไม่ให้เสื่อมโทรม 

        หน่วยแผนที่ 62 : พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 288,661 ไร่ หรือร้อยละ 72.2963 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

 11)  กลุ่มชุดดินที่ 33/38 
                เป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่มีลักษณะและสมบัติดินตามกลุ่มชุดดินที่ 33 
และกลุ่มชุดดินที่ 38 สัดส่วน 50:50 โดยกลุ่มชุดดินที่ 33 มีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียดที่พบ
บริเวณสันดินริมน้ า ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าบริเวณสันดินริมน้ าหรือที่ราบตะกอนน้ า
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พารูปพัด มีการพัฒนาการของดินมานาน พบในพ้ืนที่ดอนที่ดินมีความชื้นแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-6.5 บางพ้ืนที่อาจพบเนื้อดิน
ที่มีผงปูนปนอยู่ในหน้าตัดดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง และกลุ่มชุดดินที่ 38 มี
เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบที่พบในบริเวณสันดินริมน้ าและเป็นชั้นดินสลับ ดินลึกมาก เกิดจากการทับถม
ของตะกอนล าน้ าบริเวณสันดินริมน้ า มีการพัฒนาการของดินน้อย พบในพ้ืนที่ดอนที่ดินมีความชื้นแห้ง
ติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดีหรือ
ดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง  
              ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ท าการเกษตรติดต่อกันมาเป็นเวลานานอาจ
พบชั้นดานแน่นที่เกดิการเกตรกรรมโดยไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดิน บางพ้ืนที่อาจเสี่ยงต่อการถูกน้ าท่วมในฤดูน้ า
หลาก และดินมีเนื้อดินเป็นดินปนทราย พืชที่ปลูกจะขาดแคลนน้ าเร็ว บางพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกน้ าไหลหลาก
ท่วมพื้นท่ีในฤดูฝน 

       กลุ่มชุดดินที่ 33/38 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
       หน่วยแผนที่ 33/38 : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 0-2 

เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 38 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 1,160 ไร่ หรือร้อย
ละ 0.2905 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

 12)  กลุ่มชุดดินที่ 46/56 
               เป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่มีลักษณะและสมบัติดินตามกลุ่มชุดดินที่ 46 
และกลุ่มชุดดินที่ 56 สัดส่วน 50:50 โดยกลุ่มชุดดินที่ 46 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนลูกรัง ก้อนกรวด
หรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิว
ดิน พบเป็นชั้นหนาลึกมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นหรือตื้นมาก เกิดจากการทับถมของตะกอน
ล าน้ าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด มีการพัฒนาการของดินมานาน พบในพ้ืนที่ดอนที่ดิน
มีความชื้นแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดี
หรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 
4.5-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด
ลึกปานกลางถึงชั้นดินที่มีเศษหินปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือชั้นหินพ้ืนผุภายในช่วงความ
ลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ มีการพัฒนาการของดินมา
นาน พบในพ้ืนที่ดอนที่ดินมีความชื้นแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 5 -
12 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

        ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 
เป็นดินตื้นถึงตื้นมาก พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้ า 

 กลุ่มชุดดินที่ 46/56 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
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 หน่วยแผนที่ 46C/56C : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่ม
ชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 9,851 ไร่ หรือร้อยละ 2.4672 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

13)  กลุ่มชุดดินที่ 48/56 
       เป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่มีลักษณะและสมบัติดินตามกลุ่มชุดดินที่ 48 และกลุ่ม
ชุดดินที่ 56 สัดส่วน 50:50 โดยกลุ่มชุดดินที่ 48 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนก้อนกรวดปริมาณมากกว่า
ร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน พบเป็นชั้นหนาลึกมากกว่า 100 
เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นหรือตื้นมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพัง
ของหินเนื้อละเอียด มีการพัฒนาการของดินมานาน พบในพ้ืนที่ดอนที่ดินมีความชื้นแห้งติดต่อกันนาน 
สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดี
หรือด  ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 
4.5-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด
ลึกปานกลางถึงชั้นดินที่มีเศษหินปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร หรือชั้นหินพ้ืนผุภายในช่วงความ
ลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ มีการพัฒนาการของดินมา
นาน พบในพ้ืนที่ดอนที่ดินมีความชื้นแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนิน
เขา มีความลาดชัน 2-35 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ
ต่ า 
      ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า เป็นดินตื้นถึง
ตื้นมาก พ้ืนที่ลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้ า 

กลุ่มชุดดินที่ 48/56 พบ 3 หน่วยแผนที่ มีเนื้อทีร่วม 27,974 ไร่ หรือร้อยละ 7.0062 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา คือ 

หน่วยแผนที่ 48B/56B : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 8,425 ไร่ หรือร้อย
ละ 2.1101 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

หน่วยแผนที่ 48D/56D : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 5,622 ไร่ หรือ
ร้อยละ 1.4080 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

หน่วยแผนที่ 48E/56E : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 13,927 ไร่ หรือ
ร้อยละ 3.4881 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

14) กลุ่มชุดดินที่ 60/60 
   เป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่มีลักษณะและสมบัติดินตามกลุ่มชุดดินที่ 60 สัดส่วน 

50:50 โดยกลุ่มชุดดินที่ 60 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบหลายชนิดปะปนกัน ดินลึกมาก เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนล าน้ าในพ้ืนที่เนินตะกอนน้ าพารูปพัดหรือที่ราบระหว่างเนิน มีเนื้อดินเป็นชั้นสลับหลายชนิด
ปะปนกันและอาจพบก้อนกรวดปะปนในหน้าตัดดิน พบในพ้ืนที่ดอนที่ดินมีความชื้นแห้งติดต่อกันนาน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 61 

สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์ การ
ระบายน้ าดีหรือดปีานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 
5.5-7.0   

   ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า เนื้อดิน
ค่อนข้างเป็นทราย ขาดแคลนน้ า และในฤดูฝนอาจมีน้ าท่วมฉลับพลัน ท าความเสียหายกับพืชที่ปลูกได้ 

กลุ่มชุดดินที่ 60/60 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 60B/60C : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 60 มีความลาดชัน 2-5 

เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 60 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 2,005 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.5022 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

15)  กลุ่มชุดดินที่ 60/61 
       เป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่มีลักษณะและสมบัติดินตามกลุ่มชุดดินที่ 60 และกลุ่ม
ชุดดินที่ 61 สัดส่วน 50:50 โดยกลุ่มชุดดินที่ 60 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบหลายชนิดปะปนกัน ดินลึก
มาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าในพ้ืนที่เนินตะกอนน้ าพารูปพัดหรือที่ราบระหว่างเนิน มีเนื้อดิน
เป็นชั้นสลับหลายชนิดปะปนกันและอาจพบก้อนกรวดปะปนในหน้าตัดดิน พบในพ้ืนที่ดอนที่ดินมีความชื้น
แห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดีหรือดีปาน
กลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 และกลุ่มชุด
ดินที่ 61 มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวปนเศษหินมาก ประกอบด้วยดินหลายชนิดปะปนกัน ดินตื้น
ถึงตื้นมาก เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมกันในบริเวณพ้ืนที่ลาดเชิงเขา 
ลักษณะและสมบัติดินไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดินในบริเวณนั้น มีก้อนหินหรือเศษหินบน
ผิวดินมาก สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดีหรือดีปานกลาง มี
ความอุดมสมบูรณข์องดินตามธรรมชาติต่ า            
     ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า เนื้อดินค่อนข้างเป็น
ทราย ขาดแคลนน้ า และในฤดูฝนอาจมีน้ าท่วมฉลับพลัน ท าความเสียหายกับพืชที่ปลูกได้ และ เป็นดินตื้น มี
เศษหิน ก้อนหินหรือหินพื้นโผล่มาก ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม 

กลุ่มชุดดินที่ 60/61 พบ 1 หน่วยแผนที่ คือ 
หน่วยแผนที่ 60D/61D : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 60 มีความลาดชัน 12-20 

เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มชุดดินที่ 61 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 2,169 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.5432 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 

16) หน่วยพื นที่เบ็ดเตล็ด 
หน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด  มีเนื้อที่รวม 4,082 ไร่ หรือร้อยละ 1.0223 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา พบ 

2 หน่วยแผนที่ คือ  
หน่วยแผนที่ U : พ้ืนที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 3,240

ไร่ หรือร้อยละ 0.8114 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  
หน่วยแผนที่ W : แหล่งน้ า มีเนื้อที่ 842 ไร่ หรือร้อยละ 0.2109 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 
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ตารางท่ี 3  หน่วยแผนที่ดิน ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) 

หน่วยแผนที่ ค าอธิบาย 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

29C กลุ่มชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 8,267 2.0705 
33B กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 8,340 2.0888 
38B กลุ่มชุดดินที่ 38 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 2,311 0.5788 

44 กลุ่มชุดดินที่ 44 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 463 0.1160 

46B กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 17,108 4.2848 

46C กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 4,857 1.2165 

47D กลุ่มชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 1,133 0.2838 

48B กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 4,262 1.0674 

48C กลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 15,857 3.9714 

56C กลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 417 0.1044 

59 กลุ่มชุดดินที่ 59 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 105 0.0263 

59B กลุ่มชุดดินที่ 59 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 253 0.0634 

62 กลุ่มชุดดินที่ 62 มีความลาดชันมากกว่า  35 เปอร์เซ็นต์ 288,661 72.2963 

33/38 หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 1,160 0.2905 

 และกลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์   

46C/56C หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 9,851 2.4672 

 และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์   

48B/56B หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 8,425 2.1101 

 และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์   
48D/56D หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 5,622 1.4080 

 และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์   
48E/56E หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 48 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 13,927 3.4881 

 และกลุ่มชุดดินที่ 56 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์   
60B/60C หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 60 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 2,005 0.5022 

 และกลุ่มชุดดินที่ 60 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์   
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ตารางท่ี 3 หน่วยแผนที่ดิน ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ ค าอธิบาย 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

60D/61D หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 60 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 2,169 0.5432 
 และกลุ่มชุดดินที่ 61 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์   
 หน่วยพื้นที่เบ็ดเตล็ด 4,082 1.0223 

U ชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สิ่งปลูกสร้าง 3,240 0.8114 
W แหล่งน้ า 842 0.2109 

รวมเนื อที่ทั งหมด 399,275 100.00 
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ตารางท่ี 4  กลุ่มชุดดิน ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) 

กลุ่มชุดดิน ค าอธิบาย 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

29 กลุ่มชุดดินที่ 29 8,267 2.0705 
33 กลุ่มชุดดินที่ 33 8,340 2.0888 
38 กลุ่มชุดดินที่ 38 2,311 0.5788 

44 กลุ่มชุดดินที่ 44 463 0.1160 

46 กลุม่ชุดดินที่ 46 21,965 5.5013 

47 กลุ่มชุดดินที่ 47 1,133 0.2838 
48 กลุ่มชุดดินที่ 48 20,119 5.0388 
56 กลุ่มชุดดินที่ 56 417 0.1044 

59 กลุ่มชุดดินที่ 59 358 0.0897 
62 กลุ่มชุดดินที่ 62 288,661 72.2963 

33/38 กลุ่มชุดดินที่ 33/38 1,160 0.2905 

46/56 กลุ่มชุดดินที่ 46/56 9,851 2.4672 
48/56 กลุ่มชุดดินที่ 48/56 27,974 7.0062 
60/60 กลุ่มชุดดินที่ 60/60 2,005 0.5022 
60/61 กลุ่มชุดดินที่ 60/61 2,169 0.5432 

 พื นที่เบ็ดเตล็ด 4,082 1.0223 
U ชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สิ่งปลูกสร้าง 3,240 0.8114 
W แหล่งน้ า 842 0.2109 

รวมเนื อที่ทั งหมด 399,275 100.00 
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7.1.8  ปัญหาทรัพยากรดิน 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 

0618) สามารถสรุปปัญหาทรัพยากรดินในพื้นที่ไว้ดังนี้ (ภาพท่ี 11) 
1) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เนื่องจากวัตถุต้นก าเนิดดินมีแร่ธาตุอาหารตาม

ธรรมชาติน้อย ประกอบกับเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้มี
การปรับปรุงบ ารุงดินเท่าที่ควร ท าให้ดินเสื่อมโทรมเป็นผลให้พืชเจริญเติบโตช้า ผลผลิตตกต่ า มีเนื้อที่รวม 
11,047 ไร่ หรือร้อยละ 2.7668 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา แบ่งออกได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพ้ืนที่ลุ่ม มีเนื้อที่รวม 358 ไร่ หรือร้อยละ 0.0897 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา ได้แก่ บริเวณท่ีพบกลุ่มชุดดินที่ 59 และ 59B 

1.2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าในพ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่รวม 10,689 ไร่ หรือร้อยละ 
2.6771 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา ได้แก่ บริเวณท่ีพบกลุ่มชุดดินที่ 29C, 56C และ 60B/60C 

2) ปัญหาดินทราย ดินทรายในพ้ืนที่ดอน ดินนี้โครงสร้างดินไม่ดี มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า 
ดูดซับแร่ธาตุอาหารได้น้อย จึงมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า มีเนื้อที่รวม 463 ไร่ หรือร้อยละ 
0.1160 ของพ้ืนทีลุ่่มน้ าสาขา ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 44 

3) ปัญหาดินตื น ดินตื้นหรือความหนาของชั้นดินบนน้อยกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน จน
ท าให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตผิดปกติ มีเนื้อที่รวม 43,217 ไร่ หรือร้อยละ 10.8239 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา แบ่ง
ออกได้ 2 กลุ่ม ดังนี้  

3.1) ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวด ลูกรังหรือเศษหิน มีเนื้อที่รวม 42,084 หรือร้อยละ 
10.5401 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา ได้แก่ บริเวณท่ีพบกลุ่มชุดดินที่ 46B, 46C, 48B และ 48C 

3.2) ดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ดินตื้นหรือความหนาของชั้นดินบนน้อยกว่า 50 เซนติเมตร
จากผิวดิน พบเป็นชั้นหนาลึกมากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดินจนท าให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตผิดปกติ มีเนื้อ
ที่ 1,133 ไร่ หรือร้อยละ 0.2838 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา ได้แก่ บริเวณท่ีพบกลุ่มชุดดินที่ 47D 

4) ปัญหาพื นที่มีความลาดชันสูง พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงและการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น
ป่าไม้ไม่เหมาะที่จะน ามาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร มีเนื้อที่รวม 288,661 ไร่ หรือร้อยละ 72.2963 ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62  

5) ปัญหาดินตื นและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินตื้นหรือความหนาของชั้นดินบนน้อย
กว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน จนท าให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตผิดปกติ  และ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า
เนื่องจากวัตถุต้นก าเนิดดินมีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติน้อย ประกอบกับเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้มีการปรับปรุงบ ารุงดินเท่าที่ควร ท าให้ดินเสื่อมโทรมเป็นผล
ให้พืชเจริญเติบโตช้า ผลผลิตตกต่ า มีเนื้อที่รวม 39,994 ไร่ หรือร้อยละ 10.0166 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา
ได้แก่ บริเวณท่ีพบกลุ่มชุดดินที่ 46C/56C, 48B/56B, 48D/56D, 48E/56E และ 60D/61D 

6)  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ดินมีธาตุอาหารและมีความสามารถในการปลดปล่อย
ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในระดับปานกลาง และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็น
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เวลานานโดยไม่ได้มีการปรับปรุงดินเท่าที่ควร ท าให้ดินเสื่อมโทรมและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าลงได้ มีเนื้อ
ที่รวม 11,811 ไร่ หรือร้อยละ 2.9581 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา ได้แก่ บริเวณที่พบกลุ่มชุดดินที่ 33B, 38B 
และ 33/38 

7) พื นที่อ่ืนๆ มีเนื้อที่รวม 4,082 ไร่ หรือร้อยละ 1.0223 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา ได้แก่ 
บริเวณพ้ืนที่น้ า พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง   

7.1.9 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหา ลุ่มน  าสาขาคลองวัง
เจ้า (รหัส 0618) 

การศึกษาและวิเคราะห์ สภาพพ้ืนที่ ทรัพยากรน้ า สภาพการใช้ที่ดิน ทรัพยากรดิน ปัญหา
ทรัพยากรดิน ท าให้ทราบถึงข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า โดย
สภาพพ้ืนที่ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้ามีลักษณะราบเรียบถึงภูเขา มีล าน้ าสายใหญ่ 19 สายซึ่งไหลมา
รวมกับแม่น้ าปิง สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่า ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน
และเป็นดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นก้อนกรวด เศษหินปนลูกรังหนามาก ปัญหาทรัพยากรดินส่วนใหญ่ที่พบจึง
เป็นปัญหาพ้ืนที่มีความลาดชันสูง และเป็นดินตื้น จึงได้คัดเลือกพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-
คลองม่วงเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและ
สภาพปัญหาส าหรับด าเนินการพัฒนาที่ดินตามสภาพปัญหาต่อไป 
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7.2 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหา เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าคลอง
แม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพของลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก
เป็นผลมาจากการคัดเลือกพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ซึ่งอยู่ในลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618)  ซึ่งตั้งอยู่ใน
เขตต าบลเชียงทองและบางส่วนในต าบลแม่ท้อ อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าและเป็น
พ้ืนที่ตัวแทนที่ครอบคลุมสภาพปัญหาด้านกายภาพของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้าที่ส าคัญ  ได้แก่ สภาพ
ภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนสภาพปัญหาต่างๆ ในการใช้ที่ดิน 
(ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2555) 

7.2.1 ที่ตั งและอาณาเขต 
    พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก วงรอบล าดับที่ ตก.6 

(2556) เป็นลุ่มน้ าที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าปิง (รหัส 06) มีเนื้อที่
รวม 159,733 ไร่ ลุ่มน้ านี้อยู่ทางด้านทิศเหนือของลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตต าบล
เชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก อยู่ระหว่าง พิกัด UTM; 1827000 N ถึง พิกัด UTM; 1845000 N และ 
ระหว่าง พิกัด UTM; 502000 E ถึง พิกัด UTM; 529000 E ตามแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:25,000 
ล าดับชุดที่ L7018 ระวางที่ 4842II 4842III มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ (ภาพท่ี 12) 

ทิศเหนือ ติดต่อบ้านหนองปลาไหล ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก 
ทิศใต้  ติดต่อบ้านหนองแดน ต าบลโกสัมพี อ าเภอโกสัมพีนคร      

จังหวัดก าแพงเพชร 
ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านท่าพุทรา บ้านเกาะแก้ว บ้านเกาะใหญ่ บ้านหนองบัว 

ต าบลโกสัมพี  อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 
ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านห้วยเหลือง ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

7.2.2 สภาพภูมิประเทศ 
      สภาพพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก มีพ้ืนที่ลาดเอียง

จากทิศตะวันตกลงมาทางทิศตะวันออก ทางด้านตะวันตกเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพภูมิประเทศเป็น
เนินเขาและภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนด้วยล าห้วยต่างๆ พ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ อยู่สูงจาก
ระดับทะเลปานกลางประมาณ 400-1,200 เมตร จุดสูงสุดอยู่ทางด้านทิศตะวันตก เป็นแนวขอบเขตของ
พ้ืนทีเ่ขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 1,212 เมตร อยู่บริเวณเขตต าบลเชียงทอง 
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เป็นต้นก าเนิดห้วยแม่ยะมา และคลองแม่ยะมา ไหลจากด้านตะวันตกลงไปทางด้าน
ตะวันออกของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ถัดมาทางตะวันออกเป็นพ้ืนที่กลางน้ าซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่
ใช้น้ า มีลักษณะพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์ อยู่สูงจาก
ระดับทะเลปานกลางประมาณ 200-300 เมตร ตอนกลางของพ้ืนที่กลางน้ ามีภูเขา มีความลาดชันมากกว่า 
35 เปอร์เซ็นต์ สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 800 เมตร เป็นต้นก าเนิดคลองม่วงและคลองวังเจ้า 
โดยคลองวังเจ้าอยู่ทางด้านตะวันออกไหลจากยอดเขาในเขตบ้านดงซ่อมลงไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ และ
คลองม่วงอยู่ทางด้านเหนือไหลจากยอดเขาในเขตบ้านน้ าทิพย์ และไหลไปรวมกับคลองวังเจ้าในเขตบ้านวัง
เจ้าและไหลลงสู่แม่น้ าปิงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพ้ืนที่
ปลายน้ าซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลุ่มรับน้ า มีลักษณะพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 
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เปอร์เซ็นต์ จุดต่ าสุดอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 105 เมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
บริเวณบ้านวังเจ้า ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เป็นจุดรวมของล าน้ าที่ส าคัญคือ คลองแม่ยะมา
คลองม่วง คลองวังเจ้า คลองส้มชา และคลองหินแล้วไหลลงสู่แม่น้ าปิงซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า (ภาพที่ 13, 14 และ ภาพที่ 15) 

7.2.3 สภาพภูมิอากาศและสมดุลน  า 
    ลักษณะภูมิอากาศของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก 

ตามระบบการจ าแนกภูมิอากาศของ Köppen (1931) เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Tropical 
savannah climate : Aw) มี 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านทะเลและมหาสมุทรน าไอน้ าขึ้นมา ท าให้มีอากาศชุ่มชื้นและ
ฝนตกชุก ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความแห้งแล้งและความหนาวเย็นลงมา ส าหรับฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายนจะมีอากาศร้อนและอบอ้าว จากข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากสถานี ตรวจอากาศ
จังหวัดตาก ในรอบ 10 ปี (พ.ศ.2546–2555) ที่น ามาใช้เป็นตัวแทนลักษณะภูมิอากาศของเขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก พบว่า มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรวมทั้งปีเท่ากับ 1,100 มิลลิเมตร
ต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 68 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 16) สรุปได้ดังนี้ 

   1) ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรวมตลอดปี 1,100 มิลลิเมตร โดยเดือนกันยายนมีฝนตกมาก
ที่สุดในรอบปี ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 255 มิลลิเมตร และฝนตกน้อยที่สุดในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และ
ธันวาคม ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 4 มิลลิเมตร จ านวนวันที่มีฝนตกตลอดท้ังปีรวม 107 วัน 

   2) อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 28.4 องศาเซลเซียส โดยเดือนเมษายนมีค่าอุณหภูมิ
สูงสุด เฉลี่ย 41.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 21 องศาเซลเซียส และในเดือน
มกราคมอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 14 องศาเซลเซียส 

   3) ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปีเท่ากับ 68 เปอร์เซ็นต์ โดยเดือนตุลาคมมีค่า
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 80 เปอร์เซ็นต์ และในเดือนมีนาคมมีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ าสุดเฉลี่ย 52 
เปอร์เซ็นต ์

   4) ความสมดุลน้ าเพ่ือการเกษตร ศักย์การคายระเหย (Evapotranspiration : 
ETo) ค านวณค่าโดยใช้โปรแกรม Cropwat มาก าหนดจุดกราฟลงบนกระดาษ โดยพิจารณาจากระยะเวลา
ช่วงที่เส้นน้ าฝนอยู่เหนือเส้น 0.5ETo เป็นหลัก เพ่ือหาช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

    (1) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก อยู่ในช่วงตั้งแต่กลางเดือน
เมษายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน โดยในช่วงเดือนตุลาคมหลังจากหมดฝนแล้ว ประมาณ 10-15 วัน จะยังคง
มีความชื้นอยู่ในดินเพียงพอส าหรับปลูกพืชไร่ หรือพืชผักอายุสั้น แต่ควรมีแหล่งน้ าในไร่นาช่วยเสริมการ
เพาะปลูกไว้บ้าง ทั้งนี้ควรวางแผนจัดระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
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      (2) ช่วงเวลาที่มีน้ ามากเกินพอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพืชที่ปลูกให้ได้รับความ
เสียหายจากปัญหาน้ าท่วมได้ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ทางน้ าหรือพ้ืนที่ลุ่มต่ าน้ าท่วมถึงมี 2 ช่วง ได้แก่ ต้น
เดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนมิถุนายน และช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนตุลาคม ดังนั้น เกษตรกร
จึงควรหาแนวทางป้องกันพืชผลจากปัญหาอุทกภัยด้วย 

 (3) ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก คือ ช่วงเวลาที่มีปริมาณน้ าฝน
และการกระจายของฝนน้อย ส่งผลให้ดินมีความชื้นไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช จะอยู่ในช่วงต้น
เดือนพฤศจิกายนต่อไปจนถึงกลางเดือนเมษายนของทุกปีถัดไป แต่ส าหรับพ้ืนที่ที่ได้รับน้ าชลประทาน 
สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได ้
ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลภูมิอากาศเฉลี่ย 10 ปี (ปี พ.ศ.2546-2555) และผลการค านวณค่าศักย์การคาย 
ระเหย ณ สถานีตรวจอากาศ จังหวัดตาก 

เดือน 

ปริมาณ
น้ าฝน
เฉลี่ย 
(มม.) 

จ านวน
วันฝน

ตกเฉลี่ย 
(วัน) 

อุณหภูมิ (°ซ) ความชื้น
สัมพัทธ์
เฉลี่ย 
 (%) 

ศักย์การ
คายระเหย 

(ETo) 
 (มม.) * 

0.5 ศักย์การ
คายระเหย 
(0.5ETo) 
(มม.) * 

สูงสุด
เฉลี่ย 

ต่ าสุด
เฉลี่ย 

เฉลี่ย 

มกราคม 4 1.1 35.6 14.0 24.6 65 96.41 48.21 
กุมภาพันธ ์ 4 0.8 38.8 17.0 27.7 55 102.19 51.09 
มีนาคม 24 3.0 40.8 18.9 30.1 52 123.64 61.82 
เมษายน 68 5.9 41.5 22.6 31.7 57 149.26 74.63 

พฤษภาคม 202 14.6 38.8 23.6 29.7 68 146.07 73.04 
มิถุนายน 132 15.6 36.1 24.1 28.8 73 120.37 60.19 
กรกฎาคม 111 15.6 35.0 23.5 28.5 73 123.22 61.61 
สิงหาคม 89 15.1 35.8 23.8 28.4 72 122.51 61.26 
กันยายน 255 17.1 35.7 23.1 28.1 77 112.83 56.42 
ตุลาคม 191 13.6 34.8 21.6 27.4 80 113.25 56.63 

พฤศจิกายน 16 3.3 35.0 17.2 26.1 74 111.12 55.56 
ธันวาคม 4 1.1 33.9 14.1 24.0 69 101.19 50.59 

รวม 1,100 107 - - - - 1,422.06 711.03 
เฉลี่ย - - 36.8 20.1 28.4 68 - - 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2556) 
หมายเหตุ: * จากการค านวณจากโปรแกรม CropWat สูตร Penman - Monteith 
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        ภาพที่ 16 กราฟสมดุลของน้ าเพ่ือการเกษตรในรอบ 10 ปี จังหวัดตาก ปี พ.ศ.2546-2555 
 

7.2.4 สภาพทางน  าและแหล่งน  า/เขตชลประทาน 
ระบบล าธารในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก มี

รูปแบบการระบายน้ าเป็นแบบกิ่งไม้ (dendritic drainage pattern) เป็นลักษณะโครงข่ายการระบายน้ าที่
ล าน้ าย่อยไหลมารวมกันกับล าน้ าหลัก ลักษณะคล้ายกิ่งไม้หรือเส้นประสาท ดังภาพที่ 17 

ทรัพยากรน้ าบริเวณพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า คลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก 
มีล าน้ าธรรมชาติที่ส าคัญหลายสาย ได้แก่ คลองแม่ยะมา-คลองม่วง ซึ่งคลองแม่ยะมาเกิดจากต้นน้ าห้วยแม่
ยะมา ต าบลแม่อุทัย อ าเภอวังเจ้า มีน้ าไหลตลอดปี มีทิศทางการไหลของน้ าในแนวทิศตะวันตกสู่ทิศ
ตะวันออกและไหลลงสู่แม่น้ าปิง คลองวังเจ้า ต้นน้ าเกิดจากเขาหมีและเขาคุด ไหลลงสู่แม่น้ าปิงที่บ้านวังเจ้า 
อ าเภอวังเจ้า มีน้ าตลอดปีไหลผ่านหุบเขาสูงชันเป็นส่วนใหญ่ ท าให้เกิดพ้ืนที่เกษตรกรรมน้อยนอกจากนี้ก็มี
คลองม่วง คลองส้มชา คลองหิน ซึ่งเป็นล าน้ าสายสั้น แล้วไหลลงสู่แม่น้ าปิงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
และมีอ่างเก็บน้ ากระเปาะและอ่างเก็บน้ าตามธรรมชาติ บริเวณบ้านเด่นคา บ้านปางแสนดี และบ้านมอป่า
ซาง มีพ้ืนที่ 137 ไร่ หรือร้อยละ 0.0858 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน บ่อน้ าในไร่นา มีพ้ืนที่ 235 ไร่ หรือร้อย
ละ 0.1471 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน และห้วยคลอง มีพ้ืนที่ 462 ไร่ หรือร้อยละ 0.2892 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน 

 
 
 
 
 

ช่วงขาดน ้า 
ช่วงเพาะปลูก 

ช่วงน ้ามาก 

ช่วงขาดน ้า 

ช่วงน ้ามาก 

ช่วงขาดน ้า 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



7.2.5 ทรัพยากรป่าไม้ 
 เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า คลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก จ าแนกพ้ืนที่ป่าไม้และเขต

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ 4 เขต (Zone) ดังนี้ (ภาพที่ 18) 
 1) เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (Zone C) 
 เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ก าหนดไว้ เพ่ือการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าหายาก เพื่อการป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจาก
น้ าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา การวิจัย นันทนาการของ
ประชาชนและความมั่นคงของชาติ มีพ้ืนที่ประมาณ 78,875 ไร่ หรือร้อยละ 49.3793 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน 

 2) เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (Zone E) 
 เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ หมายถึง พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก าหนดไว้เพ่ือผลิตไม้ 

และของป่ารวมถึงพ้ืนที่เศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าและการ
จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลน พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาการทรัพยากรป่าไม้ และพ้ืนที่
ประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างทรัพยากร ป่าไม้กับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น ทรัพยากรมนุษย์ 
ทรัพยากรแร่ และทรัพยากรพลังงาน เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ ตลอดทั้งต้อง ไม่
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จ าแนกให้เป็นเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ มีพ้ืนที่ประมาณ 41,254 ไร่ หรือร้อยละ 
25.8269 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  3) เขตพ้ืนที่นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย 
           มีพ้ืนที่ประมาณ 2,943 ไร่ หรือร้อยละ 1.8424 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  4) เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
           หมายความว่า การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐน าที่ดินของรัฐ หรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือ
เวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ท าประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีท่ีดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้
เพ่ือจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและ
สถาบันการเกษตรกรได้เช่าซื้อเช่าเข้าท าประโยชน์โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม  
การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิตและการจ าหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น  มีพ้ืนที่
ประมาณ 36,661 ไร่ หรือร้อยละ 22.9514 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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7.2.6 สภาพการใช้ท่ีดิน 
    ผลการศึกษาข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง 

จังหวัดตาก จากแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 ของส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้
ที่ดิน (2555) พบว่าการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่รวมประมาณ 94,668 ไร่ หรือร้อยละ 59.2664 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน รองลงมาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ปลูกพืชไร่ นาข้าว ไม้ผล ไม้
ยืนต้น พืชสวน และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ตามล าดับ มีเนื้อที่รวมประมาณ 59,940 ไร่ หรือ
ร้อยละ 37.5252 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่รวมประมาณ 3,644 ไร่ หรือ
ร้อยละ 2.2812 ของพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่น้ ามีเนื้อที่รวมประมาณ 834 ไร่ หรือร้อยละ 0.5221 ของพ้ืนทีเ่ขต
พัฒนาที่ดิน และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่รวมประมาณ 647 ไร่ หรือร้อยละ 0.4051 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
(ตารางท่ี 6 และ ภาพที ่19) 

7.2.7 ธรณีวิทยา 
ลักษณะทางธรณีวิทยาในพ้ืนที่ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง (กรม

ทรัพยากรธรณีวิทยา, 2527) แสดงไว้ในภาพที่ 20 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
Q : ตะกอนน้ าพา ทราย ทรายแป้งและดินเหนียว สะสมตัวตามร่องน้ า คันดินแม่น้ า

และแอ่งน้ าท่วมถึง 
Q1 : ตะกอนทราย ทรายแป้งและศิลาแลงที่สะสมตัวบนที่ราบขั้นบันไดตามร่องน้ า 

คันดินแม่น้ าและแอ่งน้ าท่วมถึง 
Gr : หินแกรนิต หินแกรโนโดไรต์ หินไดโอไลต์ หินไรโอไลต์ และหิน ควอร์ต

เฟลสปาร์ 

SD/Sdm/SDc : หินฟิลไลต์ หินฟิลไลต์เนื้อคาร์บอน หินฟิลไลต์เนื้อซิลิกา/หินอ่อนสี
ขาวและสีเทาเนื้อสมานแน่น /หินแกร์ยแวก หินทรายแป้งสีเทาเข้มเนื้อปูนผสม และหินปูนแสดงชั้นบาง 

O : หินปูนเนื้อดิน หินปูนเนื้อทรายและเนื้อทรายแป้งเป็นชั้นดีถึงชั้นหนามาก มี
ชั้นของหินโคลนสลับ หินปูนสีเทาและสีชมพูแทรกสลับด้วยหินดินดานเนื้อปูนผสม และหินดินดานปนทราย 

E : หนิควอต์ไซต์สีขาว สีน้ าตาลเนื้อสมานแน่น หินอาร์โคซิกส์ หินทรายสีน้ าตาล 
เนื้อละเอียดถึงปานกลางแทรกด้วยหินดินดาน  

PE : หินออโธไนส์สีเทาแกมเขียว หินแกรนิตไนส์ หินควอร์ตซ์-เฟลสปาร์ทิคหินไบโอ
ไทต์ชีสต์ และหินควอร์ตซ์ไซต์ และหินแคลก์ซิลิเกต 

TrJ : หินโคลน หินโคลนเนื้อซิลิกา หินทราย หินดินดาน พบซากดึกด าบรรพ์มาก 
หินภูเขาไฟ หินแอนดิไซต์เนื้อแน่นแข็ง หินไรโอไลต์ และหินทัฟฟ์ที่แสดงการไหล 
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ตารางท่ี 6 สภาพการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน เนื อที่ 
  ไร ่ ร้อยละ 

                          1. พื นที่เกษตรกรรม (A) 59,940 37.5252 
 1.1 นาข้าว (A1) 4,445 2.7827 

A101 นา 4,359 2.7289 
A101/A202 นาข้าว/ข้าวโพด 86 0.0538 

                           1.2 พืชไร่  (A2) 47,892 29.9825 
A200 ไร่ร้าง 375 0.2348 
A202 ข้าวโพด 13,776 8.6244 

A202/A229 ข้าวโพด/พริก 9 0.0056 
A203 อ้อย 5,046 3.159 
A204 มันส าปะหลัง 28,617 17.9155 

A204+A407 มันส าปะหลัง+มะม่วง 22 0.0138 
A204+A418 มันส าปะหลัง+ล าไย 47 0.0294 

                            1.3 ไม้ยืนต้น  (A3) 3,110 1.9471 
A301 ไม้ยืนต้นผสม 356 0.2229 
A302 ยางพารา 735 0.4601 

A302/A411 ยางพารา/กล้วย 18 0.0113 
A303 ปาล์มน้ ามัน 180 0.1127 

A303/A415 ปาล์มน้ ามัน/มะละกอ 40 0.0250 
A303/A418 ปาล์มน้ ามัน/ล าไย 54 0.0338 

A304 ยูคาลิปตัส 1,313 0.8220 
A305 สัก 145 0.0908 
A306 สะเดา 24 0.0150 
A315 ไผ่ 164 0.1027 
A318 จามจุรี 14 0.0088 
A319 ตีนเป็ด 50 0.0313 
A322 กฤษณา/กล้วย 7 0.0044 
A323 ตะก ู 10 0.0063 

                           1.4 ไม้ผล  (A4) 4,145 2.5950 
A401 ไม้ผลผสม 599 0.3750 
A402 ส้ม 146 0.0914 
A406 มะพร้าว 8 0.0050 
A407 มะม่วง 52 0.0325 

A407/A418 มะม่วง/ล าไย 25 0.0157 
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ตารางท่ี 6  สภาพการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน เนื อที่ 
A411 กล้วย 403 0.2523 

A411/A418 กล้วย/ล าไย 13 0.0081 
A412 มะขาม 30 0.0188 
A418 ล าไย 2,573 1.6108 
A414 ฝรั่ง 8 0.0050 
A415 มะละกอ 38 0.0238 
A422 มะนาว 215 0.1346 
A426 แก้วมังกร 2 0.0013 
A427 ส้มโอ 31 0.0194 
A429 มะปราง มะยงชิด 2 0.0013 

 1.5 พืชสวน  (A5) 88 0.0551 
A502 พืชผัก 9 0.0056 
A503 ไม้ดอก 54 0.0338 
A509 พืชสมุนไพร 25 0.0157 

   1.6 พืชไร่หมุนเวียน  (A6) 204 0.1277 
A602 พืชไร่หมุนเวียน (ข้าวโพด) 204 0.1277 

 1.7 ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์  
(A7) 

53 0.0332 

A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 53 0.0332 
              1.8 สถานที่เพาะเลี ยงสัตว์น  า  (A9) 3 0.0019 

A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 3 0.0019 
                       2. พื นที่ป่าไม้  (F) 94,668 59.2664 

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 855 0.5353 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 93,609 58.6034 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์ 204 0.1277 

                       3. ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ  (M) 647 0.4051 
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 3 0.0019 
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 598 0.3744 
M103 ไผ่ (ไผ่หนาม) 21 0.0131 
M2 พ้ืนที่ลุ่ม 25 0.0157 
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ตารางท่ี 6 สภาพการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ที่ดิน เนื อที่ 
  ไร ่ ร้อยละ 

 4. พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  (U) 3,644 2.2812 
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 320 0.2003 

U201 หมู่บ้าน 2,367 1.4818 
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา 373 0.2335 
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 287 0.1797 

U405 ถนน 260 0.1628 
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 21 0.0131 
U605 สถานีบริการน้ ามัน 16 0.0100 

 5. พื นที่น  า  (W) 834 0.5221 
W101 แม่น้ าล าคลอง 462 0.2892 
W201 อ่างเก็บน้ า 137 0.0858 
W202 บ่อน้ าในไร่นา 235 0.1471 

รวมเนื อที่ทั งหมด 159,733 100.0000 
ที่มา : ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน (2555) 
 

7.2.8 ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดิน 
จากการศึกษาข้อมูลธรณีวิทยาและข้อมูลทรัพยากรดิน สามารถแบ่งลักษณะทางธรณี

สัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดินในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก ได้ดังนี้ 
   1) ตะกอนน้ าพารูปพัด (alluvium fan) เกิดจากทางน้ าที่ไหลจากหุบเขาชันลงสู่พ้ืนราบ 

เมื่อความเร็วของกระแสน้ าลดลงจนไม่สามารถน าพาตะกอนบางส่วนต่อไปได้ ตะกอนดังกล่าวจึงตกสะสม
บริเวณใกล้กับเนินเขาในลักษณะที่กระจายออกไปรอบข้างเป็นรูปพัด ตะกอนประกอบด้วยชั้นทรายสลับกับ
ชั้นกรวดและดินเคลย์ มีการคัดขนาดปานกลาง มีสีน้ าตาลและน้ าตาลปนเทา มักแสดงลักษณะโครงสร้างชั้น
ตะกอนแบบเรียงขนาดจากเล็กขึ้นไปใหญ่ เป็นบริเวณที่ถัดจาก พ้ืนผิวที่เหลือจากการกร่อนลงมาตามแนว
ของแม่น้ าปิง 

   2) พ้ืนผิวที่เหลือจากการกร่อน (erosion surface) หรือพ้ืนผิวที่เหลือจากการกร่อน
ซอยแบ่ง (dissected erosion surface) วัตถุต้นก าเนิดดินเกิดจากวัตถุเคลื่อนย้ายและวัตถุตกค้างของหิน
อัคนีพวกหินแกรนิต และหินตะกอนพวกหินดินดานและหินทราย  หินแปรพวกหินไนส์ ชีสท์ พบบริเวณ
ตอนกลางของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

      3) เนินเขาและภูเขา (hill and mountain) สภาพภูมิประเทศมีความลาดชันสูง บาง
พ้ืนที่มีความลาดชันสูงมาก คือ มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ภูเขา และเทือกเขา ลักษณะภูเขาเปนแบบ
ภูเขาสูงสลับ  ซับซอน พบมากทางด้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่ลุ่มน้ า กลุมหินที่พบสวนใหญ่มีทั้งหินอัคนี พวก
หินแกรนิต และหินตะกอน หินทราย หินควอร์ตไซต์ หินดินดาน พื้นที่เกือบทั้งหมดยังคงสภาพเป็นป่าไม้ 
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7.2.9 ทรัพยากรดิน 
 ผลการศึกษาข้อมูลดินพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก 

จากแผนที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 ของส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน (2554) พบว่า สามารถ
จ าแนกได้ 16 หน่วยแผนที่ ประกอบด้วย หน่วยแผนที่ดิน 13 หน่วยแผนที่ และหน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 3 
หน่วยแผนที่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 4, 15hi, 21, 33, 36, 38, 46B, 62, 46B/RC, 46C, 46C/RC, 46D/RC, 
46E/RC, RC, U และ W สรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 9 และภาพท่ี 21) 

 1) กลุ่มชุดดินที่ 4 
             มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดหรือดินเหนียวละเอียดมากในพ้ืนที่ราบตะกอนล า

น้ า ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า การพัฒนาการของดินน้อย พบในพ้ืนที่ลุ่มต่ าหรือตะพักล า
น้ าระดับต่ า สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าค่อนข้าง
เลวหรือเลว มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน หน้าดินแตกระแหงกว้างและพบรอยไถลหรือก้อนปูนในหน้าตัดดิน และความ
อุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

             ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว สีด า สีเทาเข้ม หรือสีน้ าตาลปนเทาเข้มมาก มีจุดประสี
น้ าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 6.0-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออน
สูง มีค่าความอ่ิมตัวเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลาง และความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง 

             ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวสีน้ าตาลปนเทาเข้ม สีเทาเข้มหรือสีเทา มีจุดประสี
เหลืองและสีน้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 
7.0-8.0 มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออนสูง มีค่าความ
อ่ิมตัวเบสสูง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลาง และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปาน
กลาง พบรอยแตกระแหงและรอยไถลจากการยืดและหดตัวของดิน บางพ้ืนที่อาจพบก้อนปูนในหน้าตัดดิน 

             ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน้าดินแห้งแข็ง แตกระแหงกว้างและลึก แต่เมื่อดินเปียก
แฉะจะเหนียวติดเครื่องมือ ท าให้ไถพรวนยาก เมื่อดินแห้งรากพืชฉีกขาดได้ง่าย และขาดแคลนน้ าในระยะที่ฝนทิ้ง
ช่วงนาน 

            กลุ่มชุดดินที่ 4 พบ 1 หน่วยแผนที่ ได้แก ่
       หน่วยแผนที่ 4 : กลุ่มชุดดินที่ 4 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 

101 ไร่ หรือร้อยละ 0.0632 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
 2) กลุ่มชุดดินที่ 15hi 
   มีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียดที่มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่าง

ปานกลาง ดินลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าในพ้ืนที่ราบลุ่มหรือพ้ืนที่ตะพักล าน้ า มีการ
พัฒนาการของดินมานาน สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าเลว
หรือค่อนข้างเลว มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดินประมาณ 6.0-7.0 และความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

    ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีน้ าตาลปนเหลือง สีน้ าตาล
ปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้ าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง ความจุ
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แลกเปลี่ยนแคตไออนปานกลาง มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลาง
และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปานกลาง  

   ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาปนน้ าตาล
หรือสีเทา มีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงของศิลาแลงอ่อนปริมาณมากกว่าร้อยละ 5 โดยปริมาตร 
ภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดินประมาณ 6.0-7.0 มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า ความจุแลกเปลี่ยนแคต
ไออนต่ า มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่ า และความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมปานกลาง 

    ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน้าดินแห้งจะแน่นทึบ พ้ืนที่ค่อนข้างดอนจะขาดแคลนน้ าใน
ระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน 

  กลุ่มชุดดินที่ 15 hi พบ 1 หน่วยแผนที่ ได้แก ่
   หน่วยแผนที่ 15hi : กลุ่มชุดดินที่ 15 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ที่ดอน มีเนื้อที่

ประมาณ 44 ไร่ หรือร้อยละ 0.0276 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
3) กลุ่มชุดดินที่ 21 
   มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบที่พบในบริเวณสันดินริมน้ า ดินลึกมาก เกิดจากการทับถม

ของตะกอนล าน้ าในบริเวณส่วนต่ าของสันดินริมน้ า  มีการพัฒนาการของดินน้อย สภาพพ้ืนที่ค่อนข้าง
ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 และความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

   ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน สีน้ าตาลปนเหลือง มีจุดประสี
น้ าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-
7.0 มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออนปานกลาง มีค่าความ
อ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่ าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมต่ า 

  ดินล่างมีเนื้อดินเป็นชั้นดินสลับของดินร่วนปนทราย ดินทรายปนดินร่วนและดินร่วน สีน้ าตาล
หรือสีเทาปนน้ าตาล มีจุดประสีเหลืองและสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีปริมาณ
อินทรียวัตถุต่ า ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออนปานกลาง มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์
ของฟอสฟอรัสต่ าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมต่ า 

  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เสี่ยงต่อการถูกน้ าไหลบ่าท่วมพ้ืนที่ และ
ขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝนทิ้งช่วงนาน 

   กลุ่มชุดดินที่ 21 พบ 1 หน่วยแผนที่ ได้แก ่
   หน่วยแผนที่ 21 : กลุ่มชุดดินที่ 21 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 52 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.0326 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
4) กลุ่มชุดดินที่ 33 
   มีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียดที่พบบริเวณสันดินริมน้ า ดินลึกมาก เกิดจากการทับ

ถมของตะกอนล าน้ าบริเวณสันดินริมน้ าหรือที่ราบตะกอนน้ าพารูปพัด มีการพัฒนาการของดินมานาน พบ
ในพ้ืนที่ดอนที่ดินมีความชื้นแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 
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การระบายน้ าดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ
ดินประมาณ 5.5-6.5 บางพ้ืนที่อาจพบเนื้อดินที่มีผงปูนปนอยู่ในหน้าตัดดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามธรรมชาติปานกลาง 

   ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-6.5 มี
ความอุดมสมบู รณ์ปานกลาง  มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง ความจุแล กเปลี่ ยนแคตไออน 
ปานกลาง มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลางและความเป็น
ประโยชน์ของโพแทสเซียมสูง 

   ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ชั้นดินล่างถัดไปอาจพบดินร่วนปนทราย สี
น้ าตาล สีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ าตาล อาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตร จากผิว
ดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-6.5 มีความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออนปานกลาง มีค่าความอ่ิมตัวเบส
ปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลางและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปานกลาง 
บางพ้ืนที่อาจพบเนื้อดินที่มีผงปูนปนอยู่ในหน้าตัดดิน 

   ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินปกติไม่ค่อยมีปัญหา ในพ้ืนที่ท าการเกษตรติดต่อกันมาเป็น
เวลานานอาจพบชั้นดานแน่นที่เกิดการเกษตรกรรมโดยไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดิน บางพ้ืนที่อาจเสี่ยงต่อการถูก
น้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก 

   กลุ่มชุดดินที่ 33 พบ 1 หน่วยแผนที่ ได้แก ่
    หน่วยแผนที่ 33 : กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 

12,583 ไร่ หรือร้อยละ 7.8775 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
5) กลุ่มชุดดินที่ 36 
   มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดที่มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ดินลึกมาก 

เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ มีการพัฒนาการของดิน
มานาน พบในพ้ืนที่ดอนที่ดินมีความชื้นแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดินประมาณ 5.5-7.0 และความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

   ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาล สีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยา
ดิ น เป็ นกรดจั ดถึ ง เป็ นกรดปานกลาง  มี ค่ า ความ เป็ นกรด เป็ นด่ า งของดินประมาณ 5.5-6.0  
มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออนต่ า มีค่าความอ่ิมตัวเบสปาน
กลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่ าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมต่ า  

   ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ าตาลปนแดงหรือสีน้ าตาล อาจพบจุดประสี
ภายในความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดินประมาณ 5.5-7.0 มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออนต่ า 
มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่ าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียมต่ า 

   ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า พ้ืนที่ลาดชัน มี
ความเสี่ยงต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้ า 
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         กลุ่มชุดดินที่ 36 พบ 1 หน่วยแผนที่ ได้แก ่
     หน่วยแผนที่ 36 : กลุ่มชุดดินที่ 36 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่

ประมาณ 197 ไร่ หรือร้อยละ 0.1233 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
 6) กลุ่มชุดดินที่ 38 
     มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบที่พบในบริเวณสันดินริมน้ าและเป็นชั้นดินสลับ ดินลึก

มาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าบริเวณสันดินริมน้ า มีการพัฒนาการของดินน้อย พบในพ้ืนที่ดอน
ที่ดินมีความชื้นแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ การระบาย
น้ าดีหรือดีปานกลางปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-
7.0 และความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

    ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 6.0-6.5 มีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออนต่ า มีค่าความอ่ิมตัวเบสปาน
กลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลาง และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปานกลาง 

    ดินล่างมีเนื้อดินเป็นชั้นดินสลับของดินร่วนเหนียวปนทราย ดินทรายปนดินร่วนและดิน
ร่วนปนทราย สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลือง อาจพบจุดประสีภายในความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดิน 
มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.5-7.0 มีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออนต่ า มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง 
ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสปานกลาง และความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมปานกลาง 

    ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีเนื้อดินเป็นดินปนทราย พืชที่ปลูกจะขาดแคลนน้ าเร็ว 
บางพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกน้ าไหลหลากท่วมพ้ืนที่ในฤดูฝน  

    กลุ่มชุดดินที่ 38 พบ 1 หน่วยแผนที่ ได้แก่ 
     หน่วยแผนที่ 38 : กลุ่มชุดดินที่ 38 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่

ประมาณ 21 ไร่ หรือร้อยละ 0.0131 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
 7) กลุ่มชุดดินที่ 46 
 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบปริมาณ

มากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน พบเป็นชั้นหนาลึกมากกว่า 100 
เซนติเมตร จากผิวดิน ดินตื้นหรือตื้นมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าหรือเกิดจากการสลายตัวผุพัง
ของหินเนื้อละเอียด มีการพัฒนาการของดินมานาน พบในพ้ืนที่ดอนที่ดินมีความชื้ นแห้งติดต่อกันนาน 
สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์ การระบาย
น้ าดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 4.5-6.5 และความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

 ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว (ปนลูกรังหรือก้อนกรวด) สี
น้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 5.0-5.5 มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออนต่ า 
มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่ าและความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมต่ า 

 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหิน
ปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน เป็นชั้นหนาลึกมากกว่า 
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100 เซนติเมตร สีน้ าตาลปนแดง สีน้ าตาลหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปาน
กลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า 
ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออนต่ า มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่ าและ
ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมต่ า 

 ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า ดินตื้นถึงตื้นมาก 
พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้ า  

 กลุ่มชุดดินที่ 46 พบ 2 หน่วยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 2,525 ไร่ หรือร้อยละ 1.5808 ของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ได้แก่ 

  หน่วยแผนที่ 46B : กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่
ประมาณ 1,237 ไร่ หรือร้อยละ 0.7744 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  หน่วยแผนที่ 46C : กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 
1,288 ไร่ หรือร้อยละ 0.8064 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน  

 8) กลุ่มชุดดินที่ 62 
 พ้ืนที่บริเวณนี้มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันยังไม่มีการส ารวจและ

จ าแนกดิน ลักษณะและสมบัติดินขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่และชนิดของวัตถุต้นก าเนิดดิน โดยทั่วไปประกอบด้วย
ดินตื้นมากถึงลึกมาก มีเนื้อดินเป็นดินร่วนถึงเป็นดินเหนียว หรือมีเศษหิน ก้อนหินปะปนอยู่ในชั้นดินมาก หรือ
พบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนผิวดินการระบายน้ าดีหรือมากเกินไป และพืชพรรณธรรมชาติเป็นป่า 

 ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เกษตรกรรมยากต่อการจัดการดูแลรักษา เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรงและท าลาย
ระบบนิเวศวิทยาของสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ จึงควรมีการศึกษาดินก่อนและท าการเกษตรแบบวนเกษตร เพ่ือ
รักษาระบบนิเวศของป่าไม้ไม่ให้เสื่อมโทรม 

 กลุ่มชุดดินที่ 62 พบ 1 หน่วยแผนที่ ได้แก่ 
  หน่วยแผนที่ 62 : ที่ลาดชันเชิงซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อ

ที่รวมประมาณ 103,110 ไร่ หรือร้อยละ 64.5515 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
 9) กลุ่มชุดดินที่ 46/RC 
 เป็นหน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่มีลักษณะและสมบัติดินตามกลุ่มชุดดินที่ 46 และพ้ืนที่

หินพื้นโผล่ สัดส่วน 50:50 โดยกลุ่มชุดดินที่ 46 มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหิน
ที่มีเหล็กเคลือบปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน พบเป็น
ชั้นหนาลึกมากกว่า 100 เซนติเมตร จากผิวดิน ดินตื้นหรือตื้นมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าหรือ
เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด มีการพัฒนาการของดินมานาน พบในพ้ืนที่ดอนที่ดินมี
ความชื้นแห้งติดต่อกันนาน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 
เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดีหรือดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 และความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

 ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว (ปนลูกรังหรือก้อนกรวด) สี
น้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ประมาณ 5.0-5.5 มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออนต่ า 
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มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่ าและความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซยีมต่ า 

 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหิน
ปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน เป็นชั้นหนาลึกมากกว่า 
100 เซนติเมตร สีน้ าตาลปนแดง สีน้ าตาลหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปาน
กลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 4.5-6.5 มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า 
ความจุแลกเปลี่ยนแคตไออนต่ า มีค่าความอ่ิมตัวเบสปานกลาง ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต่ าและ
ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียมต่ า 

 ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า ดินตื้นถึงตื้นมาก 
พ้ืนที่ลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินและขาดแคลนน้ า  

 กลุ่มชุดดินที่ 46/RC พบ 4 หน่วยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 36,535 ไร่ หรือร้อยละ 22.8725 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ได้แก่ 

  หน่วยแผนที่ 46B/RC : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ และพ้ืนที่หินพ้ืนโผล่ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 23,509 ไร่ หรือร้อยละ 14.7177 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน 

  หน่วยแผนที่ 46C/RC : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ และพ้ืนที่หินพ้ืนโผล่ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 10,056 ไร่ หรือร้อยละ 6.2955 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน 

  หน่วยแผนที่ 46D/RC : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 12-20
เปอร์เซ็นต์ และพ้ืนที่หินพ้ืนโผล่ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 190 ไร่ หรือร้อยละ 0.1189 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน 

  หน่วยแผนที่ 46E/RC : หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 20-35
เปอร์เซ็นต์ และพ้ืนที่หินพื้นโผล่ สัดส่วน 50:50 มีเนื้อที่ 2,780 ไร่ หรือร้อยละ 1.7404 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน 

 10) หน่วยพื นที่เบ็ดเตล็ด 
          หน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่รวม 4,565 ไร่ หรือร้อยละ 2.8579 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
พบ 2 หน่วยแผนที่ ได้แก่ 

  หน่วยแผนที่ RC : พ้ืนที่หินพ้ืนโผล่ มีเนื้อที่ประมาณ 87 ไร่ หรือร้อยละ 0.0545 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  หน่วยแผนที่ U : พ้ืนที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่
ประมาณ 3,644 ไร่ หรือร้อยละ 2.2813 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  หน่วยแผนที่ W : แหล่งน้ า มีเนื้อที่ประมาณ 834 ไร่ หรือร้อยละ 0.5221 ของ
พ้ืนทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 
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ตารางท่ี 7 ค าอธิบายหน่วยแผนที่ทรัพยากรดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก 

หน่วยแผนที่ ค าอธิบาย 
เนื อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

4 กลุ่มชุดดินที่ 4 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 101 0.0632 

15hi กลุ่มชุดดินที่ 15 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ที่ดอน 44 0.0276 

21 กลุ่มชุดดินที่ 21 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 52 0.0326 

33 กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 12,583 7.8775 

36 กลุ่มชุดดินที่ 36 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 197 0.1233 

38 กลุ่มชุดดินที่ 38 มีความลาดชัน 0-2  เปอร์เซ็นต์ 21 0.0131 

46B กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 1,237 0.7744 

46C กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 1,288 0.8064 

62 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 103,110 64.5515 
46B/RC หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 2-5 

เปอร์เซ็นต์ และพ้ืนที่หินพื้นโผล่ สัดส่วน 50:50 23,509 14.7177 
46C/RC หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 5-12 

เปอร์เซ็นต์ และพ้ืนที่หินพื้นโผล่ สัดส่วน 50:50 10,056 6.2955 
46D/RC หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 12-20 

เปอร์เซ็นต์ และพ้ืนที่หินพื้นโผล่ สัดส่วน 50:50 190 0.1189 
46E/RC หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 20-35 

เปอร์เซ็นต์ และพ้ืนที่หินพื้นโผล่ สัดส่วน 50:50 2,780 1.7404 
RC 
U 
W 

พ้ืนที่หินพื้นโผล่ 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
พ้ืนที่น้ า 

87 
3,644 

834 

0.0545 
2.2813 
0.5221 

รวมเนื อที่ทั งหมด 159,733 100.00 
ที่มา  :  ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน (2554) 
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ตารางท่ี 8  เนื้อท่ีกลุ่มชุดดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง 

กลุ่มชุดดิน ค าอธิบาย 
เนื อที่ 

ไร ่ ร้อยละ 

4 กลุ่มชุดดินที่ 4 101 0.0632 

15hi กลุ่มชุดดินที่ 15hi 44 0.0276 

21 กลุ่มชุดดินที่ 21 52 0.0326 

33 กลุ่มชุดดินที่ 33 12,583 7.8775 

36 กลุ่มชุดดินที่ 36 197 0.1233 

38 กลุ่มชุดดินที่ 38 21 0.0131 

46 กลุ่มชุดดินที่ 46 2,525 1.5808 

62 กลุ่มชุดดินที่ 62 103,110 64.5515 

46/RC กลุ่มชุดดินที่ 46/RC 36,535 22.8725 
 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 4,478 2.8064 

RC พ้ืนที่หินพื้นโผล่ 18,354.5 11.4363 
U ชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สิ่งปลูกสร้าง 3,644 2.2813 

W แหล่งน้ า 834 0.5221 

รวม 159,733 100.0000 
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7.2.10  ความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
       การประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ตามวิธีการ

ประเมินของกองส ารวจและจ าแนกดิน (2543) โดยจ าแนกออกเป็น 3 ระดับ พบว่า ความเหมาะสมของดิน
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองวังเจ้า ส าหรับการปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
สามารถสรุปไดด้ังนี้ (ตารางที่ 9 และภาพที่ 22) 

       จากผลการประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจตาม
ตารางที่ 10 สามารถสรุปศักยภาพของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจได้ดังนี้ 

  1) หน่วยแผนที่ 1 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว โดยไม่มีข้อจ ากัด ได้แก่ 
กลุ่มชุดดินที่ 4 มีเนื้อที่ 101 ไร่ หรือร้อยละ 0.0632 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  2) หน่วยแผนที่ 2 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่ดิน
เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 15hi มีเนื้อที่ 44 ไร่ หรือร้อยละ 0.0276 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน 

  3) หน่วยแผนที่ 3 ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว มีข้อจ ากัดรุนแรงที่เนื้อ
ดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า และความอุดมสมบูรณ์ต่ า ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 21 มี
เนื้อท่ี 52 ไร่ หรือร้อยละ 0.0326 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  4) หน่วยแผนที่ 4 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง 
มะม่วง ล าไย มะนาว ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ยูคาลิปตัส และหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยไม่มีข้อจ ากัด ได้แก่ กลุ่มชุด
ดินที่ 33 มีเนื้อที่ 12,583 ไร่ หรือร้อยละ 7.8775 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  5) หน่วยแผนที่ 5 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่
เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายและความอุดมสมบูรณ์ต่ า และดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย มัน
ส าปะหลัง มะม่วง ล าไย มะนาว ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ยูคาลิปตัส และหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 36 มีเนื้อที่ 197 ไร่ หรือร้อยละ 0.1233 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  6) หน่วยแผนที่ 6 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย มันส าปะหลัง มะม่วง 
มะนาว ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ยูคาลิปตัส และหญ้าเลี้ยงสัตว์  โดยไม่มีข้อจ ากัด และดินมีความเหมาะสม
ส าหรับปลูกข้าวโพด และล าไย โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 38 
มีเนื้อที่ 21 ไร่ หรือร้อยละ 0.0131 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  7) หน่วยแผนที่ 7 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่เป็นดินตื้นหรือตื้นมากและความอุดมสมบูรณ์ต่ า และดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูก
ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง มะม่วง ล าไย มะนาว ปาล์มน้ ามัน และยูคาลิปตัส โดยมีข้อจ ากัดรุนแรงที่เป็น
ดินตื้นหรือตื้นมาก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46B มีเนื้อที่ 1,237 ไร่ หรือร้อยละ 0.7744 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน 

  8) หน่วยแผนที่ 8 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่เป็นดินตื้นหรือตื้นมากและความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูก
ข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง โดยมีข้อจ ากัดรุนแรงที่สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดและเป็นดินตื้นหรือ
ตื้นมาก และดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกมะม่วง ล าไย มะนาว ปาล์มน้ ามัน และยูคาลิปตัส โดยมี
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ข้อจ ากัดรุนแรงที่เป็นดินตื้นหรือตื้นมาก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46C มีเนื้อที่รวม 1,288 ไร่ หรือร้อยละ 
0.8064 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  9) หน่วยแผนที่ 9 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่เป็นดินตื้นหรือตื้นมากและความอุดมสมบูรณ์ต่ า และดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูก
ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง มะม่วง ล าไย มะนาว ปาล์มน้ ามัน และยูคาลิปตัส โดยมีข้อจ ากัดรุนแรงที่เป็น
ดินตื้นหรือตื้นมาก และดินไม่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตรในบริเวณพ้ืนที่มีหินพ้ืนโผล่ปะปน ได้แก่ กลุ่ม
ชุดดินที่ 46B/RC มีเนื้อที่ 23,509 ไร่ หรือร้อยละ 14.7177 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  10) หน่วยแผนที่ 10 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา และหญ้าเลี้ยง
สัตว์ มีข้อจ ากัดเล็กน้อยท่ีเป็นดินตื้นหรือตื้นมากและความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูก
ข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง โดยมีข้อจ ากัดรุนแรงที่สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดและเป็นดินตื้นหรือ
ตื้นมาก และดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกมะม่วง ล าไย มะนาว ปาล์มน้ ามัน และยูคาลิปตัส โดยมี
ข้อจ ากัดรุนแรงที่เป็นดินตื้นหรือตื้นมาก และดินไม่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตรในบริเวณพ้ืนที่มีหินพ้ืน
โผล่ปะปน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่  46C/RC มีเนื้อที่ 10,056 ไร่ หรือร้อยละ 6.2955 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  11) หน่วยแผนที่ 11 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา และหญ้าเลี้ยง
สัตว์ มีข้อจ ากัดเล็กน้อยท่ีเป็นดินตื้นหรือตื้นมากและความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูก
ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง มะม่วง ล าไย และมะนาว โดยมีข้อจ ากัดรุนแรงที่สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอน
ชันและเป็นดินตื้นหรือตื้นมาก และดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกปาล์มน้ ามัน และยูคาลิปตัส โดยมี
ข้อจ ากัดรุนแรงที่เป็นดินตื้นหรือตื้นมาก และดินไม่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตรในบริเวณพ้ืนที่มีหินพ้ืน
โผล่ปะปน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46D/RC มีเนื้อที่รวม 190 ไร่ หรือร้อยละ 0.1189 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  12) หน่วยแผนที่ 12 ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย มันส าปะหลัง มะม่วง 
ล าไย มะนาว ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และยูคาลิปตัส โดยมีข้อจ ากัดรุนแรงที่สภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขาและเป็น
ดินตื้นหรือตื้นมาก ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยมีข้อจ ากัดรุนแรงที่สภาพพ้ืนที่เป็น
เนินเขา ดินไม่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด โดยมีข้อจ ากัดรุนแรงมากที่สภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา และดินไม่
เหมาะสมส าหรับท าการเกษตรในบริเวณพ้ืนที่มีหินพ้ืนโผล่ปะปน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46E/RC มีเนื้อที่ 
2,780 ไร่ หรือร้อยละ 1.7404 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  13) หน่วยแผนที่ 13 ดินไม่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตร มีข้อจ ากัดรุนแรงมาก
ที่สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง เหมาะสมแก่การอนุรักษ์เป็นป่าต้นน้ า ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62 มีเนื้อที่ 
103,110 ไร่ หรือร้อยละ 64.5515 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

     14) หน่วยแผนที่ 14 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ พ้ืนที่มีหินพ้ืนโผล่ปะปน (RC) ชุมชนที่
อยู่อาศัย (U) และพ้ืนที่แหล่งน้ า (W) มีเนื้อทีร่วม 4,565 ไร่ หรือร้อยละ 2.8579 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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ตารางท่ี 9 ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก 

กลุ่มชุด
ดิน 

ค าอธิบาย ข้า
ว 

ข้า
วโ

พด
 

อ้อ
ย 

มัน
ส า

ปะ
หล

ัง 

มะ
ม่ว

ง 

ล า
ไย

 

มะ
นา

ว 

ปา
ล์ม

น  า
มนั

 

ยา
งพ

าร
า 

ยูค
าล

ิปต
ัส 

หญ้
าเล

ี ยง
สัต

ว์ 

4 กลุ่มชุดดินท่ี 4 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 1 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 
15hi กลุ่มชุดดินท่ี 15 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ที่ดอน 1m 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 

21 กลุ่มชุดดินท่ี 21 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 2smn 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 

33 กลุ่มชุดดินท่ี 33 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 3d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 กลุ่มชุดดินท่ี 36 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 3d 1sn 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 

38 กลุ่มชุดดินที่ 38 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต ์ 3d 1s 1 1 1 1s 1 1 1 1 1 

46B กลุ่มชุดดินท่ี 46 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ 3d 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 1gn 2g 1gn 

46C กลุ่มชุดดินท่ี 46 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต ์ 3td 2tg 2tg 2tg 2g 2g 2g 2g 1gn 2g 1gn 

62 ที่ลาดชันเชิงซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์ 3td 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 
46B/RC หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 2-5 

เปอร์เซ็นต์ และพื้นทีม่ีหินพ้ืนโผล ่ 3d/3r 2g/3r 2g/3r 2g/3r 2g/3r 2g/3r 2g/3r 2g/3r 1gn/3r 2g/3r 1gn/3r 

46C/RC หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ และพื้นทีม่ีหินพ้ืนโผล ่

3td/3r 2tg/3r 2tg/3r 2tg/3r 2g/3r 2g/3r 2g/3r 2g/3r 1gn/3r 2g/3r 1gn/3r 

46D/RC หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 12-20 
เปอร์เซ็นต์ และพื้นทีม่ีหินพ้ืนโผล ่

3td/3r 2tg/3r 2tg/3r 2tg/3r 2tg/3r 2tg/3r 2tg/3r 2g/3r 1gn/3r 2g/3r 1gn/3r 

46E/RC หน่วยรวมของกลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 20-35 
เปอร์เซ็นต์ และพื้นทีม่ีหินพ้ืนโผล ่

3td/3r 3t/3r 2tg/3r 2tg/3r 2tg/3r 2tg/3r 2tg/3r 2tg/3r 2tg/3r 2tg/3r 2t/3r 

RC พื้นที่หินโผล ่ 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 
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ตารางท่ี 9 ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก (ต่อ) 
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ข้า
ว 

ข้า
วโ

พด
 

อ้อ
ย 

U ชุมชน ท่ีอยู่อาศัย สถานที่ราชการ สิ่งปลูกสร้าง - - - - - - - - - - - - - - 
W แหล่งน้ า - - - - - - - - - - - - - - 

หมายเหต ุ  d  :  การระบายน้ าของดิน (drainage)     g  :  ความลึกที่พบก้อนกรวด 35-60เปอร์เซ็นต์ (เซนติเมตร) (qravel 35-60เปอร์เซ็นต์) 
  n  :  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (nutrient status)    s   :  เนื้อดิน (texture) / ชั้นอนภุาคดนิ (particle size class) 
  t   :  สภาพพื้นที ่(topography)      w  :  น้ าแช่ขัง (water logging) 
  m :  ความเส่ียงต่อการขาดแคลนน้ า (risk of moisture shortage)    r  :   หินพื้นโผล ่ (rockiness) 
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7.2.11 ความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
     การประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ตามวิธีการ

ประเมินของสุวณี (2538) ตามตารางที่ 10 สามารถสรุปศักยภาพของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ได้
ดังนี้ 

1)  การใช้เป็นแหล่งหน้าดิน 
    (1) ดินมีความเหมาะดีส าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 15hi, 21, 

33 และ 38  มีเนื้อที ่12,700 ไร่ หรือร้อยละ 7.9508 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
    (2) ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ ากัดปาน

กลางเรื่องเนื้อดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 36 มีเนื้อที ่197 ไร่ หรือร้อยละ 0.1233 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
          (3) ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ ากัดรุนแรง มีชิ้นส่วนที่

ใหญ่กว่าทรายหยาบ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 46B และ 46C มีเนื้อที่ 2,525 ไร่ หรือร้อยละ 1.5808 ของพ้ืนที่
เขตพัฒนาที่ดิน 

    (4) ดินไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ ากัดรุนแรง มีชิ้นส่วนที่
ใหญ่กว่าทรายหยาบ และพ้ืนที่มีความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 46B/RC, 46C/RC, และ 46D/RC มีเนื้อที่ 
36,622 ไร่ หรือร้อยละ 22.9270 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(5) ดินไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ ากัดรุนแรง มี
ชิ้นส่วนที่ใหญ่กว่าทรายหยาบ และพ้ืนที่มีความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 46E/RC มีเนื้อที่ 2,780 ไร่ หรือ
ร้อยละ 1.7404 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(6) ดินไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับใช้เป็นแหล่งหน้าดิน มีข้อจ ากัดรุนแรง พ้ืนที่
มีความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 62 มีเนื้อที่ 103,110 ไร่ หรือร้อยละ 64.5515 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

    (7) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และ W มีเนื้อที่ 4,565 ไร่ หรือร้อย
ละ 2.8579 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

 2) การใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด 
    (1) ทุกกลุ่มชุดดินไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับใช้เป็นแหล่งทรายและกรวด มี

ข้อจ ากัดรุนแรงมากด้านการจ าแนกดินตามระบบ Unifed และพ้ืนที่บางบริเวณมีหินพื้นโผล่ปะปน มีเนื้อที ่
155,168 ไร่ หรือร้อยละ 97.1966 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

    (2) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และ W มีเนื้อที่ 4,565 ไร่ หรือร้อย
ละ 2.8579 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

3) การใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง 
      (1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง ได้แก่ หน่วย

แผนที่ 46B และ 48C มีเนื้อที่ 2,525 ไร่ หรือร้อยละ 1.5808 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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ตารางท่ี 10 ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก 
 

หน่วย
แผนที่ 

ค าอธิบาย แหล่ง
หน้าดิน 

แหล่ง
ทรายและ

กรวด 

ดินถมหรือ
ดินคันทาง 

เส้นทาง
แนวถนน 

บ่อขุด อ่างเก็บ
น  า

ขนาด
เล็ก 

คันกั น
น  า 

บ่อ
เกรอะ 

โรงงาน
อุตสาหกรร
มขนาดเล็ก 

อาคาร
ต่ าๆ 

การใช้
ยานพาหนะ
ในช่วงฤดูฝน 

4 กลุ่มชุดดินที่ 4 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 3s 4a 3al 3af 1 1 2a 3kh 3da 3da 3sd 
15hi กลุ่มชุดดินที่ 15 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ที่ดอน 1 4a 3a 3a 1 1 2a 3kh 3da 3da 3sd 
21 กลุ่มชุดดินที่ 21 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 1 4a 2ad 3f 2k 2k 2a 3kh 3df 3df 2d 
33 กลุ่มชุดดินที่ 33 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 1 4a 2a 2a 3k 3k 2a 2k 2a 2a 2s 
36 กลุ่มชุดดินที่ 36 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 2s 4a 2a 2a 3k 3k 2a 1 2a 2a 1 
38 กลุ่มชุดดินที่ 38 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 1 4a 2a 2a 3k 3k 2a 1 1 1 1 
46B กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 3g 4a 1 1 3k 3k 1 2k 2a 2a 1 
46C กลุ่มชุดดินที่ 46  มีความลาดชัน  5-12 เปอร์เซ็นต์ 3g 4a 1 1 3k 3k 1 2kt 2at 2at 2t 

46B/RC กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 
และพื้นที่มีหินพื้นโผล่ 

3g/RC 4a/ RC 1/ RC 1/ RC 3k/ RC 3k/RC 1/ RC 2k/RC 2a/RC 2a/RC 1/RC 

46C/RC กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
และพื้นที่มีหินพื้นโผล่ 

3g/RC 4a/ RC 1/ RC 1/ RC 3k/ RC 3k/RC 1/ RC 2kt/RC 2at/ RC 2at/RC 2t/RC 

46D/RC กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 
และพื้นที่มีหินพื้นโผล่ 

3gt/RC 4a/ RC 2t/ RC 2t/ RC 3k/ RC 3kt/RC 1/ RC 3t/RC 3t/ RC 3t/RC 3t/RC 

46E/RC กลุ่มชุดดินที่ 46 มีความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 
และพื้นที่มีหินพื้นโผล่ 

4t/RC 4a/ RC 2t/ RC 3t/ RC 3k/ RC 3kt/RC 1/ RC 3t/RC 3t/ RC 3t/RC 3t/RC 

62 ที่ลาดชนัเชิงซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอรเ์ซ็นต ์ 4t 4a 4t 4t 3p 3t 3a 3t 3t 3t 3t 
RC พื้นที่มีหินพื้นโผล ่ RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 
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ตารางท่ี 10  ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก (ต่อ) 
 

หน่วย
แผนที่ 

ค าอธิบาย แหล่ง
หน้าดิน 

แหล่ง
ทรายและ

กรวด 

ดินถมหรือ
ดินคันทาง 

เส้นทาง
แนวถนน 

บ่อ
ขุด 

อ่างเก็บ
น  าขนาด

เล็ก 

คันกั น
น  า 

บ่อ
เกรอะ 

โรงงาน
อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

อาคาร
ต่ า ๆ 

การใช้
ยานพาหนะ
ในช่วงฤดูฝน 

U ชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สิ่งปลูกสร้าง - - - - - - - - - - - 
W แหล่งน้ า - - - - - - - - - - - 

หมายเหต ุ   a  :  การจ าแนกดินตามระบบ Unifed      
d  :  การระบายน้ าของดิน (drained)   

   f  :  อันตรายจากการถูกน้ าทว่ม (flooding)         
   g  :  ชิ้นส่วนที่ใหญ่กว่าทรายหยาบ (fragments coarser than very coarse sand)      
   h  :  ความลึกของระดับน้ าใต้ดินในฤดูฝน (depth to seasonal / water table)     
   k  :  ความซึมน้ าของดิน (permeability class) 
   l  :  ศักยภาพในการยืดหดตวัของดิน (shrink-swell potential) 
   s  :  เนื้อดิน (texture) 
   t  :  ความลาดชันและความลกึถึงชั้นหนิพื้น (slope and depth to bedrock) 
   p :  การมีก้อนหิน 
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(2) ดินที่มีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง และพ้ืนที่มีหินพ้ืน
โผล่ปะปน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 46B/RC และ 46C/RC มีเนื้อที่ 33,565 ไร่ หรือร้อยละ 21.0132 ของพ้ืนที่
เขตพัฒนาที่ดิน 

(3) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทางมีข้อจ ากัด
ปานกลางด้านการจ าแนกดินตามระบบ Unifed และการระบายน้ าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 21, 33, 36 
และ 38 มีเนื้อที่ 12,853 ไร่ หรือร้อยละ 8.0465 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(4) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทางมีข้อจ ากัด
ปานกลางด้านพ้ืนที่มีความลาดชัน และพ้ืนที่มีหินพ้ืนโผล่ปะปน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 46D/RC และ 46E/RC 
มีเนื้อที่ 2,970 ไร่ หรือร้อยละ 1.8593 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(5) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข้อจ ากัดรุนแรงด้าน
การจ าแนกดินตามระบบ Unifed และศักยภาพในการยืดหดตัวของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 4, และ 15hi  มี
เนื้อที ่145 ไร่ หรือร้อยละ 64.6423 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(6) ดินที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข้อจ ากัด
รุนแรงด้านพ้ืนที่มีความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 62  มีเนื้อที่ 103,110 ไร่ หรือร้อยละ 64.5515 ของ
พ้ืนทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 
           (7) พ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และ W มีเนื้อที ่4,565 ไร่ หรือร้อยละ 
2.8579 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

4)  การใช้เป็นเส้นทางแนวถนน 
 (1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 46B 

และ 46C มีเนื้อที่ 2,525 ไร่ หรือร้อยละ 1.5808 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
 (2) ดินที่มีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน และพ้ืนที่มีหินพื้นโผล่

ปะปน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 46B/RC และ 46C/RC มีเนื้อที่ 33,565 ไร่ หรือร้อยละ 21.0132 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน 

 (3) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ ากัดปาน
กลางด้านการจ าแนกดินตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผนที่ 33, 36 และ  38 มีเนื้อที่ 12,801 ไร่ หรือร้อย
ละ 8.0139 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

 (4) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ ากัดปาน
กลางด้านพ้ืนที่มีความลาดชัน และพ้ืนที่มีหินพ้ืนโผล่ปะปน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 46D/RC มีเนื้อที่ 190 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.1189 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

 (5) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ ากัดรุนแรงด้านการจ าแนก
ดินตามระบบ Unifed อันตรายจากน้ าท่วมหรือน้ าแช่ขัง ได้แก่ หน่วยแผนที่ 4, 15hi และ 21 มีเนื้อที่ 197 
ไร่ หรือร้อยละ 0.1234 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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  (6) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ ากัดรุนแรงมากด้าน
ความลาดชัน และพ้ืนที่มีหินพ้ืนโผล่ปะปน ได้แก่ หน่วยแผนที่รวม 46E/RC มีเนื้อที่ 2,780 ไร่ หรือร้อยละ 
1.7404 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  (7) ดินที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ ากัดรุนแรง
มากด้านความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 62 มีเนื้อที่ 103,110 ไร่ หรือร้อยละ 64.5515 ของ
พ้ืนทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 
               (8) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และ W มีเนื้อที ่4,565 ไร่ หรือร้อยละ 
2.8579 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

5) การใช้เป็นบ่อขุด 
    (1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นบ่อขุด ได้แก่ หน่วยแผนที่ 4 และ 15hi มี

เนื้อท่ี 145 ไร่ หรือร้อยละ 0.0908 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
    (2) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นบ่อขุด มีข้อจ ากัดปานกลาง   

เรื่องความซึมน้ าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 21 มีเนื้อที่ 52 ไร่ หรือร้อยละ 0.0326 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
    (3) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นบ่อขุด มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่องความซึมน้ าของ

ดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 33, 36, 38, 46B และ 46C  มีเนื้อที่ 15,326 ไร่ หรือร้อยละ 9.5948 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน 

    (4) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นบ่อขุด มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่องความซึมน้ าของ
ดิน และการมีก้อนหิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 46B/RC, 46C/RC, 46D/RC, 46E/RC และ 62 มีเนื้อที่ 139,645 
ไร่ หรือร้อยละ 87.4240 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   (5) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นบ่อขุด มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่องการมีก้อนหินที่
ผิวหน้าดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 62 มีเนื้อที่ 103,110 ไร่ หรือร้อยละ 64.5515 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
         (6) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และ W มีเนื้อที ่4,565 ไร่ หรือร้อยละ 
2.8579 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

6) การใช้สร้างเป็นอ่างเก็บน  าขนาดเล็ก 
   (1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส าหรับใช้สร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก ได้แก่ หน่วยแผนที่ 

4 และ 15hi มีเนื้อที่ 145 ไร่ หรือร้อยละ 0.0908 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
   (2) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้สร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก มี

ข้อจ ากัดปานกลาง   เรื่องความซึมน้ าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 21 มีเนื้อที่ 52 ไร่ หรือร้อยละ 0.0326 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   (3) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้สร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่อง
ความซึมน้ าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 33, 36, 38, 46B และ 46C  มีเนื้อที่ 15,326 ไร่ หรือร้อยละ 
9.5948 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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   (4) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้สร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่อง
ความซึมน้ าของดิน และพ้ืนที่มีความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 46B/RC, 46C/RC, 46D/RC และ 46E/RC  
มีเนื้อที่ 36,535 ไร่ หรือร้อยละ 22.8725 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   (5) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้สร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่อง
พ้ืนที่มีความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 62 มีเนื้อที่ 103,110 ไร่ หรือร้อยละ 64.5515 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน 
        (6) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และ W มีเนื้อที ่4,565 ไร่ หรือร้อยละ 
2.8579 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

7) การใช้เป็นคันกั นน  า 
   (1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นคันกั้นน้ า ได้แก่ หน่วยแผนที่ 46B และ 

46C มีเนื้อที่ 2,525 ไร่ หรือร้อยละ 1.5808 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
   (2) ดินที่มีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นคันกั้นน้ า และพ้ืนที่มีหินพ้ืนโผล่ปะปน 

ได้แก่ หน่วยแผนที่ 46B/RC, 46C/RC, 46D/RC และ 46E/RC มีเนื้อที่ 36,535 ไร่ หรือร้อยละ 22.8725 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   (3) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นคันกั้นน้ า มีข้อจ ากัดปานกลาง
ด้านการจ าแนกดินตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผนที่ 4, 15hi, 21, 33, 36 และ 38 มีเนื้อที่ 12,998 ไร่ 
หรือร้อยละ 8.1374 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

 (4) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นคันกั้นน้ า มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่องด้านการจ าแนก
ดินตามระบบ Unifed ได้แก่ หน่วยแผนที่ 62 มีเนื้อที่ 103,110 ไร่ หรือร้อยละ 64.5515 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน 
       (5) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และ W มีเนื้อที ่4,565 ไร่ หรือร้อยละ 
2.8579 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

8) การใช้เป็นบ่อเกรอะ 
   (1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 36 และ 

38 มีเนื้อที่ 218 ไร่ หรือร้อยละ 0.1364 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
   (2) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ ากัดปานกลาง

เรื่องความซึมน้ าของดิน และพ้ืนที่มีความลาดชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 33, 46B และ 46C มีเนื้อที่ 15,209 ไร่ 
หรือร้อยละ 9.5215 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   (3) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ ากัดปานกลาง
เรื่องความซึมน้ าของดิน และความลาดชันของพ้ืนที่ และพ้ืนที่มีหินพ้ืนโผล่ปะปน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 
46B/RC และ 46C/RC มีเนื้อที่ 33,565 ไร่ หรือร้อยละ 21.0132 ของพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 
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   (4) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่องความซึมน้ าของ
ดิน ความลึกของระดับน้ าใต้ดินในช่วงฤดูฝน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 4, 15hi และ 21 มีเนื้อที่ 96 ไร่ หรือร้อย
ละ 0.0602 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   (5) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่องความลาดชัน
ของพ้ืนที ่และพ้ืนที่มหีินพ้ืนโผล่ปะปน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 46D/RC และ 46E/RC มีเนื้อที่ 2,970 ไร่ หรือร้อย
ละ 1.8593 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   (6) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่องความลาดชัน
ของพ้ืนที ่ได้แก่ หน่วยแผนที่ 62 มีเนื้อที่ 103,110 ไร่ หรือร้อยละ 64.5515 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
                (7) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และ W มีเนื้อที ่4,565 ไร่ หรือร้อยละ 
2.8579 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

9) การใช้ส าหรับสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคารต่ าๆ 
   (1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ

อาคารต่ าๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 38 มีเนื้อที่ 21 ไร่ หรือร้อยละ 0.0131 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
   (2) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

และอาคารต่ าๆ มีข้อจ ากัดปานกลางด้านการจ าแนกดินตามระบบ Unifed และพ้ืนที่มีความลาดชัน ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ 33, 36, 46B และ 46C มีเนื้อที่ 15,305 ไร่ หรือร้อยละ 9.5816 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   (3) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
และอาคารต่ าๆ มีข้อจ ากัดปานกลางด้านการจ าแนกดินตามระบบ Unifed และพ้ืนที่มีความลาดชัน และ
พ้ืนที่มีหินพื้นโผล่ปะปน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 46B/RC และ 46C/RC มีเนื้อที่ 33,565 ไร่ หรือร้อยละ 
21.0132 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   (4) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคารต่ าๆ 
มีข้อจ ากัดรุนแรงด้านการจ าแนกดินตามระบบ Unifed การระบายน้ าของดินและอันตรายจากการถูกน้ า
ท่วมขัง ได้แก่ หน่วยแผนที่ 4, 15hi และ 21 มีเนื้อที่ 197 ไร่ หรือร้อยละ 0.1234 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   (5) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคารต่ าๆ 
มีข้อจ ากัดรุนแรงด้านความลาดชันของพ้ืนที่ และพ้ืนที่มีหินพื้นโผล่ปะปน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 46D/RC,  
46E/RC และ 62 มีเนื้อที่ 2,970 ไร่ หรือร้อยละ 1.8593 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   (6) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคารต่ าๆ 
มีข้อจ ากัดรุนแรงเรื่องความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 62 มีเนื้อที่ 103,110 ไร่ หรือร้อยละ 
64.5515 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
       (7) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และ W มีเนื้อที ่4,565 ไร่ หรือร้อยละ 
2.8579 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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10) การใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน 
   (1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน ได้แก่ หน่วย

แผนที่ 36, 38 และ 46B มีเนื้อที่ 1,455 ไร่ หรือร้อยละ 0.9108 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
     (2) ดินที่มีความเหมาะสมดีส าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน และพ้ืนที่มีหิน

พ้ืนโผล่ปะปน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 46B/RC มีเนื้อที่ 23,509 ไร่ หรือร้อยละ 14.7177 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน 

    (3) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มีข้อ 
จ ากัดปานกลางเรื่องเนื้อดิน การระบายน้ าของดิน และความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 21, 33 
และ 46C มีเนื้อที่ 13,923 ไร่ หรือร้อยละ 8.7165 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   (4) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มีข้อ 
จ ากัดปานกลางด้านความลาดชันของพ้ืนที่ และพ้ืนที่มีหินพ้ืนโผล่ปะปน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 46C/RC มีเนื้อที่ 
10,056 ไร่ หรือร้อยละ 6.2955 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   (5) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มีข้อจ ากัดรุนแรง
เรื่องการระบายน้ าของดิน และเนื้อดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 4 และ 15hi มีเนื้อที่ 145 ไร่ หรือร้อยละ 
0.0908 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   (6) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มีข้อจ ากัดรุนแรง
ด้านความลาดชันของพ้ืนที่ และพ้ืนที่มีหินพื้นโผล่ปะปน ได้แก่ หน่วยแผนที่ 46D/RC และ 46E/RC มีเนื้อที่ 
2,970 ไร่ หรือร้อยละ 1.8593 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

     (7) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มีข้อจ ากัดรุนแรง
ด้านความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 62 มีเนื้อที่ 103,110 ไร่ หรือร้อยละ 64.5515 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน 
            (8) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ RC, U และ W มีเนื้อที่ 4,565 ไร่ หรือร้อย
ละ 2.8579 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

7.2.12 ปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางแก้ไข 
       จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะ

มา-คลองม่วง จังหวัดตาก สามารถสรุปปัญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ดังนี้ 
(ภาพท่ี 23) 

       1) ปัญหาดินตื น มีเนื้อที่รวม 39,060 ไร่ หรือร้อยละ 24.4533 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน ชั้นลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหิน พบภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เป็นอุปสรรคต่อ
การชอนไชของรากพืช ท าให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดินนี้มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ า และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่ า ในพ้ืนที่มีความลาดชัน มีการกร่อนดิน และในพ้ืนที่มีหินพ้ืนโผล่เป็นอุปสรรคต่อการท าเขต
กรรม ยากต่อการเตรียมดินและการไถพรวนดิน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
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   1.1 ดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหิน ได้แก่บริเวณที่พบกลุ่มชุด
ดินที่ 46B และ 46C มีเนื้อที่ 2,525 ไร่ หรือร้อยละ 1.5808 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน  

   1.2 ดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวด หรือเศษหินปะปนกับหินพ้ืนโผล่ ได้แก่
บริเวณที่พบกลุ่มชุดดินที่ 46B/RC, 46C/RC, 46D/RC และ 46E/RC มีเนื้อที่ 36,535 ไร่ หรือร้อยละ 
22.8725 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน  

แนวทางการแก้ไข 
(1) การปลูกพืชไร่ 
     เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนามากกว่า 25 เซนติเมตร จัดระบบการ

ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี โดยให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วยปรับปรุงบ ารุงดินและความอุดม
สมบูรณ์ของดิน โดยการไถคลุกเคล้าปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 1-2 ตันต่อไร่ หรือปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ถั่ว
พร้า ถั่วพุ่ม หรือปอเทืองโดยหว่านเมล็ดถั่วพร้าอัตรา 10-12 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดถั่วพุ่มอัตรา 8-10 กิโลกรัม
ต่อไร่ หรือปอเทือง อัตรา 6-8 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบในระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูก
พืช ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน ควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม เช่น การไถพรวนและปลูกพืช
ตามแนวระดับขวางความลาดชัน ท าแนวรั้วหญ้าแฝก เพ่ือช่วยชะลอความเร็วของน้ าบนผิวหน้าดิน การปลูก
พืชหมุนเวียน การปลูกพืชสลับเป็นแถบหรือโดยวิธีกลร่วมกับวิธีพืช พัฒนาแหล่งน้ าเสริมในการเพาะปลูก 
และเลือกปลูกพืชที่มีระบบรากตื้น 

(2) การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 
     ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกด้วย

หน้าดินที่ไม่มีลูกรัง ก้อนกรวดและก้อนหินร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อหลุม 
ถ้าดินเป็นกรดจัด ปรับปรุงโดยการใช้ปูนโดโลไมท์หว่านให้ทั่วแปลงพร้อมปุ๋ยอินทรีย์ ไถกลบแล้วปล่อยทิ้งไว้
ประมาณ 20 วันก่อนปลูกพืช ใช้น้ าหมักชีวภาพร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสมตามชนิดพืชที่ปลูก
ในช่วงการเจริญเติบโตก่อนและหลังเก็บผลผลิต บริเวณที่มีความลาดชันควรมีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ าอย่างเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น ปลูกพืชปุ๋ยสด ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ในสภาพ
พ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ส่วนสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นลูกคลื่น
ลอนชัน ควรเพิ่มมาตรการที่จะช่วยชะลอความเร็วในการไหลของน้ าโดย วิธีการสร้างคันดิน การท าขั้นบันได 
ท าคูน้ าขอบเขา ท าฐานปลูกหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในพื้นทีป่ลูก      

  ในบริเวณพ้ืนที่มีหินพ้ืนโผล่ ยากต่อการท าการเกษตร ควรคงสภาพเป็นป่าตาม
ธรรมชาติ เพ่ือเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 

  2) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเนื้อที่รวม 249 ไร่ หรือร้อยละ 0.1559 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน เนื่องจากวัตถุต้นก าเนิดดินมีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติน้อย ประกอบกับ
เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้มีการปรับปรุงบ ารุงดิน
เท่าท่ีควร ท าให้ดินเสื่อมโทรมเป็นผลให้พืชเจริญเติบโตช้า ผลผลิตตกต่ า ได้แก่  

   2.1 พ้ืนที่ลุ่ม บริเวณที่พบกลุ่มชุดดินที่ 21 มีเนื้อที่ 52 ไร่ หรือร้อยละ 
0.0326 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   2.2 พ้ืนที่ดอน บริเวณท่ีพบกลุ่มชุดดินที่ 36 มีเนื้อที่ 197 ไร่ หรือร้อยละ 
0.1233 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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 แนวทางการแก้ไข 
 การจัดการดินในพ้ืนที่ลุ่ม 

(1) การปลูกข้าว 
     เตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่ เหมาะสม

ปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ไถกลบตอซัง ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 
สัปดาห์หรือก่อนปลูก หว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน แล้วจึงปลูกข้าวเพ่ือเพ่ิมธาตุ
อาหารพืช ช่วยให้ดินร่วนซุยและข้าวมีการแตกกอดีขึ้น ถ้าดินเป็นกรดจัดมากปรับปรุงโดยการไถคลุกเคล้า
ปูนโดโลไมต ์อัตรา 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ ทิ้งไว้ 15 วันก่อนปลูก ใช้น้ าหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิม
ธาตุอาหารพืชตามค าแนะน าที่ได้จากการน าดินไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

(2) การปลูกพืชไร่ ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น 
           หากต้องการเปลี่ยนจากสภาพพ้ืนที่นามาปลูกพืชไร่อย่างถาวร ควร

สร้างคันดินอัดแน่นล้อมรอบพ้ืนที่ ยกร่องแบบถาวรให้มีสันร่องกว้าง 6-8 เมตร โดยให้สันร่องสูงกว่าระดับ
น้ าที่เคยท่วมถึง มีคูระบายน้ ากว้าง 1-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ย
สด ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วันหลังปลูกหรือออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ หรือไถกลบปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกอัตรา 
1-2 ตันต่อไร่ ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์ ในพ้ืนที่ที่ดินเป็นกรดจัดมาก ใช้ปูนโดโลไมต์ 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ 
หรือ 0.5-1.0 กิโลกรัมต่อหลุม เพ่ือเพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ถ้าปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 
ควรขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร และปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 15-25 
กิโลกรัมต่อหลุม ใส่ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูกร่วมกับการใช้น้ าหมักชีวภาพร่วมกับการใช้ปูนโดโลไมต์ ถ้าดิน
เป็นกรดเพ่ิมขึ้น ควรมีการจัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ก่อนปลูกพืชมีระบบอนุรักษ์ดิน
และน ้าที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด วัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าและระบบการให้น้ าในแปลงปลูกพืช ไว้ใช้ในช่วงที่
พืชขาดน้ า 

การจัดการดินในพ้ืนที่ดอน 
(1) การปลูกพืชไร่ 

       ควรมีการจัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี มีการปลูก
พืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วย หรือปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 1-2 ตันต่อไร่ หรือหว่านเมล็ดถั่วพร้า 
อัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดถั่วพุ่มอัตรา 6-8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปอเทืองอัตรา 4-6 กิโลกรัมต่อไร่ ไถ
กลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืชมีระบบอนุรักษ์ดินและน ้าที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ 
เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็น
แถบ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในพ้ืนทีป่ลูก 

(2) การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้น 
       ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร หรือ 75x75x75 

เซนติเมตร หรือถึงชั้นหินปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 20-35 กิโลกรัมต่อหลุม ใช้ปุ๋ยเคมี
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ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพตามชนิดพืชที่ปลูกในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ถ้าดินเป็นกรด
มาก ปรับปรุงด้วยการใส่ปูนโดโลไมต์ อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อต้น มีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ เช่น ปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท า
ฐานปลูกหญ้าแฝกเฉพาะต้น เป็นต้น พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในพื้นท่ีปลูก 

      3) ปัญหาพื นที่มีความลาดชันสูง พ้ืนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มี
การกร่อนดินมาก การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นป่าไม้ไม่เหมาะที่จะน ามาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ได้แก่ 
บริเวณท่ีพบกลุ่มชุดดินที่ 62 มีเนื้อที่รวม 103,110 ไร่ หรือร้อยละ 64.5515 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

 แนวทางการแก้ไข 
 ก าหนดให้พ้ืนที่นี้เป็นเขตอนุรักษ์ ควรสงวนและรักษาไว้ให้คงสภาพเป็นป่าตาม

ธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร บริเวณป่าเสื่อมโทรมควรมีการปลูกป่าทดแทน 
      4) ปัญหาพื นที่มีหินพื นโผล่ ในพ้ืนที่มีหินพื้นโผล่ เป็นอุปสรรคต่อการท าเขตกรรม 

ยากต่อการเตรียมดิน และการไถพรวนดิน ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน มีการกร่อนดินมาก ควรคงสภาพเป็นป่า
ตามธรรมชาติ เพ่ือเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร ได้แก่ บริเวณที่พบหน่วยแผนที่ RC มีเนื้อที่รวมประมาณ 87 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.0545 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

 แนวทางการแก้ไข 
 ควรคงสภาพเป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร บริเวณป่าเสื่อมโทรม

ควรมีการปลูกป่าทดแทน 
     5) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีเนื้อที่รวม 12,749 ไร่ หรือร้อยละ 7.9814 

ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ดินมีธาตุอาหารและมีความสามารถในการปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อพืชในระดับปานกลาง และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ได้มีการ
ปรับปรุงดินเท่าที่ควร ท าให้ดินเสื่อมโทรมและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าลงได้  

   5.1 พ้ืนที่ลุ่ม ได้แก่ บริเวณที่พบกลุ่มชุดดินที่ 4 และ 15hi มีเนื้อที่รวม 
145 ไร่ หรือร้อยละ 0.0908 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

   5.2 พ้ืนที่ดอน ได้แก่ บริเวณที่พบกลุ่มชุดดินที่ 33 และ 38 มีเนื้อที่รวม 
12,604 ไร่ หรือร้อยละ 7.8906 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  แนวทางการแก้ไข 
การจัดการดินในพ้ืนที่ลุ่ม 

(1) การปลูกข้าว 
     เตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่ เหมาะสม

ปรับปรุงดินด้วยน้ าหมักชีวภาพ ไถกลบตอซัง ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 
สัปดาห์ หรือ ก่อนปลูกหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด แล้วไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน แล้วจึงปลูกข้าวเพ่ือเพ่ิม
ธาตุอาหารพืช ช่วยให้ดินร่วนซุย และข้าวมีการแตกกอดีขึ้น ถ้าดินเป็นกรดจัดมากปรับปรุงโดยการไถ
คลุกเคล้าปูนโดโลไมต์ อัตรา 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ ทิ้งไว้ 15 วันก่อนปลูก ใช้น้ าหมักชีวภาพร่วมกับ
ปุ๋ยเคมเีพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารพืชตามค าแนะน าที่ได้จากการน าดินไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
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(2) การปลูกพืชไร่ ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น 
           หากต้องการเปลี่ยนจากสภาพพ้ืนที่นามาปลูกพืชไร่อย่างถาวร ควร

สร้างคันดินอัดแน่นล้อมรอบพ้ืนที่ ยกร่องแบบถาวรให้มีสันร่องกว้าง 6-8 เมตร โดยให้สันร่องสูงกว่าระดับ
น้ าที่เคยท่วมถึง มีคูระบายน้ ากว้าง 1-1.5 เมตร ลึก 0.5-1 เมตร ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสด 
ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วันหลังปลูกหรือออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ หรือไถกลบปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกอัตรา 1-2 
ตันต่อไร่ ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์ ในพ้ืนที่ที่ดินเป็นกรดจัดมาก ใช้ปูนโดโลไมต์ 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ 
หรือ 0.5-1.0 กิโลกรัมต่อหลุม เพ่ือเพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ถ้าปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 
ควรขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร และปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 15-25 
กิโลกรัมต่อหลุม ใส่ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก ร่วมกับการใช้น้ าหมักชีวภาพ ร่วมกับการใช้ปูนโดโลไมต์ถ้าดิน
เป็นกรดเพ่ิมขึ้น ควรมีการจัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ก่อนปลูกพืชมีระบบอนุรักษ์ดิน
และน ้าที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น ปลูกพืชปุ๋ยสด ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ วัสดุคลุม
ดิน พัฒนาแหล่งน้ าและระบบการให้น้ าในแปลงปลูกพืช ไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า 

การจัดการดินในพ้ืนที่ดอน 
 (1) การปลูกพืชไร่ 

        ควรมีการจัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี มีการปลูก
พืชบ ารุงดินร่วมอยู่ด้วย หรือปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 1-2 ตันต่อไร่ หรือหว่านเมล็ดถั่วพร้า 
อัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดถั่วพุ่มอัตรา 6-8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปอเทืองอัตรา 4-6 กิโลกรัมต่อไร่ ไถ
กลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืชมีระบบอนุรักษ์ดินและน ้าที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ 
เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็น
แถบ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในพ้ืนทีป่ลูก 

 (2) การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้น 
        ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร หรือ 75x75x75 

เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 20-35 กิโลกรัมต่อหลุม ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับน้ า
หมักชีวภาพตามชนิดพืชที่ปลูก ในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ถ้าดินเป็นกรดมาก 
ปรับปรุงด้วยการใส่ปูนโดโลไมต์ อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อต้น มีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ เช่น ปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าฐาน
ปลูกหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในพื้นท่ีปลูก 

6) พื นที่อ่ืนๆ ได้แก่ ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่รวม
ประมาณ 4,478 ไร่ หรือร้อยละ 2.8034 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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7.2.13 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่ เขต
พัฒนาที่ดินลุ่มน  าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก 

การศึกษาและวิเคราะห์ สภาพพ้ืนที่ ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน สภาพการใช้ที่ดิน ปัญหา
ทรัพยากรดิน ท าให้ทราบถึงข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะ
มา-คลองม่วง จังหวัดตาก โดยสภาพพ้ืนที่ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า มีลักษณะราบเรียบถึงภูเขา มีล า
น้ าส าคัญ 2 สาย สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดินตื้นถึงชั้น
ลูกรังหรือเศษหิน ปัญหาทรัพยากรดินส่วนใหญ่ที่พบจึงเป็นปัญหาดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นลูกรังหรือเศษหิน 
มีหินพื้นโผล่ และพ้ืนที่มีความลาดชันสูง จากนั้นท าการคัดเลือกพ้ืนที่ภายในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลอง
แม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก เพ่ือก าหนดเขตพ้ืนที่ด าเนินการโดยคัดเลือกพ้ืนที่ท าการเกษตรที่มีปัญหา 
เช่น ปัญหาทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรในพ้ืนที่ จึงได้คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง 
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เป็นตัวแทนของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก 
เพ่ือศึกษาลักษณะและสมบัติของทรัพยากรดิน สภาพการใช้ที่ดิน ปัญหาทรัพยากรดินและประเมินความ
เหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และความเหมาะสมของดินส าหรับงานทางด้านปฐพี
กลศาสตร์ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ดินเพ่ือเป็นพ้ืนที่สาธิต ดูงาน ด้านการพัฒนาที่ดินตาม
สภาพปัญหาของพ้ืนที่ต่อไป 

7.3 พื นที่ด าเนินการ บ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  
7.3.1 ที่ตั งและอาณาเขต 

    พ้ืนที่ด าเนินการ บ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีเนื้อที่
รวม 4,822 ไร่ อยู่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า 
(รหัส 0618) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าปิง (รหัส 06) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดตากไปทางทิศตะวันออก 

ประมาณ 18 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่าง พิกัด UTM; 1839000 N ถึง พิกัด UTM; 1844000 N และระหว่าง 

พิกัด UTM; 519500 E ถึง พิกัด UTM; 523000 E ตามแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 มีอาณาเขต

ติดต่อดังนี้ (ภาพที่ 24) 
     ทิศเหนือ  จดบ้านลาดยาว ต าบลนาโบสถ์ อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
     ทิศใต้  จดบ้านเด่นดวง และบ้านปางแสนดี ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า 

จังหวัดตาก 
     ทิศตะวันออก จดบ้านเด่นคา ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก 

ทิศตะวันตก  จดบ้านหนองปลาไหล ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
7.3.2 สภาพภูมิประเทศ 

    พ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มี
ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบเรียบจนถึงพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด โดยมีด้านสูงอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
พ้ืนที่ ซึ่งสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 140-148 เมตร แล้วลาดเทมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของพ้ืนที่ ซึ่งอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 116-120 เมตร ครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ด้านตะวันออกมี
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สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบสลับกับสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยและลูกคลื่นลอนลาด 
อีกครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ด้านตะวันตกมีสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดสลับกับสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย 
ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีคลองม่วงเป็นล าน้ าที่ส าคัญไหลผ่านพื้นที่ ซึ่งไหลจากเนินเขา
และภูเขาสูงทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางด้านทิศตะวันออกตามแนวขอบเขตของพ้ืนที่ (ภาพที่ 25, 26 
และ ภาพที่ 27) 

  7.3.3 สภาพทางน  าและแหล่งน  า 
พ้ืนที่ด าเนินการ บ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก อยู่นอก

เขตชลประทาน แต่มีล าน้ าที่ส าคัญคือ คลองม่วง อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่ มีระยะทาง 3.6 
กิโลเมตร ซึ่งจะมีน้ าขังตลอดปีเป็นช่วงๆ บริเวณที่ลึกของคลองมีน้ าขังตลอดปี รวมถึงมีแหล่งน้ าธรรมชาติ
และแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น เช่น อ่างเก็บน้ ากระเปาะ หนองน้ า สระเก็บน้ า บ่อน้ าในไร่นา เป็นต้น เกษตรกร
สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยสูบน้ าขึ้นมาใช้โดยเฉพาะกับไม้ผล (ภาพที่ 28) 

7.3.4 ธรณีวิทยา 
    ลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอ

วังเจ้า จังหวัดตาก (กรมทรัพยากรธรณี, 2527) ดังภาพที่ 29 มีรายละเอียดดังนี้  
Q1 : ตะกอนทราย ทรายแป้งและศิลาแลงที่สะสมตัวบนที่ราบขั้นบันไดตามร่องน้ า 

คันดินแม่น้ าและแอ่งน้ าท่วมถึง 
Gr : หินแกรนิต หินแกรโนโดไรต์ หินไดโอไลต์ หินไรโอไลต์ และหิน ควอร์ต

เฟลสปาร์ 
7.3.5 ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดิน 

        จากการศึกษาข้อมูลธรณีวิทยาและข้อมูลทรัพยากรดิน และการศึกษาในภาคสนาม 
พบว่า ลักษณะธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดินในพ้ืนที่ด าเนินการ สามารถแบ่งลักษณะทางธรณีสัณฐาน
และวัตถุต้นก าเนิดดินในพ้ืนที่ด าเนินการ แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

  1) ตะกอนน้ าพารูปพัด (Alluvium fan) เกิดจากทางน้ าที่ไหลจากหุบเขาชันลงสู่
พ้ืนราบ เมื่อความเร็วของกระแสน้ าลดลงจนไม่สามารถน าพาตะกอนบางส่วนต่อไปได้ ตะกอนดังกล่าวจึงตก
สะสมบริเวณใกล้กับเนินเขาในลักษณะที่กระจายออกไปรอบข้างเป็นรูปพัด ตะกอนประกอบด้วยชั้นทราย
สลับกับชั้นกรวดและดินเคลย์ มีการคัดขนาดปานกลาง มีสีน้ าตาลและน้ าตาลปนเทา มักแสดงลักษณะ
โครงสร้างชั้นตะกอนแบบเรียงขนาดจากเล็กข้ึนไปใหญ่  

  2) พ้ืนผิวที่เหลือจากการกร่อน (erosion surface) หรือพ้ืนผิวที่เหลือจากการ
กร่อนซอยแบ่ง (dissected erosion surface) วัตถุต้นก าเนิดดินเกิดจากวัตถุเคลื่อนย้ายและวัตถุตกค้าง
ของหินอัคนีพวกหินแกรนิต และหินตะกอนพวกหินดินดานและหินทราย  พบบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่
ด าเนินการ   
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ภาพที่ 26  แผนที่เส้นชั้นความสูงพ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
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ภาพที่ 27  แผนที่ความลาดชันพื้นที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
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ภาพที่ 28  แผนที่สภาพทางน้ าและแหล่งน้ าพ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
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ภาพที ่29 แผนที่ธรณีวิทยา พ้ืนที่ด าเนินการ... 
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7.3.6  สภาพการใช้ท่ีดิน 
     จากการส ารวจสภาพการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียง

ทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 4,173 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 
86.5408 ของพ้ืนที่ด าเนินการ รองลงมาเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 468 ไร่ หรือร้อยละ 9.7055 ของ
พ้ืนที่ด าเนินการ พ้ืนทีแ่หล่งน้ า 161 ไร่ หรือร้อยละ 3.3389 ของพ้ืนที่ด าเนินการ พ้ืนที่ป่าไม้  มีเนื้อที่ 13 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.2696 ของพ้ืนที่ด าเนินการ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 7 ไร่ หรือร้อยละ 0.1452 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ สามารถสรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 12 และภาพท่ี 30) 

1) ข้าว มีเนื้อที่ 333 ไร่ หรือร้อยละ 6.9058 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
2) พืชไร่ มีเนื้อที่ 3,481 ไร่ หรือร้อยละ 72.1900 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

ประกอบด้วย ข้าวโพด และมันส าปะหลัง  
3) ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 158 ไร่ หรือร้อยละ 3.2766 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

ประกอบด้วย ไม้ยืนต้นผสม ยางพารา และยูคาลิปตัส 
4) ไม้ผล มีเนื้อที่ 201 ไร่ หรือร้อยละ 4.1684 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

ประกอบด้วย ไม้ผลผสม กล้วย ล าไย และมะนาว 
5) พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่  13 ไร่ หรือร้อยละ 0.2696 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

ประกอบด้วย ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 
6) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 7 ไร่ หรือร้อยละ 0.1452 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

ประกอบด้วย สันอ่างเก็บน้ า บ่อขุด และพ้ืนที่รกร้าง 
7) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 468 ไร่ หรือร้อยละ 9.7055 ของพ้ืนที่

ด าเนินการ ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัยหมู่บ้านเด่นวัว โรงเรียนบ้านเด่นวัว และวัด 
8) พ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ 161 ไร่ หรือร้อยละ 3.3389 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

ประกอบด้วยคลองธรรมชาติ อ่างเก็บน้ า และบ่อน้ าในไร่นา  
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ตารางท่ี 11  สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
 

หน่วยแผนที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื อที่ (ไร่) เนื อที่ (ร้อยละ) 
 พื นที่เกษตรกรรม 4,173 86.5408 

A1 พื นที่นา 333 6.9058 
A101 นาข้าว 333 6.9058 

A2 พืชไร่ 3,481 72.1900 
A202 ข้าวโพด 196 4.0647 
A204 มันส าปะหลัง 3,285 68.1253 

A3 ไม้ยืนต้น 158 3.2766 
A301 ไม้ยืนต้นผสม 98 2.0323 
A302 ยางพารา 21 0.4355 
A304 ยูคาลิปตัส 39 0.8088 

A4 ไม้ผล 201 4.1684 
A401 ไม้ผลผสม 38 0.7881 
A411 กล้วย 32 0.6636 
A413 ล าไย 20 0.4148 
A422 มะนาว 111 2.3019 

F2 พื นที่ป่า 13 0.2696 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 13 0.2696 

M พื นที่เบ็ดเตล็ด (สันอ่างเก็บน  า) 7 0.1452 
U พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 468 9.7055 

U201 หมู่บ้าน บ้านเด่นวัว 397 8.2331 
U3 โรงเรียนบ้านเด่นวัว วัดป่าเรไลย์ วัดถ้ าวิเศษ 71 1.4724 

W พื นที่แหล่งน  า 161 3.3389 
W201 อ่างเก็บน้ ากระเปาะ 60 1.2443 
W202 บ่อน้ าในไร่นา 101 2.0946 

 รวมเนื อที่ทั งหมด 4,822 100.0000 
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ภาพที ่30 แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ด าเนินการ... 
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7.3.7 ทรัพยากรดินและการจ าแนกดิน 
    ทรัพยากรดิน ที่พบในพ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า 

จังหวัดตาก พบ 24 หน่วยแผนที่ ประกอบด้วย 1 ชุดดิน 8 ดินคล้าย และ 3 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ดังนี้ (ตารางที่ 
12 และตารางท่ี 13 และภาพที่ 31) 

      (1.1) ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีจุดประสีเทาและดินร่วนละเอียด (Alluvial 
Complex gray mottle and fine loamy variant : AC-gm,fl) 

          การจ าแนกดิน : Fine-loamy, mixed, semiactive isohyperthermic 
Aquic Dystrustepts. 

          สัณฐานดิน : ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีจุดประสีเทาและดินร่วนละเอียด 
พบบริเวณท่ีราบลุ่มระหว่างเนินเขาหรือหุบเขา เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึง
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ ดินนี้มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด พบชั้นก้อน
กรวดหนาแน่นปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน มี
การระบายน้ าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว มีความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ช้า อัตราการไหลบ่าของน้ าบนผิว
ดินช้า และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

          ดินบนหนา 15-20 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลหรือสี
น้ าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปาน
กลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 

          ดินล่างมีเนื้อดินเป็นชั้นสลับของดินร่วนเหนียวปนทรายและดินร่วน ดิน
ตอนบนมีสีน้ าตาลปนเทา พบจุดประสีเทา ดินตอนล่างมีสีน้ าตาลปนเทา พบจุดประสีเทาและสีเหลือง 
ภายในความลึก 75 เซ็นติเมตรจากผิวดิน และพบชั้นก้อนกรวดหนาแน่น ปริมาณร้อยละ 35-50 โดย
ปริมาตร ในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 

          การใช้ที่ดินในปัจจุบันใช้ปลูกข้าว 
 

 
 
 
 

 

124 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 
125 

  ค่าวิเคราะห์ดิน 
ความลึก 
(cm) 

OM 
(%) 

P 
(ppm) 

 K 
(ppm)  

pH 
BS 
(%) 

CEC 
(cmol/kg) 

0-20 1.1 10 52 5.4 - - 
20-30 1.1 4 52 5.4 - - 
30-60 1.2 7 51 5.7 - - 
60-82 1.3 4 51 5.5 - - 
82-108 1.2 7 51 6.0 - - 
108-122 1.2 7 51 6.0 - - 

 
ข้อจ ากัดการใช้ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ต่ า บางพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกน้ าไหล

บ่าท่วมขังในฤดูฝน 
          ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีจุดประสีเทาและดินร่วนละเอียด พบ 2 ประเภท 

มีเนื้อทีป่ระมาณ 242 ไร่ หรือร้อยละ 5.0187 ของพ้ืนที่ด าเนินการ ได้แก่ 
       หน่วยแผนที่ AC-gm,fl-slA/d4gr,E0,b: ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีจุดประ

สีเทาและดินร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกถึงชั้นก้อน
กรวด ไมม่ีการกร่อน คันนา มีเนื้อที่ประมาณ 177 ไร่ หรือร้อยละ 3.6707 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

       หน่วยแผนที่ AC-gm,fl-slB/d4gr,E0,b: ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีจุดประ
สีเทาและดินร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกถึงชั้นก้อน
กรวด ไมม่ีการกร่อน คันนา มีเนื้อที่ประมาณ 65 ไร่ หรือร้อยละ 1.3480 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

 
(1.2) ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีจุดประสีเทาและดินทรายแป้งละเอียด (Alluvial 

Complex gray mottle and fine silty variant : AC-gm,fsi) 

       การจ าแนกดิน : Fine-silty, mixed, semiactive isohyperthermic Aquic 
Dystrustepts. 

       สัณฐานดิน : ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีจุดประสีเทาและดินทรายแป้งละเอียด 
พบบริเวณท่ีราบลุ่มระหว่างเนินเขาหรือหุบเขา เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึง
ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ดินนี้มีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด พบชั้นก้อน
กรวดหนาแน่นปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน มี
การระบายน้ าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว มีความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ช้า อัตราการไหลบ่าของน้ าบนผิว
ดินช้า และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

       ดินบนหนา 15-20 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง สีน้ าตาลหรือ
น้ าตาลปนเทา มีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มี
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 

       ดินล่างมีเนื้อดินเป็นชั้นสลับของดินร่วนปนทรายแป้งและดินร่วน ดินตอนบนมีสี
น้ าตาลปนเทา พบจุดประสีเทา ดินตอนล่างมีสีน้ าตาลปนเทา พบจุดประสีเทาและสีเหลือง ภายในความลึก 
75 เซ็นติเมตร จากผิวดิน และพบชั้นก้อนกรวดหนาแน่นปริมาณร้อยละ 35-50 โดยปริมาตร ในช่วงความ
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ลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 

การใช้ที่ดินในปัจจุบันใช้ปลูกข้าว 
 

 
 

    ค่าวิเคราะห์ดิน 
ความลึก 
(cm) 

OM 
(%) 

P 
(ppm) 

 K 
(ppm)  

pH 
BS 
(%) 

CEC 
(cmol/kg) 

0-20 1.0 4 21 5.2 - - 
20-30 1.0 4 52 5.3 - - 
30-60 1.2 7 51 5.7 - - 
60-80 1.2 4 51 5.5 - - 
80-105 1.2 7 51 5.5 - - 
105-120 1.2 7 51 5.2 - - 

 
ข้อจ ากัดการใช้ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ต่ า บางพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกน้ าไหลบ่า

ท่วมขังในฤดูฝน 
      ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มจีุดประสีเทาและดินทรายแป้งละเอียด ที่ส ารวจพบ มี 

1 ประเภท ได้แก่ 
    หน่วยแผนที่ AC-gm,fsi-silA/d4gr,E0,b : ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีจุดประ

สีเทาและดินทรายแป้งละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกถึง
ชั้นก้อนกรวด ไม่มีการกร่อน คันนา มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ หรือร้อยละ 0.4148 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

 
(1.3) ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มกีารระบายน้ าดีปานกลางและดินร่วนละเอียด (Alluvial 

Complex moderately well drain and fine loamy variant : AC-mw,fl) 

   การจ าแนกดิน : Fine-loamy, mixed, semiactive isohyperthermic Oxyaquic 
Dystrustepts. 

   สัณฐานดิน : ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าดีปานกลางและดินร่วน
ละเอียด พบบริเวณที่ราบลุ่มระหว่างเนินเขาหรือหุบเขา เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า สภาพพ้ืนที่
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ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ ดินนี้มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด 
พบชั้นก้อนกรวดหนาแน่นปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตร
จากผิวดิน มีการระบายน้ าดีปานกลาง มีความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ปานกลาง อัตราการไหลบ่าของน้ า
บนผิวดินปานกลาง และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

   ดินบนหนา 15-20 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลหรือน้ าตาล
ปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.5 

   ดินล่างมีเนื้อดินเป็นชั้นสลับของดินร่วนเหนียวปนทรายและดินร่วน สีน้ าตาลปนเทา 
พบจุดประสีเหลืองปนน้ าตาลและสีเหลืองภายในความลึก 100 เซ็นติเมตร จากผิวดิน และพบชั้นก้อนกรวด
หนาแน่นปริมาณร้อยละ 35-50 โดยปริมาตร ในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 

   การใช้ที่ดินในปัจจุบันใช้ปลูกมะนาวและขนุน 
 

 
 
  ค่าวิเคราะห์ดิน 

ความลึก 
(cm) 

OM 
(%) 

P 
(ppm) 

 K 
(ppm)  

pH 
BS 
(%) 

CEC 
(cmol/kg) 

0-20 1.30 10 22 6.0 - - 
20-30 1.80 7 52 5.3 - - 
30-64 1.78 7 51 5.7 - - 
64-80 1.40 8 51 5.5 - - 
80-105 1.40 7 51 5.5 - - 
105-125 1.20 8 51 5.2 - - 

  
 ข้อจ ากัดการใช้ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ต่ า บางพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกน้ าไหลบ่าท่วมขัง

ในฤดูฝน 
   ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าดีปานกลางและดินร่วนละเอียด ที่ส ารวจ

พบ มี 2 ประเภท มีเนื้อทีร่วมประมาณ 408 ไร่ หรือร้อยละ 8.4612 ของพ้ืนที่ด าเนินงาน ได้แก่ 
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   หน่วยแผนที่ AC-mw,fl-slA/d4gr,E1 : ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบาย
น้ าดีปานกลางและดินร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกถึงชั้น
ก้อนกรวด กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 265 ไร่ หรือร้อยละ 5.4956 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

   หน่วยแผนที่ AC-mw,fl-slB/d4gr,E1 : ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบาย
น้ าดีปานกลางและดินร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกถึงชั้น
ก้อนกรวด กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 143 ไร่ หรือร้อยละ 2.9656 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

 
(1.4) ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มกีารระบายน้ าดีปานกลางและดินทรายแป้งละเอียด 

(Alluvial Complex moderately well drain and fine silty variant : AC-mw,fsi) 

   การจ าแนกดิน : Fine-silty, mixed, semiactive isohyperthermic Oxyaquic 
Dystrustepts. 

   สัณฐานดิน : ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าดีปานกลางและดินทราย
แป้งละเอียด พบบริเวณที่ราบลุ่มระหว่างเนินเขาหรือหุบเขา เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า สภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ดินนี้มีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายแป้ง
ละเอียด บางบริเวณอาจพบชั้นก้อนกรวดหนาแน่นปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ในช่วงความลึก 
100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน มีการระบายน้ าดีปานกลาง มีความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ปานกลาง อัตรา
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินปานกลาง และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

   ดินบนหนา 15-20 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง สีน้ าตาลหรือ
น้ าตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-6.0 

   ดินล่างมีเนื้อดินเป็นชั้นสลับของดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งและดินร่วนปนทราย สี
น้ าตาลปนเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ าตาลภายในความลึก 100 เซ็นติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 

   การใช้ที่ดินในปัจจุบันใช้ปลูกมะละกอ และไม้ผลผสม 
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   ค่าวิเคราะห์ดิน 
ความลึก 
(cm) 

OM 
(%) 

P 
(ppm) 

 K 
(ppm)  

pH 
BS 
(%) 

CEC 
(cmol/kg) 

0-20 1.26 10 15 5.2 - - 
20-30 1.80 9 52 5.5 - - 
30-60 1.78 9 51 5.7 - - 
60-78 1.20 8 54 5.5 - - 
78-105 1.20 8 54 5.5 - - 
105-128 1.20 8 46 5.5 - - 

 
   ข้อจ ากัดการใช้ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  
   ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าดีปานกลางและดินทรายแป้งละเอียด ที่

ส ารวจพบ มี 2 ประเภท มีเนื้อทีร่วมประมาณ 185 ไร่ หรือร้อยละ 3.8365 ของพ้ืนที่ด าเนินงาน ได้แก่ 
   หน่วยแผนที่ AC-mw,fsi-silA/d4gr,E1 : ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการ

ระบายน้ าดีปานกลางและดินทรายแป้งละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ ดินลึกถึงชั้นก้อนกรวด กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 103 ไร่ หรือร้อยละ 2.1360 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ 

   หน่วยแผนที่ AC-mw,fsi-silA/d5,E1 : ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบาย
น้ าดีปานกลางและดินทรายแป้งละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 82 ไร่ หรือร้อยละ 1.7005 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

 
(1.5) ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าดีและดินร่วนละเอียด (Alluvial 

Complex well drain and fine loamy variant : AC-wd,fl) 

   การจ าแนกดิน : Fine-loamy, mixed, semiactive isohyperthermic Typic 
Dystrustepts. 

   สัณฐานดิน : ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าดีและดินร่วนละเอียด พบ
บริเวณที่ราบลุ่มระหว่างเนินเขาหรือหุบเขา เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาด มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ดินนี้เป็นดินร่วนละเอียด พบชั้นก้อนกรวดหนาแน่นปริมาณ
มากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน มีการระบายน้ าดี มี
ความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ดี อัตราการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว และมีความอุดมสมบูรณ์
ต่ า 

   ดินบนหนา 15-20 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลหรือน้ าตาล
ปนเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.0-
6.0 

   ดินล่างมีเนื้อดินเป็นชั้นสลับของดินร่วนเหนียวปนทรายและดินร่วนปนทราย สี
น้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลือง  พบชั้นก้อนกรวดหนาแน่นปริมาณร้อยละ 35-50 โดยปริมาตร ในช่วงความ
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ลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 

  การใช้ที่ดินในปัจจุบันใช้ปลูกยางพารา 
 

 
 

     ค่าวิเคราะห์ดิน 
ความลึก 
(cm) 

OM 
(%) 

P 
(ppm) 

 K 
(ppm)  

pH 
BS 
(%) 

CEC 
(cmol/kg) 

0-18 1.26 4 17 5.2 - - 
18-30 1.80 9 52 5.5 - - 
30-58 1.78 8 51 5.7 - - 
58-75 1.20 8 44 5.4 - - 
75-95 1.20 8 44 5.5 - - 
95-120 1.20 8 46 5.5 - - 

 
   ข้อจ ากัดการใช้ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่ลาดชัน ดินถูกชะ

ล้างได้ง่าย 
   ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าดีและดินร่วนละเอียด ที่ส ารวจพบ มี 1 

ประเภท ได้แก่ 
   หน่วยแผนที่ AC-wd,fl-slC/d4gr,E1 : ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบาย

น้ าดีและดินร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึกถึงชั้นก้อน
กรวด กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ หรือร้อยละ 0.3111 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(1.6) ชุดดินภูสะนา (Phu Sana  series : Ps) 
   การจ าแนกดิน : Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Haplustults. 
   สัณฐานดิน : ชุดดินภูสะนา เป็นดินร่วนละเอียดมีกรวดปะปน ที่เกิดจากการผุพัง

สลายตัวของหินแกรนิต และหินแกรโนโดไลท์เนื้อหยาบบริเวณภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่
เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 1-5 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึกปานกลางหรือลึกถึงชั้นกรวดเหลี่ยมของแร่
ควอตซ์หนาแน่น ปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน 
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การระบายน้ าดี ความสามารถให้น้ าซึมผ่านปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้าถึงเร็ว และมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ า 

   ดินบนหนา 10-15 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลเข้มปนแดง 
หรือสีเข้มของน้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 

   ดินล่าง มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทรายปนก้อนกรวด สี
น้ าตาลเข้ม หรือสีน้ าตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง หรือสีน้ าตาลปนแดง พบก้อนกรวดเป็นพวกเศษหิน 
ควอร์ตไซต์หนาแน่น ปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิว
ดิน บางพ้ืนที่พบชั้นก้อนกรวดหนาแน่นมากในช่วงความลึก 100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

   การใช้ที่ดินในปัจจุบันใช้ปลูกมันส าปะหลัง 
 

 
    

    ค่าวิเคราะห์ดิน 
ความลึก 
(cm) 

OM 
(%) 

P 
(ppm) 

 K 
(ppm)  

pH 
BS* 
(%) 

CEC* 
(cmol/kg) 

0-18 1.4 4 35 5.6 53 1.63 
18-30 1.2 8 34 5.5 56 3.26 
30-58 1.0 8 45 5.2 49 6.06 
58-75 0.85 8 48 5.5 49 6.06 
75-95 1.0 8 48 5.5 49 6.06 

* หมายเหตุ : ค่าวิเคราะห์จากชุดดินจัดตั้ง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) 
   ข้อจ ากัดการใช้ที่ดิน : ดินมีก้อนกรวดปนมาก ช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร 

ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า และการกร่อนของดิน 
   ดินภูสะนา ที่ส ารวจพบ มี 3 ประเภท มีเนื้อที่รวมประมาณ 781 ไร่ หรือร้อยละ 

16.1966 ของพ้ืนที่ด าเนินการ ได้แก่ 
   หน่วยแผนที่ Ps-slA/d3gr,E1 ชุดดินภูสะนา มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย 

ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงชั้นก้อนกรวด กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 209 ไร่ หรือ
ร้อยละ 4.3343 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
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   หน่วยแผนที่ Ps-slB/d3gr,E1 ชุดดินภูสะนา มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย 
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงชั้นก้อนกรวด กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 332 ไร่ หรือ
ร้อยละ 6.8851 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

   หน่วยแผนที่ Ps-slA/d4gr,E1 ชุดดินภูสะนา มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกถึงชั้นก้อนกรวด กร่อนเล็กน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 240 ไร่ หรือร้อยละ 
4.9772 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

                                                         
(1.7) ดินภูสะนาที่มีจุดประสีเทา (Phu Sana gray mottle variant : Ps-gm) 

   การจ าแนกดิน : Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Aquic  Haplustults. 
   สัณฐานดิน : ดินภูสะนาที่มีจุดประสีเทา เป็นดินร่วนละเอียดที่มีกรวดปะปน ที่เกิด

จากการผุพังสลายตัวของหินแกรนิต และหินแกรโนโดไลท์เนื้อหยาบบริเวณภูเขา และรวมถึงที่ เกิดจากวัสดุ
ดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา  มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้าง
ราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึกปานกลางหรือลึกถึงชั้น
ก้อนกรวดหรือเศษหินหนาแน่น ปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร การระบายน้ าดีปานกลางถึง
ค่อนข้างเลว ความสามารถให้น้ าซึมผ่านปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้าและมีความอุดมสมบูรณ์
ต่ า 

   ดินบนหนา 10-15 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลเข้ม หรือสี
น้ าตาลปนเทา พบจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

   ดินล่าง มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย และดินร่วนเหนียวปนทรายปนก้อน
กรวด ดินตอนบนมสีีน้ าตาลปนเทา ดินตอนล่างมีสีเหลืองปนแดง พบจุดประสีเทาและสีเหลือง ภายในความ
ลึก 75 เซนติเมตรจากผิวดิน และพบก้อนกรวดเป็นพวกเศษหิน ควอร์ตไซต์หนาแน่น ปริมาณมากกว่าร้อย
ละ 35 โดยปริมาตร ในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน บางพ้ืนที่พบในช่วงความลึก 100-150
เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

   การใช้ที่ดินในปัจจุบันใช้ปลูกข้าว มันส าปะหลัง และมะนาว  
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            ค่าวิเคราะห์ดิน 
ความลึก 
(cm) 

OM 
(%) 

P 
(ppm) 

 K 
(ppm)  

pH 
BS 
(%) 

CEC 
(cmol/kg) 

0-18 1.5 2 15 5.2 - - 
18-30 0.97 11 34 5.2 - - 
30-58 0.88 8 51 5.7 - - 
58-75 1.2 8 44 5.5 - - 
75-82 1.2 8 44 5.5 - - 

 
   ข้อจ ากัดการใช้ที่ดิน : ดินมีก้อนกรวดปนมากในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร

จากผิวดิน ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า 
   ดินภูสะนาที่มีจุดประสีเทา ที่ส ารวจพบ มี 3 ประเภท มีเนื้อที่รวมประมาณ 34 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.7051 ของพ้ืนที่ด าเนินการ ได้แก่ 
    หน่วยแผนที่ Ps-gm-slA/d3gr,E0,b ดินภูสะนาที่มีจุดประสีเทา มีเนื้อดินบน

เป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 1-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงชั้นก้อนกรวด ไม่มีการกร่อน คันนา มี
เนื้อท่ีประมาณ 7 ไร่ หรือร้อยละ 0.1452 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

    หน่วยแผนที่ Ps-gm-slB/d3gr,E0,b ดินภูสะนาที่มีจุดประสีเทา มีเนื้อดินบน
เป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงชั้นก้อนกรวด ไม่มีการกร่อน คันนา มี
เนื้อท่ีประมาณ 24 ไร่ หรือร้อยละ 0.4977 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

    หน่วยแผนที่ Ps-gm-slA/d4gr,E0,b ดินภูสะนาที่มีจุดประสีเทา มีเนื้อดินบน
เป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 1-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกถึงชั้นก้อนกรวด ไม่มีการกร่อน คันนา มีเนื้อที่
ประมาณ 3 ไร่ หรือร้อยละ 0.0622 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(1.8) ดินภูสะนาที่มีจุดประสีเทาและดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบหนาแน่น (Phu Sana gray 
mottle and loamy skeletal variant : Ps-gm,lsk) 

   การจ าแนกดิน : Loamy-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Aquic 
(Anthaquic) Haplustults. 

   สัณฐานดิน : ดินภูสะนาที่มีจุดประสีเทาและดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบหนาแน่น เกิด
จากการผุพังสลายตัวของหินแกรนิต และหินแกรโนโดไลท์เนื้อหยาบบริเวณภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุ
ดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอดลาด ความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรังก้อนกรวดหรือเศษ
หินหนาแน่นปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 25-50 เซนติเมตร จากผิวดิน การ
ระบายน้ าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว ความสามารถให้น้ าซึมผ่านปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า 
และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

   ดินบนหนา 10-15 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายปนก้อนกรวดเล็กน้อย สี
น้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเทา พบจุดประสีเทาและสีน้ าตาลปนเหลีอง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปาน
กลาง (pH 5.5-6.0) 
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   ดินล่าง มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายและดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวด
มาก สีน้ าตาลปนเทา มีจุดประสีเทาและสีน้ าตาลปนเหลือง ภายในความลึก 25-50 เซนติเมตรจากผิวดิน 
และพบก้อนกรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์หนาแน่น ปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายใน
ความลึก 25-50 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด  (pH 5.0-5.5) 

   การใช้ที่ดินในปัจจุบันใช้ปลูกข้าว และมันส าปะหลัง  
 

 
   

   ค่าวิเคราะห์ดิน 
ความลึก 
(cm) 

OM 
(%) 

P 
(ppm) 

 K 
(ppm)  

pH 
BS 
(%) 

CEC 
(cmol/kg) 

0-15 1.2 2 15 5.5 - - 
15-28 0.8 8 34 5.5 - - 
28-48 1.1 8 61 5.0 - - 

 
   ข้อจ ากัดการใช้ที่ดิน : ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหนาแน่น รากพืชชอนไชได้ยาก ความ

อุดมสมบูรณ์ต่ า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า 
   ดินภูสะนาที่มีจุดประสีเทาและดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบหนาแน่น ที่ส ารวจพบ มี 2 

ประเภท มีเนื้อที่รวมประมาณ 37 ไร่ หรือร้อยละ 0.7673 ของพ้ืนที่ด าเนินการ ได้แก่ 
   หน่วยแผนที่ Ps-gm,lsk-sgslB/d2gr,E0,b ดินภูสะนาที่มีจุดประสีเทาและดิน

ร่วนปนชิ้นส่วนหยาบหนาแน่น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวดเล็กน้อย ความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวด ไม่มีการกร่อน คันนา มีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ หรือร้อยละ 0.2903 ของ
พ้ืนที่ด าเนินการ 

   หน่วยแผนที่ Ps-gm,lsk-sgslC/d2gr,E0,b ดินภูสะนาที่มีจุดประสีเทาและดิน
ร่วนปนชิ้นส่วนหยาบหนาแน่น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวดเล็กน้อย ความลาดชัน 5-12 
เปอร์เซ็นต์ ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวด ไม่มีการกร่อน คันนา มีเนื้อที่ประมาณ 23 ไร่ หรือร้อยละ 0.4770 ของ
พ้ืนที่ด าเนินการ 
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(1.9) ดินภูสะนาที่เป็นดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบหนาแน่น (Phu Sana loamy-skeletal 
variant : Ps-lsk) 

   การจ าแนกดิน : Loamy-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Haplustults. 
     สัณฐานดิน : ดินภูสะนาที่เป็นดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบหนาแน่น เกิดจากการผุพัง

สลายตัวของหินแกรนิต และหินแกรโนโดไลท์เนื้อหยาบ บริเวณภูเขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่
เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูก
คลื่นลอนลาด ความลาดชัน 1-12 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นก้อนกรวดหรือเศษหินหนาแน่น 
ปริมาณมากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตร การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง 
ความสามารถให้น้ าซึมผ่านปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว และความอุดมสมบูรณ์ต่ า  

    ดินบนหนา 10-15 เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนปนทรายปน
กรวดมาก สีน้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 

    ดินล่าง มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวด ดินร่วนเหนียวปนทรายปน
กรวดมาก สีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีน้ าตาลแดง พบก้อนกรวดเป็นพวกเศษหินควอร์ตไซต์หนาแน่นปริมาณ
มากกว่าร้อยละ 35 โดยปริมาตร ภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง
กรดจัด (pH 5.0-5.5) 

    การใช้ที่ดินในปัจจุบันใช้ปลูกมันส าปะหลัง 

 
 
ค่าวิเคราะห์ดิน 

ความลึก 
(cm) 

OM 
(%) 

P 
(ppm) 

 K 
(ppm)  

pH 
BS* 
(%) 

CEC* 
(cmol/kg) 

0-15 1.5 10 45 5.5 21 5.52 
15-28 1.8 11 34 5.5 31 5.22 
28-46 2.01 8 63 5.1 31 9.30 

                 * หมายเหตุ : ค่าวิเคราะห์จากแปลงงานวิจัย การจัดเขตการใช้ที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2557) 
   ข้อจ ากัดการใช้ที่ดิน : ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหนาแน่น รากพืชชอนไชได้ยาก ความ

อุดมสมบูรณ์ต่ า เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า และเสี่ยงต่อการถูกชะล้างพังทลาย ในพ้ืนที่มีความลาดชัน 
   ดินภูสะนาที่เป็นดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบหนาแน่น ที่ส ารวจพบ มี 5 ประเภท มีเนื้อ

ที่รวมประมาณ 2,464 ไร่ หรือร้อยละ 51.0991 ของพ้ืนที่ด าเนินการ ได้แก่ 
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   หน่วยแผนที่ Ps-lsk-slA/d2gr,E1 ดินภูสะนาที่เป็นดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบ
หนาแน่น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวด กร่อน
เล็กน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ หรือร้อยละ 0.5599 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

   หน่วยแผนที่ Ps-lsk-sgslA/d2gr,E2 ดินภูสะนาที่เป็นดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบ
หนาแน่น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายปนก้อนกรวดเล็กน้อย ความลาดชัน 1-2 เปอรเ์ซ็นต์ ดินตื้นถึงชั้น
ก้อนกรวด กร่อนปานกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ หรือร้อยละ 2.0738 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

   หน่วยแผนที่ Ps-lsk-sgslB/d2gr,E2 ดินภูสะนาที่เป็นดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบ
หนาแน่น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายปนก้อนกรวดเล็กน้อย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ดินตื้นถึงชั้น
ก้อนกรวด กร่อนปานกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 1,053 ไร่ หรือร้อยละ 21.8374 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

   หน่วยแผนที่ Ps-lsk-sgslC/d2gr,E2 ดินภูสะนาที่เป็นดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบ
หนาแน่น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายปนก้อนกรวดเล็กน้อย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ดินตื้นถึง
ชั้นก้อนกรวด กร่อนปานกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 1,120 ไร่ หรือร้อยละ 23.2269 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

   หน่วยแผนที่ Ps-lsk-vgslC/d1gr,E3 ดินภูสะนาที่เป็นดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบ
หนาแน่น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายปนก้อนกรวดมาก ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ดินตื้นมากถึง
ชั้นก้อนกรวด กร่อนรุนแรง มีเนื้อที่ประมาณ 164 ไร่ หรือร้อยละ 3.4011 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
 

(1.10) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 636 ไร่ หรือร้อยละ 13.1896 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
ประกอบด้วย  

ML : ที่ดินดัดแปลง (พ้ืนที่สันอ่างเก็บน้ า) มีเนื้อที่ 7 ไร่ หรือร้อยละ 0.1452 ของ
พ้ืนทีด่ าเนินการ  

  U : พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อท่ี 468 ไร่ หรือร้อยละ 9.7055 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ  

  W : พ้ืนที่น้ า มีเนื้อที่ 161 ไร่ หรือร้อยละ 3.3389 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
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ตารางท่ี 12  การจ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดินในพ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง 
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (Soil Survey Staff, 2003) 

หน่วยแผนที่ ชุดดิน / ดินคล้าย ชั นอนุกรมวิธานดิน 
AC-gm,fl ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีจุดประสีเทาและ 

ดินร่วนละเอียด (Alluvial Complex gray 
mottle and fine loamy variant) 

fine-loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Aquic Dystrustepts 

AC-gm,fsi ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มจีุดประสีเทาและ 
ดินทรายแป้งละเอียด (Alluvial Complex 
gray mottle and fine silty variant) 

fine-silty, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Aquic Dystrustepts 

AC-mw,fl ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มกีารระบายน้ าดีปาน
กลางและดินร่วนละเอียด (Alluvial 
Complex moderately well drain and 
fine loamy variant) 

fine-loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Oxyaquic Dystrustepts 

AC-mw,fsi ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มกีารระบายน้ าดีปาน
กลางและดินทรายแป้งละเอียด (Alluvial 
Complex moderately well drain and 
fine silty variant) 

fine-silty, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Oxyaquic Dystrustepts 

AC-wd,fl ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มกีารระบายน้ าดีและ 
ดินร่วนละเอียด (Alluvial Complex well 
drain and fine loamy variant) 

fine-loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermicTypic Dystrustepts 

Ps ชุดดินภูสะนา (Phu Sana  series) fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic 
Typic Haplustults 

Ps-gm ดินภูสะนาที่มีจุดประสีเทา (Phu Sana gray 
mottle variant) 

fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic 
Aquic Haplustults 

Ps-gm,lsk ดินภูสะนาที่มีจดุประสีเทาและดินร่วนปน
ช้ินส่วนหยาบหนาแน่น (Phu Sana gray 
mottle and loamy skeletal variant) 

Loamy-skeletal, kaolinitic, 
isohyperthermic Aquic Haplustults 

Ps-lsk ดินภูสะนาที่เป็นดินร่วนปนช้ินส่วนหยาบ
หนาแน่น (Phu Sana loamy skeletal 
variant) 

Loamy-skeletal, kaolinitic, 
isohyperthermic Typic Haplustults 
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ตารางที่ 13  ค าอธิบายหน่วยแผนที่ดิน พ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 

หน่วยแผนที่ดิน ค าอธิบาย 
เนื อที ่
(ไร่) 

ร้อยละ 

AC-gm,fl-slA/d4gr,E0,b ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีจุดประสีเทาและดินร่วน
ละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกถึงช้ันก้อนกรวด ไม่มีการ
กร่อน คันนา 

177 3.6707 

AC-gm,fl-slB/d4gr,E0,b ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีจุดประสีเทาและดินร่วน
ละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาด
ชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกถึงช้ันก้อนกรวด ไม่มีการ
กร่อน คันนา 

65 1.3480 

AC-gm,fsi-silA/d4gr,E0,b ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีจุดประสีเทาและดิน
ทรายแป้งละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
แป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกถึงช้ันก้อน
กรวด ไม่มีการกร่อน คันนา 

20 0.4148 

AC-mw,fl-slA/d4gr,E1 ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มกีารระบายน้ าดีปานกลาง 
และดินร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกถึงช้ันก้อนกรวด 
กร่อนเล็กน้อย 

265 5.4956 

AC-mw,fl-slB/d4gr,E1 ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มกีารระบายน้ าดีปานกลาง 
และดินร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย 
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกถึงช้ันก้อนกรวด 
กร่อนเล็กน้อย 

143 2.9656 

AC-mw,fsi-silA/d4gr,E1 ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มกีารระบายน้ าดีปานกลาง 
และดินทรายแป้งละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปน
ทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกถึงช้ัน
ก้อนกรวด กร่อนเล็กน้อย 

103 2.1360 

AC-mw,fsi-silA/d5,E1 ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มกีารระบายน้ าดีปานกลาง 
และดินทรายแป้งละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปน
ทรายแป้ง ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก 
กร่อนเล็กน้อย 

82 1.7005 

AC-wd,fl-slC/d4gr,E1 ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าดีและดิน
ร่วนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความ
ลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึกถึงช้ันก้อนกรวด กร่อน
เล็กน้อย 

15 0.3111 

Ps-slA/d3gr,E1 ชุดดินภูสะนา มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความ
ลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงช้ันก้อนกรวด 
กร่อนเล็กน้อย 

209 4.3343 

Ps-slB/d3gr,E1 ชุดดินภูสะนา มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลางถึงช้ันก้อนกรวด 
กร่อนเล็กน้อย 

332 6.8851 
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ตารางที่ 13  ค าอธิบายหน่วยแผนที่ดิน พ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ดิน ค าอธิบาย 
เนื อที ่
(ไร่) 

ร้อยละ 

Ps-slA/d4gr,E1 ชุดดินภูสะนา มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความ
ลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกถึงช้ันก้อนกรวด กร่อน
เล็กน้อย 

240 4.9772 

Ps-gm-slA/d3gr,E0,b ดินภูสะนาที่มีจุดประสีเทา มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน
ปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลาง
ถึงช้ันก้อนกรวด ไม่มีการกร่อน คันนา 

7 0.1452 

Ps-gm-slB/d3gr,E0,b ดินภูสะนาที่มีจุดประสีเทา มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน
ปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลาง 
ถึงช้ันก้อนกรวด ไม่มีการกร่อน คันนา 

24 0.4977 

Ps-gm-slA/d4gr,E0,b ดินภูสะนาที่มีจุดประสีเทา มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน
ปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลึกถึงช้ันก้อน
กรวด ไม่มีการกร่อน คันนา 

3 0.0622 

Ps-gm,lsk-sgslB/d2gr,E0,b ดินภูสะนาที่มีจุดประสีเทาและดินร่วนปนช้ินส่วน
หยาบหนาแน่น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายปน
ก้อนกรวดเล็กน้อย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ตื้น
ถึงช้ันก้อนกรวด ไม่มีการกร่อน คันนา 

14 0.2903 

Ps-gm,lsk-sgslC/d2gr,E0,b ดินภูสะนาที่มีจุดประสีเทาและดินร่วนปนช้ินส่วน
หยาบหนาแน่น มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายปน
ก้อนกรวดเล็กน้อย ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 
ตื้นถึงช้ันก้อนกรวด ไม่มีการกร่อน คันนา 

23 0.4770 

Ps-lsk-slA/d2gr,E1 ดินภูสะนาที่เป็นดินร่วนปนช้ินส่วนหยาบหนาแน่น มี
เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ ตื้นถึงช้ันก้อนกรวด กร่อนเล็กน้อย 

27 0.5599 

Ps-lsk-sgslA/d2gr,E2 ดินภูสะนาที่เป็นดินร่วนปนช้ินส่วนหยาบหนาแน่น มี
เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวดเล็กน้อย 
ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ตื้นถึงช้ันก้อนกรวด 
กร่อนปานกลาง 

100 2.0738 

Ps-lsk-sgslB/d2gr,E2 ดินภูสะนาที่เป็นดินร่วนปนช้ินส่วนหยาบหนาแน่น มี
เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายปนก้อนกรวดเล็กน้อย 
ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ตื้นถึงช้ันก้อนกรวด 
กร่อนปานกลาง 

1,053 21.8374 

Ps-lsk-sgslC/d2gr,E2 ดินภูสะนาที่เป็นดินร่วนปนช้ินส่วนหยาบหนาแน่น มี
เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายปนก้อนกรวดเล็กน้อย 
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ตื้นถึงช้ันก้อนกรวด 
กร่อนปานกลาง 

1,120 23.2269 
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ตารางที่ 13  ค าอธิบายหน่วยแผนที่ดิน พ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลชียงทอง อ าเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ดิน ค าอธิบาย 
เนื อที ่
(ไร่) 

ร้อยละ 

Ps-lsk-vgslC/d1gr,E3 ดินภูสะนาที่เป็นดินร่วนปนช้ินส่วนหยาบหนาแน่น มี
เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายปนก้อนกรวดมาก 
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ตื้นมากถึงช้ันก้อน
กรวด กร่อนรุนแรง 

164 3.4011 

ML ที่ดินดัดแปลง (สันอ่างเก็บน้ า) 7 0.1452 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 468 9.7055 

W พื้นที่น้ า 161 3.3389 

รวมเนื อที่ทั งสิ น 4,822 100.0000 
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7.3.8 ความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
  การประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ตามวิธีการ

ประเมินของกองส ารวจและจ าแนกดิน (2543) ในพ้ืนที่ด าเนินการ บ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง 
อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก สามารถสรุปศักยภาพของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจได้ดังนี้ (ตารางที่ 14 
และ 15 และภาพที่ 32) 

(1) หน่วยแผนที่ 1 ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าว มีข้อจ ากัดปาน
กลางที่เนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทรายและเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า ได้แก่ หน่วยแผนที่ AC-gm,fl-
slA/d4gr,E0,b; AC-gm,fl-slB/d4gr,E0,b; Ps-gm-slA/d3gr,E0,b; Ps-gm-slB/d3gr,E0,b; Ps-gm-
slA/d4gr,E0,b; และ Ps-gm,lsk-sgslB/d2gr,E0,b มีเนื้อที่ 290 ไร่ หรือร้อยละ 6.0141 ของพ้ืนทีด่ าเนินการ 

(2) หน่วยแผนที่ 2 ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าว มีข้อจ ากัดปาน
กลางที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-gm,fsi-silA/d4gr,E0,b มีเนื้อที่ 20 ไร่ หรือร้อยละ 
0.4148 ของพ้ืนทีด่ าเนินการ 

(3) หน่วยแผนที่ 3 ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าว มีข้อจ ากัดปาน
กลางที่สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด เนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทรายและเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ Ps-gm,lsk-sgslC/d2gr,E0,b มีเนื้อที่ 23 ไร่ หรือร้อยละ 0.4770 ของพ้ืนทีด่ าเนินการ 

(4) หน่วยแผนที่ 4 ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง 
มะม่วง ล าไย มะนาว ยางพารา และยูคาลิปตัส มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ได้แก่ หน่วยแผน
ที่ AC-mw,fsi-silA/d4gr,E1 และ AC-mw,fsi-silA/d5gr,E1 มีเนื้อที่ 185 ไร่ หรือร้อยละ 3.8365 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ 

(5) หน่วยแผนที่ 5 ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกอ้อย มันส าปะหลัง มะม่วง 
ล าไย มะนาว ยางพารา และยูคาลิปตัส มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่ความอุดมสมบูรณ์ต่ า และดินมีความเหมาะสม
ปานกลางส าหรับปลูกข้าวโพด มีข้อจ ากัดปานกลางที่เนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทรายได้แก่ หน่วยแผนที่ AC 
-mw,fl-slA/d4gr,E1; AC -mw,fl-slB/d4gr,E1; Ps-slA/d3gr,E1; Ps-slB/d3gr,E1 และ Ps-slA/d4gr,E1 มีเนื้อ
ที่ 1,189 ไร่ หรือร้อยละ 24.6578 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(6) หน่วยแผนที่ 6 ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกอ้อย มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่
เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าและความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าวโพด มี
ข้อจ ากัดปานกลางที่เนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทรายและเป็นดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ และดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกมันส าปะหลัง มะม่วง ล าไย มะนาว ยางพารา 
และยูคาลิปตัส มีข้อจ ากัดปานกลางที่เป็นดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์  ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ Ps-lsk-slA/d2gr,E1 มีเนื้อที่ 27 ไร่ หรือร้อยละ 0.5599 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(7) หน่วยแผนที่ 7 ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกมะม่วง ล าไย มะนาว 
ยางพารา และยูคาลิปตัส มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับ
ปลูกข้าวโพด มีข้อจ ากัดปานกลางที่สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันและเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทราย และดินมี
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ความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกอ้อย และมันส าปะหลัง มีข้อจ ากัดปานกลางที่สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาด ได้แก่ หน่วยแผนที่ AC-wd,fl-slC/d4gr,E1 มีเนื้อที่ 15 ไร่ หรือร้อยละ 0.3111 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ 

(8) หน่วยแผนที่ 8 ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าวโพด มีข้อจ ากัด
ปานกลางที่เนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทราย ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ และดิน
กร่อนปานกลาง ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกอ้อย มีข้อจ ากัดปานกลางที่ดินกร่อนปานกลาง 
และดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกมันส าปะหลัง มะม่วง ล าไย มะนาว ยางพารา และยูคาลิปตัส 
มีข้อจ ากัดปานกลางที่เป็นดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ และดินกร่อนปานกลาง 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ps-lsk-sgslA/d2gr,E2 และ Ps-lsk-sgslB/d2gr,E2 มีเนื้อที่ 1,153 ไร่ หรือร้อยละ 
23.9112 ของพ้ืนทีด่ าเนินการ 

(9) หน่วยแผนที่ 9 ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าวโพด มีข้อจ ากัด
ปานกลางที่สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด เนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทราย ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณ
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ และดินกร่อนปานกลาง ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกอ้อย มีข้อจ ากัด
ปานกลางที่สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดและดินกร่อนปานกลาง ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับ
ปลูกมันส าปะหลัง มีข้อจ ากัดปานกลางที่สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณ
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ และดินกร่อนปานกลาง และดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกมะม่วง 
ล าไย มะนาว ยางพารา และยูคาลิปตัส มีข้อจ ากัดปานกลางที่เป็นดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 
35 เปอร์เซ็นต์ และดินกร่อนปานกลาง ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ps-lsk-sgslC/d2gr,E2 มีเนื้อที่ 1,120 ไร่ หรือ
ร้อยละ 23.2269 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(10) หน่วยแผนที่ 10 ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง 
มะม่วง ล าไย และมะนาว มีข้อจ ากัดรุนแรงที่เป็นดินตื้นมากถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 
และดินกร่อนรุนแรง และดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา และยูคาลิปตัส มีข้อจ ากัดรุนแรงที่ดิน
กร่อนรุนแรง ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ps-lsk-vgslC/d1gr,E3 มีเนื้อที่ 164 ไร่ หรือร้อยละ 3.4011 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ 

(11) หน่วยแผนที่ 11 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่รวม 636 ไร่ หรือร้อยละ 13.1896 
ของพ้ืนที่ด าเนินการ ประกอบด้วย ML : ที่ดินดัดแปลง (พ้ืนที่สันอ่างเก็บน้ า) มีเนื้อที่ 7 ไร่ หรือร้อยละ 
0.1452 ของพ้ืนที่ด าเนินการ U : พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 468 ไร่ หรือร้อยละ 9.7055 ของ
พ้ืนทีด่ าเนินการ และ W : พ้ืนที่น้ า มีเนื้อที่ 161 ไร่ หรือร้อยละ 3.3389 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
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ตารางท่ี 14  ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  

ชุดดิน 

ข้า
ว 

ข้า
วโ

พด
 

อ้อ
ย 

มัน
ส า

ปะ
หล

ัง 

มะ
ม่ว

ง 

ล า
ไย

 

มะ
นา

ว 

ยา
งพ

าร
า 

ยูค
าล

ิปต
ัส 

AC-gm,fl-slA/d4gr,E0,b 3sm 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 

AC -gm,fl-slB/d4gr,E0,b 3sm 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 

AC -gm,fsi-silA/d4gr,E0,b 3m 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 

AC -mw,fl-slA/d4gr,E1 4d 3s 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 

AC -mw,fl-slB/d4gr,E1 4d 3s 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 

AC -mw,fsi-silA/d4gr,E1 4d 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 

AC -mw,fsi-silA/d5,E1 4d 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 

AC -wd,fl-slC/d4gr,E1 5td 3ts 3t 3t 2n 2n 2n 2n 2n 

Ps-slA/d3gr,E1 5d 3s 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 

Ps-slB/d3gr,E1 5d 3s 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 

Ps-slA/d4gr,E1 5d 3s 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n 

Ps-gm-slA/d3gr,E0,b 3sm 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 

Ps-gm-slB/d3gr,E0,b 3sm 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 
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ตารางท่ี 14 ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (ต่อ) 

ชุดดิน 

ข้า
ว 

ข้า
วโ

พด
 

อ้อ
ย 

มัน
ส า

ปะ
หล

ัง 

มะ
ม่ว

ง 

ล า
ไย

 

มะ
นา

ว 

ยา
งพ

าร
า 

ยูค
าล

ิปต
ัส 

Ps-gm-slA/d4gr,E0,b 3sm 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 

Ps-gm,lsk-sgslB/d2gr,E0,b 3sm 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 

Ps-gm,lsk-sgslC/d2gr,E0,b 3tsm 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 5w 

Ps-lsk-slA/d2gr,E1 5d 3sg 2mn 3g 3g 3g 3g 3g 3g 

Ps-lsk-sgslA/d2gr,E2 5d 3sge 3e 3ge 3ge 3ge 3ge 3ge 3ge 

Ps-lsk-sgslB/d2gr,E2 5d 3sge 3e 3ge 3ge 3ge 3ge 3ge 3ge 

Ps-lsk-sgslC/d2gr,E2 5td 3tsge 3te 3tge 3ge 3ge 3ge 3ge 3ge 

Ps-lsk-vgslC/d1gr,E3 5td 4ge 4ge 4ge 4ge 4ge 4ge 4e 4e 

ML - - - - - - - - - 

U - - - - - - - - - 

W - - - - - - - - - 

หมายเหตุ    d  :  ความลึกที่พบก้อนกรวด 35-60 เปอร์เซ็นต์ (เซนติเมตร) (gravel 35-60เปอร์เซ็นต)์  s   :  เนื้อดิน (texture) / ชั้นอนุภาคดิน (particle size class) 

e  :  การกร่อนของดิน (erosion)       t   :  สภาพพื้นที่ (topography)  
   g  :  ความลึกที่พบก้อนกรวด (depth to gravelly layer)    w  :  น้ าแช่ขัง (water logging) 
   n  :  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (nutrient status)     m : เส่ียงต่อการขาดแคลนน้ า 
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ตารางท่ี 15  ศักยภาพของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ พ้ืนทีด่ าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4  ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

หน่วย ชั นความเหมาะสม ข้อจ ากัด ชุดดิน / ดินคล้าย เนื อที่ 
แผนที ่    ไร่ ร้อยละ 

1 -ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าว 
 

-เนื้อดินเป็นดนิร่วนปนดนิทราย และ 
เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า  

Ac-gm,fl-slA/d4gr,E0,b; Ac-gm,fl-
slB/d4gr,E0,b; Ps-gm-slA/d3gr,E0,b; 
Ps-gm-slB/d3gr,E0,b; Ps-gm-
slA/d4gr,E0,b และ Ps-gm,lsk-
sgslB/d2gr,E0,b 

290 6.0141 

2 -ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าว -เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า Ac-gm,fsi-silA/d4gr,E0,b 20 0.4148 
3 -ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าว 

 
-สภาพพื้นเป็นลูกคลืน่ลอนลาด เนื้อดิน
บนเปน็ดินร่วนปนดินทรายและเสี่ยงต่อ
การขาดแคลนน้ า 

Ps-gm,lsk-sgslC/d2gr,E0,b  23 0.4770 

4 -ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกข้าวโพด 
อ้อย มันส าปะหลัง มะม่วง ล าไย มะนาว 
ยางพารา และยูคาลิปตัส 

-ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
 

Ac-mw,fsi-silA/d4gr,E1 และ Ac-
mw,fsi-silA/d5gr,E1 

185 3.8365 

5 -ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกอ้อย มัน
ส าปะหลัง มะม่วง ล าไย มะนาว ยางพารา และ
ยูคาลิปตัส 
-ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูก
ข้าวโพด 

-ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
 
 
-เนื้อดินบนเปน็ดนิร่วนปนดนิทราย 

Ac-mw,fl-slA/d4gr,E1; Ac-mw,fl-
slB/d4gr,E1; Ps-slA/d3gr,E1; Ps-
slB/d3gr,E1 และ Ps-slA/d4gr,E1 

1,189 24.6578 
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ตารางท่ี 15  ศักยภาพของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  (ต่อ) 

หน่วย ชั นความเหมาะสม ข้อจ ากัด ชุดดิน / ดินคล้าย เนื อที่ 
แผนที ่    ไร่ ร้อยละ 

6 -ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกอ้อย  
 
-ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูก
ข้าวโพด 
 
-ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกมัน
ส าปะหลัง มะม่วง ล าไย มะนาว ยางพารา และ
ยูคาลิปตัส 

-เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าและความอุดม
สมบูรณ์ต่ า  
-เนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทรายและเป็นดิน
ตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ 
-ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ 

Ps-lsk-slA/d2gr,E1  
 

27 0.5599 

7 -ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกมะม่วง ล าไย 
มะนาว ยางพารา และยูคาลิปตัส 
-ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูก
ข้าวโพด 
-ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกอ้อย
และมันส าปะหลัง 

-ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  
 
-สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดและเนื้อดิน
เป็นดินร่วนปนดินทราย 
-สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด 

AC-wd,fl-slC/d4gr,E1 15 0.3111 

8 -ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูก
ข้าวโพด 
 
-ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกอ้อย 

-เนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทรายและเป็นดิน
ตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ และดินกร่อนปานกลาง 
-ดินกร่อนปานกลาง 

Ps-lsk-sgslA/d2gr,E2 และ Ps-
lsk-sgslB/d2gr,E2 

1,153 23.9112 
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ตารางท่ี 15  ศักยภาพของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  (ต่อ) 
 

หน่วย ชั นความเหมาะสม ข้อจ ากัด ชุดดิน / ดินคล้าย เนื อที่ 
แผนที ่    ไร่ ร้อยละ 

 -ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกมัน
ส าปะหลัง มะม่วง ล าไย มะนาว ยางพารา และ
ยูคาลิปตัส 

-ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ และดินกร่อนปานกลาง 
 

   

9 -ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูก
ข้าวโพด 
 
 
-ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกอ้อย 
 
-ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกมัน
ส าปะหลัง 
 
-ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูก 
มะม่วง ล าไย มะนาว ยางพารา และยูคาลิปตัส 

-สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด เนื้อดินเป็น
ดินร่วนปนดินทราย ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวด
ปริมาณมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ และดินกร่อน
ปานกลาง 
-สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด และดิน
กร่อนปานกลาง 
-สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้นถึง
ชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 
และดินกร่อนปานกลาง 
-ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ และดินกร่อนปานกลาง 

Ps-lsk-sgslC/d2gr,E2 1,120 23.2269 

10 -ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด อ้อย
มันส าปะหลัง มะม่วง ล าไย และมะนาว  
-ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา และ
ยูคาลิปตัส 

-ดินตื้นมากถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 
35 เปอร์เซ็นต์ และดินกร่อนรุนแรง 
-ดินกร่อนรุนแรง 

Ps-lsk-vgslC/d1gr,E3 164 3.4011 
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ตารางท่ี 15  ศักยภาพของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  (ต่อ) 
 

หน่วย ชั นความเหมาะสม ข้อจ ากัด ชุดดิน / ดินคล้าย เนื อที่ 
แผนที ่    ไร่ ร้อยละ 

11 พื้นที่เบ็ดเตล็ด ML, U และ W 636 13.1896 

 รวมเนื อที่ 4,822 100.0000 
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ภาพที่ 32 แผนที่ศักยภาพของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจพ้ืนที่ด าเนินการ 
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ตารางท่ี 16  ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ในพ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

หน่วยแผนที่ แหล่ง
หน้าดิน 

แหล่ง
ทรายและ

กรวด 

ดินถม
หรือดิน
คันทาง 

เส้นทาง
แนวถนน 

บ่อขุด อ่างเก็บน  า
ขนาดเล็ก 

คันกั นน  า บ่อเกรอะ โรงงาน
อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

อาคารต่ า ๆ การใช้
ยานพาหนะ
ในช่วงฤดูฝน 

AC-gm,fl-slA/d4gr,E0,b 2s 3a 2d 2d 2k 2k 2a 2k 3df 3df 2d 
AC-gm,fl-slB/d4gr,E0,b 2s 3a 2d 2d 2k 2k 2a 2k 3df 3df 2d 
AC-gm,fsi-silA/d4gr,E0 ,b 1 3a 2d 2d 2k 2k 2a 2k 3df 3df 2d 
AC-mw,fl-slA/d4gr,E1 2s 3a 1 2d 2k 2k 2a 2k 2d 2d 1 
AC-mw,fl-slB/d4gr,E1 2s 3a 1 2d 2k 2k 2a 2k 2d 2d 1 
AC-mw,fsi-silA/d4gr,E1 1 3a 1 2d 2k 2k 2a 2k 2d 2d 1 
AC-mw,fsi-silA/d5,E1 1 3a 1 2d 2k 2k 2a 2k 2d 2d 1 
AC-wd,fl-slC/d4gr,E1 2st 3a 1 1 3k 3k 2a 2t 2t 2t 2t 
Ps-slA/d3gr,E1 2s 2a 1 1 3k 3k 2ab 1 1 1 1 
Ps-slB/d3gr,E1 2s 2a 1 1 3k 3k 2ab 1 1 1 1 
Ps-slA/d4gr,E1 2s 2a 1 1 3k 3k 2ab 1 1 1 1 
Ps-gm-slA/d3gr,E0,b 2s 3a 2d 2d 2k 2k 2ab 2k 3df 3df 2d 
Ps-gm-slB/d3gr,E0,b 2s 3a 2d 2d 2k 2k 2ab 2k 3df 3df 2d 
Ps-gm-slA/d4gr,E0,b 2s 3a 2d 2d 2k 2k 2ab 2k 3df 3df 2d 
Ps-gm,lsk-sgslB/d2gr,E0,b 4g 2q 2d 2d 2k 2k 3b 2k 3df 3df 2d 
Ps-gm,lsk-sgslC/d2gr,E0,b 4g 2q 2d 2d 2k 2k 3b 2kt 3dft 3dft 2dt 
Ps-lsk-slA/d2gr,E1 4g 2q 1 1 3k 3k 3b 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 16  ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ในพื้นที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก (ต่อ) 

หน่วยแผนที่ แหล่ง
หน้าดิน 

แหล่ง
ทรายและ

กรวด 

ดินถม
หรือดิน
คันทาง 

เส้นทาง
แนวถนน 

บ่อขุด อ่างเก็บน  า
ขนาดเล็ก 

คันกั นน  า บ่อเกรอะ โรงงาน
อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

อาคารต่ า ๆ การใช้
ยานพาหนะ
ในช่วงฤดูฝน 

Ps-lsk-sgslA/d2gr,E2 4g 2q 1 1 3k 3k 3b 1 1 1 1 
Ps-lsk-sgslB/d2gr,E2 4g 2q 1 1 3k 3k 3b 1 1 1 1 
Ps-lsk-sgslC/d2gr,E2 4g 2q 1 1 3k 3k 3b 2t 2t 2t 2t 
Ps-lsk-vgslC/d1gr,E3 4g 2q 1 1 3k 3k 3b 2t 2t 2t 2t 
ML - - - - - - - - - - - 
U - - - - - - - - - - - 
W - - - - - - - - - - - 

หมายเหตุ a  :  การจ าแนกดินตามระบบ Unifed 
  b  :  ความหนาของวัสดุที่เหมาะสม (thickness of suitable material)   
  c  :  ความลึกถึงชั้นหินพื้น (depth to bedrock) 

d  :  การระบายน้ าของดิน (drained) 
f  :  อันตรายจากการถูกน้ าทว่ม (flooding)   
g  :  ชิ้นส่วนที่ใหญ่กว่าทรายหยาบ (fragments coarser than very coarse sand) 
h  :  ความลึกของระดับน้ าใต้ดินในฤดูฝน (depth to seasonal / water table) 
k  :  ความซึมน้ าของดิน (permeability class) 
m :  ความลกึถึงชั้นที่มีการซาบซึมน้ า (depth to permeable material) 
p  :  การจ าแนกชั้นของก้อนหิน(stoniness class) 
s  :  เนื้อดิน (texture) 
t  :  ความลาดชันและความลกึถึงชั้นหนิพื้น (slope and depth to bedrock)         q : ความลึกถึงชั้นทรายและกรวด  (depth to sand and gravel) 
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 (4) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ ML, U และ W มีเนื้อที่ 636 ไร่ หรือร้อยละ 
13.1895 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

3) การใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง ได้แก่ หน่วยแผนที ่

AC-wd,fl-slC/d4gr,E1; AC-mw,fsi-silA/d4gr,E1; AC-mw,fsi-silA/d5,E1; AC-mw,fl-slA/d4gr,E1; AC-
mw,fl-slB/d4gr,E1; Ps-slA/d3gr, E1; Ps-slB/d3gr, E1 ;Ps-slA/d4gr, E1; Ps-lsk-slA/d2gr,E1;  Ps-lsk-
sgslA/d2gr,E2 ; Ps-lsk-sgslB/d2gr,E2 ; Ps-lsk-sgslC/d2gr,E2  และ Ps-lsk-vgslA/d1gr,E3 มีเนื้อที่ 3,853 
ไร่ หรือร้อยละ 79.9046 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(2) ดินที่เหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข้อจ ากัดปาน
กลางด้านการระบายน้ าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่ AC-gm,fl-slA/d4gr,E0,b; AC-gm,fl-slB/d4gr,E0,b; 
AC-gm,fsi-silA/d4gr,E0 ,b; Ps-gm,lsk-sgslB/d2gr,E0,b; Ps-gm,lsk-sgslC/d2gr,E0,b ; Ps-gm-slA/d3gr, 
E0,b; Ps-gm-slB/d3gr, E0,b และ Ps-gm-slA/d4gr, E0,b มีเนื้อที่ 333 ไร่ หรือร้อยละ 6.9058 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ 

 (3) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ ML, U และ W มีเนื้อที่ 636 ไร่ หรือร้อยละ 
13.1895 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

4) การใช้เป็นเส้นทางแนวถนน 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน ได้แก่ หน่วยแผนที่  

AC-wd,fl-slC/d4gr,E1; Ps-slA/d3gr,E1; Ps-slB/d3gr; Ps-slA/d4gr, E1; Ps-lsk-slA/d2gr,E1 ;  Ps-lsk-
sgslA/d2gr,E2 ; Ps-lsk-sgslB/d2gr,E2 ; Ps-lsk-sgslC/d2gr,E2  และ Ps-lsk-vgslC/d1gr,E3 มีเนื้อที่ 2,704 
ไร่ หรือร้อยละ 56.0763 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(2) ดินที่เหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นเส้นทางแนวถนน มีข้อจ ากัดปานกลาง
ด้านการระบายน้ าของดิน ได้แก่ หน่วยแผน AC-gm,fl-slA/d4gr,E0,b; AC-gm,fl-slB/d4gr,E0,b;; AC-
gm,fsi-silA/d4gr,E0,b; AC-mw,fsi-silA/d4gr,E1; AC-mw,fsi-silA/d5,E1; AC-mw,fl-slA/d4gr,E1; AC-
mw,fl-slB/d4gr,E1;, E1; Ps-gm,lsk-sgslB/d2gr,E0,b; Ps-gm,lsk-sgslC/d2gr,E0,b ; Ps-gm-slA/d3gr, 
E0,b; Ps-gm-slB/d3gr, E0,b และ Ps-gm-slA/d4gr, E0,b มีเนื้อที่ 1,482 ไร่ หรือร้อยละ 30.7341 ของ
พ้ืนที่ด าเนินการ 

(3) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ ML, U และ W มีเนื้อที่ 636 ไร่ หรือร้อยละ 
13.1895 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

5) การใช้เป็นบ่อขุด 
(1) ดินที่เหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นบ่อขุด มีข้อจ ากัดปานกลางเรื่องความซึม

น้ าของดิน ได้แก่ หน่วยแผนที่  AC-gm,fl-slA/d4gr,E0,b; AC-gm,fl-slB/d4gr,E0,b; AC-gm,fsi-
silA/d4gr,E0,b; AC-mw,fsi-silA/d4gr,E1; AC-mw,fsi-silA/d5,E1; AC-mw,fl-slA/d4gr,E1; AC-mw,fl-
slB/d4gr,E1; Ps-gm-slA/d3gr, E0,b; Ps-gm-slB/d3gr, E0,b; Ps-gm-slA/d4gr, E0,b; Ps-gm,lsk-
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(3) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ ML, U และ W มีเนื้อที่ 636 ไร่ หรือร้อยละ 
13.1895 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
  7) การใช้เป็นบ่อเกรอะ 

(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ps-
slA/d3gr, E1; Ps-slB/d3gr, E1; Ps-slA/d4gr, E1; Ps-lsk-slA/d2gr,E1; Ps-lsk-sgslA/d2gr,E2  และ Ps-lsk-
sgslB/d2gr,E2 มีเนื้อที่ 1,961 ไร่ หรือร้อยละ 40.6677 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(2) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้เป็นบ่อเกรอะ มีข้อจ ากัดปานกลางเรื่อง
ความซึมน้ าของดิน และความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ AC-gm,fl-slA/d4gr,E0,b; AC-gm,fl-
slB/d4gr,E0,b; AC-gm,fsi-silA/d4gr,E0,b; AC-mw,fl-slA/d4gr,E1; AC-mw,fl-slB/d4gr,E1; AC-mw,fsi-
silA/d4gr,E1; AC-mw,fsi-silA/d5,E1; AC-wd,fl-slC/d4gr,E1; Ps-gm-slA/d3gr, E0,b; Ps-gm-slB/d3gr, 
E0,b; Ps-gm-slA/d4gr,E0,b; Ps-gm,lsk-sgslB/d2gr,E0,b; Ps-gm,lsk-sgslC/d2gr,E0,b;  Ps-lsk-sgslC/d2gr,E2  และ Ps-
lsk-vgslC/d1gr,E3  มีเนื้อที่ 2,225 ไร่ หรือร้อยละ 46.1427 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(3) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ ML, U และ W มีเนื้อที่ 636 ไร่ หรือร้อยละ 
13.1895 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

8) การใช้ส าหรับสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่ 

หน่วยแผนที่ Ps-slA/d3gr, E1; Ps-slB/d3gr, E1; Ps-slA/d4gr, E1; Ps-lsk-slA/d2gr,E1; Ps-lsk-
sgslA/d2gr,E2  และ Ps-lsk-sgslB/d2gr,E2 มีเนื้อที่ 1,961 ไร่ หรือร้อยละ 40.6677 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(2) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
มีข้อจ ากัดปานกลางด้านการระบายน้ าของดิน และความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ AC-mw,fsi-
silA/d4gr,E1; AC-mw,fsi-silA/d5,E1; AC-mw,fl-slA/d4gr,E1;  AC-mw,fl-slB/d4gr,E1; AC-wd,fl-
slC/d4gr,E1; Ps-lsk-sgslC/d2gr,E2 และ Ps-lsk-vgslC/d1gr,E3 มีเนื้อที่ 1,892 ไร่ หรือร้อยละ 38.2368 
ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(3) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีข้อจ ากัด
รุนแรงด้านอันตรายจากน้ าท่วมหรือน้ าแช่ขัง การระบายน้ าของดิน และความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วย
แผนที่ AC-gm,fl-slA/d4gr,E0,b; AC-gm,fl-slB/d4gr,E0,b; AC-gm,fsi-silA/d4gr,E0,b; Ps-gm,lsk-
sgslB/d2gr,E0,b; Ps-gm,lsk-sgslC/d2gr,E0,b ; Ps-gm-slA/d3gr, E0,b; Ps-gm-slB/d3gr, E0,b; และ Ps-
gm-slA/d4gr, E0,b มีเนื้อที่ 333 ไร่ หรือร้อยละ 6.9058 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(4) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ ML, U และ W มีเนื้อที่ 636 ไร่ หรือร้อยละ 
13.1895 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
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9) การใช้ส าหรับสร้างอาคารต่ าๆ 
(1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส าหรับใช้สร้างอาคารต่ าๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ps-

slA/d3gr, E1; Ps-slB/d3gr, E1; Ps-slA/d4gr, E1; Ps-lsk-slA/d2gr,E1; Ps-lsk-sgslA/d2gr,E2  และ Ps-lsk-
sgslB/d2gr,E2 มีเนื้อที่ 1,961 ไร่ หรือร้อยละ 40.6677 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

 (2) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส าหรับใช้สร้างอาคารต่ าๆ มีข้อจ ากัดปาน
กลางด้านการระบายน้ าของดิน และความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ AC-mw,fsi-silA/d4gr,E1; 
AC-mw,fsi-silA/d5,E1; AC-mw,fl-slA/d4gr,E1;  AC-mw,fl-slB/d4gr,E1; AC-wd,fl-slC/d4gr,E1; Ps-lsk-
sgslC/d2gr,E2 และ Ps-lsk-vgslC/d1gr,E3 มีเนื้อที่ 1,892 ไร่ หรือร้อยละ 38.2368 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(3) ดินที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้สร้างอาคารต่ าๆ มีข้อจ ากัดรุนแรงด้านอันตราย
จากน้ าท่วมหรือน้ าแช่ขัง การระบายน้ าของดิน และความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ AC-gm,fl-
slA/d4gr,E0,b; AC-gm,fl-slB/d4gr,E0,b; AC-gm,fsi-silA/d4gr,E0,b; Ps-gm,lsk-sgslB/d2gr,E0,b; Ps-
gm,lsk-sgslC/d2gr,E0,b ; Ps-gm-slA/d3gr, E0,b; Ps-gm-slB/d3gr, E0,b; และ Ps-gm-slA/d4gr, E0,b มี
เนื้อท่ี 333 ไร่ หรือร้อยละ 6.9058 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(4) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ ML, U และ W มีเนื้อที่ 636 ไร่ หรือร้อยละ 
13.1895 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

10) การใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน 
 (1) ดินที่มีความเหมาะสมดีส าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน ได้แก่ หน่วย

แผนที่ AC-mw,fsi-silA/d4gr,E1; AC-mw,fsi-silA/d5,E1; AC-mw,fl-slA/d4gr,E1; AC-mw,fl-slB/d4gr,E1; 
Ps-slA/d3gr, E1; Ps-slB/d3gr, E1 ;Ps-slA/d4gr, E1; Ps-lsk-slA/d2gr,E1;  Ps-lsk-sgslA/d2gr,E2  และ Ps-
lsk-sgslB/d2gr,E2  มีเนื้อที่ 2,554 ไร่ หรือร้อยละ 52.9655 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
    (2) ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส าหรับการใช้ยานพาหนะในช่วงฤดูฝน มีข้อ 
จ ากัดปานกลางเรื่องการระบายน้ าของดิน และความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ AC-gm,fl-
slA/d4gr,E0,b; AC-gm,fl-slB/d4gr,E0,b; AC-gm,fsi-silA/d4gr,E0,b; AC-wd,fl-slC/d4gr,E1; Ps-gm,lsk-
sgslB/d2gr,E0,b; Ps-gm,lsk-sgslC/d2gr,E0,b ; Ps-gm-slA/d3gr, E0,b; Ps-gm-slB/d3gr, E0,b; Ps-gm-
slA/d4gr, E0,b Ps-lsk-sgslC/d2gr,E2 และ Ps-lsk-vgslC/d1gr,E3  มีเนื้อที่ 1,632 ไร่ หรือร้อยละ 33.8449 
ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(3) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ หน่วยแผนที่ ML, U และ W มีเนื้อที่ 636 ไร่ หรือร้อยละ 
13.1895 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 
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7.3.10 สภาพปัญหาในพื นที่ด าเนินการ บ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวัง
เจ้า จังหวัดตาก และข้อเสนอแนะ 

1) ปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางแก้ไข 
    จากการศึกษาลักษณะและสมบัติของดินในบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว 

หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดิน และสรุปปัญหา
ทรัพยากรดินในพ้ืนที่พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ดังนี้ (ภาพที่ 33) 

 (1) ปัญหาดินตื นในพื นที่ดอน 
 (1.1) ดินตื น ชั้นของก้อนกรวด และเศษหินเป็นอุปสรรคต่อการชอนไช

ของรากพืชและการไถพรวน มีปริมาณดินเหนียวน้อย ท าให้ดินมีความสามารถในการดูดซับน้ าและธาตุ
อาหารต่ า การเกาะยึดตัวของเม็ดดินไม่ดี เกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย และมีการใช้ที่ดินอย่างขาด
ความระมัดระวัง ใช้ซ้ าซากขาดการบ ารุงจนก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม ท าให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ได้แก่ บริเวณที่พบ หน่วยแผนที่ Ps-lsk-slA/d2gr,E1 มีเนื้อที่ประมาณ 
27 ไร่ หรือร้อยละ 0.5599 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

 แนวทางการแก้ไข 
1. การปลูกพืชไร่ 

          เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนามากกว่า 25 เซนติเมตร และไม่มี
เศษหินก้อนหินบนผิวดิน เลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของดินมาปลูก จัดระบบการปลูกพืช
หมุนเวียนตลอดทั้งปีและมีการไถพรวนน้อยที่สุด โดยให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสด โดย
หว่านเมล็ดถั่วพร้าอัตรา 10-12 กิโลกรมัต่อไร่ เมล็ดถั่วพุ่มอัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปอเทือง อัตรา 6-
8 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบในระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืช และไถคลุกเคล้าปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกอัตรา 1-2 ตันต่อไร่ ใช้น้ าหมักชีวภาพ อัตรา 200 มิลลิลิตร ในน้ า 100 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลง
ดินทุกๆ 15-30 วัน ในพ้ืนที่ 1 ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดพืช ปลูกพืชคลุมดินตลอดปีเพ่ือรักษาความชื้นใน
ดิน พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า เช่น ขุดบ่อน้ าประจ าไร่นา หรือท าฝายกั้นน้ า โดยมีระบบการใช้
น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก เช่น ระบบน้ าหยด ระบบฉีดฝอย 

2. การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 
         ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร หรือตามขนาด

ของทรงพุ่มพืชที่น ามาปลูก ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินที่ไม่มีก้อนกรวดหรือลูกรัง ร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก อัตรา 25 กิโลกรัมต่อหลุม และใช้ปุ๋ยเคมีตามความต้องการของชนิดพืชที่ปลูก ร่วมกับน้ าหมัก
ชีวภาพโดยผสมน้ าหมักชีวภาพ 500 มิลลิลิตรในน้ า 250 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดิน ทุก 1 เดือน ในพ้ืนที่ 1 
ไร่ เมื่อไม้ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น ควรมีไม้ค้ ายันและเอาหน้าดินบริเวณใกล้เคียงมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
พูนโคนต้นอยู่ประจ า เพ่ือเสริมความแข็งแรงท าให้ไม่ล้มง่าย จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก เช่น ให้น้ า
แบบหยดหรือฝังกระบอกน้ าโคนต้นพืช 

(1.2) ดินตื นและมีการกร่อนดินปานกลาง ชั้นของก้อนกรวด และเศษ
หินเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชและการไถพรวน มีปริมาณดินเหนียวน้อย ท าให้ดินมี
ความสามารถในการดูดซับน้ าและธาตุอาหารต่ า การเกาะยึดตัวของเม็ดดินไม่ดี เกิดการชะล้างพังทลายของ
ดินได้ง่ายในพ้ืนที่มีความลาดชัน มีการกร่อนดินปานกลาง และมีการใช้ที่ดินอย่างขาดความระมัดระวัง ใช้
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ซ้ าซากขาดการบ ารุงจนก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม ท าให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง ได้แก่ บริเวณที่พบ หน่วยแผนที่ Ps-lsk-sgslA/d2gr,E2; Ps-lsk-sgslB/d2gr,E2 และ 
Ps-lsk-sgslC/d2gr,E2 มีเนื้อที่ประมาณ 2,273 ไร่ หรือร้อยละ 47.1381 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

แนวทางการแก้ไข 
1. การปลูกพืชไร่ 

          เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนามากกว่า 25 เซนติเมตร และไม่มี
เศษหินก้อนหินบนผิวดิน เลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของดินมาปลูก จัดระบบการปลูกพืช
หมุนเวียนตลอดทั้งปีและมีการไถพรวนน้อยที่สุด โดยให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสด โดย
หว่านเมล็ดถั่วพร้าอัตรา 10-12 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดถั่วพุ่มอัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปอเทือง อัตรา 6-
8 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบในระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืช และไถคลุกเคล้าปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกอัตรา 1-2 ตันต่อไร่ ใช้น้ าหมักชีวภาพ อัตรา 200 มิลลิลิตร ในน้ า 100 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลง
ดินทุกๆ 15-30 วัน ในพ้ืนที่ 1 ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดพืช ปลูกพืชคลุมดินตลอดปีเพ่ือรักษาความชื้นใน
ดิน ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน มีการกร่อนดิน ควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือป้องกันปัญหาการชะล้าง
พังทลายที่ท าให้เกิดการสูญเสียหน้าดินและแร่ธาตุอาหารพืช โดยในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ 2 ถึง 5 
เปอร์เซ็นต์ มาตรการอนุรักษณ์ดินและน้ าควรใช้วิธีพืช เช่น การปลูกพืชตามแนวระดับหรือปลูกหญ้าแฝก
เป็นแถวตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนที่ ปลูกพืชสลับเป็นแถบ วิธีการเขตกรรม เช่น การไถพรวน
ขวางความลาดเท  ส่วนพื้นที่ท่ีมีความลาดชันมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ควรใช้มาตรการอนุรักษณ์ดินและน้ าใน
รูปแบบวิธีกลร่วมกับวิธีพืช เช่น การท าแนวคันดินร่วมกับการปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเทของ
พ้ืนที่ หรือปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันดินเพ่ือชะลอการไหลบ่าของน้ า การท าคันดินเบนน้ าในบริเวณที่มีการ
ไหลบ่าของน้ าจากที่สูง  การท าคูรับน้ าขอบเขาสลับกับแนวแถบหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่พืช
ขาดน้ า เช่น ขุดบ่อน้ าประจ าไร่นา หรือท าฝายกั้นน้ า โดยมีระบบการใช้น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก เช่น ระบบน้ า
หยด ระบบฉีดฝอย 

2. การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 
          ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร หรือตามขนาด

ของทรงพุ่มพืชที่น ามาปลูก ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินที่ไม่มีก้อนกรวดหรือลูกรัง ร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก อัตรา 25 กิโลกรัมต่อหลุม และใช้ปุ๋ยเคมีตามความต้องการของชนิดพืชที่ปลูก ร่วมกับน้ าหมัก
ชีวภาพโดยผสมน้ าหมักชีวภาพ 500 มิลลิลิตรในน้ า 250 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดิน ทุก 1 เดือน ในพ้ืนที่ 1 
ไร่ เมื่อไม้ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น ควรมีไม้ค้ ายันและเอาหน้าดินบริเวณใกล้เคียงมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
พูนโคนต้นอยู่ประจ า เพ่ือเสริมความแข็งแรงท าให้ไม่ล้มง่าย ปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษาความชื้นในดิน 
บริเวณที่มีความลาดชันสูงมีการกร่อนดิน ควรมีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างเหมาะสม เช่น การ
สร้างคันดิน การท าขั้นบันไดดิน ท าคูน้ าขอบเขา ท าฐานปลูกเฉพาะต้น ท าแนวรั้วหญ้าแฝกหรือฐานหญ้า
แฝกเฉพาะต้น หรือปลูกพืชแซมระหว่างแถวไม้ผลหรือไม้ยืนต้น นอกจากจะช่วยป้องกันการชะล้างแล้วยัง
ช่วยรักษาความชื้นไว้ในดินได้อีกด้วย และจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก เช่น ให้น้ าแบบหยด ระบบฉีด
ฝอยหรือฝังกระบอกน้ าโคนต้นพืช 

(1.3) ดินตื นมาก และมีการกร่อนดินรุนแรง ชั้นของก้อนกรวด และ
เศษหินเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช และมีเศษชิ้นส่วนหยาบอยู่บนผิวดินมากเป็นอุปสรรคต่อการ
ไถพรวน เกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่ายในพ้ืนที่มีความลาดชัน และมีการกร่อนดินรุนแรง พ้ืนที่ไม่
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เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ควรใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว ปลูกป่าหรือท าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณที่พบ หน่วยแผนที่ Ps-lsk-vgslC/d1gr,E3 มีเนื้อที่ประมาณ 164 ไร่ หรือร้อยละ 
3.4011 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

   แนวทางการแก้ไข 
   เลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของดินมาปลูก โดยเลือกพืชที่มี

ระบบรากสั้น และก าหนดให้มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือป้องกันปัญหาการชะล้างพังทลายที่ท าให้เกิด
การสูญเสียหน้าดินและแร่ธาตุอาหารพืช พ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ควรใช้มาตรการอนุ
รักษณ์ดินและน้ าในรูปแบบวิธีกลร่วมกับวิธีพืช เช่น การท าแนวคันดินร่วมกับการปลูกพืชตามแนวระดับ
ขวางความลาดเทของพ้ืนที่ การท าร่องน้ าตามแนวระดับ หรือปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันดินเพ่ือชะลอการ
ไหลบ่าของน้ า การท าคันดินเบนน้ าในบริเวณท่ีมีการไหลบ่าของน้ าจากที่สูง  การท าคูรับน้ าขอบเขาสลับกับ
แนวแถบหญ้าแฝก และการปลูกพืชคลุมดินบนคันดิน  

(2) ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
 (2.1) ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าที่เป็นดินลึกถึงลึกมาก เนื่องจาก

วัตถุต้นก าเนิดดินมีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติน้อย ประกอบกับเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการ
ปลูกพืชอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้มีการปรับปรุงบ ารุงดินเท่าที่ควร ท าให้ดินเสื่อมโทรม
เป็นผลให้พืชเจริญเติบโตช้า ผลผลิตตกต่ า ได้แก่ บริเวณที่พบ หน่วยแผนที่ดิน Ac-mw,fl-slA/d4gr,E1; Ac-
mw,fl-slB/d4gr,E1; Ac-mw,fsi-silA/d4gr,E1; Ac-mw,fsi-silA/d5gr,E1; Ac-wd,fl-slC/d4gr,E1 และ Ps-
slA/d4gr,E1 มีเนื้อที่ประมาณ 848 ไร่ หรือร้อยละ 17.5860 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

 แนวทางแก้ไข 
1. การปลูกพืชไร่ 

    ควรมีการจัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 1-2 ตันต่อไร่ ร่วมกับการปลูกพืชบ ารุงดิน โดยหว่านเมล็ดถั่วพร้า 
อัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดถั่วพุ่มอัตรา 6-8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปอเทืองอัตรา 4-6 กิโลกรัมต่อไร่ ไถ
กลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืช ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก ใช้น้ าหมัก
ชีวภาพ 200 มิลลิลิตร ในน้ า 100 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุกๆ 15 -30 วัน ในพ้ืนที่ 1 ไร่ ถ้าดินเป็นกรด
มาก ปรับปรุงด้วยการใส่ปูนโดโลไมต์ 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ ไถคลุกเคล้ากับดิน มีระบบอนุรักษ์ดินและน ้า
ที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด วัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า เช่น ขุดบ่อน้ าประจ าไร่นา หรือท า
ฝายกั้นน้ า โดยมีระบบการใช้น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก เช่น ระบบน้ าหยด ระบบฉีดฝอย 

2. การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้น 
    ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร หรือ 75x75x75 

เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 20-35 กิโลกรัมต่อหลุม ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี
ตามชนิดพืชที่ปลูก ใช้น้ าหมักชีวภาพ 500 มิลลิลิตร ในน้ า 250 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุก 1 เดือน ใน
พ้ืนที่ 1 ไร่ ในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ถ้าดินเป็นกรดมาก ปรับปรุงด้วยการใส่ปูน
โดโลไมต์ 100-300 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ อัตรา 2 กิโลกรัมต่อหลุม บริเวณพ้ืนที่ลาดชันควรมีระบบการ
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อนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น ปลูกพืชปุ๋ยสด ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม 
ในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ส่วนสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ควร
เพ่ิมมาตรการที่จะช่วยชะลอความเร็วในการไหลของน้ า โดยวิธีการสร้างคันดินการท าขั้นบันได ท าคูน้ าขอบ
เขา ท าฐานปลูกหญ้าแฝกเฉพาะต้น และจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก เช่น ให้น้ าแบบหยด ระบบฉีดฝอย
หรือฝังกระบอกน้ าโคนต้นพืช 

(2.2) ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าที่เป็นดินลึกปานกลาง เนื่องจาก
วัตถุต้นก าเนิดดินมีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติน้อย ประกอบกับเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการ
ปลูกพืชอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้มีการปรับปรุงบ ารุงดินเท่าที่ควร ท าให้ดินเสื่อมโทรม
เป็นผลให้พืชเจริญเติบโตช้า ผลผลิตตกต่ า และเป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นของก้อนกรวด เศษหิน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช ท าให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร ได้แก่ บริเวณที่พบ หน่วยแผนที่ 
Ps-slA/d3gr,E1 และ Ps-slB/d3gr,E1 มีเนื้อที่ประมาณ 541 ไร่ หรือร้อยละ 11.2194 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

 แนวทางการแก้ไข 
  1. การปลูกพืชไร่ 

       ควรมีการจัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 1-2 ตันต่อไร่ ร่วมกับการปลูกพืชบ ารุงดิน โดยหว่านเมล็ดถั่วพร้า 
อัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดถั่วพุ่มอัตรา 6-8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปอเทืองอัตรา 4-6 กิโลกรัมต่อไร่ ไถ
กลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืช ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก ใช้น้ าหมัก
ชีวภาพ 200 มิลลิลิตร ในน้ า 100 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุกๆ 15-30 วัน ในพ้ืนที่ 1 ไร่ มีระบบอนุรักษ์
ดินและน ้าที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด วัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า เช่น ขุดบ่อน้ าประจ าไร่นา 
หรือท าฝายกั้นน้ า โดยมีระบบการใช้น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก เช่น ระบบน้ าหยด ระบบฉีดฝอย 

 2. การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 
       ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร หรือ 75x75x75 

เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 20-35 กิโลกรัมต่อหลุม ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี
ตามชนิดพืชที่ปลูก ใช้น้ าหมักชีวภาพ 500 มิลลิลิตร ในน้ า 250 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุก 1 เดือน ใน
พ้ืนที่ 1 ไร่ ในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ถ้าดินเป็นกรดมาก ปรับปรุงด้วยการใส่ปูน
โดโลไมต์ 100-300 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ อัตรา 2 กิโลกรัมต่อหลุม เมื่อไม้ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น ควรมีไม้ค้ ายัน
และเอาหน้าดินบริเวณใกล้เคียงมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกพูนโคนต้นอยู่ประจ า เพ่ือเสริมความแข็งแรง
ท าให้ไม่ล้มง่าย ปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษาความชื้นในดิน บริเวณพ้ืนที่ลาดชันควรมีระบบการอนุรักษ์ดินและ
น้ าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น ปลูกพืชปุ๋ยสด ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน ท าฐานปลูกเฉพาะต้น ท า
แนวรั้วหญ้าแฝกหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น หรือปลูกพืชแซมระหว่างแถวไม้ผลหรือไม้ยืนต้น และจัดระบบ
การให้น้ าในแปลงปลูก เช่น ให้น้ าแบบหยด ระบบฉีดฝอยหรือฝังกระบอกน้ าโคนต้นพืช 

(3) ปัญหาการใช้ที่ดินผิดประเภท เนื่องจากลักษณะของดินเป็นที่ดอน ดินมี
การระบายน้ าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสมส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล และ
ไม้ยืนต้น แต่เกษตรกรได้มีการปรับสภาพพ้ืนที่โดยการท าคันนาเพ่ือกักเก็บน้ าและใช้ประโยชน์ที่ดินในการ
ปลูกข้าว แต่เนื่องจากลักษณะและสมบัติดินเป็นดินที่ดอนและสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งคันนาที่สร้าง
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ขึ้นมีขนาดเล็กท าให้อาจประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า ปริมาณน้ าไม่เพียงพอส าหรับการเจริญเติบโตของ
ข้าว มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 333 ไร่ หรือร้อยละ 6.9059 ของพ้ืนที่ด าเนินการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

    (3.1) ดินลึก ได้แก่บริเวณที่พบหน่วยแผนที่ดิน AC-gm,fl-slA/d4gr,E0,b; 
AC-gm,fl-slB/d4gr,E0,b; AC-gm,fsi-silA/d4gr,E0 ,b และ Ps-gm-slA/d4gr,E0,b มีเนื้อที่รวม 265 ไร่ หรือ
ร้อยละ 5.4957 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

 (3.2) ดินลึกปานกลาง ได้แก่บริเวณที่พบหน่วยแผนที่ดิน Ps-gm-slA/d3gr,E0,b 
และ Ps-gm-slB/d3gr,E0,b มีเนื้อที่รวม 31 ไร่ หรือร้อยละ 0.6429 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

 (3.3) ดินตื น ได้แก่บริเวณที่พบหน่วยแผนที่ดิน Ps-gm-lsk-sgslB/d2gr,E0,b และ 
Ps-gm-lsk-sgslC/d2gr,E0,b มีเนื้อที่รวม 37 ไร่ หรือร้อยละ 0.7673 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

   แนวทางแก้ไข 
  เนื่องจากลักษณะและสมบัติดินเป็นดินที่ดอน ไม่เหมาะสม

ส าหรับปลูกข้าว ดังนั้นพ้ืนที่บริเวณนี้ต้องมีการจัดการเป็นกรณีพิเศษเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ให้เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตของข้าว โดยก าหนดมาตรการอนุรักษณ์ดินและน้ าด้วยวิธีกลเข้ามาด าเนินการ เช่น การปรับรูป
แปลงนาลักษณะที่ 1 เพ่ือปรับสภาพพ้ืนที่ที่เป็นนาผืนแปลงเล็กแปลงน้อยให้มีขนาดใหญ่ กว้าง ราบเรียบ
สม่ าเสมอและมีคันนาสูงขึ้น และควรปรับปรุงบ ารุงดินให้ดีขึ้นด้วยการใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก อัตรา  2 ตัน
ต่อไร่ หว่านทั่วพื้นที่แล้วไถกลบก่อนปลูกพืช ปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบลงดิน ถ้าดินเป็นกรดจัดมากปรับปรุง
โดยการไถคลุกเคล้าปูนโดโลไมต์ อัตรา 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ ทิ้งไว้ 15 วันก่อนปลูก ใช้น้ าหมักชีวภาพ 
100 มิลลิลิตร ในน้ า 50 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดินในพ้ืนที่ 1 ไร่ ส าหรับช่วงการเจริญเติบโต หรือใช้น้ าหมัก
ชีวภาพ 5 ลิตร เทลงในนาข้าวโดยปล่อยตามน้ า เมื่อข้าวอายุ 30 50 และ 60 วัน ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราที่
เหมาะสมเพื่อเพ่ิมธาตุอาหารพืช พ้ืนที่นาดอนที่ให้ผลผลิตต่ า เนื่องจากปัญหาการขาดน้ า ควรปรับเปลี่ยนมา
ปลูกพืชไร่หรือไม้ผล และพัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า เช่น ขุดบ่อน้ าประจ าไร่นา หรือท าฝายกั้น
น้ า 
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ภาพที่ 33 ปัญหาดิน 
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2) ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   (1) สภาพพ้ืนที่ด าเนินการเป็นที่ดอน มีปัญหาในเรื่องดินตื้นหรือตื้นมาก ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า และดินมีการชะล้างพังทลายและสูญเสียหน้าดิน ดังนั้นการใช้ที่ดินด้านการเพาะปลูกพืช
ควรมีการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน ซึ่งหากมีการจัดการดินกับพืชที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วจะสามารถใช้เป็น
จุดเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินได้ค่อนข้างกว้างขวาง 
    (2) การปรับปรุงบ ารุงดินควรเน้นในเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
น้ าหมักชีวภาพ หรือการใช้ปุ๋ยพืชสด โดยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลง และจัดท าเป็นแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ เพ่ือให้เกษตรกรได้เห็นเป็นตัวอย่างและน าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง 

(3) การก าหนดรูปแบบอนุรักษ์ดินและน้ าควรให้สอดคล้องกับลักษณะดินและ
สภาพพ้ืนที่ เช่น บริเวณพ้ืนที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ควรก าหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า
โดยใช้วิธีกลและวิธีพืชเข้ามาด าเนินการ ได้แก่ 
      1. พ้ืนที่ที่มีปัญหาการไหลบ่าของน้ าจากที่สูงและมีความลาดชันไม่เกิน 15 
เปอร์เซ็นต ์ควรสร้างคันดินเบนน้ า (Diversion) ที่มีปริมาตรดินขุดถม ประมาณ 2.4 ลูกบาศก์เมตรต่อเมตร 
เพ่ือป้องกันน้ าไหลบ่าลงสู่พ้ืนที่เกษตรกรรม 
        2. บริเวณพ้ืนที่ดินดอนปลูกข้าว พ้ืนที่นามีลักษณะลุ่มๆ ดอนๆ คันนามีขนาด
เล็กและเป็นผืนนาแปลงเล็กแปลงน้อย ควรปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 เพ่ือช่วยให้ดินสามารถเก็บกักน้ าได้
มากขึ้นและเพียงพอส าหรับการเจริญเติบโตของข้าว เป็นต้น 
      3. ท าพ้ืนที่รับน้ าเพ่ือรองรับน้ า มีทางน้ าหรือร่องน้ าไหลลงในพ้ืนที่ก่อสร้าง 
นอกจากนี้รอบขอบพ้ืนที่รับน้ าส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันดินพังทลาย และกรองตะกอนดินที่
จะไหลลงในแหล่งน้ าลดปัญหาการตื้นเขิน สามารถสูบน้ าไปใช้กับนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วง บนคันพ้ืนที่รับ
น้ าใช้ประโยชน์ในการปลูกผักและผลไม้ ในแหล่งน้ าเลี้ยงปลาเพ่ือเป็นอาหารในครัวเรือน และขายเป็น
รายได้เสริมในครัวเรือน 

 (4) การติดตามประเมินผล หลังจากการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ด าเนินการนี้
แล้ว ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานในด้านโครงสร้างการอนุรักษ์ดินและน้ า ระบบการผลิตทางการเกษตร 
การปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และก าหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 

 (5) การขยายผล การพัฒนาที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการซึ่งเป็นพ้ืนที่ตัวแทนสภาพ
ปัญหาของเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง มีการจ ากัดบริเวณไว้เพียงส่วนหนึ่ง เพ่ือให้การ
พัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และเกิดความยั่งยืน ควรมีการขยายผลโดยก าหนด
พ้ืนที่ด าเนินการเพ่ิมเติมภายในบริเวณลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง เพ่ือให้งานพัฒนาที่ดินครอบคลุมทุก
สภาพปัญหาในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า 

 (6) ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการดูแลแก้ไข
ปัญหาอย่างครบถ้วนจนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน 
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7.3.11 สรุปการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่
ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน  าคลองแม่
ยะมา-คลองม่วง 

การศึกษาและวิเคราะห์ ลักษณะและสมบัติของดิน สภาพการใช้ที่ดิน ประเมิน
ความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและความเหมาะสมของดินส าหรับงานทางด้านปฐพี
กลศาสตร์ของพ้ืนที่ด าเนินการฯ โดยสภาพพ้ืนที่ของพ้ืนที่ด าเนินการมีลักษณะราบเรียบถึงเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่น
ลอนลาด มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญคือ คลองม่วง และอ่างเก็บน้ ากระเปาะ สภาพการใช้ที่ดินส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทรัพยากรดินส่วนใหญ่ที่พบเป็นดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นก้อนกรวด ลูกรังหรือเศษหิน
และมีการกร่อนดิน ดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะสมส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น ปัญหาทรัพยากร
ดินส่วนใหญ่ที่พบคือปัญหาดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นก้อนกรวด ลูกรังหรือเศษหิน มีการกร่อนดิน และดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า จากนั้นน าข้อมูลที่ศึกษา และวิเคราะห์พ้ืนที่ด าเนินการฯ มาจัดท าแผนที่ดิน แผนที่
สภาพการใช้ที่ดินและรายงานการส ารวจดินมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการใช้ที่ดิน เพ่ือน า
เทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า ตลอดจนการพัฒนาที่ดินภายใต้ภารกิจของกรม
พัฒนาที่ดินมาด าเนินการแบบบูรณาการเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม การบูรณาการกิจกรรมยัง
รวมถึงกิจกรรมที่รับผิดชอบโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
8.  สรุปผล 

8.1  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่ลุ่มน  าสาขาคลองวัง
เจ้า (รหัสลุ่มน  า 0618) สรุปได้ดังนี้ 

ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) เป็นลุ่มน้ าสาขาของลุ่มน้ าหลักแม่น้ าปิง (รหัสลุ่มน้ า 06) มี
พ้ืนที่ 638.84 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 399,275 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดตาก บริเวณ
อ าเภอวังเจ้า อ าเภอพบพระ และบางส่วนของอ าเภออุ้มผาง และอ าเภอเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของ
จังหวัดก าแพงเพชรของบริเวณอ าเภอคลองลาน และอ าเภอโกสัมพีนคร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพ
พ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบจนถึงภูเขา โดยมีด้านสูงซึ่งเป็นภูเขาสูงอยู่ทางด้านทิศตะวันตก และลาดเทต่ าลงมา
ทางด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่ลุ่มน้ า โดยทรัพยากรน้ ามีล าน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ 19 สาย คือ คลองวังเจ้า 
คลองแม่ยะมา คลองส้มชา คลองหิน คลองม่วง คลองข้าวเจ้า ห้วยแม่ยะมา ห้วยเหลือง ห้วยแม่ละเมา อ าเภอวัง
เจ้า อ าเภอพบพระ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก คลองอ้ายเบี้ย คลองปลาดุก คลองไคร้ คลองลึก คลองแขยง คลอง
ขุนหมาก คลองอีโละโคะ คลองเต่าด า คลองส้มโอ และคลองอีหมี อ าเภอโกสัมพีนคร และอ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร ล าน้ าทั้ง 19 สายไหลลงสู่แม่น้ าปิงซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้ า
สาขา 

สภาพการใช้ที่ดิน พบว่า การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 288,502 ไร่ หรือร้อยละ 
72.2565 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา รองลงมาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 104,095 ไร่ หรือร้อยละ 26.0709 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 3,240 ไร่ หรือร้อยละ 0.8114 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า
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สาขา พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 2,596 ไร่ หรือร้อยละ 0.6503 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา และพ้ืนที่น้ า มีเนื้อที่ 842 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.2109 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา  

ทรัพยากรดิน สามารถแบ่งออกได้เป็น 22 หน่วยแผนที่ ประกอบด้วย 20 หน่วยแผนที่ดิน และ 2 
หน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด โดยเป็นดินในพ้ืนที่ดอนทั้งหมด ได้แก่ 29C 33B 38B 44 46B 46C 47D 48B 48C 
56C 59 59B 62 33/38 46C/56C 48B/56B 48D/56D 48E/56E 60B/60C และ 60D/61D หน่วยพ้ืนที่
เบ็ดเตล็ด ได้แก่ หน่วยแผนที่  U และ W ดังนั้นดินที่พบเป็นดินในพ้ืนที่ดอน มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย 
เป็นดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นก้อนกรวด เศษหินหรือลูกรัง และเป็นดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน การระบายน้ าดีปาน
กลางถึงดี  

ปัญหาทรัพยากรดินที่พบ ได้แก่   
(1) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเนื้อทีร่วม 11,047 ไร่ หรือร้อยละ 2.7668 

ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มบริเวณที่พบกลุ่มชุดดินที่ 59 และ 59B พ้ืนที่ดอนบริเวณที่พบกลุ่มชุด
ดินที ่29C, 56C และ 60B/60C  

(2) ปัญหาดินทราย มีเนื้อที่ 463 ไร่ หรือร้อยละ 0.1160 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 44 

(3) ปัญหาดินตื้น มีเนื้อที่รวม 43,217 ไร่ หรือร้อยละ 10.8239 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า
สาขา ได้แก่ ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก บริเวณที่พบกลุ่มชุดดินที่ 46B 46C 48B 
และ 48C และดินตื้นถึงชั้นหินพื้น บริเวณท่ีพบกลุ่มชุดดินที่ 47D 

(4) ปัญหาพ้ืนที่มีความลาดชันสูง  มีเนื้อที่ 288,661 ไร่ หรือร้อยละ 72.2963 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62  

(5) ปัญหาดินตื้นและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเนื้อที่รวม 39,994 ไร่ หรือร้อย
ละ 10.0166 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา ได้แก่ บริเวณที่พบกลุ่มชุดดินที่ 46C/56C 48B/56B 48D/56D 
48E/56E และ 60D/61D  

(6) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีเนื้อที่รวม 11,811 ไร่ หรือร้อยละ 
2.9581 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา ได้แก่ บริเวณท่ีพบกลุ่มชุดดินที่ 33B 38B และ 33/38  

(7) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) และ พ้ืนที่น้ า (W) มีเนื้อที่ 
4,082 ไร่ หรือร้อยละ 1.0223 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ท าการคัดเลือกพ้ืนที่ภายในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า เพ่ือก าหนดเขตพัฒนาที่ดิน
โดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีปัญหา เช่น ปัญหาทรัพยากรดิน ฯลฯ จึงได้คัดเลือกพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลอง
แม่ยะมา-คลองม่วงเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ
และสภาพปัญหาเพื่อก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการต่อไป 
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8.2  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหาของพื นที่ลุ่มน  าคลองแม่ยะ
มา-คลองม่วง สรุปได้ดังนี้ 

เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก เป็นลุ่มน้ าที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
สาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) ลุ่มน้ าหลักแม่น้ าปิง (รหัส 06) มีเนื้อที่รวม 159,733 ไร่ ลุ่มน้ านี้อยู่ทางด้าน
ทิศเหนือของลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มี
สภาพภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ข้อมูลในปี พ.ศ. 2546–2555 พบว่า มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย
เท่ากับ 1,100 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยตลอดปี
เท่ากับ 68 เปอร์เซ็นต์ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบเรียบจนถึงภูเขา โดยมีด้านสูงอยู่
ทางด้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่ลุ่มน้ าแล้วลาดเทลงสู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ซึ่งเป็น
แม่น้ าปิง โดยทรัพยากรน้ ามีล าน้ าธรรมชาติ  สายใหญ่ที่ส าคัญ คือ คลองแม่ยะมา มีน้ าไหลตลอดปี มีทิศ
ทางการไหลของน้ าในแนวทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกและไหลลงสู่แม่น้ าปิง และคลองวังเจ้า ไหลลงสู่แม่น้ า
ปิงที่บ้านวังเจ้า อ าเภอวังเจ้า เป็นล าน้ าสายสั้น มีน้ าตลอดปีไหลผ่านหุบเขาสูงชันเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ก็
มีคลองม่วง คลองส้มชา คลองหิน ซ่ึงเป็นล าน้ าสายสั้น แล้วไหลลงสู่แม่น้ าปิง 

  ทรัพยากรป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม แบ่งออกเป็น 4 เขต คือ เขตป่า
อนุรักษ์ มีเนื้อที่ 78,875 ไร่ หรือร้อยละ 49.3793 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน เขตป่าเศรษฐกิจ มีเนื้อที่ 
41,254 ไร่ หรือร้อยละ 25.8269 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่นอกเขตป่า มีเนื้อที่ 2,943 ไร่ หรือร้อยละ 
1.8424 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน และพ้ืนที่อยู่ในเขต สปก. มีเนื้อที่ 36,661 ไร่ หรือร้อยละ 22.9514 ของ
พ้ืนทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 

สภาพการใช้ที่ดิน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่รวมประมาณ 94,668 ไร่ หรือ
ร้อยละ 59.2664 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน รองลงมาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 59,940 ไร่ หรือร้อยละ 
37.5252 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่รวมประมาณ 3,644 ไร่ หรือร้อยละ 
2.2812 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่น้ ามีเนื้อที่รวมประมาณ 834 ไร่ หรือร้อยละ 0.5221 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่รวมประมาณ 647 ไร่ หรือร้อยละ 0.4051 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ลักษณะทางธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดินแบ่งออกได้เป็น  ตะกอนน้ าพารูปพัด
(Alluvium fan) พ้ืนผิวที่เหลือจากการกร่อน (erosion surface) เนินเขาและภูเขา (hill and mountain) 

ทรัพยากรดิน สามารถแบ่งออกได้เป็น 16 หน่วยแผนที่ ประกอบด้วย 13 หน่วยแผนที่ดิน 
และ 3 หน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด โดยดินในพ้ืนที่ลุ่มได้แก่ หน่วยแผนที่ 4 15hi และ 21 ดินในพ้ืนที่ดอน ได้แก่ 
33 36 38 46B 46C 46B/RC 46C/RC 46D/RC 46E/RC และ 62 หน่วยพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ หน่วยแผน
ที่  RC, U และ W ดังนั้นดินส่วนใหญ่ที่พบเป็นดินในพ้ืนที่ดอน มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย และเป็นดิน
ตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นก้อนกรวด เศษหินปนลูกรังหนามาก การระบายน้ าดีปานกลางถึงดี ส่วนดินในพ้ืนที่
ลุ่มเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนทรายแป้งถึงดินเหนียว การระบายน้ าเลวถึงค่อนข้างเลว 
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ศักยภาพของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ มีดังนี้ 
  1) หน่วยแผนที่ 1 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว โดยไม่มีข้อจ ากัด ได้แก่ 

กลุ่มชุดดินที่ 4 มีเนื้อท่ี 101 ไร่ หรือร้อยละ 0.0632 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
  2) หน่วยแผนที่ 2 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่ดิน

เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 15hi มีเนื้อที่ 44 ไร่ หรือร้อยละ 0.0276 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน 

  3) หน่วยแผนที่ 3 ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว มีข้อจ ากัดรุนแรงที่เนื้อ
ดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า และความอุดมสมบูรณ์ต่ า  ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 21 มี
เนื้อท่ี 52 ไร่ หรือร้อยละ 0.0326 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  4) หน่วยแผนที่ 4 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง 
มะม่วง ล าไย มะนาว ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ยูคาลิปตัส และหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยไม่มีข้อจ ากัด ได้แก่ กลุ่มชุด
ดินที่ 33 มีเนื้อที่ 12,583 ไร่ หรือร้อยละ 7.8775 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  5) หน่วยแผนที่ 5 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่
เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายและความอุดมสมบูรณ์ต่ า และดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย มัน
ส าปะหลัง มะม่วง ล าไย มะนาว ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ยูคาลิปตัส และหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 36 มีเนื้อท่ี 197 ไร่ หรือร้อยละ 0.1233 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  6) หน่วยแผนที่ 6 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย มันส าปะหลัง มะม่วง 
มะนาว ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ยูคาลิปตัส และหญ้าเลี้ยงสัตว์  โดยไม่มีข้อจ ากัด และดินมีความเหมาะสม
ส าหรับปลูกข้าวโพด และล าไย โดยมีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 38 
มีเนื้อที่ 21 ไร่ หรือร้อยละ 0.0131 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  7) หน่วยแผนที่ 7 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่เป็นดินตื้นหรือตื้นมากและความอุดมสมบูรณ์ต่ า และดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูก
ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง มะม่วง ล าไย มะนาว ปาล์มน้ ามัน และยูคาลิปตัส โดยมีข้อจ ากัดรุนแรงที่เป็น
ดินตื้นหรือตื้นมาก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46B มีเนื้อที่ 1,237 ไร่ หรือร้อยละ 0.7744 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน 

  8) หน่วยแผนที่ 8 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่เป็นดินตื้นหรือตื้นมากและความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูก
ข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง โดยมีข้อจ ากัดรุนแรงที่สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดและเป็นดินตื้นหรือ
ตื้นมาก และดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกมะม่วง ล าไย มะนาว ปาล์มน้ ามัน และยูคาลิปตัส โดยมี
ข้อจ ากัดรุนแรงที่เป็นดินตื้นหรือตื้นมาก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46C มีเนื้อที่รวม 1,288 ไร่ หรือร้อยละ 
0.8064 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  9) หน่วยแผนที่ 9 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา และหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่เป็นดินตื้นหรือตื้นมากและความอุดมสมบูรณ์ต่ า และดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูก
ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง มะม่วง ล าไย มะนาว ปาล์มน้ ามัน และยูคาลิปตัส โดยมีข้อจ ากัดรุนแรงที่เป็น
ดินตื้นหรือตื้นมาก และดินไม่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตรในบริเวณพ้ืนที่มีหินพ้ืนโผล่ปะปน ได้แก่ กลุ่ม
ชุดดินที่ 46B/RC มีเนื้อที่ 23,509 ไร่ หรือร้อยละ 14.7177 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 
169 

  10) หน่วยแผนที่ 10 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา และหญ้าเลี้ยง
สัตว์ มีข้อจ ากัดเล็กน้อยท่ีเป็นดินตื้นหรือตื้นมากและความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูก
ข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง โดยมีข้อจ ากัดรุนแรงที่สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดและเป็นดินตื้นหรือ
ตื้นมาก และดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกมะม่วง ล าไย มะนาว ปาล์มน้ ามัน และยูคาลิปตัส โดยมี
ข้อจ ากัดรุนแรงที่เป็นดินตื้นหรือตื้นมาก และดินไม่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตรในบริเวณพ้ืนที่มีหินพ้ืน
โผล่ปะปน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่  46C/RC มีเนื้อที่ 10,056 ไร่ หรือร้อยละ 6.2955 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  11) หน่วยแผนที่ 11 ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา และหญ้าเลี้ยง
สัตว์ มีข้อจ ากัดเล็กน้อยท่ีเป็นดินตื้นหรือตื้นมากและความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูก
ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง มะม่วง ล าไย และมะนาว โดยมีข้อจ ากัดรุนแรงที่สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอน
ชันและเป็นดินตื้นหรือตื้นมาก และดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกปาล์มน้ ามัน และยูคาลิปตัส โดยมี
ข้อจ ากัดรุนแรงที่เป็นดินตื้นหรือตื้นมาก และดินไม่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตรในบริเวณพ้ืนที่มีหินพ้ืน
โผล่ปะปน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46D/RC มีเนื้อที่รวม 190 ไร่ หรือร้อยละ 0.1189 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  12) หน่วยแผนที่ 12 ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย มันส าปะหลัง มะม่วง 
ล าไย มะนาว ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และยูคาลิปตัส โดยมีข้อจ ากัดรุนแรงที่สภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขาและเป็น
ดินตื้นหรือตื้นมาก ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยมีข้อจ ากัดรุนแรงที่สภาพพ้ืนที่เป็น
เนินเขา ดินไม่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด โดยมีข้อจ ากัดรุนแรงมากที่สภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา และดินไม่
เหมาะสมส าหรับท าการเกษตรในบริเวณพ้ืนที่มีหินพ้ืนโผล่ปะปน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46E/RC มีเนื้อที่ 
2,780 ไร่ หรือร้อยละ 1.7404 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

  13) หน่วยแผนที่ 13 ดินไม่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตร มีข้อจ ากัดรุนแรงมาก
ที่สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง เหมาะสมแก่การอนุรักษ์เป็นป่าต้นน้ า ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62  มีเนื้อที่ 
103,110 ไร่ หรือร้อยละ 64.5515 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

     14) หน่วยแผนที่ 14 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ได้แก่ พ้ืนที่มีหินพ้ืนโผล่ปะปน (RC) ชุมชนที่
อยู่อาศัย (U) และพ้ืนที่แหล่งน้ า (W) มีเนื้อทีร่วม 4,565 ไร่ หรือร้อยละ 2.8579 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ปัญหาทรัพยากรดินที่พบ มีดังนี ้
  1) ปัญหาดินดินตื้น มีเนื้อที่รวมประมาณ 39,060 ไร่ หรือร้อยละ 24.4533 ของ

พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน แบ่งเป็น ปัญหาดินดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหิน มีเนื้อที่ประมาณ 2,525 
ไร่ หรือร้อยละ 1.5808 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ได้แก่ บริเวณที่พบกลุ่มชุดดินที่ 46B และ 46C และดิน
ดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหินปะปนกับหินพ้ืนโผล่ มีเนื้อที่ประมาณ 36,535 ไร่ หรือร้อยละ 
22.8725 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ได้แก่ บริเวณที่พบกลุ่มชุดดินที่ 46B/RC 46C/RC 46D/RC และ 
46E/RC 

  2) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเนื้อที่รวมประมาณ 249 ไร่ หรือร้อยละ 
0.1559 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน แบ่งเป็น พื้นที่ลุ่ม  มีเนื้อที่ประมาณ 52 ไร่ หรือร้อยละ 0.0326 ของพ้ืนที่
เขตพัฒนาที่ดิน ได้แก่ บริเวณที่พบกลุ่มชุดดินที่ 21 และพ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่ประมาณ 197 ไร่ หรือร้อยละ 
0.1233 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ได้แก่ บริเวณท่ีพบกลุ่มชุดดินที่ 36 

  3) ปัญหาพ้ืนที่มีความลาดชันสูง มีเนื้อที่รวมประมาณ 103,110 ไร่ หรือร้อยละ 
64.5515 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ได้แก่ บริเวณท่ีพบกลุ่มชุดดินที่ 62 
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  4) ปัญหาพ้ืนที่หินพ้ืนโผล่ มีเนื้อที่รวมประมาณ 87 ไร่ หรือร้อยละ 0.0545 ของ
พ้ืนทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน ได้แก่ บริเวณท่ีพบหน่วยแผนที่ RC 

 5) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีเนื้อที่รวมประมาณ 12,749 ไร่ หรือร้อย
ละ 7.9814 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน แบ่งเป็น พ้ืนที่ลุ่ม มีเนื้อที่ประมาณ 145 ไร่ หรือร้อยละ 0.0908 ของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ได้แก่ บริเวณที่พบกลุ่มชุดดินที่ 4 และ 15hi และพ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่ประมาณ 12,604 
ไร่ หรือร้อยละ 7.8906 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ได้แก่ บริเวณท่ีพบกลุ่มชุดดินที่ 33 และ 38 

6) พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) และพ้ืนที่น้ า (W) มีเนื้อที่
รวม 4,478 ไร่ หรือร้อยละ 2.8034 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ท าการคัดเลือกพ้ืนที่ภายในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง เพ่ือ
ก าหนดเขตพ้ืนที่ด าเนินการโดยคัดเลือกพ้ืนที่ท าการเกษตรที่มีปัญหา เช่น ปัญหาทรัพยากรดิน ปัญหา
ขาดแคลนน้ า รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ประโ ยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรในพ้ืนที่ จึงได้คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการบ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัด
ตาก เป็นตัวแทนของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง เพ่ือศึกษาลักษณะและสมบัติ
ของดิน สภาพการใช้ที่ดิน ประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและความ
เหมาะสมของดินส าหรับงานทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 

8.3  พื นที่ด าเนินการ บ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  
พ้ืนที่ด าเนินการ บ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีเนื้อที่รวม 

4,822 ไร่ อยู่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) ลุ่มน้ า
หลักแม่น้ าปิง (รหัส 06) มีสภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบเรียบจนถึงพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด โดยมีด้านสูงอยู่
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่ซึ่งสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 140 -148 เมตร แล้วลาดเท
มาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ ซึ่งอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 116-120 เมตร แหล่ง
น้ าธรรมชาติที่ส าคัญ คือ คลองม่วง อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวขอบเขตของพ้ืนที่ มีระยะทาง 
3.6 กิโลเมตร ซึ่งจะมีน้ าขังตลอดปีเป็นช่วงๆ บริเวณที่ลึกของคลองมีน้ าขังตลอดปี รวมถึงมีแหล่งน้ า
ธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น เช่น อ่างเก็บน้ ากระเปาะ หนองน้ า สระเก็บน้ า บ่อน้ าในไร่นา 

ลักษณะทางธรณีวิทยา ประกอบด้วย  
Q1 : ตะกอนทราย ทรายแป้งและศิลาแลงที่สะสมตัวบนที่ราบขั้นบันไดตามร่องน้ า 

คันดินแม่น้ าและแอ่งน้ าท่วมถึง 
Gr : หินแกรนิต หินแกรโนโดไรต์ หินไดโอไลต์ หินไรโอไลต์ และหิน ควอร์ต

เฟลสปาร์ 
ลักษณะธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดิน แบ่งออกเป็นตะกอนน้ าพารูปพัด (Alluvium 

fan) พ้ืนผิวที่เหลือจากการกร่อน (erosion surface) หรือพ้ืนผิวที่เหลือจากการกร่อนซอยแบ่ง (dissected 
erosion surface)   
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สภาพการใช้ที่ดิน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 4,173 ไร่ คิดเป็น ร้อย
ละ 86.5408 ของพ้ืนที่ด าเนินการ รองลงมาเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 468 ไร่ หรือร้อยละ 9.7055 
ของพ้ืนที่ด าเนินการ พ้ืนที่แหล่งน้ า 161 ไร่ หรือร้อยละ 3.3389 ของพ้ืนที่ด าเนินการ พ้ืนที่ป่าไม้  มีเนื้อที่ 
13 ไร่ หรือร้อยละ 0.2696 ของพ้ืนที่ด าเนินการ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 7 ไร่ หรือร้อยละ 0.1452 ของ
พ้ืนที่ด าเนินการ  

ทรัพยากรดินที่พบในพ้ืนที่ด าเนินการฯ ได้จ าแนกดินออกเป็น 24 หน่วยแผนที่ โดยแยก
ออกเป็นประเภทของชุดดิน 4 หน่วย ประเภทของดินคล้าย 17 หน่วย และหน่วยแผนที่เบ็ดเตล็ด 3 หน่วย 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ AC-gm,fl-slA/d4gr,E0,b; AC-gm,fl-slB/d4gr,E0,b; AC-gm,fsi-silA/d4gr,E0,b; AC-
mw,fl-slB/d4gr,E1; AC-mw,fl-slB/d4gr,E1; AC-mw,fsi-silA/d4gr,E1; AC-mw,fsi-silA/d5,E1; AC-wd,fl-
slC/d4gr,E1; Ps-slA/d3gr,E1; Ps-slB/d3gr,E1; Ps-slA/d4gr,E1; Ps-gm-slA/d3gr,E0,b; Ps-gm-slB/d3gr, 
E0,b; Ps-gm-slA/d4gr, E0,b; Ps-gm,lsk-sgslB/d2gr,E0,b; Ps-gm,lsk-sgslC/d2gr,E0,b; Ps-lsk-
slA/d2gr,E1; Ps-lsk-sgslA/d2gr,E2; Ps-lsk-sgslB/d2gr,E2; Ps-lsk-sgslC/d2gr,E2; Ps-lsk-vgslC/d1gr,E3; 
ML, U และ W  

ศักยภาพของดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ มีดังนี ้
(1) หน่วยแผนที่ 1 ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าว มีข้อจ ากัดปาน

กลางที่เนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทราย และเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-gm,fl-
slA/d4gr,E0,b; Ac-gm,fl-slB/d4gr,E0,b; Ps-gm-slA/d3gr,E0,b; Ps-gm-slB/d3gr,E0,b; Ps-gm-
slA/d4gr,E0,b; และ Ps-gm,lsk-sgslB/d2gr,E0,b มีเนื้อที่ 290 ไร่ หรือร้อยละ 6.0141 ของพ้ืนทีด่ าเนินการ 

(2) หน่วยแผนที่ 2 ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าว มีข้อจ ากัดปาน
กลางที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-gm,fsi-silA/d4gr,E0,b มีเนื้อที่ 20 ไร่ หรือร้อยละ 
0.4148 ของพ้ืนทีด่ าเนินการ 

(3) หน่วยแผนที่ 3 ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าว มีข้อจ ากัดปาน
กลางที่สภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน เนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทราย และเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ Ps-gm,lsk-sgslC/d2gr,E0,b มีเนื้อที่ 23 ไร่ หรือร้อยละ 0.4770 ของพ้ืนทีด่ าเนินการ 

(4) หน่วยแผนที่ 4 ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง 
มะม่วง ล าไย มะนาว ยางพารา และยูคาลิปตัส มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ได้แก่ หน่วยแผน
ที่ Ac-mw,fsi-silA/d4gr,E1 และ Ac-mw,fsi-silA/d5gr,E1 มีเนื้อที่ 185 ไร่ หรือร้อยละ 3.8365 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ 

(5) หน่วยแผนที่ 5 ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกอ้อย มันส าปะหลัง มะม่วง 
ล าไย มะนาว ยางพารา และยูคาลิปตัส มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่ความอุดมสมบูรณ์ต่ า และดินมีความเหมาะสม
ปานกลางส าหรับปลูกข้าวโพด มีข้อจ ากัดปานกลางที่เนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทรายได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-
mw,fl-slA/d4gr,E1; Ac-mw,fl-slB/d4gr,E1; Ps-slA/d3gr,E1; Ps-slB/d3gr,E1 และ Ps-slA/d4gr,E1 มีเนื้อที่ 
1,189 ไร่ หรือร้อยละ 24.6578 ของพ้ืนทีด่ าเนินการ 
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(6) หน่วยแผนที่ 6 ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกอ้อย มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่
เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า และความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าวโพด มี
ข้อจ ากัดปานกลางที่เนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทรายและเป็นดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ และดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกมันส าปะหลัง มะม่วง ล าไย มะนาว ยางพารา 
และยูคาลิปตัส มีข้อจ ากัดปานกลางที่เป็นดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ 
หน่วยแผนที่ Ps-lsk-slA/d2gr,E1 มีเนื้อที่ 27 ไร่ หรือร้อยละ 0.5599 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(7) หน่วยแผนที่ 7 ดินมีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกมะม่วง ล าไย มะนาว 
ยางพารา และยูคาลิปตัส มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับ
ปลูกข้าวโพด มีข้อจ ากัดปานกลางที่สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันและเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทราย และดินมี
ความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกอ้อย และมันส าปะหลัง มีข้อจ ากัดปานกลางที่สภาพพ้ืนที่มีความลาด
ชัน ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ac-wd,fl-slC/d4gr,E1 มีเนื้อที่ 15 ไร่ หรือร้อยละ 0.3111 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(8) หน่วยแผนที่ 8 ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าวโพด มีข้อจ ากัด
ปานกลางที่เนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทราย ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์  และดิน
กร่อนปานกลาง ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกอ้อย มีข้อจ ากัดปานกลางที่ดินกร่อนปานกลาง 
และดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกมันส าปะหลัง มะม่วง ล าไย มะนาว ยางพารา และยูคาลิปตัส 
มีข้อจ ากัดปานกลางที่เป็นดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์  และดินกร่อนปานกลาง 
ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ps-lsk-sgslA/d2gr,E2 และ Ps-lsk-sgslB/d2gr,E2 มีเนื้อที่ 1,153 ไร่ หรือร้อยละ 
23.9112 ของพ้ืนทีด่ าเนินการ 

(9) หน่วยแผนที่ 9 ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าวโพด มีข้อจ ากัด
ปานกลางที่สภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน เนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินทราย ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณ
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ และดินกร่อนปานกลาง ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกอ้อย มีข้อจ ากัด
ปานกลางที่สภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน และดินกร่อนปานกลาง ดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูก
มันส าปะหลัง มีข้อจ ากัดปานกลางที่สภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน ดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 35 
เปอร์เซ็นต์ และดินกร่อนปานกลาง และดินมีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกมะม่วง ล าไย มะนาว 
ยางพารา และยูคาลิปตัส มีข้อจ ากัดปานกลางที่เป็นดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 
และดินกร่อนปานกลาง ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ps-lsk-sgslC/d2gr,E2 มีเนื้อที่ 1,120 ไร่ หรือร้อยละ 23.2269 
ของพ้ืนทีด่ าเนินการ 

(10) หน่วยแผนที่ 10 ดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง 
มะม่วง ล าไย และมะนาว มีข้อจ ากัดรุนแรงที่เป็นดินตื้นมากถึงชั้นก้อนกรวดปริมาณมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 
และดินกร่อนรุนแรง และดินไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา และยูคาลิปตัส มีข้อจ ากัดรุนแรงที่ดิน
กร่อนรุนแรง ได้แก่ หน่วยแผนที่ Ps-lsk-vgslC/d1gr,E3 มีเนื้อที่ 164 ไร่ หรือร้อยละ 3.4011 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ 
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(11) หน่วยแผนที่ 11 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่รวม 636 ไร่ หรือร้อยละ 13.1896 
ของพ้ืนที่ด าเนินการ ประกอบด้วย ML : ที่ดินดัดแปลง (พ้ืนที่สันอ่างเก็บน้ า) มีเนื้อที่ 7 ไร่ หรือร้อยละ 
0.1452 ของพ้ืนที่ด าเนินการ U : พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 468 ไร่ หรือร้อยละ 9.7055 ของ
พ้ืนทีด่ าเนินการ และ W : พ้ืนที่น้ า มีเนื้อที่ 161 ไร่ หรือร้อยละ 3.3389 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

ปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(1.1) ดินตื น ชั้นของก้อนกรวด และเศษหินเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของ

รากพืชและการไถพรวน มีปริมาณดินเหนียวน้อย ท าให้ดินมีความสามารถในการดูดซับน้ าและธาตุอาหาร
ต่ า การเกาะยึดตัวของเม็ดดินไม่ดี เกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย และมีการใช้ที่ดินอย่างขาดความ
ระมัดระวัง ใช้ซ้ าซากขาดการบ ารุงจนก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม ท าให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร 
ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ได้แก่ บริเวณที่พบ หน่วยแผนที่ Ps-lsk-slA/d2gr,E1 มีเนื้อที่ประมาณ 
27 ไร่ หรือร้อยละ 0.5599 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

 แนวทางการแก้ไข 
1. การปลูกพืชไร่ 

          เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนามากกว่า 25 เซนติเมตร และไม่มี
เศษหินก้อนหินบนผิวดิน เลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของดินมาปลูก จัดระบบการปลูกพืช
หมุนเวียนตลอดทั้งปีและมีการไถพรวนน้อยที่สุด โดยให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสด โดย
หว่านเมล็ดถั่วพร้าอัตรา 10-12 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดถั่วพุ่มอัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปอเทือง อัตรา 6-
8 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบในระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืช และไถคลุกเคล้าปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกอัตรา 1-2 ตันต่อไร่ ใช้น้ าหมักชีวภาพ อัตรา 200 มิลลิลิตร ในน้ า 100 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลง
ดินทุกๆ 15-30 วัน ในพ้ืนที่ 1 ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดพืช ปลูกพืชคลุมดินตลอดปีเพ่ือรักษาความชื้นใน
ดิน พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า เช่น ขุดบ่อน้ าประจ าไร่นา หรือท าฝายกั้นน้ า โดยมีระบบการใช้
น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก เช่น ระบบน้ าหยด ระบบฉีดฝอย 

2. การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 
         ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร หรือตามขนาด

ของทรงพุ่มพืชที่น ามาปลูก ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินที่ไม่มีก้อนกรวดหรือลูกรัง ร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก อัตรา 25 กิโลกรัมต่อหลุม และใช้ปุ๋ยเคมีตามความต้องการของชนิดพืชที่ปลูก ร่วมกับน้ าหมัก
ชีวภาพโดยผสมน้ าหมักชีวภาพ 500 มิลลิลิตรในน้ า 250 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดิน ทุก 1 เดือน ในพ้ืนที่ 1 
ไร่ เมื่อไม้ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น ควรมีไม้ค้ ายันและเอาหน้าดินบริเวณใกล้เคียงมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
พูนโคนต้นอยู่ประจ า เพ่ือเสริมความแข็งแรงท าให้ไม่ล้มง่าย จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก เช่น ให้น้ า
แบบหยดหรือฝังกระบอกน้ าโคนต้นพืช 

(1.2) ดินตื นและมีการกร่อนดินปานกลาง ชั้นของก้อนกรวด และเศษหิน
เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชและการไถพรวน มีปริมาณดินเหนียวน้อย ท าให้ดินมีความสามารถ
ในการดูดซับน้ าและธาตุอาหารต่ า การเกาะยึดตัวของเม็ดดินไม่ดี เกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่ายใน
พ้ืนที่มีความลาดชัน มีการกร่อนดินปานกลาง และมีการใช้ที่ดินอย่างขาดความระมัดระวัง ใช้ซ้ าซากขาด
การบ ารุงจนก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม ท าให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตร
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ลดลง ได้แก่ บริเวณที่พบ หน่วยแผนที่  Ps-lsk-sgslA/d2gr,E2; Ps-lsk-sgslB/d2gr,E2 และ Ps-lsk-
sgslC/d2gr,E2 มีเนื้อที่ประมาณ 2,273 ไร่ หรือร้อยละ 47.1381 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

แนวทางการแก้ไข 
1. การปลูกพืชไร่ 

          เลือกพ้ืนที่ที่มีหน้าดินหนามากกว่า 25 เซนติเมตร และไม่มี
เศษหินก้อนหินบนผิวดิน เลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของดินมาปลูก จัดระบบการปลูกพืช
หมุนเวียนตลอดทั้งปีและมีการไถพรวนน้อยที่สุด โดยให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสด โดย
หว่านเมล็ดถั่วพร้าอัตรา 10-12 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดถั่วพุ่มอัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปอเทือง อัตรา 6-
8 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบในระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืช และไถคลุกเคล้าปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกอัตรา 1-2 ตันต่อไร่ ใช้น้ าหมักชีวภาพ อัตรา 200 มิลลิลิตร ในน้ า 100 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลง
ดินทุกๆ 15-30 วัน ในพ้ืนที่ 1 ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดพืช ปลูกพืชคลุมดินตลอดปีเพ่ือรักษาความชื้นใน
ดิน ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน มีการกร่อนดิน ควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือป้องกันปัญหาการชะล้าง
พังทลายที่ท าให้เกิดการสูญเสียหน้าดินและแร่ธาตุอาหารพืช โดยในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ 2 ถึง 5 
เปอร์เซ็นต์ มาตรการอนุรักษณ์ดินและน้ าควรใช้วิธีพืช เช่น การปลูกพืชตามแนวระดับหรือปลูกหญ้าแฝก
เป็นแถวตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนที่ ปลูกพืชสลับเป็นแถบ วิธีการเขตกรรม เช่น การไถพรวน
ขวางความลาดเท  ส่วนพื้นที่ท่ีมีความลาดชันมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ควรใช้มาตรการอนุรักษณ์ดินและน้ าใน
รูปแบบวิธีกลร่วมกับวิธีพืช เช่น การท าแนวคันดินร่วมกับการปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเทของ
พ้ืนที่ หรือปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันดินเพ่ือชะลอการไหลบ่าของน้ า การท าคันดินเบนน้ าในบริเวณที่มีการ
ไหลบ่าของน้ าจากที่สูง  การท าคูรับน้ าขอบเขาสลับกับแนวแถบหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่พืช
ขาดน้ า เช่น ขุดบ่อน้ าประจ าไร่นา หรือท าฝายกั้นน้ า โดยมีระบบการใช้น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก เช่น ระบบน้ า
หยด ระบบฉีดฝอย 

2. การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 
          ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร หรือตามขนาด

ของทรงพุ่มพืชที่น ามาปลูก ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินที่ไม่มีก้อนกรวดหรือลูกรัง ร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก อัตรา 25 กิโลกรัมต่อหลุม และใช้ปุ๋ยเคมีตามความต้องการของชนิดพืชที่ปลูก ร่วมกับน้ าหมัก
ชีวภาพโดยผสมน้ าหมักชีวภาพ 500 มิลลิลิตรในน้ า 250 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดิน ทุก 1 เดือน ในพ้ืนที่ 1 
ไร่ เมื่อไม้ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น ควรมีไม้ค้ ายันและเอาหน้าดินบริเวณใกล้เคียงมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
พูนโคนต้นอยู่ประจ า เพ่ือเสริมความแข็งแรงท าให้ไม่ล้มง่าย ปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษาความชื้นในดิน 
บริเวณที่มีความลาดชันสูงมีการกร่อนดิน ควรมีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างเหมาะสม เช่น การ
สร้างคันดิน การท าขั้นบันไดดิน ท าคูน้ าขอบเขา ท าฐานปลูกเฉพาะต้น ท าแนวรั้วหญ้าแฝกหรือฐานหญ้า
แฝกเฉพาะต้น หรือปลูกพืชแซมระหว่างแถวไม้ผลหรือไม้ยืนต้น นอกจากจะช่วยป้องกันการชะล้างแล้วยัง
ช่วยรักษาความชื้นไว้ในดินได้อีกด้วย และจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก เช่น ให้น้ าแบบหยด ระบบฉีด
ฝอยหรือฝังกระบอกน้ าโคนต้นพืช 

(1.3) ดินตื นมาก และมีการกร่อนดินรุนแรง ชั้นของก้อนกรวด และเศษหิน
เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช และมีเศษชิ้นส่วนหยาบอยู่บนผิวดินมากเป็นอุปสรรคต่อการไถ
พรวน เกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่ายในพ้ืนที่มีความลาดชัน และมีการกร่อนดินรุนแรง พ้ืนที่ไม่
เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ควรใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว ปลูกป่าหรือท าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
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ธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณที่พบ หน่วยแผนที่ Ps-lsk-vgslC/d1gr,E3 มีเนื้อที่ประมาณ 164 ไร่ หรือร้อยละ 
3.4011 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

   แนวทางการแก้ไข 
   เลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของดินมาปลูก โดยเลือกพืชที่มี

ระบบรากสั้น และก าหนดให้มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือป้องกันปัญหาการชะล้างพังทลายที่ท าให้เกิด
การสูญเสียหน้าดินและแร่ธาตุอาหารพืช พ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ควรใช้มาตรการอนุ
รักษณ์ดินและน้ าในรูปแบบวิธีกลร่วมกับวิธีพืช เช่น การท าแนวคันดินร่วมกับการปลูกพืชตามแนวระดับ
ขวางความลาดเทของพ้ืนที่ การท าร่องน้ าตามแนวระดับ หรือปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันดินเพ่ือชะลอการ
ไหลบ่าของน้ า การท าคันดินเบนน้ าในบริเวณท่ีมีการไหลบ่าของน้ าจากที่สูง  การท าคูรับน้ าขอบเขาสลับกับ
แนวแถบหญ้าแฝก และการปลูกพืชคลุมดินบนคันดิน  

(2) ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
 (2.1) ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าที่เป็นดินลึกถึงลึกมาก เนื่องจาก

วัตถุต้นก าเนิดดินมีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติน้อย ประกอบกับเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการ
ปลูกพืชอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้มีการปรับปรุงบ ารุงดินเท่าที่ควร ท าให้ดินเสื่อมโทรม
เป็นผลให้พืชเจริญเติบโตช้า ผลผลิตตกต่ า ได้แก่ บริเวณที่พบ หน่วยแผนที่ดิน Ac-mw,fl-slA/d4gr,E1; Ac-
mw,fl-slB/d4gr,E1; Ac-mw,fsi-silA/d4gr,E1; Ac-mw,fsi-silA/d5gr,E1; Ac-wd,fl-slC/d4gr,E1 และ Ps-
slA/d4gr,E1 มีเนื้อที่ประมาณ 848 ไร่ หรือร้อยละ 17.5860 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

 แนวทางแก้ไข 
1. การปลูกพืชไร่ 

    ควรมีการจัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวี ยนตลอดทั้งปี 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 1-2 ตันต่อไร่ ร่วมกับการปลูกพืชบ ารุงดิน โดยหว่านเมล็ดถั่วพร้า 
อัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดถั่วพุ่มอัตรา 6-8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปอเทืองอัตรา 4-6 กิโลกรัมต่อไร่ ไถ
กลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืช ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก ใช้น้ าหมัก
ชีวภาพ 200 มิลลิลิตร ในน้ า 100 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุกๆ 15 -30 วัน ในพ้ืนที่ 1 ไร่ ถ้าดินเป็นกรด
มาก ปรับปรุงด้วยการใส่ปูนโดโลไมต์ 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ ไถคลุกเคล้ากับดิน มีระบบอนุรักษ์ดินและน ้า
ที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด วัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า เช่น ขุดบ่อน้ าประจ าไร่นา หรือท า
ฝายกั้นน้ า โดยมีระบบการใช้น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก เช่น ระบบน้ าหยด ระบบฉีดฝอย 

2. การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้น 
    ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร หรือ 75x75x75 

เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 20-35 กิโลกรัมต่อหลุม ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี
ตามชนิดพืชที่ปลูก ใช้น้ าหมักชีวภาพ 500 มิลลิลิตร ในน้ า 250 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุก 1 เดือน ใน
พ้ืนที่ 1 ไร่ ในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ถ้าดินเป็นกรดมาก ปรับปรุงด้วยการใส่ปูน
โดโลไมต์ 100-300 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ อัตรา 2 กิโลกรัมต่อหลุม บริเวณพ้ืนที่ลาดชันควรมีระบบการ
อนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น ปลูกพืชปุ๋ยสด ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม 
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ในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ส่วนสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ควร
เพ่ิมมาตรการที่จะช่วยชะลอความเร็วในการไหลของน้ า โดยวิธีการสร้างคันดินการท าขั้นบันได ท าคูน้ าขอบ
เขา ท าฐานปลูกหญ้าแฝกเฉพาะต้น และจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก เช่น ให้น้ าแบบหยด ระบบฉีดฝอย
หรือฝังกระบอกน้ าโคนต้นพืช 

(2.2) ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าที่เป็นดินลึกปานกลาง เนื่องจาก
วัตถุต้นก าเนิดดินมีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติน้อย ประกอบกับเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการ
ปลูกพืชอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ได้มีการปรับปรุงบ ารุงดินเท่าที่ควร ท าให้ดินเสื่อมโทรม
เป็นผลให้พืชเจริญเติบโตช้า ผลผลิตตกต่ า และเป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นของก้อนกรวด เศษหิน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช ท าให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร ได้แก่ บริเวณที่พบ หน่วยแผนที่ 
Ps-slA/d3gr,E1 และ Ps-slB/d3gr,E1 มีเนื้อที่ประมาณ 541 ไร่ หรือร้อยละ 11.2194 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

 แนวทางการแก้ไข 
  1. การปลูกพืชไร่ 

       ควรมีการจัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 1-2 ตันต่อไร่ ร่วมกับการปลูกพืชบ ารุงดิน โดยหว่านเมล็ดถั่วพร้า 
อัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดถั่วพุ่มอัตรา 6-8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปอเทืองอัตรา 4-6 กิโลกรัมต่อไร่ ไถ
กลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพืช ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก ใช้น้ าหมัก
ชีวภาพ 200 มิลลิลิตร ในน้ า 100 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุกๆ 15-30 วัน ในพ้ืนที่ 1 ไร่ มีระบบอนุรักษ์
ดินและน ้าที่เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด วัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า เช่น ขุดบ่อน้ าประจ าไร่นา 
หรือท าฝายกั้นน้ า โดยมีระบบการใช้น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก เช่น ระบบน้ าหยด ระบบฉีดฝอย 

 2. การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 
       ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร หรือ 75x75x75 

เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 20-35 กิโลกรัมต่อหลุม ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี
ตามชนิดพืชที่ปลูก ใช้น้ าหมักชีวภาพ 500 มิลลิลิตร ในน้ า 250 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุก 1 เดือน ใน
พ้ืนที่ 1 ไร่ ในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ถ้าดินเป็นกรดมาก ปรับปรุงด้วยการใส่ปูน
โดโลไมต์ 100-300 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ อัตรา 2 กิโลกรัมต่อหลุม เมื่อไม้ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น ควรมีไม้ค้ ายัน
และเอาหน้าดินบริเวณใกล้เคียงมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกพูนโคนต้นอยู่ประจ า เพ่ือเสริมความแข็งแรง
ท าให้ไม่ล้มง่าย ปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษาความชื้นในดิน บริเวณพ้ืนที่ลาดชันควรมีระบบการอนุรักษ์ดินและ
น้ าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เช่น ปลูกพืชปุ๋ยสด ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน ท าฐานปลูกเฉพาะต้น ท า
แนวรั้วหญ้าแฝกหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น หรือปลูกพืชแซมระหว่างแถวไม้ผลหรือไม้ยืนต้น และจัดระบบ
การให้น้ าในแปลงปลูก เช่น ให้น้ าแบบหยด ระบบฉีดฝอยหรือฝังกระบอกน้ าโคนต้นพืช 

(3) ปัญหาการใช้ที่ดินผิดประเภท เนื่องจากลักษณะของดินเป็นที่ดอน ดินมี
การระบายน้ าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสมส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล และ
ไม้ยืนต้น แต่เกษตรกรได้มีการปรับสภาพพ้ืนที่โดยการท าคันนาเพ่ือกักเก็บน้ าและใช้ประโยชน์ที่ดินในการ
ปลูกข้าว แต่เนื่องจากลักษณะและสมบัติดินเป็นดินที่ดอนและสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งคันนาที่สร้าง
ขึ้นมีขนาดเล็กท าให้อาจประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า ปริมาณน้ าไม่เพียงพอส าหรับการเจริญเติบโตของ
ข้าว มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 333 ไร่ หรอืร้อยละ 6.9059 ของพ้ืนที่ด าเนินการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
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    (3.1) ดินลึก ได้แก่บริเวณที่พบหน่วยแผนที่ดิน AC-gm,fl-slA/d4gr,E0,b; 
AC-gm,fl-slB/d4gr,E0,b; AC-gm,fsi-silA/d4gr,E0 ,b และ Ps-gm-slA/d4gr,E0,b มีเนื้อที่รวม 265 ไร่ หรือ
ร้อยละ 5.4957 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

 (3.2) ดินลึกปานกลาง ได้แก่บริเวณที่พบหน่วยแผนที่ดิน Ps-gm-slA/d3gr,E0,b 
และ Ps-gm-slB/d3gr,E0,b มีเนื้อที่รวม 31 ไร่ หรือร้อยละ 0.6429 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

 (3.3) ดินตื น ได้แก่บริเวณที่พบหน่วยแผนที่ดิน Ps-gm-lsk-sgslB/d2gr,E0,b และ 
Ps-gm-lsk-sgslC/d2gr,E0,b มีเนื้อที่รวม 37 ไร่ หรือร้อยละ 0.7673 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

   แนวทางแก้ไข 
  เนื่องจากลักษณะและสมบัติดินเป็นดินที่ดอน ไม่เหมาะสม

ส าหรับปลูกข้าว ดังนั้นพ้ืนที่บริเวณนี้ต้องมีการจัดการเป็นกรณีพิเศษเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ให้เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตของข้าว โดยก าหนดมาตรการอนุรักษณ์ดินและน้ าด้วยวิธีกลเข้ามาด าเนินการ เช่น การปรับรูป
แปลงนาลักษณะที่ 1 เพ่ือปรับสภาพพ้ืนที่ที่เป็นนาผืนแปลงเล็กแปลงน้อยให้มีขนาดใหญ่ กว้าง ราบเรียบ
สม่ าเสมอและมีคันนาสูงขึ้น และควรปรับปรุงบ ารุงดินให้ดีขึ้นด้วยการใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ ยคอก อัตรา 2 ตัน
ต่อไร่ หว่านทั่วพื้นที่แล้วไถกลบก่อนปลูกพืช ปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบลงดิน ถ้าดินเป็นกรดจัดมากปรับปรุง
โดยการไถคลุกเคล้าปูนโดโลไมต์ อัตรา 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ ทิ้งไว้ 15 วันก่อนปลูก ใช้น้ าหมักชีวภาพ 
100 มิลลิลิตร ในน้ า 50 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดินในพ้ืนที่ 1 ไร่ ส าหรับช่วงการเจริญเติบโต หรือใช้น้ าหมัก
ชีวภาพ 5 ลิตร เทลงในนาข้าวโดยปล่อยตามน้ า เมื่อข้าวอายุ 30 50 และ 60 วัน ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราที่
เหมาะสมเพื่อเพ่ิมธาตุอาหารพืช พ้ืนที่นาดอนที่ให้ผลผลิตต่ า เนื่องจากปัญหาการขาดน้ า ควรปรับเปลี่ยนมา
ปลูกพืชไร่หรือไม้ผล และพัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า เช่น ขุดบ่อน้ าประจ าไร่นา หรือท าฝายกั้น
น้ า 

2) ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   (1) สภาพพ้ืนที่ด าเนินการเป็นที่ดอน มีปัญหาในเรื่องดินตื้นหรือตื้นมาก ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า และดินมีการชะล้างพังทลายและสูญเสียหน้าดิน ดังนั้นการใช้ที่ดินด้านการเพาะปลูกพืช
ควรมีการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน ซึ่งหากมีการจัดการดินกับพืชที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วจะสามารถใช้เป็น
จุดเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินได้ค่อนข้างกว้างขวาง 
    (2) การปรับปรุงบ ารุงดินควรเน้นในเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก น้ าหมัก
ชีวภาพ หรือการใช้ปุ๋ยพืชสด โดยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงและจัดท าเป็นแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
เพ่ือให้เกษตรกรได้เห็นเป็นตัวอย่างและน าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง 

(3) การก าหนดรูปแบบอนุรักษ์ดินและน้ าควรให้สอดคล้องกับลักษณะดินและ
สภาพพ้ืนที่ เช่น บริเวณพ้ืนที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ควรก าหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า
โดยใช้วิธีกลและวิธีพืชเข้ามาด าเนินการ ได้แก่ 
      1. พ้ืนที่ที่มีปัญหาการไหลบ่าของน้ าจากที่สูงและมีความลาดชันไม่เกิน 15 
เปอร์เซ็นต ์ควรสร้างคันดินเบนน้ า (Diversion) ที่มีปริมาตรดินขุดถม ประมาณ 2.4 ลูกบาศก์เมตรต่อเมตร 
เพ่ือป้องกันน้ าไหลบ่าลงสู่พ้ืนที่เกษตรกรรม 
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        2. บริเวณพ้ืนที่ดินดอนปลูกข้าว พ้ืนที่นามีลักษณะลุ่มๆ ดอนๆ คันนามีขนาด
เล็กและเป็นผืนนาแปลงเล็กแปลงน้อย ควรปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 เพ่ือช่วยให้ดินสามารถเก็บกักน้ าได้
มากขึ้นและเพียงพอส าหรับการเจริญเติบโตของข้าว เป็นต้น 
      3. ท าพ้ืนที่รับน้ าเพ่ือรองรับน้ า มีทางน้ าหรือร่องน้ าไหลลงในพ้ืนที่ก่อสร้าง 
นอกจากนี้รอบขอบพ้ืนที่รับน้ าส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันดินพังทลาย และกรองตะกอนดินที่
จะไหลลงในแหล่งน้ าลดปัญหาการตื้นเขิน สามารถสูบน้ าไปใช้กับนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วง บนคันพ้ืนที่รับ
น้ าใช้ประโยชน์ในการปลูกผักและผลไม้ ในแหล่งน้ าเลี้ยงปลาเพ่ือเป็นอาหารในครัวเรือน และขายเป็น
รายได้เสริมในครัวเรือน 

 (4) การติดตามประเมินผล หลังจากการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ด าเนินการนี้
แล้ว ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานในด้านโครงสร้างการอนุรักษ์ดินและน้ า ระบบการผลิตทางการเกษตร 
การปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และก าหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 

 (5) การขยายผล การพัฒนาที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการซึ่งเป็นพ้ืนที่ตัวแทนสภาพ
ปัญหาของเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง มีการจ ากัดบริเวณไว้เพียงส่วนหนึ่ง เพ่ือให้การ
พัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และเกิดความยั่งยืน ควรมีการขยายผลโดยก าหนด
พ้ืนที่ด าเนินการเพ่ิมเติมภายในบริเวณลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง เพ่ือให้งานพัฒนาที่ดินครอบคลุมทุก
สภาพปัญหาในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า 

 (6) ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการดูแลแก้ไข
ปัญหาอย่างครบถ้วนจนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน 
9.  วิจารณ์ผลและข้อเสนอแนะ 

การจัดท าเขตพัฒนาที่ดิน มีจุดมุ่งหมายที่จะจัดระบบงานพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน
ให้เป็นรูปธรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน พัฒนาพ้ืนที่ที่ประสบ
ปัญหาในด้านการเกษตรในลักษณะของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ในการก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการถือว่าเป็นตัวแทนของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินและพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาเช่นเดียวกับปัญหาที่
พบในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน และพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา ซ่ึงจากการศึกษาและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่
ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า และพ้ืนที่ด าเนินการคือ ปัญหาดินตื้นปนกรวดและลูกรัง 
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีการชะล้างพังทลาย สูญเสียหน้าดิน ดังนั้น ผลของการศึกษาและพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่
ด าเนินการจึงสามารถน าไปขยายผลในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินและพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาได้ทั้งลุ่มน้ า  ท าให้สามารถ
หาแนวทางการจัดการและการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่ได้ และการพัฒนาพ้ืนที่จะประสบผลส าเร็จ
ได้ หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน รวมถึง  มีการบูรณาการร่วมกัน ดังนั้น นอกจาก
เกษตรกรในพ้ืนที่แล้ว หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานควรให้การสนับสนุน ให้การช่วยเหลือ และ
ท างานในเชิงบูรณาการเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้การพัฒนาพื้นที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความยั่งยืน 
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10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในพ้ืนที่ลุ่มน้ า รวมถึงการส ารวจดินในพ้ืนที่

ด าเนินการ คือ ทราบถึงสภาพปัญหา ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลดินในรูปของแผนที่ดิน และ
รายงานการส ารวจดินในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 

10.1 ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของดินใน
พ้ืนที่ด าเนินการโครงการเขตพัฒนาที่ดิน 

10.2 ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับงานวิจัย ค้นคว้าและทดลองต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดิน พืช 
และปุ๋ย 

10.3 ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเผยแพร่งานพัฒนาที่ดิน 
10.4 ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนพัฒนาโครงการชลประทานและทางด้าน

วิศวกรรม เช่น การสร้างถนน อ่างเก็บน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
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