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บทคัดย่อ 
 

การจัดท าเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า มีจุดมุ่งหมายที่จะจัดระบบงานพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนา
ที่ดินให้เป็นรูปธรรม โดยการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน พัฒนาพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาในด้านการเกษตรใน
ลักษณะของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

สภาพพ้ืนที่ของเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าห้วยน้ าแหง จังหวัดน่าน เป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบ
ระหว่างเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาผีปันน้ าตะวันออก อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 
300-1,121 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชันเชิงซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 

ทรัพยากรดินที่พบจ าแนกได้ 10 หน่วยแผนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ 15 29B 29C 47C 47D 
55B 62 ML U และ W 

ด้านสภาพการใช้ที่ดิน พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 119,035 ไร่ หรือร้อยละ 
49.85 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน รองลงมาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 110,471ไร่ หรือร้อยละ 
46.24 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 5,782 ไร่ หรือร้อยละ 2.42 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 2,356 ไร่ หรือร้อยละ 0.99 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน พื้นที่น้ า มีเนื้อที่ 1,225 ไร่ หรือร้อยละ 0.50 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ตามล าดับ  

เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าห้วยน้ าแหง จังหวัดน่าน มีพ้ืนที่ชลประทาน 5,173 ไร่ หรือร้อยละ 
2.17 ของเขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ต้องใช้น้ า
มากเพ่ือการเพาะปลูก โดยเฉพาะพ้ืนที่ท านาข้าว แต่ในเขตพัฒนาที่ดินยังมีพ้ืนที่แหล่งน้ าอยู่ค่อนข้าง
น้อย ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ าได้ 

ด้านศักยภาพของดิน ดินในพ้ืนที่ลุ่มเหมาะสมดีส าหรับปลูกข้าว ส่วนดินในพ้ืนที่ดอนพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น โดยมีข้อจ ากัดรุนแรงมากเรื่องสภาพพ้ืนที่
เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 175,560 ไร่ หรือร้อยละ 73.5 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ซึ่งยากต่อ
การจัดการดูแลรักษาเพ่ือการเกษตร เสี่ยงต่อการชะล้างพังทะลายของดิน ส่วนปัญหาของทรัพยากร
ดินที่พบ ได้แก่ ปัญหาดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าที่ดอน ปัญหาพ้ืนที่มีความ
ลาดชันเชิงซ้อนและปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้ สามารถก าหนดพื้นที่ด าเนินการบ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ต าบลบัวใหญ่ 
อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร 
ครอบคลุมสภาพปัญหาทุกปัญหาในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าห้วยน้ าแหง ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ 
ลักษณะและสมบัติของดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนสภาพปัญหาต่างๆ ในการใช้ที่ดิน 
นอกจากนี้พ้ืนที่ดังกล่าวยังเป็นพ้ืนที่ตัวแทนการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เพ่ือป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน การปรับปรุงบ ารุงดินและฟ้ืนฟูสภาพดินเสื่อมโทรม การแก้ไขดินที่มีปัญหา รวมทั้ง
การบูรณาการกิจกรรมที่เก่ียวข้องของกรมพัฒนาที่ดิน 

สภาพพ้ืนที่ของพ้ืนที่ด าเนินการ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย 
จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สูงชัน มีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง
ประมาณ 376-578 เมตร 
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ด้านสภาพการใช้ที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 1,428 ไร่ หรือร้อยละ 
87.61 ของพ้ืนที่ด าเนินการ โดยส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งอยู่นอกเขตชลประทานไม่มีแหล่ง
น้ าที่สร้างขึ้น มีเพียงล าห้วยฮูดและล าห้วยปงที่มีน้ าไหลเฉพาะในฤดูฝน ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่
ด าเนินการปลูกพืชโดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก  

ทรัพยากรดินที่พบจ าแนกได้ 21 หน่วยแผนที่ ได้แก่ หน่วยแผนที่ AC-spd,fl-clA/d5,E0 
AC-wd,fl-clB/d5,E1 Cg-hb-clB/d5,E1 Cg-hb-clC/d5,E1 Cg-hb-clD/d5,E2 Cg-hb-clE/d5,E2  
Cg-hb-clF/d5,E3 Cg-hb-clG/d5,E3 Cg-hb-clB/d3,E1 Cg-hb-clC/d3,E1 Cg-hb-clD/d3,E2 Cg-hb-
clE/d3,E2 Ws-clB/d3,E1 Ws-clC/d3,E1 Ws-clD/d3,E2 Ws-clE/d3,E2 Ws-clC/d5,E1 Ws-clD/d5,E2 
Ws-clE/d5,E2 Ws-clF/d5,E3 และ Ws-clG/d5,E3 

ด้านศักยภาพของดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมส าหรับ ไม่เหมาะสมส าหรับข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ มะขาม และล าไย มีข้อจ ากัดรุนแรงมากเรื่อง
สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 791 ไร่ หรือร้อยละ 48.53 ของพ้ืนที่ด าเนินการ ส่วน
ปัญหาของทรัพยากรดินที่พบ ได้แก่ ปัญหาอันตรายจากการถูกน้ าท่วม ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์
ต่ า ปัญหาการกร่อนและปัญหาพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 
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การส ารวจดิน 
พื้นที่ด าเนินการบ้านใหม่มงคล หมูท่ี่ 2  

ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าห้วยน้ าแหง 

ลุ่มน้ าสาขาน้ าแหง (รหัส 0910) ลุ่มน้ าหลกัแม่น้ าน่าน (รหัส 09) 
 

1. ค าน า 
ดินเป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งทางการเกษตร เพราะดินเป็นปัจจัยส าคัญตํอการเพาะปลูก  

เป็นแหลํงพืชพรรณธัญญาหาร ในการยังชีพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ แตํในปัจจุบันมักได๎ยินอยูํ
เสมอวําดินเสื่อมคุณภาพ ขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการใช๎ที่ดินโดยขาดการบ ารุงรักษาหรือขาด
การอนุรักษ์ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรร๎อยละ 60 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม แตํเนื่องจากทรัพยากรดินของประเทศมีอยูํอยํางจ ากัดและนับวันจะเกิดการขาดแคลน
ยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน การเจริญเติบโตภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ท าให๎มี
การใช๎ทรัพยากรดินมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือน ามาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ท าให๎เกิด
ความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ป่าไม๎และต๎นน้ าล าธาร ภาคเหนือเป็นภูมิภาคหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกลําว 
โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่สูง 

เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าจึงเป็นนโยบายที่กรมพัฒนาที่ดินได๎จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินกิจกรรมด๎าน
การพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า โดยคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการที่เป็นตัวแทนและครอบคลุม
สภาพปัญหาของโครงการเขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ า โดยการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องของกรมพัฒนา
ที่ดิน เชํน การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุงบ ารุงดินและฟ้ืนฟูดินที่มีปัญหาทาง
การเกษตร โดยใช๎ปัจจัยการผลิตตํางๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือมุํงหวังให๎สามารถใช๎ประโยชน์ที่ดินได๎
อยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนเป็นพ้ืนที่สาธิตการพัฒนาที่ดินอยํางเป็นระบบให๎กับ
เกษตรกร 

เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง ลุํมน้ าสาขาน้ าแหง (รหัส 0910) ลุํมน้ าหลักแมํน้ านําน 
(รหัส 09) มีเนื้อที่ 238,869 ไรํ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบลนาน๎อย และบางสํวนของต าบลเชียงของ 
ต าบลน้ าตก ต าบลบัวใหญํ ต าบลศรีษะเกษ ต าบลสถาน อ าเภอนาน๎อย และต าบลบํอแก๎ว อ าเภอนาหมื่น 
จังหวัดนําน พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ๎อน ที่ลาดเชิงเขาและเนินเขา ที่มีความลาดชันถึง 
ลาดชันสูงมาก ดินมีความเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณ์
เพราะการใช๎ประโยชน์ เกิดการชะล๎างพังทลายของดินและขาดการอนุรักษ์ดินและน้ า 

ดังนั้นกลุํมวางแผนการใช๎ที่ดินรํวมกับสถานีพัฒนาที่ดินนําน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  
ได๎คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน มีเนื้อที่ 
1,630 ไรํ ซึ่งอยูํในเขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน โดยด าเนินการส ารวจ ศึกษาลักษณะ
และสมบัติของดิน จ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน ส ารวจสภาพการใช๎ที่ดิน ความเหมาะสมของ
ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ ความเหมาะสมของดินทางด๎านปฐพีกลศาสตร์และก าหนดขอบเขตการใช๎
ที่ดินตามศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือเป็นฐานข๎อมูลส าหรับใช๎ในการวางแผนการใช๎ที่ดิน ข๎อเสนอแนะ
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แนวทางการแก๎ไขปัญหาทรัพยากรดิน การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุงบ ารุงดิน การ
จัดท าศูนย์เรียนรู๎ด๎านการพัฒนาที่ดินและกิจกรรมสํงเสริมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องในพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ดังกลําว ให๎มีความสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน 
พุทธศักราช 2551 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง 
จังหวัดนําน ส าหรับก าหนดพื้นที่ด าเนินการในด๎านการพัฒนาที่ดินตามสภาพปัญหาของพื้นที่  

2.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะและสมบัติของดิน จ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน 
สภาพการใช๎ที่ดิน จ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจและความเหมาะสมของดิน
ทางด๎านปฐพีกลศาสตร์ในพ้ืนที่ด าเนินการ 

2.3 เพ่ือจัดท าแผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช๎ที่ดิน และรายงานการส ารวจดินในพ้ืนที่
ด าเนินการ ส าหรับใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐานในการวางแผนการใช๎ที่ดิน 
 
3. ตรวจเอกสาร 

3.1 ลุ่มน้ า  
ลุํมน้ า (watershed) นักวิชาการได๎ให๎ค าจ ากัดความไว๎หลายประการ คือ 
บริเวณพ้ืนที่ที่รับและระบายน้ าโดยนับรวมตั้งแตํบริเวณต๎นน้ า (upstream) จนถึงจุด

ออก (outlet) หรือปากล าน้ า (estuary) ดังนั้น การหาพ้ืนที่หรือขนาดของลุํมน้ าใดๆ จะมีขนาด
เทํากันหรือแตกตํางกันนั้น ขึ้นอยูํกับการก าหนดจุดออกของลุํมน้ าเป็นส าคัญ การประมาณคําของ
พ้ืนที่ลุํมน้ า ท าได๎โดยการวัดพ้ืนที่ซึ่งล๎อมรอบโดยสันปันน้ าในแผนที่ภูมิศาสตร์ พ้ืนที่ลุํมน้ าตลอดจน
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพของพืชที่ปกคลุม และลักษณะทางธรณีวิทยาจะมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อมตํอปริมาณน้ าทํวม ลักษณะของน้ าทํวม เป็นต๎น (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2558) บริเวณพ้ืนที่
ทั้งหมดท่ีโอบล๎อมแมํน้ าที่น้ าฝนตกลงมาในบริเวณพ้ืนที่แล๎วจะระบายลงสูํล าห๎วยล าคลองตํางๆ จนใน
ที่สุดไหลออกสูํจุดสุดท๎ายที่ก าหนดเป็นปากแมํน้ าของลุํมน้ านั้น (กรมทรัพยากรน้ า, 2552) หนํวยของ
พ้ืนที่ซึ่งล๎อมรอบด๎วยสันปันน้ า เป็นพ้ืนที่รับน้ าฝนของแมํน้ าสายหลักในลุํมน้ านั้นๆ เมื่อฝนตกลงมาใน
พ้ืนที่ลุํมน้ าจะไหลออกสูํล าธารสายยํอยๆ และรวมกันออกสูํแมํน้ าสายหลัก จนไหลออกปากน้ าในที่สุด 
(กรมป่าไม,๎ 2538) 

ลักษณะการระบายน้ าของระบบล าน้ าที่ปรากฏอยูํในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง อาจมี
รูปแบบเป็นเส๎นตรง มุมโค๎งและอ่ืนๆ ซึ่งขึ้นอยูํกับลักษณะทางธรณีวิทยา หรือภูมิประเทศบริเวณนั้นๆ 
ซึ่งข้ึนอยูํกับขนาดของบริเวณลุํมน้ า โครงสร๎างของหิน ชนิดของหินที่รองรับ สภาวะของภูมิอากาศและ
สภาพภูมิประเทศ โดยสามารถจ าแนกรูปแบบการระบายน้ าที่ส าคัญได๎  ดังนี้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2544) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



3 
 

1) แบบรูปทางน้ ากิ่งไม๎ (dendritic drainage pattern) เป็นรูปแบบการระบาย
น้ าโครงขํายที่ล าน้ าสาขาไหลลงมารวมกันกับล าน้ าสายหลักดูคล๎ายกับกิ่งไม๎ มักเกิดขึ้นในบริเวณที่มี
โครงสร๎างหินแบบเดียวกัน มีเนื้อหินสมานแนํน มุมของล าน้ าที่ไหลมาเชื่อมกันมักเป็นมุมแหลม 
รูปแบบนี้มักพบได๎มาก 

2) แบบรูปทางน้ าร๎านเถาองุํน (trellis drianage pattern) เป็นรูปแบบการ
ระบายน้ าที่ปรากฏบนลักษณะภูมิประเทศที่เป็นรอยเลื่อน (fault) หรือรอยแยก (joint) ล าน้ าไหล
ขนานกันมาตามแนวรอยเลื่อนและไหลมารวมกันกับล าธารสายหลักเป็นมุมฉากหรือเกือบฉาก 

3) แบบรูปทางน้ าตั้งฉาก (rectangular drainage pattern) เป็นรูปแบบการ
ระบายน้ าที่ล าธารสายยํอยด๎วยกันหรือล าธารสายยํอยกับสายหลักมาสบกันเป็นมุมฉาก นอกจากนี้
แนวโค๎งของล าน้ าทุกสายในระบบจะเป็นมุมฉากเชํนเดียวกัน และจะมีระยะการหักงอของล าน้ าเกือบ
เทํากัน เนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศ 

4) แบบรูปทางน้ ารัศมี (radial drainage pattern) เป็นรูปแบบการระบายน้ าที่
ล าน้ าสายหลักและล าน้ าสาขาจะไหลออกไปทุกทิศทางจากที่สูง เชํน รูปแบบการระบายน้ าที่เกิดขึ้น
ตามลักษณะภูมิประเทศแบบโดม กรวยภูเขาไฟ หรือเนินเขาที่อยูํอยํางโดดเดี่ยว 

5) แบบรูปทางน้ าสับสน (deranged drainage pattern) เป็นรูปแบบการ
ระบายน้ าในบริเวณท่ีปกคลุมไปด๎วยธารน้ าแข็งท่ีเกิดข้ึนอยํางไมํมีระเบียบ ท าให๎รูปแบบการระบายน้ า
สับสน เชํน รูปแบบการระบายน้ าที่ปรากฏในประเทศฟินแลนด์ 

6) แบบรูปทางน้ าขนาน (parallel drainage pattern) เป็นรูปแบบการระบาย
น้ าของล าน้ าสายหลัก และล าน้ าสาขามีทิศทางการไหลขนานกัน หรือเกือบขนานกันไปในแนวทิศทาง
เดียวกันตลอด 

7) แบบรูปทางน้ าวงแหวน (annular drainage pattern) เป็นรูปแบบการ
ระบายน้ าตามแนวระดับ ซึ่งมีทิศทางการไหลของล าน้ าตามรอยแยกของชั้นหินมีลักษณะเป็นสํวนหนึ่ง
ของวงแหวนหรือเกือบเป็นวงแหวน โดยจะไหลไปรวมกันกับล าน้ าสายหลักเพ่ือระบายลงสูํที่ต่ าตํอไป 
มักพบรูปแบบการระบายน้ าแบบนี้บริเวณเชิงเขาของลักษณะภูมิประเทศแบบโดม 

พื้นที่ลุ่มน้ า หมายถึง หนํวยของพ้ืนที่ซึ่งล๎อมรอบด๎วยสันปันน้ า เป็นพ้ืนที่รับน้ าฝนของ
แมํน้ าสายหลักในลุํมน้ านั้นๆ เมื่อฝนตกลงมาในพ้ืนที่ลุํมน้ า น้ าจะไหลออกสูํล าธารยํอยๆ แล๎วรวมกัน
ออกสูํล าธารสายใหญํและรวมกันออกแมํน้ าสายหลักจนไหลออกปากน้ า ในที่สุด (คณะที่ปรึกษากรม
พัฒนาที่ดิน, 2556) พ้ืนที่ลุํมน้ าแตํละแหํงจะมีขนาดไมํแนํนอน ขึ้นอยูํกับสภาพภูมิศาสตร์และ
วัตถุประสงค์ในการจัดแบํงพื้นที่เพ่ือการบริหารจัดการ (เกษม, 2551) 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า หมายถึง การแบํงเขตพ้ืนที่ลุํมน้ าตามลักษณะกายภาพ และศักยภาพ
ทางอุทกวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมอยํางมี
ประสิทธิภาพในลุํมน้ านั้นๆ แบํงเป็น 5 พ้ืนที่ ประกอบด๎วย (ส านักสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 8, 2547) 

1) พ้ืนที่ลุํมน้ าชั้น 1 เป็นพ้ืนที่ที่ควรจะสงวนรักษาไว๎เป็นพ้ืนที่ต๎นน้ าล าธาร
โดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะและสมบัติที่อาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อมจากการเปลี่ยนแปลงการ
ใช๎ที่ดินได๎งํายและรุนแรง แบํงออกเป็น 2 ระดับชั้นยํอย คือ พ้ืนที่ลุํมน้ าชั้น 1 เอ ซึ่งยังคงมีสภาพป่า
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สมบูรณ์ปรากฏอยูํในปี พ.ศ. 2525 และพ้ืนที่ลุํมน้ าชั้น 1 บี ซึ่งสภาพป่าสํวนใหญํในพ้ืนที่ได๎ถูกท าลาย 
ดัดแปลงไปหรือเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือพัฒนาการใช๎ที่ดินรูปแบบอ่ืนกํอนหน๎าปี  พ.ศ. 2525 และการใช๎
ที่ดนิหรือการพัฒนารูปแบบตํางๆ ที่ด าเนินการไปแล๎ว จะต๎องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 

2) พ้ืนที่ลุํมน้ าชั้น 2 เป็นพ้ืนที่ที่มีคุณภาพเหมาะสมตํอการเป็นต๎นน้ าล าธารใน
ล าดับรองมา และสามารถน ามาใช๎ประโยชน์เพื่อกิจการที่ส าคัญได๎ เชํน การท าเหมืองแรํ การท าป่าไม๎ 
เป็นต๎น แตํต๎องควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใช๎ที่ดินอยํางเข๎มงวดกวดขัน และการใช๎ที่ดินเพ่ือกิจกรรม
ทางดา๎นการเกษตรกรรม ควรหลีกเลี่ยงอยํางเด็ดขาด 

3) พ้ืนที่ลุํมน้ าชั้น 3 เป็นพ้ืนที่ที่โดยทั่วไปให๎ใช๎พ้ืนที่ในกิจกรรมป่าไม๎ เหมืองแรํ 
กสิกรรม หรือกิจการอ่ืนๆ แตํต๎องมีการควบคุมวิธีการปฏิบัติอยํางเข๎มงวดให๎เป็นไปตามหลักอนุรักษ์
ดินและน้ า 

4) พ้ืนที่ลุํมน้ าชั้น 4 เป็นพ้ืนที่ที่ ให๎ใช๎ทุกกิจกรรม แตํหากใช๎ พ้ืนที่ เพ่ือการ
เกษตรกรรม ต๎องเป็นบริเวณที่มีความลาดชันไมํเกิน 28 เปอร์เซ็นต์ และต๎องมีการวางแผนใช๎ที่ดิน
ตามมาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ า 

5) พ้ืนที่ลุํมน้ าชั้น 5 เป็นพ้ืนที่โดยทั่วไปที่เป็นที่ราบหรือที่ลุํม ซึ่งสามารถใช๎พ้ืนที่
ได๎ทุกกิจกรรม 

3.2 การพัฒนาที่ดิน  
การพัฒนาที่ดิน (land development) หมายถึง การกระท าใดๆ ตํอดินหรือที่ดินเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพของดินหรือที่ดินหรือเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให๎สูงขึ้น และหมายความรวมถึง
การปรับปรุงบ ารุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณ์
เพราะการใช๎ประโยชน์ และการอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อรักษาดุลธรรมชาติหรือเพ่ือเพ่ิมความเหมาะสม
ในการใช๎ประโยชน์ที่ดินในทางเกษตรกรรม (กรมพัฒนาที่ดิน, 2554; คณะที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน, 
2556) 

เขตพัฒนาที่ดิน (zone of land development) หมายถึง พ้ืนที่ลุํมน้ ายํอยๆ ที่ได๎รับ
การคัดเลือกให๎พัฒนา โดยการบูรณาการกิจกรรมที่เก่ียวข๎องของกรมพัฒนาที่ดิน เชํน การส ารวจและ 
วางแผนการใช๎ที่ดิน การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุงบ ารุงดิน และฟ้ืนฟูดินที่มีปัญหา
ทางการเกษตร มุํงหวังให๎สามารถใช๎ประโยชน์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนเป็นพ้ืนที่
สาธิตการพัฒนาที่ดินอยํางเป็นระบบ (ส านักนิเทศและถํายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน, 2551) 

3.3 พื้นที่สูง 
พ้ืนที่สูง (highland) นักวิชาการได๎ให๎ค าจ ากัดความไว๎หลายประการ คือ 
พ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกวํา 35 เปอร์เซ็นต์ หรือมีความสูงกวําระดับทะเลปานกลาง 

500 เมตรขึ้นไป ประกอบด๎วยพ้ืนที่ที่แวดล๎อมด๎วยภูเขา และมีสภาพภูมิประเทศสูงชัน และ
สลับซับซ๎อน (ส านักบริการวิชาการ, 2544) 

ราชบัณฑิตสถาน (2523) ให๎ค าจ ากัดความไว๎วํา พ้ืนที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบๆ 
ตั้งแตํ 600 เมตรขึ้นไป เป็นบริเวณท่ีมีความลาดชันมากกวํา 35 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ลาดชัน
เชิงซ๎อน (กองส ารวจดิน, 2529) แตํจากรายงานผลการสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ (กระทรวงเกษตร
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และสหกรณ์, 2524) ได๎ก าหนดให๎พ้ืนที่สูงเป็นพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 700 เมตร
ขึ้นไป เนื่องจากมีลักษณะเดํนของพ้ืนที่ คือ 

1) สภาพพ้ืนที่ที่สูงจากระดับทะเลปานกลางตั้งแตํ 700 เมตร โดยระดับความสูง
นี้เป็นจุดที่ผิวหน๎าภูมิประเทศที่มีลักษณะโค๎งเว๎า (concave) จากอิทธิพลการกรํอนโดยน้ าเริ่ม
เปลี่ยนเป็นโค๎งนูน (convex) 

2) พ้ืนที่มีความลาดชันมากกวํา 35 เปอร์เซ็นต์ แทบท้ังสิ้น 
3) ดินมีความชื้นเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของฝนและความชื้นของดิน

ตอนบน 
4) ดินมีพัฒนาการคํอนข๎างสูง 

วิชา (2530) ได๎ก าหนดวําพ้ืนที่สูง เริ่มจากความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 
800 เมตรขึ้นไป โดยให๎เหตุผลดังนี้ 

1) ลักษณะของดินมีพัฒนาการคํอนข๎างสูง 
2) พ้ืนที่มีความลาดชันสูงมากกวํา 35 เปอร์เซ็นต์ และเปลี่ยนจากโค๎งเว๎าเป็น 

โค๎งนูน 
3) เริ่มมีการแสดงถึงความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติของข๎อมูลลักษณะ

ทางอากาศที่ส าคัญ เชํน ปริมาณฝนที่ตกเพ่ิมขึ้น ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงขึ้น อุณหภูมิของอากาศที่ลด
ต่ าลง ความเร็วลมที่มากขึ้น และการระเหยน้ าที่ลดลงจากพ้ืนที่ที่ต่ ากวํา 

4) ลักษณะของป่าไม๎ที่ขึ้นปกคลุมจะเริ่มมีการเปลี่ยนจากป่าผลัดใบเป็นป่า 
ไมํผลัดใบ 

พ้ืนที่สูงในปัจจุบันมีความส าคัญตํอมนุษย์มาก ทั้งในด๎านการใช๎ท าเกษตรกรรม สถานที่
ทํองเที่ยว และแหลํงต๎นน้ าล าธาร ปัจจุบันมีการใช๎พ้ืนที่สูงเพ่ือท าการเกษตรเป็นจ านวนมาก ซึ่งท าให๎
เกิดความเสื่อมโทรมกับดินในพ้ืนที่สูงเองจากการกรํอนดินที่เกิดขึ้นงํายและรุนแรง และยังกํอให๎เกิด
ความเสียหายสูํพ้ืนที่ต่ าที่อยูํในตอนลําง เชํน เกิดน้ าทํวม ดินถลํม ท าให๎เกิดความเสียหายตํอชีวิตและ
ทรัพย์สิน (พิบูลย์, 2549) โดยสํวนใหญํพ้ืนที่สูงจะเป็นพ้ืนที่ป่าไม๎ ซึ่งการบุกรุกท าลายป่าเพ่ื อใช๎
ประโยชน์ที่ดินดังกลําวจะมีผลตํอสมดุลน้ า และเกิดความเสื่อมโทรมทั้งสมบัติทางกายภาพ และเคมี
ของดิน (บรรณพิชญ์, 2551) 

3.4 การส ารวจดิน  
ดิน (soil) หมายถึง อินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุที่ไมํจับตัวแข็งเป็นหิน ซึ่งปกคลุม

พ้ืนผิวโลก เป็นตัวกลางธรรมชาติส าหรับการเจริญเติบโตของพืช หรืออินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุที่
ไมํจับตัวแข็งเป็นหินซึ่งปกคลุมพ้ืนผิวโลก ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยด๎านการก าเนิดและสภาพแวดล๎อม 
ได๎แกํ ภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์ ) สภาพภูมิประเทศ วัตถุต๎นก าเนิด  และระยะเวลา 
(คณะกรรมการจัดท าปทานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) ท าให๎เกิดดินที่คล๎ายคลึงหรือแตกตํางกันหลาย
ชนิดปกคลุมพ้ืนผิวโลกอยูํเป็นชั้นบางๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวเจริญเติบโตและให๎ผลผลิตของพืช รวมถึงเป็น
แหลํงอาหาร น้ า และอากาศแกํสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่อาศัยอยูํในดินและบนดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2557) 
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ธรณีวิทยา (geology) หมายถึง วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งเก่ียวข๎องกับประวัติของสสาร
ที่เป็นองค์ประกอบของโลกและสิ่งมีชีวิตบนพ้ืนโลก โดยเฉพาะอยํางยิ่งที่ปรากฏรํองรอยอยูํในหิน 
ตํางๆ ธรณีวิทยามี 3 สาขาหลักคือ ธรณีวิทยาโครงสร๎างหรือธรณีแปรสัณฐาน ธรณีวิทยาพลวัตและ
ธรณีวิทยาประวัติ (คณะกรรมการจัดท าปทานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) 

สัณฐานวิทยาดิน (soil morphology) หมายถึง วิชาที่ศึกษาถึงลักษณะ รูปรํางของ
หน๎าตัดดิน เชํน สีดิน จุดประ เนื้อดิน โครงสร๎างดิน การยึดตัวของดิน คราบดินเหนียว วัตถุต๎นก าเนิด
ดิน การเรียงตัวของชั้นดิน ซึ่งสามารถสังเกตและตรวจสอบได๎ทั้งในสนามและห๎องปฏิบัติการ 
(คณะกรรมการจัดท าปทานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) 

การส ารวจดิน (soil survey) หมายถึง การส ารวจหาข๎อมูลทางวิทยาศาสตร์ของดิน 
ตลอดจนสภาพแวดล๎อม โดยวิธีการทางสนามและห๎องปฏิบัติการแล๎วน ามาบันทึกในรูปของแผนที่
และรายงาน (ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช๎ที่ดิน, 2551) ข๎อมูลและข๎อสนเทศตํางๆ ที่ได๎มาจาก
การส ารวจดินนี้เป็นข๎อมูลพ้ืนฐานที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนยอมรับวําสามารถน าเอาไปใช๎ในกิจกรรม
สาขาตํางๆ ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับดิน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในทางการเกษตรกรรม (ภูษิต , 2551) ส าหรับ
ประเทศไทยได๎แบํงการส ารวจและท าแผนที่ดินออกเป็น 6 ระดับ (ภูษิต, 2551; ส านักส ารวจดินและ
วางแผนการใช๎ที่ดิน, 2551) คือ 

1) การส ารวจดินแบบหยาบมากหรือแบบกว๎าง (exploratory survey) เป็นการ
ส ารวจดินเพ่ือใช๎ข๎อมูลในการวางแผนระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ และใช๎เป็นแนวทางในการ
วางแผนการศึกษาขั้นละเอียดตํอไป แผนที่ที่ใช๎ในการส ารวจดินในสนามมีมาตราสํวน 1:250,000 ถึง 
1:1,000,000 แผนที่ดินที่พิมพ์ออกเผยแพรํมีมาตราสํวน 1:1,000,000 หรือมาตราสํวนเล็กกวํา 
ขอบเขตของดินแตํละหนํวยที่แสดงไว๎ในแผนที่ดิน อาศัยการแปลภาพถํายทางอากาศหรือภาพจาก
ดาวเทียม โดยใช๎ข๎อมูลพื้นฐานและปัจจัยตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเกิดดินเป็นแนวทาง เชํน ข๎อมูลทาง
ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานวิทยา พืชพรรณและการใช๎ประโยชน์ที่ดิน สภาพภูมิอากาศ ประกอบกับการ
ตรวจสอบดินในสนามเป็นบางจุด โดยทั่วไปจะเป็นไปในแนวตัดขวางกับสภาพพ้ืนที่และธรณีวิทยา 

2) การส ารวจดินแบบหยาบ (reconnaissance survey) เป็นการส ารวจดิน 
เพ่ือใช๎ข๎อมูลในการวางแผนระดับภาคหรือระดับประเทศ เพ่ือให๎ทราบถึงศักยภาพของพ้ืนที่ในการ
พัฒนา และใช๎เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาขั้นละเอียดตํอไป แผนที่ที่ใช๎ในการส ารวจดินใน
สนามมีมาตราสํวนอยูํระหวําง 1:75,000 ถึง 1:200,000 แผนที่ดินที่พิมพ์ออกเผยแพรํมีมาตราสํวนอยูํ
ระหวําง 1:100,000 ถึง 1:500,000 ขอบเขตของดินอาศัยการแปลภาพถํายทางอากาศหรือภาพจาก
ดาวเทียม ประกอบกับการตรวจสอบดินในสนามในแนวตัดขวางกับสภาพพ้ืนที่และธรณีวิทยา โดย
ระยะและปริมาณจุดที่ตรวจสอบดินจะมากกวําการส ารวจดินแบบหยาบมาก โดยก าหนดไว๎ประมาณ 
12.5 ตารางกิโลเมตร ตํอ 1 จุดตรวจสอบดิน (8,000 ไรํ/1 จุด) 

3) การส ารวจดินแบบคํอนข๎างหยาบ (detailed reconnaissance survey) 
เป็นการส ารวจดินเพ่ือใช๎ข๎อมูลในการวางแผนระดับจังหวัดหรือโครงการขนาดใหญํ เพ่ือให๎ทราบถึง
ศักยภาพของพ้ืนที่ในการพัฒนาในเบื้องต๎น เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการก าหนดพ้ืนที่ที่จะพัฒนา หรือ
เพ่ือศึกษาในรายละเอียดตํอไป แผนที่ที่ใช๎ในการส ารวจดินมีมาตราสํวนอยูํระหวําง 1:40,000 ถึง 
1:100,000 แผนที่ดินที่พิมพ์ออกเผยแพรํมีมาตราสํวนอยูํระหวําง 1:50,000 ถึง 1:100,000 ขอบเขต
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ของดินอาศัยการแปลภาพถํายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม ประกอบกับการตรวจสอบดินใน
สนาม โดยระยะและปริมาณจุดที่ตรวจสอบดินจะมากกวําการส ารวจดินแบบหยาบ โดยก าหนดไว๎
ประมาณ 1-2 ตารางกิโลเมตร ตํอ 1 จุดตรวจสอบดิน (625-1,250 ไรํ/1 จุด) 

4) การส ารวจดินแบบคํอนข๎างละเอียด (semi-detailed survey) เป็นการ
ส ารวจดินเพ่ือใช๎ข๎อมูลในการวางแผนระดับอ าเภอหรือโครงการขนาดกลาง เพ่ือให๎ทราบถึงศักยภาพ
ของพ้ืนที่ในการพัฒนาและวางแนวทางการปฏิบัติงาน แผนที่ที่ใช๎ในการส ารวจดินมีมาตราสํวนอยูํ
ระหวําง 1:20,000 ถึง 1:50,000 แผนที่ดินที่พิมพ์ออกเผยแพรํมีมาตราสํวนอยูํระหวําง 1:25,000 ถึง 
1:60,000 ขอบเขตของดินอาศัยการแปลภาพถํายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม ประกอบกับการ
ตรวจสอบดินในสนาม โดยระยะและปริมาณจุดที่ตรวจสอบดินจะมากกวําการส ารวจดินแบบคํอนข๎าง
หยาบ โดยก าหนดไว๎ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ตํอ 4-6 จุดตรวจสอบดิน (100-150 ไรํ/1 จุด) 

5) การส ารวจดินแบบละเอียด (detailed survey) เป็นการส ารวจดินในระดับ 
ไรํนา หรือในพ้ืนที่โครงการขนาดเล็ก ที่ต๎องการการพัฒนาอยํางประณีต สามารถจัดท าแผนการ
จัดการที่ดินที่สามารถน าไปปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ได๎ ดังนั้นจ าเป็นต๎องมีการบันทึกข๎อมูลที่คํ อนข๎าง
ละเอียดกวําระดับการส ารวจดินที่ผํานมา และมีการตรวจสอบขอบเขตของดินให๎มีความถูกต๎องมาก 
แผนที่ที่ใช๎ในการส ารวจดินในสนามมีมาตราสํวนอยูํระหวําง 1:5,000 ถึง 1:30,000 แผนที่ดินที่พิมพ์
ออกเผยแพรํมีมาตราสํวนอยูํระหวําง 1:10,000 ถึง 1:30,000 หรือมาตราสํวนใหญํกวําขอบเขตของ
ดินจะเน๎นการตรวจสอบดินในสนามให๎มากขึ้น แตํจะอาศัยรูปถํายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม
ชํวยในการเขียนขอบเขตดิน ระยะในการตรวจสอบสมบัติของดินไมํควรหํางกันเกิน 250 เมตร ตํอ 1 
จุดตรวจสอบดิน (50-80 ไรํ/1 จุด) 

6) การส ารวจดินแบบละเอียดมาก (very detailed survey) เป็นการส ารวจดิน
ในพ้ืนที่ที่ใช๎ในการศึกษาวิจัย การท าแปลงทดลองที่ต๎องการข๎อมูลที่มีความถูกต๎องแมํนย า และมีความ
ละเอียดเป็นพิเศษรวมถึงความถูกต๎องของขอบเขตดิน และจ าเป็นต๎องมีการเก็บตัวอยํางดินวิเคราะห์
ด๎วย แผนที่ที่ใช๎ในการส ารวจดินในสนามมีมาตราสํวนอยูํระหวําง 1:2,000 ถึง 1:10,000 แผนที่ดินที่
พิมพ์ออกเผยแพรํมีมาตราสํวนอยูํระหวําง 1:5,000 ถึง 1:10,000 หรือมาตราสํวนใหญํกวํา ขึ้นอยูํกับ
ขนาดของพ้ืนที่ที่ท าการส ารวจ ขอบเขตของดินจะเน๎นการตรวจสอบดินในสนามให๎มากขึ้น แตํจะ
อาศัยภาพถํายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมชํวยในการเขียนขอบเขตดิน ระยะในการตรวจสอบ
สมบัติของดินไมํควรหํางกันเกิน 100 เมตรตํอ 1 จุดตรวจสอบดิน (3-10 ไรํ/1 จุด) 

การจ าแนกดิน (soil classification) หมายถึง การจัดดินเป็นกลุํมหรือเป็นขั้นการ
จ าแนกอยํางมีระบบบนพ้ืนฐานลักษณะเฉพาะของดินนั้น การจัดดินเป็นกลุํมแบบกว๎างๆ จะใช๎สมบัติ
เฉพาะทั่วๆ ไป เมื่อแบํงยํอยลงไปจะใช๎สมบัติที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น (คณะกรรมการจัดท าปทานุกรม
ปฐพีวิทยา, 2551) ในโครงการนี้ใช๎ระบบอนุกรมวิธานดินของ USDA (United States Department 
of Agriculture) (Soil Survey Staff, 2014) 

อนุกรมวิธานดิน (soil taxonomy) ระบบการจ าแนกดินของกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา ที่ใช๎สมบัติของดินซึ่งเป็นลักษณะประจ าตัวของดินเป็นพ้ืนฐานในการจ าแนก มีเกณฑ์
เชิงปริมาณท่ีตรวจสอบได๎ด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และให๎ชื่อดินที่มีลักษณะเฉพาะ (คณะกรรมการ
จัดท าปทานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) ซึ่งเป็นระบบหนึ่งของการจ าแนกดินที่มีความละเอียด และมี

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



8 
 

หลักการเชิงวิทยาศาสตร์มากที่สุด และเป็นระบบที่นักวิทยาศาสตร์ทางดินในประเทศไทยใช๎ในการ
จ าแนกดิน (เอิบ, 2548) 

อนุกรมวิธานดินเป็นระบบการจ าแนกดินแบบหลายขั้น (multicategorical 
classification system) และแบํงกลุํมของชั้นตํางๆ ออกเป็นขั้นสูงและขั้นต่ าตามกฎเกณฑ์ โดยใน
การจ าแนกขั้นสูงนั้นจะใช๎ข๎อจ ากัดเดํนที่ครอบคลุมลักษณะปลีกยํอยในชั้นของการจ าแนกขั้นต่ าไว๎
อยํางชัดเจน ขั้นการจ าแนกทั้งหมดในระบบมีอยูํ 6 ขั้น โครงสร๎างของระบบหรือความเกี่ยวข๎องกัน
ของขั้นการจ าแนกจากข้ันสูงไปจนถึงข้ันต่ า คือ 

ขั้นของการจ าแนกขั้นสูง (higher categories) 
    อันดับ (order) 
     อันดับยํอย (suborder) 
      กลุํมดินใหญํ (great group) 
       กลุํมดินยํอย (subgroup) 
   ขั้นของการจ าแนกขั้นต่ า (lower categories) 
    วงศ์ดิน (family) 
     ชุดดิน (series) 

กลุ่มชุดดิน (groups of soil series) เป็นหนํวยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดิน
พัฒนาขึ้นมา โดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติดินที่มีศักยภาพคล๎ายคลึงกันในด๎านที่มีผลตํอการ
เจริญเติบโตและให๎ผลผลิตของพืชที่ปลูก เพื่อประโยชน์ในการให๎ค าแนะน า การตรวจสอบลักษณะดิน 
การใช๎ที่ดินและการจัดการดินที่เหมาะสม โดยกลุํมชุดดินแตํละกลุํมจะมีสมบัติดินที่เฉพาะ ตามปัจจัย
การเกิดดินและการสร๎างดิน ได๎จัดจ าแนกเป็น 62 กลุํมชุดดิน โดยแบํงตามสภาพที่พบออกเป็นกลุํม
ใหญํๆ ได๎ 3 กลุํม ได๎แกํ กลุํมชุดดินในพ้ืนที่ลุํมหรือพ้ืนที่น้ าขัง กลุํมชุดดินในพ้ืนที่ดอนและกลุํมชุดดิน
ที่มีความลาดชันสูง (ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช๎ที่ดิน, 2548) 

1) กลุํมชุดดินในพ้ืนที่ลุํมหรือพ้ืนที่น้ าขัง พบในบริเวณที่ลุํม การระบายน้ าของ
ดินเลวมาก เลว หรือคํอนข๎างเลว มักมีน้ าแชํขังในฤดูฝน ไมํเหมาะส าหรับเพาะปลูกพืชไรํ ไม๎ผล และ
ไม๎ยืนต๎น ประกอบด๎วยกลุํมชุดดินดังตํอไปนี้ 

(1) กลุํมชุดดินที่เป็นดินเหนียว ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 1 3 4 5 6 และ 7 
(2) กลุํมชุดดินที่มีการยกรํอง ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 8 
(3) กลุํมชุดดินที่เป็นดินเปรี้ยวจัด ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 2 9 10 11 และ 14 
(4) กลุํมชุดดินที่เป็นดินเลนชายทะเล ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 12 และ 13 
(5) กลุํมชุดดินที่เป็นดินทรายแป้งที่เกิดจากตะกอนล าน้ า ได๎แกํ กลุํมชุดดิน

ที่ 15 และ 16 
(6) กลุํมชุดดินที่เป็นดินรํวนละเอียด ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 17 และ 18 
(7) กลุํมชุดดินที่เป็นดินรํวนหยาบ ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 19 21 22 และ 59 
(8) กลุํมชุดดินที่เป็นดินเค็ม ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 20 
(9) กลุํมชุดดินที่เป็นดินทราย ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 23 และ 24 
(10) กลุํมชุดดินที่เป็นดินตื้น ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 25  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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(11) กลุํมชุดดินที่เป็นดินอินทรีย์ ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 57 และ 58 
2) กลุํมชุดดินในพ้ืนที่ดอน พบในบริเวณพ้ืนที่ดอน หมายถึง ดินที่ไมํมีน้ าแชํขัง  

มีการระบายน้ าดี ดีปานกลาง คํอนข๎างมาก หรือมากเกินไป สภาพพ้ืนที่อาจเป็นที่ราบเรียบ ลูกคลื่น 
หรือเนินเขา ใช๎ปลูกพืชไรํ ไม๎ผล และไม๎ยืนต๎น ซึ่งต๎องการน้ าน๎อย ประกอบด๎วยกลุํมชุดดินดังตํอไปนี้ 

(1) กลุํมชุดดินที่อยูํในเขตดินแห๎ง 
- กลุํมชุดดินที่เป็นดินเหนียว ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 28 29 30 และ 31 
- กลุํมชุดดินที่เป็นดินรํวนริมฝั่งแมํน้ า ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 33 และ 38 
- กลุํมชุดดินที่เป็นดินรํวนละเอียด ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 35 และ 36 
- กลุํมชุดดินที่เป็นดินรํวนหยาบ ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 37 40 และ 60 
- กลุํมชุดดินที่เป็นดินทราย ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 41 และ 44 
- กลุํมชุดดินที่เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ก๎อนกรวดหรือเศษหิน ได๎แกํ 

กลุํมชุดดินที่ 46 48 และ 49 
- กลุํมชุดดินที่เป็นดินตื้นถึงชั้นหินพื้น ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 47 
- กลุํมชุดดินที่เป็นดินตื้นถึงชั้นมาร์ลหรือก๎อนปูน ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 52 
- กลุํมชุดดินที่เป็นดินลึกปานกลาง ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 54 55 และ 56  
- กลุํมชุดดินที่เป็นดินดาดเชิงเขา ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 61 

(2) กลุํมชุดดินที่อยูํในเขตดินชื้น 
- กลุํมชุดดินที่เป็นดินเหนียว ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 26 และ 27  
- กลุํมชุดดินที่เป็นดินรํวนหรือดินทรายแป้ง ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 32 
- กลุํมชุดดินที่เป็นดินรํวนละเอียด ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 34 
- กลุํมชุดดินที่เป็นดินรํวนหยาบ ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 39 
- กลุํมชุดดินที่เป็นดินทราย ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 42 และ 43 
- กลุํมชุดดินที่เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ก๎อนกรวดหรือเศษหิน ได๎แกํ 

กลุํมชุดดินที่ 45 
- กลุํมชุดดินที่เป็นดินตื้นถึงชั้นหินพื้น ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 51 
- กลุํมชุดดินที่เป็นดินลึกปานกลาง ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 50 และ 53 

3) กลุํมชุดดินที่มีความลาดชันสูง กลุํมชุดดินที่มีความลาดชันมากกวํา 35 
เปอร์เซ็นต์ ได๎แกํ กลุํมชุดดินที่ 62 

ชุดดิน (soil series) เป็นหนํวยในขั้นต่ าสุดของการจ าแนกในระบบอนุกรมวิธานดิน  
ซึ่งมีข๎อจ ากัด พิสัยของลักษณะและสมบัติตํางๆ ของดินสม่ าเสมอมากกวําหนํวยในขั้นอนุกรมวิธานที่
สูงกวําในการจ าแนก ชุดดินอาศัยลักษณะตํางๆ เชํน ความหนาของชั้นดิน การจัดเรียงของชั้นดิน 
โครงสร๎างดิน สีดิน เนื้อดิน ปฏิกิริยาดิน การยึดตัวของดิน ปริมาณคาร์บอเนตและเกลือชนิดตํางๆ 
ฮิวมัส เศษหิน องค์ประกอบของแรํในดิน วัตถุต๎นก าเนิดดิน ชุดดินเป็นหนํวยแผนที่ดินที่ใช๎แพรํหลาย
มาก โดยเฉพาะในแผนที่แบบละเอียด ซึ่งส าคัญมากท่ีชํวยในการถํายทอดข๎อมูลดินและงานวิจัยจากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การให๎ชื่อชุดดิน ใช๎ชื่อสถานที่พบครั้งแรก เชํน ชื่อต าบล อ าเภอ จังหวัด หรือชื่อ

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ของบริเวณที่มีลักษณะเดํนเป็นที่รู๎จักกันอยํางแพรํหลาย (คณะกรรมการจัดท าปทานุกรมปฐพีวิทยา, 
2551) 

ดินคล้าย (soil variant) เป็นหนํวยแผนที่ดินที่มีลักษณะเดียวกับหนํวยดินเดี่ยว แตํมี
ลักษณะแตกตํางจากชุดดินที่เคยก าหนดไว๎แล๎ว มีลักษณะเดํนชัดพอที่จะก าหนดเป็นชุดดินใหมํได๎ตาม
ระบบการจ าแนกดิน แตํเนื้อที่ที่พบจากการส ารวจยังน๎อยกวํา 8 ตารางกิโลเมตร จึงแยกเป็นดินอีก
หนํวยหนึ่งโดยให๎ชื่อชุดดินที่มีลักษณะใกล๎เคียงมากที่สุดแล๎วก ากับด๎วยลักษณะที่แตกตํางกับดินที่ให๎
ชื่อ (คณะกรรมการจัดท าปทานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) 

ประเภทดิน (soil phase) เป็นลักษณะและสมบัติของดิน หรือสภาพแวดล๎อมที่มีผลตํอ
การใช๎ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดิน จะใช๎ประกอบเพ่ิมเติมจากหนํวยจ าแนกดินระดับตํางๆ ที่ใช๎
เป็นหนํวยแผนที่ดิน เพ่ือแสดงรายละเอียดและให๎มีความหมายมากขึ้นกวําหนํวยจ าแนกดิน 
โดยเฉพาะการส ารวจดินระดับคํอนข๎างละเอียดถึงละเอียดมาก เพ่ือการวางแผนในระดับโครงการ
ระดับไรํนาจนถึงการศึกษาวิจัย หนํวยแผนที่ดินและข๎อมูลดินจ าเป็นต๎องมีรายละเอียดมากพอที่จะ
สามารถบํงบอกถึงสภาพปัญหาของดินในพ้ืนที่ และแนวทางการจัดการดินที่สามารถน าไปปฏิบัติได๎ 
(ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช๎ที่ดิน , 2551) ชนิดของประเภทดินที่พบและคาดวําจะพบใน
ประเทศไทย ได๎แกํ 

1) เนื้อดินบน (surface texture) เนื้อดินตอนบนที่มีขนาดเล็กกวํา 2 มิลลิเมตร 
เฉลี่ยตั้งแตํผิวดินจนถึงความลึก 25 เซนติเมตร หรือถึงแนวสัมผัสแข็งหรือกึ่งแข็งถ๎าตื้นกวําดินตอนบน
มีความส าคัญตํอการเจริญเติบโตของรากพืช โดยทั่วไปมีความเหมาะสมส าหรับพืชทั้งกายภาพ เคมี
และชีวภาพมากกวําดินในชั้นอื่นๆ เป็นแหลํงสะสมธาตุอาหาร น้ าและสิ่งมีชีวิตในดิน แบํงออกเป็น 12 
ชั้น ได๎แกํ ดินทราย (s : sand) ดินทรายปนดินรํวน (ls : loamy sand) ดินรํวนปนทราย (sl : sandy 
loam) ดินทรายแป้ง (si : silt) ดินรํวนปนทรายแป้ง (sil : silt loam) ดินรํวน (l : loam) ดินรํวน
เหนียวปนทราย (scl : sandy clay loam) ดินรํวนปนดินเหนียว (cl : clay loam) ดินรํวนเหนียวปน
ทรายแป้ง (sicl : slity clay loam) ดินเหนียวปนทรายแป้ง (sic : silty clay) ดินเหนียวปนทราย  
(sc : sandy clay) และดินเหนียว (c : clay) 

2) ชิ้นสํวนเนื้อหยาบ (coarse fragments) ชิ้นสํวนที่มีขนาด 2 มิลลิเมตร หรือ
ใหญํกวํา ที่ปะปนอยูํในเนื้อดินตามชั้นดินตํางๆ และที่กระจัดกระจายบนผิวดิน ซึ่งจะกระทบตํอการ
เจริญเติบโตของพืช ปริมาณความชื้น ธาตุอาหาร การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการใช๎เครื่องมือ
หรือเครื่องจักรกล พิจารณาได๎ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

- ชิ้นสํวนหยาบที่อยูํปะปนกับเนื้อดินภายในชั้นดิน ใช๎พิจารณารํวมกับเนื้อ
ดินที่มีขนาดเล็กกวํา 2 มิลลิเมตร มีหนํวยเป็นร๎อยละโดยปริมาตร โดยเป็นค าคุณศัพท์ขยายเนื้อดิน 
แบํงออกเป็น 5 ชั้น (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 ชั้นของก๎อนกรวด เศษหินหรือลูกรัง  

ชื่อชั้น ตัวย่อ 
ปริมาณก้อนกรวด  

(ร้อยละโดยปริมาตร) 
ไมํมีกรวด (non gravelly) - <5 
ปนกรวดเล็กน๎อย (slightly gravelly) sg 5-<15 
ปนกรวด (gravelly) g 15-<35 
ปนกรวดมาก (very gravelly) vg 35-<60 
ปนกรวดมากที่สุด (extremely gravelly) xg 60-<90 

- ชิ้นสํวนเนื้อหยาบกระจัดกระจายบนผิวดิน โดยพิจารณาวัสดุที่มีขนาด 2-
250 มิลลิเมตร ได๎แกํ ก๎อนหินมนเล็ก (cobble) ก๎อนหิน (stone) และก๎อนหินมนใหญํ (boulder) มี
หนํวยวัดเป็นร๎อยละของพ้ืนที่ แบํงออกเป็น 6 ชั้น (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 การกระจายของชิ้นสํวนเนื้อหยาบบนผิวดิน 

ชื่อชั้น 
ปริมาณชิ้นส่วนหยาบ  

(ร้อยละของพ้ืนที่) 
ก๎อนหินหรือก๎อนหินมนใหญํกระจัดกระจายบนผิวดิน 
(stony : st หรือ boulder : by) 

            0.01-0.10 

ก๎อนหินหรือก๎อนหินมนใหญํกระจัดกระจายบนผิวดินมาก 
(very stony : vst หรือ very bouldery : vby) 

            0.1-3.0 

ก๎อนหินหรือก๎อนหินมนใหญํกระจัดกระจายบนผิวดินมากท่ีสุด 
(extremely stony : xst หรือ extremely bouldery : xby) 

            3.0-15.0 

หินดาดกระจัดกระจายบนผิวดิน  
(rubbly : rb) 

            15-50 

หินดาดกระจัดกระจายบนผิวดินมาก 
(very rubbly : vrb) 

            50-90 

พ้ืนที่ดาดหินหรือที่ดินที่เต็มไปด๎วยก๎อนหิน  
(rubble land : RL) 

            >90 

3) ความลาดชันของพ้ืนที่ (slope) สภาพความสูงต่ าของพ้ืนที่ที่มีการเอียงไป
จากแนวราบหรือระนาบ มีหนํวยเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยเทียบเป็น 100 หนํวย เชํน พ้ืนที่มีความลาดชัน 
10 เปอร์เซ็นต์ หมายความวําความตํางระดับระหวํางจุด 2 จุดในแนวดิ่งเทํากับ 10 หนํวย เมื่อเทียบ
ระยะหํางในทางราบระหวํางจุด 2 จุดนั้นเทํากับ 100 หนํวย แบํงออกเป็น 8 ชั้น (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3 ชั้นความลาดชันของพ้ืนที่ 

สัญลักษณ์ การเรียกช่ือ 
ความลาดชัน 
(เปอร์เซ็นต์) 

A ราบเรียบถึงคํอนข๎างราบเรียบ (flat to nearly flat)           0-2 
B ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย (slightly undulating)           2-5 
C ลูกคลื่นลอนลาด (undulating)           5-12 
D ลูกคลื่นลอนชัน (rolling)           12-20 
E เนินเขา (hilly)           20-35 
F สูงชัน (steep)           35-50 
G สูงชันมาก (very steep)           50-75 
H สูงชันมากที่สุด (extremely steep)           >75 

หมายเหตุ : พื้นที่ลาดช้ันเชิงซ๎อน (slope complex : SC) มีความลาดชันมากกวํา 35 เปอร์เซ็นต์ 
4) ความลึกของดิน (soil depth) ความหนาของชั้นดินตั้งแตํผิวดินถึงชั้นที่มี

สมบัติขัดขวางตํอการเจริญเติบโตหรือการชอนไชของรากพืช ท าให๎พืชไมํสามารถเจริญเติบโตได๎
ตามปกติ เชํน แนวสัมผัสชั้นหินพ้ืนแข็ง แนวสัมผัสของชั้นหินพ้ืนอํอน เศษหิน กรวด ลูกรัง ที่มีขนาด
ใหญํกวํา 2 มิลลิเมตร ในปริมาณมากกวําร๎อยละ 35 โดยปริมาตร ชั้นความลึกของดิน แบํงได๎ 5 ชั้น 
(ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 ชั้นความลึกของดิน 

สัญลักษณ์ การเรียกช่ือ ความลึก (ซม.) 
        d1 ตื้นมาก (very shallow : vsh)         0-25 
        d2 ตื้น (shallow : sh)         25-50 
        d3 ลึกปานกลาง (moderately deep : md)         50-100 
        d4 ลึก (deep : d)         100-150 
        d5 ลึกมาก (very deep : vd)         >150 

5) การกรํอนของดิน (soil erosion) เป็นการแตกกระจาย (detachment) และ
การพัดพาไป (transportation) ของวัสดุดิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือโดยมีการกระท าของ
มนุษย์เป็นตัวเรํง โดยตัวการกรํอนของดินตามธรรมชาติ เชํน โดยน้ า (water erosion) หรือโดยลม 
(wind erosion) ความรุนแรงของการกรํอนแบํงออกได๎ 5 ชั้น (ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5 ชั้นความรุนแรงของการกรํอน 

ชั้นการ
กร่อน 

สัญลักษณ์ การเรียกช่ือ 
การสูญเสียของช้ันดิน 

(ร้อยละ*) 
1 E0 ไมํมีการกรํอน (non-eroded)            0 
2 E1 กรํอนเล็กน๎อย (slightly eroded)            >0-25 
3 E2 กรํอนปานกลาง (moderately severe 

eroded) 
           25-75 

4 E3 กรํอนรุนแรง (severe eroded)            >75 
5 E4 กรํอนรุนแรงมาก (very severe eroded)            100 

หมายเหตุ : * ร๎อยละการสูญเสียช้ันดิน A และ/หรือช้ันดิน E หรือการสูญเสียดินบน 20 ซม. (ถ๎าช้ันดิน A และ/ 
  หรือช้ันดิน E ดั้งเดิมมีความหนาน๎อยกวํา 20 ซม.) 

6) ประเภทอ่ืนๆ (others) ที่อาจพบในหนํวยแผนที่ดิน ได๎แกํ 
(1) การระบายน้ าของดิน (soil drained) มีความหมายเกี่ยวกับความถี่และ

ระยะเวลาของชํวงที่ดินเปียก ในสภาพพัฒนาการของดินตามธรรมชาติ จะไมํเน๎นระบอบของน้ าในดิน
ที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลงโดยมนุษย์ เชํน การระบายน้ าออกหรือการมีการชลประทาน เว๎นแตํวําจะ
ท าให๎สัณฐานของดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากพอ แบํงได๎ 7 ชั้น (เอิบ, 2548) 

- การระบายน้ าเลวมาก (very poorly drained : vpd) น้ าเคลื่อนที่
ออกจากดินได๎ช๎ามาก ท าให๎มีน้ าอิสระเหลืออยูํที่ผิวหน๎าดินหรือใกล๎ผิวหน๎าดิน เป็นชํวงเวลาสํวนใหญํ
ในฤดูกาลเพาะปลูก พบน้ าอิสระภายในดินระดับตื้นมากเป็นชํวงเวลานานหรือถาวรในชํวงปี 

- การระบายน้ าเลว (poorly drained : pd) น้ าเคลื่อนที่ออกจากดิน
ได๎ช๎ามาก ท าให๎ดินเปียกในระดับตื้นเป็นชํวงๆ ในฤดูกาลเพาะปลูกหรือเปียกเป็นชํวงเวลานาน มักพบ
น้ าอิสระในระดับตื้นหรือตื้นมากในดินแทบตลอดเวลา 

- การระบายน้ าคํอนข๎างเลว (somewhat poorly drained : spd) 
น้ าเคลื่อนที่ออกจากดินได๎ช๎ามีผลให๎ดินมีสภาพเปียกในระดับตื้นเป็นชํวงเวลานานในฤดูกาลเพาะปลูก 
มักพบน้ าอสิระในดินในระดับตื้นถึงคํอนข๎างลึกและอาจเปียกถาวรในระดับนี้ 

- การระบายน้ าดีปานกลาง (moderately well drained : mw) น้ า
เคลื่อนที่ออกจากดินได๎คํอนข๎างช๎าในบางชํวงของปี จะพบน้ าอิสระได๎ในระดับคํอนข๎างลึกและอาจ
เปียกถาวรในระดับดังกลําวหรือมีการอ่ิมตัวด๎วยน้ าในชํวงสั้นๆ ท าให๎เกิดจุดประสีเดํนชัดภายในความ
ลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน 

- การระบายน้ าดี (well drained : wd) น้ าเคลื่อนที่ออกจากดินได๎
งํายและไมํเร็วนัก น้ าอิสระภายในดินอาจพบได๎ในระดับลึกถึงลึกมากในบางชํวงของปี พืชจะมีน้ าที่
เป็นประโยชน์ตลอดฤดูกาลเพาะปลูกและความเปียกไมํเป็นปัญหาตํอการปลูกพืชในที่ดิน 

- การระบายน้ าคํอนข๎างมากเกินไป (somewhat excessively 
drained : sex) น้ าเคลื่อนที่ออกจากดินได๎เร็ว มักไมํพบน้ าอิสระภายในดินหรือพบเฉพาะในระดับ 
ลึกมาก ดินมักมีเนื้อหยาบและมีการน าน้ าอิ่มตัวสูงหรือเป็นดินตื้นมาก 
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- การระบายน้ ามากเกินไป (excessively drained : ex) น้ าเคลื่อนที่
ออกจากดินเร็วมาก มักไมํพบน้ าอิสระภายในดินหรือพบเฉพาะในระดับลึกมาก ดินมักมีเนื้อหยาบและ
มีการน าน้ าสูงมากหรือเป็นดินตื้นมาก 

(2) คําอัตราร๎อยละความอ่ิมตัวเบส (base saturation) 
- คําอัตราร๎อยละความอ่ิมตัวเบสสูง (high base saturation : hb) 

หมายถึง มีคําอัตราร๎อยละความอ่ิมตัวเบสมากกวําหรือเทํากับร๎อยละ 35  
- คําอัตราร๎อยละความอ่ิมตัวเบสต่ า (low base saturation : lb) 

หมายถึง มีคําอัตราร๎อยละความอ่ิมตัวเบสน๎อยกวําร๎อยละ 35  
(3) สภาพของดินตอนลําง (substratum) เป็นชั้นของวัตถุต๎นก าเนิดดินและ

ชั้นหินพ้ืนที่อยูํตอนลําง ใช๎ในกรณีที่ชั้นตอนบนและชั้นตอนลํางมีความแตกตํางกันอยํางชัดเจนใน
ระดับการจ าแนกดินตั้งแตํวงศ์ดิน (family) และชุดดิน (series) เชํน 

- ชั้นดินลํางที่เป็นดินเหนียว (clayey substratum : csub)  
- ชั้นดินลํางที่เป็นหินทราย (sandstone substratum : sssub)  

(4) สภาพพ้ืนที่หรือสภาพภูมิสัณฐานของดิน (physiography) อาจน ามาใช๎
เป็นบรรทัดฐานในการแบํงแยกหนํวยแผนที่ดินเดียวกันออกจากกันได๎ เพ่ือชี้ให๎เห็นถึงสภาพภูมิ
ประเทศหรือลักษณะพ้ืนที่ที่แตกตํางไปจากสภาพพ้ืนที่ปกติ (typical physiography) ของดินนั้นๆ เชํน 

- ที่ดอน (high phase : hi)  
- ที่ต่ า (low phase : l) 
- คันนา (bunded phase : b) 

หน่วยแผนที่ (map units) หนํวยหรือชื่อที่แสดงถึงลักษณะและสมบัติของขอบเขตที่
แสดงในแผนที่ ซึ่งอาจแสดงลักษณะของดินหรือพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด เป็นหนํวยเดี่ยวหรือปะปนกันก็ได๎ โดย
แบํงออกเป็น 4 ประเภท (ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช๎ที่ดิน, 2551) ได๎แกํ 

1) หนํวยเดี่ยว (consociations) เป็นหนํวยแผนที่ที่ประกอบด๎วยหนํวยจ าแนก
ดินเดี่ยว หรือหนํวยพื้นที่เบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) เป็นสํวนใหญํ โดยอยํางน๎อยที่สุดจะต๎อง
มีปริมาณเนื้อที่มากกวําครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ปรากฏอยูํบนแผนที่ในแตํละขอบเขตหนํวยปะปน 
(inclusions) ที่เหลือ จะเป็นดินที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกันและมีศักยภาพในการใช๎ประโยชน์เทําเทียม
กับหนํวยดินหลักหรือที่เราเรียกวําดินคล๎ายคลึงกันหรือเหมือนกัน (similar soils) กรณีที่ได๎รวมเอา
ดินที่ไมํคล๎ายคลึงกันหรือไมํเหมือนกัน (dissimilar soils) มาไว๎ในหนํวยแผนที่ดังกลําว ถ๎าลักษณะที่
แตกตํางกันนั้นเป็นข๎อจ ากัดในการใช๎ประโยชน์ที่ดินจะต๎องมีพ้ืนที่รวมกันไมํเกินร๎อยละ 15 ของพ้ืนที่
หนํวยดินหลัก หรือถ๎าลักษณะที่แตกตํางกันนั้นไมํเป็นข๎อจ ากัดในการใช๎ประโยชน์ที่ดินจะต๎องมีพ้ืนที่
รวมไมํเกินร๎อยละ 25 ของพ้ืนที่หนํวยดินหลัก 

2) หนํวยสัมพันธ์ (associations) เป็นหนํวยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั้นๆ มีดิน
ตั้งแตํ 2 ชนิดขึ้นไปหรือดินกับพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ซึ่งจะเกิดควบคูํกันเสมอและมีความสัมพันธ์กันในทาง
สภาพพ้ืนที่ แตํเนื่องจากข๎อจ ากัดเรื่องของมาตราสํวนแผนที่จึงไมํสามารถแยกขอบเขตออกจากกันได๎ 
โดยปกติจะก าหนดไว๎ที่มาตราสํวน 1:24,000 หรือมาตราสํวนเล็กกวํา การให๎ชื่อหนํวยแผนที่จะใช๎ชื่อ
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ดินที่มีเนื้อที่มากเขียนน าหน๎า และมีเครื่องหมาย “/” คั่น และต๎องแสดงสัดสํวนของดินหรือที่ดินอ่ืนๆ 
ที่พบในขอบเขตนั้นๆ ด๎วย เชํน Li/Ws 60/40 

3) หนํวยเชิงซ๎อน (complexes) เป็นหนํวยแผนที่ที่ภายในขอบเขตนั้นๆ มีดิน
ตั้งแตํ 2 ชนิดขึ้นไปหรือดินกับพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด เชํนเดียวกับหนํวยสัมพันธ์ แม๎วํามาตราสํวนของแผนที่
จะใหญํขึ้น (1:24,000 หรือมาตราสํวนใหญํกวํา) ก็ยังไมํสามารถแยกของเขตของดินหรือพ้ืนที่
เบ็ดเตล็ดเหลํานั้นออกจากกันได๎ อาจเนื่องจากการเกิดความซับซ๎อนของพ้ืนที่ การให๎ชื่อหนํวยแผนที่
จะใช๎ชื่อของดินหรือพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่พบ โดยดินหรือพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดที่มีเนื้อที่ มากจะเขียน
น าหน๎าและเรียงกันไปตามล าดับ โดยมีเครื่องหมาย “-” คั่น และต๎องแสดงสัดสํวนของดินหรือที่ดิน
อ่ืนๆ ที่พบในขอบเขตนั้นๆ ด๎วย เชํน Li-Ws 70-30 

4) หนํวยศักย์เสมอ (undifferentiated group) เป็นหนํวยแผนที่ที่ภายใน
ขอบเขตนั้นๆ มีดินตั้งแตํ 2 ชนิดขึ้นไป แตํดินทั้งหมดนั้นไมํมีความแตกตํางในด๎านของการน าไปใช๎
ประโยชน์และการจัดการดิน จึงไมํมีความจ าเป็นที่จะต๎องแยกขอบเขตออกจากกัน การให๎ชื่อหนํวย
แผนที่ดินจะใช๎ชื่อของดินทั้งหมด โดยดินที่มีเนื้อที่มากจะเขียนน าหน๎าและเรียงกันไปตามล าดับ โดยมี
เครื่องหมาย “&” คั่น และต๎องแสดงสัดสํวนของดินหรือที่ดินอ่ืนๆ ที่พบในขอบเขตนั้นๆ ด๎วย เชํน 
Li&Ml 70&30 

การเขียนหน่วยแผนที่ดิน (soil map units) หมายถึง หนํวยหรือชื่อที่แสดงถึงลักษณะ
และสมบัติของขอบเขตที่แสดงในแผนที่  

1) การเขียนและอธิบายหนํวยแผนที่ดิน จะเขียนด๎วยสัญลักษณ์แทน ดังนี้ 
      ชื่อชุดดิน   -     เนื้อดินบน - ความลาดชัน 
                 ความลึกของดิน, การกรํอนของดิน 
      ตัวอยํางหนํวยแผนที่ดิน เชํน   Cg - clC  หรือ  Cg - clC/d5,E1 
                    d5, E1 

อธิบายได๎ คือ ชุดดินเชียงของ มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียว 
ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กรํอนเล็กน๎อย 

อยํางไรก็ตามประเภทดินอ่ืนๆ ก็สามารถน ามาเขียนได๎ หากเห็นวํามีผลตํอ
การใช๎ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดิน แตํไมํใช๎มากเกินไปและมีความหมายไมํซับซ๎อน  

2) การเขียนและอธิบายหนํวยแผนที่กลุํมชุดดิน 
สัญลักษณ์ : กลุํมชุดดินหรือหนํวยรวมของกลุํมชุดดิน, ความลาดชัน, 

สัดสํวนของเนื้อที่ ตัวอยํางแผนที่กลุํมชุดดิน เชํน 
หนํวยแผนที่ 15 : กลุํมชุดดินที่ 15 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  
หนํวยแผนที่ 55B : กลุํมชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์
หนํวยแผนที่ 47C/55C : หนํวยรวมของกลุํมชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน  

5-12 เปอร์เซ็นต์ และกลุํมชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ สัดสํวน 50:50 
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3.5 การจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ 
เป็นการจัดหมวดหมูํโดยอาศัยข๎อมูลดินที่เกี่ยวข๎องกับสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี

ดิน และสภาพแวดล๎อมบางประการที่ได๎จากส ารวจดิน จ าแนกดินและตรวจสอบดินในสนามและใน
ห๎องปฏิบัติการ ทั้งนี้การจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ ขึ้นอยูํกับข๎อจ ากัดหรือ
ความรุนแรงที่มีผลมากสุดตํอพืชที่เกี่ยวข๎องกับลักษณะและสมบัติดิน ตลอดจนสภาพแวดล๎อมบาง
ประการ เป็นตัวก าหนดระดับชั้นความเหมาะสมของดินนั้นๆ วําจะอยูํในชั้นความเหมาะสมใด (กอง
ส ารวจดิน, 2543) 

1) ชั้นการจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ  แบํงชั้นความ
เหมาะสมเป็น 5 ชั้น (class) ดังนี้ 

ชั้นความเหมาะสมที่ 1 เป็นชั้นที่มีความเหมาะสมดีมาก (very well suited) 
ชั้นความเหมาะสมที่ 2 เป็นชั้นที่มีความเหมาะสมดี (well suited) 
ชั้นความเหมาะสมที่ 3 เป็นชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (moderately suited) 
ชั้นความเหมาะสมที่ 4 เป็นชั้นที่ไมํคํอยเหมาะสม (poorly suited) 
ชั้นความเหมาะสมที่ 5 เป็นชั้นที่ไมํเหมาะสม (unsuited) 
หมายเหตุ : การจัดชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจตามกลุํมชุดดิน

แบํงออกเป็น 3 ชั้น ได๎แกํ  
ชั้นที่ 1 เหมาะสม โดยไมํมีข๎อจ ากัด (ชั้นความเหมาะสมที่ 1 เดิม) 
ชั้นที่ 1 เหมาะสม มีข๎อจ ากัด (ชั้นความเหมาะสมที่ 2 และ 3 เดิม) 
ชั้นที่ 2 ไมํคํอยเหมาะสม (ชั้นความเหมาะสมที่ 4 เดิม) 
ชั้นที่ 3 ไมํเหมาะสม (ชั้นความเหมาะสมที่ 5 เดิม) 

ข๎อควรค านึงในการจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ คือ การ
จ าแนกความเหมาะสมไมํได๎เป็นการระบุถึงอัตราการให๎ผลผลิต พิจารณาพืชที่ปลูกในฤดูฝนเป็นหลัก 
โดยชั้นความเหมาะสมของดินแตํละชั้น (class) มิได๎หมายความวํามีการจัดการหรือมีการดูแลรักษาที่
เหมือนกันเสมอไป ชั้นความเหมาะสมของดินแตํละชั้นจะมีข๎อจ ากัดปลีกยํอยลงไปอีกหรือที่เรียกวํา 
ชั้นความเหมาะสมของดินยํอย (subclass) และชั้นความเหมาะสมของดินสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ถ๎ามี
การปรับปรุงแก๎ไขข๎อจ ากัดของพืช 

2) ลักษณะและสมบัติของดินที่ใช้จ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืช
เศรษฐกิจ 

(1) สภาพภูมิประเทศ (topography : t) 
(2) เนื้อดิน (soil texture : s) 
(3) ชั้นดินที่มีการชะล๎างรุนแรง (albic horizon : b) 
(4) ความลึกที่พบชั้นดานแข็งหรือก๎อนกรวดมาก (soil depth to consolidated 

layer or gravel : c หรือ g) 
(5) หินพื้นโผลํ (rock out crop : r) 
(6) ก๎อนหินโผลํ (stoniness : z) 
(7) ความเค็มของดิน (salinity : x) 
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(8) การระบายน้ าของดิน (drainage : d) 
(9) อันตรายจากการถูกน้ าทํวม (flooding : f) 
(10) อันตรายจากน้ าแชํขัง (water logging : w) 
(11) ความเสี่ยงตํอการขาดน้ า (risk of moisture shortage : m) 
(12) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (nutrient status : n) 
(13) ปฏิกิริยาดิน (acidity : a, alkalinity : k) 
(14) ความลึกที่พบชั้นดินกรดก ามะถัน (depth to acid sulfate layer : j) 
(15) การกรํอนของดิน (soil erosion : e) 
(16) ความหนาของชั้นดินอินทรีย์ (thickness of organic horizon : o) 

ชั้นความเหมาะสมของดินแตํละชั้น ยกเว๎นชั้นความเหมาะสมที่ 1 จะระบุลักษณะ
และคุณสมบัติของดินที่มีผลตํอการเจริญเติบโตหรือมีผลกระทบตํอผลผลิตของพืชที่ปลูก ลักษณะของ
ดินที่ระบุไว๎ในชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับปลูกพืชแตํละชั้น เรียกวํา ข๎อจ ากัด ( limitation) ซึ่ง
เมื่อทราบวําชุดดินนั้นมีลักษณะใดที่เป็นข๎อจ ากัดที่รุนแรงที่สุดที่จะเป็นอุปสรรคตํอการเจริญเติบโต
หรือมีผลกระทบตํอผลผลิตของพืช ก็จะตกอยูํในชั้นความเหมาะสมนั้น และเมื่อทราบชั้นความ
เหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืชแล๎ว ท าการจ าแนกชั้นความเหมาะสมยํอยลงไปอีกหรือที่เรา
เรียกวําชั้นความเหมาะสมของดินยํอย (subclass) โดยระบุชนิดของข๎อจ ากัดตัวที่รุนแรงที่สุดไว๎ท๎าย
ชั้นความเหมาะสมของชั้นดินหลัก (class) ชนิดของข๎อจ ากัดหรือลักษณะของดินที่เป็นอันตราย หรือ
ท าความเสียหายกับพืช  

3.6 การจ าแนกความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์  
เป็นการวินิจฉัยคุณภาพของดินตามข๎อจ ากัดของดิน โดยจัดความเหมาะสมของดิน

ในหลายกิจกรรม ตามข๎อจ ากัดของดิน เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการวางแผนและข๎อควรระวังในการ
ปฏิบัติงาน (สุวณี, 2538)  

1) ชั้นการจ าแนกความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
(1) ความเหมาะสมของดินส าหรับใช๎เป็นแหลํงหน๎าดิน แหลํงทรายและกรวด 

ดินถม หรือดินคันทาง และเส๎นทางแนวถนน โดยจ าแนกชั้นความเหมาะสมของดินออกเป็น 4 ระดับ 
ดังนี้ 
        1     หมายถึง   เหมาะสมดี 
        2     หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
        3     หมายถึง   ไมํเหมาะสม 
        4     หมายถึง   ไมํเหมาะสมอยํางยิ่ง 

(2) ความเหมาะสมของดินส าหรับใช๎ท าบํอขุด อํางเก็บน้ าขนาดเล็ก คันกั้นน้ า 
บํอเกรอะ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาคารต่ าๆ และการใช๎ยานพาหนะในชํวงฤดูฝน โดยจ าแนก
ชั้นความเหมาะสมของดินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
        1     หมายถึง   เหมาะสมดี 
        2     หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
        3     หมายถึง   ไมํเหมาะสม 
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2) ลักษณะและสมบัติของดินที่ใช้จ าแนกความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพี
กลศาสตร์ 

ชั้นความเหมาะสมของดินทางด๎านปฐพีกลศาสตร์ ขึ้นอยูํกับถึงลักษณะและสมบัติ
ของดินที่เป็นข๎อจ ากัดในการใช๎ประโยชน์กิจกรรมงานด๎านวิศวกรรม ซึ่งจะระบุด๎วยสัญลักษณ์ตัวยํอ
ก ากับท๎ายชั้นความเหมาะสมของดิน ได๎แกํ 

(1) ลักษณะของดินตามการจ าแนก (subgrade properties : a) ระบบ 
Unified และ AASHO 

(2) ความหนาของวัสดุที่เหมาะสม (thickness of suitable material : b) 
(3) ความลึกถึงชั้นหินพ้ืน (depth of bedrock : c) 
(4) การระบายน้ าของดิน (drainage : d) 
(5) อันตรายจากน้ าทํวมหรือน้ าแชํขัง (flooding hazard : f) 
(6) ปริมาณเศษหินที่มีขนาดใหญํกวําทรายหยาบมาก (fragment coarser 

than very coarse sand : g) 
(7) ระดับน้ าใต๎ดินในฤดูฝน (depth to seasonal water table : h) 
(8) ปฏิกิริยาของดิน (reaction : j) 
(9) ความซึมน้ าของดิน (permeability or hydraulic conductivity : k) 
(10) ศักยภาพในการยืดและหดตัวของดิน (shrink - swell potential : l) 
(11) ความลึกถึงชั้นที่มีการซาบซึมน้ า (depth to permeable material : m) 
(12) การกัดกรํอนของทํอเหล็กที่ไมํเคลือบผิว (corrosivity uncoated steel : o) 
(13) การมีก๎อนหิน (stoniness : p) 
(14) ความลึกถึงชั้นทรายหรือกรวด (depth to sand and gravel : q) 
(15) การมีหินโผลํ (rockiness : r) 
(16) เนื้อดิน (texture : s) 
(17) สภาพภูมิประเทศหรือความลาดชัน (topography or slope : t) 
(18) การยึดตัวขณะดินชื้น (moist consistence : u) 
(19) ความเค็มของดิน (salinity : x) 

 
4. ผู้ด าเนินงาน 

นายกันตภณ  แก๎วด๎วง นักส ารวจดินปฏิบัติการ 
 
5. ระยะเวลาด าเนินงาน  

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
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6.2.2 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล พื้นที่ด าเนินการ ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน 
ลุ่มน้ าห้วยน้ าแหง จังหวัดน่าน 

1) การเตรียมข๎อมูลในส านักงาน 
(1) รวบรวมข๎อมูลทั่วไป เชํน ที่ตั้งและอาณาเขต แผนที่ภูมิประเทศ 

แผนที่ธรณีวิทยา ภาพถํายออร์โธสี (มาตราสํวน 1:4,000) แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) เส๎นชั้น
ความสูง (contour) เป็นต๎น 

(2) วิเคราะห์ข๎อมูล (จากการรวบรวมข๎อมูลเบื้องต๎น) เพ่ือใช๎วิเคราะห์
พ้ืนที่และความแปรปรวนของทรัพยากรดิน สภาพการใช๎ที่ดิน เพ่ือเป็นแนวทางก าหนดต๎นรํางของ
ขอบเขตดิน และหลุมเจาะดินเพ่ือตรวจสอบดินที่เป็นตัวแทน  

2) การส ารวจดินภาคสนาม 
(1) ส ารวจและตรวจสอบดินตามหลุมเจาะที่ก าหนดไว๎ โดยใช๎พลั่วเปิด

หน๎าดินลึกประมาณ 1 ลูกบาศก์ฟุต แล๎วใช๎สวํานเจาะดิน ลึกอยํางน๎อย 180 เซนติเมตร หรือตื้นกวํา
หากพบชั้นขัดขวาง เชํน หินพ้ืน ชั้นดาน ชั้นดินแนํนหรือชั้นศิลาแลง เพ่ือวินิจฉัยสมบัติของดินแตํละ
ชั้นตามการก าเนิดดิน เชํน สีดิน เนื้อดิน ความลึกของดิน พีเอชของดิน เป็นต๎น รวมทั้งศึกษา
สภาพแวดล๎อมในพ้ืนที่นั้นๆ โดยเฉพาะปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอกระบวนการทางดิน เชํน ลักษณะทาง
ธรณีวิทยา วัตถุต๎นก าเนิดดิน ภูมิสัณฐาน การกรํอนของดิน พืชพรรณธรรมชาติและการใช๎ประโยชน์
ที่ดิน เป็นต๎น 

(2) บันทึกข๎อมูลการตรวจสอบดินภาคสนาม จ าแนกดินตามระบบ
อนุกรมวิธานดินของ USDA (United States Department of Agriculture) ตามรายละเอียดของ
หนังสือ Keys to Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2014) และอ๎างอิงจากหนังสือการก าหนด
ลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศไทย จ าแนกตามระบบ
อนุกรมวิธานดิน 2546 (อนิรุทธ์ และคณะ, 2547) เพ่ือก าหนดหนํวยแผนที่ดิน โดยจ าแนกดินถึง
ระดับชุดดิน (soil series) หรือดินคล๎าย (soil variant) รํวมกับประเภทของดินที่พบ ได๎แกํ ประเภท
เนื้อดินบน (texture phase) ความลาดชัน (slope phases) ชั้นความลึก (depth) ชั้นของการกรํอน 
(degree of erosion classes) พร๎อมทั้งปรับแก๎ขอบเขตดินให๎สอดคล๎องกับพื้นที่จริง 

(3) ส ารวจสภาพการใช๎ที่ดิน พร๎อมทั้งปรับแก๎ไขขอบเขตสภาพการใช๎
ที่ดินลงบนภาพออร์โธสีให๎ถูกต๎อง สอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่จริง 

3) การจัดท าแผนที่และรายงานการส ารวจดิน 
(1) ถํายทอดขอบเขตดินและหนํวยแผนที่ จากการส ารวจ ด๎วย

โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ลงบนภาพถํายออร์โธสีที่ใช๎เป็นแผนที่พ้ืนฐาน เพื่อจัดท าเป็นแผน
ที่ดินต๎นฉบับ 

(2) ถํายทอดขอบเขตสภาพการใช๎ที่ดินจากการส ารวจ ด๎วยโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ลงบนภาพถํายออร์โธสีที่ใช๎เป็นแผนที่พ้ืนฐาน เพ่ือจัดท าเป็นแผนที่สภาพ
การใช๎ที่ดินต๎นฉบับ 

(3) วิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือก าหนดขอบเขตการใช๎ที่ดินตามศักยภาพของ
พ้ืนที่ ความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ และความเหมาะสมของดินทางด๎านปฐพีกลศาสตร์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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เพ่ือก าหนดแผนการใช๎ที่ดินให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน รวมทั้ง
ข๎อเสนอแนะและแนวทางการแก๎ไขปัญหาทรัพยากรดิน การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การ
ปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือให๎เป็นประโยชน์ตํอเกษตรกรในพื้นที่ 

(4) จัดท าแผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช๎ที่ดิน และรายงานการส ารวจดิน 
มาตราสํวน 1:4,000 
 
7. ผลการด าเนินงาน 

7.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหา เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า
ห้วยน้ าแหง จังหวัดน่าน 

 7.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน อยูํในลุํมน้ าสาขาน้ าแหง (รหัส 0910) 

ลุํมน้ าหลักแมํน้ านําน (รหัส 09) มีเนื้อที่ 238,869 ไรํ หรือ 382.19 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูํโซน 47Q 
ระหวําง พิกัด UTM 2010892 N ถึง พิกัด UTM 2040049 N และระหวํางพิกัด UTM 662292 E ถึง 
พิกัด UTM 693527 E ตามแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสํวน 1:50,000 ล าดับชุดที่ L7018 ระวางที่ 
5145I (บ๎านน้ ามวบ) 51452II (บ๎านนาน้ า) 5145III (อ าเภอนาหมื่น) และ 51454IV (อ าเภอนาน๎อย) 
(กรมแผนที่ทหาร, 2542) อยูํในเขตพ้ืนที่ 7 ต าบล ประกอบด๎วยพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบลนาน๎อย และ
บางสํวนของต าบลเชียงของ ต าบลน้ าตก ต าบลบัวใหญํ ต าบลศรีษะเกษและต าบลสถาน อ าเภอนาน๎อย 
ต าบลบํอแก๎ว อ าเภอนาหมื่น จังหวัดนําน (ภาพท่ี 1) 

     ทิศเหนือ  ติดตํอบ๎านขัวก๎อม ต าบลศรีษะเกษ บ๎านพืชเจริญ ต าบล
น้ าตก อ าเภอนาน๎อย บางสํวนของต าบลแมํสาคร และต าบล
อํายนาไลย อ าเภอเวียงสา จังหวัดนําน 

     ทิศใต๎   ติดตํอบ๎านใหมํจัดสรร บ๎านนาบอน ต าบลบํอแก๎ว อ าเภอ 
นาหมื่น จังหวัดนําน 

     ทิศตะวันออก ติดตํอดอยจ าปู่ดวงแก๎ว ดอยจ าหลัก ต าบลศรีษะเกษ ดอย
ผาแป้น ต าบลเชียงของ และดอยผาหลัก ต าบลสถาน อ าเภอ
นาน๎อย จังหวัดนําน 

     ทิศตะวันตก ติดตํอบ๎านสันพยอม ต าบลบัวใหญํ บ๎านห๎วยจอย ต าบลสันทะ 
บ๎านไรํน้ าหิน ต าบลสถาน อ าเภอนาน๎อยจังหวัดนําน และ
บางสํวนของต าบลห๎วยโรง อ าเภอร๎องกวาง จังหวัดแพรํ 

เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง อยูํหํางจากตัวจังหวัดนํานไปทางทิศใต๎ ประมาณ 
60 กิโลเมตร การคมนาคมจากจังหวัดนําน จากอ าเภอเมืองนําน-อ าเภอเวียงสา ใช๎ทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข 101 และจากอ าเภอเวียงสา-อ าเภอนาน๎อย ใช๎ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 1026 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 1 ที่ตั้งและอาณาเขต เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าแหง จังหวัดน่าน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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7.1.2 สภาพภูมิประเทศ 
เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน อยูํสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 

300-1,121 เมตร เป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบระหวํางเขา ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของเทือกเขาผีปันน้ า
ตะวันออก สภาพพ้ืนที่ลาดเอียงจากด๎านตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกมารวมกันบริเวณที่ราบลุ่ม
ทางตอนกลางของพ้ืนที่ ห๎วยน้ าแหงมีต๎นก าเนิดมาจากสันปันน้ าบริเวณบ๎านขุนสถาน ต าบลสันทะ อ าเภอ
นาน๎อย จังหวัดนําน พ้ืนที่ต๎นน้ ามีความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 900-1,120 เมตร สภาพพ้ืนที่
สํวนใหญํเป็นที่ลาดชันเชิงซ๎อน มีความลาดชันมากกวํา 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่กลางน้ าเป็นพ้ืนที่อยูํต่ ากวําพ้ืนที่
ต๎นน้ าลักษณะพ้ืนที่เป็นทิวเขาแคบๆ อยูํสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 400-600 เมตร สภาพ
พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชัน 5-35 เปอร์เซ็นต์ เป็นสํวนของแอํงรับน้ า 
เหมาะส าหรับสร๎างอํางเก็บน้ าเพ่ือใช๎ประโยชน์ด๎านการเกษตร สํวนพ้ืนที่ปลายน้ า อยูํสูงจากระดับ
ทะเลปานกลางประมาณ 300-400 เมตร สภาพพ้ืนที่สํวนใหญํราบเรียบถึงคํอนข๎างราบเรียบถึงลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน๎อย มีความลาดชัน 0-5 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 2 และ 3) 

พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ลาดชันเชิงซ๎อน  
มีความลาดชันมากกวํา 35 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 6 และภาพที่ 4) สามารถแบํงภูมิประเทศได๎ 3 ลักษณะ คือ 

พ้ืนที่ภูเขา พบมากที่สุดในเขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน ซึ่งล๎อมรอบพ้ืนที่
ไว๎ทุกด๎านของเขตพัฒนาที่ดิน ยกเว๎นทิศตะวันตกเฉียงใต๎ที่เป็นที่ลุํมสลับกับที่ดอน ทอดยาวไปยัง
ต าบลบํอแก๎ว อ าเภอนาหมื่น จังหวัดนําน  

พ้ืนที่ดอน กระจายตัวอยูํทางตอนกลางของเขตพัฒนาที่ดิน กํอนลงสูํที่ลุํมหรือที่ราบลุํมทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย ซึ่งพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร๎างตํางๆ 

พ้ืนที่ลุํมและที่ราบลุํม กระจายตัวอยูํในตอนกลางของเขตพัฒนาที่ดิน ถัดจากพ้ืนที่ดอนลงมา 
ซึ่งสํวนใหญํเป็นแหลํงปลูกข๎าวที่ส าคัญของเขตพัฒนาที่ดิน 

ตารางท่ี 6 ความลาดชัน เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน 

สัญลักษณ์ 
ความลาดชัน 
(เปอร์เซ็นต์) 

สภาพพื้นที่ 
เนื้อที ่
ไร ่ ร้อยละ 

A 0-2 ราบเรียบถึงคํอนข๎างราบเรียบ 18,037 7.55 
B 2-5 ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย 11,170 4.68 
C 5-12 ลูกคลื่นลอนลาด 14,979 6.27 
D 12-20 ลูกคลื่นลอนชัน 15,431 6.46 
E 20-35 เนินเขา 10,076 4.22 
SC >35 ลาดชันเชิงซ๎อน 168,451 70.52 
W - พ้ืนที่น้ า 725 0.30 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 238,869 100.00 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 2 สภาพภูมิประเทศ เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าแหง จังหวัดน่าน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 3 เส้นชั้นความสูง เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าแหง จังหวัดน่าน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 4 ความลาดชัน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าแหง จังหวัดน่าน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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7.1.3 สภาพภูมิอากาศและสมดุลน้ า 
 1) สภาพภูมิอากาศ 

จากสถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดนําน เฉลี่ย 10 ปี (พ.ศ. 2546-
2555) พ้ืนที่จังหวัดนําน จัดอยูํในเขตภูมิอากาศแบบทุํงหญ๎าสะวันนา (Tropical savannah : Aw) ตาม
ระบบการจ าแนกภูมิอากาศของ Köppen โดยมีปริมาณน้ าฝนรวมทั้งปี 1,293.5 มิลลิเมตร ความชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 75.3 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28.2 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 21.3 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 7) สามารถแบํงลักษณะภูมิอากาศ
ออกเป็น 3 ฤดูกาล ได๎แกํ 

ตารางท่ี 7 สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดนําน เฉลี่ย 10 ปี (พ.ศ. 2546-2555) 

เดือน 
 

ปริมาณ
น้ าฝน 
(มม.) 

น้ าฝนที่
ใช้

ประโยชน ์
(มม.)* 

จ านวน
วันฝน
ตก 

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้น
สัมพัทธ ์

(เปอร์เซ็นต์) 

ศักย ์
การคาย
ระเหยน้ า 
(มม.)* 

0.5 ศักย์
การคาย
ระเหยน้ า 
(มม.)* สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 

มกราคม 6.2 6.1     2 31.0 14.5 21.3 74.6 79.1 39.5 
กุมภาพันธ ์ 7.7 7.6     1 34.0 16.4 23.6 68.3 86.2 43.1 
มีนาคม 40.6 38.0     4 35.8 19.1 26.0 64.7 114.1 57.0 
เมษายน 123.3 99.0     9 36.7 20.7 25.3 61.6 122.7 61.4 
พฤษภาคม 193.1 133.4     15 34.9 23.4 28.2 75.3 122.1 61.1 
มิถุนายน 158.0 118.1     16 33.6 23.7 28.0 78.2 108.3 54.2 
กรกฎาคม 203.4 137.2     9 32.9 23.5 27.5 80.5 106.3 53.2 
สิงหาคม 273.1 152.3     21 32.3 23.3 27.1 83.4 100.1 50.1 
กันยายน 218.5 142.1     17 32.9 23.3 27.0 83.1 104.4 52.2 
ตุลาคม 53.1 48.6     10 32.8 22.2 26.5 80.5 106.0 53.0 
พฤศจิกายน 9.0 8.9     2 32.1 18.6 24.0 77.2 90.0 45.0 
ธันวาคม 7.5 7.4     1 30.4 15.1 21.3 76.2 79.1 39.5 

รวม 1,293.5 898.7 117 - - - - 1,218.4 609.2 
เฉลี่ย  -   -   -  - - 25.5 75.3 - - 

ที่มา : กรมอุตุนยิมวิทยา (2555) 
หมายเหตุ : * ค านวณจากโปรแกรม CropWat4 Windows Ver 4.3 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ระยะนี้เป็นชํวงที่ได๎รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ เดือนที่มีฝนตกหนักมากที่สุด คือ เดือนสิงหาคม ปริมาณฝนเฉลี่ย 273.10 
มิลลิเมตร เนื่องจากได๎รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นที่พัดเข๎ามาในชํวงดังกลําว 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ระยะนี้เป็นชํวงที่ได๎รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวและแห๎งแล๎ง เดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิ
ต่ าสุด 14.5 องศาเซลเซียส 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ระยะนี้จะได๎รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงใต๎ อุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปจะสูงขึ้นท าให๎มีสภาพอากาศร๎อนกวําปกติ และจะร๎อน
มากที่สุดในเดือนเมษายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 36.7 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ อาจจะมีพายุโซนร๎อนเกิดขึ้น 
เนื่องจากอากาศเย็นจากประเทศจีนเคลื่อนตัวลงมาเป็นครั้งคราว ท าให๎เกิดปะทะกับอากาศร๎อนเขต
ท๎องถิ่น เกิดเป็นแนวปะทะอากาศเย็น ท าให๎มีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดข้ึนแตํมีฝนตกไมํนาน 

2) สมดุลน้ า 
จากตัวเลขสถิติข๎อมูลสภาพภูมิอากาศ เฉลี่ยในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2546-2555) ของ

จังหวัดนําน (ตารางท่ี 7) เมื่อน าคําปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย คําศักย์การคายระเหยน้ าและ 0.5 ของคําศักย์
การคายระเหยน้ า มาวิเคราะห์สภาพสมดุลของน้ าเพ่ือการเกษตร (ภาพท่ี 5) สรุปได๎ดังนี้ 

1) ชํวงระยะเวลาที่เหมาะสมตํอการเพาะปลูกพืช อยูํในชํวงปลายเดือนมีนาคม
ถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นชํวงที่มีคําปริมาณน้ าฝนสูงกวํา 0.5 ของคําศักย์การคายระเหยน้ า ดินมี
ความชื้นพอ เหมาะตํอการเพาะปลูก ดินอ๎ุมน้ าได๎เต็มที่ ซึ่งแม๎จะมีฝนตกน๎อยแตํในดินยังมีความชื้น
สะสมอยูํมากพอที่พืชจะน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ จึงคาดคะเนได๎วําในชํวงนี้เป็นชํวงที่เหมาะสมส าหรับ
การปลูกพืชโดยอาศัยน้ าฝน 

2) ชํวงระยะเวลาที่มีน้ ามากเกินพอ อยูํในชํวงตั้งแตํกลางเดือนเมษายนถึงต๎น
เดือนตุลาคม เป็นชํวงที่มีคําปริมาณน้ าฝนสูงกวําคําศักย์การคายระเหยน้ า 

 

 
ภาพที่ 5 สมดุลน้ าเพื่อการเกษตร จังหวัดนําน 
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สมดุลน้ าเพื่อการเกษตร จังหวัดน่าน 

ช่วงการเพาะปลูกพืช 
ช่วงขาดน้ า ช่วงขาดน้ า ช่วงน้ ามากเกินพอ 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3) ชํวงระยะเวลาที่ไมํเหมาะสมตํอการเพาะปลูก ในชํวงกลางเดือนตุลาคมถึง
ปลายเดือนมีนาคม เป็นชํวงขาดน้ า เนื่องจากปริมาณน้ าฝนและการกระจายของฝนน๎อย มีคําปริมาณ
น้ าฝนต่ ากวํา 0.5 ของคําศักย์การคายระเหยน้ า ปริมาณน้ าฝนไมํเพียงพอตํอการเจริญเติบโตของพืช 
การเพาะปลูกพืชควรระมัดระวัง และจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องหาแหลํงน้ าส ารองไว๎ใช๎ เชํน บํอน้ าใน  
ไรํนา เป็นต๎น 

7.1.4 สภาพทางน้ าและแหล่งน้ า 
สภาพทางน้ าเขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน มีทิศทางการไหลจากทิศใต๎

ไปสูํทิศเหนือ เนื่องจากเป็นล าน้ าสายเล็กๆ ปริมาณน้ าจะขึ้นอยูํกับปริมาณฝนในแตํละปี ประกอบด๎วย 
ห๎วยหลัก 6 ล าห๎วย ดังนี้ (ภาพท่ี 6) 
 1) ห๎วยน้ ากาด ไหลลงห๎วยน้ าแหงที่บ๎านใหมํ ต าบลศรีษะเกษ อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน 
 2) ห๎วยนาราบ ที่มีต๎นน้ าจากแนวเขาทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ของต าบลน้ าตก เกิดจาก 
ล าธารห๎วยเล็กๆ หลายสาขา แล๎วไหลไปลงห๎วยน้ าแหงที่บ๎านนาราบใต๎ ต าบลนาน๎อย อ าเภอนาน๎อย 
จังหวัดนําน 
 3) ห๎วยป่าสัก มีต๎นก าเนิดจากดอยผาหลัก ดอยหละ โดยเป็นต๎นน้ าห๎วยแต ต าบลเชียงของ 
และแนวเขาทางด๎านทิศตะวันออกของต าบลสถาน โดยเป็นต๎นน้ าของห๎วยน้ าหินไหลไปบรรจบกับห๎วยแต  
ที่บ๎านป่าสัก ต าบลเชียงของ อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน แล๎วไหลไปลงห๎วยน้ าแหงที่บ๎านต๎นมํวง 
ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน 
 4) ห๎วยจ า มีต๎นก าเนิดจากดอยสันห๎วยเหล็ก แล๎วไหลไปลงห๎วยน้ าแหง ที่อํางเก็บน้ าน้ าแหง 
ต าบลนาน๎อย จังหวัดนําน 
 5) ห๎วยน้ าสระ มีต๎นก าเนิดจากดอยสระ เกิดจากห๎วยเล็กๆ หลายสาขาที่ไหลมารวมกัน
เป็นห๎วยเขียด ห๎วยเปา ห๎วยน้ าพุ ไหลลงห๎วยน้ าสระ บริเวณท๎ายอํางเก็บน้ าน้ าแหง รอยตํอบ๎านหนองห๎า 
ต าบลบัวใหญํ และบ๎านน้ าพุ ต าบลน้ าตก อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน 
 6) ห๎วยฮูด มีต๎นก าเนิดจากดอยสระ เกิดจากห๎วยเล็กๆ หลายสาขาที่ไหลมารวมกันเป็น
ห๎วยฮูด และไหลมาลงห๎วยน้ าแหง รอยตํอบ๎านหนองห๎า ต าบลบัวใหญํ และบ๎านน้ าพุ ต าบลน้ าตก 
อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน 

แหลํงน้ าขนาดเล็ก ประกอบด๎วย อํางเก็บน้ าน้ าแหง ต าบลนาน๎อย อํางเก็บน้ าห๎วยเป่า 
ต าบลสถาน อํางเก็บน้ าห๎วยหละ อํางเก็บน้ าห๎วยแต อํางเก็บน้ าน้ าหก ต าบลเชียงของ อํางเก็บน้ าห๎วย
ป่าขุย อํางเก็บน้ าโครงการพัฒนาแหลํงน้ าขนาดเล็ก น.น.0334 และอํางเก็บน้ าห๎วยถ้ า ต าบลศรีษะเกษ 
อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน 

เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน มีพ้ืนที่ชลประทาน 5 ,173 ไรํ หรือ 
ร๎อยละ 2.17 ของพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาที่ดิน 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 6 สภาพทางน้้าและแหล่งน้้า เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าแหง จังหวัดน่าน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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7.1.5 ทรัพยากรป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 จากการวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม๎ในเขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน พบวํา 
มีพ้ืนที่ป่าไม๎ทั้งหมด 178,841 ไรํ เมื่อวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซ๎อนทับกับเขตปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2536 เขตเตรียมประกาศอุทยานฯ และจ าแนกตามเขต
การใช๎ที่ดินป่าไม๎ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2535 เรื่อง “การจ าแนกเขตการใช๎ประโยชน์
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม๎ในพ้ืนที่เขตป่าสงวนแหํงชาติ” แบํงเป็น (ตารางที่ 8 และภาพท่ี 7) 

1) เขตเตรียมประกาศอุทยานฯ มีเนื้อที่ 60,131 ไรํ หรือร๎อยละ 25.17 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน 

2) เขตป่าสงวนแหํงชาติ มีเนื้อที่รวม 118,710 ไรํ หรือร๎อยละ 49.70 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน แบํงเป็น  

(1) เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (โซน C) มีเนื้อที่ 64,932 ไรํ หรือร๎อยละ 
27.18 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(2) เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) มีเนื้อที่ 53,778 ไรํ หรือร๎อยละ 22.52 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน  

3) พ้ืนที่นอกเขตป่า มีเนื้อที่รวม 60,028 ไรํ หรือร๎อยละ 25.13 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน แบํงเป็น  

(1) เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม มีเนื้อที่ 35,372 ไรํ หรือร๎อยละ 14.81 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

(2) นอกเขตป่า มีเนื้อที่ 24,656 ไรํ หรือร๎อยละ 10.32 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน  

ตารางท่ี 8 ทรัพยากรป่าไม๎และเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง 
จังหวัดนําน 

ทรัพยากรป่าไม้และเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
เนื้อที ่

          ไร่         ร้อยละ 
เตรียมประกาศอุทยานฯ 60,131 25.17 
เขตป่าสงวนแหํงชาติ 118,710 49.70 
   พ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (โซน C) 64,932 27.18 
   พ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 53,778 22.52 
พ้ืนที่นอกเขตป่า 60,028 25.13 
   เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 35,372 14.81 
   นอกเขตป่า 24,656 10.32 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 238,869 100.00 

หมายเหตุ : วิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 7 ทรัพยากรป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าแหง จังหวัดน่าน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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7.1.6 สภาพการใช้ท่ีดิน  
จากข๎อมูลสภาพการใช๎ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน มาตราสํวน 

1:25,000 (สํวนวิเคราะห์สภาพการใช๎ที่ดิน, 2555) สามารถจ าแนกประเภทสภาพการใช๎ที่ดิน ได๎เป็น 
5 ประเภท มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 9 และภาพที่ 8) 

1) พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 110,471 ไรํ หรือร๎อยละ 46.24 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน ประกอบด๎วย พืชไรํ มีเนื้อที่ 54,303 ไรํ หรือร๎อยละ 22.73 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน รองลงมา 
ไรํหมุนเวียน มีเนื้อที่ 19,744 ไรํ หรือร๎อยละ 8.27 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน นาข๎าว มีเนื้อที่ 13,413 ไรํ 
หรือร๎อยละ 5.61 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ไม๎ยืนต๎น มีเนื้อที่ 12,407 ไรํ หรือร๎อยละ 5.19 ของพ้ืนที่
เขตพัฒนาที่ดิน ไม๎ผล มีเนื้อที่ 10,589 ไรํ หรือร๎อยละ 4.43 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน และเกษตร
ผสมผสาน มีเนื้อที่ 15 ไรํ หรือร๎อยละ 0.01 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ตามล าดับ 
 2) พ้ืนที่ป่าไม๎ มีเนื้อที่ 119,035 ไรํ หรือร๎อยละ 49.85 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
ประกอบด๎วย ป่าผลัดใบ มีเนื้อท่ี 118,229 ไรํ หรือร๎อยละ 49.51 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน และป่าไมํ
ผลัดใบ มีเนื้อท่ี 806 ไรํ หรือร๎อยละ 0.34 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน  

3) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 2,356 ไรํ หรือร๎อยละ 0.99 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
ได๎แกํ ทุํงหญ๎า ไม๎ละเมาะ พ้ืนที่ลุํม เหมืองแรํ และบํอขุด 

4) พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร๎าง มีเนื้อที่ 5,782 ไรํ หรือร๎อยละ 2.42 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน ได๎แกํ หมูํบ๎านและสิ่งปลูกสร๎างอ่ืนๆ 

5) พ้ืนที่น้ า มีเนื้อที่ 1,225 ไรํ หรือร๎อยละ 0.50 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ได๎แก ํ
แหลํงน้ าธรรมชาติและแหลํงน้ าที่สร๎างขึ้น 

ตารางท่ี 9 สภาพการใช๎ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
                         พื้นที่เกษตรกรรม  110,471 46.24 
                         เกษตรผสมผสาน  15 0.01 

A0 เกษตรผสมผสาน 15 0.01 
                         นาข๎าว  13,413 5.61 

A101 นาข๎าว 13,413 5.61 
                         พืชไรํ  54,303 22.73 

A200 ไรํร๎าง  242 0.10 
A202 ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์  54,061 22.63 

                         ไม๎ยืนต๎น  12,407 5.19 
A302 ยางพารา  8,546 3.58 
A303 ปาล์มน้ ามัน  31 0.01 
A305 สัก  3,753 1.57 
A318 จามจุรี  77 0.03 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 9 (ตํอ)    

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
                         ไม๎ผล  10,589 4.43 

A400 ไม๎ผลร๎าง  21 0.01 
A407 มะมํวง  4,693 1.96 
A408 มะมํวงหิมพานต์  19 0.01 
A412 มะขาม  5,691 2.38 
A413 ล าไย  165 0.07 

                         ไรํหมุนเวียน  19,744 8.27 
A602 ไรํหมุนเวียน  19,744 8.27 

                         พื้นที่ป่าไม้  119,035 49.85 
                         ป่าไมํผลัดใบ  806 0.34 

F101 ป่าไมํผลัดใบสมบูรณ์  806 0.34 
                         ป่าผลัดใบ  118,229 49.51 

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู  7,309 3.07 
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์  110,920 46.44 

                         พื้นที่เบด็เตล็ด  2,356 0.99 
M พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด  2,356 0.99 

                         พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  5,782 2.42 
U พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร๎าง  5,782 2.42 

                         พื้นที่น้ า  1,225 0.50 
W พ้ืนที่น้ า  1,225 0.50 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 238,869 100.00 

ที่มา : สํวนวิเคราะห์สภาพการใช๎ที่ดิน (2555) 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 8 สภาพการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าแหง จังหวัดน่าน
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7.1.7 ธรณีวิทยา 
จากข๎อมูลแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดนําน มาตราสํวน 1:250 ,000 (กรมทรัพยากร

ธรณีวิทยา, 2527) พบวํา ลักษณะทางธรณีวิทยาในเขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน 
แบํงออกได๎ดังนี้ (ตารางท่ี 10 และภาพท่ี 9) 

1) หินตะกอนและหินชั้น (sedimentary and metamorphic rock) 
(1) ยุคเพอร์เมียน-ไทรแอสซิก (Permian-Triassic period) สัญลักษณ์แผนที่ 

PTr อายุประมาณ 260-240 ล๎านปีผํานมาแล๎ว ประกอบด๎วยหินทราย หินทรายเนื้อภูเขาไฟ หินปูน
เนื้อดิน หินไรโอลิติกทัฟฟ์กึ่งแปรสภาพ หินดินดาน หินปูนเป็นเลนส์ หินเชิร์ตและหินปูนเนื้อไขํปลา 

(2) ยุคไทรแอสซิก (Triassic period) สัญลักษณ์แผนที่ Tr1 อายุประมาณ 
250-230 ล๎านปีผํานมาแล๎ว ประกอบด๎วยหินกรวดมนฐานสีแดง เนื้อปูนผสม หินดินดานสีเทา แทรก
สลับด๎วยหินทรายแป้งและหินทราย สัญลักษณ์แผนที่ Tr2 อายุประมาณ 230-205 ล๎านปีผํานมาแล๎ว 
ประกอบด๎วยหินดินดาน หินเชิร์ตแสดงชั้นบาง และมีหินปูน มีซากหอยสองฝา สกุลฮาโลเบีย  
ดาโอเนลลํา และซากเรดิโอลาเรีย 

(3) ยุคไทรแอสซิก-จูแรสซิก (Triassic-Jurassic period) สัญลักษณ์แผนที่ TrJ 
อายุประมาณ 220-180 ล๎านปีผํานมาแล๎ว ประกอบด๎วยหินกรวดมน หินทรายสีน้ าตาลแดง แทรก
สลับด๎วยหินดินดานและหินโคลน 

(4) ยุคจูแรสซิก (Jurassic period) สัญลักษณ์แผนที่ J อายุประมาณ 220-140 
ล๎านปีผํานมาแล๎ว ประกอบด๎วยหินกรวดมนสีแดง หินทรายสีน้ าตาลแดง แทรกสลับด๎วย หินดินดาน
และหินโคลน สัญลักษณ์แผนที่ Jpk อายุประมาณ 170-150 ล๎านปีผํานมาแล๎ว ประกอบด๎วยหินทราย
แป้งสีมํวงและสีมํวงแดง เนื้อปูนผสมและเนื้อไมก๎า หินทรายสีเทาเขียว น้ าตาลเหลืองและหินกรวดมน
มี calcrete ตามแนวราบ (แนวขวาง)  

(5) ยุคจูแรสซิก-ครีเทเชียส (Jurassic-Cretaceous period) สัญลักษณ์แผนที่ 
JKl อายุประมาณ 150-130 ล๎านปีผํานมาแล๎ว ประกอบด๎วยหินทรายอาร์โคส หินโคลน หินทรายแป้ง
สีน้ าตาลแดง การวางชั้นเฉียงกับแนวระดับ หินกรวดมน และหินทรายในตอนบนของการล าดับชั้นหิน 
มีซากหอยสองฝาของน้ าจืดและน้ ากรํอยบริเวณตอนลํางของการเรียงล าดับชั้นหิน 

(6) ยุคเทอร์เชียรี (Tertiary period) สัญลักษณ์แผนที่ Tmm อายุประมาณ 
20-5 ล๎านปีผํานมาแล๎ว ประกอบด๎วยหินกึ่งแข็งตัว หินเคลย์และหินทรายแป้งสีแดงถึงน้ าตาลแดง 
ลิกไนต์ หินเคลย์เนื้อปูนผสม หินปูนผสม หินโคลน หินเคลย์ปนลิกไนต์มีเนื้อปูนผสม พบซากหอย
กาสโตรปอด (หอยกาบเดียว) ปลาโบราณ หอยออสตราคอต หินกรวดมน หินทรายสีขาวถึงสีเทาจาง  

(7) ยุคควอเทอร์นารี (Quaternary period) สัญลักษณ์แผนที่ Qa มีอายุ
ประมาณ 0.01 ล๎านปีผํานมาแล๎ว-ปัจจุบันประกอบด๎วยตะกอนธารน้ าพา กรวด ทราย ทรายแป้ง 
และดินเหนียวสะสมตัวตามรํองน้ า คันดินแมํน้ า และแอํงน้ าทํวมถึง 

2) หินอัคนี (igneous rock) 
(1) ยุคจูแรสซิก (Jurassic period) สัญลักษณ์แผนที่ Jv อายุประมาณ 200-

140 ล๎านปีผํานมาแล๎ว ประกอบด๎วยหินไรโอไลต์ หินไรโอลิติกทัฟฟ์ และหินแอนดิซิติกทัฟฟ์ 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 10 ธรณีวิทยา เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน 

ลัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
 PTr หินทราย หินทรายเนื้อภูเขาไฟ หินปูนเนื้อดิน หินไรโอลิ

ติกทัฟฟ์กึ่งแปรสภาพ หินดินดาน หินปูนเป็นเลนส์ หินเชิร์ต
และหินปูนเนื้อไขํปลา 

47,354  19.83 

 Tr1 หินกรวดมนฐานสีแดง เนื้อปูนผสม หินดินดานสีเทา แทรกสลับ
ด๎วยหินทรายแป้งและหินทราย 

20,120  8.42 

 Tr2 หินดินดาน หินเชิร์ต แสดงชั้นบาง และมีหินปูน มีซากหอยสอง
ฝา สกุลฮาโลเบีย ดาโอเนลลํา และซากเรดิโอลาเรีย 

7,028  2.94 

 TrJ หินกรวดมน หินทรายสีน้ าตาลแดง แทรกสลับด๎วยหินดินดาน
และหินโคลน 

2,920  1.22 

 J หินกรวดมนสีแดง หินทรายสีน้ าตาลแดง แทรกสลับด๎วย 
หินดินดานและหินโคลน 

10,676  4.47 

 Jv หินไรโอไลต์ หินไรโอลิติกทัฟฟ์ และหินแอนดิซิติกทัฟฟ์ 9,039  3.78 
 Jpk หินทรายแป้งสีมํวงและสีมํวงแดง เนื้อปูนผสมและเนื้อไมก๎า หิน

ทรายสีเทาเขียว น้ าตาลเหลืองและหินกรวดมนมี Calcrete 
ตามแนวราบ (แนวขวาง) 

28,272  11.84 

 JKl หินทรายอาร์โคส หินโคลน หินทรายแป้งสีน้ าตาลแดง การวาง
ชั้นเฉียงกับแนวระดับ หินกรวดมน และหินทรายในตอนบนของ
การล าดับชั้นหิน มีซากหอยสองฝาของน้ าจืดและน้ ากรํอย
บริเวณตอนลํางของการเรียงล าดับชั้นหิน 

36,285  15.19 

 Tmm หินกึ่งแข็งตัว หินเคลย์และหินทรายแป้งสีแดงถึงน้ าตาลแดง 
ลิกไนต์ หินเคลย์เนื้อปูนผสม หินปูนผสม หินโคลน หินเคลย์ปน
ลิกไนต์มีเนื้อปูนผสม พบซากหอยกาสโตรปอด (หอยกาบเดียว) 
ปลาโบราณ หอยออสตราคอต หินกรวดมน หินทรายสีขาวถึงสี
เทาจาง 

54,766  22.93 

 Qa ตะกอนธารน้ าพา กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวสะสม
ตัวตามรํองน้ า คันดินแมํน้ าและแอํงน้ าทํวมถึง 

22,409  9.38 

 
 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 238,869 100.00 
 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 9 ธรณีวิทยา เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าแหง จังหวัดน่าน
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7.1.8 ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดิน 
จากการศึกษาข๎อมูลทรัพยากรดิน (ส านักส ารวจและวางแผนการใช๎ที่ดิน, 2552) และ

ข๎อมูลธรณีวิทยา (กรมทรัพยากรธรณี, 2549) สามารถแบํงลักษณะทางธรณีสัณฐานและวัตถุต๎นก าเนิด
ดินในพื้นท่ีลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน ได๎ดังนี้  

1) ที่ราบตะกอนน้ าพา (alluvial plain) ในฤดูน้ าหลากน้ าจะน าตะกอนมาสะสมสอง
ฝั่งแมํน้ า วัตถุต๎นก าเนิดของดินบริเวณนี้จะเป็นตะกอนน้ าพา ที่เกิดจากห๎วยน้ าแหง และห๎วยที่ ไหลลง
สูํห๎วยน้ าแหง รวมถึงตะกอนน้ าพาในหุบเขา 

2) พ้ืนผิวของการเกลี่ยผิวแผํนดิน (denudation surface) เป็นบริเวณที่เกิด
ขบวนการตํางๆ ตามธรรมชาติที่ท าให๎เกิดการลดระดับของผิวดิน วัตถุต๎นก าเนิดดินเกิดจากวัตถุ
เคลื่อนย๎ายและวัตถุตกค๎างของหินตะกอนพวกหินดินดาน หินโคลน หินทราย และหินอัคนีพวกหิน 
ไรโอไลต์ และแอนดิไซต ์

3) พ้ืนที่ภูเขา (mountainous area) ได๎แกํ บริเวณพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกวํา 35 
เปอร์เซ็นต์ หรือที่ลาดชันเชิงซ๎อน (slope complex) มีลักษณะเป็นภูเขา และเทือกเขา ซึ่งเป็นพ้ืนที่
สํวนใหญํของเขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน หินที่พบมีทั้งหินอัคนีพวกหินไรโอไลต์ 
แอนดิไซต์ และหินตะกอน พวกหินดินดาน หินทราย หินกรวดมน  

7.1.9 ทรัพยากรดิน  
การศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนที่ลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน 

จากข๎อมูลแผนที่กลุํมชุดดินจังหวัดนําน มาตราสํวน 1:25,000 (ส านักส ารวจและวางแผนการใช๎ที่ดิน, 
2552) สามารถสรุปทรัพยากรดิน ได๎ดังนี้ (ตารางท่ี 11 และภาพท่ี 10) 

1) กลุํมชุดดินที่ 15 
กลุํมชุดดินที่ 15 เป็นกลุํมชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายแป้ง ลึกมาก เกิด

จากวัตถุต๎นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบบริเวณที่ราบลุํมตะกอนน้ าพา สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึง
คํอนข๎างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าแชํขังในชํวงฤดูฝน การระบายน้ าคํอนข๎างเลว
ถึงเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติปานกลาง 

ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินรํวนหรือดินรํวนปนทรายแป้ง สีน้ าตาลปนเหลือง สี
น้ าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้ าตาลหรือสีเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง 
(pH 6.0-7.0) ดินลํางมีเนื้อดินเป็นดินรํวนปนทรายแป้งหรือดินรํวนเหนียวปนทรายแป้ง สีเทาปน
น้ าตาลหรือสีเทา มีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงของศิลาแลงอํอนปริมาณมากกวําร๎อยละ 5 
โดยปริมาตร ภายในความลึก 150 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง 
(pH 6.0-7.0)  

ปัญหาการใช๎ประโยชน์ที่ดิน : อาจขาดแคลนน้ าในระยะที่ฝนทิ้งชํวงนานในบาง
พ้ืนที ่

กลุํมชุดดินที่ 15 พบ 1 หนํวยแผนที่ คือ 
หนํวยแผนที่ 15 : กลุํมชุดดินที่ 15 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 

14,044 ไรํ หรือร๎อยละ 1.24 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน  
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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2) กลุํมชุดดินที่ 29 
กลุํมชุดดินที่ 29 เป็นกลุํมชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ลึกมาก เกิดจาก

การสลายตัวผุพังอยูํกับที่ หรือเคลื่อนย๎ายมาทับถมจากวัสดุหลายชนิดที่มีเนื้อละเอียดหรือจากวัตถุต๎น
ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความ
ลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า 

ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินรํวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีน้ าตาล สีน้ าตาลปน
แดงหรือสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินลํางมี
เนื้อดินเป็นดินเหนียว สีน้ าตาล สีแดงปนเหลือง สีน้ าตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5)  

ปัญหาการใช๎ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติต่ า บาง
พ้ืนที่อาจขาดแคลนน้ า  

กลุํมชุดดินที่ 29 มีเนื้อที่รวม 13,338 ไรํ หรือร๎อยละ 5.58 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน แยกยํอยเป็น 2 หนํวยแผนที่ คือ 

หนํวยแผนที่ 29B : กลุํมชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
มีเนื้อที่ 9,250 ไรํ หรือร๎อยละ 3.87 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

หนํวยแผนที่ 29C : กลุํมชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
มีเนื้อที่ 4,088 ไรํ หรือร๎อยละ 1.17 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

3) กลุํมชุดดินที่ 47 
กลุํมชุดดินที่ 47 เป็นกลุํมชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินรํวนหรือดินเหนียวปน

ชิ้นสํวนเนื้อหยาบมาก เชํน เศษหิน ปริมาณเทํากับหรือมากกวําร๎อยละ 35 โดยปริมาตร อยูํบนชั้นหิน
พ้ืนภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน ดินตื้นหรือตื้นมาก ที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูํกับที่
หรือเคลื่อนย๎ายมาในระยะทางไมํไกลนักของวัสดุเนื้อละเอียด สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็น
ลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 
ปานกลาง 

ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินรํวน ดินรํวนปนดินเหนียว (ปนเศษหิน) สีน้ าตาลปนเทา 
สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน๎อย (pH 5.5-6.5) ดินลํางมีเนื้อ
ดินเป็นดินรํวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนชิ้นสํวนเนื้อหยาบ เชํน เศษหิน ปริมาณเทํากับหรือ
มากกวําร๎อยละ 35 โดยปริมาตร และพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน สีน้ าตาล
ปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง (pH 5.0-7.0)  

ปัญหาการใช๎ประโยชน์ที่ดิน : ดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ขาดแคลนน้ าและการชะล๎าง
พังทลายสูญเสียหน๎าดินในพ้ืนที่ลาดชัน 

กลุํมชุดดินที่ 47 มีเนื้อที่รวม 26,164 ไรํ หรือร๎อยละ 10.96 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน แยกยํอยเป็น 2 หนํวยแผนที่ คือ 

หนํวยแผนที่ 47C : กลุํมชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
มีเนื้อที่ 10,591 ไรํ หรือร๎อยละ 4.44 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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หนํวยแผนที่ 47D : กลุํมชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์  
มีเนื้อที่ 15,573 ไรํ หรือร๎อยละ 6.52 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

4) กลุํมชุดดินที่ 55 
กลุํมชุดดินที่ 55 เป็นกลุํมชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวละเอียดลึกปาน

กลางถึงชั้นหินพ้ืน เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อละเอียด สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน๎อย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติปานกลาง 

ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินรํวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาล
ปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินลํางมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือ
ดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ าตาลปนแดงหรือสีแดง พบชั้นหินพ้ืนผุในชํวงความลึก 50-100 เซนติเมตร 
จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นดํางปานกลาง (pH 7.0-8.0)  

ปัญหาการใช๎ประโยชน์ที่ดิน : ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น บางพ้ืนที่อาจขาด
แคลนน้ า 

กลุํมชุดดินที่ 55 พบ 1 หนํวยแผนที่ คือ 
หนํวยแผนที่ 55B : กลุํมชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์  

มีเนื้อที่ 2,252 ไรํ หรือร๎อยละ 0.94 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน  
5) กลุํมชุดดินที่ 62 

กลุํมชุดดินที่ 62 เป็นกลุํมชุดดินที่เป็นพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขา มีความลาดชัน
มากกวํา 35 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันยังไมํมีการส ารวจและจ าแนกดิน ลักษณะและสมบัติดินไมํแนํนอน
ขึ้นอยูํกับสภาพพ้ืนที่และชนิดของวัตถุต๎นก าเนิดดิน โดยทั่วไปประกอบด๎วยดินตื้นมากถึงลึกมาก มี
เนื้อดินเป็นดินรํวนถึงเป็นดินเหนียวหรือมีเศษหิน ก๎อนหินปะปนอยูํในชั้นดินมาก และอาจพบกระจัด
กระจายอยูํทั่วไปบนผิวดิน  

ปัญหาการใช๎ประโยชน์ที่ดิน : สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ท าให๎เป็นอุปสรรค
ตํอการเกษตรกรรม ยากตํอการจัดการดูแลรักษา เสี่ยงตํอการชะล๎างพังทลายสูญเสียหน๎าดิน ได๎งําย 
และท าลายระบบนิเวศวิทยาของสิ่งแวดล๎อมและป่าไม๎ จึงควรมีการศึกษาดินกํอนและท าการเกษตร
แบบวนเกษตร เพ่ือรักษาระบบนิเวศของป่าไม๎ไมํให๎เสื่อมโทรม 

กลุํมชุดดินนี้ มีเนื้อที่ 175,560 ไรํ หรือร๎อยละ 73.50 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
6) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมีเนื้อที่รวม 7, 511 ไรํ หรือร๎อยละ 3.14 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน พบ 3 หนํวยแผนที่ คือ 

หนํวยแผนที่ ML : ที่ดินดัดแปลง มีเนื้อที่ 504 ไรํ หรือร๎อยละ 0.22 ของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

หนํวยแผนที่ U : พ้ืนที่ชุมชน มีเนื้อที่ 5,782 ไรํ หรือร๎อยละ 2.42 ของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

หนํวยแผนที่ W : พ้ืนที่น้ า มีเนื้อที่ 1,225 ไรํ หรือร๎อยละ 0.50 ของพ้ืนที่
เขตพัฒนาที่ดิน  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 11 ทรัพยากรดิน เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน 

หน่วยแผนที่ 
ดิน ค าอธิบาย 

เนื้อที ่
  ไร่ ร้อยละ 

 15 กลุํมชุดดินที่ 15 มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 14,044 5.88 
 29B กลุํมชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 9,250 3.87 
 29C กลุํมชุดดินที่ 29 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 4,088 1.71 
 47C กลุํมชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 10,591 4.44 
 47D กลุํมชุดดินที่ 47 มีความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 15,573 6.52 
 55B กลุํมชุดดินที่ 55 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 2,252 0.94 
 62 กลุํมชุดดินที่ 62 มีความลาดชันมากกวํา 35 เปอร์เซ็นต์ 175,560 73.50 
 ML ที่ดินดัดแปลง 504 0.22 
 U พ้ืนที่ชุมชน 5,782 2.42 
 W พ้ืนที่น้ า 1,225 0.50 
  รวมเนื้อที่ทั้งหมด 238,869 100.00 

 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 10 ทรัพยากรดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าแหง จังหวัดน่าน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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7.1.10 ความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ 
จากการจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน

ลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน อาศัยคูํมือการจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย (กองส ารวจและจ าแนกดิน, 2543) โดยจ าแนกออกเป็น 3 ระดับ สามารถสรุปศักยภาพ
ของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ ได๎ดังนี้ (ตารางท่ี 12 และภาพท่ี 11) 

1) เหมาะสมส าหรับปลูกข๎าว ไมํมีข๎อจ ากัด แตไํมํเหมาะสมส าหรับข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
มะมํวง มะขาม ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะมํวงหิมพานต์ และล าไย มีข๎อจ ากัดรุนแรงมากเรื่องอันตราย
จากน้ าแชํขัง ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 15 มีเนื้อที่ 14,044 ไรํ หรือร๎อยละ 5.88 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน  

2) เหมาะสมส าหรับข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะมํวง มะขาม ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
มะมํวงหิมพานต์ และล าไย มีข๎อจ ากัดเล็กน๎อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ได๎แกํ หนํวยแผน
ที่ดิน 29B มีเนื้อที่ 9,250 ไรํ หรือร๎อยละ 3.87 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

3) เหมาะสมส าหรับปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์  มีข๎อจ ากัดเล็กน๎อยเรื่องความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่ าและสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด เหมาะสมส าหรับปลูกมะมํวง มะขาม 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะมํวงหิมพานต์ และล าไย มีข๎อจ ากัดเล็กน๎อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ต่ า ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 29C มีเนื้อที่ 4,088 ไรํ หรือร๎อยละ 1.71 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

4) เหมาะสมส าหรับปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะมํวง มะขาม ไมํมีข๎อจ ากัดและ
เหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะมํวงหิมพานต์ และล าไย มีข๎อจ ากัดเล็กน๎อยเรื่องความ
ลึกที่พบชั้นหินพ้ืน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 55B มีเนื้อที่ 2,252 ไรํ หรือร๎อยละ 0.94 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน 

5) เหมาะสมส าหรับปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีข๎อจ ากัดเล็กน๎อยเรื่องสภาพพ้ืนที่เป็น
ลูกคลื่นลอนลาด ไมํคํอยเหมาะสมส าหรับปลูกมะมํวง มะขาม ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะมํวงหิมพานต์ 
และล าไย มีข๎อจ ากัดปานกลางเรื่องความลึกที่พบชั้นหินพ้ืน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 47C มีเนื้อที่ 
10,591 ไรํ หรือร๎อยละ 4.44 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

6) ไมํคํอยเหมาะสมส าหรับปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีข๎อจ ากัดปานกลางเรื่องสภาพ
พ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน ไมํคํอยเหมาะสมส าหรับปลูกมะมํวง มะขาม ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะมํวง
หิมพานต์ และล าไย มีข๎อจ ากัดปานกลางเรื่องความลึกที่พบชั้นหินพ้ืน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 47D มี
เนื้อท่ี 15,573 ไรํ หรือร๎อยละ 6.52 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

7) ไมํเหมาะสมส าหรับปลูกข๎าว มีข๎อจ ากัดรุนแรงมากเรื่องการระบายน้ าของดิน
และสภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ๎อน ไมํเหมาะสมส าหรับปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะมํวง มะขาม 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะมํวงหิมพานต์ และล าไย มีข๎อจ ากัดรุนแรงมากเรื่องสภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ลาด
ชันเชิงซ๎อน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 62 มีเนื้อที่ 175,560 ไรํ หรือร๎อยละ 73.50 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน 

8) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ได๎แกํ หนํวยแผนที่ ML, U และ W มีเนื้อที่ 7,511 ไรํ หรือร๎อยละ 
3.14 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 12 ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง  
จังหวัดนําน 

หน่วยแผน
ที ่

ชั้นความเหมาะสมของดิน เนื้อที ่
ข้า

ว 

ข้า
วโ

พด
เล

ี้ยง
สัต

ว์ 

ยา
งพ

าร
า 

ปา
ล์ม

น้ า
มัน

 

มะ
ม่ว

ง 

มะ
ม่ว

งห
ิมพ

าน
ต์ 

มะ
ขา

ม 

ล า
ไย

 

ไร ่ ร้อยละ 

15 1 3w 3w 3w 3w 3w 3w 3w 14,044 5.88 

29B 3d 1n 1n 1n 1n 1n 1n 1n 9,250 3.87 

29C 3td 1nt 1n 1n 1n 1n 1n 1n 4,088 1.71 

47C 3td 1t 2c 2c 2c 2c 2c 2c 10,591 4.44 

47D 3td 2t 2c 2c 2c 2c 2c 2c 15,573 6.52 

55B 3d 1 1c 1c 1 1c 1 1c 2,252 0.94 

62 3td 3t 3t 3t 3t 3t 3t 3t 175,560 73.50 
ML - - - - - - - - 504 0.22 
U - - - - - - - - 5,782 2.42 

W - - - - - - - - 1,225 0.50 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 238,869 100.00 

หมายเหตุ :  t : สภาพภูมิประเทศ   c : ความลึกท่ีพบช้ันหินพืน้หรือก๎อนกรวดมาก  
 d : การระบายน้ าของดิน  w : อันตรายจากน้ าแชํขัง       n : ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 11 ศักยภาพดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าแหง จังหวัดน่าน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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7.1.11 ความเหมาะสมของดินทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
การประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับทางด๎านปฐพีกลศาสตร์ จ าแนกโดยใช๎

หลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน คูํมือการวินิจฉัยคุณภาพของดินด๎านปฐพีกลศาสตร์ตามกลุํมชุดดินใน
ประเทศไทย (สุวณี, 2538) สามารถสรุปศักยภาพของดินส าหรับทางด๎านปฐพีกลศาสตร์ ได๎ดังนี้ 
(ตารางที่ 13) 

1) การใช๎เป็นวัสดุหน๎าดิน  
เหมาะสมดีส าหรับการใช๎เป็นวัสดุหน๎าดิน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดินที่ 15 มีเนื้อที่ 

14,044 ไรํ หรือร๎อยละ 5.88 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
เหมาะสมปานกลางส าหรับการใช๎เป็นวัสดุหน๎าดิน มีข๎อจ ากัดปานกลางที่

เกี่ยวข๎องกับความหนาของวัสดุ เนื้อดินและสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 29B, 29C และ 
55B มีเนื้อที ่15,590 ไรํ หรือร๎อยละ 6.52 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นวัสดุหน๎าดิน มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับ
ความลึกที่พบก๎อนกรวดมากและสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 47C และ 47D มีเนื้อที่ 
26,164 ไรํ หรือร๎อยละ 10.96 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ไมํเหมาะสมอยํางยิ่งส าหรับการใช๎เป็นวัสดุหน๎าดิน มีข๎อจ ากัดรุนแรงมากที่
เกี่ยวข๎องกับสภาพพ้ืนที่เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ๎อน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 62 มีเนื้อที่ 175,560 ไรํ หรือ
ร๎อยละ 73.50 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

พ้ืนที่อ่ืนๆ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน ML, U และ W มีเนื้อที่ 7,511 ไรํ หรือร๎อยละ 
3.14 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

2) การใช๎เป็นแหลํงทรายและกรวด  
ไมํเหมาะสมอยํางยิ่งส าหรับการใช๎เป็นแหลํงทรายและกรวด  มีข๎อจ ากัด

รุนแรงมากที่เกี่ยวข๎องกับการจ าแนกดินตามระบบ Unified ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 15, 29B, 29C, 
และ 55B มีเนื้อที่ 29,634 ไรํ หรือร๎อยละ 12.40 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน มีข๎อจ ากัดรุนแรงมากที่
เกี่ยวข๎องกับการจ าแนกดินตามระบบ Unified และความลึกถึงชั้นหินพื้น ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 47C, 
47D มีเนื้อที ่26,164 ไรํ หรือร๎อยละ 10.96 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ไมํเหมาะสมอยํางยิ่งส าหรับการใช๎เป็นแหลํงทรายและกรวด มีข๎อจ ากัด
รุนแรงมากที่เกี่ยวข๎องกับสภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ๎อน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 62 มีเนื้อที่ 
175,560 ไรํ หรือร๎อยละ 73.50 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

พ้ืนที่อ่ืนๆ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน ML, U และ W มีเนื้อที่ 7,511 ไรํ หรือร๎อยละ 
3.14 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

3) การใช๎เป็นดินถมหรือดินคันทาง  
ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่

เกี่ยวข๎องกับการจ าแนกดินตามระบบ Unified ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 29B, 29C และ 55B มีเนื้อที่ 
15,590 ไรํ หรือร๎อยละ 6.52 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับความหนาของ
วัสดุที่เหมาะสม ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 47C และ 47D มีเนื้อที่ 26,164 ไรํ หรือร๎อยละ 10.96 ของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับการจ าแนกดินตามระบบ Unified และการ

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ระบายน้ าของดิน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 15 มีเนื้อที่ 14,044 ไรํ หรือร๎อยละ 5.88 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน 

ไมํเหมาะสมอยํางยิ่งส าหรับการใช๎เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข๎อจ ากัดรุนแรง
มากที่เกี่ยวข๎องกับสภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ๎อน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 62 มีเนื้อที่ 175,560 
ไรํ หรือร๎อยละ 73.50 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

พ้ืนที่อ่ืนๆ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน ML, U และ W มีเนื้อที่ 7,511 ไรํ หรือร๎อยละ 
3.14 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

4) การใช๎เป็นเส๎นทางแนวถนน  
ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นเส๎นทางแนวถนน มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎อง

กับการจ าแนกดินตามระบบ Unified ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 29B, 29C และ 55B มีเนื้อที่ 15,590 ไรํ 
หรือร๎อยละ 6.52 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับความลึกถึงชั้นหินพ้ืน 
ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 47C และ 47D มีเนื้อที่ 26,164 ไรํ หรือร๎อยละ 10.96 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เก่ียวข๎องกับการจ าแนกดินตามระบบ Unified และอันตรายจากน้ าทํวมหรือ
น้ าแชํขัง ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 15 มีเนื้อที่ 14,044 ไรํ หรือร๎อยละ 5.88 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ไมํเหมาะสมอยํางยิ่งส าหรับการใช๎เป็นเส๎นทางแนวถนน มีข๎อจ ากัดรุนแรง
มากที่เกี่ยวข๎องกับสภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ๎อน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 62 มีเนื้อที่ 175,560 
ไรํ หรือร๎อยละ 73.50 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

พ้ืนที่อ่ืนๆ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน ML, U และ W มีเนื้อที่ 7,511 ไรํ หรือร๎อยละ 
3.14 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

5) การใช๎เป็นบํอขุด  
เหมาะสมดีส าหรับการใช๎เป็นบํอขุด ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 15 มีเนื้อที่ 

14,044 ไรํ หรือร๎อยละ 5.88 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นบํอขุด มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับความ 

ซึมน้ าของดิน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 29B, 29C, 47C, 47D และ 55B มีเนื้อที่ 41,754 ไรํ หรือร๎อยละ 
17.48 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นบํอขุด มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับสภาพ
พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ๎อน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 62 มีเนื้อที่ 175,560 ไรํ หรือร๎อยละ 73.50 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

พ้ืนที่อ่ืนๆ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน ML, U และ W มีเนื้อที่ 7,511 ไรํ หรือร๎อยละ 
3.14 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

6) การใช๎เป็นอํางเก็บน้ าขนาดเล็ก  
เหมาะสมดีส าหรับการใช๎เป็นอํางเก็บน้ าขนาดเล็ก ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 15 

มีเนื้อที่ 14,044 ไรํ หรือร๎อยละ 5.88 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นอํางเก็บน้ าขนาดเล็ก มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่

เกี่ยวข๎องกับความซึมน้ าของดิน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 29B, 29C และ 55B มีเนื้อที่ 15,590 ไรํ หรือ
ร๎อยละ 6.52 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับความซึมน้ าของดินและความ

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ลึกถึงชั้นที่มีการซาบซึมน้ า ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 47C มีเนื้อที่ 10,591 ไรํ หรือร๎อยละ 4.44 ของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เก่ียวข๎องกับความซึมน้ าของดิน ความลึกถึงชั้นที่มีการซาบซึม
น้ าและสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 47D มีเนื้อที่ 15,573 ไรํ หรือร๎อยละ 6.52 ของพ้ืนที่
เขตพัฒนาที่ดิน 

ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นอํางเก็บน้ าขนาดเล็ก  มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่
เกี่ยวข๎องกับสภาพพ้ืนที่เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ๎อน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 62 มีเนื้อที่ 175,560 ไรํ หรือ
ร๎อยละ 73.50 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

พ้ืนที่อ่ืนๆ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน ML, U และ W มีเนื้อที่ 7,511 ไรํ หรือร๎อยละ 
3.14 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

7) การใช๎เป็นคันกั้นน้ า  
เหมาะสมปานกลางส าหรับการใช๎เป็นคันกั้นน้ า มีข๎อจ ากัดปานกลางที่

เกี่ยวข๎องกับการจ าแนกดินตามระบบ Unified ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 15 29B และ 29C มีเนื้อที่ 
27,382 ไรํ หรือร๎อยละ 11.46 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน มีข๎อจ ากัดปานกลางที่เกี่ยวข๎องกับการจ าแนก
ดินตามระบบ Unified และความหนาของวัสดุที่เหมาะสม ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 55B มีเนื้อที่ 2,252 ไรํ 
หรือร๎อยละ 0.94 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นคันกั้นน้ า มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับการ
จ าแนกดินตามระบบ Unified ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 47C และ 47D มีเนื้อที่ 26,164 ไรํ หรือร๎อยละ 
10.96 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นคันกั้นน้ า มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับ
สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ๎อน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 62 มีเนื้อที่ 175,560 ไรํ หรือร๎อยละ 
73.50 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

พ้ืนที่อ่ืนๆ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน ML, U และ W มีเนื้อที่ 7,511 ไรํ หรือร๎อยละ 
3.14 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

8) การใช๎เป็นบํอเกรอะ  
เหมาะสมปานกลางส าหรับการใช๎เป็นบํอเกรอะ มีข๎อจ ากัดปานกลาง 

ที่เก่ียวข๎องกับความซึมน้ าของดิน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 29B และ 55B มีเนื้อที่ 11,502 ไรํ หรือร๎อย
ละ 4.81 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน มีข๎อจ ากัดปานกลางที่เกี่ยวข๎องกับความซึมน้ าของดินและสภาพ
ภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 29C มีเนื้อที่ 4,088 ไรํ หรือร๎อยละ 1.71 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นบํอเกรอะ มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับ
ความลึกถึงชั้นหินพ้ืน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 47C มีเนื้อที่ 10,591 ไรํ หรือร๎อยละ 4.44 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับความลึกถึงชั้นหินพ้ืนและสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวย
แผนที่ดิน 47D มีเนื้อที่ 15,573 ไรํ หรือร๎อยละ 6.52 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่
เกี่ยวข๎องกับความซึมน้ าของดินและระดับน้ าใต๎ดินในฤดูฝน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 15 มีเนื้อที่ 
14,044 ไรํ หรือร๎อยละ 5.88 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นบํอเกรอะ มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับ
สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ๎อน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 62 มีเนื้อที่ 175,560 ไรํ หรือร๎อยละ 
73.50 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

พ้ืนที่อ่ืนๆ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน ML, U และ W มีเนื้อที่ 7,511 ไรํ หรือร๎อยละ 
3.14 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

9) การใช๎เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคารต่ าๆ 
เหมาะสมปานกลางส าหรับการใช๎เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ

อาคารต่ าๆ มีข๎อจ ากัดปานกลางที่เกี่ยวข๎องกับการจ าแนกดินตามระบบ Unified ได๎แกํ หนํวยแผน
ทีดิ่น 29B 55B มีเนื้อที ่11,502 ไรํ หรือร๎อยละ 4.81 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน มีข๎อจ ากัดปานกลางที่
เกี่ยวข๎องกับการจ าแนกดินตามระบบ Unified เนื้อดินและสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 
29C มีเนื้อที ่4,088 ไรํ หรือร๎อยละ 1.71 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคารต่ าๆ 
มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 47C และ 47D มีเนื้อที่ 
26,164 ไรํ หรือร๎อยละ 10.96 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับการระบาย
น้ าของดินและการจ าแนกดินตามระบบ Unified ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 15 มีเนื้อที่ 14,044 ไรํ หรือ
ร๎อยละ 5.88 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอาคารต่ าๆ 
มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เก่ียวข๎องกับสภาพพ้ืนที่เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ๎อน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 62 มีเนื้อที่ 
175,560 ไรํ หรือร๎อยละ 73.50 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

พ้ืนที่อ่ืนๆ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน ML, U และ W มีเนื้อที่ 7,511 ไรํ หรือร๎อยละ 
3.14 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

10) การใช๎ยานพาหนะในฤดูฝน  
เหมาะสมปานกลางส าหรับการใช๎ยานพาหนะในฤดูฝน มีข๎อจ ากัดปานกลาง 

ที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อดิน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 29B 55B มีเนื้อที่ 11,502 ไรํ หรือร๎อยละ 4.81 ของ
พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน มีข๎อจ ากัดปานกลางที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อดินและสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวย
แผนที่ดิน 29C และ 47C มีเนื้อที ่14,679 ไรํ หรือร๎อยละ 6.15 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎ยานพาหนะในฤดูฝน มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎อง
กับสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 47D มีเนื้อที่ 15,573 ไรํ หรือร๎อยละ 6.52 ของพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดิน ข๎อจ ากัดรุนแรงที่เก่ียวข๎องกับเนื้อดินและการระบายน้ าของดิน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 15 
มีเนื้อที ่14,044 ไรํ หรือร๎อยละ 5.88 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎การใช๎ยานพาหนะในฤดูฝน มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่
เกี่ยวข๎องกับสภาพพ้ืนที่เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ๎อน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 62 มีเนื้อที่ 175,560 ไรํ หรือ
ร๎อยละ 73.50 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

พ้ืนที่อ่ืนๆ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน ML, U และ W มีเนื้อที่ 7,511 ไรํ หรือร๎อยละ 
3.14 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
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ตารางท่ี 13 ชั้นความเหมาะสมของดินทางด๎านปฐพีกลศาสตร์ เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง  
จังหวัดนําน 

หน่วยแผนที่ 
ดิน 

แบ่งเป็น 4 ระดับ แบ่งเป็น 3 ระดับ 

วัส
ดุห

น้า
ดิน

 

แห
ล่ง

ทร
าย

แล
ะก

รว
ด 

ดิน
ถม

หร
ือด

ินค
ันท

าง
 

เส
้นท

าง
แน

วถ
นน

 

บ่อ
ขุด
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งเก
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้ าข
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ดเ

ล็ก
 

คัน
กั้น

น้ า
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เก
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าน
อุต

สา
หก

รร
มข

นา
ดเ

ล็ก
 

อา
คา

รต
่ าๆ

 

กา
รใ

ช้ย
าน

พา
หน

ะใ
นช

่วง
ฤด

ูฝน
 

15 1 4a 3ad 3af 1 1 2a 3kh 3da 3da 3sd 
29B 2s 4a 3a 3a 3k 3k 2a 2k 2a 2a 2s 
29C 2st 4a 3a 3a 3k 3k 2a 2kt 2at 2at 2st 
47C 3bg 4ac 3b 3c 3k 3km 3a 3c 3t 3t 2st 
47D 3bgt 4ac 3b 3c 3k 3kmt 3a 3ct 3t 3t 3t 
55B 2s 4a 3a 3a 3k 3k 2ab 2k 2a 2a 2s 
62 N N N N N N N N N N N 
ML - - - - - - - - - - - 
U - - - - - - - - - - - 
W - - - - - - - - - - - 

หมายเหตุ :  a : การจ าแนกดินตามระบบ Unifed     b : ความหนาของวัสดุที่เหมาะสม  
 c : ความลึกถึงช้ันหินพ้ืน     d : การระบายน้ าของดิน     h : ระดับน้ าใต๎ดินในฤดูฝน 
 g : ปริมาณเศษหินท่ีมีขนาดใหญํกวําทรายหยาบมาก    k : ความซึมน้ าของดิน     
 m : ความลึกถึงช้ันท่ีมีการซาบซึมน้ า     s : เนื้อดิน     t : สภาพภูมิประเทศหรือความลาดชัน 
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7.1.12 ปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางแก้ไข 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ า

ห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน สามารถสรุปปัญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่แยกตามสภาพพ้ืนที่และคุณสมบัติ
ของดิน พร๎อมทั้งแนวทางการแก๎ไขปัญหาไว๎ดังนี้ (ภาพท่ี 12) 

1) ปัญหาดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน เป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่ า เนื่องจากเป็น
ดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน อาจพบเศษหิน ก๎อนกรวดและเศษหินอ่ืนๆ เกิดขึ้นภายในความลึก 50 เซนติเมตร
จากผิวดิน และมีปริมาณกรวดหรือเศษหิน ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางใหญํกวํา 2 มิลลิเมตร มากกวํา
ร๎อยละ 35 โดยปริมาตร ชั้นนี้จะเป็นอุปสรรคตํอการชอนไชของรากพืชในดินชั้นลํางเพ่ือหาแรํธาตุ
อาหารและน้ า เพ่ือการเจริญเติบโตและสร๎างผลผลิตได๎อยํางปกติ ความลึกของดินจึงเป็นตัวก าหนด
ระบบของรากพืชในการชอนไชไปหาอาหารหรือความแข็งแรงของรากในการค้ าจุนล าต๎น ได๎แกํ หนํวย
แผนที่ดิน 47C และ 47D มีเนื้อที่ 26,164 ไรํ หรือร๎อยละ 10.96 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

แนวทางแก๎ไข 
การปลูกพืชไรํหรือพืชผัก ควรเลือกพ้ืนที่ที่มีหน๎าดินหนามากกว่า 25 

เซนติเมตร จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ปรับปรับปรุงบ ารุงดินด๎วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 3-4 
ตันตํอไรํ หรือหวํานเมล็ดถั่วพร๎า ปอเทือง แล๎วไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์ กํอนปลูก
พืชเพ่ือบ ารุงดินและเพ่ิมอินทรียวัตถุ โดยใช๎รํวมกับน้ าหมักชีวภาพ และ/หรือปุ๋ยเคมีในอัตราสํวนที่
เหมาะสม การปลูกไม๎ผลควรขุดหลุมปลูกถึงชั้นหินพ้ืนหรือขุดหลุมขนาด 50x50x50 เซนติเมตร 
ปรับปรุงหลุมปลูกด๎วยหน๎าดินที่ไมํมีเศษหินหรือก๎อนหินรํวมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25 -50 กิโลกรัม
ตํอหลุม ควรมีไม๎ค้ ายันและเอาหน๎าดินบริเวณใกล๎เคียงมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกพูนโคนอยูํเป็น
ประจ าเพ่ือเสริมสร๎างความแข็งแรง ท าให๎ไมํล๎มงําย พัฒนาแหลํงน้ าและจัดระบบการให๎น้ าในแปลง
ปลูก  

2) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าที่ดอน เนื่องจากวัตถุต๎นก าเนิดดินมีแรํธาตุ
อาหารตามธรรมชาติน๎อย ประกอบกับเกษตรกรมีการใช๎ประโยชน์ที่ดินอยํางตํอเนื่องติดตํอกันเป็น
เวลานาน โดยขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน ท าให๎ดินเสื่อมโทรม  ธาตุอาหารพืชลดลง ท าให๎พืช
เจริญเติบโตช๎า ผลผลิตลดลง ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 29B และ 29C มีเนื้อที่ 13,338 ไรํ หรือร๎อยละ 
5.58 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

แนวทางแก๎ไข 
การเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให๎แกํดินและปรับปรุงบ ารุงดิน เชํน การไถกลบ

พืชปุ๋ยสด (หวํานถั่วพร๎าอัตรา 8-10 กิโกรัมตํอไรํ ถั่วพํุมอัตรา 6-8 กิโลกรัมตํอไรํ หรือปอเทือง อัตรา 
4-6 กิโกรัมตํอไรํ ไถกลบระยะออกดอก ปลํอยไว๎ 1-2 สัปดาห์ กํอนปลูกพืช) หรือรํวมกับปุ๋ยหมัก หรือ
ปุ๋ยคอก อัตรา 1-2 ตันตํอไรํ มีการใช๎ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพรํวมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก 
และมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เชํน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ท าแนวคันดิน แนวหญ๎าแฝกหรือแนวคันดิน
รํวมกับหญ๎าแฝก เป็นต๎น 

3) ปัญหาพื้นที่มีความลาดชันเชิงซ๎อน พ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกวํา 35 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งถือวํายากตํอการจัดการดูแลรักษาเพ่ือการเกษตร ประกอบไปด๎วยดินตื้นมากถึงเป็นดินลึก อาจพบ
ก๎อนหิน เศษหินหรือหินพ้ืนโผลํกระจัดกระจายทั่วไปบนผิวดิน ซึ่งจ าเป็นต๎องใช๎มาตรการการอนุรักษ์

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ดินและน้ าแบบเข๎มงวด ดินกลุํมนี้ไมํเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มี
ความลาดชันสูงมาก เกิดการชะล๎างพังทลายได๎งําย ควรอนุรักษ์ไว๎เป็นพื้นที่ป่าตามธรรมชาติ ในกรณีที่
จ าเป็นต๎องน ามาใช๎ประโยชน์ทางการเกษตร ควรเป็นการใช๎ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวน
เกษตร ในบริเวณพ้ืนที่ที่เป็นดินลึกและสามารถพัฒนาแหลํงน้ าได๎ พร๎อมทั้งมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
ที่เหมาะสม ได๎แกํ หนํวยแผนที่ 62 มีเนื้อที่ 175,560 ไรํ หรือร๎อยละ 73.50 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

4) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เนื่องจากเกษตรกรมีการใช๎ประโยชน์ที่ดิน
อยํางตํอเนื่องติดตํอกันเป็นเวลานาน โดยขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน ท าให๎ธาตุอาหารพืชลดลง ท าให๎
พืชเจริญเติบโตช๎า ผลผลิตลดลง มีเนื้อที่รวม 16,296 ไรํ หรือร๎อยละ 6.82 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 
โดยแบํงเป็น 

(1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางที่ลุํม ได๎แกํ หนํวยแผนที่ 15 มีเนื้อที่ 
14,044 ไรํ หรือร๎อยละ 5.88 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

แนวทางการแก๎ไข 
เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให๎แกํดินและปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือไมํให๎ดินเสื่อม

โทรมหรือมีความอุดมสมบูรณ์ลดลง เชํน การไถกลบตอซังในขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม หรือ
รํวมกับไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวํานโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดียอัตรา 4-6 กิโลกรัมตํอไรํ ไถกลบเมื่ออายุ 
50-70 วัน หรือระยะออกดอก ปลํอยทิ้งไว๎ 1-2 สัปดาห์ แล๎วปลูกข๎าว) รํวมกับการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
หรือปุ๋ยเคมี เป็นต๎น 

(2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางที่ดอน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ 55B มีเนื้อที่ 
2,252 ไรํ หรือร๎อยละ 0.94 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน  

แนวทางแก๎ไข 
เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให๎แกํดินและปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือไมํให๎ดินเสื่อม

โทรมหรือมีความอุดมสมบูรณ์ลดลง เชํน ใช้ระบบปลูกพืชหมุนเวียน มีพืชตระกูลถั่วแทรกอยู่ในระบบ
การปลูกพืชหลัก หรือใช้การปลูกพืชแซม โดยปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหว่างแถวพืชหลัก ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ส าหรับปุ๋ยอินทรีย์ควรใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกในอัตรา 1-3 ตันต่อไร่ แล้วเสริม
ด้วยปุ๋ยเคมีตามความจ าเป็น ส าหรับการปลูกพืชไร่ในพื้นที่ท่ีมีความลาดชันควรปลูกพืชตามแนวระดับ
ขวางความลาดเทของพ้ืนที่หรือใช้ระบบการปลูกพืชที่มีพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนหรือแซมระหว่างแถว
ของพืช ส าหรับการปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้ผล ควรมีการปรับพ้ืนที่ให้มีความลาดชันน้อยลง หรือในที่ที่
ลาดชันมากๆ ให้ปรับเป็นขั้นบันได ก าหนดระยะห่างของพืชหลักตามความเหมาะสมของชนิดพืช โดย
ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหว่างแนวปลูก  
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 12 ปัญหาทรัพยากรดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้าห้วยน้้าแหง จังหวัดน่าน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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7.1.13 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหา เขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มน้ าห้วยน้ าแหง จังหวัดน่าน 

เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน อยูํในลุํมน้ าสาขาน้ าแหง (รหัส 0910) 
ลุํมน้ าหลักแมํน้ านําน (รหัส 09) มีเนื้อที่ 238,869 ไรํ อยูํสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 300-
1,121 เมตร เป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบระหวํางเขา พื้นที่สํวนใหญํเป็นที่ลาดชันเชิงซ๎อน มีความลาดชัน
มากกวํา 35 เปอร์เซ็นต์  

สภาพทางน้ ามีทิศทางการไหลจากทิศใต๎ไปสูํทิศเหนือ เนื่องจากเป็นล าน้ าสายเล็กๆ 
ปริมาณน้ าจะขึ้นอยูํกับปริมาณฝนในแตํละปี พ้ืนที่เกษตรกรรมสํวนใหญํเป็นพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
ซึ่งต๎องใช๎น้ ามากเพ่ือการเพาะปลูกโดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกข๎าว แตํในเขตพัฒนาที่ดินยังมีพ้ืนที่แหลํงน้ าอยูํ
คํอนข๎างน๎อย ซึ่งอาจท าให๎เกิดปัญหาขาดแคลนน้ าได๎ 

สภาพการใช๎ที่ดิน พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ป่าไม๎ รองลงมาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร๎าง พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด และพ้ืนที่น้ า ตามล าดับ  

ทรัพยากรดินที่พบจ าแนกได๎ 10 หนํวยแผนที่ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ 15 29B 29C 47C 
47D 55B 62 ML U และ W 

ด๎านศักยภาพของดิน ดินในพ้ืนที่ลุํมเหมาะสมดีส าหรับปลูกข๎าวข๎าว สํวนดินในพ้ืนที่
ดอนพ้ืนที่สํวนใหญํไมํเหมาะสมส าหรับพืชไรํ ไม๎ผล และไม๎ยืนต๎น โดยมีข๎อจ ากัดเรื่องสภาพพ้ืนที่เป็น
พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ๎อน มีเนื้อที่ 175,560 ไรํ หรือร๎อยละ 73.5 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน  

ปัญหาทรัพยากรดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน าแหง ได๎แกํ ปัญหาดินตื้นถึง
ชั้นหินพ้ืน ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าที่ดอน ปัญหาพ้ืนที่มีความลาดชันเชิงซ๎อน และปัญหาดิน 
มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

จากผลการศึกษาดังกลําวและการเข๎าพ้ืนที่ท าการสอบถามเกษตรกรเพ่ือรับทราบ
ปัญหาและรํวมมือกับสถานีพัฒนาที่ดินนําน ทางสถานีฯ และส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จึงได๎
คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการบ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน อยูํในเขต
พัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหงลุํมน้ าสาขาน้ าแหง (รหัส 0910) ลุํมน้ าหลักแมํน้ านําน (รหัส 09) ซึ่งเป็น
ตัวแทนสภาพปัญหาทางด้านต่างๆ ของเขตพัมนาที่ดินลุํมน้ าแหง ประกอบกับเกษตรกรในพ้ืนที่มี
ความพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือในการท างานด๎านการพัฒนาที่ดินรํวมกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นพ้ืนที่ที่
จะท าการศึกษาข๎อมูลอยํางละเอียดเพ่ือวางแผนการใช๎ที่ดิน และระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เชํน การ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในที่พ้ืนที่สูง การปรับปรุงบ ารุงดินด๎วยอินทรียวัตถุ การใช๎พืชปุ๋ยสด ปุ๋ย
หมัก น้ าหมักชีวภาพ วัสดุปูน หญ๎าแฝก รวมถึงการพัฒนาแหลํงน้ านอกเขตชลประทานและแหลํงน้ า
ในไรํนา เป็นต๎น ในพ้ืนที่ด าเนินการดังกลําวในขั้นตอนตํอไป 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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7.2. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล พื้นที่ด าเนินการ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ต าบลบัวใหญ่ 
อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
 7.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 พ้ืนที่ด าเนินการ บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน 
ตั้งอยูํอยูํโซน 47Q ระหวําง พิกัด UTM 2030625 N ถึง พิกัด UTM 2025685 N และระหวําง พิกัด 
UTM 667270 E ถึง พิกัด UTM 669784 E ตามแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสํวน 1:50,000 ล าดับชุดที่ 
L7018 ระวางที่ 5145IV (อ าเภอนาน๎อย) (กรมแผนที่ทหาร, 2542) มีเนื้อที่ 1,630 ไรํ อยูํหํางจากตัว
จังหวัดนํานไปทางทิศใต๎ ประมาณ 76 กิโลเมตร การคมนาคมจากจังหวัดนําน ใช๎ทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข 1026 ถึงที่วําการอ าเภอนาน๎อย ใช๎ทางหลวงหมายเลข 1216 ประมาณ 14 กิโลเมตร  
(ภาพท่ี 13) 
     ทิศเหนือ  ติดตํอบ๎านไทยงาม ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน 

     ทิศใต๎   ติดตํอบ๎านต๎นมํวง บ๎านทัพมําน ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย 
จังหวัดนําน 

     ทิศตะวันออก ติดตํอบ๎านน้ าพุ ต าบลน้ าตก อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน 
     ทิศตะวันตก ติดตํอมํอนผีไห๎ มํอนผาหวด ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย 

จังหวัดนําน 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 13 ที่ตั้งและอาณาเขต พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ต้าบลบัวใหญ่ อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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7.2.2 สภาพภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ด าเนินการ บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน อยูํ

สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 376-578 เมตร สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบถึงคํอนข๎างราบเรียบ
ถึงเป็นพ้ืนที่สูงชันมาก โดยพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่สูงชัน มีความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ สภาพ
พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศใต๎ลาดเอียงเข๎าสูํตอนกลางของพ้ืนที่ด าเนินการ และพ้ืนที่ตอนกลางลาดเอียงไปยัง
ทิศเหนือและทิศใต๎ของพ้ืนที่ด าเนินการ ท าให๎เกิดล าห๎วย 2 ล าห๎วย ประกอบด๎วยล าห๎วยฮูดในทิศเหนือและ
ล าห๎วยปงในทิศใต๎ ซึ่งมีน้ าไหลเฉพาะในฤดูฝน (ตารางท่ี 14 และภาพที่ 14-16)  

ตารางท่ี 14 ความลาดชัน พ้ืนที่ด าเนินการ บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย 
จังหวัดนําน 

สัญลักษณ์ 
ความลาดชัน 
(เปอร์เซ็นต์) 

สภาพพื้นที่ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
A 0-2 ราบเรียบถึงคํอนข๎างราบเรียบ 58  3.56  
B 2-5 ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย 120  7.37  
C 5-12 ลูกคลื่นลอนลาด 106  6.51  
D 12-20 ลูกคลื่นลอนชัน 127  7.79  
E 20-35 เนินเขา 428  26.26  
F 35-50 สูงชัน 695  42.63  
G 50-75 สูงชันมาก 96  5.88  
  รวมเนื้อที่ทั้งหมด 1,630  100.00  
 
7.2.3 สภาพทางน้ าและแหล่งน้ า 

แหลํงน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่ด าเนินการ บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย 
จังหวัดนําน ประกอบด๎วยล าห๎วยฮูด และล าห๎วยปงมีน้ าไหลเฉพาะในฤดูฝน และแหลํงน้ าที่สร๎างขึ้นไมํพบ
ในพ้ืนที่ด าเนินการ ท าให๎การเกษตรกรรมในพื้นท่ียังต๎องอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก (ภาพท่ี 17) 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 14 สภาพภูมิประเทศ พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ต้าบลบัวใหญ่ อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 15 เส้นชั้นความสูง พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ต้าบลบัวใหญ่ อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 16 ความลาดชัน พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ต้าบลบัวใหญ่ อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 17 สภาพทางน้้าและแหล่งน้้า พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ต้าบลบัวใหญ่ อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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7.2.4 สภาพการใช้ท่ีดิน  
สภาพการใช๎ที่ดิน มาตราสํวน 1:4,000 ในพ้ืนที่ด าเนินการ บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 

ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน ประกอบด๎วย (ตารางที่ 15 และภาพที ่18) 
1) พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 1,428 ไรํ หรือร๎อยละ 87.61 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

ได๎แกํ ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเนื้อท่ี 1,200 ไรํ หรือร๎อยละ 73.62 ของพ้ืนที่ด าเนินการ ยางพารา มีเนื้อที่ 
149 ไรํ หรือร๎อยละ 9.14 ของพ้ืนที่ด าเนินการ ยางพารา/ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเนื้อที่ 40 ไรํ หรือร๎อยละ 
2.46 ของพ้ืนที่ด าเนินการ สัก มีเนื้อที่ 36 ไรํ หรือร๎อยละ 2.21 ของพ้ืนที่ด าเนินการ และไม๎ยืนต๎นผสม 
มีเนื้อที่ 3 ไรํ หรือร๎อยละ 0.18 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

2) พ้ืนที่ป่าไม๎ มีเนื้อที่ 156 ไรํ หรือร๎อยละ 9.57 ของพ้ืนที่ด าเนินการ ได๎แกํ ป่า
ผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู  

3) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีพ้ืนที่ 46 ไรํ หรือร๎อยละ 2.83 ของพ้ืนที่ด าเนินการ ได๎แกํ ไผํ 
มีเนื้อที่ 24 ไรํ หรือร๎อยละ 1.47 ของพ้ืนที่ด าเนินการ และไผํ/กล๎วย มีเนื้อที่ 22 ไรํ หรือร๎อยละ 1.36 
ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

ตารางท่ี 15 สภาพการใช๎ที่ดิน พื้นที่ด าเนินการ บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย 
จังหวัดนําน 

หน่วยแผนที่ สภาพการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

      ไร่      ร้อยละ 

 พ้ืนที่เกษตรกรรม 1,428  87.61  

A202 ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,200  73.62  

A301 ไม๎ยืนต๎นผสม 3  0.18  

A302 ยางพารา 149  9.14  

A302/A202 ยางพารา/ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ 40  2.46  

A305 สัก 36  2.21  

 พ้ืนที่ป่าไม๎ 156  9.57  

F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู 156  9.57  

 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 46  2.82  

M103 ไผํ 24  1.47  

M103/A411 ไผํ/กล๎วย 22  1.35  

 
รวมเนื้อที่ทั้งหมด 1,630  100.00  

 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 18 สภาพการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ต้าบลบัวใหญ่ อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



65 
 

7.2.5 ธรณีวิทยา 
ธรณีวิทยาในพ้ืนที่ด าเนินการ บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย 

จังหวัดนําน จากการศึกษาแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดนําน มาตราสํวน 1: 250,000 (กรมทรัพยากรธรณี, 
2527) ประกอบด๎วย (ตารางท่ี 16 และภาพท่ี 19)  

1) หินตะกอนและหินชั้น (sedimentary and metamorphic rock) 
(1) ยุคเพอร์เมียน-ไทรแอสซิก (Permian-Triassic period) สัญลักษณ์แผนที่ 

PTr มีอายุประมาณ 260-240 ล๎านปีผํานมาแล๎ว ประกอบด๎วยหินทราย หินทรายเนื้อภูเขาไฟ หินปูน
เนื้อดิน หินไรโอลิติกทัฟฟ์กึ่งแปรสภาพ หินดินดาน หินปูนเป็นเลนส์ หินเชิร์ตและหินปูนเนื้อไขํปลา  

(2) ยุคไทรแอสซิก-จูแรสซิก (Triassic-Jurassic period) สัญลักษณ์แผนที่ TrJ 
มีอายุประมาณ 220-180 ล๎านปีผํานมาแล๎ว ประกอบด๎วยหินกรวดมน หินทรายสีน้ าตาลแดง แทรก
สลับด๎วยหินดินดานและหินโคลน  

2) หินอัคนี (igneous rocks) 
(1) ยุคจูแรสซิก (Jurassic period) สัญลักษณ์แผนที่ Jv มีอายุประมาณ 200-

140 ล๎านปีผํานมาแล๎ว ประกอบด๎วยหินไรโอไลต์ หินไรโอลิติกทัฟฟ์ และหินแอนดิซิติกทัฟฟ์  

ตารางท่ี 16 ธรณีวิทยา พ้ืนที่ด าเนินการ บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย 
จังหวัดนําน 

ลัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
เนื้อที ่

    ไร่ ร้อยละ 
 PTr หินทราย หินทรายเนื้อภูเขาไฟ หินปูนเนื้อดิน หินไรโอลิ

ติกทัฟฟ์กึ่งแปรสภาพ หินดินดาน หินปูนเป็นเลนส์ หินเชิรต์
และหินปูนเนื้อไขํปลา 

282 17.30 

 TrJ หินกรวดมน หินทรายสีน้ าตาลแดง แทรกสลับด๎วยหินดินดาน
และหินโคลน 

821 50.37 

 Jv หินไรโอไลต์ หินไรโอลิติกทัฟฟ์ และหินแอนดิซิติกทัฟฟ์ 527 32.33 
 

 
รวมเนื้อที่ทั้งหมด 1,630 100.00 

 
7.2.6 ธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดิน  

จากการศึกษาข๎อมูลข๎อมูลทรัพยากรดิน (ส านักส ารวจและวางแผนการใช๎ที่ดิน, 2552) 
และข๎อมูลธรณีวิทยา (กรมทรัพยากรธรณี, 2549) สามารถแบํงลักษณะทางธรณีสัณฐานและวัตถุต๎น
ก าเนิดดินในพ้ืนที่ด าเนินการ บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน ได๎ดังนี้ 

1) วัตถุต๎นก าเนิดดินเป็นตะกอนน้ าพาท๎องถิ่น (local alluvium) เกิดบริเวณสองข๎าง
ของห๎วยฮูดและห๎วยปง มีน้ าไหลหลังฝนตกประมาณ 1-2 วัน เป็นวัตถุต๎นก าเนิดดินที่เคลื่อนที่โดย
อิทธิพลของน้ าและตกตะกอนในรํองเขา ประกอบด๎วย กรวด ทราย ทรายแป้งและดินเหนียว  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 19 ธรณีวิทยา พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ต้าบลบัวใหญ่ อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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2) วัตถุต๎นก าเนิดดินเป็นวัตถุตกค๎าง (residuum) จากการผุพังสลายตัวของหินดินดาน 
โดยมีหินทรายแป้งและหินทรายแทรกสลับ และหินอัคนีที่เป็นกลางหรือเป็นดําง ได๎แกํ หินไรโอไลต์ หิน 
ไรโอลิติกทัฟฟ์และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย๎ายมาเป็นระยะทางใกล๎ๆ โดยแรงโน๎มถํวง
บริเวณเชิงเขา  

7.2.7 ทรัพยากรดิน  
ผลการส ารวจดิน มาตราสํวน 1:4,000 ในพ้ืนที่ด าเนินการบ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 

ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน สามารถสรุปหนํวยแผนที่ดิน ตามระบอนุกรมวิธานดิน 
(Soil Taxonomy, 2014) พร๎อมประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ได๎ดังนี้ (ตารางที่ 17-19 
และภาพท่ี 20) 
 

 

1) ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนที่มีการระบายน้ าค่อนข้างเลวและดิน
ร่วนละเอียด (Alluvial Complex somewhat poorly 
drained and fine loamy variants : AC-spd, fl) 
การจ าแนกดิน :  Fine loamy, mixed, active,   
  isohyperthermic Aquic Haplustepts 
การก าเนิด: เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ ารํวมกับวัสดุที่
สลายตัวผุพังจากหินที่เป็นวัตถุต๎นก าเนิดดิน แล๎วถูกเคลื่อนย๎ายตาม
แรงโน๎มถํวงของโลกจากบริเวณที่สูงกวําลงไปทับถมบริเวณทางน้ า
ในหุบเขา 
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงคํอนข๎างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต์ 
การระบายน้ า : คํอนข๎างเลว 
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน : ช๎า 
การซึมผ่านได้ของน้ า : ช๎า 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน : ไผํ กล๎วย 
การจัดเรียงช้ัน : Ap-Bw1-Bw2 
ลักษณะและสมบัติดิน : สมบัติดินไมํแนํนอน เนื่องจากตะกอนที่น้ า
พามาทับถมในแตํละปี จากการส ารวจในพ้ืนที่ด าเนินการโดยจุด
ตรวจสอบพบวํา เป็นดินลึกมาก ดินบนหนาประมาณ 15 -30 
เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินรํวนถึงดินรํวนปนดินเหนียว สีน้ าตาล 
และสีเทาปนน้ าตาล พบจุดประสีน้ าตาลเข๎ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) สํวนดินลํางเป็นดินรํวนปนดิน
เหนียว ดินรํวนปนทราย ดินรํวน ที่สลับชั้นเนื้อดินไมํแนํนอนแล๎วแตํ
ตะกอนทีน่้ าพามาทับถมในแตํละปี มีสีเทาและสีน้ าตาลปนเทาเข๎ม มี
จุดประสีเทาและสีน้ าตาลเข๎มเล็กน๎อย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน๎อย
ถึงเป็นกลาง (pH 6.5-7.0) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ : เป็นดินที่อยูํในทางน้ าระหวํางหุบเขา เป็นทางผํานของน้ าอาจประสบ
ปัญหาเรื่องการถูกน้ าทํวม 
 

การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(g/kg) 

Avai. P 
(mg/kg) 

Avai. K 
(mg/kg) 

CEC 
(cmolc/kg) 

BS 
(%) 

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน 

0-20 13.20 
(ต่ า) 

29.55 
(สูง) 

47.56 
(ต่ า) 

16.65 
(ปานกลาง) 

74.05 
(ปานกลาง) 

ปานกลาง 

20-50 7.90 
(ต่ า) 

18.68 
(ปานกลาง) 

24.89 
(ต่ า) 

18.33 
(ปานกลาง) 

74.55 
(ปานกลาง) 

ปานกลาง 

50-100 4.80 
(ต่ า) 

14.87 
(ปานกลาง) 

44.96 
(ต่ า) 

10.88 
(ปานกลาง) 

70.09 
(ปานกลาง) 

ปานกลาง 

100-150 6.50 
(ต่ า) 

7.43 
(ต่ า) 

26.36 
(ต่ า) 

15.30 
(ปานกลาง) 

82.12 
(สูง) 

ปานกลาง 

 
ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ๎อนที่มีการระบายน้ าคํอนข๎างเลวและดินรํวนละเอียด พบ 1 

หนํวยแผนที่ คือ 
หนํวยแผนที่ AC-spd,fl-clA/d5,E0 : ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ๎อนที่มีการระบาย

น้ าคํอนข๎างเลวและดินรํวนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 0 -2 
เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก ไมํมีการกรํอน มีเนื้อที่ 58 ไรํ หรือร๎อยละ 3.56 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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2) ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ้อนทีมี่การระบายน้ าดีและดินร่วน
ละเอียด (Alluvial Complex well drained and fine 
loamy variants : AC-wd, fl) 
การจ าแนกดิน :  Fine loamy, mixed, semiactive, 
  isohyperthermic Fluventic Haplustepts 
การก าเนิด : เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ ารํวมกับวัสดุที่
สลายตัวผุพังจากหินที่เป็นวัตถุต๎นก าเนิดดิน แล๎วถูกเคลื่อนย๎ายตาม
แรงโน๎มถํวงของโลกจากบริเวณที่สูงกวําลงไปทับถมบริเวณทางน้ า
ในหุบเขา 
สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อย มีความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ 
การระบายน้ า : ดีถึงดีปานกลาง 
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน : ปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ า : ปานกลาง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน : ไผํ กล๎วย 
การจัดเรียงช้ัน : Ap-Bw1-Bw2 
ลักษณะและสมบัติดิน : จากการส ารวจในพ้ืนที่ด าเนินการโดยจุด
ตรวจสอบพบวํา เป็นดินลึกมาก ดินบนหนาประมาณ 15 -30 
เซนติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินรํวนถึงดินรํวนปนดินเหนียว สีน้ าตาลถึง
น้ าตาลปนเหลืองเข๎ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 
6.0-7.0) สํวนดินลํางเป็นดินรํวนถึงดินรํวนปนดินเหนียว ที่สลับชั้น
เนื้อดินไมํแนํนอนแล๎วแตํตะกอนที่น้ าพามาทับถมในแตํละปี  มีสี
น้ าตาล มีจุดประสีน้ าตาลเข๎มเล็กน๎อย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) 

ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ : เป็นดินที่อยูํในทางน้ าระหวํางหุบเขา เป็นทางผํานของน้ าอาจประสบ
ปัญหาเรื่องการถูกน้ าทํวม 
 

การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(g/kg) 

Avai. P 
(mg/kg) 

Avai. K 
(mg/kg) 

CEC 
(cmolc/kg) 

BS 
(%) 

ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

0-20 14.20 
(ต่ า) 

16.32 
(ปานกลาง) 

36.54 
(ต่ า) 

10.36 
(ปานกลาง) 

40.52 
(ปานกลาง) 

ปานกลาง 

20-50 9.40 
(ต่ า) 

16.54 
(ปานกลาง) 

25.36 
(ต่ า) 

11.23 
(ปานกลาง) 

39.25 
(ปานกลาง) 

ปานกลาง 

50-100 3.50 
(ต่ า) 

5.67 
(ต่ า) 

23.41 
(ต่ า) 

8.45 
(ต่ า) 

38.56 
(ปานกลาง) 

ต่ า 

100-150 6.40 
(ต่ า) 

8.33 
(ต่ า) 

15.36 
(ต่ า) 

16.35 
(ปานกลาง) 

45.23 
(ปานกลาง) 

ต่ า 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ๎อนที่มีการระบายน้ าดีและดินรํวนละเอียด พบ 1 หนํวยแผนที่ 
คือ 

หนํวยแผนที่ AC-wd,fl-clB/d5,E1 : ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ๎อนที่มีการระบายดี
และดินรํวนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก 
กรํอนเล็กน๎อย มีเนื้อที่ 65 ไรํ หรือร๎อยละ 3.99 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  
 

 

3) ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง (Chiang Khong high base 
saturation variants : Cg-hb) 
การจ าแนกดิน :  Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic
  Typic Paleustalfs 
การก าเนิด : เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินอัคนี พวกไรโอไลต์ 
และแอนดิไซต ์
สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อยถึงสูงชันมาก มีความลาดชัน  
5-75 เปอร์เซ็นต์ 
การระบายน้ า : ดี 
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน : ปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ า : ปานกลาง 
การใช๎ประโยชน์ที่ดิน : ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา 
การจัดเรียงช้ัน : Ap-Bt1-Bt2 
ลักษณะและสมบัติดิน : จากการส ารวจในพ้ืนที่ด าเนินการโดยจุด
ตรวจสอบพบวํา เป็นดินลึกมาก ดินบนหนาประมาณ 15-25 
เซนติเมตร มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียว สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
สํวนดินลํางตอนบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียวถึงดินเหนียว สีน้ าตาล
ปนแดง สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดจัด (pH 5.0-5.5) ดินลํางตอนลํางเป็นดินเหนียว สีแดงปน
เหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง 
(pH 5.0-6.0) 

ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ : ความอุดมสมบูรณ์ต่ า สภาพพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ดินเกิดการชะล๎าง
พังทลายได๎งําย 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(g/kg) 

Avai. P 
(mg/kg) 

Avai. K 
(mg/kg) 

CEC 
(cmolc/kg) 

BS 
(%) 

ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

0-20 11.90 
(ต่ า) 

6.59 
(ต่ า) 

13.61 
(ต่ า) 

16.77 
(ปานกลาง) 

64.60 
(ปานกลาง) 

ต่ า 

20-50 7.50 
(ต่ า) 

9.45 
(ต่ า) 

23.91 
(ต่ า) 

9.16 
(ต่ า) 

48.43 
(ปานกลาง) 

ต่ า 

50-100 6.40 
(ต่ า) 

1.77 
(ต่ า) 

13.01 
(ต่ า) 

13.07 
(ปานกลาง) 

52.98 
(ปานกลาง) 

ต่ า 

100-150 4.30 
(ต่ า) 

7.01 
(ต่ า) 

7.01 
(ต่ า) 

13.43 
(ปานกลาง) 

58.25 
(ปานกลาง) 

ต่ า 

 

ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง พบ 6 หนํวยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 456 ไรํ หรือร๎อยละ 
27.96 ของพ้ืนที่ด าเนินการ คือ 

หนํวยแผนที่ Cg-hb-clB/d5,E1 : ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็น
ดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กรํอนเล็กน๎อย มีเนื้อที่ 1 ไรํ หรือร๎อยละ 
0.06 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

หนํวยแผนที่ Cg-hb-clC/d5,E1 : ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็น
ดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กรํอนเล็กน๎อย มีเนื้อที่ 4 ไรํ หรือร๎อยละ 
0.24 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

หนํวยแผนที่ Cg-hb-clD/d5,E2 : ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็น
ดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กรํอนปานกลาง มีเนื้อที่ 22 ไรํ หรือ
ร๎อยละ 1.35 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

หนํวยแผนที่ Cg-hb-clE/d5,E2 : ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็น
ดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กรํอนปานกลาง มีเนื้อที่ 167 ไรํ หรือ
ร๎อยละ 10.24 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

หนํวยแผนที่ Cg-hb-clF/d5,E3 : ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็น
ดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กรํอนรุนแรง มีเนื้อที่ 246 ไรํ หรือร๎อยละ 
15.09 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

หนํวยแผนที่ Cg-hb-clG/d5,E3 : ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็น
ดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 50-75 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กรํอนรุนแรง มีเนื้อที่ 16 ไรํ หรือร๎อยละ 
0.98 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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4) ดินเชียงของที่มี อ่ิมตัวเบสสูงและลึกปานกลาง (Chiang 
Khong high base saturation and moderately deep 
variants : Cg-hb,md) 
การจ าแนกดิน :  Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic 
  Typic Haplustalfs 
การก าเนิด : เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินอัคนี พวกไรโอไลต์ 
และแอนดิไซต ์
สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อยถึงเนินเขา มีความลาดชัน 
 5-35 เปอร์เซ็นต์ 
การระบายน้ า : ดี 
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน : ปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ า : ปานกลาง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน : ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา 
การจัดเรียงช้ัน : Ap-Bt-Cr 
ลักษณะและสมบัติดิน : จากการส ารวจในพ้ืนที่ด าเนินการโดยจุด
ตรวจสอบพบวํา เป็นดินลึกปานกลาง ดินบนหนาประมาณ 15-25 
เซนติเมตร มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียว สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-
5.5) สํวนดินลํางตอนบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียวถึงดินเหนียว สี
น้ าตาลปนแดง สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ดินลํางตอนลํางเป็นดิน
เหนียวปนเศษหินมาก น้ าตาลปนแดง สีแดงปนเหลืองถึงสีแดง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) และ 

พบชั้นพบชั้นหินผุและหินพื้นในชํวงความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน 
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ : ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เป็นดินลึกปานกลาง รากของพืชที่มีระบบรากลึก
อาจถูกจ ากัดการเจริญเติบโต สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ดินเกิดการชะล๎างพังทลายได๎งําย 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(g/kg) 

Avai. P 
(mg/kg) 

Avai. K 
(mg/kg) 

CEC 
(cmolc/kg) 

BS 
(%) 

ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

0-20 8.10 
(ต่ า) 

8.10 
(ต่ า) 

12.91 
(ต่ า) 

7.05 
(ปานกลาง) 

62.05 
(ปานกลาง) 

ต่ า 

20-50 7.50 
(ต่ า) 

6.71 
(ต่ า) 

17.54 
(ต่ า) 

15.92 
(ปานกลาง) 

53.57 
(ปานกลาง) 

ต่ า 

 

ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูงและลึกปานกลาง พบ 4 หนํวยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 108 ไรํ 
หรือร๎อยละ 6.63 ของพ้ืนที่ด าเนินการ คือ 

หนํวยแผนที่ Cg-hb-clB/d3,E1 : ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็น
ดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลาง กรํอนเล็กน๎อย มีเนื้อที่ 13 ไรํ หรือ
ร๎อยละ 0.80 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

หนํวยแผนที่ Cg-hb-clC/d3,E1 : ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็น
ดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลาง กรํอนเล็กน๎อย มีเนื้อที่ 21 ไรํ หรือ
ร๎อยละ 1.29 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

หนํวยแผนที่ Cg-hb-clD/d3,E2 : ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็น
ดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลาง กรํอนปานกลาง มีเนื้อที่ 33 ไรํ 
หรือร๎อยละ 2.02 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

หนํวยแผนที่ Cg-hb-clE/d3,E2 : ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็น
ดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลาง กรํอนปานกลาง มีเนื้อที่ 41 ไรํ 
หรือร๎อยละ 2.52 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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5) ชุดดินวังสะพุง (Wang Saphung series : Ws) 
การจ าแนกดิน :  Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic 
  Typic Haplustalfs 
การก าเนิด : เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตะกอนเนื้อละเอียด 
และหินที่แปรสภาพ เชํน หินดินดาน หินทรายแป้ง 
สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน๎อยถึงเนินเขา มีความลาดชัน  
2-35 เปอร์เซ็นต์ 
การระบายน้ า : ดี 
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน : ปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ า : ปานกลาง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน : ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์  
การจัดเรียงช้ัน : Ap-Bt-Cr 
ลักษณะและสมบัติดิน : จากการส ารวจในพ้ืนที่ด าเนินการโดยจุด
ตรวจสอบชุดดินนี้พบวํา เป็นดินลึกปานกลาง ดินบนหนาประมาณ 
15-25 เซนติเมตร มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียว สีน้ าตาลถึง
สีน้ าตาลเข๎ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-
5.5) สํวนดินลํางตอนบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียวถึงดินเหนียว สี
น้ าตาลปนแดงถึงสีแดงปนเหลือง ดินลํางตอนลํางเป็นดินเหนียวปน
เศษหินมาก สีน้ าตาลปนแดงถึงสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) และพบชั้นพบชั้นหินผุและหิน
พ้ืนในชํวงความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน 
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ : ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เป็นดินลึกปานกลาง 

รากของพืชที่มีระบบรากลึกอาจถูกจ ากัดการเจริญเติบโต สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ดินเกิดการ  
ชะล๎างพังทลายได๎งําย 
 

การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(g/kg) 

Avai. P 
(mg/kg) 

Avai. K 
(mg/kg) 

CEC 
(cmolc/kg) 

BS 
(%) 

ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

0-20 7.10 
(ต่ า) 

9.53 
(ต่ า) 

29.54 
(ต่ า) 

11.40 
(ปานกลาง) 

45.82 
(ปานกลาง) 

ต่ า 

20-50 9.20 
(ต่ า) 

2.95 
(ต่ า) 

8.96 
(ต่ า) 

7.73 
(ต่ า) 

38.53 
(ปานกลาง) 

ต่ า 

ชุดดินวังสะพุง พบ 4 หนํวยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 130 ไรํ หรือร๎อยละ 7.98 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ คือ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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หนํวยแผนที่ Ws-clB/d3,E1 : ชุดดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปน 
ดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลาง กรํอนเล็กน๎อย มีเนื้อที่ 41 ไรํ หรือร๎อยละ 
2.52 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

หนํวยแผนที่ Ws-clC/d3,E1 : ชุดดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปน 
ดินเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลาง กรํอนเล็กน๎อย มีเนื้อที่ 42 ไรํ หรือร๎อยละ 
2.58 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

หนํวยแผนที่ Ws-clD/d3,E2 : ชุดดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปน 
ดินเหนียว ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลาง กรํอนปานกลาง มีเนื้อที่ 37 ไรํ หรือร๎อยละ 
2.27 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

หนํวยแผนที่ Ws-clE/d3,E2 : ชุดดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปน 
ดินเหนียว ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลาง กรํอนปานกลาง มีเนื้อที่ 10 ไรํ หรือร๎อยละ 
0.61 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  
 

 

6) ดินวังสะพุงที่เป็นดินลึกมาก (Wang Saphung very deep 
variants : Ws-vd)  
การจ าแนกดิน :  Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic 
  Typic Paleustalfs 
การก าเนิด : เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตะกอนเนื้อละเอียด 
และหินที่แปรสภาพ เชํน หินดินดาน หินทรายแป้ง 
สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดถึงสูงชันมาก มีความลาดชัน 12-75
เปอร์เซ็นต์ 
การระบายน้ า : ดี 
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน : ปานกลาง 
การซึมผ่านได้ของน้ า : ปานกลาง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน : ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา 
การจัดเรียงช้ัน : Ap-Bt1-Bt2 
ลักษณะและสมบัติดิน : จากการส ารวจในพ้ืนที่ด าเนินการโดยจุด
ตรวจสอบพบวํา เป็นดินลึกมาก ดินบนหนาประมาณ 15-25 
เซนติเมตร มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียว สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
สํวนดินลํางตอนบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียวถึงดินเหนียว สีน้ าตาล
ปนแดงถึงสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรด
จัด (pH 5.0-5.5) ดินลํางตอนลํางเป็นดินเหนียว สีแดงปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 
ข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์ : ความอุดมสมบูรณ์ต่ า สภาพพ้ืนที่ที่มี
ความลาดชันสูง ดินเกิดการชะล๎างพังทลายได๎งําย 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 

ความลึก 
(ซม.) 

OM 
(g/kg) 

Avai. P 
(mg/kg) 

Avai. K 
(mg/kg) 

CEC 
(cmol/kg) 

BS 
(%) 

ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

0-20 10.30 
(ต่ า) 

4.94 
(ต่ า) 

24.94 
(ต่ า) 

8.83 
(ต่ า) 

39.83 
(ปานกลาง) 

ต่ า 

20-50 7.50 
(ต่ า) 

6.94 
(ต่ า) 

11.94 
(ต่ า) 

9.86 
(ต่ า) 

33.20 
(ต่ า) 

ต่ า 

50-100 3.10 
(ต่ า) 

3.31 
(ต่ า) 

13.31 
(ต่ า) 

8.85 
(ต่ า) 

36.62 
(ปานกลาง) 

ต่ า 

100-150 3.90 
(ต่ า) 

2.04 
(ต่ า) 

10.04 
(ต่ า) 

8.84 
(ต่ า) 

39.74 
(ปานกลาง) 

ต่ า 

 

ดินวังสะพุงที่เป็นดินลึกมาก พบ 5 หนํวยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 813 ไรํ หรือร๎อยละ 
49.88 ของพ้ืนที่ด าเนินการ คือ 

หนํวยแผนที่ Ws-clC/d5,E1 : ดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปน 
ดินเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กรํอนเล็กน๎อย มีเนื้อที่ 39 ไรํ หรือร๎อยละ 2.39 
ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

หนํวยแผนที่ Ws-clD/d5,E2 : ดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปน 
ดินเหนียว ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กรํอนปานกลาง มีเนื้อที่ 35 ไรํ หรือร๎อยละ 2.15 
ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

หนํวยแผนที่ Ws-clE/d5,E2 : ดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปน 
ดินเหนียว ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กรํอนปานกลาง มีเนื้อที่ 210 ไรํ หรือร๎อยละ 
12.88 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

หนํวยแผนที่ Ws-clF/d5,E3 : ดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปน 
ดินเหนียว ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กรํอนรุนแรง มีเนื้อที่ 449 ไรํ หรือร๎อยละ 27.55 
ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

หนํวยแผนที่ Ws-clG/d5,E3 : ดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปน 
ดินเหนียว ความลาดชัน 50-75 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก กรํอนรุนแรง มีเนื้อที่ 80 ไรํ หรือร๎อยละ 4.91 
ของพ้ืนที่ด าเนินการ  
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 17 การจ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy, 2014) 

ชุดดินหรือดินคล้าย  การจ าแนกดิน 

ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ๎อนที่มีการระบายน้ าคํอนข๎าง
เลวและดินรํวนละเอียด (Alluvial Complex 
somewhat poorly drained and fine loamy 
variants : AC-spd, fl) 

 Fine loamy, mixed, active, 
isohyperthermic Aquic Haplustepts 

ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ๎อนที่มีการระบายน้ าดีและดิน
รํวนละเอียด (Alluvial Complex well drained 
and fine loamy variants : AC-wd, fl) 

 Fine loamy, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Fluventic 
Haplustepts 

ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง (Chiang Khong high 
base saturation variants : Cg-hb) 

 Fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Typic Paleustalfs 

ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูงและลึกปานกลาง 
(Chiang Khong high base saturation variants 
and moderately deep variants : Cg-hb, md) 

 Fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Typic Haplustalfs 

ชุดดินวังสะพุง (Wang Saphung series : Ws) 
 

 Fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Typic Haplustalfs 

ดินวังสะพุงที่เป็นดินลึกมาก (Wang Saphung 
very deep variants : Ws-vd) 

 Fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Typic Paleustalfs 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 18 ทรัพยากรดิน พ้ืนที่ด าเนินการ บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน 

หน่วยแผนที่ดิน ค าอธิบาย 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

1. AC-spd,fl-clA/d5,E0 ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ๎อนที่มีการระบายน้ าคํอนข๎างเลวและรวํนละเอียด มีเนื้อดินบนเป็นดินรวํนปนดินเหนยีว 58 3.56 

 ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ลกึมาก ไมํมีการกรํอน   

2. AC-wd,fl-clB/d5,E1 ดินตะกอนน้ าพาเชิงซ๎อนที่มีการระบายน้ าดีและดินรวํนละเอียด มีเนื้อดินบนเปน็ดินรวํนปนดนิเหนียว 65 3.99 

 ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ลึกมาก กรํอนเล็กน๎อย   

3. Cg-hb-clB/d5,E1 ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็นดินรวํนปนดินเหนยีว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 1 0.06 

 ลึกมาก กรํอนเล็กน๎อย   

4. Cg-hb-clC/d5,E1 ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็นดินรวํนปนดินเหนยีว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 4 0.24 

 ลึกมาก กรํอนเล็กน๎อย   

5. Cg-hb-clD/d5,E2 ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็นดินรวํนปนดินเหนยีว ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 22 1.35 

 ลึกมาก กรํอนปานกลาง   

6. Cg-hb-clE/d5,E2 ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็นดินรวํนปนดินเหนยีว ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 167 10.24 

 ลึกมาก กรํอนปานกลาง   

7. Cg-hb-clF/d5,E3 ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็นดินรวํนปนดินเหนยีว ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ 246 15.09 

 ลึกมาก กรํอนรุนแรง   

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 18 (ตํอ)  

หน่วยแผนที่ดิน ค าอธิบาย 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

8. Cg-hb-clG/d5,E3 ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็นดินรวํนปนดินเหนยีว ความลาดชัน 50-75 เปอร์เซ็นต์ 16 0.98 

 ลึกมาก กรํอนรุนแรง   

9. Cg-hb-clB/d3,E1 ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็นดินรวํนปนดินเหนยีว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 13 0.80 

 ลึกปานกลาง กรํอนเล็กน๎อย   

10. Cg-hb-clC/d3,E1 ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็นดินรวํนปนดินเหนยีว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ 21 1.29 

 ลึกปานกลาง กรํอนเล็กน๎อย   

11. Cg-hb-clD/d3,E2 ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็นดินรวํนปนดินเหนยีว ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ 33 2.02 

 ลึกปานกลาง กรํอนปานกลาง   

12. Cg-hb-clE/d3,E2 ดินเชียงของที่อ่ิมตัวเบสสูง มีเนื้อดินบนเป็นดินรวํนปนดินเหนยีว ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ 41 2.52 

 ลึกปานกลาง กรํอนปานกลาง   

13. Ws-clB/d3,E1 ชุดดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลาง 41 2.52 

 กรํอนเล็กน๎อย   

14. Ws-clC/d3,E1 ชุดดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึกปานกลาง 42 2.58 

 กรํอนเล็กน๎อย   

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 
 

 

80 

ตารางท่ี 18 (ตํอ)  

หน่วยแผนที่ดิน ค าอธิบาย 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

15. Ws-clD/d3,E2 ชุดดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์  37 2.27 

 ลึกปานกลาง กรํอนปานกลาง   

16. Ws-clE/d3,E2 ชุดดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์  10 0.61 

 ลึกปานกลาง กรํอนปานกลาง   

17. Ws-clC/d5,E1 ดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก 39 2.39 

 กรํอนเล็กน๎อย   

18. Ws-clD/d5,E2 ดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก 35 2.15 

 กรํอนปานกลาง   

19. Ws-clE/d5,E2 ดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก 210 12.88 

 กรํอนปานกลาง   

20. Ws-clF/d5,E3 ดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก 449 27.55 

 กรํอนรุนแรง   

21. Ws-clG/d5,E3 ดินวังสะพุง มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียว ความลาดชัน 50-75 เปอร์เซ็นต์ ลึกมาก 80 4.91 
 กรํอนรุนแรง   
 รวมเนื้อที่ทั้งหมด 1,630 100.00 

 
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 19 ลักษณะและสมบัติดิน พ้ืนที่ด าเนินการ บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน 

หน่วยแผนที่ดิน สภาพพ้ืนที่ 
ความลึก
ของดิน 

การระบาย
น้ า 

การกร่อน
ของดิน 

สีดิน เนื้อดิน ปฏิกิริยาดิน ความอุดมสมบูรณข์องดิน 
ดินบน ดินล่าง ดินบน ดินล่าง ดินบน ดินล่าง ดินบน ดินล่าง 

1. AC-spd,fl-clA/d5,E0 คํอนข๎าง
ราบเรียบ 

ลึกมาก คํอนข๎าง
เลว 

ไมํมีการ
กรํอน 

สีน้ าตาล สีเทา
ปนสีน้ าตาล และ 
พบจุดประสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีเทา สีน้ าตาล
ปนเทาเข๎ม มี
จุดประสี
น้ าตาลเข๎ม 

ดินรํวนถึง
ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปนดิน
เหนียว ดิน
รํวนปนทราย 
ดินรํวน 

6.0-7.0 6.5-7.0 
 

ปานกลาง ปานกลาง 

2. AC-wd,fl-clB/d5,E1 ลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน๎อย 

ลึกมาก ดีถึงดีปาน
กลาง 

กรํอน
เล็กน๎อย 

สีน้ าตาลถึง
น้ าตาลปนเหลือง
เข๎ม 

สีน้ าตาลพบจุด
ประสีน้ าตาล
เข๎มเล็กน๎อย 

ดินรํวนถึง
ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนถึงดิน
รํวนปนดิน
เหนียว 

6.0-7.0 
 

5.5-6.0 
 

ปานกลาง ต่ า 

3. Cg-hb-clB/d5,E1 ลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน๎อย 

ลึกมาก ดี กรํอน
เล็กน๎อย 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลืองถึงสีแดง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปนดิน
เหนียวถึงดิน
เหนียว 

4.5-5.5 5.0-6.0 ต่ า ต่ า 

4. Cg-hb-clC/d5,E1 ลูกคลื่นลอน
ลาด 

ลึกมาก ดี กรํอน
เล็กน๎อย 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลืองถึงสีแดง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปนดิน
เหนียวถึงดิน
เหนียว 

4.5-5.5 5.0-6.0 ต่ า ต่ า 

5. Cg-hb-clD/d5,E2 ลูกคลื่นลอน
ชัน 

ลึกมาก ดี กรํอนปาน
กลาง 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลืองถึงสีแดง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปนดิน
เหนียวถึงดิน
เหนียว 

4.5-5.5 5.0-6.0 ต่ า ต่ า 

6. Cg-hb-clE/d5,E2 เนินเขา ลึกมาก ดี กรํอนปาน
กลาง 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลืองถึงสีแดง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปนดิน
เหนียวถึงดิน
เหนียว 

4.5-5.5 5.0-6.0 ต่ า ต่ า 

7. Cg-hb-clF/d5,E3 สูงชัน ลึกมาก ดี กรํอน
รุนแรง 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลืองถึงสีแดง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปนดิน
เหนียวถึงดิน
เหนียว 

4.5-5.5 5.0-6.0 ต่ า ต่ า 

8. Cg-hb-clG/d5,E3 สูงชันมาก ลึกมาก ดี กรํอน
รุนแรง 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลืองถึงสีแดง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปนดิน
เหนียวถึงดิน
เหนียว 

4.5-5.5 5.0-6.0 ต่ า ต่ า 
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ตารางท่ี 19 (ตํอ)   

หน่วยแผนที่ดิน สภาพพ้ืนที่ 
ความลึก
ของดิน 

การระบาย
น้ า 

การกร่อน
ของดิน 

สีดิน เนื้อดิน ปฏิกิริยาดิน ความอุดมสมบูรณข์องดิน 
ดินบน ดินล่าง ดินบน ดินล่าง ดินบน ดินล่าง ดินบน ดินล่าง 

9. Cg-hb-clB/d3,E1 ลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน๎อย 

ลึกปาน
กลาง 

ดี กรํอน
เล็กน๎อย 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลืองถึงสีแดง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปน
ดินเหนียวถึง
ดินเหนียว 

4.5-5.5 5.0-6.0 
 

ต่ า ต่ า 

10. Cg-hb-clC/d3,E1 ลูกคลื่นลอน
ลาด 

ลึกปาน
กลาง 

ดี กรํอน
เล็กน๎อย 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลืองถึงสีแดง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปน
ดินเหนียวถึง
ดินเหนียว 

4.5-5.5 5.0-6.0 
 

ต่ า ต่ า 

11. Cg-hb-clD/d3,E2 ลูกคลื่นลอน
ชัน 

ลึกปาน
กลาง 

ดี กรํอนปาน
กลาง 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลืองถึงสีแดง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปน
ดินเหนียวถึง
ดินเหนียว 

4.5-5.5 5.0-6.0 
 

ต่ า ต่ า 

12. Cg-hb-clE/d3,E2 เนินเขา ลึกปาน
กลาง 

ดี กรํอนปาน
กลาง 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลืองถึงสีแดง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปน
ดินเหนียวถึง
ดินเหนียว 

4.5-5.5 5.0-6.0 
 

ต่ า ต่ า 

13. Ws-clB/d3,E1 ลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน๎อย 

ลึกปาน
กลาง 

ดี กรํอน
เล็กน๎อย 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลือง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปน
ดินเหนียวถึง
ดินเหนียว 

4.5-5.5 
 

5.0-5.5 
 

ต่ า ต่ า 

14. Ws-clC/d3,E1 ลูกคลื่นลอน
ลาด 

ลึกปาน
กลาง 

ดี กรํอน
เล็กน๎อย 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลือง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปน
ดินเหนียวถึง
ดินเหนียว 

4.5-5.5 
 

5.0-5.5 
 

ต่ า ต่ า 

15. Ws-clD/d3,E2 ลูกคลื่นลอน
ชัน 

ลึกปาน
กลาง 

ดี กรํอนปาน
กลาง 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลือง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปน
ดินเหนียวถึง
ดินเหนียว 

4.5-5.5 
 

5.0-5.5 
 

ต่ า ต่ า 

16. Ws-clE/d3,E2 เนินเขา ลึกปาน
กลาง 

ดี กรํอนปาน
กลาง 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลือง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปน
ดินเหนียวถึง
ดินเหนียว 

4.5-5.5 
 

5.0-5.5 
 

ต่ า ต่ า 
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ตารางท่ี 19 (ตํอ)  

หน่วยแผนที่ดิน สภาพพ้ืนที่ 
ความลึก
ของดิน 

การระบาย
น้ า 

การกร่อน
ของดิน 

สีดิน เนื้อดิน ปฏิกิริยาดิน ความอุดมสมบูรณข์องดิน 
ดินบน ดินล่าง ดินบน ดินล่าง ดินบน ดินล่าง ดินบน ดินล่าง 

17. Ws-vd-clC/d5,E1 ลูกคลื่นลอน
ลาด 

ลึกมาก ดี กรํอน
เล็กน๎อย 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลือง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปน
ดินเหนียวถึง
ดินเหนียว 

4.5-5.5 
 

5.0-6.0 
 

ต่ า ต่ า 

18. Ws-clD/d5,E2 ลูกคลื่นลอน
ชัน 

ลึกมาก ดี กรํอนปาน
กลาง 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลือง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปน
ดินเหนียวถึง
ดินเหนียว 

4.5-5.5 
 

5.0-6.0 
 

ต่ า ต่ า 

19. Ws-clE/d5,E2 เนินเขา ลึกมาก ดี กรํอนปาน
กลาง 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลือง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปน
ดินเหนียวถึง
ดินเหนียว 

4.5-5.5 
 

5.0-6.0 
 

ต่ า ต่ า 

20. Ws-clF/d5,E3 สูงชัน ลึกมาก ดี กรํอน
รุนแรง 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลือง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปน
ดินเหนียวถึง
ดินเหนียว 

4.5-5.5 
 

5.0-6.0 
 

ต่ า ต่ า 

21. Ws-clG/d5,E3 สูงชันมาก ลึกมาก ดี กรํอน
รุนแรง 

สีน้ าตาลถึงสี
น้ าตาลเข๎ม 

สีน้ าตาลปน
แดง สีแดงปน
เหลือง 

ดินรํวนปน
ดินเหนียว 

ดินรํวนปน
ดินเหนียวถึง
ดินเหนียว 

4.5-5.5 
 

5.0-6.0 
 

ต่ า ต่ า 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 20 ทรัพยากรดิน พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ต้าบลบัวใหญ่ อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
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7.2.8 ความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ 
ผลการจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจพ้ืนที่ด าเนินการ บ๎านใหมํมงคล 

หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน จากคูํมือการจ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับ
พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย (กองส ารวจและจ าแนกดิน , 2543) โดยจ าแนกออกเป็น 5 ระดับ 
สามารถสรุปศักยภาพของดิน ดังนี้ (ตารางที่ 20 และภาพท่ี 21) 

1) ไมํคํอยเหมาะสมส าหรับปลูกข๎าว ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา มะมํวง มะมํวงหิม
พานต์ มะขาม และล าไย ข๎อจ ากัดรุนแรงเรื่องอันตรายจากการถูกน้ าทํวม ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 
 AC-spd,fl-clA/d5,E0 และ AC-wd,fl-clB/d5,E1 มีเนื้อที่ 123 ไรํ หรือร๎อยละ 7.55 ของพื้นที่
ด าเนินการ 

2) เหมาะสมดีส าหรับข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา มะมํวง มะมํวงหิมพานต์ มะขาม 
และล าไย มีข๎อจ ากัดเล็กน๎อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-
clB/d5,E1 มีเนื้อที่ 1 ไรํ หรือร๎อยละ 0.06 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

3) เหมาะสมดีส าหรับปลูกยางพารา มะมํวง มะมํวงหิมพานต์ มะขาม และล าไย มี
ข๎อจ ากัดเล็กน๎อยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
มีข๎อจ ากัดปานกลางเรื่องสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-clC/d5,E1 
และ Ws-clC/d5,E1 มีเนื้อที่ 43 ไรํ หรือร๎อยละ 2.63 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

4) เหมาะสมดีส าหรับปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะมํวง และมะขาม มีข๎อจ ากัดเล็กน๎อย
เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกยางพารา มะมํวงหิมพานต์ และ
ล าไย มีข๎อจ ากัดปานกลางเรื่องเป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-
clB/d3,E1 และ Ws-clB/d3,E1 มีเนื้อที่ 54 ไรํ หรือร๎อยละ 3.32 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

5) เหมาะสมดีส าหรับปลูกมะมํวง และมะขาม มีข๎อจ ากัดเล็กน๎อยเรื่องความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่ า เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกยางพารา มะมํวงหิมพานต์ และล าไย  มีข๎อจ ากัด
ปานกลางเรื่องเป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ มี
ข๎อจ ากัดปานกลางเรื่องสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-clC/d3,E1 และ 
Ws-clC/d3,E1 มีเนื้อที่ 63 ไรํ หรือร๎อยละ 3.87 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

6) เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกยางพารา และมะขาม มีข๎อจ ากัดปานกลางเรื่อง
การกรํอน เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกมะมํวง มะมํวงหิมพานต์ และล าไย มีข๎อจ ากัดปานกลาง
เรื่องสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชันและการกรํอน ไมํคํอยเหมาะสมส าหรับปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์  มี
ข๎อจ ากัดรุนแรงเรื่องสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-clD/d5,E2 และ 
Ws-clD/d5,E2 มีเนื้อที่ 57 ไรํ หรือร๎อยละ 3.50 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

7) เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกยางพารา และมะขาม มีข๎อจ ากัดปานกลางเรื่อง
เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืนและการกรํอน เหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกมะมํวง มะมํวงหิม
พานต์ และล าไย มีข๎อจ ากัดปานกลางเรื่องเป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น
ลอนชันและการกรํอน ไมํคํอยเหมาะสมส าหรับปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์  มีข๎อจ ากัดรุนแรงเรื่องสภาพ
พ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-clD/d3,E2 และ Ws-clD/d3,E2 มีเนื้อที่ 70 ไรํ 
หรือร๎อยละ 4.29 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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8) ไมํคํอยเหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา มะมํวง มะมํวงหิมพานต์ มะขาม และล าไย 
มีข๎อจ ากัดรุนแรงเรื่องสภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขา ไมํเหมาะสมส าหรับปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีข๎อจ ากัด
รุนแรงมากเรื่องสภาพพ้ืนที่เป็นเป็นเนินเขา ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-clE/d5,E2 Cg-hb-clE/d3,E2 
Ws-clE/d3,E2 และ Ws-clE/d5,E2 มีเนื้อที่ 428 ไรํ หรือร๎อยละ 26.25 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

9) ไมํเหมาะสมส าหรับปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา มะมํวง มะมํวงหิมพานต์ 
มะขาม และล าไย มีข๎อจ ากัดรุนแรงมากเรื่องสภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ๎อน ได๎แกํ หนํวยแผน
ที่ดิน Cg-hb-clF/d5,E3 Ws-clF/d5,E3 และ Ws-clG/d5,E3 มีเนื้อที่ 791 ไรํ หรือร๎อยละ 48.53 ของ
พ้ืนที่ด าเนินการ 

 
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางท่ี 20 ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่ด าเนินการ บ๎านใหมํมงคล  
หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน 

หน่วยแผนที่ดิน 

ชั้นความเหมาะสมของดิน เนื้อที ่

ข้า
ว 

ข้า
วโ

พด
เล

ี้ยง
สัต

ว์ 

ยา
งพ

าร
า 

มะ
ม่ว

ง 

มะ
ม่ว

ง 
หิม

พา
นต

์ 

มะ
ขา

ม 

ล า
ไย

 ไร ่ ร้อยละ 

AC-spd,fl-clA/d5,E0 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 58 3.56 
AC-wd,fl-clB/d5,E1 4f 4f 4f 4f 4f 4f 4f 65 3.99 
Cg-hb-clB/d5,E1 5d 2n 2n 2n 2n 2n 2n 1 0.06 
Cg-hb-clC/d5,E1 5td 3t 2n 2n 2n 2n 2n 4 0.24 
Cg-hb-clD/d5,E2 5td 4t 3e 3te 3te 3e 3te 22 1.35 
Cg-hb-clE/d5,E2 5td 5t 4t 4t 4t 4t 4t 167 10.24 
Cg-hb-clF/d5,E3 5td 5t 5t 5t 5t 5t 5t 246 15.09 
Cg-hb-clG/d5,E3 5td 5t 5t 5t 5t 5t 5t 16 0.98 
Cg-hb-clB/d3,E1 5d 2n 3c 2n 3c 2n 3c 13 0.80 
Cg-hb-clC/d3,E1 5td 3t 3c 2n 3c 2n 3c 21 1.29 
Cg-hb-clD/d3,E2 5td 4t 3ce 3te 3cte 3e 3cte 33 2.02 
Cg-hb-clE/d3,E2 5td 5t 4t 4t 4t 4t 4t 41 2.52 
Ws-clB/d3,E1 5d 2n 3c 2n 3c 2n 3c 41 2.52 
Ws-clC/d3,E1 5td 3t 3c 2n 3c 2n 3c 42 2.58 
Ws-clD/d3,E2 5td 4t 3ce 3te 3cte 3e 3cte 37 2.27 
Ws-clE/d3,E2 5td 5t 4t 4t 4t 4t 4t 10 0.61 
Ws-clC/d5,E1 5td 3t 2n 2n 2n 2n 2n 39 2.39 
Ws-clD/d5,E2 5td 4t 3e 3te 3te 3e 3te 35 2.15 
Ws-clE/d5,E2 5td 5t 4t 4t 4t 4t 4t 210 12.88 
Ws-clF/d5,E3 5td 5t 5t 5t 5t 5t 5t 449 27.55 
Ws-clG/d5,E3 5td 5t 5t 5t 5t 5t 5t 80 4.91 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 1,630 100.00 

หมายเหตุ :  c : ความลึกท่ีพบช้ันหินพืน้หรือก๎อนกรวดมาก d : การระบายน้ าของดิน  
 e : การกรํอนของดิน     f : อันตรายจากการถูกน้ าทํวม 
 n : ความอุดมสมบูรณ์ของดิน   t : สภาพภูมิประเทศ   
  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 21 ศักยภาพดิน พ้ืนที่ด้าเนินการ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ต้าบลบัวใหญ่ อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
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7.2.9 ความเหมาะสมของดินส าหรับทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
การประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับทางด๎านปฐพีกลศาสตร์ จ าแนกโดยใช๎

หลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน จากเอกสารวิชาการฉบับที่ 380 (สุวณี, 2538) สามารถสรุปศักยภาพ
ของดินส าหรับทางด๎านปฐพีกลศาสตร์ในพ้ืนที่ด าเนินการ บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ 
อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน ได๎ดังนี้ (ตารางที่ 21) 

1) การใช๎เป็นวัสดุหน๎าดิน  
เหมาะสมปานกลางส าหรับการใช๎เป็นวัสดุหน๎าดิน มีข๎อจ ากัดปานกลางที่

เกี่ยวข๎องกับเนื้อดิน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน AC-spd,fl-clA/d5,E0 AC-wd,fl-clB/d5,E1 Cg-hb-
clB/d5,E1 Cg-hb-clB/d3,E1 และ Ws-clB/d3,E1 มีเนื้อที่ 178 ไรํ หรือร๎อยละ 10.93 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ มีข๎อจ ากัดปานกลางที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อดินและสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน 
Cg-hb-clC/d5,E1 Cg-hb-clC/d3,E1 Ws-clC/d3,E1 และ Ws-clC/d5,E1 มีเนื้อที่ 106 ไรํ หรือร๎อยละ 
6.50 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นวัสดุหน๎าดิน มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับ
สภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-clD/d5,E2 Cg-hb-clD/d3,E2 Ws-clD/d3,E2 และ 
Ws-clD/d5,E2 มีเนื้อที ่127 ไรํ หรือร๎อยละ 7.79 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

ไมํเหมาะสมอยํางยิ่งส าหรับการใช๎เป็นวัสดุหน๎าดิน มีข๎อจ ากัดรุนแรงมากที่
เกี่ยวข๎องกับสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-clE/d5,E2 Cg-hb-clF/d5,E3 Cg-hb-
clG/d5,E3 Cg-hb-clE/d3,E2 Ws-clE/d3,E2 Ws-clE/d5,E2 Ws-clF/d5,E3 และ Ws-clG/d5,E3 มีเนื้อที่ 
1,219 ไรํ หรือร๎อยละ 74.78 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

2) การใช๎เป็นแหลํงทรายและกรวด  
ไมํเหมาะสมอยํางยิ่งส าหรับการใช๎เป็นแหลํงทรายและกรวด  มีข๎อจ ากัด

รุนแรงมากที่เกี่ยวข๎องกับการจ าแนกดินตามระบบ Unified ได๎แกํ ทุกหนํวยแผนที่ดิน มีเนื้อที่ 1,630 
ไรํ หรือร๎อยละ 100.00 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

3) การใช๎เป็นดินถมหรือดินคันทาง  
ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่

เกี่ยวข๎องกับการจ าแนกดินตามระบบ Unified ได๎แกํ  หนํวยแผนที่ดิน AC-spd,fl-clA/d5,E0  
AC-wd,fl-clB/d5,E1 Cg-hb-clB/d5,E1 Cg-hb-clC/d5,E1 Cg-hb-clD/d5,E2 Cg-hb-clE/d5,E2 
Cg-hb-clB/d3,E1 Cg-hb-clC/d3,E1 Cg-hb-clD/d3,E2 Cg-hb-clE/d3,E2 Ws-clB/d3,E1  
Ws-clC/d3,E1 Ws-clD/d3,E2 Ws-clE/d3,E2 Ws-clC/d5,E1 Ws-clD/d5,E2 และ Ws-clE/d5,E2  
มีเนื้อที่ 839 ไรํ หรือร๎อยละ 51.47 ของพ้ืนที่ด าเนินการ มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับการจ าแนก
ดินตามระบบ Unified และสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-clF/d5,E3 และ  
Ws-clF/d5,E3 มีเนื้อท่ี 695 ไรํ หรือร๎อยละ 42.64 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

ไมํเหมาะสมอยํางยิ่งส าหรับการใช๎เป็นดินถมหรือดินคันทาง มีข๎อจ ากัดรุนแรง
มากที่เกี่ยวข๎องกับสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-clG/d5,E3 และ Ws-clG/d5,E3  
มีเนื้อที ่96 ไรํ หรือร๎อยละ 5.89 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



90 

 

 

90 

4) การใช๎เป็นเส๎นทางแนวถนน  
ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นเส๎นทางแนวถนน มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎อง

กับการจ าแนกดินตามระบบ Unified ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน AC-spd,fl-clA/d5,E0 AC-wd,fl-
clB/d5,E1 Cg-hb-clB/d5,E1 Cg-hb-clC/d5,E1 Cg-hb-clD/d5,E2 Cg-hb-clB/d3,E1 Cg-hb-
clC/d3,E1 Cg-hb-clD/d3,E2 Ws-clB/d3,E1 Ws-clC/d3,E1 Ws-clC/d5,E1 Ws-clD/d3,E2 และ  
Ws-clD/d5,E2 มีเนื้อที่ 411 ไรํ หรือร๎อยละ 25.22 ของพ้ืนที่ด าเนินการ มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎อง
กับการจ าแนกดินตามระบบ Unified และสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-clE/d3,E2 
Cg-hb-clE/d5,E2 Ws-clE/d3,E2 และ Ws-clE/d5,E2 มีเนื้อที่ 428 ไรํ หรือร๎อยละ 26.25 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ 

ไมํเหมาะสมอยํางยิ่งส าหรับการใช๎เป็นเส๎นทางแนวถนน มีข๎อจ ากัดรุนแรง
มากที่เกี่ยวข๎องกับสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-clF/d5,E3 Cg-hb-clG/d5,E3  
Ws-clF/d5,E3 และ Ws-clG/d5,E3 มีเนื้อที่ 791 ไรํ หรือร๎อยละ 48.53 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

5) การใช๎เป็นบํอขุด  
เหมาะสมปานกลางส าหรับการใช๎เป็นบํอขุด มีข๎อจ ากัดปานกลางที่เกี่ยวข๎อง

กับความซึมน้ าของดิน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน AC-spd,fl-clA/d5,E0 มีเนื้อที่ 58 ไรํ หรือร๎อยละ 3.56 
ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นบํอขุด มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับความซึม
น้ าของดิน ได๎แกํ ทุกหนํวยแผนที่ดิน ยกเว๎น AC-spd,fl-clA/d5,E0 มีเนื้อที่ 1,572 ไรํ หรือร๎อยละ 
96.44 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

6) การใช๎เป็นอํางเก็บน้ าขนาดเล็ก  
เหมาะสมปานกลางส าหรับการใช๎เป็นอํางเก็บน้ าขนาดเล็ก มีข๎อจ ากัดปาน

กลางที่เกี่ยวข๎องกับความซึมน้ าของดิน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน AC-spd,fl-clA/d5,E0 มีเนื้อที่ 58 ไรํ 
หรือร๎อยละ 3.56 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นอํางเก็บน้ าขนาดเล็ก ข๎อจ ากัดรุนแรงที่
เกี่ยวข๎องกับความซึมน้ าของดิน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน AC-wd,fl-clB/d5,E1 Cg-hb-clB/d5,E1  
Cg-hb-clC/d5,E1 Cg-hb-clB/d3,E1 Cg-hb-clC/d3,E1 Ws-clB/d3,E1 Ws-clC/d3,E1 และ  
Ws-clC/d5,E1 มีเนื้อที่ 226 ไรํ หรือร๎อยละ 13.87 ของพ้ืนที่ด าเนินการ มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎อง
กับความซึมน้ าของดินและสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-clD/d5,E2 Cg-hb-
clE/d5,E2 Cg-hb-clF/d5,E3 Cg-hb-clG/d5,E3 Cg-hb-clD/d3,E2 Cg-hb-clE/d3,E2 Ws-clD/d3,E2 
Ws-clE/d3,E2 Ws-clD/d5,E2 Ws-clE/d5,E2 Ws-clF/d5,E3 และ Ws-clG/d5,E3 มีเนื้อที่ 1,346 ไรํ 
หรือร๎อยละ 82.57 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

7) การใช๎เป็นคันกั้นน้ า  
เหมาะสมปานกลางส าหรับการใช๎เป็นคันกั้นน้ า มีข๎อจ ากัดปานกลางที่

เกี่ยวข๎องกับการจ าแนกดินตามระบบ Unified ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน AC-spd,fl-clA/d5,E0 AC-wd,fl-
clB/d5,E1 Cg-hb-clB/d5,E1 Cg-hb-clC/d5,E1 Cg-hb-clD/d5,E2 Cg-hb-clE/d5,E2 Cg-hb-clF/d5,E3 
Cg-hb-clG/d5,E3 Ws-clC/d5,E1 Ws-clD/d5,E2 Ws-clE/d5,E2 Ws-clF/d5,E3 และ Ws-clG/d5,E3  
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มีเนื้อที่ 1,392 ไรํ หรือร๎อยละ 85.39 ของพ้ืนที่ด าเนินการ มีข๎อจ ากัดปานกลางที่เกี่ยวข๎องกับการ
จ าแนกดินตามระบบ Unified และความหนาของวัสดุที่เหมาะสม ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-
clB/d3,E1 Cg-hb-clC/d3,E1 Cg-hb-clD/d3,E2 Cg-hb-clE/d3,E2 Ws-clB/d3,E1 Ws-clC/d3,E1  
Ws-clD/d3,E2 และ Ws-clE/d3,E2 มีเนื้อที่ 238 ไรํ หรือร๎อยละ 14.61 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

8) การใช๎เป็นบํอเกรอะ  
เหมาะสมปานกลางส าหรับการใช๎เป็นบํอเกรอะ มีข๎อจ ากัดปานกลางที่

เกี่ยวข๎องกับความซึมน้ าของดิน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-clB/d5,E1 Cg-hb-clB/d3,E1 และ  
Ws-clB/d3,E1 มีเนื้อที่ 55 ไรํ หรือร๎อยละ 3.38 ของพ้ืนที่ด าเนินการ มีข๎อจ ากัดปานกลางที่เกี่ยวข๎อง
กับความซึมน้ าของดินและสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผน Cg-hb-clC/d5,E1 Cg-hb-clC/d3,E1 
Ws-clC/d3,E1 และ Ws-clC/d5,E1 มีเนื้อที่ 106 ไรํ หรือร๎อยละ 6.50 ของพ้ืนที่ด าเนินการ  

ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นบํอเกรอะ มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับ
อันตรายจากน้ าทํวมหรือน้ าแชํขัง ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน AC-wd,fl-clB/d5,E1 มีเนื้อที่ 65 ไรํ หรือ
ร๎อยละ 3.99 ของพ้ืนที่ด าเนินการ มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เก่ียวข๎องกับสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผน
ที่ดิน Cg-hb-clD/d5,E2 Cg-hb-clE/d5,E2 Cg-hb-clF/d5,E3 Cg-hb-clG/d5,E3 Cg-hb-clD/d3,E2 
Cg-hb-clE/d3,E2 Ws-clD/d3,E2 Ws-clE/d3,E2 Ws-clD/d5,E2 Ws-clE/d5,E2 Ws-clF/d5,E3 และ 
Ws-clG/d5,E3 มีเนื้อที่ 1,346 ไรํ หรือร๎อยละ 82.57 ของพ้ืนที่ด าเนินการ มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่
เกี่ยวข๎องกับระดับน้ าใต๎ดินในฤดูฝนและอันตรายจากน้ าทํวมหรือน้ าแชํขัง ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน  
AC-spd,fl-clA/d5,E0 มีเนื้อที ่58 ไรํ หรือร๎อยละ 3.56 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

9) การใช๎เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และอาคารต่ าๆ 
เหมาะสมปานกลางส าหรับการใช๎เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และ

อาคารต่ าๆ มีข๎อจ ากัดปานกลางที่เกี่ยวข๎องกับการจ าแนกดินตามระบบ Unified ได๎แกํ หนํวยแผน
ที่ดิน AC-wd,fl-clB/d5,E1 Cg-hb-clB/d5,E1 Cg-hb-clB/d3,E1 และ Ws-clB/d3,E1 มีเนื้อที่ 120 ไรํ 
หรือร๎อยละ 7.37 ของพ้ืนที่ด าเนินการ มีข๎อจ ากัดปานกลางที่เกี่ยวข๎องกับการจ าแนกดินตามระบบ 
Unified และสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-clC/d5,E1 Cg-hb-clC/d3,E1  
Ws-clC/d3,E1 และ Ws-clC/d5,E1 มีเนื้อที่ 106 ไรํ หรือร๎อยละ 6.50 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และอาคารต่ าๆ 
มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับการระบายน้ าของดิน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน AC-spd,fl-clA/d5,E0 มี
เนื้อท่ี 58 ไรํ หรือร๎อยละ 3.56 ของพ้ืนที่ด าเนินการ มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎องกับสภาพภูมิประเทศ 
ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-clD/d5,E2 Cg-hb-clE/d5,E2 Cg-hb-clG/d5,E3 Cg-hb-clD/d3,E2  
Cg-hb-clE/d3,E2 Cg-hb-clF/d5,E3 Ws-clD/d3,E2 Ws-clE/d3,E2 Ws-clD/d5,E2 Ws-clE/d5,E2 
Ws-clF/d5,E3 และ Ws-clG/d5,E3 มีเนื้อที่ 1,346 ไรํ หรือร๎อยละ 82.57 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

10) การใช๎ยานพาหนะในฤดูฝน  
เหมาะสมปานกลางส าหรับการใช๎ยานพาหนะในฤดูฝน มีข๎อจ ากัดปานกลางที่

เกี่ยวข๎องกับเนื้อดิน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน AC-wd,fl-clB/d5,E1 Cg-hb-clB/d5,E1 Cg-hb-clB/d3,E1 
และ Ws-clB/d3,E1 มีเนื้อที่ 120 ไรํ หรือร๎อยละ 7.37 ของพ้ืนที่ด าเนินการ มีข๎อจ ากัดปานกลางที่
เกี่ยวข๎องกับเนื้อดิน การระบายน้ าของดิน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน AC-spd,fl-clA/d5,E0 มีเนื้อที่ 58 ไรํ 
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หรือร๎อยละ 3.56 ของพ้ืนที่ด าเนินการ มีข๎อจ ากัดปานกลางที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อดินและสภาพภูมิ
ประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-clC/d5,E1 Cg-hb-clC/d3,E1 Ws-clC/d3,E1 และ Ws-
clC/d5,E1 มีเนื้อที่ 106 ไรํ หรือร๎อยละ 6.50 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

ไมํเหมาะสมส าหรับการใช๎ยานพาหนะในฤดูฝน มีข๎อจ ากัดรุนแรงที่เกี่ยวข๎อง
กับสภาพภูมิประเทศ ได๎แกํ หนํวยแผนที่ดิน Cg-hb-clD/d5,E2 Cg-hb-clE/d5,E2 Cg-hb-clF/d5,E3 
Cg-hb-clG/d5,E3 Cg-hb-clD/d3,E2 Cg-hb-clE/d3,E2 Ws-clD/d3,E2 Ws-clE/d3,E2 Ws-clD/d5,E2 
Ws-clE/d5,E2 Ws-clF/d5,E3 และ Ws-clG/d5,E3 มีเนื้อที่ 1,346 ไรํ หรือร๎อยละ 82.57 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ 
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ตารางท่ี 21 ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับทางด๎ านปฐพีกลศาสตร์  พ้ืนที่ ด า เนินการ  
บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน 

หน่วยแผนที่ดิน 

แบ่งเป็น 4 ระดับ แบ่งเป็น 3 ระดับ 

วัส
ดุห

น้า
ดิน

 

แห
ล่ง

ทร
าย

แล
ะก

รว
ด 

ดิน
ถม

หร
ือด

ินค
ันท

าง
 

เส
้นท

าง
แน

วถ
นน

 

บ่อ
ขุด

 

อ่า
งเก

็บน
้ าข

นา
ดเ

ล็ก
 

คัน
กั้น

น้ า
 

บ่อ
เก

รอ
ะ 

โร
งง

าน
อุต

สา
หก

รร
มข

นา
ดเ

ล็ก
 

อา
คา

รต
่ าๆ

 

กา
รใ

ช้ย
าน

พา
หน

ะใ
นช

่วง
ฤด

ูฝน
 

AC-spd,fl-clA/d5,E0 2s 4a 3a 3a 2k 2k 2a 3hf 3d 3d 2sd 
AC-wd,fl-clB/d5,E1 2s 4a 3a 3a 3k 3k 2a 3f 2a 2a 2s 
Cg-hb-clB/d5,E1 2s 4a 3a 3a 3k 3k 2a 2k 2a 2a 2s 
Cg-hb-clC/d5,E1 2st 4a 3a 3a 3k 3k 2a 2kt 2at 2at 2st 
Cg-hb-clD/d5,E2 3t 4a 3a 3a 3k 3kt 2a 3t 3t 3t 3t 
Cg-hb-clE/d5,E2 4t 4a 3a 3at 3k 3kt 2a 3t 3t 3t 3t 
Cg-hb-clF/d5,E3 4t 4a 3at 4t 3k 3kt 2a 3t 3t 3t 3t 
Cg-hb-clG/d5,E3 4t 4a 4t 4t 3k 3kt 2a 3t 3t 3t 3t 
Cg-hb-clB/d3,E1 2s 4a 3a 3a 3k 3k 2ab 2k 2a 2a 2s 
Cg-hb-clC/d3,E1 2st 4a 3a 3a 3k 3k 2ab 2kt 2at 2at 2st 
Cg-hb-clD/d3,E2 3t 4a 3a 3a 3k 3kt 2ab 3t 3t 3t 3t 
Cg-hb-clE/d3,E2 4t 4a 3a 3at 3k 3kt 2ab 3t 3t 3t 3t 
Ws-clB/d3,E1 2s 4a 3a 3a 3k 3k 2ab 2k 2a 2a 2s 
Ws-clC/d3,E1 2st 4a 3a 3a 3k 3k 2ab 2kt 2at 2at 2st 
Ws-clD/d3,E2 3t 4a 3a 3a 3k 3kt 2ab 3t 3t 3t 3t 
Ws-clE/d3,E2 4t 4a 3a 3at 3k 3kt 2ab 3t 3t 3t 3t 
Ws-clC/d5,E1 2st 4a 3a 3a 3k 3k 2a 2kt 2at 2at 2st 
Ws-clD/d5,E2 3t 4a 3a 3a 3k 3kt 2a 3t 3t 3t 3t 
Ws-clE/d5,E2 4t 4a 3a 3at 3k 3kt 2a 3t 3t 3t 3t 
Ws-clF/d5,E3 4t 4a 3at 4t 3k 3kt 2a 3t 3t 3t 3t 
Ws-clG/d5,E3 4t 4a 4t 4t 3k 3kt 2a 3t 3t 3t 3t 
หมายเหตุ :  a : การจ าแนกดินตามระบบ Unified     b : ความหนาของวัสดุที่เหมาะสม  
 c : ความลึกถึงช้ันหินพ้ืน     d : การระบายน้ าของดิน     k : ความซึมน้ าของดิน 
 s : เนื้อดิน     t : สภาพภูมิประเทศหรือความลาดชัน 
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7.2.10 สภาพปัญหาในพื้นที่ด าเนินการและข้อเสนอแนะ 
1) ปัญหาทรัพยากรดินและแนวทางแก้ไข  

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลทรัพยากรดินบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ  
บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน ซึ่งสามารถสรุปปัญหาได๎ดังนี้ (ภาพที่ 22) 

(1) ปัญหาอันตรายจากการถูกน้ าทํวม เป็นดินที่อยูํในทางน้ าระหวํางหุบเขาซึ่ง
เป็นทางผํานของน้ า ได๎แกํ หนํวยแผนที่ AC-spd,fl-clA/d5,E0 และ AC-wd,fl-clB/d5,E1 มีเนื้อที่ 123 
ไรํ หรือร๎อยละ 7.55 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(2) ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เนื่องจากวัตถุต๎นก าเนิดดินมีแรํธาตุ
อาหารตามธรรมชาติน๎อย ประกอบกับเกษตรกรมีการใช๎ประโยชน์ที่ดินอยํางตํอเนื่ องติดตํอกันเป็น
เวลานาน โดยขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน ท าให๎ดินเสื่อมโทรม ธาตุอาหารพืชลดลง ท าให๎พืช
เจริญเติบโตช๎า ผลผลิตลดลง มีเนื้อที่รวม 161 ไรํ หรือร๎อยละ 9.88 ของพ้ืนที่ด าเนินการ โดยแบํงเป็น 

- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าที่เป็นดินลึก ได๎แกํ หนํวยแผนที่ Cg-hb-
clB/d5,E1 Cg-hb-clC/d5,E1 และ Ws-clC/d5,E1 มีเนื้อที่ 44 ไรํ หรือร๎อยละ 2.69 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ 

- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าที่เป็นดินลึกปานกลาง ได๎แกํ หนํวยแผนที่  
Cg-hb-clB/d3,E1 Cg-hb-clC/d3,E1 Ws-clB/d3,E1 และ Ws-clC/d3,E1 มีเนื้อที่ 117 ไรํ หรือร๎อยละ 
7.19 ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

(3) ปัญหาการกรํอน เป็นปัญหาส าคัญที่ท าให๎ดินเสื่อมโทรมโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่
มีความลาดชันตั้งแตํ 12 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ถ๎าการใช๎ประโยชน์ที่ดินไมํมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าที่
เหมาะสม มีเนื้อที่รวม 555 ไรํ หรือร๎อยละ 34.04 ของพ้ืนที่ด าเนินการ โดยแบํงเป็น 

- การกรํอนที่เป็นดินลึก ได๎แกํ หนํวยแผนที่ Cg-hb-clD/d5,E2 Cg-hb-
clE/d5,E2 Ws-clD/d5,E2 และ Ws-clE/d5,E2 มีเนื้อที่ 434 ไรํ หรือร๎อยละ 26.62 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ 

- การกรํอนที่เป็นดินลึกปานกลาง ได๎แกํ หนํวยแผนที่ Cg-hb-clD/d3,E2 
Cg-hb-clE/d3,E2 Ws-clD/d3,E2 และ Ws-clE/d3,E2 มีเนื้อที่ 121 ไรํ หรือร๎อยละ 7.42 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ 

(4) ปัญหาพื้นที่ลาดชันเชิงซ๎อน ได๎แกํ หนํวยแผนที่ Cg-hb-clF/d5,E3 Cg-hb-
clG/d5,E3 Ws-clF/d5,E3 และ Ws-clG/d5,E3 มีเนื้อที่ 791 ไรํ หรือร๎อยละ 48.53 ของพ้ืนที่
ด าเนินการ 

2) แนวทางแก้ไข 
(1) อันตรายจากการถูกน้ าทํวม ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับน้ าที่ไหลมาจากที่สูงกวํา

โดยเฉพาะในชํวงฤดูฝนควรมีมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือรักษาน้ าไว๎ใช๎ในฤดูแล๎งและเพ่ิม
ความชุํมชื้นให๎แกํดินโดยผสมผสานวิธีกลและวิธีการทางพืช เชํน ปลูกหญ๎าแฝกเป็นรูปตัววีรํวมกับท า
คันชะลอความเร็วของน้ าเพ่ือดักตะกอนและชะลอความเร็วในการไหลของน้ า  

(2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  ควรเ พ่ิมความอุดมสมบูรณ์ ให๎แกํดิน 
จ าเป็นต๎องมีการปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทตํางๆ ได๎แกํ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ย

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



95 

 

 

95 

พืชสดควบคูํไปกับการใช๎ปุ๋ยเคมี เนื่องจากเมื่อปุ๋ยอินทรีย์เหลํานี้สลายตัว จะปลดปลํอยธาตุอาหาร
หลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุให๎แกํพืชอยํางช๎าๆ นอกจากนี้ยังชํวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพของดินให๎ดีขึ้น ท าให๎ดินโปรํงรํวนซุย การระบายน้ าของดินดีขึ้น ดินดูดยึดน้ าได๎ดี ชํวย
รักษาความชุํมชื้นในดินได๎ยาวนานขึ้น ทั้งยังเป็นแหลํงของธาตุอาหารพืชและจุลินทรีย์ดิน การใช๎ปุ๋ย
อินทรีย์จึงเป็นผลดีตํอดินในระยะยาว ควรใสํปุ๋ยอินทรีย์ในดินทุกครั้งกํอนท าการเพาะปลูกพืช ปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ยหมักควรใสํในอัตราประมาณ 2 ตัน/ไรํ สํวนในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ควรมีพืชบ ารุงดิน 
คือ พืชตระกูลถั่วอยูํในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนกับพืชหลัก เชํน พืชไรํหรือพืชผัก นอกจากนี้ยัง
อาจใช๎วิธีการปลูกพืชแซม กลําวคือ ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหวํางแถวไม๎ผลหรือไม๎ยืนต๎นซึ่งจะชํวย
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและกํอให๎เกิดรายได๎เสริมด๎วย 

(3) การกรํอนทีเ่กิดข้ึนในระดับปานกลางโดยเฉพาะการเพาะปลูกในพ้ืนที่ซึ่งมี
ความลาดชันสูงกวํา 12 เปอร์เซ็นต์ สภาพพ้ืนที่สูงที่มีความลาดชัน ท าให๎เกิดการชะล๎างพังทลายได๎
งําย ท าให๎ศักยภาพของดินในการเกษตรต่ า การที่จะใช๎ประโยชน์ควรพิจารณาวําใช๎ประโยชน์ทางด๎าน
ใด ถ๎าเป็นดินตื้นมาก มีกรวดปะปนมาก เป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงกวํา 12 เปอร์เซ็นต์ เกิดการกัด
กรํอนดินอยํางรุนแรง ควรน าพ้ืนที่เหลํานี้มาปลูกป่าไม๎โตเร็ว หรือท าทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์ จะเหมาะสม
กวํา สํวนบริเวณพ้ืนที่ที่มีความลาดชันต่ ากวํา 12 เปอร์เซ็นต์ ดินเป็นดินตื้น สามารถน ามาปลูกพืช
เศรษฐกิจได๎ โดยกระท าควบคูํไปกับการป้องกันการชะล๎างพังทลายของดิน โดยผสมผสานวิธีกลและ
วิธีการทางพืช ส าหรับวิธีการทางพืช เชํน ปลูกพืชเป็นแถบตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนที่ 
ปลูกแถบหญ๎าแฝกขวางตามแนวระดับเพ่ือชํวยลดการไหลบําของน้ าและชํวยดักตะกอน ปลูกพืช
ตระกูลถั่วสลับกับแถวพืชหลัก ปลูกพืชตระกูลถั่วแซมหรือเหลื่อมฤดู และปลูกพืชคลุมดินในสวนผลไม๎
หรือไม๎ยืนต๎น ส าหรับพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ควรใช๎วิธีกล เชํน ท าคันดิน คันเบนน้ า 
ทางระบายน้ า บํอดักตะกอนหรือบํอน้ าในไรํนา เพ่ือลดการชะล๎างพังทลายของหน๎าดิน นอกจากนี้ 
ควรเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให๎แกํดินและปรับปรุงบ ารุงดินด๎วยการปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชตระกูลถั่ว 
รวมถึงการใช๎ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือพืชปุ๋ยสด 

(4) พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ๎อน ซึ่งถือวํายากตํอการจัดการเพ่ือการเกษตร ไมํ
เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ควรอนุรักษ์ไว๎เป็นพ้ืนที่ป่าตามธรรมชาติ แตํในพ้ืนที่
ด าเนินการ ได๎มีการใช๎พ้ืนที่ดังกลําวในการท าการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์และ
ยางพารา จึงจ าเป็นต๎องใช๎มาตรการการอนุรักษ์ดินแบบเข๎มงวด  โดยใช๎มาตรการวิธีกลรํวมกับ
มาตรการวิธีพืช เชํน คูรับน้ าขอบเขารํวมกับขั้นบันไดดินและปลูกพืชตามแนวระดับ ท าแนวคันดิน
รํวมกับหญ๎าแฝก หรือปลูกพืชคลุมดินโดยใช๎พืชตระกูลถั่วเพ่ือชํวยควบคุมการชะล๎างพังทลายของดิน
และปรับปรุงบ ารุงดิน (กลุํมอนุรักษ์ดินและน้ า, 2544)  
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2) ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(1) สภาพพ้ืนที่ด าเนินการสํวนใหญํเป็นพ้ืนที่สูงและขาดความอุดมสมบูรณ์ 

การก าหนดรูปแบบอนุรักษ์ดินและน้ าควรให๎สอดคล๎องกับลักษณะของดินและสภาพพ้ืนที่  
(2) ควรมีการติดตามประเมินผล การพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ด าเนินการในด๎าน

ตํางๆ เชํน การอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือให๎ทราบ
ถึงปัญหาอุปสรรค และก าหนดแนวทางแก๎ไขได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม 

(3) การขยายผลการพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ด าเนินการซึ่งเป็นพ้ืนที่ตัวแทนสภาพ
ปัญหาของเขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน มีการจ ากัดบริเวณไว๎เพียงสํวนหนึ่ง เพ่ือให๎
การพัฒนาที่ดินมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน ควรมีการขยายผลโดยก าหนดพ้ืนที่
ด าเนินการเพ่ิมเติมภายในบริเวณเขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง เพ่ือให๎งานพัฒนาที่ดินครอบคลุม
ทุกสภาพปัญหาในพื้นที่ลุํมน้ า 
 
8. สรุปผล 

จากการด าเนินการรวบรวมข๎อมูลและส ารวจเก็บข๎อมูลด๎านตํางๆ ในภาคสนาม เพ่ือน ามา
วิเคราะห์สภาพปัญหา สามารถสรุปได๎ดังนี้ 

8.1 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและสภาพปัญหา เขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มน้ าห้วยน้ าแหง จังหวัดน่าน 

สภาพพ้ืนที่ของเขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน เป็นภูเขาสูงสลับกับที่ราบ
ระหวํางเขา ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของเทือกเขาผีปันน้ าตะวันออก อยูํสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 
300-1,121 เมตร พื้นที่สํวนใหญํเป็นที่ลาดชันเชิงซ๎อน มีความลาดชันมากกวํา 35 เปอร์เซ็นต์ 

ด๎านสภาพการใช๎ที่ดิน พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ป่าไม๎ มีเนื้อที่ 119,035 ไรํ หรือร๎อยละ 
49.85 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน รองลงมาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 110,471 ไรํ หรือร๎อยละ 
46.24 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร๎าง มีเนื้อที่ 5,782 ไรํ หรือร๎อยละ 2.42 
ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 2,356 ไรํ หรือร๎อยละ 0.99 ของพ้ืนที่เขตพัฒนา
ที่ดิน พื้นที่น้ า มีเนื้อที่ 1,225 ไรํ หรือร๎อยละ 0.50 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ตามล าดับ  

เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัดนําน มีพ้ืนที่ชลประทาน 5,173 ไรํ หรือร๎อยละ 
2.17 ของเขตพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่เกษตรกรรมสํวนใหญํอยูํนอกเขตชลประทาน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ต๎องใช๎น้ า
มากเพ่ือการเพาะปลูก โดยเฉพาะพ้ืนที่ท านาข๎าว แตํในเขตพัฒนาที่ดินยังมีพ้ืนที่แหลํงน้ าอยูํคํอนข๎าง
น๎อย ซึ่งอาจท าให๎เกิดปัญหาขาดแคลนน้ าได๎ 

ด๎านศักยภาพของดิน ดินในพ้ืนที่ลุํมเหมาะสมดีส าหรับปลูกข๎าว สํวนดินในพ้ืนที่ดอน
พ้ืนที่สํวนใหญํไมํเหมาะสมส าหรับพืชไรํ ไม๎ผล และไม๎ยืนต๎น โดยมีข๎อจ ากัดเรื่องสภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่
ลาดชันเชิงซ๎อน มีเนื้อที่ 175,560 ไรํ หรือร๎อยละ 73.5 ของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน ซึ่งยากตํอการ
จัดการดูแลรักษาเพ่ือการเกษตร เสี่ยงตํอการชะล๎างพังทะลายของดิน สํวนปัญหาของทรัพยากรดินที่
พบ ได๎แกํ ปัญหาดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ปัญหาพ้ืนที่มีความลาดชัน
เชิงซ๎อนและดินทีม่ีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
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จากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎ สามารถก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการรํวมกับสถานีพัฒนาที่ดินนําน 
โดยการคัดเลือกพ้ืนที่บางสํวนที่มีลักษณะเป็นตัวแทน หรือครอบคลุมสภาพปัญหาของโครงการเขต
พัฒนาที่ดิน เพ่ือศึกษาพ้ืนที่อยํางละเอียด เพ่ือใช๎ในการวางแผนการใช๎ที่ดินและวางระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ าในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหงตํอไป  

8.2 สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล พื้นที่ด าเนินการ บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ต าบลบัวใหญ่ 
อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

สภาพพ้ืนที่ของพ้ืนที่ด าเนินการ บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย 
จังหวัดนําน สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่สูงชัน มีความลาดชัน 35 -50 เปอร์เซ็นต์ อยูํสูงจากระดับทะเลปาน
กลางประมาณ 376-578 เมตร  

ด๎านสภาพการใช๎ที่ดิน สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 1,428 ไรํ หรือร๎อยละ 
87.61 ของพ้ืนที่ด าเนินการ โดยสํวนใหญํปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งอยูํนอกเขตชลประทาน และไมํมี
แหลํงน้ าที่สร๎างขึ้นมีเพียงล าห๎วยฮูดและล าห๎วยปงที่มีน้ าไหลเฉพาะในฤดูฝน ท าให๎เกษตรกรในพ้ืนที่
ด าเนินการปลูกพืชโดยอาศัยน้ าฝนเทํานั้น  

ด๎านศักยภาพของดิน พ้ืนที่สํวนใหญํไมํเหมาะสมส าหรับปลูกข๎าว ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ยางพารา มะมํวง มะมํวงหิมพานต์ มะขาม และล าไย มีข๎อจ ากัดเรื่องสภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ลาดชัน
เชิงซ๎อน มีเนื้อที่ 791 ไรํ หรือร๎อยละ 48.53 ของพ้ืนที่ด าเนินการ สํวนปัญหาของทรัพยากรดินที่พบ 
ได๎แกํ ปัญหาอันตรายจากการถูกน้ าทํวม ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ปัญหาการกรํอนที่เกิดขึ้น
ในระดับปานกลางและปัญหาพื้นที่ลาดชันเชิงซ๎อน 

จากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎ สามารถน าไปตํอยอดเพ่ือใช๎ในการวางแผนการใช๎ที่ดินและวาง
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่ด าเนินการ โดยบูรณาการรํวมกับสถานีพัฒนาที่ดินนําน และ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตํอไป 
 
9. วิจารณ์ผลและข้อเสนอแนะ 

การจัดท าเขตพัฒนาที่ดิน มีจุดมุํงหมายที่จะจัดระบบงานพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินให๎
เป็นรูปธรรม โดยการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือป้องกันและแก๎ไขปัญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน พัฒนาพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาในด๎านการเกษตรในลักษณะ
ของพ้ืนที่ลุํมน้ า พ้ืนที่ด าเนินการบ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน เป็น
พ้ืนที่ด าเนินการที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาด๎านการเกษตร ครอบคลุมสภาพ
ปัญหาทุกปัญหาในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง ซึ่งอยูํบนพ้ืนที่สูงมีการใช๎ประโยชน์ที่ดิน
ด๎านเกษตรกรรมเป็นหลัก เชํน ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา มีการใช๎ดินอยํางเข๎มข๎น ขาดการปรับปรุง
บ ารุงดิน และเสี่ยงตํอการชะล๎างพังทะลายของดิน จ าเป็นต๎องมีการวางแผนการใช๎ที่ดินในระดับไรํนา
ให๎มีความถูกต๎องและเหมาะสม และก าหนดรูปแบบอนุรักษ์ดินและน้ าควรให๎สอดคล๎องกับลักษณะดิน
และสภาพพ้ืนที่  

ผลจากการส ารวจดินในพ้ืนที่ด าเนินการโครงการเขตพัฒนาที่ดิน ท าให๎ทราบถึงปัญหา
ทรัพยากรดิน และท าให๎สามารถหาแนวทางการจัดการและการแก๎ไขปัญหาทรัพยากรดินในพ้ืนที่ได๎ 
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ซึ่งข๎อมูลดินเป็นข๎อมูลพื้นฐานที่มีประโยชน์อยํางยิ่งตํอการวางแผนการใช๎ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ รวมทั้ง
กิจกรรมการด าเนินงานด๎านการพัฒนาที่ดินในเขตพัฒนาที่ดินนั้นเป็นการท างานแบบบูรณาการ
รํวมกับหนํวยงานอ่ืนๆ ทั้งหนํวยงานภาครัฐ เอกชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา
ข๎อมูลให๎ครบทุกด๎าน ทั้งด๎านทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง และด๎านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรดินอยํางยั่งยืนและเหมาะสม เกิดประโยชน์
มากที่สุดสามารถถํายทอดไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆ ได๎ 

 
10. ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลที่ได๎จากการศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลในพ้ืนที่ เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้ าห๎วยน้ าแหง จังหวัด
นําน รวมถงึการส ารวจดินและสภาพการใช๎ที่ดินในพ้ืนที่ด าเนินการ บ๎านใหมํมงคล หมูํที่ 2 ต าบลบัวใหญํ 
อ าเภอนาน๎อย จังหวัดนําน ท าให๎ทราบถึงสภาพปัญหา ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนข๎อมูล
ดินในรูปของแผนที่ดิน และรายงานการส ารวจดิน ซึ่งข๎อมูลที่ได๎สามารถน ามาใช๎ประโยชน์ได๎ดังนี้ 

10.1 เป็นฐานข๎อมูลด๎านทรัพยากรดิน ส าหรับการวางแผนการใช๎ที่ดินในเขตพัฒนาที่ดิน 
และการใช๎ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง รวมถึงโครงการอ่ืนๆ 

10.2 เป็นข๎อมูลพ้ืนฐานส าหรับเจ๎าหน๎าที่สถานีพัฒนาที่ดิน เพ่ือจัดท าแผนกิจกรรมการ
อนุรักษ์ดินและน้ า และการพัฒนาที่ดินด๎านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งเป็นข๎อมูลพ้ืนฐานส าหรับหมอดิน
อาสา และหนํวยงานอื่นๆ เกี่ยวข๎อง 

10.3 เป็นข๎อมูลพื้นฐานส าหรับศึกษา ค๎นคว๎าวิจัย และทดลองตํางๆ ที่เก่ียวกับทรัพยากรดิน  
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