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บทคดัย่อ 

ทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคญั เพราะเป็นปัจจยัพื้นฐานในการดาํรงชีวิตของมนุษย์

และส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ เน่ืองจากดินเป็นแหล่งของปัจจยัส่ี ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลทรัพยากรดิน 

รวมถึงปัญหาและขอ้จาํกดัต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดินสําหรับประเมินคุณภาพท่ีดิน เพื่อใช้เป็นฐานขอ้มูล

สําหรับนาํไปวางแผนการใช้ท่ีดินต่อไป รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแผนการใชท่ี้ดินลุ่มนํ้ าสาขาห้วย

ทบัเสลา โดยการศึกษา วิเคราะห์และจดัทาํหน่วยท่ีดินจากขอ้มูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 รวมกบั

ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลา (รหสั 1104) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดในการ

วางแผนการใชท่ี้ดินในลุ่มนํ้าสาขาหว้ยทบัเสลา  

จากการศึกษาในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลา พบว่ามีเน้ือท่ีทั้งหมด 463,825 ไร่ มีหน่วยแผนท่ีดิน

ทั้งหมด 18 หน่วย (9 กลุ่มชุดดินและพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 2 หน่วย) สําหรับหน่วยท่ีดินพบทั้งหมด 31 หน่วยท่ีดิน 

ประกอบดว้ย หน่วยท่ีดินในพื้นท่ีลุ่ม 8 หน่วยท่ีดิน มีเน้ือท่ี 23,346 ไร่ หน่วยท่ีดินในพื้นท่ีดอน 21 หน่วยท่ีดิน 

มีเน้ือท่ี 419,767 ไร่ และหน่วยท่ีดินในพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 2 หน่วยท่ีดิน มีเน้ือท่ี 20,712 ไร่ และการวิเคราะห์

คุณภาพท่ีดินหรือความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจได้จัดคุณภาพท่ีดินหรือ                  

ความเหมาะสมของท่ีดินเฉพาะขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัสําปะหลงั และออ้ยโรงงาน จากการรวบรวม

ขอ้มูลสภาพการใชท่ี้ดินในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลา มีเน้ือท่ีปลูกขา้ว 11,638 ไร่ หรือร้อยละ 2.51 ของพื้นท่ี

ลุ่มนํ้ าสาขา ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มีเน้ือท่ี 49,771 ไร่ หรือร้อยละ 10.73 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา มนัสําปะหลงั 

มีเน้ือท่ี 16,532 ไร่ หรือร้อยละ 3.56 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา และออ้ยโรงงาน มีเน้ือท่ี 4,694 ไร่ หรือร้อยละ 

1.01 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ผลการประเมินคุณภาพท่ีดินหรือความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับขา้ว พบท่ีดิน         

มีความเหมาะสมปานกลาง มีเน้ือท่ี 17,320 ไร่ ท่ีดินท่ีไม่มีความเหมาะสม มีเน้ือท่ี 425,793 ไร่ ส่วนผลการ

ประเมินคุณภาพท่ีดินหรือความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และมนัสําปะหลงั พบท่ีดินมี

ความเหมาะสมสูง ท่ีดินความเหมาะสมปานกลาง ท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย และท่ีดินท่ีไม่มีความ

เหมาะสม มีเน้ือท่ี 4,268 98,731 3,936 และ 336,178 ไร่ ตามลาํดบั และผลการประเมินคุณภาพท่ีดินหรือ

ความเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับออ้ยโรงงาน พบท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง มีเน้ือท่ี 102,078 ไร่ ท่ีดินมี

ความเหมาะสมของท่ีดินเล็กน้อย มีเน้ือท่ี 4,857 ไร่ ท่ีดินท่ีไม่มีความเหมาะสม มีเน้ือท่ี 336,178 ไร่ 

ส่วนสถานภาพของทรัพยากรดินท่ีพบปัญหาและข้อจํากัดในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ประกอบด้วย 

1) ดินค่อนขา้งเป็นทรายหรือดินร่วนหยาบ มีเน้ือท่ี 83,923 ไร่ หรือร้อยละ 18.10 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา

2) ดินทราย มีเน้ือท่ี 1,495 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 3) ดินต้ืน มีเน้ือท่ี 25,333 ไร่ หรือ

ร้อยละ 5.46 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 4) ปัญหาอนัตรายจากนํ้ าท่วม มีเน้ือท่ี 7,617 ไร่ หรือร้อยละ 1.64 

ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 5) ปัญหาการใช้ท่ีดินไม่เหมาะสมตามศกัยภาพของท่ีดิน มีเน้ือท่ี 12,088 ไร่ หรือ            
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ร้อยละ 2.61 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 6) พื้นท่ีลาดชนัเชิงซ้อน มีเน้ือท่ี 293,525 ไร่ หรือร้อยละ 63.28 ของพื้นท่ี

ลุ่มนํ้ าสาขา 7) พื้นท่ีดินลึกปานกลาง มีเน้ือท่ี 14,299 ไร่ หรือร้อยละ 3.08 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 8) พื้นท่ีดิน   

มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีเน้ือท่ี 4,833 ไร่ หรือร้อยละ 1.04 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา  

ข้อมูลหน่วยท่ีดินท่ีได้จากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ในคร้ังน้ีจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน

สนบัสนุนงานวางแผนการใชท่ี้ดิน เพื่อนาํไปจดัเขตความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจในลุ่มนํ้ า

สาขาห้วยทับเสลา ส่วนสถานภาพของทรัพยากรดินท่ีมีปัญหาและข้อจาํกัดในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

สามารถช่วยใหท้ราบถึงลกัษณะปัญหาและขอ้จาํกดัของดินต่างๆ และแนวทางในการแกไ้ข รวมทั้งสามารถ

นาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาในระดบัต่างๆ เช่น โครงการจดัรูป

ท่ีดิน โครงการปรับปรุงบาํรุงดินและการจดัทาํระบบอนุรักษดิ์นและนํ้า เป็นตน้ 
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1 

การวเิคราะห์จัดทาํหน่วยทีด่ิน เพือ่วางแผนการใช้ทีด่ิน 

ลุ่มนํา้สาขาห้วยทบัเสลา (รหัส 1104) 

1. คาํนํา

ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตภูมิประเทศและสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ

มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แมว้า่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจะเป็นจุดแข็งของประเทศไทยมาแต่เดิม แต่ทิศทางการพฒันาประเทศของแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอดีตท่ีมุ่งใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อตอบสนองต่อ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลกั ทาํให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างส้ินเปลือง โดยไม่คาํนึงถึง

ขอ้จาํกดัของทรัพยากรธรรมชาติ การขยายตวัของภาคเศรษฐกิจไดเ้พิ่มปริมาณของเสียและมลพิษท่ีเกินขีด

ความสามารถในการฟ้ืนตวัของทรัพยากรธรรมชาติและการบาํบดัมลพิษของระบบนิเวศ จนส่งผลกระทบ

ต่อความสมดุลย ัง่ยนืของทุนทรัพยากรธรรมชาติท่ีเช่ือมโยงกบัการพฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบบัท่ี 5 จนถึงปัจจุบนั ไดใ้ห้ความสําคญัและมุ่งเนน้การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนืของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความย ัง่ยนือยา่งสมดุลทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจและ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตอ้งใชอ้ยา่งรู้คุณค่าและเต็มศกัยภาพ 

รวมทั้งการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสมอภาค แต่ในปัจจุบนัประเทศต้องเผชิญกับสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อความ

เป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง  จําเป็นต้องรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ 

เช่น ทรัพยากรดิน นํ้ าและป่าไม ้เป็นตน้ เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการวางแผนทางดา้นนโยบายและการปฏิบติั

ในทุกระดบั  

ทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัมากต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์เพราะท่ีดินเป็นแหล่ง

ท่ีรองรับกิจกรรมต่างๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน รวมถึงกิจกรรมทางดา้นการเกษตร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศไทย

ท่ีพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศใช้ทาํการเกษตร ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั ส่งผลให้

ทรัพยากรดินมีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อประเทศ ซ่ึงเม่ือมีการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรดินเป็น

เวลานานจะส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้ท่ีดินท่ีไม่ถูกต้อง 

ตามศกัยภาพ ขาดการปรับปรุงบาํรุงดินท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและขอ้จาํกดัของทรัพยากรดิน รวมทั้งจากการ

มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของการผลิต ทาํให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใน

ปริมาณท่ีมากข้ึน ขาดการพกัฟ้ืนของทรัพยากรดินและเกิดการตกคา้งของสารเคมีในดิน ซ่ึงอาจส่งผลต่อ

ผูบ้ริโภคได ้นอกจากนั้นการใชท่ี้ดินยงัส่งผลต่อการกร่อนของหนา้ดินท่ีเป็นปัญหาส่งผลกระทบในหลายๆ 

ดา้น ส่งผลใหก้ารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไม่ย ัง่ยนื โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูง 
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ดงันั้น การศึกษาถึงสถานภาพของทรัพยากรท่ีดินในพื้นท่ีท่ีศึกษาจึงมีความสําคญัเป็นอย่างมาก เพราะจะ

ช่วยให้เขา้ใจถึงสภาพปัญหาและนาํไปสู่การวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมตาม

ศกัยภาพของทรัพยากรดิน ช่วยให้สามารถป้องกนัปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและตรงกบัความตอ้งการของ

เกษตรกรในพื้นท่ีดงักล่าว 

การวางแผนการใช้ท่ีดินในระดบัลุ่มนํ้ าสาขานั้นเป็นการกาํหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์และการ

พฒันาดา้นการเกษตรให้เหมาะสมกบัทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการจดัการทรัพยากร

ท่ีดินในลุ่มนํ้ าสาขา ซ่ึงรายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแผนการใชท่ี้ดินลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลาในปี 2555 

โดยศึกษา วิเคราะห์และจัดทาํหน่วยท่ีดิน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินร่วมกับข้อมูลการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน และขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานสําหรับการวางแผนการใชท่ี้ดินในลุ่ม

นํ้าสาขาหว้ยทบัเสลา ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามศกัยภาพของทรัพยากรดิน รวมทั้งแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ี

มีสาเหตุจากตวัทรัพยากรดิน 

2. วตัถุประสงค์

2.1  เพื่อจดัทาํหน่วยที่ดินและวิเคราะห์สภาพปัญหาของทรัพยากรดินสาํหรับนาํไปใช้ในการ 

                     วางแผนการใชท่ี้ดิน 

2.2  เพื่อประเมินคุณภาพท่ีดินหรือความเหมาะสมของที่ดินสาํหรับพืชเศรษฐกิจในลุ่มนํ้าสาขา 

                   หว้ยทบัเสลา 

3. การตรวจเอกสารและอธิบายนามศัพท์

 3.1  ลุ่มนํ้า หมายถึง หน่วยของพื้นท่ีหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้ าโดยเฉพาะ มีขนาดตามความ

ตอ้งการของบุคคลและประเภทของการศึกษา คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ไดแ้บ่งพื้นท่ีประเทศไทย

ออกเป็นลุ่มนํ้าสาํคญั 25 ลุ่มนํ้าหลกั และแบ่งออกเป็น 254 ลุ่มนํ้าสาขา (สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํ้ าเพื่อ

การเกษตร, 2553) การรักษาพื้นท่ีลุ่มนํ้ าไม่ให้เส่ือมโทรมต้องมีการจดัการอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

โดยเป้าหมายหลกัในการจดัการลุ่มนํ้า คือ การผสมผสานหลกัการทางวิชาการและการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการท่ีจะใหพ้ื้นท่ีลุ่มนํ้ามีทรัพยากรไวใ้ชอ้ยา่งย ัง่ยืน มีปริมาณนํ้ าท่ีเพียงพอต่อการใช ้มีระยะเวลาการไหล

ท่ีเหมาะสมและสมํ่าเสมอ มีคุณภาพนํ้าท่ีดีเหมาะสมต่อการอุปโภคและบริโภค การควบคุมการพงัทลายของดิน 

การลดความเสียหายจากอุทกภยั รวมทั้งการใชท้รัพยากรในลุ่มนํ้าอยา่งถูกตอ้งตามหลกัอนุรักษ ์(เกษม, 2553) 

 3.2  พืน้ทีลุ่่มนํา้ หมายถึง พื้นท่ีซ่ึงลอ้มรอบดว้ยสันปันนํ้ า เป็นพื้นท่ีรับนํ้ าฝนของแม่นํ้ าสายหลกัใน

ลุ่มนํ้ านั้นๆ เม่ือฝนตกลงมาในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าจะไหลออกสู่ลาํธารสายยอ่ยๆ แลว้รวมกนัออกสู่ลาํธารสายใหญ่ 

และรวมกนัออกสู่แม่นํ้าสายหลกัจนไหลออกปากนํ้าในท่ีสุด (คาํรณ, 2551) 
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3.3  การสํารวจดิน คือ การใชว้ิธีการศึกษาทางสนามและขอ้สนเทศจากแหล่งต่างๆ มาประมวลเขา้

ดว้ยกนัเพื่อแจกแจง ให้คาํจาํกดัความและจาํแนกชนิดต่างๆ ของดิน แบ่งขอบเขตบริเวณท่ีดินแตกต่างกนั

เป็นหน่วยดิน ซ่ึงอาจจะเป็นหน่วยเด่ียวหรือหน่วยผสมบนแผนท่ีดินและแปลความหมายข้อมูลต่างๆ 

ท่ีรวบรวมไดจ้ากการสํารวจ เพื่อวตัถุประสงคอ์นัเป็นประโยชน์ การสํารวจดินท่ีสมบูรณ์ตอ้งประกอบดว้ย 

แผนท่ีดินและรายงานการสํารวจดินท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัชนิด ลกัษณะของดิน และการแปลความหมาย

หน่วยพื้นท่ีต่างๆ ท่ีปรากฏอยูบ่นแผนท่ี (คณาจารยภ์าควชิาปฐพีวทิยา, 2544) 

 3.4  หน่วยแผนที่ดิน หมายถึง ชนิดหรือกลุ่มของดินท่ีเขียนขอบเขตแสดงไวใ้นแผนท่ีดินนั้นๆ หน่วย

แผนท่ีดินจะมีช่ือ ซ่ึงอาจจะเป็นช่ือทางการจาํแนกชนิดของดินตามระบบใดระบบหน่ึง หรืออาจจะเป็นช่ือท่ีใช้

เฉพาะทางการสํารวจท่ีแสดงให้เห็นภาพพจน์ของสภาพธรรมชาติเชิงภูมิศาสตร์ของบริเวณนั้ นๆ ท่ีมี

ความหมายเก่ียวขอ้งกบัดินพอท่ีจะนาํมาแปลความหมายเพื่อใชป้ระโยชน์ได ้(เอิบ, 2548) ในหน่วยแผนท่ีดิน

หน่ึงๆ จะประกอบดว้ยชุดดินหน่ึงชนิดหรือมากกวา่ ซ่ึงแบ่งออกไดด้งัน้ี 

  3.4.1 หน่วยดินเด่ียว (soil consociation) เป็นหน่วยแผนท่ีท่ีประกอบดว้ยหน่วยจาํแนกดินเด่ียว 

หรือหน่วยพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด (miscellaneous areas) เป็นส่วนใหญ่โดยอย่างน้อยท่ีสุดจะตอ้งมีปริมาณเน้ือท่ี

มากกวา่คร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีท่ีปรากฏอยูบ่นแผนท่ีในแต่ละขอบเขต 

  3.4.2 หน่วยดินสัมพนัธ์ (soil association) เป็นหน่วยแผนท่ีท่ีภายในขอบเขตนั้น ๆ มีดินตั้งแต่ 2 

ชนิดข้ึนไป หรือดินกบัพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ซ่ึงจะเกิดควบคู่กนัเสมอ แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัในเร่ืองของมาตราส่วน

แผนท่ีจึงไม่อาจแยกขอบเขตออกจากกนัได ้โดยปกตกจะกาํหนดไวท่ี้มาตราส่วน 1:24,000 หรือ มาตราส่วนท่ี

เล็กกวา่ การให้ช่ือหน่วยแผนท่ีจะใชช่ื้อของดินหรือท่ีดินอ่ืน ๆ ท่ีพบ เป็นช่ือหน่วยแผนท่ี โดยช่ือดินหรือพื้นท่ี

เบ็ดเตล็ดท่ีมีเน้ือท่ีมากจะเขียนนาํหน้า หากเขียนเป็นสัญลกัษณ์จะใช้เคร่ืองหมาย “ / ” คัน่ และจะตอ้งแสดง

สัดส่วนของดินหรือท่ีดินอ่ืน ๆ ท่ีพบในขอบเขตนั้น ๆ ดว้ย เช่น A/B สัดส่วน 60/40 เป็นตน้  

  3.4.3 หน่วยดินเชิงซ้อน (soil complex) เป็นหน่วยแผนท่ีท่ีภายในขอบเขตนั้น ๆ มีดินตั้งแต่ 2 

ชนิดข้ึนไป หรือดินกบัพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด เช่นเดียวกบัหน่วยดินสัมพนัธ์ แมว้่ามาตราส่วนของแผนท่ีจะใหญ่ข้ึน 

(1:24,000 หรือ มาตราส่วนใหญ่กวา่) ก็ยงัไม่สามารถแยกขอบเขตของดินหรือพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดเหล่านั้นออกจาก

กนัได้ อาจจะเน่ืองจากการเกิดมีความซับซ้อน การให้ช่ือหน่วยแผนท่ีจะใช้ช่ือของดินหรือพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด

ทั้งหมดท่ีพบ เป็นช่ือของหน่วยแผนท่ี โดยดินหรือพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดท่ีมีเน้ือท่ีมากจะเขียนนาํหนา้และเรียงกนัไป

ตามลาํดบั หากเขียนเป็นสัญลกัษณ์จะใชเ้คร่ืองหมาย “ - ” คัน่ และตอ้งแสดงสัดส่วนของดินหรือท่ีดินอ่ืน ๆ 

ท่ีพบดว้ย เช่น A-B สัดส่วน 60-40 เป็นตน้ 
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  3.4.4 หน่วยศกัยเ์สมอ (undifferentiated groups) เป็นหน่วยแผนท่ีท่ีภายในขอบเขตนั้น ๆ มีดิน

ตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป แต่ดินทั้งหมดนั้นไม่มีความแตกต่างในดา้นของการนาํไปใชป้ระโยชน์และการจดัการดิน 

จึงไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งแยกขอบเขตออกจากกนั การให้ช่ือหน่วยแผนท่ีดินจะใช้ช่ือของดินทั้งหมด โดย

ดินท่ีมีเน้ือท่ีมากจะเขียนนาํหน้าและเรียงลาํดบักนัไปตามลาํดบั หากเขียนเป็นสัญลกัษณ์จะใช้เคร่ืองหมาย                 

“ & ”  คัน่ และแสดงสัดส่วนของดินท่ีพบดว้ย เช่น A&B สัดส่วน 60&40 เป็นตน้ 

3.5  กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนท่ีดินท่ีกรมพฒันาท่ีดินพฒันาข้ึนมา โดยการรวมชุดดินท่ีมี

ลกัษณะ สมบติัและศกัยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจดัการดินท่ีคลา้ยคลึงกนัมาไวเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั 

เพื่อประโยชน์ในการให้คาํแนะนาํ การตรวจสอบลกัษณะดิน การใชท่ี้ดินและการจดัการดินท่ีเหมาะสม ได้

จดัจาํแนกเป็น 62 กลุ่มชุดดินดว้ยกนั โดยแบ่งตามสภาพท่ีพบออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได ้2 กลุ่ม ไดแ้ก่ (สํานกั

สาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน, 2548) 

  3.5.1  กลุ่มชุดดินในพื้นท่ีลุ่ม พบในบริเวณท่ีลุ่ม การระบายนํ้ าของดินเลวมาก เลว หรือค่อนขา้งเลว 

มกัมีนํ้าแช่ขงัในฤดูฝน ไม่เหมาะสาํหรับเพาะปลูกพืชไร่ ไมผ้ลและไมย้นืตน้ ประกอบดว้ยกลุ่มชุดดินดงัต่อไปน้ี 

1) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินเหนียว ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 1 3 4 5 6 และ 7

2) กลุ่มชุดดินท่ีมีการยกร่อง ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 8

3) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินเปร้ียวจดั ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 2 9 10 11 และ 14

4) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินเลนชายทะเลในท่ีลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 12 และ 13

5) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินทรายแป้ง ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 15 และ 16

6) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินร่วนละเอียด ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 17 และ 18

7) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินร่วนหยาบ ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 19 21 22 และ 59

8) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินเคม็ ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 20

9) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินทราย ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 23 และ 24

10) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินต้ืน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 25

11) กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินอินทรีย ์ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 57 และ 58

  3.5.2  กลุ่มชุดดินในพื้นท่ีดอน พบในบริเวณพื้นท่ีดอน หมายถึง ดินท่ีไม่มีนํ้าแช่ขงั มีการระบายนํ้าดี 

ดีปานกลาง ค่อนขา้งมาก หรือมากเกินไป สภาพพื้นท่ีอาจเป็นท่ีราบเรียบ ลูกคล่ืน หรือเนินเขา ใชป้ลูกพืชไร่ 

ไมผ้ลและไมย้นืตน้ ซ่ึงตอ้งการนํ้านอ้ย ประกอบดว้ยกลุ่มชุดดินดงัต่อไปน้ี 
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     1)  กลุ่มชุดดินท่ีอยูใ่นเขตดินแหง้ 

      1.1)  กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินเหนียว ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 28 29 30 และ 31 

      1.2)  กลุ่มชุดดินท่ีเป็นทรายแป้งหรือดินร่วนหยาบริมแม่นํ้าหรือตะกอนนํ้าพารูปพดั 

                                        ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 33 และ 38 

      1.3)  กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินร่วนละเอียด ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 35 และ 36 

      1.4)  กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินร่วนหยาบ ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 37 40 และ 60 

      1.5)  กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินทราย ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 41 และ 44 

      1.6)  กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินต้ืนถึงชั้นลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี    

                                         46 48 และ 49 

      1.7)  กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินต้ืนถึงชั้นหินพื้น ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 47 

      1.8)  กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินต้ืนถึงชั้นมาร์ลหรือกอ้นปูน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 52 

      1.9)  กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินลึกปานกลาง ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 54 55 และ 56  

      1.10)  กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินดาดเชิงเขา ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 61 

     2)  กลุ่มชุดดินท่ีอยูใ่นเขตดินช้ืน 

      2.1)  กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินเหนียว ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 26 และ 27  

      2.2)  กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินร่วนหรือดินทรายแป้งริมแม่นํ้า ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 32 

      2.3)  กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินร่วนละเอียด ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 34 

      2.4)  กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินร่วนหยาบ ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 39 

      2.5)  กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินทราย ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 42 และ 43 

      2.6)  กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินต้ืนถึงชั้นลูกรัง กอ้นกรวดหรือเศษหิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 45  

      2.7)  กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินต้ืนถึงชั้นหินพื้น ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 51 

      2.8)  กลุ่มชุดดินท่ีเป็นดินลึกปานกลาง ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 50 และ 53 

     3)  กลุ่มชุดดินท่ีมีความลาดชนัสูง 

     กลุ่มชุดดินท่ีมีความลาดชนัมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต ์ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 62  

 3.6  หน่วยที่ดิน เป็นการจดัรวมแผนท่ีดินท่ีไดจ้ากการศึกษาคุณลกัษณะของดินให้ครอบคลุมใน

ด้านการจัดการ เพื่อจดัเป็นหน่วยพื้นท่ีท่ีมีสมบติัเฉพาะของดินนั้นๆ และหน่วยท่ีดินดังกล่าวน้ี จะถูก

นาํมาใชใ้นการวางแผนการใชท่ี้ดินต่อไป (สาํนกันโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน, 2553) 

 3.7  การจัดรูปทีด่ิน หมายถึง การดาํเนินงานพฒันาท่ีดินท่ีใชเ้พื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ทัว่ถึงท่ีดิน

ทุกแปลง เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตน้ทุนการผลิต โดยทาํการรวบรวมท่ีดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกนั                

เพื่อวางผงัจดัรูปท่ีดินเสียใหม่ การจดัระบบชลประทานและการระบายนํ้ า การจดัสร้างถนนหรือทางลาํเลียง
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ในไร่นา การปรับระดบัพื้นท่ีดิน การบาํรุงดิน การวางแผนการผลิต และการจาํหน่ายผลิตผลการเกษตร             

รวมตลอดถึงการแลกเปล่ียน การโอน การรับโอนสิทธิในท่ีดิน การให้เช่าซ้ือท่ีดิน และการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั

การจดัรูปท่ีดิน ตลอดจนการจดัเขตท่ีดินสาํหรับท่ีอยูอ่าศยั (กรมชลประทาน, 2552) 

 3.8  คุณภาพที่ดิน (Land Quality : LQ) คือ สมบติัของดินท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของพืช อาจประกอบไปดว้ยลกัษณะท่ีดินตวัเดียวหรือหลายตวัก็ได ้คุณภาพท่ีดินมีทั้งหมด 25 ชนิด 

ไดแ้ก่ ความเขม้ของแสงอาทิตย ์(u) อุณหภูมิ (t) ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (m) ความเป็นประโยชน์

ของออกซิเจนต่อรากพืช (o) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) 

สภาวะการหยัง่ลึกของราก (r) สภาวะท่ีมีผลต่อการงอกของเมล็ด (g) ความช้ืนในอากาศท่ีมีผลต่อการ

เจริญเติบโต (h) สภาวะการสุกแก่ (i) ความเสียหายจากนํ้าท่วม (f) ความเสียหายจากภูมิอากาศ (c) การมีเกลือ

มากเกินไป (x) สารพิษ (z) โรคและศตัรูพืช (p) สภาวะการเขตกรรม (k) ศกัยภาพการใช้เคร่ืองจกัร (w) 

สภาวะสาํหรับการเตรียมท่ีดิน (v) สภาวะสาํหรับการกกัเก็บและแปรรูป (q) สภาวะท่ีมีผลต่อเวลาให้ผลผลิต 

(y) การเขา้ถึงพื้นท่ี (a) ขนาดของหน่วยศกัยภาพการจดัการ (b) ท่ีตั้ง (l) ความเสียหายจากการกดักร่อน (e) 

และความเสียหายจากการแตกทาํลาย (d) แต่ในความเป็นจริงอาจนาํมาใช้เพียงไม่ก่ีชนิดข้ึนอยู่กบัความ

พร้อมของขอ้มูล ความแตกต่างของภูมิภาค และระดบัความรุนแรงของลกัษณะดินท่ีมีผลต่อผลผลิต รวมทั้ง

ชนิดของพืชและความตอ้งการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (บณัฑิต และคาํรณ, 2542) 

 3.9  การประเมินคุณภาพที่ดิน (land evaluation) เป็นการพิจารณาศกัยภาพของทรัพยากรท่ีดินต่อ

การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ ในระดบัการจดัการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงในปัจจุบนัไดน้าํเอาวิธีการประเมิน

คุณภาพท่ีดินของ FAO Framework ปี 1983 เขา้มาใช้ เน่ืองจากสามารถใชไ้ดก้บัทุกระดบัมาตราส่วนของ

การสาํรวจและสามารถตอบวตัถุประสงคไ์ดเ้ท่ียงตรงในทุกระดบัของการสาํรวจ (บณัฑิต และคาํรณ, 2542) 

 3.10  การประเมินคุณภาพที่ดินทางด้านคุณภาพ (qualitative land evaluation) เป็นการประเมิน

เชิงกายภาพวา่ท่ีดินนั้น มีความเหมาะสมมากหรือนอ้ยเพียงใดต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินดา้นต่างๆ ซ่ึงคุณภาพ

ของท่ีดินท่ีนาํมาประเมิน สาํหรับประเทศไทยมี 13 ชนิด (บณัฑิต และคาํรณ, 2542) ลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลา

นั้น ใชคุ้ณภาพท่ีดินมาประเมิน ไดแ้ก่  

   1)  ความเขม้ของแสงอาทิตย ์(u : radiation regime) คุณลกัษณะของท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน ไดแ้ก่ 

ค่าความยาวของช่วงแสง เพราะมีผลโดยตรงต่อการออกดอกของพืช พืชแต่ละชนิดมีความตอ้งการความยาว

ของช่วงแสงท่ีมีอิทธิพลต่อการออกดอกแตกต่างกนัไป พืชบางชนิดตอ้งการช่วงแสงสั้ นถึงจะออกดอก           

บางชนิดตอ้งการช่วงแสงยาว แต่บางชนิดแสงไม่มีอิทธิพลต่อการออกดอก ค่าความยาวของช่วงแสงจะ

แตกต่างกนัออกไปตามจุดท่ีตั้งบนเส้นรุ้งในแต่ละช่วงเดือน 
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2) ระบอบอุณหภูมิ (t : temperature regime) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน ไดแ้ก่ ค่าอุณหภูมิ

เฉล่ียในฤดูปลูก เพราะอุณหภูมิมีผลต่อการงอกของเมล็ด ต่อการออกดอกของพืชบางชนิด และมีส่วน

สัมพนัธ์กบักระบวนการสังเคราะห์แสง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช  

3) ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (m : moisture availability) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็น

ตวัแทน ได้แก่ ระยะเวลาการท่วมขงัของนํ้ าในฤดูฝน ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียในรอบปีหรือความตอ้งการนํ้ า

ในช่วงการเจริญเติบโตของพืช นอกจากน้ี ควรพิจารณาถึงการกระจายของนํ้ าฝนในแต่ละพื้นท่ีและลกัษณะ

ของเน้ือดิน ซ่ึงมีผลทางออ้มในเร่ืองความจุในการอุม้นํ้าท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 

ค่าเปรียบเทียบเน้ือดินกบัความจุในการอุม้นํ้า

ความจุในการอุ้มนํา้    เนือ้ดิน 

1) ตํ่ามาก ดินทราย (ดินทรายเน้ือหยาบ) 

2) ตํ่า ดินทรายปนดินร่วน (ดินทรายเน้ือละเอียด) 

3) ปานกลาง ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนปนทราย 

4) สูง ดินเหนียวปนทรายแป้ง ดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว 

ดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย (ดินร่วนและดินเหนียว) 

5) สูงมาก ดินทรายแป้ง ดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนเหนียวปน 

ทรายแป้ง ดินร่วนปนทรายละเอียดมาก (ดินทรายแป้ง 

  และดินร่วนปนทรายละเอียดมาก) 

ชั้นมาตรฐานความจุในการอุม้นํ้า 

ช้ันมาตรฐาน      เซนติเมตร/เซนติเมตรของดิน 

1) ตํ่ามาก < 0.05 

2) ตํ่า 0.05-0.10 

3) ปานกลาง 0.10-0.15 

4) สูง 0.15-0.20 

5) สูงมาก > 0.20 

   ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกลงมาในแต่ละพื้นท่ี จะมีส่วนหน่ึงซึมซาบลงไปในดินสู่เบ้ืองล่าง เม่ือดิน

อ่ิมดว้ยนํ้าแลว้ส่วนท่ีเหลือจะไหลบ่าออกไปจากพื้นท่ี ปริมาณนํ้าฝนท่ีเหลืออยูใ่นดิน ซ่ึงพืชสามารถนาํไปใช้

ประโยชน์ได ้เรียกวา่ effective rainfall จากรายงานของ Kud Reservoir Project ไดแ้สดงวิธีประเมินหาค่า 

Effective Rainfall จากปริมาณนํ้าฝนท่ีตกลงมาในแต่ละเดือนดงัน้ี 
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     จํานวนนํา้ฝนรายเดือน     effective rainfall (เปอร์เซ็นต์) 

       < 10  มิลลิเมตร       0  

       11-100 มิลลิเมตร       80 

       101-200 มิลลิเมตร       70 

       201-250 มิลลิเมตร       60 

       251-300 มิลลิเมตร       55 

       > 300  มิลลิเมตร       50 

    ค่าของ Effective Rainfall ท่ีคาํนวณหาไดใ้นช่วงฤดูปลูกพืช จะมีค่าใกลเ้คียงกบั water in 

growing period 

   4)  ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (o : oxygen availability) คุณลกัษณะท่ีดินท่ี

เป็นตวัแทน ได้แก่ สภาพการระบายนํ้ าของดิน ทั้งน้ีเพราะพืชโดยทัว่ไป รากพืชต้องการออกซิเจนใน

ขบวนการหายใจ ดงันั้น เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัของดินท่ีมีสภาพการระบายนํ้าดี จะมีการถ่ายเทอากาศระหวา่ง

เหนือผวิดินกบัภายในดินไดดี้ ส่วนในดินท่ีมีสภาพการระบายนํ้ าเลว การถ่ายเทอากาศเป็นไปไดน้อ้ย ทาํให้

ปริมาณก๊าซออกซิเจนในดินท่ีถูกรากพืชดูดไปมีปริมาณลดลง ในขณะท่ีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในดินท่ีได้

จากกระบวนการหายใจเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะมีผลกระทบกระเทือนต่อการเจริญเติบโตของรากพืชและอาจตายไดใ้น

สภาวะท่ีรากพืชขาดก๊าซออกซิเจนอยา่งรุนแรง และเป็นเวลานานพอ 

    สําหรับพืชไร่และไม้ผลไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพท่ีมีการแช่ขังของนํ้ าเป็น

เวลานานตั้งแต่ 5-14 วนัข้ึนไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิดของพืช ในสภาพนํ้ าแช่ขงัปริมาณก๊าซออกซิเจนในดินมี

นอ้ยมากหรือไม่มี รากพืชจะขาดออกซิเจนอยา่งรุนแรงและถา้เป็นเวลานานพอพืชท่ีปลูกอาจจะตายได ้

    สําหรับข้าวชอบสภาพท่ีมีการแช่ขังของนํ้ าเป็นระยะเวลายาวนาน ต้องการดินท่ีมี 

การระบายนํ้ าเลว ทั้งน้ีเพราะขา้วมีอวยัวะพิเศษท่ีสามารถดูดก๊าซออกซิเจนจากนํ้ าท่ีแช่ขงั จึงทาํให้สามารถ

เจริญเติบโตไดดี้ 

    ชั้นมาตรฐานการระบายนํ้า  

    1) การระบายนํ้าเลวมาก (very poorly drained)  

    2) การระบายนํ้าเลว (poorly drained) 

    3) การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว (somewhat poorly drained) 

    4) การระบายนํ้าดีปานกลาง (moderately well drained) 

    5) การระบายนํ้าดี (well drained) 

    6) การระบายนํ้ามากเกินไป (excessively drained)  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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5) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s : nutrient availability) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็น

ตวัแทน ไดแ้ก่ ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน ในท่ีน้ีจะพิจารณาเฉพาะธาตุอาหารหลกั คือ ธาตุไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ซ่ึงเป็นธาตุอาหารหลกัท่ีสาํคญัต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด ประกอบกบั

การพิจารณาถึงปฏิกิริยาดิน ซ่ึงมีผลต่อลกัษณะทางเคมีของธาตุอาหารพืชในดินท่ีจะอยูใ่นรูปท่ีพืชสามารถ

นาํธาตุนั้นไปใชไ้ดห้รือไม่ นอกจากนั้นแลว้ปฏิกิริยาดินจะมีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรียดิ์น ซ่ึงมีส่วนสําคญั

ในขบวนการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุดว้ย 

ชั้นมาตรฐานปริมาณอินทรียวตัถุ 

ช้ันมาตรฐาน  อนิทรียวตัถุ (เปอร์เซ็นต์) 

1) ตํ่ามาก < 0.5 

2) ตํ่า 0.5-1.0 

3) ค่อนขา้งตํ่า 1.0-1.5 

4) ปานกลาง 1.5-2.5 

5) ค่อนขา้งสูง 2.5-3.5 

6) สูง 3.5-4.5 

7) สูงมาก > 4.5 

ชั้นมาตรฐานปริมาณไนโตรเจน 

ช้ันมาตรฐาน  ปริมาณไนโตรเจน (เปอร์เซ็นต์) 

1) ตํ่ามาก < 0.10 

2) ตํ่า 0.10-0.20 

3) ปานกลาง 0.20-0.50 

4) สูง 0.50-0.75 

5) สูงมาก > 0.75 

ชั้นมาตรฐานความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

1) ความอุดมสมบูรณ์ตํ่ามาก (VL)

2) ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า (L)

3) ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง (M)

4) ความอุดมสมบูรณ์สูง (H)

5) ความอุดมสมบูรณ์สูงมาก (VH)

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ชั้นมาตรฐานปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (Bray No. 2) 

ช้ันมาตรฐาน    ฟอสฟอรัสทีเ่ป็นประโยชน์ (ppm) 

1) ตํ่ามาก < 3 

2) ตํ่า 3-6 

3) ตํ่าปานกลาง 6-10 

4) ปานกลาง 10-15 

5) ค่อนขา้งสูง 15-25 

6) สูง 25-45 

7) สูงมาก > 45 

ชั้นมาตรฐานปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ (Ammonium Acetate) 

ช้ันมาตรฐาน    โพแทสเซียมทีเ่ป็นประโยชน์ (ppm) 

1) ตํ่ามาก < 30 

2) ตํ่า 30-60 

3) ปานกลาง 60-90 

4) สูง 90-120 

5) สูงมาก > 120 

ชั้นมาตรฐานของปฏิกิริยาดิน (1 : 1 นํ้า) 

ช้ันมาตรฐาน  ค่าปฏิกริิยาดิน (pH) 

1) กรดรุนแรงมากท่ีสุด (ultra acid) < 3.5 

2) กรดรุนแรงมาก (extremely acid) 3.5-4.5 

3) กรดจดัมาก (very strongly acid) 4.6-5.0 

4) กรดจดั (strongly acid) 5.1-5.5 

5) กรดปานกลาง (moderately acid) 5.6-6.0 

6) กรดเล็กนอ้ย (slightly acid) 6.1-6.5 

7) กลาง (neutral) 6.6-7.3 

8) ด่างเล็กนอ้ย (slightly alkaline) 7.4-7.8 

9) ด่างปานกลาง (moderately alkaline) 7.9-8.4 

10) ด่างจดั (strongly alkaline) 8.5-9.0 

11) ด่างจดัมาก (very strongly alkaline) > 9.0 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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   6)  ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n : nutrient retention capacity) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็น

ตวัแทน ไดแ้ก่ ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนและอตัราร้อยละความอ่ิมตวัดว้ยเบส โดยปัจจยัทั้งสองน้ีมีผล

ทางออ้มต่อการเจริญเติบโตของพืชในเร่ืองของปริมาณธาตุอาหารท่ีดินสามารถดูดยึดและการปลดปล่อย

ธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 

    ชั้นมาตรฐานของความจุแลกเปล่ียนแคตไอออน (C.E.C.) 

        ช้ันมาตรฐาน    มิลลกิรัม/100 กรัมดิน 

        1) ตํ่ามาก      < 3 

        2) ตํ่า        3-5 

        3) ตํ่าปานกลาง     5-10 

        4) ปานกลาง      10-15 

        5) ค่อนขา้งสูง     15-20 

        6) สูง        20-30 

        7) สูงมาก      > 30 

    ชั้นมาตรฐานของอตัราร้อยละความอ่ิมตวัดว้ยเบส (%B.S) 

         ช้ันมาตรฐาน    ร้อยละของความอิม่ตัวเบส 

        1) ตํ่า        < 35 

        2) ค่อนขา้งตํ่า     35-50 

        3) ปานกลาง      50-70 

        4) สูง        > 75 

   7)  สภาวะการหยัง่ลึกของราก (r : rooting conditions) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน ไดแ้ก่ 

ความลึกของดิน ความลึกของระดบันํ้ าใตดิ้นและชั้นการหยัง่ลึกของราก (ตารางท่ี 1) ความลึกของดินจะมี

ส่วนสัมพนัธ์กบัความลึกของระบบรากพืชในการหยัง่ เพื่อหาอาหารและยึดลาํต้น ดินท่ีมีความลึกมาก

โอกาสท่ีรากจะเจริญเติบโตก็เป็นไปไดง่้าย นอกจากน้ีระดบันํ้ าใตดิ้นจะเป็นตวัควบคุมการเจริญเติบโตของ

รากพืชดว้ย ถ้าระดบันํ้ าใตดิ้นต้ืน โอกาสท่ีรากพืชจะเจริญเติบโตไปสู่เบ้ืองล่างก็เป็นไปได้ยากเพราะดิน

ขา้งล่างจะขาดออกซิเจน 

    ชั้นมาตรฐานความลึกของดิน 

        ช้ันมาตรฐาน     ความลกึ (เซนติเมตร) 

        1) ต้ืนมาก      < 25 

        2) ต้ืน        25-50 

        3) ลึกปานกลาง     50-100 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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4) ลึก 100-150 

5) ลึกมาก > 150 

   ความยากง่ายต่อการหยัง่ลึกของรากในดิน มีปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ลักษณะเน้ือดิน 

โครงสร้าง การเกาะตวัของดินและปริมาณกรวดหรือเศษหินท่ีพบในหนา้ตดัดิน 

8) ความเสียหายจากนํ้ าท่วม (f : flood hazard) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน ไดแ้ก่ จาํนวน

คร้ังท่ีนํ้ าท่วมในรอบช่วงปีท่ีกําหนดไว้ หมายถึง พืชได้รับความเสียหายจากการท่ีนํ้ าท่วมบนผิวดิน 

ชัว่ระยะเวลาหน่ึง หรือเป็นนํ้าท่ีมีการไหลบ่า การท่ีนํ้าท่วมขงัจะทาํให้ดินขาดออกซิเจน ส่วนนํ้ าท่ีไหลบ่าจะ

ทาํให้รากพืชไดรั้บความกระทบกระเทือน หรือรากอาจหลุดพน้ผิวดินข้ึนมาได ้ความเสียหายจากนํ้ าท่วม

ไม่ใช่จะเกิดกบัพืชเท่านั้น แต่ยงัทาํความเสียหายใหก้บัดินและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

ท่ีดิน 

ชั้นมาตรฐานความเสียหายจากนํ้าท่วม 

ช้ันมาตรฐาน  ความถี่ในการเกดินํา้ท่วม 

1) ตํ่า 10 ปีข้ึนไปเกิด 1 คร้ัง 

2) ค่อนขา้งตํ่า 6-9 ปีเกิด 1 คร้ัง 

3) ปานกลาง 3-5 ปีเกิด 1 คร้ัง 

4) สูง 1-2 ปีเกิด 1 คร้ัง 

9) การมีเกลือมากเกินไป (x : excess of salts) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน ไดแ้ก่ ปริมาณ

เกลืออิสระท่ีสะสมมากเกินพอจนเป็นอนัตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช มีอตัราร้อยละของโซเดียมท่ี

แลกเปล่ียนได ้< 15 เปอร์เซ็นต ์หรือความเค็มท่ีมีอิทธิพลท่ีทาํความเสียหายให้กบัพืชโดยขบวนการออสโมซิส 

กล่าวคือ ถา้มีเกลือสะสมในดินมาก ปริมาณนํ้ าในรากพืชและตน้พืชจะถูกดูดออกมาทาํให้ตน้พืชขาดนํ้ า 

ถา้ความเค็มมีระดบัสูงมากอาจทาํให้พืชตายได ้พืชแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการทนทานต่อปริมาณ

เกลือแตกต่างกนัออกไป เช่น ฝ้ายมีความทนทานสูงมากถึง 10-16 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร องุ่น ขา้ว ขา้วโพด 

ถัว่ต่างๆ มะเขือเทศ มีความทนทานปานกลางประมาณ 4-10 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร สําหรับส้ม มะนาว ออ้ย 

มีความทนทานตํ่ามาก ประมาณ 2-4 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร 

10) สารพิษ (z : soil toxicities) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน ไดแ้ก่ ระดบัความลึกของชั้น

จาโรไซต ์ ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาดิน ทาํใหดิ้นเป็นกรดจดัมาก ปริมาณซลัเฟตของเหล็ก และอะลูมิเนียม

ในดินจะสูงมากจนเป็นพิษต่อพืช 

11) สภาวะการเขตกรรม (k : soil workability) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน ไดแ้ก่ ชั้นความ

ยากง่ายในการเขตกรรม ซ่ึงอาจหมายถึงการไถพรวนโดยใชเ้คร่ืองจกัรหรือสัตวห์รือเคร่ืองมืออ่ืนๆ ก็ได ้ชั้นระดบั

ความยากง่ายในการไถพรวนใชม้าตรฐานเดียวกนักบัการจดัลาํดบัความหยัง่ลึกของราก แต่ใชเ้ฉพาะบนดินเท่านั้น  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่1  การจดัลาํดบัชั้นในการหยัง่ลึกของรากหรือสภาวะการเขตกรรม 

 

ช้ันสําหรับการหยัง่ลกึของรากหรือสภาวะการเขตกรรม 

1 2 3 4 

ง่าย ปานกลาง ยาก ยากมาก 

การเกาะตวั ร่วนซุย ร่วนซุยมาก ดินหลุ่ยไม่เกาะตวั คงทน คงทนมาก คงทนมาก คงทน

มากท่ีสุด 

คงทนมากท่ีสุด 

โครงสร้าง ทุกแบบ ทุกแบบ - ทรงเหล่ียมขนาดปานกลาง 

หรือขนาดเลก็ท่ีเกาะตวัเป็น

กอ้นดีปานกลางหรือดี 

- กลมทึบหรือกลมพรุนทุก

แบบ 

- ทรงเหล่ียมขนาดหยาบหรือ

หยาบมาก 

- ทรงแท่งหวัตดัหรือหวัมนทุก

แบบ หรือแบบแผน่ ไม่มี

โครงสร้าง 

ทุกแบบ - ทรงเหล่ียมขนาดหยาบหรือ

หยาบมาก 

- ทรงแท่งหวัตดัหรือหวัมน 

ไม่มีโครงสร้าง 

อ่ืนๆ    หนา้ตดัดินเม่ือแหง้ยากต่อการขดุ แปรรูปได ้แขง็มากหรือ

เหนียวมากเม่ือเปียก ดินแขง็

มากเม่ือแหง้  

เน้ือดิน ดินทราย ดินทรายปนดินร่วน ดินร่วน 

ดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวประเภท

ท่ีมีแร่ดินเหนียวเป็นเคโอลิไนต ์และ

เซสควอิอกไซด ์ 

เน้ือดินตั้งแต่ ดินร่วนปนทรายถึงดิน

เหนียว 

เกือบทั้งหมดเป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย 

และบางประเภทท่ีเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย 

ดินเหนียว ดินเหนียวจดั 

ทีม่า: ดดัแปลงจากบณัฑิต และคาํรณ (2542) 

 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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   12)  ศกัยภาพการใชเ้คร่ืองจกัร (w : potential for Mechanization) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็น

ตวัแทน ไดแ้ก่ ความลาดชนัของพื้นท่ี ปริมาณหินโผล่ ปริมาณกอ้นหิน และการมีเน้ือดินเหนียวจดั ซ่ึงปัจจยั

อาจเป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนโดยเคร่ืองจกัร (ตารางท่ี 2) 

    ชั้นมาตรฐานความลาดชนั 

        ช้ันมาตรฐาน     ความลาดชัน (เปอร์เซ็นต์) 

        A : ราบเรียบ        0-2 

        B : ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย   2-5 

        C : ลูกคล่ืนลอนลาด     5-12 

        D : ลูกคล่ืนลอนชนั      12-20 

        E : เนินเขา        20-35 

        F : สูงชนั         35-50 

        G : สูงชนัมาก       50-75 

        H : สูงชนัมากท่ีสุด       > 75 

    ชั้นมาตรฐานหินโผล่ 

        ช้ันมาตรฐาน     ค่าสูงสุด (เปอร์เซ็นต์) 

        1) ปริมาณเล็กนอ้ย     1 

        2) ปริมาณปานกลาง     4 

        3) ปริมาณค่อนขา้งมาก    10 

        4) ปริมาณมาก      25 

        5) พื้นหินโผล่      > 25 

    ชั้นมาตรฐานปริมาณกอ้นหิน 

        ช้ันมาตรฐาน     ค่าสูงสุด (เปอร์เซ็นต์) 

        1) ปริมาณเล็กนอ้ย     1 

        2) ปริมาณปานกลาง     5 

        3) ปริมาณค่อนขา้งมาก    15 

        4) ปริมาณมาก      40 

        5) พื้นหินกอ้น      > 40 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่2  การจดัลาํดบัชั้นศกัยภาพการใชเ้คร่ืองจกัร 

คุณลกัษณะของดนิ หน่วย 
ช้ันศักยภาพฯ 

น้อยมาก ปานกลาง มาก รุนแรง รุนแรงมากทีสุ่ด 

ความลาดชนั % < 5 5-12 12-35 35-50 > 50 

หินพ้ืนโผล่ % 1 4 10 25 > 25 

หินกอ้น (หินบน) % 1 5 15 40 > 40 

ดินเหนียวจดั - ไม่มี ไม่มี มี/ไม่มี มี/ไม่มี มี/ไม่มี 

ทีม่า: บณัฑิต และคาํรณ (2542) 

   13)  ความเสียหายจากการกดักร่อน (e : erosion hazard) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน ไดแ้ก่ 

ความลาดชนัของพื้นท่ีและปริมาณดินท่ีสูญเสีย พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูงโอกาสท่ีดินจะถูกกดักร่อนก็เป็นไป

ไดง่้ายข้ึน เม่ือผวิหนา้ดินถูกกดักร่อน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลของนํ้ า ดินจะถูกพดัพาไปโดยขบวนการ

ไหลบ่าของนํ้ า ทาํให้ธาตุอาหารท่ีอยู่ในดินสูญเสียตามไปดว้ย รวมทั้งตะกอนท่ีเกิดข้ึนจะมีผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป 

    ชั้นมาตรฐานความเสียหายจากการกร่อน 

        ช้ันมาตรฐาน     การสูญเสียของช้ันดิน (เปอร์เซ็นต์) 

        1) ไม่มีการกร่อน     0 

        2) กร่อนเล็กนอ้ย     > 0 - < 25 

        3) กร่อนปานกลาง     25-75 

        4) กร่อนรุนแรง      > 75 - < 100 

        5) กร่อนรุนแรงมาก     100 

 3.11  ช้ันความเหมาะสมของที่ดิน (land suitability class) เป็นผลของการประเมินคุณภาพท่ีดินโดย

แสดงขอ้จาํกดัของคุณลกัษณะท่ีดินท่ีมีผลโดยตรง คือ การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การจาํแนกชั้นความเหมาะสม

ของท่ีดินสาํหรับการปลูกพืช แบ่งออกเป็น 4 ชั้น ดงัน้ี (สาํนกันโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน, 2553) 

     1)  ท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1 : highly suitable) การใชท่ี้ดินไม่มีขอ้จาํกดัใดๆ ท่ีจะลด

ความสามารถในการผลิต หรือจะตอ้งเพิ่มปัจจยัในการผลิตต่างๆ 

     2)  ท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2 : moderately suitable) ท่ีดินมีความเหมาะสมในการใช้

ประโยชน์ แต่มีขอ้จาํกดับางอยา่งท่ีอาจลดความสามารถในการผลิตหรือจะตอ้งเพิ่มปัจจยัการผลิต เพื่อรักษา

ระดบัความสามารถในการผลิตของท่ีดิน เม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีดินท่ีอยูใ่นระดบัความเหมาะสมสูง 

     3)  ท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3 : marginally suitable) ท่ีดินมีขอ้จาํกดัในการใชป้ระโยชน์

อยูใ่นระดบัรุนแรง ซ่ึงการไดรั้บผลตอบแทนหรือการใชปั้จจยัการผลิตแทบจะไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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4) ท่ีดินท่ีไม่มีความเหมาะสม (N : Not suitable) ท่ีดินไม่เอ้ืออาํนวยต่อการใชป้ระโยชน์อยา่ง

ย ัง่ยนืซ่ึงผลตอบแทนจากการใชท่ี้ดินไม่คุม้ค่าแก่การลงทุน 

3.12  การวางแผนการใช้ที่ดิน หมายถึง การทาํการประเมินอยา่งมีระบบในการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม และกาํหนดให้มีการใชท่ี้ดินแบบต่างๆ เพื่อช่วยหรือสนบัสนุนผูมี้อาํนาจใน

การตดัสินใจเลือกใชเ้พื่อเพิ่มผลผลิตในการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและตรงกบัความตอ้งการของสังคม และเป็น

การคาดคะเนการใชท่ี้ดินตามศกัยภาพของทรัพยากรท่ีดิน โดยมีพื้นฐานจากการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์

ระหวา่งความตอ้งการของผูใ้ชท่ี้ดินกบัการตอบสนองของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงระดบัของ

การวางแผนหรือการกาํหนดแผนการใชท่ี้ดินนั้นจะข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการนาํแผนการใชท่ี้ดินไปใช ้

สามารถแบ่งระดบัการวางแผนไดเ้ป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ระดบัชาติ/ประเทศ 2) ระดบัภาค/ลุ่มนํ้ าหลกั 3) 

ระดบัจงัหวดั/อาํเภอ/ลุ่มนํ้าสาขา 4) ระดบัตาํบล/หมู่บา้น (สาํนกันโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน, 2553) 

4. ผู้ดําเนินงาน

นายสมชยั   สันทดั นกัสาํรวจดินปฏิบติัการ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ

เดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2558 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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6. อุปกรณ์และข้ันตอนการดําเนินงาน

6.1  อุปกรณ์ 

6.1.1  แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร ลาํดบัชุด L 7018 

  6.1.2  แผนท่ีกลุ่มชุดดินและรายงานสาํรวจดินเพื่อการเกษตรจงัหวดัอุทยัธานี มาตราส่วน 

1:25,000 (สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน, 2552) 

  6.1.3  แผนท่ีสภาพการใชท่ี้ดินของจงัหวดัอุทยัธานี ปี พ.ศ. 2554 มาตราส่วน 1:25,000 (สํานกั

สาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน, 2554) 

6.1.4  แผนท่ีขอบเขตลุ่มนํ้าสาขาหว้ยทบัเสลา (รหสั 1104) (กรมทรัพยากรนํ้า, 2554) 

6.1.5  แผนท่ีขอบเขตการปกครอง (กรมการปกครอง, 2553) 

6.1.6  สถิติภูมิอากาศ สถานีตรวจอากาศอาํเภอเมืองนครสวรรค ์(กรมอุตุนิยมวทิยา, 2555) 

6.1.7  แผนท่ีชลประทาน (กรมชลประทาน, 2553) 

6.1.8  แผนท่ีเขตจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (กรมชลประทาน, 2552) 

6.1.9  ขอ้มูลทรัพยากรป่าไมข้องจงัหวดัอุทยัธานี และจงัหวดันครสวรรค ์ปี พ.ศ. 2554 จาก

กรมป่าไม ้ขอ้มูลพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช (กรมป่าไม,้ 2554 ; 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช, 2554) 

  6.1.10 ขอ้มูลเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม จากสาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรม (สาํนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม, 2554) 

6.1.11  เคร่ืองวดัพิกดัทางภูมิศาสตร์ (GPS) 

6.1.12  ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขจงัหวดัอุทยัธานี และจงัหวดันครสวรรค ์  

6.1.13 ขอ้มูลแบบจาํลองระดบัสูงเชิงเลข (DEM) จงัหวดัอุทยัธานี และจงัหวดันครสวรรค ์

6.1.14 ขอ้มูลเส้นชั้นความสูงของจงัหวดัอุทยัธานี และจงัหวดันครสวรรค ์

6.1.15  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรม Microsoft Office 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  6.2.1  ศึกษา และรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลกลุ่มชุดดินของจงัหวดัอุทยัธานี มาตราส่วน 1:25,000 ขอ้มูลสภาพการใช้ท่ีดินของจงัหวดัอุทยัธานี 

ปี 2555 มาตราส่วน 1:25,000 ขอ้มูลชลประทาน ขอ้มูลเขตจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ขอ้มูลขอบเขตลุ่มนํ้ า 

และขอ้มูลขอบเขตการปกครอง เป็นตน้ 

  6.2.2  ตรวจสอบและจดัเตรียมขอ้มูลต่างๆ ในพื้นท่ีศึกษา คือ ลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลา (รหัส 

1104) ดว้ยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใชว้ิธี Topology ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ขอ้มูล ส่วนการจดัเตรียมขอ้มูลจะใชว้ิธีการคดัเลือก (Table Analysis) และการซ้อนทบัระหวา่งขอ้มูลต่างๆ 

กบัขอบเขตลุ่มนํ้าสาขาหว้ยทบัเสลา  

  6.2.3  วิเคราะห์ขอ้มูล โดยนาํขอ้มูลท่ีเตรียมไว ้ไดแ้ก่ ขอ้มูลกลุ่มชุดดิน ขอ้มูลสภาพการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน ขอ้มูลชลประทาน ขอ้มูลป่าไมแ้ละขอ้มูลเขตจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา

ห้วยทบัเสลา (รหัส 1104) มาวิเคราะห์ร่วมกันโดยการซ้อนทบัข้อมูลด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ เพื่อนาํมาจดัทาํหน่วยท่ีดิน และวิเคราะห์สภาพปัญหาของดิน สําหรับใชใ้นการวางแผนการใช้

ท่ีดิน ซ่ึงไดใ้ชส้ัญลกัษณ์แทนขอ้มูลท่ีพบ เช่น ขอ้มูลชลประทานใชส้ัญลกัษณ์ I การยกร่องเพื่อปลูกไมย้ืน

ตน้หรือไมผ้ลในพื้นท่ีลุ่มใชส้ัญลกัษณ์ M2 และการใชท่ี้ดินปลูกขา้วในพื้นท่ีดอนใชส้ัญลกัษณ์ b เป็นตน้      

  6.2.4  ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในภาคสนามว่าตรงตามท่ีเราไดใ้ห้หน่วยท่ีดินไว้

หรือไม่ โดยเปรียบเทียบจากขอ้มูลท่ีไดมี้การวเิคราะห์และทาํการปรับขอ้มูลใหต้รงกบัสภาพพื้นท่ีจริง 

  6.2.5  ประเมินคุณภาพท่ีดิน ซ่ึงหน่วยท่ีดินแต่ละหน่วยนั้ นจะมีลักษณะเฉพาะและจะถูก

นาํไปใชป้ระกอบการประเมินคุณภาพท่ีดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ซ่ึงในการประเมินคุณภาพของดิน

นั้นจะจดัชั้นตามชั้นมาตรฐานของแต่ละปัจจยัพิจารณา คุณภาพท่ีดินท่ีไดน้าํมาใช้ในการพิจารณาในคร้ังน้ี

ประกอบดว้ย 

1) ระบอบอุณหภูมิ (Temperature regime, t) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน

คือ อุณหภูมิเฉล่ียในฤดูปลูก 

2) ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (Moisture availability, m) คุณลกัษณะท่ีดิน

ท่ีเป็นตวัแทน คือ ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียในรอบปี หรือความตอ้งการนํ้าในช่วงการเจริญเติบโตของพืช 

3) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (Oxygen availability, o) คุณลกัษณะ

ท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน คือ สภาพการระบายนํ้าของดิน 

4) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (Nutrient availability, s) คุณลกัษณะท่ีดินเป็น

ตวัแทน คือ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

5) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (Nutrient retention capacity, n) คุณลกัษณะท่ีดิน

ท่ีเป็นตวัแทน คือ ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก ความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่าง 

6) สภาวะการหยัง่ลึกของราก (Rooting conditions,  r) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน

คือ ความลึกของดิน ชั้นการหยัง่ลึกของรากพืช (Root penetration class) 

7) สภาวะการเขตกรรม (Soil workability, k) คุณลกัษณะท่ีดินท่ีเป็นตวัแทน

คือ ชั้นความยากง่ายในการเขตกรรม (ดินบน) 

8) ศกัยภาพการใช้เคร่ืองจกัรกล (Potential for mechanization, w) คุณลกัษณะท่ีดิน

ท่ีเป็นตวัแทน คือ ความลาดชนัของพื้นท่ี ปริมาณหินโผล่ ปริมาณกอ้นหิน 
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7. ผลการศึกษา

7.1  ข้อมูลทัว่ไป 

7.1.1  ทีต่ั้งและอาณาเขต 

  ลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลา (รหัส 1104) เป็นลุ่มนํ้ าสาขาหน่ึงของลุ่มนํ้ าหลกัแม่นํ้ าสะแกกรัง 

(รหสั 11) ตั้งอยูใ่นภาคเหนือ ตอนล่าง ระหวา่งเส้นรุ้งท่ี 15° 21´ 57´´ เหนือ ถึงเส้นรุ้งท่ี 15° 46´ 05´´ เหนือ และ

เส้นแวงท่ี 99° 12´ 27´´ ตะวนัออก ถึงเส้นแวงท่ี 99° 43´ 10´´ ตะวนัออก มีเน้ือท่ี 742.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 

463,825 ไร่ พื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลา อยู่ในเขตอาํเภอลานสัก และอาํเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 

และอาํเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค ์(ภาพท่ี 1) 

ทิศเหนือ  ติดต่อ ลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่วง (รหสั 1102) 

ลุ่มนํ้าสาขาคลองโพธ์ิ (รหสั 1103) 

ทิศใต ้  ติดต่อ ลุ่มนํ้าสาขาท่ีราบแม่นํ้าท่าจีน (รหสั 1303) 

ลุ่มนํ้าสาขาห้วยขาแขง้ (รหสั 1405) 

ทิศตะวนัออก ติดต่อ ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าสะแกกรังตอนล่าง (รหสั 1105) 

ทิศตะวนัตก ติดต่อ ลุ่มนํ้าสาขาหว้ยขาแขง้ (รหสั 1405) 

7.1.2  สภาพภูมิประเทศ 

  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทับเสลา เป็นท่ีราบเรียบจนถึงภูเขาสูง 

ครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอลานสัก และอาํเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี และอาํเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค์

โดยมีจุดสูงสุดของพื้นท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของลุ่มนํ้ าสาขา มีความสูงจากระดบัทะเลปานกลาง 

1,310 เมตร พื้นท่ีลุ่มนํ้ามีความกวา้งจากทางดา้นตะวนัออกถึงตะวนัตกประมาณ 54.75 กิโลเมตร มีความยาว

จากทางดา้นเหนือถึงดา้นใตป้ระมาณ 44.10 กิโลเมตร สภาพพื้นท่ีจะค่อย ๆ ลาดเทไปทางบริเวณตอนกลาง

และทิศตะวนัออกของลุ่มนํ้ าสาขา บริเวณตอนกลางของพื้นท่ีมีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาดถึงลูกคล่ืน          

ลอนชนั โดยมีลกัษณะเป็นเนินเขาเต้ีย ๆ สลบักบัท่ีราบ ทางดา้นทิศตะวนัออกของพื้นท่ีจะเป็นท่ีราบลุ่มถึง      

ท่ีราบ โดยมีความสูงจากระดบัทะเลปานกลาง 26-70 เมตร (ภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3)  
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7.1.3  สภาพภูมิอากาศ 

1) สภาพภูมิอากาศทัว่ไป

  สภาพภูมิอากาศทัว่ไปของลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลา เป็นแบบร้อนช้ืนสลบัแลง้ หรือทุ่งหญา้

สะวนันา (Tropical Savannah : Aw) ตามการจาํแนกประเภทภูมิอากาศของ Köppen (Köppen classification of 

climate) ซ่ึงเป็นสภาพภูมิอากาศท่ีมีฤดูฝน และฤดูแลง้ท่ียาวนานอยา่งชดัเจน อุณหภูมิร้อนอบอา้วเกือบตลอด

ปี และเดือนท่ีแลง้ท่ีสุดจะมีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียน้อยกว่า 60.9 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรวมตลอดปี

นอ้ยกวา่ 2,540 มิลลิเมตร 

  ลุ่มนํ้าสาขาหว้ยทบัเสลาไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียง

ใต ้และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ สามารถแบ่งฤดูกาลในลุ่มนํ้าสาขาหว้ยทบัเสลา ไดเ้ป็น 3 ฤดู ดงัน้ี 

  ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ถึงกลางเดือนตุลาคม เม่ือลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้

พดัปกคลุมพื้นท่ี และร่องความกดอากาศตํ่าพาดผา่น ทาํให้มีฝนตกชุกทัว่ไป ทั้งน้ีโดยทัว่ไปประมาณปลาย

เดือนมิถุนายน อาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงนานประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดรุนแรงและมีฝนนอ้ย

นานนับเดือน ปกติร่องความกดอากาศตํ่าจะเล่ือนกลับลงมาทางใต้ในเดือนกรกฎาคม ทาํให้ฝนตกชุก

ต่อเน่ืองจนถึงกลางเดือนตุลาคม 

  ฤดูหนาว  เ ร่ิมตั้ งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  เ ม่ือลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมพื้นท่ีตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ช่วงกลางเดือนตุลาคม 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วง

เปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจมีอากาศเยน็หรืออาจยงัมีฝนตกฟ้าคะนอง 

  ฤดูร้อน เร่ิมตั้ งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนเมษายน เป็นช่วงท่ีลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือเปล่ียนเป็นลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และเป็นช่วงท่ีขั้วโลกเหนือหนัเขา้หาดวงอาทิตย ์

โดยเฉพาะเดือนเมษายน สภาวะอากาศจึงร้อนอบอา้วและแห้งแล้ง บางคร้ังมวลอากาศเย็นจากประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนแผล่งมาปกคลุม เป็นการปะทะของมวลอากาศเยน็และมวลอากาศร้อน ก่อให้เกิด

พายฝุนฟ้าคะนองหรือพายฤุดูร้อน 

  สถิติภูมิอากาศจากสถานีตรวจอากาศ อาํเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค ์

ในช่วง 41 ปี ตั้งแต่ปี 2514-2554 (ตารางท่ี 3) สามารถสรุปลกัษณะภูมิอากาศไดด้งัน้ี 

  (1)  อุณหภูมิ สภาวะอากาศโดยทัว่ไปมีอากาศค่อนขา้งร้อนเกือบตลอดปี 

อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28.3 องศาเซลเซียส ใกล้เคียงกบัอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีของประเทศไทย ประมาณ   

27 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 38.3 องศาเซลเซียส เดือนธนัวาคมมีอุณหภูมิตํ่าสุด

เฉล่ีย 18.5 องศาเซลเซียส 
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  (2)  ความช้ืนสัมพทัธ์ เน่ืองจากลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลาตั้งอยูใ่นเขตร้อนใกลเ้ส้น

ศูนยสู์ตร จึงมีอากาศร้อนอบอา้วและช้ืนเกือบตลอดปี ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียตลอดปี 72 เปอร์เซ็นต ์เดือน

กนัยายน มีความช้ืนสัมพทัธ์สูงสุด 83 เปอร์เซ็นต์ ความช้ืนสัมพทัธ์จะลดลงอย่างชัดเจนในช่วงฤดูหนาว 

และฤดูร้อนจะเป็นช่วงท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ลดลงตํ่าสุดในรอบปี โดยเดือนกุมภาพนัธ์และเดือนมีนาคม มี

ความช้ืนสัมพทัธ์ตํ่าสุด 62 เปอร์เซ็นต ์

  (3)  ปริมาณนํ้ าฝน ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรวมตลอดปี 1,105.2 มิลลิเมตร ซ่ึงนอ้ยกว่า 

ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรวมตลอดปีของประเทศไทย (1,572.5 มิลลิเมตร) มีจาํนวนวนัท่ีฝนตกเฉล่ียรวมตลอดปี 

107 วนั ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรวมในช่วงฤดูฝน 961 มิลลิเมตร หรือร้อยละ 86.95 ของปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ีย   

รวมตลอดปี โดยมีจาํนวนวนัท่ีฝนตกเฉล่ียรวม 92 วนั เม่ือพิจารณาปริมาณนํ้ าฝนรายเดือน พบว่าเดือน

กนัยายนมีปริมาณนํ้าฝนสูงสุดในรอบปี 228.6 มิลลิเมตร หรือร้อยละ 20.68 ของปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียรวมตลอดปี 

2) สมดุลของนํ้าเพื่อการเกษตร

  เป็นการวิเคราะห์หาช่วงฤดูการเพาะปลูกในฤดูฝนท่ีเหมาะสม ช่วงระยะเวลาท่ีพืช 

เส่ียงต่อการขาดนํ้ า ซ่ึงตอ้งหลีกเล่ียงการปลูกพืชเม่ือจดัหานํ้ าไวใ้ห้พืชไดไ้ม่เพียงพอ ขอ้มูลท่ีนาํมาวิเคราะห์ คือ 

ปริมาณนํ้าฝน ค่าการระเหยและการคายนํ้าอา้งอิง (Evapotranspiration : ETo) จากตารางท่ี 3 ค่า ETo คาํนวณ

โดยใช้สมการ Penman-Monteith จากการวิเคราะห์ สามารถสรุปสมดุลของนํ้ าเพื่อการเกษตรลุ่มนํ้ าสาขา 

หว้ยทบัเสลา ไดด้งัน้ี (ภาพท่ี 4)  

  (1)  ช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมต่อการปลูกพืช อยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายน 

ถึงตน้เดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงท่ีมีค่าปริมาณนํ้าฝนสูงกวา่ค่า 0.5 การระเหยและการคายนํ้าอา้งอิง เหมาะต่อ

การเพาะปลูก ดินมีความช้ืนพอและอุม้นํ้าไดเ้ตม็ท่ี  

  (2)  ช่วงระยะเวลาท่ีมีนํ้ าฝนมากเกินพอ เป็นช่วงฝนตกชุกมีความช้ืนสูง ความช้ืนใน

ดินสูงและอาจมากเกินความตอ้งการของพืช พืชท่ีปลูกในท่ีราบตํ่าและดินมีการระบายนํ้ าเลว อาจประสบปัญหา

นํ้ าท่วมเสียหายได้ เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนหรือพายุดีเปรสชั่น ช่วงระยะเวลาน้ี เร่ิมตั้งแต่

ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนตุลาคม 

  (3)  ช่วงระยะเวลาท่ีไม่สามารถปลูกพืชได้โดยอาศยันํ้ าฝน หรือช่วงขาดนํ้ า ดิน          

มีความช้ืนน้อยไม่เพียงพอต่อความตอ้งการนํ้ าของพืช เป็นช่วงฤดูแล้ง อยู่ประมาณตน้เดือนพฤศจิกายน             

ถึงปลายเดือนเมษายนของปีถดัไป 
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ตารางที ่3  สถิติภูมิอากาศ สถานีตรวจอากาศ อาํเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์ปี 2514-2554 (เฉล่ีย 41 ปี) 

หมายเหตุ: การระเหยและการคายนํ้ าอา้งอิง คาํนวณดว้ยสมการ Penman-Monteith ปริมาณฝนใชก้ารคาํนวณดว้ย USDA S.C. Method 

ทีม่า: กรมอุตุนิยมวทิยา (2555) 

เดอืน 
อุณหภูมิ (°ซ) ความช้ืนสัมพทัธ์ 

(เปอร์เซ็นต์) 

ปริมาณนํา้ฝน 

(มม.) 

จํานวนวนัที่ฝนตก 

(วนั) 

การระเหยและการคายนํา้อ้างอิง;ETo 

(มม.) 

ปริมาณฝนใช้การ 

(มม.) ตํ่าสุด สูงสุด เฉลีย่ 

ม.ค. 18.6 32.9 25.5 65 6.2 1 106.6 6.1 

ก.พ. 21.6 35.3 28.2 62 14.5 2 129.6 14.2 

มี.ค. 24.1 37.1 30.2 62 33.8 3 172.7 32.0 

เม.ย. 25.7 38.3 31.5 63 57.7 5 179.7 52.4 

พ.ค. 25.5 36.2 30.1 72 147.2 13 154.4 112.5 

มิ.ย. 25.2 34.9 29.5 74 119.5 14 132.6 96.7 

ก.ค. 24.8 34.4 28.9 76 139.2 16 127.7 108.2 

ส.ค. 24.5 33.7 28.4 78 183.7 18 119.4 129.7 

ก.ย. 24.3 33.1 27.9 83 228.6 18 108.9 145.0 

ต.ค. 23.7 32.7 27.7 81 142.8 13 113.5 110.2 

พ.ย. 21.4 32.2 26.5 74 26.4 3 102.0 25.3 

ธ.ค. 18.5 31.7 24.8 68 5.6 1 97.3 5.5 

เฉลีย่ 23.2 34.4 28.3 72 - - - - 

รวม - - - - 1,105.2 107 1,544.4 837.7 
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                    ภาพที ่5 สมดุลของนํา้เพือ่การเกษตร ลุ่มนํา้สาขาห้วยทบัเสลา (1104) 

ช่วงเพาะปลูก 

ช่วงขาดนํ้า ช่วงขาดนํ้า
ช่วงนํ้ามากเกินพอ 

เดือน 

R และ Eto (มม.) 
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7.1.4  ทรัพยากรนํา้

  ทรัพยากรนํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขาหว้ยทบัเสลา ประกอบดว้ยแหล่งนํ้ าธรรมชาติ และแหล่งนํ้ าท่ี

สร้างข้ึน โดยแหล่งนํ้ าธรรมชาติในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลาท่ีสําคญัไดแ้ก่ ห้วยแรด ห้วยหินดาด ห้วย

ทบัเสลา หว้ยเหล็ก หว้ยเหลือง หว้ยสองทาง หว้ยนํ้าโจน หว้ยนํ้าดิบ หว้ยนํ้าซบั หว้ยกอ้ย หว้ยนํ้ าขุ่น ห้วยลึก 

ห้วยระบาํ ห้วยโป่งกา ห้วยรัง ห้วยฆอ้งชยั เป็นตน้ ส่วนแหล่งนํ้ าท่ีสร้างข้ึน ไดแ้ก่ สระนํ้ าในไร่นา สระนํ้ า

สาธารณประโยชน์ นอกจากน้ียงัมีโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาทบัเสลาซ่ึงเป็นเขตชลประทาน ท่ีสามารถ

ใหน้ํ้าไดต้ลอดปีอีกดว้ย (ภาพท่ี 5)   

7.1.5  ทรัพยากรป่าไม้ 

  จากการวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรป่าไมต้ามกฎหมาย (กรมป่าไม,้ 2554) ในลุ่มนํ้ าสาขา

ห้วยทบัเสลาร่วมกับขอ้มูลเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม, 

2554) สามารถแบ่งเขตป่าไมไ้ดด้งัน้ี (ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 6)   

1) เขตพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย  มีเน้ือท่ี 388,807 ไร่ หรือร้อยละ 83.83 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ า

สาขา แบ่งออกเป็น 

  (1) เขตอุทยานแห่งชาติ (NP) คือ บริเวณท่ีดินท่ีมีสภาพธรรมชาติเป็นท่ีน่าสนใจ ให้

คงอยูใ่นสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไวใ้หเ้ป็นประโยชน์แก่การศึกษาและร่ืนรมยข์องประชาชน โดยรัฐจะ

ประกาศพระราชกฤษฎีกา และใหมี้แผนท่ีแสดงแนวเขตแห่งบริเวณท่ีกาํหนดนั้นแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกา

ดว้ย โดยท่ีดินท่ีจะกาํหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ตอ้งเป็นท่ีดินท่ีมิไดอ้ยูใ่นกรรมสิทธ์ิหรือครอบครอง

โดยชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมิใช่ทบวงทางการเมือง มีเน้ือท่ี 203 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 

ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

  (2) เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า (WLS) หมายถึง พื้นท่ีท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อให้เป็นท่ีอยู่อาศยั

ของสัตวป่์าโดยปลอดภยั เพื่อวา่สัตวป่์าในพื้นท่ีดงักล่าว จะไดมี้โอกาสสืบพนัธ์ุและขยายพนัธ์ุตามธรรมชาติ

ไดม้ากข้ึน ทาํใหส้ัตวป่์าบางส่วนมีโอกาสกระจายจาํนวนออกไปในทอ้งท่ีแหล่งอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบั เขต

รักษาพนัธ์ุสัตวป่์า ในการเลือกพื้นท่ีเพื่อกาํหนดให้เป็นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์านั้น จะตอ้งเป็นแหล่งท่ีมีสัตว์

ป่าชนิดท่ีหายากหรือใกลจ้ะสูญพนัธ์ุอาศยัอยู่ มีแหล่งนํ้ า แหล่งอาหาร เป็นท่ีหลบภยัสําหรับสัตวเ์พียงพอ 

ตลอดจนเป็นแหล่งท่ีห่างจากชุมชนพอสมควรและถูกรบกวนนอ้ย และเป็นพื้นท่ีท่ีไม่อยู่ในกรรมสิทธ์ิหรือ

ครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมิใช่ทบวงทางการเมือง มีเน้ือท่ี 250,589 ไร่ 

หรือร้อยละ 54.03 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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      (3) เขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นท่ีป่าท่ีได้รับการสงวนและคุ้มครองไว ้ภายใต้

พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติปี พ.ศ.2507 โดยตามวตัถุประสงคด์ั้งเดิมนั้น0 ป่าสงวนแห่งชาติ คือ พื้นท่ีท่ี

รัฐบาลตอ้งการเก็บรักษาไวใ้ห้มีสภาพเป็นป่าไม ้เพื่อประโยชน์ในหลายรูปแบบ ทั้งในดา้นผลผลิตเน้ือไม้

และของป่า การเป็นป่าป้องภยัธรรมชาติ รักษาตน้นํ้ าลาํธาร สภาพแวดลอ้ม และสร้างความสมดุลในระบบ

นิเวศ มีเน้ือท่ี 138,015 ไร่ หรือร้อยละ 29.75 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา แบ่งออกเป็น 

         - เขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ (C) เป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม ดิน นํ้า พนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตวท่ี์มีคุณค่า หายาก การป้องกนัภยัธรรมชาติ อนัเกิดจากนํ้ าท่วมและการ

พงัทลายของดิน รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในดา้นการศึกษา การวิจยั นนัทนาการของประชาชนและความมัน่คง

ของชาติ มีเน้ือท่ี 59,621 ไร่ หรือร้อยละ 12.85 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

         - เขตพื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ (E) เป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีกาํหนดไวเ้พื่อผลิต

ไมแ้ละของป่า รวมทั้งพืชเศรษฐกิจ ตามนยัมติของคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการกาํหนดชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ าและ

การจาํแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าชายเลน พื้นท่ีเพื่อการพฒันาทางป่าไมแ้ละพื้นท่ีประสาน

การใชป้ระโยชน์ร่วมกนัระหว่างทรัพยากรป่าไมก้บัทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ทรัพยากรแร่ ทรัพยากร

พลงังาน เป็นตน้ มีเน้ือท่ี 78,394 ไร่ หรือร้อยละ 16.90 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา  

     2) นอกเขตพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย  มีเน้ือท่ี 75,018 ไร่ หรือร้อยละ 16.17 ของพื้นท่ีลุ่ม

นํ้าสาขา แบ่งออกเป็น 

      (1) เขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม หมายถึง  การปรับปรุงเก่ียวกบัสิทธิและการถือ

ครองในท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงการจดัท่ีอยู่อาศยัในท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนาํท่ีดินของรัฐ 

หรือท่ีดินท่ีรัฐจดัซ้ือหรือเวนคืนจากเจา้ของท่ีดิน ซ่ึงมิไดท้าํประโยชน์ในท่ีดินนั้นดว้ยตนเอง หรือมีท่ีดินเกิน

สิทธิตามพระราชบญัญติัน้ีเพื่อจดัให้แก่เกษตรกรผูไ้ม่มีท่ีดินของตนเองหรือเกษตรกรท่ีมีท่ีดินเล็กน้อยไม่

เพียงพอแก่การครองชีพ และสถาบนัการเกษตรกรไดเ้ช่าซ้ือเขา้ทาํประโยชน์โดยรัฐใหค้วามช่วยเหลือในการ

พฒันาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจยัการผลิตตลอดจนการผลิตและการจาํหน่ายให้

เกิดผลดียิง่ข้ึน มีเน้ือท่ี 20,091 ไร่ หรือร้อยละ 4.33 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

      (2) นอกเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม มีเน้ือท่ี 54,927 ไร่ หรือร้อยละ 11.84 ของ

พื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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ตารางที ่4 สถานภาพทรัพยากรป่าไม้ตามกฎหมาย ลุ่มนํา้สาขาห้วยทบัเสลา (รหัส 1104) 

สถานภาพทรัพยากรป่าไม้ เนือ้ที่ ร้อยละ 

เขตพืน้ทีป่่าไม้ตามกฎหมาย 388,807 83.83 

          เขตอุทยานแห่งชาติ (NP) 203 0.05 

          เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า (WLS) 250,589 54.03 

          เขตป่าสงวนแห่งชาติ  138,015 29.75 

                  - เขตป่าเพื่อการอนุรักษ ์(C) 59,621 12.85 

                  - เขตป่าเพื่อเศรษฐกิจ (E) 78,394 16.90 

นอกเขตพืน้ทีป่่าไม้ตามกฎหมาย 75,018 16.17 

          เขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  20,091 4.33 

          นอกเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 54,927 11.84 

ผลรวมทั้งหมด 463,825 100.00 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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7.2  ทรัพยากรดิน 

จากขอ้มูลดิน มาตราส่วน 1:25,000 และรายงานสํารวจดินเพื่อการเกษตร จงัหวดัอุทยัธานี (สํานกั

สํารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน, 2554) ท่ีไดน้าํมาดดัแปลงจดัทาํหน่วยแผนท่ีดินในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบั

เสลา สามารถจาํแนกดินไดเ้ป็น 9 กลุ่มชุดดิน มีเน้ือท่ี 443,113 ไร่ หรือร้อยละ 95.53 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 

และพื้นท่ีอ่ืน ๆ 2 หน่วย ไดแ้ก่ พื้นท่ีชุมชน (U) และพื้นท่ีนํ้ า (W) มีเน้ือท่ี 20,712 ไร่ หรือร้อยละ 4.47 ของ

พื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา สาํหรับหน่วยแผนท่ีดินพบทั้งหมด 18 หน่วยแผนท่ีดิน ซ่ึงแบ่งเป็นประเภทของกลุ่มชุดดิน 

16 ประเภท และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 2 หน่วย โดยแต่ละกลุ่มชุดดินมีรายละเอียดของลกัษณะสําคญัของกลุ่มใน

ภาคผนวก ส่วนลกัษณะและสมบติัของหน่วยแผนท่ีในลุ่มนํ้าสาขาหว้ยทบัเสลา สามารถสรุปไดต้ามตารางท่ี 

5 และภาพท่ี 7 

ลกัษณะและคุณสมบติัของกลุ่มชุดดินในลุ่มนํ้าสาขาหว้ยทบัเสลา 

กลุ่มชุดดินแต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะและสมบติัดินท่ีเฉพาะตามปัจจยัการเกิดดินและการสร้างดิน เช่น 

สภาพภูมิอากาศ ชนิดวตัถุตน้กาํเนิดดิน สภาพพื้นท่ี ระยะเวลาการพฒันาของดิน พืชพรรณธรรมชาติ ส่ิงท่ีมี

ชีวติ และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะและสมบติัท่ีเป็นขอ้เด่นประจาํกลุ่มชุดดินไดส้รุปไวโ้ดย

อาศยัการเปรียบเทียบขอ้มูลเหล่าน้ีกบัลกัษณะของดินท่ีพบ จะทาํให้สามารถจดัจาํแนกดินในเบ้ืองตน้ไดว้่า

จะอยูใ่นกลุ่มชุดดินใด และนาํไปสู่รายละเอียดอ่ืนๆ ของดิน รวมทั้งปัญหาการใชป้ระโยชน์และแนวทางการ

จดัการดินท่ีเหมาะสมในลาํดบัต่อไป 

7.2.1  กลุ่มชุดดินท่ี 22 

เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ี หรือถูก

เคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของหินเน้ือหยาบ หรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า เป็นกลุ่ม

ดินลึกถึงลึกมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า สภาพพื้นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีนํ้ าแช่ขงัในช่วง

ฤดูฝน การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว  

ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย  สีพื้นเป็นสีเทาหรือสีนํ้ าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้ าตาลปน

เหลืองหรือสีเหลืองปนนํ้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  4.5-5.0 

ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง 

ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีพื้นเป็นสีเทาหรือสีนํ้ าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้ าตาลปนเหลือง

หรือสีเหลืองปนนํ้าตาล และอาจพบมีศิลาแลงอ่อน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็น

กรดเป็นด่างประมาณ  5.0-5.5 ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็น

ด่างสูง    
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 ปัญหาสําคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินบนค่อนขา้งเป็นทราย มีความสามารถใน

การอุม้นํ้าตํ่า มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า และบางบริเวณเป็นท่ีดอนขาดแคลนนํ้าฤดูทาํนา 

 กลุ่มชุดดินท่ี 22 มีเน้ือท่ีรวม 23,346 ไร่ หรือร้อยละ 5.04 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

  1) หน่วยแผนท่ี 22 : กลุ่มชุดดินท่ี 22 มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือท่ี 19,378 ไร่ 

หรือร้อยละ 4.18 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

  2) หน่วยแผนท่ี 22hi : กลุ่มชุดดินท่ี 22 มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์ท่ีดอน มีเน้ือท่ี 3,968 

ไร่ หรือร้อยละ 0.86 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

    7.2.2  กลุ่มชุดดินท่ี 31 

 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว เกิดจากการสลายตัวผุพงัอยู่กับท่ี หรือถูก

เคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของหินเน้ือละเอียด หรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า ใน

บริเวณพื้นท่ีดอน เป็นกลุ่มดินลึกมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด

เล็กนอ้ยถึงลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้าของดินดี  

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว  สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด

จดัถึงเป็นกรดเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  5.5-6.5 ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า

ปานกลางถึงค่อนขา้งสูง และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง 

 ดินล่างเป็นดินเหนียว สีนํ้ าตาลปนแดงหรือสีแดง มีจุดปะสีของหินผุ ภายในความลึก 100 

เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  5.5-7.0 

ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึงค่อนขา้งสูง และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างสูง     

    ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของหน่วยแผนท่ีน้ีไดแ้ก่ ดินในบางบริเวณท่ีมีความลาด

ชนัจะมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 

 กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีเน้ือท่ีรวม 4,833 ไร่ หรือร้อยละ 1.04 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

  1) หน่วยแผนท่ี 31B : กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือท่ี 4,268 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.92 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

  2) หน่วยแผนท่ี 31C : กลุ่มชุดดินท่ี 31 มีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือท่ี 565 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.12 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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    7.2.3  กลุ่มชุดดินท่ี 38 

 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า 

หรือเป็นตะกอนนํ้ าพารูปพดั บริเวณพื้นท่ีดอน เป็นกลุ่มดินลึกถึงลึกมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน               

ปานกลาง สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้าของดินดีปานกลางถึงดี  

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วน สีนํ้าตาลปนเทาหรือสีนํ้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึง

เป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  5.5-6.0 ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปาน

กลางถึงค่อนขา้งสูง และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง 

 ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างเล็กน้อย มีค่าความ

เป็นกรดเป็นด่างประมาณ  6.0-7.5 ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ี

เป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง    

    ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย ขาดแคลนนํ้ าในระยะท่ี

ฝนทิ้งช่วงนาน บางพื้นท่ีอาจมีนํ้าท่วมขงั หรือไหลบ่าท่วมขงัอยา่งฉบัพลนัในระยะท่ีมีฝนตกหนกั 

 กลุ่มชุดดินท่ี 38 มีเน้ือท่ีรวม 9,000 ไร่ หรือร้อยละ 1.95 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

  1) หน่วยแผนท่ี 38 : กลุ่มชุดดินท่ี 38 มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ี 7,617 ไร่ หรือ

ร้อยละ 1.64 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

  2) หน่วยแผนท่ี 38b : กลุ่มชุดดินท่ี 38 มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์คนันา มีเน้ือท่ี 1,383 

ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

    7.2.4  กลุ่มชุดดินท่ี 40 

 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ี หรือถูก

เคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของหินเน้ือหยาบ หรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า บริเวณ

พื้นท่ีดอน เป็นกลุ่มดินลึกถึงลึกมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้ง

ราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชนั การระบายนํ้าของดินดี  

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก           

มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  4.5-5.0 ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า และความอ่ิมตวัดว้ย

ประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า 
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 ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาลปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั 

มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  5.0-5.5 ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า และความอ่ิมตวัดว้ย

ประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า     

  ปัญหาสําคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย พืชท่ีปลูกมีโอกาสเส่ียง

ต่อการขาดแคลนนํ้ าได้ง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลายของหน้าดิน

โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูง 

 กลุ่มชุดดินท่ี 40 มีเน้ือท่ีรวม 67,986 ไร่ หรือร้อยละ 14.66 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

  1) หน่วยแผนท่ี 40 : กลุ่มชุดดินท่ี 40 มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ี 3,800 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.82 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

  2) หน่วยแผนท่ี 40B : กลุ่มชุดดินท่ี 40 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือท่ี 9,779 ไร่ 

หรือร้อยละ 2.11 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

  3) หน่วยแผนท่ี 40C : กลุ่มชุดดินท่ี 40 มีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ี 50,471 ไร่ 

หรือร้อยละ 10.88 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

  4) หน่วยแผนท่ี 40D : กลุ่มชุดดินท่ี 40 มีความลาดชนั 12-20 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ี 3,936 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.85 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

    7.2.5  กลุ่มชุดดินท่ี 41 

 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี หรือถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกั

ของหินเน้ือหยาบ หรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า ทบัอยูบ่นชั้นดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงั

ของหินพื้น หรือดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดต่างชนิดต่างยุค ในบริเวณพื้นท่ีดอน เป็นกลุ่มดินลึกถึงลึกมาก  

ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย การระบายนํ้าของดินดี  

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วน สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั

ถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  5.5-6.5 ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า  

และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า 

 ดินล่างเป็นดินทรายปนดินร่วนทบัอยู่บนชั้นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย 

ในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน สีนํ้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง 

มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  6.0-7.0 ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า และความอ่ิมตวัดว้ยประจุ

บวกท่ีเป็นด่างตํ่า    
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    ปัญหาสําคญัในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินทรายหนาปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 

ขาดแคลนนํ้ านาน ในระยะท่ีฝนตกหนกัจะมีนํ้ าขงัหรือเกิดการชะลา้งพงัทลายสูญเสียหน้าดิน เกิดเป็นร่อง

ทัว่ไปในแปลงปลูก 

 กลุ่มชุดดินท่ี 41 มีเน้ือท่ี 1,495 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

  1) หน่วยแผนท่ี 41B : กลุ่มชุดดินท่ี 41 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือท่ี 1,495 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.32 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

    7.2.6  กลุ่มชุดดินท่ี 48 

 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินเหนียวต้ืนถึงเศษหิน เกิดจากการสลายตวัผุ

พงัอยูก่บัท่ี หรือถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีมาจากหินเน้ือค่อนขา้งหยาบ 

บนบริเวณพื้นท่ีดอน เป็นดินต้ืน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า สภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา การระบายนํ้าของดินดี  

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวดเล็กน้อย สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีนํ้ าตาล ปฏิกิริยา

ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  5.0-6.0 ความจุในการ

แลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า 

 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ปนเศษหินหรือปนกรวดมาก ปริมาณมากกวา่ร้อย

ละ 35 โดยปริมาตร สีนํ้ าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดปาน

กลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  5.0-6.0 ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า และความอ่ิมตวั

ดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า    

    ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เป็นดินต้ืนมาก บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงเกิดการ

ชะลา้งพงัทลายไดง่้าย  นอกจากน้ีดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 

 กลุ่มชุดดินท่ี 48 มีเน้ือท่ี 25,333 ไร่ หรือร้อยละ 5.46 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

  1) หน่วยแผนท่ี 48E : กลุ่มชุดดินท่ี 48 มีความลาดชนั 20-35 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ี 25,333 ไร่ 

หรือร้อยละ 5.46 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

    7.2.7  กลุ่มชุดดินท่ี 56 

 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนลึกปานกลางถึงเศษหิน เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่

กบัท่ี หรือถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีมาจากหินตะกอนเน้ือหยาบ หรือ

หินอคันีเน้ือหยาบ บนบริเวณพื้นท่ีดอน เป็นดินลึกปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า สภาพพื้นท่ีเป็น

ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ยถึงลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้าของดินดี  
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 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีนํ้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก

ถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  5.0-5.5 ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า และความอ่ิมตวั

ดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า 

 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายทบัอยูบ่นชั้นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดมาก 

และชั้นหินพื้นในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็น

กรดจดัถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  5.5-6.0 ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า 

และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า    

    ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหิน กอ้นกรวด

หรือลูกรัง ขาดแคลนนํ้ า และเกิดการชะลา้งทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นท่ีลาดชนั บางพื้นท่ีเป็นดินกรดจดั

มาก 

 กลุ่มชุดดินท่ี 56 มีเน้ือท่ีรวม 14,299 ไร่ หรือร้อยละ 3.08 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

  1) หน่วยแผนท่ี 56B : กลุ่มชุดดินท่ี 56 มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือท่ี 8,625 ไร่ 

หรือร้อยละ 1.86 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

  2) หน่วยแผนท่ี 56C : กลุ่มชุดดินท่ี 56 มีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือท่ี 5,674 ไร่ 

หรือร้อยละ 1.22 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

    7.2.8  กลุ่มชุดดินท่ี 59 

 กลุ่มดินน้ีพบบริเวณท่ีราบลุ่มหรือบริเวณพื้นล่างของเนิน หรือหุบเขา ท่ีมีสภาพพื้นท่ีราบเรียบ

ถึงค่อนขา้งราบเรียบ เกิดจากตะกอนลาํนํ้ าพดัพามาทบัถมกนั มีการผสมกนัของตะกอนหลายชนิด เป็นดิน

ลึกมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าของดิน

ค่อนขา้งเลว  

 ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง สีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดปะสีนํ้ าตาลหรือสี

เหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  5.5-6.5 ความจุในการ

แลกเปล่ียนประจุบวกสูง และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง 

 ดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนทราย มีจุดปะสีเหลือง สีนํ้ าตาล

หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  5.5-6.5 ความจุในการ

แลกเปล่ียนประจุบวกสูง และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง     

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



40 

  

 

    ปัญหาสําคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 

ขาดแคลนนํ้านาน และบางปีอาจประสบปัญหาเร่ืองการถูกนํ้าท่วม 

 กลุ่มชุดดินท่ี 59 มีเน้ือท่ี 3,296 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.71 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

  หน่วยแผนท่ี 59 : กลุ่มชุดดินท่ี 59 มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเน้ือท่ี 3,296 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.71 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

    7.2.9  กลุ่มชุดดินท่ี 62 

    กลุ่มดินน้ีประกอบดว้ยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชนัมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต ์ ส่วน

ใหญ่ปกคลุมดว้ยป่าไมป้ระเภทต่างๆ หลายแห่งมีการทาํไร่เล่ือนลอย คุณสมบติัของหน่วยท่ีดินไม่แน่นอน 

ลกัษณะของเน้ือดินและดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกนัไป หน่วยท่ีดินน้ีควรอนุรักษ์ไว้

เพื่อเป็นแหล่งต้นนํ้ าลาํธาร และเพื่อวตัถุประสงค์ในด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีเน้ือท่ี 293,525 ไร่            

หรือร้อยละ 63.28 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

    7.2.10  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเน้ือท่ี 7,849 ไร่ หรือร้อยละ 1.70 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

    7.2.11  พื้นท่ีแหล่งนํ้า มีเน้ือท่ี 12,863 ไร่ หรือร้อยละ 2.77 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

 

 7.3  สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 ในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลา (รหสั 1104) มีสภาพการใชท่ี้ดิน 5 ประเภท ประกอบดว้ย พื้นท่ีชุมชน

และส่ิงปลูกสร้าง (U) พื้นท่ีเกษตรกรรม (A) พื้นท่ีป่าไม ้(F) พื้นท่ีแหล่งนํ้า (W) และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด (M) ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัน้ี (ตารางท่ี 6 และภาพท่ี 8) (สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน, 2553) 

   7.3.1  พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเน้ือท่ี 7,849 ไร่ หรือร้อยละ 1.70 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 

ไดแ้ก่ หมู่บา้น สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆ และถนน 

   7.3.2  พื้นท่ีเกษตรกรรม (A) มีเน้ือท่ี 93,325 ไร่ หรือร้อยละ 20.11 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 

ประกอบดว้ย 

     1)  นาขา้ว (A1) มีเน้ือท่ี 11,638 ไร่ หรือร้อยละ 2.51 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

     2)  พืชไร่ (A2) มีเน้ือท่ี 71,269 ไร่ หรือร้อยละ 15.36 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

ขา้วโพด ออ้ย มนัสาํปะหลงั และสับปะรด ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีปลูกขา้วโพด  

     3)  ไมย้นืตน้ (A3) มีเน้ือท่ี 5,132 ไร่ หรือร้อยละ 1.10 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

ไมย้นืตน้ผสม ยคูาลิปตสั และสัก ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีปลูกไมย้นืตน้ผสม 

     4)  ไมผ้ล (A4) มีเน้ือท่ี 5,286 ไร่ หรือร้อยละ 1.14 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ประกอบดว้ย 

ไมผ้ลผสม มะม่วง และมะขาม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีปลูกไมผ้ลผสม 
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  7.3.3   พื้นท่ีป่าไม ้(F) มีเน้ือท่ี 344,868 ไร่ หรือร้อยละ 74.36 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ไดแ้ก่ ป่าดิบ

สมบูรณ์ ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟู ป่าผลดัใบสมบูรณ์ และสวนป่าสมบูรณ์ 

  7.3.4  พื้นท่ีแหล่งนํ้ า (W)  มีเน้ือท่ี 12,863 ไร่ หรือร้อยละ 2.77 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 

ประกอบดว้ย แม่นํ้า  ลาํคลอง หนอง บึง อ่างเก็บนํ้า และบ่อนํ้าในไร่นา 

7.3.5    พื้นท่ีเบด็เตล็ด (M) มีเน้ือท่ี 4,920 ไร่ หรือร้อยละ 1.06 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ประกอบดว้ย 

ไมล้ะเมาะ 
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ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ไร่ ร้อยละ

22 กลุ่มชุดดินท่ี 22 ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต์ sl sl ค่อนขา้งเลว ลึกมาก ต ่า <2 - - <10 <10 35-75 >75 4.5-5.0 5.0-5.5 19,378    4.18          
22hi กลุ่มชุดดินท่ี 22 ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์พบในพ้ืนท่ีดอน sl sl ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง ลึกมาก ต ่า <2 - - <10 <10 35-75 >75 4.5-5.0 5.0-5.5 3,968      0.86          
31B กลุ่มชุดดินท่ี 31B ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์ cl c ดี ลึกมาก ปานกลาง <2 - - 10-20 10-20 35-75 >75 5.5-6.5 5.5-7.0 4,268      0.92          
31C กลุ่มชุดดินท่ี 31C ความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต์ cl c ดี ลึกมาก ปานกลาง <2 - - 10-20 10-20 35-75 >75 5.5-6.5 5.5-7.0 565         0.12          
38 กลุ่มชุดดินท่ี 38 ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต์ l sl ดี ลึกมาก ปานกลาง <2 - - 10-20 <10 35-75 35-75 5.5-6.0 6.0-7.5 7,617      1.64          
38b กลุ่มชุดดินท่ี 38b ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์มีคนันา l sl ดีปานกลาง ลึกมาก ปานกลาง <2 - - 10-20 <10 35-75 35-75 5.5-6.0 6.0-7.5 1,383      0.30          
40 กลุ่มชุดดินท่ี 40 ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต์ sl sl ดี ลึกมาก ต ่า <2 - - <10 <10 <35 <35 4.5-5.0 5.0-5.5 3,800      0.82          

40B กลุ่มชุดดินท่ี 40B ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์ sl sl ดี ลึกมาก ต ่า <2 - - <10 <10 <35 <35 4.5-5.0 5.0-5.5 9,779      2.11          
40C กลุ่มชุดดินท่ี 40C ความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต์ sl sl ดี ลึกมาก ต ่า <2 - - <10 <10 <35 <35 4.5-5.0 5.0-5.5 50,471    10.88        
40D กลุ่มชุดดินท่ี 40D ความลาดชนั 12-20 เปอร์เซ็นต์ sl sl ดี ลึกมาก ต ่า <2 - - <10 <10 <35 <35 4.5-5.0 5.0-5.5 3,936      0.85          
41B กลุ่มชุดดินท่ี 41B ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์ ls ls /scl ดี ลึกมาก ต ่า <2 - - <10 <10 <35 <35 5.5-6.5 6.0-7.0 1,495      0.32          
48E กลุ่มชุดดินท่ี 48E ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์ gsl vgscl ดี ต้ืน ต ่า <2 0-15 >35 <10 <10 <35 <35 5.0-6.0 5.0-6.0 25,333    5.46          
56B กลุ่มชุดดินท่ี 56B ความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์ sl scl /vgscl ดี ลึกปานกลาง ต ่า <2 - - <10 <10 <35 <35 5.0-5.5 5.5-6.0 8,625      1.86          
56C กลุ่มชุดดินท่ี 56C ความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต์ sl scl /vgscl ดี ลึกปานกลาง ต ่า <2 - - <10 <10 <35 <35 5.0-5.5 5.5-6.0 5,674      1.22          
59 กลุ่มชุดดินท่ี 59 ความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต์ sil scl /sl ค่อนขา้งเลว ลึกมาก ต ่า <2 - - >20 >20 35-75 35-75 5.5-6.5 5.5-6.5 3,296      0.71          
62 กลุ่มชุดดินท่ี 62 ความลาดชนัมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต์ - - - - - - - - - - - - - - 293,525  63.28        

U 7,849      1.70          

W 12,863    2.77          

463,825  100.00      

ท่ีมา: ดดัแปลงจากส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน (2554)

ค าอธิบายเนือ้ดนิ
c = ดินเหนียว
l = ดินร่วน
cl = ดินร่วนปนดินเหนียว
gsl = ดินร่วนปนทรายปนกรวด
ls = ดินทรายปนดินร่วน
scl = ดินร่วนเหนียวปนทราย
sil = ดินร่วนปนทรายแป้ง
sl = ดินร่วนปนทราย

vgscl = ดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดมาก

เนือ้ที ่
 ค าอธิบายหน่วยแผนที่

พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 

พ้ืนท่ีแหล่งน ้า

รวมทั้งหมด

 ปริมาณ 

 ก้อนกรวด (%)

ความจุแลกเปลีย่น

แคตไอออน (cmol/kg)หน่วยแผนที่

อตัราร้อยละความ

อิม่ตัวเบส  (%)

ปฏกิริิยาดนิ 

(pH)
เนือ้ดนิ

การระบายน า้ ความลกึของดนิ
ความอุดมสมบูรณ์

ของดนิ

ค่าการน าไฟฟ้า 

(dS/m)
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ตารางที ่6  สภาพการใชท่ี้ดิน ลุ่มนํ้าสาขาหว้ยทบัเสลา (รหสั 1104) 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ทีด่นิ 
เนือ้ที ่

ไร่ ร้อยละ 

 

พืน้ทีชุ่มชุนและส่ิงปลูกสร้าง (U) 7,849 1.70 

U201 หมู่บา้น 6,379 1.38 

U3 สถานท่ีราชการ และสถาบนัต่างๆ 90 0.02 

U405 ถนน 1,380 0.30 

 

พืน้ทีเ่กษตรกรรม (A) 93,325 20.11 

     A1 นาข้าว 11,638 2.51 

A101      นาขา้ว 11,638 2.51 

    A2 พชืไร่ 71,269 15.36 

A202      ขา้วโพด 49,771 10.73 

A203      ออ้ย 4,694 1.01 

A204      มนัสาํปะหลงั 16,532 3.56 

A205      สบัปะรด 272 0.06 

    A3 ไม้ยนืต้น 5,132 1.10 

A301      ไมย้นืตน้ผสม 2,546 0.55 

A304      ยคูาลิปตสั 1,643 0.35 

A305      สกั 943 0.20 

    A4 ไม้ผล 5,286 1.14 

A401      ไมผ้ลผสม 3,688 0.80 

A407      มะม่วง 1,500 0.32 

A412      มะขาม 98 0.02 

     พืน้ทีป่่าไม้ (F) 344,868 74.36 

F      พ้ืนท่ีป่าไม ้ 344,868 74.36 

 

พืน้ทีแ่หล่งนํา้ (W) 12,863 2.77 

W101       แม่นํ้ า, ลาํคลอง 1,820 0.39 

W102      หนอง บึง 82 0.02 

W201      อ่างเก็บนํ้ า 10,523 2.27 

W202      บ่อนํ้ าในไร่นา 438 0.09 
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ตารางที ่6  (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ประเภทการใช้ทีด่นิ 
เนือ้ที ่

ไร่ ร้อยละ 

พืน้ทีเ่บ็ดเตลด็ (M) 4,920 1.06 

M102 ไมล้ะเมาะ 4,920 1.06 

รวมทั้งหมด 463,825 100.00 

ทีม่า: ดดัแปลงจากสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน และสาํนกันโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน (2555) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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7.4  การวเิคราะห์และจัดทาํหน่วยทีด่ิน 

เม่ือนาํข้อมูลหน่วยแผนท่ีดินไปวิเคราะห์ร่วมกบัข้อมูลชลประทาน เขตจดัรูปท่ีดิน และการใช้

ประโยชน์ท่ีดินแลว้ จะไดเ้ป็นขอ้มูลหน่วยท่ีดิน จากนั้นจะนาํขอ้มูลหน่วยท่ีดินดงักล่าวไปตรวจสอบความ

ถูกตอ้งในภาคสนาม และจะถูกปรับแกใ้ห้ตรงกบัสภาพความเป็นจริงท่ีพบในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ซ่ึงในลุ่มนํ้ า

สาขาห้วยทบัเสลาไม่อยูใ่นพื้นท่ีเขตจดัรูปท่ีดิน (M1) แต่พบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีทาํนาในพื้นท่ีดอน (b) 

และการยกร่องเพื่อใชป้ลูกไมย้นืตน้หรือไมผ้ลในพื้นท่ีลุ่ม (M2)  

จากผลการวิเคราะห์และจดัทาํหน่วยท่ีดินพบหน่วยท่ีดินทั้งหมดในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลา 31 

หน่วยท่ีดิน ประกอบด้วย หน่วยท่ีดินในพื้นท่ีลุ่ม 8 หน่วยท่ีดิน มีเน้ือท่ี 23,346 ไร่ หรือร้อยละ 5.04 ของ

พื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา หน่วยท่ีดินในพื้นท่ีดอน 21 หน่วยท่ีดิน มีเน้ือท่ี 419,767 ไร่ หรือร้อยละ 90.50 ของพื้นท่ี 

ลุ่มนํ้ าสาขา และหน่วยท่ีดินในพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 2 หน่วยท่ีดิน มีเน้ือท่ี 20,712 ไร่ หรือร้อยละ 4.46 ของพื้นท่ี 

ลุ่มนํ้ าสาขา โดยแต่ละหน่วยท่ีดินมีคุณภาพท่ีดินท่ีแตกต่างกนัตามคุณลกัษณะเฉพาะของหน่วยท่ีดิน ดงัน้ี 

(ตารางท่ี 7 และภาพท่ี 9) 

การประเมินคุณภาพท่ีดิน จะประเมินจากความตอ้งการของประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยมี

ปัจจยัสําคญัท่ีนาํมาใช้พิจารณา คือ สมบติัทางกายภาพและทางเคมี เช่น การระบายนํ้ า ความลึกของดิน 

ปฏิกิริยาดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นตน้  

7.4.1  หน่วยท่ีดินท่ี 22 22I 22hi  และ 22hiI 

  หน่วยท่ีดินน้ีเกิดจากวตัถุกาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าเน้ือหยาบ สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบถึง

ค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 

ดินบนและดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า และความ

อ่ิมตวัด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างสูง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.0             

การหยัง่ลึกของราก และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั     

มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-5.5 การหยัง่ลึกของรากอยูใ่นระดบัปานกลาง  

พบ 4 หน่วยท่ีดิน มีเน้ือท่ีรวม 12,641 ไร่ หรือร้อยละ 2.73 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

1) หน่วยท่ีดินท่ี 22 : มีเน้ือท่ี 6,759 ไร่ หรือร้อยละ 1.46 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา

2) หน่วยท่ีดินท่ี 22I : มีระบบชลประทาน มีเน้ือท่ี 5,220 ไร่ หรือร้อยละ 1.13 ของพื้นท่ีลุ่ม

นํ้าสาขา 

3) หน่วยท่ีดินท่ี 22hi : พบในพื้นท่ีดอน และเส่ียงต่อการขาดนํ้ า มีเน้ือท่ี 472 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.10 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

4) หน่วยท่ีดินท่ี 22hiI : พบในพื้นท่ีดอน และมีระบบชลประทาน มีเน้ือท่ี 190 ไร่ หรือร้อย

ละ 0.04 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



48 

7.4.2  หน่วยท่ีดินท่ี 22M2 22M2I 22hiM2 และ 22hiM2I 

  หน่วยท่ีดินน้ีเกิดจากวตัถุกาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าเน้ือหยาบ สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบถึง

ค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้าดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 

ดินบนและดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า และความ

อ่ิมตวัด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างสูง ดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.0             

การหยัง่ลึกของราก และความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั     

มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-5.5 การหยัง่ลึกของรากอยูใ่นระดบัปานกลาง  

พบ 4 หน่วยท่ีดิน มีเน้ือท่ีรวม 10,705 ไร่ หรือร้อยละ 2.31 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

1) หน่วยท่ีดินท่ี 22M2 : มีการยกร่องเพื่อให้ปลูกไมย้ืนตน้หรือไมผ้ลได ้มีเน้ือท่ี 3,024 ไร่

หรือร้อยละ 0.65 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

2) หน่วยท่ีดินท่ี 22M2I : มีระบบชลประทาน และมีการยกร่องเพื่อให้ปลูกไมย้ืนตน้หรือ

ไมผ้ลได ้มีเน้ือท่ี 4,375 ไร่ หรือร้อยละ 0.94 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

3) หน่วยท่ีดินท่ี 22hiM2 : พบในพื้นท่ีดอน และเส่ียงต่อการขาดนํ้ า มีการยกร่องเพื่อให้

ปลูกไมย้นืตน้หรือไมผ้ลได ้มีเน้ือท่ี 2,628 ไร่ หรือร้อยละ 0.57 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

4) หน่วยท่ีดินท่ี 22hiM2I : พบในพื้นท่ีดอน มีระบบชลประทาน และมีการยกร่องเพื่อให้

ปลูกไมย้นืตน้หรือไมผ้ลได ้มีเน้ือท่ี 678 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

7.4.3  หน่วยท่ีดินท่ี 31B 31BI และ 31C 

  หน่วยท่ีดินน้ีเกิดจากวตัถุต้นกาํเนิดท่ีผุพงัสลายตวัอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตวัผุพงัแล้ว

เคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือละเอียด หรือเกิดจากตะกอนนํ้า สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ยถึง

ลูกคล่ืนลอนลาด เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 

ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าปานกลางถึง

ค่อนขา้งสูง และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรด

เล็กน้อย มีค่ าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 การหยั่งลึกของรากและความยากง่ายในการเขตกรรม 

อยู่ในระดับปานกลาง ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียว ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ าปานกลาง 

ถึงค่อนข้างสูง และความอ่ิมตวัด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนข้างตํ่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด 

ถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-7.0 การหยัง่ลึกของรากอยูใ่นระดบัยาก 

พบ 3 หน่วยท่ีดิน มีเน้ือท่ีรวม 4,833 ไร่ หรือร้อยละ 1.04 ของเน้ือท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

1) หน่วยท่ีดินท่ี 31B : พบในสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย มีเน้ือท่ี 4,064 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.88 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

2) หน่วยท่ีดินท่ี 31BI : พบในสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย  มีระบบชลประทาน มี

เน้ือท่ี 204 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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    3)  หน่วยท่ีดินท่ี 31C : พบในสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีเน้ือท่ี 565 ไร่ 

หรือร้อยละ 0.12 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา  

   7.4.4  หน่วยท่ีดินท่ี 38 และ 38I   

   หน่วยท่ีดินน้ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดพวกตะกอนลํานํ้ า ท่ีมีลักษณะการทับถมเป็นชั้ นๆ 

ของตะกอนลาํนํ้าในแต่ละช่วงเวลา พบบนสันดินริมนํ้าหรือท่ีราบตะกอนนํ้ าพา พบในพื้นท่ีดอนสภาพพื้นท่ี

เป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้ าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม

ธรรมชาติปานกลาง 

   ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วน ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ า  และความอ่ิมตัว 

ด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนข้างตํ่ า ถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง มีค่า 

ความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.0 การหยัง่ลึกของรากและความยากง่ายในการเขตกรรมอยู่ในระดับง่าย  

ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็น

ด่างค่อนข้างตํ่ า ถึงปานกลาง ปฏิกิ ริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างเล็กน้อย มีค่ าความเป็นกรด 

เป็นด่าง 6.0-7.5 การหยัง่ลึกของรากอยูใ่นระดบัง่าย  

   พบ 3 หน่วยท่ีดิน เน้ือท่ีรวม 7,617 ไร่ หรือร้อยละ 1.64 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

    1)  หน่วยท่ีดินท่ี 38 : มีเน้ือท่ี 5,541 ไร่ หรือร้อยละ 1.19 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

    2)  หน่วยท่ีดินท่ี 38I : มีระบบชลประทาน มีเน้ือท่ี 2,076 ไร่ หรือร้อยละ 0.45 ของพื้นท่ีลุ่ม

นํ้าสาขา 

   7.4.5  หน่วยท่ีดินท่ี 38b และ 38bI  

   หน่วยท่ีดินน้ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดพวกตะกอนลํานํ้ า ท่ีมีลักษณะการทับถมเป็นชั้ นๆ 

ของตะกอนลาํนํ้าในแต่ละช่วงเวลา พบบนสันดินริมนํ้าหรือท่ีราบตะกอนนํ้ าพา พบในพื้นท่ีดอนสภาพพื้นท่ี

เป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้ าดีปานกลาง และมีการทาํคันนา                  

ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 

   ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วน ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่ า  และความอ่ิมตัว 

ด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนข้างตํ่ า ถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง มีค่า 

ความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.0 การหยัง่ลึกของรากและความยากง่ายในการเขตกรรมอยู่ในระดับง่าย  

ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็น

ด่างค่อนข้างตํ่ า ถึงปานกลาง ปฏิกิ ริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างเล็กน้อย มีค่ าความเป็นกรด 

เป็นด่าง 6.0-7.5 การหยัง่ลึกของรากอยูใ่นระดบัง่าย  
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พบ 4 หน่วยท่ีดิน เน้ือท่ีรวม 1,383 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

1) หน่วยท่ีดินท่ี 38b : มีเน้ือท่ี 478 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา

2) หน่วยท่ีดินท่ี 38bI : มีระบบชลประทาน มีเน้ือท่ี 905 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของพื้นท่ีลุ่ม

นํ้าสาขา 

7.4.6  หน่วยท่ีดินท่ี 40 40I 40B 40BI 40C 40CI และ 40D 

  หน่วยท่ี ดินน้ี เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้ า  หรือจากการสลายตัวผุพัง 

อยูก่บัท่ี หรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของพวกวสัดุเน้ือหยาบ พบในพื้นท่ีดอน สภาพ

พื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชนั เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้ าดีดินมีความอุดม

สมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 

ดินบนและดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า และ

ความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่ า  ดินบนมีปฏิกิ ริยาดินเป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรด 

เป็นด่าง 4.5-5.0 การหย ั่ง ลึกของรากและความยากง่ายในการเขตกรรมอยู่ในระดับง่าย ดินล่าง 

มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-5.5 การหยัง่ลึกของรากอยูใ่นระดบัง่าย 

พบ 7 หน่วยท่ีดิน เน้ือท่ีรวม 67,986 ไร่ หรือร้อยละ 14.66 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

1) หน่วยท่ีดินท่ี 40 : พบในสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ

มีเน้ือท่ี 3,637 ไร่ หรือร้อยละ 0.78 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

2) หน่วยท่ีดินท่ี 40I : พบในสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีระบบ

ชลประทาน มีเน้ือท่ี 163 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

3) หน่วยท่ีดินท่ี 40B : พบในสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย มีเน้ือท่ี 8,915 ไร่

หรือร้อยละ 1.92 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

4) หน่วยท่ีดินท่ี 40BI : พบในสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีระบบ

ชลประทาน มีเน้ือท่ี 864 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

5) หน่วยท่ีดินท่ี 40C : พบในสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีเน้ือท่ี 50,033 ไร่

หรือร้อยละ 10.79 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

6) หน่วยท่ีดินท่ี 40CI : พบในสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีระบบ

ชลประทาน มีเน้ือท่ี 438 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

7) หน่วยท่ีดินท่ี 40D : พบในสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชัน มีเน้ือท่ี 3,936 ไร่

หรือร้อยละ 0.85 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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 คุณภาพทีด่นิ
 ความเป็นประโยชน์

ของออกซิเจน

 ความเป็นประโยชน์

ของธาตุอาหาร
 การมเีกลือมากเกินไป  สภาวะการเขตกรรม  ศักยภาพการใช้เคร่ืองจักร

ปัจจัยตวัพิจาราณา การระบายน า้
ความอุดมสมบูรณ์

ของดนิ

ความจุแลกเปลี่ยน

แคตไอออน (C.E.C.)

อัตราร้อยละความ

อิ่มตวัเบส (%B.S.)
ความลึกของดนิ

ปริมาณ

ก้อนกรวด
ค่าการน าไฟฟ้า

ความยากง่ายในการ

เขตกรรม
ความลาดชัน

หน่วยวดั ช้ันมาตรฐาน ช้ันมาตรฐาน cmol-1 % ช้ันมาตรฐาน % dS/m ช้ันมาตรฐาน ช้ันมาตรฐาน

ช้ันดนิ - - ดนิล่าง ดนิล่าง - ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน - ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน -

22 ค่อนขา้งเลว ต ่า <10 >75 ลึกมาก ปานกลาง ปานกลาง - <2 4.5-5.0 5.0-5.5 ปานกลาง A 6,759            1.46              

22I ค่อนขา้งเลว ต ่า <10 >75 ลึกมาก ยาก ยากมาก - <2 4.5-5.0 5.0-5.5 ปานกลาง A 5,220            1.13              

22M2 ดีปานกลาง ต ่า <10 >75 ลึกมาก ยาก ยากมาก - <2 4.5-5.0 5.0-5.5 ปานกลาง A 3,024            0.65              

22M2I ดีปานกลาง ต ่า <10 >75 ลึกมาก ยาก ยากมาก - <2 4.5-5.0 5.0-5.5 ปานกลาง A 4,375            0.94              

22hi ค่อนขา้งเลว ต ่า <10 >75 ลึกมาก ยาก ยากมาก - <2 4.5-5.0 5.0-5.5 ปานกลาง A 472               0.10              

22hiI ดีปานกลาง ต ่า <10 >75 ลึกมาก ยาก ยากมาก - <2 4.5-5.0 5.0-5.5 ปานกลาง A 190               0.04              

22hiM2 ดีปานกลาง ต ่า <10 >75 ลึกมาก ยาก ยากมาก - <2 4.5-5.0 5.0-5.5 ปานกลาง A 2,628            0.57              

22hiM2I ดีปานกลาง ต ่า <10 >75 ลึกมาก ยาก ยากมาก - <2 4.5-5.0 5.0-5.5 ปานกลาง A 678               0.15              

31B ดี ปานกลาง 10-20 35-75 ลึกมาก ปานกลาง ยาก - <2 5.5-6.5 5.5-7.0 ปานกลาง B 4,064            0.88              

31BI ดี ปานกลาง 10-20 35-75 ลึกมาก ปานกลาง ยาก - <2 5.5-6.5 5.5-7.0 ปานกลาง B 204               0.04              

31C ดี ปานกลาง 10-20 35-75 ลึกมาก ปานกลาง ยาก - <2 5.5-6.5 5.5-7.0 ปานกลาง C 565               0.12              

38 ดี ปานกลาง <10 35-75 ลึกมาก ง่าย ง่าย - <2 5.5-6.0 6.0-7.5 ง่าย A 5,541            1.19              

38I ดี ปานกลาง <10 35-75 ลึกมาก ง่าย ง่าย - <2 5.5-6.0 6.0-7.5 ง่าย A 2,076            0.45              

38b ดีปานกลาง ปานกลาง <10 35-75 ลึกมาก ง่าย ง่าย - <2 5.5-6.0 6.0-7.5 ง่าย A 478               0.10              

38bI ดีปานกลาง ปานกลาง <10 35-75 ลึกมาก ง่าย ง่าย - <2 5.5-6.0 6.0-7.5 ง่าย A 905               0.20              

40 ดี ต  ่า <10 <35 ลึกมาก ง่าย ง่าย - <2 4.5-5.0 5.0-5.5 ง่าย A 3,637            0.78              

40I ดี ต  ่า <10 <35 ลึกมาก ง่าย ง่าย - <2 4.5-5.0 5.0-5.5 ง่าย A 163               0.04              

40B ดี ต  ่า <10 <35 ลึกมาก ง่าย ง่าย - <2 4.5-5.0 5.0-5.5 ง่าย B 8,915            1.92              

40BI ดี ต  ่า <10 <35 ลึกมาก ง่าย ง่าย - <2 4.5-5.0 5.0-5.5 ง่าย B 864               0.19              

40C ดี ต  ่า <10 <35 ลึกมาก ง่าย ง่าย - <2 4.5-5.0 5.0-5.5 ง่าย C 50,033          10.79            

40CI ดี ต  ่า <10 <35 ลึกมาก ง่าย ง่าย - <2 4.5-5.0 5.0-5.5 ง่าย C 438               0.09              

40D ดี ต  ่า <10 <35 ลึกมาก ง่าย ง่าย - <2 4.5-5.0 5.0-5.5 ง่าย D 3,936            0.85              

41B ดี ต  ่า <10 <35 ลึกมาก ง่าย ง่าย - <2 5.5-6.5 6.0-7.0 ง่าย B 921               0.20              

41BI ดี ต  ่า <10 <35 ลึกมาก ง่าย ง่าย - <2 5.5-6.5 6.0-7.0 ง่าย B 574               0.12              

48E ดี ต  ่า <10 <35 ต้ืน ยาก ยาก 0-15 <2 5.0-6.0 5.0-6.0 ยาก E 25,333          5.46              

56B ดี ต  ่า <10 <35 ลึกปานกลาง ง่าย ปานกลาง - <2 5.0-5.5 5.5-6.0 ง่าย B 8,625            1.86              

 เนือ้ที่

การหยัง่ลึกของราก ปฎกิิริยาดนิ (pH)
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 ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร  สภาวะการหยัง่ลึกของราก  สารพิษ

ช้ันมาตรฐาน -
ร้อยละ
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 คุณภาพทีด่นิ
 ความเป็นประโยชน์

ของออกซิเจน

 ความเป็นประโยชน์

ของธาตุอาหาร
 การมเีกลือมากเกินไป  สภาวะการเขตกรรม  ศักยภาพการใช้เคร่ืองจักร

ปัจจัยตวัพิจาราณา การระบายน า้
ความอุดมสมบูรณ์

ของดนิ

ความจุแลกเปลี่ยน

แคตไอออน (C.E.C.)

อัตราร้อยละความ

อิ่มตวัเบส (%B.S.)
ความลึกของดนิ

ปริมาณ

ก้อนกรวด
ค่าการน าไฟฟ้า

ความยากง่ายในการ

เขตกรรม
ความลาดชัน

หน่วยวดั ช้ันมาตรฐาน ช้ันมาตรฐาน cmol-1 % ช้ันมาตรฐาน % dS/m ช้ันมาตรฐาน ช้ันมาตรฐาน

ช้ันดนิ - - ดนิล่าง ดนิล่าง - ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน - ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน -

56C ดี ต  ่า <10 <35 ลึกปานกลาง ง่าย ปานกลาง - <2 5.0-5.5 5.5-6.0 ง่าย C 5,674            1.22              

59 ค่อนขา้งเลว ต ่า >20 35-75 ลึกมาก ง่าย ยาก - <2 5.5-6.5 5.5-6.5 ง่าย A 3,296            0.71              

62 - - - - - - - - - - - - - 293,525        63.28            

7,849            1.70              

12,863          2.77              

463,825        100.00          

ทีม่า: ดดัแปลงจากส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน (2554)
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 ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร  สภาวะการหยัง่ลึกของราก  สารพิษ
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พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (U)
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7.4.7  หน่วยท่ีดินท่ี 41B และ 41BI 

  หน่วยท่ีดินน้ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ี หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้เคล่ือนยา้ยมาทบั

ถมของวสัดุเน้ือหยาบ หรือเกิดจากตะกอนลาํนํ้ าหรือวตัถุนํ้ าพาจากบริเวณท่ีสูงวางทบัอยู่บนชั้นดินร่วน

หยาบ หรือร่วนละเอียด พบในพื้นท่ีดอน0 สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย เป็นดินลึกมาก มีการ

ระบายนํ้าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า

  ดินบนและดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วน ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า และ

ความ อ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ี เป็นด่างตํ่ า  ดินบนมีปฏิ กิ ริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย  มีค่ า 

ความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 การหยัง่ลึกของรากและความยากง่ายในการเขตกรรมอยู่ในระดับง่าย 

ดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.0 การหยัง่ลึกของรากอยูใ่น

ระดบัง่าย 

พบ 2 หน่วยท่ีดิน เน้ือท่ีรวม 1,495 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

1) หน่วยท่ีดินท่ี 41B : มีเน้ือท่ี 921 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา

2) หน่วยท่ีดินท่ี 41BI : มีระบบชลประทาน มีเน้ือท่ี 574 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของพื้นท่ี

ลุ่มนํ้าสาขา 

7.4.8  หน่วยท่ีดินท่ี 48E 

  หน่วยท่ี ดินน้ี เกิดจากวัตถุ ต้นกํา เนิดดินพวกตะกอนลํานํ้ าหรือจากการสลายตัวผุพัง 

อยู่กบัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือค่อนขา้งหยาบท่ีมา

จากพวกหินตะกอนหรือหินแปร พบในพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา เป็นดินต้ืน มีการระบายนํ้ าดีดินมีความ

อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 

ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวด การหยั่ง ลึกของรากและความยากง่าย 

ในการเขตกรรมอยู่ในระดบัยาก ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ปนเศษหินหรือปนกรวด การ

หยั่ง ลึ ก ข อ ง ร า ก อยู่ ใ น ร ะ ดับ ย า ก  ดิ นบนและดิ นล่ างมี ความจุ ในการแลกเปล่ี ยนประจุ บวกตํ่ า 

และความอ่ิมตัวด้วยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่ า  ปฏิกิ ริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีค่า 

ความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0 มีเน้ือท่ี 25,333 ไร่ หรือร้อยละ 5.46 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

7.4.9  หน่วยท่ีดินท่ี 56B และ 56C 

  หน่วยท่ีดินน้ีเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ีหรือจากการสลายตัวผุพงัแล้วถูกเคล่ือนยา้ย 

มาทบัถมในระยะทางไม่ไกลของวสัดุเน้ือหยาบท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินอคันี พบในพื้นท่ีดอน สภาพ

พื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ยถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ้าดี ดินมีความอุดม

สมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



55 

  ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-5.5 

การหยัง่ลึกของรากและความยากง่ายในการเขตกรรมอยูใ่นระดบัง่าย ดินล่างเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปน

ทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.0 การหยัง่ลึกของรากอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ดินบนและดินล่างความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่า และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างตํ่า  

พบ 2 หน่วยท่ีดิน เน้ือท่ีรวม 14,299 ไร่ หรือร้อยละ 3.08 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

1) หน่วยท่ีดินท่ี 56B : พบในสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย มีเน้ือท่ี 8,625 ไร่

หรือร้อยละ 1.86 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

2) หน่วยท่ีดินท่ี 56C : พบในสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีเน้ือท่ี 5,674 ไร่ หรือร้อยละ

1.22 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

7.4.10  หน่วยท่ีดินท่ี 59 

  หน่วยท่ีดินน้ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ าพดัพามาทบัถมกนั สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้ง

ราบเรียบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 

  ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง การหยั่งลึกของรากและความยากง่ายใน 

การเขตกรรมอยู่ในระดบัง่าย ดินล่างเน้ือดินเป็นดินเหนียวปนทราย การหยัง่ลึกของรากอยู่ในระดบัยาก ดินบน

และดินล่างมีความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกสูง และความอ่ิมตวัดว้ยประจุบวกท่ีเป็นด่างค่อนขา้งตํ่าถึง

ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 มีเน้ือท่ี 3,296 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.71 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

7.4.11  หน่วยท่ีดินท่ี 62 

  หน่วยท่ีดินน้ีประกอบดว้ยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชนัมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต ์ส่วนใหญ่

ปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ หลายแห่งมีการทาํไร่เล่ือนลอย คุณสมบติัของหน่วยท่ีดินไม่แน่นอน 

ลกัษณะของเน้ือดินและดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกนัไป หน่วยท่ีดินน้ีควรอนุรักษ์ไว้

เพื่อเป็นแหล่งต้นนํ้ าลาํธาร และเพื่อวตัถุประสงค์ในด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีเน้ือท่ีรวมทั้งหมด 

293,525 ไร่ หรือร้อยละ 63.28 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

7.4.12  พื้นท่ีเบด็เตล็ด 

พบ 2 หน่วยท่ีดิน มีเน้ือท่ีรวม 20,712 ไร่ หรือร้อยละ 4.47 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา ประกอบดว้ย 

1) พื้นท่ีชุมชน และส่ิงปลูกสร้าง (U) มีเน้ือท่ี 7,849 ไร่ หรือร้อยละ 1.70 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

2) พื้นท่ีนํ้า (W)  มีเน้ือท่ี 12,863 ไร่ หรือร้อยละ 2.77 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา
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7.5  การวเิคราะห์คุณภาพของทีด่ินหรือความเหมาะสมของทีด่ินสําหรับการปลูกพชืเศรษฐกจิ 

 จากขอ้มูลคุณภาพหน่วยท่ีดินในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลา (รหสั 1104) นาํมาประเมินคุณภาพของ

ท่ีดินหรือความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจตามคู่มือการประเมินคุณภาพท่ีดินสําหรับ

พืชเศรษฐกิจ (บณัฑิต และคาํรณ, 2542) ซ่ึงจากขอ้มูลสภาพการใชท่ี้ดินในลุ่มนํ้าสาขามีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญั 

4 ชนิดพืช ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัสําปะหลงั และออ้ยโรงงาน โดยมีพื้นท่ีปลูกร้อยละ 2.51 10.73 

3.56 และ 1.01 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา จึงไดท้าํการประเมินคุณภาพของท่ีดินหรือความเหมาะสมของท่ีดิน

สาํหรับการปลูกขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัสําปะหลงั และออ้ยโรงงาน จาํแนกความเหมาะสมของท่ีดินเป็น 

4 ชั้น คือ ดินมีความเหมาะสมสูง (S1) ดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ดินมีความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) 

และดินท่ีไม่มีความเหมาะสม (N) สามารถสรุปความเหมาะสมและขอ้จาํกดัของหน่วยท่ีดินสําหรับปลูกขา้ว 

ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัสาํปะหลงั และออ้ยโรงงานในตารางท่ี 8  

 จากการประเมินคุณภาพของท่ีดินหรือความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับปลูกข้าว ข้าวโพด                     

มนัสําปะหลงั และออ้ยโรงงาน ในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลา พบดินมีความเหมาะสมสูง (S1) ดินมีความ

เหมาะสมปานกลาง (S2) ดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และดินท่ีไม่มีความเหมาะสม (N) รวมทั้ง

ขอ้จาํกดัของท่ีดิน ประกอบดว้ย ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (m) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อ

รากพืช (o) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) ศกัยภาพการใช้

เคร่ืองจกัร (w) และสภาวะการหยัง่ลึกของราก (r) ซ่ึงสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
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ตารางที ่8  ชั้นความเหมาะสมดา้นกายภาพของหน่วยท่ีดินสาํหรับปลูกขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัสาํปะหลงั  

                    และออ้ยโรงงาน ในลุ่มนํ้าสาขาหว้ยทบัเสลา (รหสั 1104) 

 

หน่วยทีด่ิน ข้าว ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มันสําปะหลงั อ้อยโรงงาน 

22 S2sn N N N 

22I S2sn N N N 

22hi S2msn N N N 

22hiI S2sn N N N 

22hiM2 N S2osn S2osn S2mosn 

22hiM2I N S2osn S2osn S2osn 

22M2 N S2osn S2osn S2mosn 

22M2I N S2osn S2osn S2osn 

31B N S1 S1 S2s 

31BI N S1 S1 S2s 

31C N S2e S2e S2se 

38 N S2nf S2nf S2snf 

38I N S2nf S2nf S2snf 

38b S2on N N N 

38bI S2on N N N 

40 N S2sn S2sn S2msn 

40I N S2sn S2sn S2sn 

40B N S2sn S2sn S2msn 

40BI N S2sn S2sn S2sn 

40C N S2sne S2sne S2msne 

40CI N S2sne S2sne S2sne 

40D N S3e S3e S3e 

41B N S2msn S2sn S3m 

41BI N S2sn S2sn S2m 

48E N N N N 
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ตารางที ่8  (ต่อ) 

 

หน่วยทีด่ิน ข้าว ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มันสําปะหลงั อ้อยโรงงาน 

56B N S2snr S2snr S2snr 

56C N S2snre S2snre S2snre 

59 S2sn N N N 

62 N N N N 

U - - - - 

W - - - - 
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 7.5.1 การประเมินคุณภาพท่ีดินสาํหรับการปลูกขา้ว 

 จากผลการประเมินคุณภาพท่ีดินสาํหรับการปลูกขา้ว สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

    1)  ท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) เพราะมีขอ้จาํกดับางอย่างท่ีอาจลดความสามารถใน

การผลิต มีเน้ือท่ี 17,320 ไร่ หรือร้อยละ 3.74 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ประกอบด้วย 7 หน่วยท่ีดิน โดย                   

แต่ละหน่วยท่ีดินจะพบขอ้จาํกดัท่ีอาจลดความสามารถในการผลิต ดงัน้ี 

       (1)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุ

อาหาร (n) ประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 22 22I 22hiI และ 59 มีเน้ือท่ี 15,465 ไร่ หรือ   

ร้อยละ 3.34 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

       (2)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (m) ความเป็นประโยชน์ของธาตุ

อาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) ประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 22hi            

มีเน้ือท่ี 472 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา   

       (3)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (o) และความจุในการดูด

ยดึธาตุอาหาร (n) ประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 38b และ 38bI มีเน้ือท่ี 1,383 ไร่ หรือร้อย

ละ 0.30 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

     2)  ท่ีดินท่ีไม่มีความเหมาะสม (N) มีเน้ือท่ี 425,793 ไร่ หรือร้อยละ 91.79 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 

ประกอบดว้ย 22 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 22hiM2 22hiM2I 22M2 22M2I 31B 31BI 31C 38 38I 40 

40B 40BI 40C 40CI 40D 40I 41B 41BI 48E 56B 56C และ 62  

     3) พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเน้ือท่ี 20,712 ไร่ หรือร้อยละ 4.47 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ประกอบด้วย              

ท่ีอยูอ่าศยั และแหล่งนํ้า 

 7.5.2 การประเมินคุณภาพท่ีดินสาํหรับการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

 จากผลการประเมินคุณภาพท่ีดินสาํหรับการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     1)  ดินมีความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือท่ี 4,268 ไร่ หรือร้อยละ 0.92 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 

ประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 31B และ 31BI 

     2)  ดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) เพราะมีขอ้จาํกดับางอยา่งท่ีอาจลดความสามารถในการ

ผลิต มีเน้ือท่ี 98,731 ไร่ หรือร้อยละ 21.28 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ประกอบดว้ย 17 หน่วยท่ีดิน โดยแต่ละ

หน่วยท่ีดินจะพบขอ้จาํกดัท่ีอาจลดความสามารถในการผลิต ดงัน้ี 

       (1)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเป็นประโยชน์ของอ๊อกซิเจนต่อรากพืช (o) ความเป็นประโยชน์

ของธาตุอาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) ประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 

22M2 22M2I 22hiM2 และ 22hiM2I มีเน้ือท่ี 10,705 ไร่ หรือร้อยละ 2.31 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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       (2)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเสียหายจากการกร่อนดิน (e) ประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ 

หน่วยท่ีดินท่ี 31C มีเน้ือท่ี 565 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

       (3)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) และความเสียหายจากนํ้ าท่วม (f) 

ประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 38 และ 38I มีเน้ือท่ี 7,617 ไร่ หรือร้อยละ 1.64 ของพื้นท่ี          

ลุ่มนํ้าสาขา 

       (4)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุ

อาหาร (n) ประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 40 40I 40B 40BI และ 41BI มีเน้ือท่ี 14,153 ไร่ 

หรือร้อยละ 3.05 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

       (5)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุ

อาหาร (n) และความเสียหายจากการกร่อนดิน (e) ประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 40C และ 

40CI มีเน้ือท่ี 50,471 ไร่ หรือร้อยละ 10.88 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

       (6)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (m) ความเป็นประโยชน์ของธาตุ

อาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) ประกอบด้วย 1 หน่วยท่ีดิน ได้แก่ หน่วยท่ีดินท่ี 41B              

มีเน้ือท่ี 921 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

       (7)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุ

อาหาร (n) และสภาวะการหยัง่ลึกของราก (r) ประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 56B มีเน้ือท่ี 

8,625 ไร่ หรือร้อยละ 1.86 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

       (8)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุ

อาหาร (n) สภาวะการหยัง่ลึกของราก (r) และความเสียหายจากการกร่อนดิน (e) ประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน 

ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 56C มีเน้ือท่ี 5,674 ไร่ หรือร้อยละ 1.22 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

     3)  ดินมีความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) เพราะมีขอ้จาํกดับางอยา่งท่ีอาจลดความสามารถในการ

ผลิต มีเน้ือท่ี 3,936 ไร่ หรือร้อยละ 0.85 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา โดยจะพบขอ้จาํกดัท่ีอาจลดความสามารถใน

การผลิต คือ ความเสียหายจากการกร่อนดิน (e) ประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน คือ หน่วยท่ีดินท่ี 40D 

     4)  ดินท่ีไม่มีความเหมาะสม (N) มีเน้ือท่ี 336,178 ไร่ หรือร้อยละ 72.48 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 

ประกอบดว้ย 9 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 22 22I 22hi 22hiI 38b 38bI 48E 59 และ 62  

     5)  พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเน้ือท่ี 20,712 ไร่ หรือร้อยละ 4.47 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ประกอบด้วย      

ท่ีอยูอ่าศยั และแหล่งนํ้า 
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 7.5.3 การประเมินคุณภาพท่ีดินสาํหรับการปลูกมนัสาํปะหลงั 

 จากผลการประเมินคุณภาพท่ีดินสาํหรับการปลูกมนัสาํปะหลงั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     1)  ดินมีความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือท่ี 4,268 ไร่ หรือร้อยละ 0.92 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 

ประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 31B และ 31BI 

     2)  ดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) เพราะมีขอ้จาํกดับางอยา่งท่ีอาจลดความสามารถในการ

ผลิต มีเน้ือท่ี 98,731 ไร่ หรือร้อยละ 21.28 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ประกอบด้วย 17 หน่วยท่ีดิน โดยแต่ละ

หน่วยท่ีดินจะพบขอ้จาํกดัท่ีอาจลดความสามารถในการผลิต ดงัน้ี 

        (1)  ข้อจาํกัดเก่ียวกับความเป็นประโยชน์ของอ๊อกซิเจนต่อรากพืช (o) ความเป็น

ประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) ประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ 

หน่วยท่ีดินท่ี 22M2 22M2I 22hiM2 และ 22hiM2I มีเน้ือท่ี 10,705 ไร่ หรือร้อยละ 2.31 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

        (2)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเสียหายจากการกร่อนดิน (e) ประกอบด้วย 1 หน่วยท่ีดิน 

ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 31C มีเน้ือท่ี 565 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

        (3) ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) และความเสียหายจากนํ้ าท่วม (f) 

ประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 38 และ 38I มีเน้ือท่ี 7,617 ไร่ หรือร้อยละ 1.64 ของพื้นท่ี       

ลุ่มนํ้าสาขา 

        (4)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุ

อาหาร (n) ประกอบดว้ย 6 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 40 40I 40B 40BI 41B และ 41BI มีเน้ือท่ี 15,074 

ไร่ หรือร้อยละ 3.25 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

        (5)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุ

อาหาร (n) และความเสียหายจากการกร่อนดิน (e) ประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 40C และ 

40CI มีเน้ือท่ี 50,471 ไร่ หรือร้อยละ 10.88 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

        (6)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุ

อาหาร (n) และสภาวะการหยัง่ลึกของราก (r) ประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 56B มีเน้ือท่ี 

8,625 ไร่ หรือร้อยละ 1.86 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

        (7)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุ

อาหาร (n) สภาวะการหยัง่ลึกของราก (r) และความเสียหายจากการกร่อนดิน (e) ประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน 

ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 56C มีเน้ือท่ี 5,674 ไร่ หรือร้อยละ 1.22 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

     3)  ดินมีความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) เพราะมีขอ้จาํกดับางอยา่งท่ีอาจลดความสามารถในการ

ผลิต มีเน้ือท่ี 3,936 ไร่ หรือร้อยละ 0.85 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา โดยจะพบขอ้จาํกดัท่ีอาจลดความสามารถใน

การผลิต คือ ความเสียหายจากการกร่อนดิน (e) ประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน คือ หน่วยท่ีดินท่ี 40D 
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     4)  ดินท่ีไม่มีความเหมาะสม (N) มีเน้ือท่ี 336,178 ไร่ หรือร้อยละ 72.48 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 

ประกอบดว้ย 9 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 22 22I 22hi 22hiI 38b 38bI 48E 59 และ 62  

     5) พื้นท่ีเบด็เตล็ด มีเน้ือท่ี 20,712 ไร่ หรือร้อยละ 4.47 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ประกอบดว้ย ท่ีอยู่

อาศยั และแหล่งนํ้า 

 7.5.4 การประเมินคุณภาพท่ีดินสาํหรับการปลูกออ้ยโรงงาน 

 จากผลการประเมินคุณภาพท่ีดินสาํหรับการปลูกออ้ยโรงงาน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     1)  ดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) เพราะมีขอ้จาํกดับางอยา่งท่ีอาจลดความสามารถในการ

ผลิต มีเน้ือท่ี 102,078 ไร่ หรือร้อยละ 22.00 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ประกอบดว้ย  18 หน่วยท่ีดิน โดยแต่ละหน่วย

ท่ีดินจะพบขอ้จาํกดัท่ีอาจลดความสามารถในการผลิต ดงัน้ี 

        (1)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (m) ความเป็นประโยชน์ของ

อ๊อกซิเจนต่อรากพืช (o) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) 

ประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 22M2 และ 22hiM2 มีเน้ือท่ี 5,652 ไร่ หรือร้อยละ 1.22 ของ

พื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา   

        (2)  ข้อจาํกัดเก่ียวกับความเป็นประโยชน์ของอ๊อกซิเจนต่อรากพืช (o) ความเป็น

ประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) ประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ 

หน่วยท่ีดินท่ี 22M2I และ 22hiM2I มีเน้ือท่ี 5,053 ไร่ หรือร้อยละ 1.09 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

        (3)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) ประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน 

ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 31B และ 31BI มีเน้ือท่ี 4,268 ไร่ หรือร้อยละ 0.92 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

        (4) ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และความเสียหายจากการ

กร่อนดิน (e)  ประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 31C มีเน้ือท่ี 565 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของ

พื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

        (5)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) ความจุในการดูดยึดธาตุ

อาหาร (n) และความเสียหายจากนํ้ าท่วม (f) ประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 38 และ 38I มี

เน้ือท่ี 7,617 ไร่ หรือร้อยละ 1.64 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

        (6)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (m) ความเป็นประโยชน์ของธาตุ

อาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) ประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 40 และ 40B  

มีเน้ือท่ี 12,552 ไร่ หรือร้อยละ 2.70 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา  

        (7)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และความจุในการดูดยึดธาตุ

อาหาร (n) ประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 40I และ 40BI มีเน้ือท่ี 1,027 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 

ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 
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        (8)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (m) ความเป็นประโยชน์ของ

ธาตุอาหาร (s) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) และความเสียหายจากการกร่อนดิน (e) ประกอบดว้ย        

1 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 40C มีเน้ือท่ี 50,033 ไร่ หรือร้อยละ 10.79 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

        (9)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) ความจุในการดูดยึดธาตุ

อาหาร (n) และความเสียหายจากการกร่อนดิน (e) ประกอบด้วย 1 หน่วยท่ีดิน ได้แก่ หน่วยท่ีดินท่ี 40CI      

มีเน้ือท่ี 438 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

        (10)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (m) ประกอบด้วย 1 หน่วย

ท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 41BI มีเน้ือท่ี 574 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

        (11)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และความจุในการดูดยึด

ธาตุอาหาร (n) สภาวะการหยัง่ลึกของราก (r) ประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 56B มีเน้ือท่ี 

8,625 ไร่ หรือร้อยละ 1.86 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

        (12)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) และความจุในการดูดยึด

ธาตุอาหาร (n) สภาวะการหยัง่ลึกของราก (r) และความเสียหายจากการกร่อนดิน (e) ประกอบดว้ย 1 หน่วย

ท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 56C มีเน้ือท่ี 5,674 ไร่ หรือร้อยละ 1.22 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

     2)  ดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S3) เพราะมีขอ้จาํกดับางอยา่งท่ีอาจลดความสามารถในการ

ผลิต มีเน้ือท่ี 4,857 ไร่ หรือร้อยละ 1.05 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ประกอบดว้ย  2 หน่วยท่ีดิน โดยแต่ละหน่วย

ท่ีดินจะพบขอ้จาํกดัท่ีอาจลดความสามารถในการผลิต ดงัน้ี 

        (1)  ข้อจาํกัดเก่ียวกับความเสียหายจากการกร่อนดิน (e) ประกอบด้วย 1 หน่วยท่ีดิน 

ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 40D มีเน้ือท่ี 3,936 ไร่ หรือร้อยละ 0.85 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

        (2)  ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (m) ประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน 

ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 41B มีเน้ือท่ี 921 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา  

     3)  ดินท่ีไม่มีความเหมาะสม (N) มีเน้ือท่ี 336,178 ไร่ หรือร้อยละ 72.48 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 

ประกอบดว้ย 9 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 22 22I 22hi 22hiI 38b 38bI 48E 59 และ 62  

     4) พื้นท่ีเบด็เตล็ด มีเน้ือท่ี 20,712 ไร่ หรือร้อยละ 4.47 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ประกอบดว้ย ท่ีอยู่

อาศยั และแหล่งนํ้า 
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8.  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 พื้นท่ีเพาะปลูกพืชในลุ่มนํ้ าทั้ งประเทศมกัประสบปัญหาทั้ งด้านกายภาพ และด้านความอุดม

สมบูรณ์ของดิน ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีจะมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัสมบติัของดิน การใชป้ระโยชน์ท่ีดินรวมทั้งการ

จดัการของเกษตรกร เพราะขอ้จาํกดัของดินบางอยา่งส่งผลใหดิ้นนั้นไม่มีความเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชใ้นทาง

การเกษตร ดงันั้นการศึกษาถึงสถานภาพของทรัพยากรท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มนํ้ า จะช่วยให้เขา้ใจถึงสภาพปัญหา

และนาํไปสู่การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างถูกตอ้งเหมาะสม รวมทั้งสามารถป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และตรงกบัความตอ้งการของเกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มนํ้า 

 สถานภาพของทรัพยากรท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลา (รหัส 1104) ท่ีได้จากการศึกษา

ขอ้มูลดินในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลา (รหัส 1104) สามารถสรุปปัญหาหรือขอ้จาํกดัของทรัพยากรท่ีดิน 

ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี (ภาพท่ี 10) 

 8.1  ดินค่อนข้างเป็นทรายหรือดินร่วนหยาบ 

   ดินค่อนขา้งเป็นทรายหรือดินร่วนหยาบ มีเน้ือท่ีรวม 83,923 ไร่ หรือร้อยละ 18.10 ของพื้นท่ี

ลุ่มนํ้าสาขา โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

   8.1.1  ดินค่อนขา้งเป็นทรายหรือดินร่วนหยาบท่ีลุ่ม พบในกลุ่มชุดดินท่ี 22 และกลุ่มชุดดินท่ี 

59 ประกอบดว้ย 8 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 22 22hi 22hiI และ 59 มีเน้ือท่ี 15,937 ไร่ หรือร้อยละ 3.44 

ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ การระบายนํ้ าของดินค่อนขา้งเลวถึงดี

ปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนปนทรายแป้ง ปฏิกิริยา

ดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดเล็กนอ้ย เน้ือดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดิน

เป็นกรดจดัมากถึงกรดเล็กนอ้ย ทาํให้สมบติัทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสม โครงสร้างไม่ค่อยดีและแน่น

ทึบจึงอุม้นํ้าไดน้อ้ย การดูดซบัธาตุอาหารรูปท่ีเป็นประโยชน์ไดน้อ้ย มีนํ้ าแช่ขงัในฤดูฝน ทาํให้ไม่เหมาะสม

ต่อการปลูกพืชไร่ ยกเวน้ในบางพื้นท่ีท่ีมีการจดัการปรับสภาพพื้นท่ีเพื่อแกปั้ญหานํ้ าท่วมขงัแลว้ ส่วนใหญ่

พบในพื้นท่ีอาํเภอลานสัก และบางส่วนของอาํเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 

   ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 

   การจดัการเพื่อให้เหมาะสมในการปลูกขา้ว ควรเร่ิมจากการปรับระดบัพื้นท่ีเพื่อให้นํ้ าขงัอยา่ง

สมํ่าเสมอทัว่ทั้งแปลงนา และนาํพืชบาํรุงดินมาปลูกสลบักบัการปลูกขา้ว เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และ

ปรับปรุงสมบติัทางกายภาพของดิน สําหรับการใช้ท่ีดินปลูกไมย้ืนตน้หรือไมผ้ล จาํเป็นจะตอ้งป้องกนันํ้ า

ท่วมโดยทาํคนัดินล้อมรอบพื้นท่ี และยกร่องปลูกเพื่อช่วยในการระบายนํ้ า พร้อมทั้งการปรับสมบติัทาง

กายภาพและเคมีของดินตอ้งปรับปรุงแก้ไข ดงัน้ี 1) ใช้ปุ๋ยอินทรีย  ์เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั นํ้ าหมกัชีวภาพ 

ควบคู่กบัการใช้ปุ๋ยเคมี 2) การปลูกพืชตระกูลถัว่ เช่น ปอเทืองหรือโสนอฟัริกนัแลว้ไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด  

3) ใส่วสัดุปรับปรุงดิน เช่น ข้ีเล้ือย แกลบและเศษพืช เป็นตน้ แลว้ไถคลุกเคลา้ลงไปในดิน เม่ือซากพืชและ
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อินทรียส์ารเหล่าน้ีสลายตวัดีแลว้ จะช่วยทาํให้ดินร่วนซุยและเพิ่มความจุในการดูดซับธาตุอาหารพืชรูปท่ี

เป็นประโยชน์  

   8.1.2  ดินค่อนขา้งเป็นทรายหรือดินร่วนหยาบท่ีดอน พบในกลุ่มชุดดินท่ี 40 ประกอบดว้ย 7 

หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 40 40I 40B 40BI 40C 40CI และ 40D มีเน้ือท่ี 67,986 ไร่ หรือร้อยละ 14.66 

ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชนั การระบายนํ้ าของ

ดินดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรด

เล็กนอ้ย เน้ือดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกลาง สําหรับดินค่อนขา้งเป็น

ทรายท่ีดอนน้ีมกัพบปัญหาและขอ้จาํกดัในการปลูกพืชเก่ียวกบัสมบติัทางกายภาพของดินไม่เหมาะสม ความ

อุดมสมบูรณ์ตํ่า การชะลา้งพงัทลายของดิน และการขาดแคลนนํ้าในการเพาะปลูก ยกเวน้ในบางพื้นท่ีท่ีอยูใ่นเขต

ชลประทาน พบในพื้นท่ีของอาํเภอลานสัก จงัหวดัอุทยัธานี 

   ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 

   การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์และสมบติัดา้นกายภาพของดิน เพื่อให้เหมาะสมในการปลูกพืช

ไร่หรือไมย้ืนตน้หรือไมผ้ล โดย 1) ใชปุ๋้ยอินทรีย ์ไดแ้ก่ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั อตัราประมาณ 2 ตนัต่อไร่ หรือ 

2) ทาํปุ๋ยพืชสดโดยปลูกพืชตระกูลถัว่ก่อนปลูกพืชหลกั 2 เดือน แลว้ไถกลบเพื่อบาํรุงดิน เม่ือพืชปุ๋ยสดนั้น

ออกดอกประมาณร้อยละ 50 จะช่วยเพิ่มอินทรียวตัถุให้แก่ดิน ทาํให้อนุภาคดินเกาะตวักนัเป็นเม็ดดินและ

กอ้นดินมากข้ึน มีสัดส่วนของช่องขนาดเล็กและใหญ่ในโครงสร้างดินท่ีเหมาะสม ความช้ืนท่ีเป็นประโยชน์

ในดินจึงสูงข้ึนหรือ 3) ปลูกพืชหมุนเวียน โดยให้มีพืชบาํรุงดิน คือ พืชตระกูลถัว่ อยูใ่นระบบการปลูกพืช

หมุนเวียนกบัพืชหลกั ทั้งน้ีควรใชค้วบคู่กบัปุ๋ยเคมี สําหรับพื้นท่ีทาํคนันาเน่ืองจากพื้นท่ีถูกใชใ้นการปลูกขา้ว 

จึงต้องเร่ิมจากการปรับระดับพื้นท่ีเพื่อให้นํ้ าขงัอย่างสมํ่าเสมอทัว่ทั้ งแปลงนา และปรับปรุงสมบติัด้าน

กายภาพของดินเพื่อให้สามารถอุม้นํ้ าได ้จึงควรใชปุ๋้ยอินทรีย ์ เช่น ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมกั หรือนํ้ าหมกัชีวภาพ 

ใส่แลว้พรวนกลบ หรือปลูกพืชตระกูลถัว่ เช่น ปอเทือง โสนอฟัริกนัเม่ือพืชน้ีออกดอกก็ไถกลบเป็นปุ๋ยพืช

สดเพื่อบาํรุงดิน เพิ่มอินทรียวตัถุใหแ้ก่ดิน ทาํใหอ้นุภาคดินเกาะตวักนัเป็นเมด็ดินและกอ้นดินมากข้ึน 

 8.2  ดินทราย 

   ดินทรายพบในกลุ่มชุดดินท่ี 41 ประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 41B และ 41BI 

มีเน้ือท่ีรวม 1,495 ไร่ หรือ ร้อยละ 0.32 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้าง

ราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย การระบายนํ้ าของดินดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า เน้ือดินบนเป็น

ดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดเล็กนอ้ย เน้ือดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดิน

เป็นกรดจดัมากถึงเป็นกลาง สําหรับดินทรายจดัท่ีดอนน้ีมกัพบปัญหาและขอ้จาํกดัในการปลูกพืชเก่ียวกบั

สมบติัทางกายภาพของดินไม่เหมาะสม ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า การชะลา้งพงัทลายของดิน และการขาดแคลน
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นํ้าในการเพาะปลูก ยกเวน้ในบางพื้นท่ีท่ีอยูใ่นเขตชลประทาน ส่วนใหญ่พบในพื้นท่ีอาํเภอหนองฉาง และ

บางส่วนของอาํเภอลานสัก จงัหวดัอุทยัธานี  

   ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 

   การจดัการเพื่อให้เหมาะสมสําหรับการใชท่ี้ดินปลูกไมย้ืนตน้หรือไมผ้ล จาํเป็นจะตอ้งป้องกนั

นํ้ าท่วมโดยทาํคนัดินลอ้มรอบพื้นท่ี และยกร่องปลูกเพื่อช่วยในการระบายนํ้ า พร้อมทั้งการปรับสมบติัทาง

กายภาพและเคมีของดินตอ้งปรับปรุงแก้ไข ดงัน้ี 1) ใช้ปุ๋ยอินทรีย  ์เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั นํ้ าหมกัชีวภาพ 

ควบคู่กบัการใช้ปุ๋ยเคมี 2) การปลูกพืชตระกูลถัว่ เช่น ปอเทืองหรือโสนอฟัริกนัแลว้ไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด  

3) ใส่วสัดุปรับปรุงดิน เช่น ข้ีเล้ือย แกลบและเศษพืช เป็นตน้ แลว้ไถคลุกเคลา้ลงไปในดิน เม่ือซากพืชและ

อินทรียส์ารเหล่าน้ีสลายตวัดีแลว้ จะช่วยทาํให้ดินร่วนซุยและเพิ่มความจุในการดูดซับธาตุอาหารพืชรูปท่ี

เป็นประโยชน์ นอกจากน้ีอาจมีการใช้วสัดุคลุมดิน เช่น เศษซากพืช หรือวสัดุเหลือใช้ในการเกษตร เช่น  

ฟางขา้ว นาํมาคลุมแปลง โคนตน้และระหวา่งแถวท่ีปลูก รวมทั้งควรเลือกพืชปลูกท่ีเหมาะสม เช่นปลูกพืชท่ี

ทนแลง้และมีระบบรากลึก เป็นตน้  

 8.3  ดินตืน้ 

   ดินต้ืนพบในกลุ่มชุดดินท่ี 48 ประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 48E มีเน้ือท่ี 

25,333 ไร่ หรือร้อยละ 5.46 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา สภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา การระบายนํ้ าของดินดี ความอุดม

สมบูรณ์ของดินตํ่า เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายปนกรวด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง 

เน้ือดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนเศษหิน ปนกรวดมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปาน

กลาง ทาํให้รากพืชชอนไชไดย้ากในฤดูแลง้ดินแห้งเร็ว และอาจขาดแคลนนํ้ าในการเพาะปลูก พบในพื้นท่ี

อาํเภอลานสัก จงัหวดัอุทยัธานี 

   ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 

   ดินต้ืนถึงต้ืนมาก มีกรวดลูกรังหรือเศษหินปะปนกบัเน้ือดินมาก ซ่ึงมีผลต่อการหยัง่ลึกของราก 

ในการปลูกพืชไร่ แนะนาํให้คงสภาพเป็นป่าไม้ตามธรรมชาติ ส่วนในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร         

ควรเลือกดินท่ีมีชั้นดินหนากวา่ 15 เซนติเมตร สําหรับพืชท่ีมีรากต้ืน เช่น ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ถัว่เขียว ถัว่ลิสง 

และอ่ืนๆ ส่วนการปลูกไมผ้ลหรือไมย้ืนตน้ ควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาด 75x75x75 เซนติเมตร แลว้ผสมดิน

กบัปุ๋ยอินทรีย ์ เช่น ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั อตัราประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อหลุม สําหรับพื้นท่ีทาํคนันา

เน่ืองจากพื้นท่ีถูกใชใ้นการปลูกขา้ว ควรเร่ิมจากการปรับระดบัพื้นท่ีเพื่อให้นํ้ าขงัอยา่งสมํ่าเสมอทัว่ทั้งแปลง

นา และเพิ่มอินทรียวตัถุในดิน โดยใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก หรือปลูกพืชปุ๋ยสดแลว้ไถกลบลงดิน เพื่อปรับปรุง

สมบติัดา้นกายภาพในการกกัเก็บนํ้ า ส่วนการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน โดยผสมผสานวิธีกลและ

วธีิการทางพืช สาํหรับวธีิการทางพืช ไดแ้ก่ 1) ปลูกพืชเป็นแถบตามแนวระดบัขวางความลาดเทของพื้นท่ี 2) 

ปลูกแถบหญา้แฝกขวางตามแนวระดบัเพื่อช่วยลดการไหลบ่าของนํ้ าและช่วยดกัตะกอน 3) ปลูกพืชตระกูล
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ถัว่สลบักบัแถวพืชหลกั 4) ปลูกพืชตระกลูถัว่แซมหรือเหล่ือมฤดู หรือ 5) ปลูกพืชคลุมดินในสวนผลไมห้รือ

ไมย้นืตน้ วธีิกล เช่น ทาํคนัดิน คนัเบนนํ้า ทางระบายนํ้า บ่อดกัตะกอนหรือบ่อนํ้ าในไร่นา เพื่อลดการชะลา้ง

พงัทลายของหนา้ดิน นอกจากน้ียงัตอ้งพฒันาแหล่งนํ้าใหเ้พียงพอต่อการเพาะปลูก เน่ืองจากกลุ่มชุดดินน้ีมกั

ขาดแคลนนํ้า และในฤดูแลง้ความช้ืนในดินตํ่ามาก 

 8.4  ปัญหาอนัตรายจากนํา้ท่วม 

   พบในกลุ่มชุดดินท่ี 38 ประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 38 และ 38I มีเน้ือท่ี 

7,617 ไร่ หรือร้อยละ 1.64 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ปัญหาของกลุ่มชุดดินกลุ่มน้ีคือในบางปีจะมีนํ้ าท่วม

ฉับพลนัจากแม่นํ้ า และอาจเส่ียงต่อการขาดแคลนนํ้ าในขณะท่ีฝนทิ้งช่วง สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือ

ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี เน้ือดินบนเป็นดินร่วน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดปาน

กลาง เน้ือดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างเล็กนอ้ย ดินมีความอุดมสมบูรณ์

ตามธรรมชาติปานกลาง พบมากในอาํเภอลานสัก และบางส่วนของอาํเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี  

   ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 

   ในการปลูกพืชไร่หรือพืชผกันั้น เพื่อป้องกนัปัญหานํ้ าท่วม อาจจะทาํพนังหรือเข่ือนกั้นนํ้ า 

พร้อมทั้งจดัระบบการระบายนํ้ าออกจากพื้นท่ีเพาะปลูกหรือปรับระยะเวลาการปลูกพืชเพื่อหลีกเล่ียงช่วงท่ี

นํ้ าท่วม ควรจดัระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบาํรุงดินอยู่ดว้ย ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือ

ปุ๋ยคอก 2-3 ตนัต่อไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถัว่พร้า 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดถัว่พุ่ม 6-8 

กิโลกรัมต่อไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัมต่อไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว ้1-2 สัปดาห์) ร่วมกบัปุ๋ยเคมี

หรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า มีวสัดุคลุมดิน ทาํแนวร้ัวหรือทาํฐานหญา้แฝกเฉพาะตน้ มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชท่ี

ปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไวไ้ม่ใหเ้ส่ือมโทรมลง ส่วนการปลูกไมผ้ล ควรเลือกพื้นท่ีท่ี

ไม่เส่ียงต่อการท่วมขงัของนํ้ า ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดว้ยปุ๋ยหมกัหรือ

ปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัมต่อหลุม มีวสัดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทาํแนวร้ัวหรือทาํฐานหญา้

แฝกเฉพาะตน้ ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลงัเก็บผลผลิต ใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยคอกร่วมกบั

ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก 

 8.5  ปัญหาการใช้ทีด่ินไม่เหมาะสมตามศักยภาพของทีด่ิน 

   ปัญหาการใชท่ี้ดินไม่เหมาะสมตามศกัยภาพของท่ีดิน มีเน้ือท่ีรวม 12,088 ไร่ หรือร้อยละ 2.61 

ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

   8.5.1 ท่ีดอนทาํนา พบในกลุ่มชุดดินท่ี 38 ประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 38b 

และ 38bI มีเน้ือท่ี 1,383 ไร่ หรือร้อยละ 0.30 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ซ่ึงโดยทัว่ไปศกัยภาพของกลุ่มชุดดินท่ี 
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38 มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ พืชผกั และไมผ้ลหลายชนิด แต่ไม่ค่อยเหมาะสมถึงไม่เหมาะสมท่ีจะ

ใชใ้นการทาํนา เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีไม่เอ้ืออาํนวย โดยทัว่ไปจึงไม่มีการแนะนาํใหท้าํนาในกลุ่มชุดดินน้ี  

   8.5.2 ท่ีลุ่มยกร่อง พบในกลุ่มชุดดินท่ี 22 ประกอบด้วย 4 หน่วยท่ีดิน ได้แก่ หน่วยท่ีดินท่ี 

22M2 22M2I 22hiM2 และ 22hiM2I มีเน้ือท่ี 10,705 ไร่ หรือร้อยละ 2.31 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา โดยทัว่ไป

ศกัยภาพของกลุ่มชุดดินท่ี 22 เหมาะท่ีจะใชใ้นการทาํนาเน่ืองจากสภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบมีนํ้ าขงัแช่

ในช่วงฤดูฝน แต่ก็สามารถปลูกพืชไร่ พืชผกั หรือไมผ้ลได ้โดยทาํการยกร่องกวา้ง 6-8 เมตร คูนํ้ ากวา้ง 1.0-

1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคนัดินอดัแน่นลอ้มรอบ ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตนัต่อไร่ 

ร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดว้ยปุ๋ย

หมกัหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัมต่อหลุม  

 8.6  พืน้ทีล่าดชันเชิงซ้อน 

   พบในกลุ่มชุดดินท่ี 62 มีเน้ือท่ี 293,525 ไร่ หรือร้อยละ 63.28 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา กลุ่มชุดดิน

น้ีประกอบดว้ยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชนัมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต ์ส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยป่าไม้

ประเภทต่างๆ หลายแห่งมีการทาํไร่เล่ือนลอย คุณสมบติัของหน่วยท่ีดินไม่แน่นอน ลกัษณะของเน้ือดินและ

ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกนัไป หน่วยท่ีดินน้ีควรอนุรักษไ์วเ้พื่อเป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธาร 

หรือคงสภาพใหเ้ป็นพื้นท่ีป่าไม ้  

   ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 

   ควรปล่อยไวใ้ห้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า แหล่งตน้นํ้ าลาํธาร ในกรณีท่ี

จาํเป็นตอ้งนาํมาใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร จาํเป็นตอ้งมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสม

ของดินสําหรับการปลูกพืช โดยมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเชิงอนุรักษห์รือวนเกษตร ในบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็น

ดินลึกและสามารถพฒันาแหล่งนํ้ าได ้มีระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ทาํแนวร้ัวหญา้แฝก

และขดุหลุมปลูกเฉพาะตน้ โดยไม่มีการทาํลายไมพ้ื้นล่าง สาํหรับในพื้นท่ีท่ีไม่มีศกัยภาพทางการเกษตร ควร

รักษาไวใ้หเ้ป็นสวนป่า สร้างสวนป่าหรือใชป้ลูกไมใ้ชส้อยโตเร็ว 

 8.7  พืน้ทีด่ินลกึปานกลาง 

   พบในกลุ่มชุดดินท่ี 56 ประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 56B และ 56C มีเน้ือท่ี 

14,299 ไร่ หรือร้อยละ 3.08 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ยถึงลูกคล่ืนลอน

ลาด การระบายนํ้ าของดินดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็น

กรดจดัมากถึงกรดจดั เน้ือดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดมาก 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดปานกลาง พบมากในพื้นท่ีอาํเภอลานสัก จงัหวดัอุทยัธานี และบางส่วนของ

อาํเภอแม่เปิน จงัหวดันครสวรรค ์
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ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 

  ในการปลูกพืชไร่หรือพืชผกั ควรเลือกพื้นท่ีค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให้

หมุนเวยีนตลอดทั้งปี ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตนัต่อไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวา่นเมล็ด

ถัว่พร้า 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดถัว่พุ่ม 6-8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัมต่อไร่ ไถกลบระยะ

ออกดอก ปล่อยไว ้1-2 สัปดาห์) ร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดบั 

ปลูกพืชปุ๋ยสด มีวสัดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลบัเป็นแถบ ทาํแนวร้ัวหญา้แฝก พฒันาแหล่งนํ้ า

และจดัระบบการให้นํ้ าในแปลงปลูก ส่วนการปลูกไมผ้ล ควรขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร 

ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัมต่อหลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและนํ้ า เช่น 

ปลูกพืชคลุมดิน มีวสัดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร้างคนัดิน ทาํขั้นบนัได ทาํแนวร้ัวหรือทาํฐานหญา้แฝก

เฉพาะตน้ ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลงัเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ

ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้าในแปลงปลูก 

8.8  พืน้ทีด่ินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

  พบในกลุ่มชุดดินท่ี 31 ประกอบดว้ย 3 หน่วยท่ีดิน ไดแ้ก่ หน่วยท่ีดินท่ี 31B 31BI และ 31C    

มีเน้ือท่ี 4,833 ไร่ หรือร้อยละ 1.04 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ยถึงลูกคล่ืน

ลอนลาด การระบายนํ้ าของดินดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กน้อย เน้ือดินล่างเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง 

พบมากในอาํเภอลานสัก และบางส่วนของอาํเภอหนองฉาง จงัหวดัอุทยัธานี 

ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข 

  ในการปลูกพืชไร่หรือพืชผกั ควรเลือกพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบ ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ย

คอก 1-2 ตนัต่อไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวา่นเมล็ดถัว่พร้า 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดถัว่พุ่ม 6-8 กิโลกรัม

ต่อไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัมต่อไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว ้1-2 สัปดาห์) ร่วมกบัการใชปุ๋้ยเคมี

หรือปุ๋ยอินทรีย์นํ้ า มีระบบอนุรักษ์ดินและนํ้ า เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวสัดุคลุมดิน 

ปลูกพืชหมุนเวยีน หรือปลูกพืชสลบัเป็นแถบ พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการให้นํ้ าในแปลงปลูก ส่วนการ

ปลูกไมผ้ล ควรขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 15-25 

กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า เช่น การสร้างคนัดิน ทาํขั้นบนัได ปลูกพืชคลุมดิน มีวสัดุคลุมดิน 

ปลูกพืชแซม ทาํแนวร้ัวหรือฐานหญา้แฝกเฉพาะตน้ ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลงัเก็บ

ผลผลิต  ใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยคอกร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก  

8.9  พืน้ทีเ่บ็ดเตลด็

  พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด มีเน้ือท่ี 20,712 ไร่ หรือร้อยละ 4.47 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ประกอบดว้ย ท่ีอยู่

อาศยั และแหล่งนํ้า 
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9. สรุปผล

ลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลา (รหัส 1104) ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีบางส่วน/บางอาํเภอของจังหวดัอุทยัธานี 

และจงัหวดันครสวรรค ์มีเน้ือท่ี 463,825 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปของลุ่มนํ้าสาขาหว้ยทบัเสลา ดา้นทิศ

เหนือ และทิศตะวนัตก ของลุ่มนํ้ าสาขา เป็นเนินเขาและเทือกเขาสูงในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขาแขง้ 

มีจุดสูงสุดของพื้นท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของลุ่มนํ้ าสาขา ในเขตตาํบลระบาํ อาํเภอลานสัก จงัหวดั

อุทยัธานี มีความสูงจากระดบัทะเลปานกลาง 1,310 เมตร เนินเขาและเทือกเขาสูงเหล่าน้ี เป็นตน้กาํเนิด 

ของห้วยทบัเสลาซ่ึงไหลไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ผา่นพื้นท่ีอาํเภอลานสัก และอาํเภอหนองฉาง จงัหวดั

อุทยัธานี สภาพพื้นท่ีค่อยๆ ลาดเทไปทางบริเวณตอนกลางและทิศตะวนัออกของลุ่มนํ้ าสาขา กลุ่มชุดดินท่ี

พบทั้งหมด 9 กลุ่มชุดดิน มีเน้ือท่ี 443,113 ไร่ หรือร้อยละ 95.54 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา และพื้นท่ีอ่ืน ๆ 2 หน่วย 

มีเน้ือท่ี 20,712 ไร่ หรือร้อยละ 4.46 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา ซ่ึงมีหน่วยแผนท่ีดินอยู่ 31 หน่วยแผนท่ี สภาพการ

ใชท่ี้ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าไม ้มีเน้ือท่ี 344,868 ไร่ หรือร้อยละ 74.36 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา รองลงมาเป็น

พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเน้ือท่ี 93,348 ไร่ หรือร้อยละ 20.12 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา โดยเป็นพื้นท่ีปลูกพืชไร่มาก

ท่ีสุด มีเน้ือท่ี 71,269 ไร่ (ร้อยละ 15.36 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา) ซ่ึงขา้วโพดมีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุด มีเน้ือท่ี 

49,771 ไร่ (ร้อยละ 10.73 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา) และพื้นท่ีปลูกรองมาเป็นพื้นท่ีมนัสาํปะหลงั  มีเน้ือท่ี 16,532 

ไร่ (ร้อยละ 3.56 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา)  

หน่วยท่ีดินท่ีไดว้เิคราะห์และจดัทาํโดยนาํขอ้มูลกลุ่มชุดดินมาพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

พบหน่วยท่ีดินในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบัเสลาทั้งหมด 31 หน่วยท่ีดิน ประกอบดว้ย หน่วยท่ีดินในพื้นท่ีลุ่ม 8 หน่วย

ท่ีดิน มีเน้ือท่ี 23,346 ไร่ หรือร้อยละ 5.04 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา หน่วยท่ีดินในพื้นท่ีดอน 21 หน่วยท่ีดิน 

มีเน้ือท่ี 419,767 ไร่ หรือร้อยละ 90.50 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา และหน่วยท่ีดินในพื้นท่ีอ่ืน ๆ 2 หน่วยท่ีดิน มีเน้ือท่ี 

20,712 ไร่ หรือร้อยละ 4.46 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 

การวเิคราะห์ความเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับพืชเศรษฐกิจในลุ่มนํ้าหว้ยทบัเสลา พบความเหมาะสม

ของท่ีดินสําหรับขา้ว คือ ท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง เพราะมีขอ้จาํกดับางอยา่งท่ีอาจลดความสามารถใน

การผลิต มีเน้ือท่ี 17,320 ไร่ ประกอบดว้ย 7 หน่วยท่ีดิน และท่ีดินท่ีไม่มีความเหมาะสม มีเน้ือท่ี 425,793 ไร่ 

ประกอบดว้ย 22 หน่วยท่ีดิน ความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละมนัสําปะหลงั คือ ท่ีดิน

มีความเหมาะสมสูง มีเน้ือท่ี 4,268 ไร่ ประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง เพราะ       

มีขอ้จาํกดับางอยา่งท่ีอาจลดความสามารถในการผลิต มีเน้ือท่ี 98,731 ไร่ ประกอบดว้ย 17 หน่วยท่ีดิน ท่ีดินมี

ความเหมาะสมเล็กน้อย เพราะมีข้อจาํกัดบางอย่างท่ีอาจลดความสามารถในการผลิต มีเน้ือท่ี 3,936 ไร่ 

ประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน และท่ีดินท่ีไม่มีความเหมาะสม มีเน้ือท่ี 336,178 ไร่ ประกอบดว้ย 9 หน่วยท่ีดิน 

ความเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับออ้ยโรงงาน คือ ท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง เพราะมีขอ้จาํกดับางอยา่ง

ท่ีอาจลดความสามารถในการผลิต มีเน้ือท่ี 102,078 ไร่ ประกอบด้วย 18 หน่วยท่ีดิน ท่ีดินมีความเหมาะสม
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เล็กน้อย เพราะมีขอ้จาํกดับางอย่างท่ีอาจลดความสามารถในการผลิต มีเน้ือท่ี 4,857 ไร่ ประกอบดว้ย 2 หน่วย

ท่ีดิน และท่ีดินท่ีไม่มีความเหมาะสม มีเน้ือท่ี 336,178 ไร่ ประกอบดว้ย 9 หน่วยท่ีดิน 

สถานภาพของทรัพยากรดินท่ีมีปัญหาและขอ้จาํกดัในการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าห้วยทบัเสลา 

(รหสั 1104) ประกอบดว้ย 1) ดินค่อนขา้งเป็นทรายหรือดินร่วนหยาบ มีเน้ือท่ี 83,923 ไร่ หรือร้อยละ 18.10 

ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา 2) ดินทราย มีเน้ือท่ี 1,495 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 3) ดินต้ืน มีเน้ือท่ี 

25,333 ไร่ หรือร้อยละ 5.46 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 4) ปัญหาอนัตรายจากนํ้ าท่วม มีเน้ือท่ี 7,617 ไร่ หรือร้อย

ละ 1.64 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 5) ปัญหาการใชท่ี้ดินไม่เหมาะสมตามศกัยภาพของท่ีดิน มีเน้ือท่ี 12,088 ไร่ 

หรือร้อยละ 2.61 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 6) พื้นท่ีลาดชนัเชิงซ้อน มีเน้ือท่ี 293,525 ไร่ หรือร้อยละ 63.28 ของ

พื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 7) พื้นท่ีดินลึกปานกลาง มีเน้ือท่ี 14,299 ไร่ หรือร้อยละ 3.08 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขา 

8) พื้นท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีเน้ือท่ี 4,833 ไร่ หรือร้อยละ 1.04 ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าสาขา

10. วจิารณ์ผลและขยายผลงาน

ขอ้มูลหน่วยท่ีดินท่ีได้จากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่องานวาง

แผนการใชท่ี้ดิน เพราะจะนาํไปจดัเขตความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับพืชเศรษฐกิจในลุ่มนํ้ าสาขาห้วยทบั

เสลา (รหสั 1104) ส่วนสถานภาพของทรัพยากรดินท่ีมีปัญหาและขอ้จาํกดัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน สามารถ

ช่วยใหท้ราบถึงลกัษณะปัญหาและขอ้จาํกดัของดินต่างๆ และแนวทางในการแกไ้ข รวมทั้งสามารถนาํไปใช้

เป็นขอ้มูลสนบัสนุนในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าสาขาในระดบัต่างๆ เช่น โครงการจดัรูปท่ีดิน 

โครงการปรับปรุงบาํรุงดิน การทาํระบบป้องกนันํ้ าท่วม การจดัทาํระบบอนุรักษ์ดินและนํ้ า เป็นตน้ ซ่ึงจะ

ช่วยเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาให้มีความถูกตอ้งแม่นยาํมากยิ่งข้ึน ในการวางแผนการใช้ท่ีดินนั้น

ควรมีการใชข้อ้มูลทรัพยากรธรรมชาติดา้นอ่ืนๆ มารวมประกอบ เช่น ดา้นสังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้เห็น

ภาพท่ีชดัเจนต่อการพฒันาในพื้นท่ี ซ่ึงจะช่วยให้ผูว้างแผนสามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใช้ประกอบในส่วน

ของการวางแผน เพื่อลดความผดิพลาดใหน้อ้ยลง 

11. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

นกัวชิาการ และผูส้นใจ สามารถใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบติังานดา้นการวางแผนการใช้

ท่ีดินเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ และตามเป้าหมายในการพฒันาท่ีได้วางไว  ้รวมทั้งสอดคล้องตาม

นโยบายด้านการเกษตรของภาครัฐในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดการพฒันาพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวม และจดัทาํข้ึนน้ีมาเป็นขอ้มูลพื้นฐานทางดา้นกายภาพ โดยเฉพาะ

ขอ้มูลท่ีไดมี้การจดัจาํแนกความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม

ทางดา้นการเกษตรใหมี้ความเหมาะสมต่อศกัยภาพของดินในพื้นท่ี รวมทั้งแนวทางการแกไ้ขปรับปรุง และ

พฒันาศกัยภาพของพื้นท่ีใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนใหเ้กิดการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหย้ ัง่ยนืต่อไป  
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