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รายงานการสํารวจดิน
จังหวัดกําแพงเพชร ฉบับที่ 667
1 บทนํา
การสํารวจดิน จังหวัดกําแพงเพชร เปนการศึกษาขอมูลเบื้องตนทางวิทยาศาสตรของดินชนิด
ตางๆ แลวนํามาบันทึกไวในรูปของแผนที่ดินและรายงานการสํารวจดิน การสํารวจดินครั้งนี้ ก็เพื่อใหได
มาซึ่งขอมูลที่เกี่ยวกับลักษณะของดิน แลวจัดรวบรวมดินที่มีลักษณะคลายกันไวเปนชนิดๆ หรือเปน
หมวดหมูแลวแสดงขอบเขตของดินที่ทําการจําแนกไวในรูปของแผนที่ดิน และบรรยายลักษณะตางๆ
ของดินไวในรายงานการสํารวจดิน แผนที่ดินแสดงใหทราบถึงตําแหนงและความมากนอยในการแพร
กระจายของดินชนิดตางๆ ที่มีความสัมพันธกับสภาพพื้นที่ที่สําคัญตามธรรมชาติและลักษณะเสริมสราง
ที่มนุษยทําขึ้นบนโลก สวนรายงานการสํารวจดินที่ทําไวคูกับแผนที่ดิน ไดมีการบันทึกลักษณะที่สําคัญ
ของดินชนิดตางๆ ไว ตลอดจนขอแตกตางของดินแตละชนิด ปญหาในการใชประโยชนที่ดินและขอ
เสนอแนะในการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน ทั้งในปจจุบันและอนาคต พรอมทั้งการบํารุงรักษาให
ดินมีความอุดมสมบูรณและมีความสามารถในการผลิตสูงตลอดปและตลอดไป
2 วัตถุประสงค
การสํารวจดินจังหวัดกําแพงเพชรครั้งนี้ เปนการสํารวจดินระดับคอนขางหยาบ (detailed
reconnaissance soil survey) มีวัตถุประสงค
1 เพื่อศึกษาขอมูลทรัพยากรดินเบื้องตนในเขตพื้นที่โครงการ
2 เพื่อศึกษาการแพรกระจายของดินชนิดตางๆ ในพื้นที่
3 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของดินเพื่อใชในกิจการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการเกษตรและทาง
วิศวกรรมบางสาขา
4 เพื่อศึกษาปญหาที่เกิดจากการใชประโยชนที่ดิน ตลอดจนเสนอแนวทางในการแกไข ปญหา
3 ขอมูลทั่วไป
3.1 ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดกําแพงเพชรมีเนื้อที่ 3,348,755 ไร ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 15o 51' 30"
เหนือถึง 16o 54' 54"เหนือและเสนแวงที่ 98o 58' 00" ถึง 100o 03' 00"ตะวันออก มีอาณาเขตติดตอ
กับอําเภอตางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
จด อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอําเภอเมือง จังหวัดตาก
ทิศใต
จด อําเภอลาดยาวและอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค
ทิศตะวันออก จด อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก อําเภอสามงามและอําเภอโพทะเล จังหวัด
พิจิตร
ทิศตะวันตก จด อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
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3.2 การแบงเขตการปกครอง เขตการปกครองทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร แบงการปกครองออกเปน 9
อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 78 ตําบล 818 หมูบาน มี 1 เทศบาล 11 สุขาภิบาล มีประชากร 745,751 คน ชาย
370,975 คน หญิง 374,776 คน มีธนาคาร 25 แหง โรงพยาบาล 9 แหง อบต. 75 แหง (บันทึกนักปก
ครอง 2541)

แผนที่แสดงเขตการปกครอง จังหวัดกําแพงเพชร
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3.3 ลักษณะทางภูมิศาสตร
3.3.1 ลักษณะภูมิอากาศ
จากการจําแนกภูมิอากาศตามแบบของ Koppen (Koppen's Classification of climate)
โดยอาศัยความสัมพันธระหวางจํานวนน้ําฝนในเดือนที่แลงที่สุดและจํานวนน้ําฝนเฉลี่ยตลอดป
จังหวัดกําแพงเพชร มีภูมิอากาศเปนแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู (Tropical Savannah Climate
"Aw") ซึ่งหมายถึงเขตอากาศรอนชื้นที่มีฝนตกชุกและไมมีฤดูหนาวที่แทจริง ฝนตกเฉพาะใน
ชวงฤดูฝนเทานั้น ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปนอยกวา 2,540 มิลลิเมตรและในเดือนที่แลงที่สุด
มีปริมาณน้ําฝนนอยกวา 60.9 มิลลิเมตร โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุดสูงกวา 18
องศาเซลเซียส

แสดงการแบงสภาพภูมิอากาศแบบฝนเมืองรอนตามระบบ Koppen

จํานวนฝนในเดือนที่แลงที่สุดในรอบป

มม.
100
Af - ประเภทฝนเมืองรอนตลอดฤดู
(Tropical rainforest)

80

60.9 มม.
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Aw - ภูมิอากาศ
ประเภทฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู
(Savannah climate)
(wet & dry season)
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1,100 มม.
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Am - ภูมิอากาศประเภทมรสุมในเขตรอน
(Monsoon climate)
(Rainforest inspite of dry season)

2,540 มม.
2,000 2,500 3,000
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จํานวนน้ําฝนเฉลี่ยตลอดป (มม.)
ชวงฤดูกาลของจังหวัดกําแพงเพชร แบงไดเปน 3 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ในชวงนี้ทางภาคเหนือของประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตซึ่งพัดจากอาวเบงกอล อาวไทยและจากพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใตเคลื่อน
เข า สู อ า วตั ง เกี๋ ย ขึ้ น ฝ ง เวี ย ตนามแล ว เลยเข า มาถึ ง ภาคเหนื อ ของประเทศไทยในช ว งเดื อ น
กรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาว เริ่มจากเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ เปนชวง
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ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพาเอาความหนาวเย็นและแหงแลงมาจากผืนแผนดิน
ใหญ (ประเทศจีน) และตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายนเปนชวงเวลาลวงหนา
มรสุม โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ซึ่งพัดมาจากทะเลจีนใตและอาวไทย
ประกอบกับเปนชวงที่ไดรับแสงแดดเต็มที่ จึงมีอากาศรอนและแหงแลงมาก ถือเปน ฤดูรอน
จากสถิติอากาศของประเทศไทยในคาบ 10 ป (1981-1990) ของกรมอุตุนิยมวิทยา (ตา
รางที่ 1) จังหวัดกําแพงเพชร มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 27.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือน
ที่หนาวที่สุด คือ เดือนธันวาคม 23.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนที่รอนที่สุด คือ เดือน
เมษายน 30.7 องศาเซลเซียส คาอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยเดือนธันวาคม 17.2 องศาเซลเซียส คา
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนเมษายน 37.7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 74.7
เปอรเซ็นต คาเฉลี่ยสูงสุดเดือนตุลาคม 85 เปอรเซ็นต คาเฉลี่ยต่ําสุดเดือนมีนาคม 61 เปอรเซ็นต
คาสูงสุดเฉลี่ยเดือนกันยายนและตุลาคม 97 เปอรเซ็นต คาต่ําสุดเฉลี่ยเดือนกุมภาพันธและ
มีนาคม 36 เปอรเซ็นต ปริมาณน้ําฝนประมาณ 90 เปอรเซ็นตของน้ําฝนทั้งหมดจะตกในฤดูฝน
คือ ชวงตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดป 1,301.5 มิลลิเมตร ฝน
ตกมากที่สุดเดือนกันยายนเฉลี่ย 272.7 มิลลิเมตร ฝนตกนอยที่สุดเดือนมกราคมเฉลี่ย 0.8
มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตกมากที่สุดเดือนกันยายนเฉลี่ย 18.1 วัน จํานวนวันที่ฝนตกนอยที่สุด
เดือนมกราคมเฉลี่ย 0.6 วัน
สภาพสมดุลของน้ําเพื่อการเกษตร (ตารางที่ 1) เปนการคาดคะเนการระเหยน้ําจากพื้น
ดินธรรมชาติ Thornthwaite ไดใชสูตร Empirical Formula เปนเครื่องคาดคะเน คาศักยการ
ระเหยน้ําจากดินและการคายน้ําของพืช (Potential Evapotranspiration) เรียกยอๆ วา PET คา
PET นี้ เปนตัวประกอบสําคัญอันหนึ่งทางภูมิอากาศ ซึ่งทําใหเราไดทราบถึงวัฏจักรของน้ําจาก
ดินและพืชสูบรรยากาศ ทําใหเกิดสมดุลของน้ํา ซึ่งหาไดจากสูตร
1 ที่อุณหภูมิเทากับหรือสูงกวา 26.5 องศาเซลเซียส
PET = 3.09655 T - 0.041091 T2 - 39.702 (หนวยเปนเซนติเมตร)
2.ที่อุณหภูมิต่ํากวา 26.5 องศาเซลเซียส
PET = 1.6 (10 x T/I)a
(หนวยเปนเซนติเมตร)
PET = คาศักยการระเหยน้ําจากดินและการคายน้ําของพืช
T = คาอุณหภูมิเฉลี่ยของแตละเดือน
I = Ei(1-12)
i = (T/5)1.514
a = 6.75 x 10-7 I3 - 7.71 x 10-5 I2 + 1.792 x 10-2 I +.49239
* คา PET ที่คํานวณได เฉลี่ย 30 วันตอเดือน
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ตารางที่ 1 แสดงสถิติน้ําฝน อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ ความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยกับคา
PET และสมดุลของน้ําเพื่อการเกษตร จังหวัดกําแพงเพชร เฉลี่ย 10 ป (1961-1990)
Station KAMPHAENG PHET
Index station 48380
Latitude 16 29 N
Longitude 99 32 E

Jan
Temperature (Celsius)
Mean

1981-1990

Feb

Elevation of station above MSL
Height of barometer above MSL
Height of thermometer above ground
Height of windvane above ground
Height of raingauge

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

80
81
1.25
12.50
0.00
Nov

Dec

Meters
Meters
Meters
Meters
Meters

Year

Total

24.2

27.2

28.9

30.7

29.5

28.2

27.9

27.8

27.6

27.1

25.7

23.1

27.3

327.9

Mean max.

32.0

34.9

36.2

37.7

35.4

33.1

32.9

32.6

32.6

32.0

31.0

30.0

33.4

400.4

Mean min.

17.7

20.2

22.2

24.5

25.1

24.9

24.6

24.6

24.2

23.6

21.5

17.2

22.5

270.3

Ext. max.

36.2

39.0

40.8

43.0

41.8

37.8

38.0

37.3

35.5

34.9

34.8

34.2

43.0

453.3

Ext. min.

10.1

13.9

14.8

20.6

22.2

22.8

21.4

22.5

21.6

20.3

12.6

9.6

9.6

212.4

Mean

68

63

61

62

74

82

81

83

84

85

80

73

74.7

896.0

Mean max.

92

88

87

86

92

96

96

96

97

97

96

94

93.1

1,117.0

Mean min.

41

36

36

39

53

63

62

65

65

66

59

46

52.6

631.0

Ext. min.

26

15

17

19

26

42

36

37

44

40

31

25

15.0

358.0

17.3

18.6

19.7

21.6

23.7

24.5

24.1

24.3

24.4

24.0

21.7

17.4

21.8

261.3

110.4 123.5 156.1 183.2 165.2 121.5 121.8 118.9 112.3 101.4

91.8

97.1

125.3

1,503.2

21

26

15

48.0

348.0

41.3 200.0 170.1 148.4 155.7 272.7 211.9

66.5

2.0

108.5

1,301.5

Relative Humidity (%)

Dew Point (Celsius)
Mean
Evaporation (mm.)
Mean-pan
Max. wind speed

18

30

30

0.8

14.0

18.1

48

41

32

30

30

27

Rainfall (mm.)
Mean
Mean rainy day

0.6

2.4

3.7

Daily maximum

3.1

35.4

27.3

18.1

16.3

6.4

0.9

10.3

123.3

72.0 136.6

80.0

51.5

6.5

171.8

815.8

unadjust PET

90.8 141.2 154.7 166.3 158.9 149.4 147.1 146.3 144.6 140.4 115.7

75.3

135.9

1,630.7

correcting factor at 15 N

0.97

0.97

1.02

12.3

0.91

1.03

5.5

14.2

49.2 171.8
1.04

1.11

19.3

17.1

78.6 103.8
1.08

1.12

18.8

1.08

1.02

1.01

0.95

adjust PET (mm)

88.1 128.5 159.3 173.0 176.4 161.4 164.8 158.0 147.5 141.8 109.9

Difference

-87.3 -114.5 -141.2 -131.7

Soil moisture storage
Water deficiency

73.0

140.1

1,681.6

23.6

8.7

-16.4

-2.3 125.2

70.1

-43.4

-71.0

-31.7

-380.1

0.0

23.6

32.4

16.0

13.7 100.0 100.0

56.6

0.0

28.5

342.3

87.3 114.5 141.2 131.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.5

40.8

489.1

0.0

0.0

0.0

0.0

38.9

70.1

0.0

0.0

9.1

109.0

41.3 176.4 161.4 164.8 158.0 147.5 141.8 109.9

58.6

99.4

1,192.5

0.0

0.0

0.0

Water surplus

0.0

0.0

0.0

Actual evaporation from
soil surface

0.8

14.0

18.1

0.0

การวิเคราะหสมดุลของน้ํา
Thornthwaite ไดคํานวณหาสมดุลของน้ําในดิน โดยใชสถิติของอุณหภูมิและน้ําฝน
เปนเครื่องหาสมดุลของน้ํา (water balance) ซึ่งเปนทฤษฎีงายๆ แตยากที่จะไดผลที่แนนอน ทั้ง
นี้ เนื่องจากความผิดพลาดในการตรวจวัด แตอยางไรก็ตามทฤษฎีของ Thornthwaite ก็ยังพอใช
เปนแนวทางที่จะหาสมดุลของน้ําไดเปนอยางดี การเปลี่ยนแปลงระดับความชื้นตางๆ ในดิน ยัง
ไมมีตัวเลขแสดงไว ฉะนั้น ในขั้นนี้ คิดเสียวาดินอิ่มตัวดวยน้ําที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร
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จะรับน้ําได 100 มิลลิเมตร ถาจํานวนน้ําฝนมากกวาคา PET ผลตางที่ได คือ จํานวนน้ําฝนที่ซึม
แทรกลงไปในดิน จนกวาจะถึงระดับที่ดินจะรับน้ําได คือ 100 มิลลิเมตร
จากตารางที่ 1 จะเห็นวาที่จังหวัดกําแพงเพชร ในเดือนพฤศจิกายน ผลตางระหวางคา
PET และคา precipitation เปน -43.4 มิลลิเมตร เราใหในดินมีน้ําอยู 100 มิลลิเมตร และปริมาณ
น้ําฝนในเดือนนี้มีอยู 66.5 มิลลิเมตร ฉะนั้น จํานวนน้ําที่มีอยูในดินทั้งหมดในเดือนนี้จึงเปน
166.5 มิลลิเมตร แต PET ในเดือนนี้มีคาเทากับ 109.9 มิลลิเมตร soil moisture storage ในเดือน
นี้จึงเทากับ 56.6 มิลลิเมตร water deficiency จึงไมมีและ water surplus จึงเทากับ ศูนย ดังนั้น
จํานวนน้ําฝนที่ระเหยไดจริงๆ ในเดือนนี้จึงเปน 109.9 มิลลิเมตร ซึ่งแสดงไวในชอง actual
evaporation from soil surface สําหรับในเดือนตอๆ ไป ก็ทําเชนเดียวกัน

สมดุลของน้ํา
จังหวัดกําแพงเพชร (1981-1990)
300

32
28

250
24
200

150

16

day, celsius

mm. , %

20

12
100
8
50
4
0

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Temperature (Celsius)
adjust PET (mm)

Jun
Jul
month
Relative Humidity (%)
Mean rainy day

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

0

Rainfall (mm.)
Actual evaporation

การคํานวณหาคา PET นี้ ไดใชสถิติอุณหภูมิและน้ําฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งแตป 19811990 รวม 10 ป โดยทั่วไปแลวคา PET จะมีมากในฤดูรอน จํานวนน้ําฝนประมาณครึ่งหนึ่งจะมี
คานอยกวา PET จังหวัดกําแพงเพชร จะขาดแคลนน้ําตั้งแตเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนเมษายน
โอกาสที่น้ําจะมีมากเกินตองการ มีอยูประมาณ 2 เดือน คือ ระหวางเดือนกันยายนถึงเดือน
ตุลาคม ปริมาณน้ําที่เกินตองการตลอดป มี 109.0 มิลลิเมตร น้ําที่เกินตองการนี้จะไหลลงสูแม
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น้ําลําคลอง ฉะนั้น ในระยะนี้ระดับน้ําในแมน้ําลําคลองจะสูงขึ้นอยางรวดเร็วและในบางครั้ง
อาจกอใหเกิดอันตรายจากน้ําทวมขึ้นไดงาย ดังนั้น ฤดูเพาะปลูกจึงควรอยูในชวงระหวางปลาย
เดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอายุของพืชและชนิดของพืชที่ปลูก
3.3.2 ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดกําแพงเพชร มีลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบลุมเปนสวนใหญ มีความลาด
ชันระหวาง 0-2 เปอรเซ็นต พบอยูในเขตอําเภอเมืองและดานตะวันออกของจังหวัดในเขต
อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลองขลุง อําเภอไทรงาม อําเภอลานกระบือและบางสวนของ
อําเภอพรานกระตาย อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 26-70 เมตร โดยมีจุดต่ําสุดอยูที่บานชัยเคือง
อําเภอขาณุวรลักษบุรี พิกัด 076903 สูงจากระดับน้ําทะเล 26 เมตร บริเวณที่มีสภาพพื้นที่แบบ
ลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน มีความลาดชันตั้งแต 2-20 เปอรเซ็นต อยูถัดจากบริเวณที่ราบไป
ทางทิศตะวันตกระหวางที่ราบดานตะวันออกกับภูเขาสูงดานตะวันตก มีลักษณะเปนเนินเขา
เตี้ยๆ สลับกับที่ราบ พบทางดานตะวันตกของอําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลองขลุง ทางดาน
ทิศเหนือของอําเภอพรานกระตายและเขตอําเภอคลองลาน สภาพพื้นที่แบบเนินเขาหรือภูเขา
พบทางด า นทิ ศ เหนื อของอําเภอพรานกระต า ยและทางดา นตะวั นตกของจัง หวัด ติ ด ต อกับ
จังหวัดตากเปนแนวเขาสูง ทิวเขาสูงตั้งแต 1,000-1,916 เมตร โดยมีจุดสูงสุดอยูที่บริเวณ
เทือกเขาใหญ เขตอําเภอเมืองกําแพงเพชรตออุมผาง จังหวัดตาก พิกัด 0056848 สูงจากระดับน้ํา
ทะเล 1,916 เมตร บริเวณเทือกเขาแหงนี้เปนแหลงตนน้ําของคลองขลุง คลองสวนหมากและ
คลองวังเจา ไหลลงสูแมน้ําปง ซึ่งเปนแมน้ําสายสําคัญไหลผานตอนกลางของจังหวัดและเปน
แมน้ําสายหลักที่ใชในการอุปโภค บริโภคและการชลประทานของจังหวัด
3.4 ลักษณะทางธรณี
3.4.1 ธรณีวิทยาทั่วไป จากแผนที่ธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี มาตราสวน 1:250,000 ระวาง
NE 47-15 จังหวัดพิษณุโลกและ ND47-3 จังหวัดนครสวรรค พบวา ลักษณะทางธรณีวิทยาใน
จังหวัดกําแพงเพชร แบงออกได ดังนี้
3.4.1.1 หินมหายุคกอนแคมเบรียน เปนหินที่มีอายุมากมากกวา 570 ลานป เปนเขาสูงทอดยาว
เปนเทือกเขา พบทางดานตะวันตกของจังหวัดในแนวเหนือ-ใต หินที่พบสวนใหญเปน
หินไนสถูกแปรสภาพ พวกหินไนสแบบลูกตา หินแกรนิต-ไนส หินชีสต หินควอรต
ไซต หินแคลกซิสิเกตและหินออน พบบริเวณน้ําตก คลองน้ําไหลและน้ําตกคลองลาน
3.4.1.2 หินมหายุคพาลีโอโซอิก มีอายุประมาณ 570-230 ลานป ไดแก หินทัฟฟ หินแกรยแวก
หินอารจิลไลต หินปูนและหินเชิรต พบบริเวณเขาหยอมดานเหนือ ดานใตและบาง
สวนของเทือกเขาดานตะวันตก แบงออกได ดังนี้
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(1) หินยุคแคมเบรียน อายุประมาณ 570-500 ลานป ไดแก หินควอรตซ ซีสต ควอร
ไซต พบทางทิศตะวันตกของกําแพงเพชร บริเวณบานโปงน้ํารอน
(2) หินยุคออรโดวิเชียน มีอายุประมาณ 435 ลานป เปนเขาหินปูนสีเทาดํา พบอยูสอง
ฟากคลองสวนหมากทางดานทิศตะวันตกของบานโปงน้ํารอน
(3) หินยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน มีอายุประมาณ 435-345 ลานป ไดแก หินฟลไลต หิน
ฟลลิติกทัฟฟ หินแกรยแวกและหินอารวัลไลท พบบริเวณเขาหยอมในเขตอําเภอ
พรานกระตาย บริเวณเขาสวางอารมณพบหินออนสีขาว ชมพู เหลืองและสีคราม
ออน พบหินเชิรตสลับหินฟลไลตชั้นบางๆ ที่เขาละเวียนในอําเภอขาณุวรลักษบุรี
(4) หินยุคคารบอนิเฟอรัส มีอายุประมาณ 345-280 ลานป ไดแก หินกรวดมนและหิน
ทรายที่คลองวังชมพู
3.4.1.3 หินมหายุคมีโซโซอิก มีอายุประมาณ 230-141 ลานป สวนใหญเปนหินอัคนี หินแกรนิต
หินแอนดีไซด หินไรโอไลต นอกจากนี้ยังมีหินกรวดมนของหินไรโอไลตและหิน
แอนดีไซต แบงออกได ดังนี้
(1) ยุคยูแรสสิกตอนลาง สวนใหญเปนหินทราย หินทราย ควอรตซ หินดินดาน หิน
ทราย นอกจากนี้ยังมีหินกรวดมนของไรโอไลตและควอรตซ
(2) ยุคยูแรสสิก-ไทรแอสสิก เปนหินภูเขาไฟ ไดแก พวกหินไรโอไลต และหินแอนดี
ไซน หินทัฟฟ หินกรวด พบในบริเวณเทือกเขาดานตะวันตกของจังหวัด
3.4.1.4 หินในยุคควอเทอรนารี เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําในยุค Quaternary เปนหินที่
มีอายุนอยที่สุดทางธรณีวิทยา ตะกอนเหลานี้เปนพวกโคลนตม ดินเหนียว ทราย ทราย
แปง กรวดและศิลาแลงที่ยังไมจับตัวกันแข็งเปนหิน ความหนาของตะกอนไมแนนอน
อาจหนาเพียงไมกี่เมตรจนถึงหลายสิบเมตร สวนใหญเปนที่ราบลุมน้ําทวมถึงและที่ลุม
ต่ํา พบอยูในตอนกลางของจังหวัดตั้งแตเหนือสุดถึงใตสุด ประกอบดวยดินเหนียว ดิน
ทรายแปงและดินทราย อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 26-70 เมตร สวนเนินตะกอนรูปพัด
และตะพักลําน้ําระดับต่ํา เปนแหลงสะสมของดินทรายที่มีอายุมากกวา พบทางดาน
ตะวันตกของอําเภอคลองขลุง ดานตะวันออกดินมีเนื้อละเอียดสีขาวคลายแปงซึ่งจัดอยู
ในกลุมแรเคโอลิน นอกจากนี้ยังพบกรวดสลับกับชั้นทรายและทรายแปง กรวดมีขนาด
เล็กไมจับตัวกันแนนในบริเวณกลางแองเจาพระยาและตะพักลําน้ําระดับสูง บริเวณที่
สูงสุดอยูที่บานทุงนาขวัญอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 60-170 เมตร เปนพวกชั้นกรวด
ทรายปนกรวด บริเวณบานเนินกรวดและวังเจา พบชั้นศิลาแลงปนกรวดและชั้นทราย
โผลใหเห็น บริเวณบานพรานกระตาย-กําแพงเพชรจะพบชั้นศิลาแลงและลูกรัง
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3.4.2 ธรณีสัณฐานและวัตถุตนกําเนิดดิน
3.4.2.1 สภาพทางธรณีสัณฐาน จากการศึกษาสภาพทางธรณีสัณฐาน พบวาเปนสภาพพื้นที่ที่
เกิดจากการทับถม (depositional landform) และถูกลดระดับใหต่ําลงโดยขบวนการ
ปรับระดับของพื้นที่ (denudational processes) ตัวการที่เกี่ยวของกับการสรางตัวของ
สภาพพื้นที่ทั้งสองแบบ คือ น้ํา ซึ่งเปนตัวการที่ชะลางวัตถุออกไปจากพื้นที่และนําพา
วัตถุไปทับถม สภาพทางธรณีสัณฐานของจังหวัดกําแพงเพชร มีลักษณะตางๆ ดังนี้
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1) หนวยสภาพพื้นที่ที่มีกําเนิดจากโครงสรางทางธรณีวิทยา (structure unit) มีลักษณะ
ทางโครงสรางทางธรณีวิทยาหรือโครงสรางทางธรณีดั้งเดิม เปนหนวยพื้นผิวโลกที่
มีความทนทานตอการสลายตัวผุพัง ประกอบดวยลักษณะของสันเขาหรือแนวของ
สันเขาที่เกิดจากการคดโคงโกงงอแบบกระทะคว่ํา กระทะหงายและแนวยุบตัวของ
หินโครงสราง (anticlinal synclinal ridge and fault) เปนหนวยโครงสรางที่มีพื้นที่
มากที่สุดพบทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดและลักษณะของสันเขาที่เกิด
จากการโคงงอไปทางเดียวของหินโครงสราง (monoclinal ridge) เนื่องจากถูกตัด
ขาดหรือบริเวณใกลเคียงยุบตัวลงไปตามขบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โลกและ
ใตผิวโลก
2) บริเวณลาดชันเขา (scarp zone) พบถัดจากสวนตอจากหนวยโครงสรางลงมา มี
ความลาดชันมากกวา 20 เปอรเซ็นต ปกติจะพบรองรอยของการถูกกัดเซาะ
ลักษณะของรองจะกวางหรือลึกขึ้นอยูกับชนิดของหิน ปริมาณพืชที่ขึ้นอยูบนพื้นที่
บริเวณนั้น ตลอดจนความลาดเทของพื้นที่
3) เขาโดด (inselberg) สวนใหญลักษณะของเนินเขา สูงไมเกิน 300 เมตร ความลาดชัน
มากกวา 20 เปอรเซ็นต พบกระจัดกระจายอยูทั่วไป
4) หนวยพื้นที่ที่สลายตัวอยูกับที่เนื่องจากกระบวนการปรับระดับของพื้นที่ (denudation unit) ลักษณะพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา พื้นที่ต่ําสุดอยูเหนือระดับ
น้ําทะเลประมาณ 100 เมตร และที่สูงสุดซึ่งเปนภูเขาสูงประมาณ 317 เมตร ซึ่งอาศัย
ความลาดเอียงของพื้นที่ แบงออกเปน 2 หนวยยอย ดังนี้
ก ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน (undulating to rolling) เกิดจากลักษณะพื้นที่
ที่สลายตัวผุพังเพื่อปรับระดับพื้นที่สูงต่ํา มีความลาดเท 5-12 เปอรเซ็นต พบทาง
ดานตะวันตกและดานเหนือของหุบเขา (valley fill) เปนบริเวณที่มีอัตราการ
สลายตัวผุพังสูง เนื่องจากวัตถุตนกําเนิดดินในบริเวณนี้เกิดจากหินที่งายตอการ
สลายตัวผุพัง
ข ลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา (rolling to hilly) เกิดจากลักษณะพื้นที่ที่สลายตัวผุพัง
เพื่อปรับระดับพื้นที่สูงต่ํา มีความลาดเทระหวาง 12-30 เปอรเซ็นต ความรุนแรง
ของการถูกกัดเซาะปานกลางถึงรุนแรง (moderated to strongly dissected) พื้นที่
บริเวณนี้มักจะพบหินที่คอนขางทนทานตอการสลายตัวผุพัง
5) หุบเขาทับถม (valley fill) เปนลักษณะวัตถุที่พังทลายลงมาทับถมโดยแรงโนมถวง
ของโลก ทอดเปนหุบเขายาวตามแนวเหนือใต มีลักษณะแคบ ลึก ความลาดเทของ
แนวลําน้ําเปนไปอยางสม่ําเสมอตลอดแนวหุบเขา
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6) หนวยสภาพพื้นที่แบบเพียดมอนท (piedmont surface unit) เปนพื้นที่ที่เกิดจากการ
ทับถมของตะกอนเนื้อหยาบ เชน ทราย และกรวดหิน ซึ่งถูกพัดพามาจากภูเขา และ
เนินเขาโดยกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยว ตะกอนที่ละเอียดกวาจะถูกน้ําที่ไหลคอนขางชา
พัดพามาทับถมเปนบริเวณกวาง กินเนื้อที่ไปจนถึงแมน้ําปง สภาพพื้นที่มีความลาด
เทต่ํา โดยเฉพาะชวงทางดานตะวันออกใกลกับแมน้ําปง ความลาดเทเพียง 1-2
เปอรเซ็นต และคอยๆ ลาดชันขึ้นไปทางทิศตะวันตก แบงตามความลาดเทของพื้น
ที่ได ดังนี้
ก สภาพพื้นที่แบบเพียดมอนทที่มีความลาดชันคอนขางสูง (piedmont sloping type,
generally slope gradient more than 5%) สวนใหญมักพบตามที่ลาดเชิงเขาและ
ที่ลาดชันเขา (colluvium slope) มีความลาดเทระหวาง 6-10 เปอรเซ็นต พื้นผิวถูก
กัดเซาะรุนแรงปานกลาง ดินชั้นลางมีกรวดหินปะปนและมีปริมาณนอยหรือ
ขนาดของกอนหินแตกตางกันตามระยะหางไกลจากภูเขา
ข สภาพพื้นที่แบบเพียดมอนทที่มีความลาดเทระหวาง 3-5 เปอรเซ็นต (piedmont
sloping type, slightly dissected slope gradient 3-5%) พบตามพื้นที่ที่ถัดลงมา
จากพื้นที่ที่มีความลาดชันคอนขางสูงและมักจะพบปูนมารลปะปนในดินและ
พื้นผิวดิน ความรุนแรงของการกัดเซาะเล็กนอย
ค สภาพพื้นที่แบบเพียดมอนทที่มีความลาดเทต่ํากวา 3 เปอรเซ็นต (piedmont
sloping type, very slightly dissected slope gradient less than 3%) พบทางตอน
เหนือของจังหวัด โดยพื้นที่ลาดจากตะวันตกลงมาทางดานตะวันออกเชื่อมกับที่
ราบ มีความลาดเทนอยกวา 3 เปอรเซ็นต
7) ที่ราบตะกอนลําน้ํา (alluvial plain) ลักษณะของตะกอนลําน้ํามี 2 ลักษณะดวยกัน
คือ ตะกอนลําน้ําซึ่งเกิดจากลําน้ําใหญ เชน แมน้ําปง เปนตน ลําน้ํานี้ไหลผาน
จังหวัดตามแนวเหนือใตนําเอาตะกอนมาทับถม ตะกอนลําน้ําอีกลักษณะหนึ่ง คือ
ตะกอนลําน้ํารูปพัด (coalescing alluvium fans) ซึ่งเกิดจากลําน้ําที่สําคัญ เชน คลอง
สวนหมาก คลองขลุง คลองวังเจาและคลองแขยง เปนตน นอกนั้นเกิดจากลําน้ํา
เล็กๆ กระจัดกระจายอยูทั่วพื้นที่ แนวทิศทางของลําน้ําจะไหลจากเนินเขา และแนว
เทือกเขาทางดานตะวันตกลงสูแมน้ําปง หนวยพื้นที่ราบตะกอนทั้งสองอยางดัง
กลาว พบบริเวณสันดินริมแมน้ําเกาและใหม รองลําน้ําเกา (meander) รองลําน้ําเกา
รูปเกือกมา (oxbow lake) ที่ลุมหลังลําน้ํา (black swamp) เปนตน
3.4.2.2 วัตถุตนกําเนิดดิน วัตถุตนกําเนิดดิน เปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่ง นอกเหนือไปจาก
สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ พืชพรรณและอายุขัย ซึ่งทําใหดินตางๆ กอกําเนิด
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ขึ้นมา ชนิดของวัตถุตนกําเนิดดินเปนตัวการสําคัญในการถายทอดลักษณะตางๆ ที่ทํา
ใหดินมีคุณลักษณะแตกตางกันไป วัตถุตนกําเนิดดินที่สํารวจพบ แบงออกได ดังนี้
1) พวกที่เกิดอยูกับที่ (insitu) เปนพวกที่เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ของหิน แร
ทําใหเปลี่ยนสภาพจากของแข็งแนนทึบ มาเปนวัตถุรวน ที่มีขนาดอนุภาคเล็กลง
สวนใหญจะหมายถึงวัตถุตนแหลงซึ่งเปนหินหรือแรในสวนประกอบของเปลือก
โลกโดยจะมีสวนประกอบทางเคมี ทางกายภาพ แรธาตุและโครงสรางที่แตกตาง
กันไป ชนิดของหินที่สํารวจพบ ไดแก หินแกรนิต แกรโนไดโอไรท แอนดีไซท ไร
โอไลต ทัฟฟ หินปูน หินทราย หินทรายแปง หินดินดาน หินไนสและหินชิสต ซึ่ง
ใหดินเนื้อหยาบหรือละเอียดแตกตางกันไป ไดแก บริเวณสันเขา (ridge) และที่ลาด
ชันขางเขา (slope) พบทางดานทิศตะวันตกของจังหวัด
2) พวกที่ถูกเคลื่อนยายมาทับถมเปนระยะทางใกลๆ (short transported) ไดแกบริเวณ
รองน้ํากัดเซาะและทับถมระหวางเขา (dissected channel) ในบริเวณเหลานี้ จะให
วัตถุตนกําเนิดดินที่มีลักษณะใกลเคียงคลายคลึงกับพวกที่ไดกลาวมาแลวขางตน
เนื่องจากถูกเคลื่อนยายจากสันเขาและที่ลาดชันขางเขาลงไปทับถมอยูระหวางรอง
เขา เปนระยะทางใกลๆ
3) พวกที่เกิดจากการทับถมของตะกอน โดยมีตัวนําพา (transported parent material)
วัตถุตนกําเนิดดินเหลานี้ จะถูกพัดพามาทับถมโดยขบวนการทางธรณีวิทยา เชน
โดยลมหรือธารน้ําไหล วัตถุที่เปนองคประกอบจะแตกตางไปจากหินตนกําเนิด
ดั้งเดิมอยางมากมาย ไดแก บริเวณที่ราบตะกอนลําน้ําทั้งเกาและใหม (หนวยที่ดินที่
1-95) สวนใหญพบทางดานทิศตะวันออกของจังหวัดซึ่งเกิดจากอิทธิพลของแมน้ํา
ปง อาจจะพบตามริมลําน้ําอื่นๆ อีกเชน คลองสวนหมาก คลองขลุง เปนตน แบง
ออกได ดังนี้
ก บริเวณที่ราบน้ําทวมถึง (flood plain of recent river alluvium) เกิดจากตะกอนน้ํา
พามาทับถมบนที่ราบน้ําทวมถึง พบตามชายฝงแมน้ํากําแพงเพชร ในชวงปหนึ่งๆ
จะมีน้ําทวมและพัดพาตะกอนไปทับบนสองฝงของแมน้ํา ในที่ลุมเนื้อดินจะเปน
ดินเหนียว สวนบนสันดินริมน้ําเนื้อดินจะมีลักษณะเปนดินรวนหรือดินรวนปน
ดินเหนียว ตะกอนจะมีไมกาปะปนอยู
ข บริเวณพื้นที่ตะพักลําน้ําระดับต่ํา (low terrace) เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถม
บนที่ตะพักลําน้ําระดับต่ํา ดินที่พบจะมีการพัฒนาชั้นดินมากกวาดินที่เกิดบนที่
ราบน้ําทวมถึง พื้นที่โดยทั่วๆ ไปมีสภาพราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความ
ลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มักจะพบจอมปลวกบริเวณพื้นที่เหลานี้ดวย เนื้อดินจะ
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เปนดินเนื้อละเอียด เนื้อดินที่พบจะมีตั้งแตดินเหนียวจนถึงดินรวนปนทราย
ค บริเวณตะพักลําน้ําระดับกลางและระดับสูง (middle and high terrace) เกิดจาก
ตะกอนน้ําพามาทับถมบนตะพักลําน้ําระดับกลางและระดับสูง ดินที่พบจะมีการ
พัฒนาชั้นดินมาก พื้นที่โดยทั่วไปเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มี
ความลาดชัน 2-35 เปอรเซ็นต เนื้อดินจะเปนดินเนื้อละเอียด เนื้อดินที่พบจะมีตั้ง
แตดินเหนียวจนถึงดินรวนปนทราย
3.5 อุทกวิทยา
3.5.1 ระบบทางน้ํา (drainage system) ระบบทางน้ําตามธรรมชาติ สวนใหญเปนแบบ dendritic
pattern กลาวคือ มีลักษณะของลําน้ําสาขาจะไหลลงสูลําน้ําใหญในแบบรูปกิ่งไม ลําน้ําสวน
ใหญมีลักษณะคดเคี้ยวคอนขางยาว ไหลจากดานตะวันตกลงสูแมน้ําปง

แผนที่แสดง ระบบทางน้ําตามธรรมชาติและแหลงน้ําผิวดิน จังหวัดกําแพงเพชร
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3.5.2 แหลงน้ําธรรมชาติ ประกอบดวยแหลงน้ําประเภทตางๆ 3 ประเภทดวยกัน คือ
3.5.2.1 แหลงน้ําในอากาศ ไดแก น้ําฝน จัดเปนแหลงน้ําที่สําคัญที่สุดสําหรับการเกษตร การ
อุปโภคบริโภคและยังเปนตนกําเนิดของแหลงน้ําตางๆ ที่สําคัญอีกดวย จังหวัด
กําแพงเพชรมีชวงฤดูฝนยาวประมาณ 6 เดือน คือ ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม สําหรับขอมูลที่เกี่ยวกับปริมาณน้ําฝนไดกลาวไวแลว
3.5.2.2 แหลงน้ําผิวดิน ไดแก แมน้ํา ลําธาร ลําคลอง ตางๆ ที่ไหลผานพื้นที่ของจังหวัด
กําแพงเพชรรวมถึงหนอง บึงและอางเก็บน้ําตางๆ ที่รัฐไดสรางขึ้นไวเพื่อใหประชาชน
มีน้ําใชอยางพอเพียง มีแมน้ําสายใหญที่สําคัญและเปนประโยชนตอความเปนอยูและ
เศรษฐกิจของประชากร ไดแก แมน้ําปง นอกนั้นเปนลําน้ําสายเล็กๆ ซึ่งสวนใหญจะ
ไหลลงสูแมน้ําปง แหลงน้ําผิวดินที่สําคัญๆ ไดแก
1) แมน้ําปง เปนแมน้ําสายหลักเขาสูจังหวัดกําแพงเพชรบริเวณบานวังเจา อําเภอเมือง
ไหลผานลงมาทางใตผานอําเภอเมือง อําเภอคลองขลุง ไหลออกจากจังหวัดที่อําเภอ
ขาณุวรลักษบุรีไปบรรจบกับแมน้ํานาน ที่ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค
2) คลองสวนหมาก มีตนกําเนิดจากเทือกเขาดานตะวันตกที่แบงกั้นเขตแดนระหวาง
จังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดตาก ไหลผานแกง โขดหิน ลานหินลงสูที่ราบผาน
อําเภอคลองลานบรรจบกับแมน้ําปงที่บานนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร
3) คลองขลุง มีตนน้ําเกิดจากเทือกเขาขุนสาน ไหลผานลงมาบริเวณสวนลางบรรจบ
กับแมน้ําปง ที่ตัวอําเภอคลองขลุง
นอกจากนี้ ยังมีลําน้ําสายสั้นๆ โดยมีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาทางดานตะวันตกของ
จังหวัด เชน คลองวังเจา คลองแขยง คลองเหลานี้ในฤดูน้ําหลากจะชวยระบายน้ําที่มากเกินพอ
ออกจากพื้นที่ในเขตชลประทาน ซึ่งสวนใหญจะระบายลงสูแมน้ําปง เพื่อปองกันไมใหเกิด
ความเสียหายจากน้ําทวมในพื้นที่เขตชลประทานและประชาชนยังไดอาศัยน้ําจากลําน้ําดังกลาว
ใชในการอุปโภค บริโภคและการเพาะปลูกไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามลําน้ําเหลานี้ยังเปน
แหลงเพาะพันธุสัตวน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญอีกดวย
3.5.3 สภาพของน้ําใตดิน ไดแก น้ําบาดาล จากรายงานของกรมทรัพยากรธรณีพบวา บริเวณที่ราบภาค
กลางตอนเหนือของจังหวัดกําแพงเพชรจัดเปนแหลงน้ําบาดาลขนาดใหญเหมาะที่จะนําไปใช
ประโยชนทั้งดานเกษตรกรรมขนาดยอมจนถึงเพื่ออุตสาหกรรมและเกษตรกรรมขนาดใหญ
ชั้นน้ําบาดาลในจังหวัดแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
3.5.3.1 น้ําบาดาลระดับตื้น (Qcp) เปนชั้นน้ําอยูที่ระดับความลึกตั้งแต 40-60 ฟุต บางแหงจะลึก
ถึง 100 ฟุต ประกอบดวย กรวดและตะกอนดินทราย มีดินเหนียวปนเล็กนอย ปริมาณ
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น้ําอยูในอัตรา 60 ถึง 80 แกลลอนตอนาที พบในบริเวณที่ลุมน้ําหลากทั้งสองฝงแมน้ํา
ปงหรือในรองน้ําเกา ตั้งแตอําเภอเมืองลงไปถึงอําเภอขาณุวรลักษบุรี นอกจากนี้ครอบ
คลุมพื้นที่บางสวนของอําเภอไทรงามและอําเภอลานกระบือ
3.5.3.2 น้ําบาดาลระดับลึกปาน
กลาง (Qcr) ชั้นน้ําอยู
ที่ ร ะ ดั บ ค ว า ม ลึ ก
150-300
ฟุต
ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ดิ น
เหนียวเปนสวนใหญ
สลั บ ด ว ยชั้ น ทราย
ป ริ ม า ณ น้ํ า อ ยู ใ น
อัตรา 30 ถึง 50
แกลลอนตอนาที พบ
บริ เ วณพื้ น ที่ ร าบลุ ม
ทั่ ว ไ ป ใ น ทุ ก เ ข ต
อําเภอ ยกเวนบริเวณ
ตอนเหนือของอําเภอ
พรานกระตาย ดาน
ตะวั น ตกของอําเภอ
เมืองและอําเภอคลอง
แผนที่แสดงอุทกธรณี จังหวัดกําแพงเพชร
ลาน
3.5.3.3 น้ําบาดาลระดับลึก (Qtm) ชั้นน้ําอยูที่ระดับความลึกตั้งแต 350 ฟุตลงไป ประกอบดวย
กรวด ทรายที่มีการคัดขนาดอยางดีและชั้นน้ํามีความตอเนื่องเปนแหลงน้ําบาดาลขนาด
ใหญ อยูบริเวณฝงตะวันตกของอําเภอขาณุวรลักษบุรี เชน บานบอน้ํา บานสระตาพรม
บานโศกเลาะไปทางเหนือผานเขตอําเภอคลองขลุงถึงบานวังยาว
เขตอําเภอเมือง
บริเวณนี้สามารถใหน้ําบาดาลในอัตราเฉลี่ย 150 แกลลอนตอนาที นอกจากนี้บาง
บริเวณเปนหยอมๆ แถวบริเวณทางตอนใตของอําเภอไทรงาม บริเวณอําเภอลาน
กระบือลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอขาณุวรลักษบุรี เมื่อเจาะบอบาดาล
ระดับความลึก 400 ฟุต จะไดน้ําบาดาลในอัตราไมต่ํากวา 400 แกลลอนตอนาที
สวนชั้นน้ําบาดาลในหินแข็ง (Pcms, D-Emm, Gr, Gn และ Vc) จัดเปนประเภทไมเหมาะเปน
แหลงน้ําบาดาลที่ดี เนื่องจากโอกาสเก็บน้ําจะมีไดในชองวางที่เกิดรอยหินแตกเทานั้น
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ปริมาณน้ําอัตราไมเกิน 10 แกลลอนตอนาที
3.5.4 การพัฒนาแหลงน้ํา มีการจัดสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา ประตูระบายน้ําและคลองสงน้ํา เพื่อเก็บ
รักษาน้ําไวสําหรับใชประโยชนไดอยางสม่ําเสมอและเพียงพอกับความตองการของประชาชน
สวนราชการที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาแหลงน้ํา ไดแก กรมชลประทาน เปนโครงการชล
ประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก เชน โครงการคลองหนองขวัญ โครงการคลองวังบัว โครง
การคลองวังยาง โครงการทอทองแดง ฝายทากระดาน โครงการคลองวังไทร อางเก็บน้ําหวยปา
พง โครงการพัฒนาน้ําใตดินเพื่อการชลประทาน โดยมีหนวยงานของกรมชลประทาน จังหวัด
สุโขทัย กรมทรัพยากรธรณี กรมโยธาธิการและสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทไดทําการเจาะบอ
บาดาลในเขตจังหวัดกําแพงเพชร นอกจากนี้ ยังมีโครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาของสํานัก
งานพลังงานแหงชาติ
3.6 พืชพรรณและการใชประโยชนที่ดิน
พืชพรรณตางๆ ที่เจริญเติบโตอยูแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ พืชพรรณที่ขึ้นอยูตามธรรมชาติ
มีลักษณะเปนปาไมชนิดตางๆ ลักษณะปาดั้งเดิมของจังหวัดกําแพงเพชรเปนปาไมเบญจพรรณ มีไม
จําพวก สัก เต็ง-รัง มะคาโมง มะคาแต ตะเคียนทอง ชิงชันและอื่นๆ แตปจจุบันปาไดถูกทําลายไปมาก
เพื่อบุกเบิกเปน ไร-นา ตามจํานวนพลเมืองที่เพิ่มขึ้น และ พืชพรรณที่มนุษยไดเสริมสรางขึ้น เชน การ
ทําไร ทํานา ทําสวน ปจจุบัน พืชพรรณที่ขึ้นอยูตามธรรมชาติสวนใหญ ถูกทําลาย ไปจนเกือบหมด
สิ้นแลว ลักษณะปาตามธรรมชาติที่สมบูรณแทบจะไมมีเหลืออยูเลย เนื่องจากถูกบุกเบิกหักลางถางปา
เพื่อทําไร ทําสวน ทํานาหรือเผาถาน
3.6.1 สภาพปาและพืชพรรณ สภาพปาของจังหวัดกําแพงเพชร สวนใหญเปนปาไมเบญจพรรณ มี
พรรณไมที่สําคัญหลายชนิด เชน ไมสัก ไมยาง ตะเคียน มะคา ประดู ไมแดง ในปจจุบันเหลือ
นอยและที่เหลือสวนมากจะเปนปาสงวนแหงชาติ เชน ปาหนองเสือโฮกและปาหนองแขม ปา
แมระกา ปาคลองวังเจาและปาคลองสวนหมาก ปาเขาเขียว-เขาสวางและปาคลองหวยทราย ปา
หนองหลวง ปาคลองขลุงและปาแมวงค ปาคลองสวนหมากและปาคลองขลุง ปาหนองคลา
และปาดงฉัตร เขตรักษาพันธสัตวปาเขาสามเพรียง อุทยานแหงชาติคลองลาน อุทยานแหงชาติ
แมวงค เปนตน หลังจากที่พืชพรรณดั่งเดิมไดถูกทําลายไปแลว จะมีพืชพรรณชนิดใหมเขามา
แทนที่ เชน ออย ขาวโพด ขาวฟาง มันสําปะหลัง เปนตน
3.6.2 การใชประโยชนที่ดิน ราษฎรในเขตจังหวัดกําแพงเพชร สวนใหญ ประกอบอาชีพทางดานการ
เกษตร มีการใชประโยชนที่ดินอยางกวางขวาง สภาพการใชประโยชนที่ดินที่พบแบงออกได
ดังนี้ คือ
3.6.2.1 การใชประโยชนที่ดินเพื่อการทํานา พื้นที่ที่ใชทํานาสวนใหญ ดินมีการระบายน้ําเลว
หรือคอนขางเลว สภาพพื้นที่ มีลักษณะราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ นาที่ทําสวน
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ใหญเปนนาดํา พบอยูตามที่ราบลุม ขาวที่ปลูกสวนใหญเปนขาวเจาและขาวเหนียว
ชวงระยะเวลาทํานา เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวในกลาง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม เรียกวา นาป สวนที่ปกดําในเดือนเมษายนและเก็บ
เกี่ยวในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม เรียกวา นาปรัง
3.6.2.2 การใชประโยชนที่ดินเพื่อการปลูกพืชไรและไมผล พื้นที่ที่ใชในการปลูกพืชไรและไม
ผล เปนดินที่มีการระบายน้ําดีหรือคอนขางดี น้ําไมทวมขัง พบในบริเวณที่มีสภาพพื้น
ที่ที่เปนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยจนถึงเนินเขาและบริเวณสันดินริมน้ํา พืชเศรษฐกิจ
ที่ปลูก ไดแก ขาวโพด ออย ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน-ผิวดํา มันสําปะหลัง ฝาย เปนตน
สวนพืชไรอายุสั้นบางชนิด พบวามีการปลูกอยูในบริเวณพื้นที่นา ในชวงระยะเวลา
กอนหรือหลังการทํานาในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ําเพื่อการเกษตรเพียงพอ
3.6.2.3 การใชประโยชนที่ดินเพื่อการทําสวน มีการทําสวนผลไม เชน มะมวง ฯลฯ พบอยูทั่วไป
ในบริเวณที่เปนที่ลาดลอนคลื่นหรือสันดินริมน้ําที่มีน้ําเพียงพอและน้ําไมทวมขังเปน
เวลานานๆ ในชวงฤดูน้ําหลาก พืชที่ปลูก ไดแก พืชผักสวนครัวตางๆ นุน มะพราว
กลวยไข ขนุน เปนตน
3.6.2.4 การใชประโยชนที่ดินเพื่อการเลี้ยงสัตว มีการเลี้ยงสัตวอยูทั่วไป สวนใหญเลี้ยงกันภาย
ในครอบครัวเพื่อใชงาน สวนการเลี้ยงเปนกิจกรรมหรือตั้งฟารมมีเปนสวนนอย สัตวที่
เลี้ยงโดยทั่วไป ไดแก หมู เปดไก วัว ควาย เปนตน และยังมีการขุดบอเลี้ยงปลา เชน
ปลานิล ปลาดุก ปลาชอน ฯลฯ
3.6.2.5 การใชประโยชนที่ดินปลูกสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
3.7 ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ จังหวัดกําแพงเพชร มีทรัพยากรแรหลายชนิด แรที่พบมีเหล็ก ทองแดง ดีบุก
ตะกั่ว ฟลูออไรต ทัลกและไพไรฟลไลด พบบริเวณภูเขาสูงทางดานตะวันตกของจังหวัด นอกจากนี้
ยังพบปโตรเลียม (น้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ) บริเวณบานคลองสุขแสน บานพักบึง บานบึงกิ่ว บาน
ปลักไมดํา บานโคกมะตูม บานฟากทุงและบานโนนหลวง ในเขตอําเภอลานกระบือในอาณาเขตพื้นที่
25 ตารางกิโลเมตร แหลงน้ํามันนี้เปนเปนแหลงขนาดเล็ก โครงสรางของชั้นหินซับซอนมาก น้ํามัน
ดิบที่ไดจัดอยูในประเภทพาราฟล โดยมีอัตรากําลังผลิตเฉลี่ยวันละ 20,000 บารเรล
3.8 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
3.8.1 ทางเศรษฐกิจ สภาวะทางเศรษฐกิจของจังหวัดกําแพงเพชร ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80
มีอาชีพทางดานการเกษตร เชน ทํานา ทําไร ประมงน้ําจืด เลี้ยงสัตว อุตสาหกรรม การคาและ
อื่นๆ ผลผลิตที่สําคัญ ไดแก ขาว ออย ปลานิล ปลาดุก ปลาชอน วัว ควาย หมู เปด ไก เปนตน
รายไดเฉลี่ยของประชากร ประมาณ 35,875 บาท ตอหัว/ป ในดานการตลาดหรือการติดตอซื้อ
ขาย โดยเฉพาะผลิตผลทางดานการเกษตรทําไดหลายวิธี เชน ผูผลิตหรือเกษตรกรนําสินคาที่
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ผลิตไดไปเสนอขายตามแหลงรับซื้อสวนใหญตั้งอยูในอําเภอหรือในเขตหมูบานใหญๆ หรือ
พอคาจะไปรับซื้อสินคาจากไรของเกษตรกร ซึ่งวิธีนี้เกษตรกรสวนใหญจะกูเงินจากพอคามาลง
ทุนกอน พอเก็บเกี่ยวพืชผลไดพอคาก็จะไปเอาพืชผลมาเปนคาตอบแทนเงินที่ใหกูไป อีกวิธี
หนึ่ง คือ การซื้อขายผานสหกรณ มีการรวมกลุมสหกรณประเภทตางๆ เชน สหกรณการเกษตร
สหกรณออมทรัพย ฯลฯ เปนตน
3.8.2 การสังคม จังหวัดกําแพงเพชร อยูหางจากกรุงเทพมหานคร 358 กิโลเมตร ตั้งเมื่อพศ. 2464
ประชากรประกอบดวย ไทย จีน ลาว พวน กระเหรี่ยง ลัวะ อยูกระจัดกระจายกันตามอําเภอ
ตางๆ สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ แบงการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 78 ตําบล
818 หมูบาน มี 1 เทศบาล 11 สุขาภิบาล มีประชากร 745,751 คน ชาย 370,975 คน หญิง
374,776 คน มีธนาคาร 25 แหง โรงพยาบาล 9 แหง อบต. 75 แหง (บันทึกนักปกครอง 2541)
3.8.3 การคมนาคม ในปจจุบันจังหวัดกําแพงเพชร มีเสนทางคมนาคมติดตอภายในจังหวัดและตาง
จังหวัดไดสะดวกและรวดเร็วมากจังหวัดหนึ่ง การคมนาคมแบงได 2 ทาง คือ ทางรถยนตและ
ทางเรือ แตสวนใหญนิยมเดินทางโดยทางรถยนต
ทางรถยนต สามารถติดตอกับจังหวัด
ตางๆ ในทุกภาคของประเทศดวย
ความสะดวกเปนอยางยิ่ง สวนการ
คมนาคมภายในจังหวัดก็สะดวกมาก
เชนเดียวกัน
- ติดตอกับกรุงเทพฯ โดยทางหลวง
แผนดินหมายเลข 1 และ 32 ระยะทาง
ประมาณ 358 กม.
- ติดตอกับจังหวัดตาก โดยทางหลวง
แผนดินหมายเลข 1 ระยะทาง
ประมาณ 68 กม.
- ติดตอกับจังหวัดนครสวรรค โดยทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 1 ระยะทาง
ประมาณ 117 กม.
- ติดตอกับจังหวัดสุโขทัย โดยทาง
แผนที่ แสดงเสนทางคมนาคม
หลวงแผนดินหมายเลข 101 ระยะ
ทางประมาณ 77 กม.
- ติดตอกับจังหวัดพิจิตร โดยทางหลวงจังหวัดหมายเลข 115 ระยะทางประมาณ 90 กม.

19
ทางน้ําหรือทางเรือ ไมคอยนิยมกันมากนัก เนื่องจากในฤดูแลงน้ําในแมน้ําปงจะแหงขอดเปน
ชวงๆ การคมนาคมจึงใชไมไดตลอดป
3.8.4 การอุตสาหกรรม ประชาชนในจังหวัดกําแพงเพชรมีอาชีพในการเกษตรเปนสวนใหญ ดังนั้น
โรงงานอุตสาหกรรมสวนมากจึงเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรดวย โรงงานอุตสาหกรรมที่มี คือ โรง
สีขาว โรงงานน้ําตาล โรงงานทําแปงมัน โรงงานทํามันเสน-มันอัดเม็ด โรงงานทําซีอิ้ว โรง
งานสุรา โรงงานทําเสนกวยเตี๋ยว โรงงานทําวุนเสน แปงซาหริ่ม โรงงานทําน้ําดื่ม น้ําแข็ง โรง
งานทําไอศครีม โรงงานผลิตไฟฟากังหันกาซของการไฟฟาฝายผลิต ที่อําเภอลานกระบือ โรง
งานตอตัวถังรถยนต โรงงานผลิต-ซอมเครื่องมือการเกษตร โรงงานแปรรูปไม- โรงงาน
เฟอรนิเจอร โรงงานผลิตภัณฑคอนกรีต โรงงานผลิตปูนขาว โรงงานผลิตหินออน โรงงานยอย
หินและ อุตสาหกรรมปโตรเลียม ไดแก แหลงน้ํามันสิริกิตติ์ ที่อําเภอลานกระบือ เปนตน ใน
จํานวนโรงงานทั้งหลายเหลานี้จะเปนโรงสีขาวมากกวาโรงงานชนิดอื่น
3.8.5 สถานที่ทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจ จังหวัดกําแพงเพชรมีแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม ทั้ง
โบราณสถาน วัตถุโบราณ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงผลิตน้ํามันสิริกิตติ์ลานกระบือ
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ เชน อุทยานแหงชาติน้ําตกคลองลาน น้ําตกคลองน้ําไหล น้ําตกวัง
ชมพู แกงเกาะรอน น้ําพุรอนบานทาไมแดง บอน้ําพุบาดาลบานบอถ้ํา อุโมงคใตดิน 33 ปลอง
รอยพรานบูรณ ตาดวังกะสิง เขาสน วัดพระแกว วัดพระธาตุ วัดสระมน ศาลพระอิศวร ศาล
หลักเมืองรวมทั้งกําแพงเมืองและคูเมืองดวย วัดพระนอน วัดพระสีอิริยาบท วัดสิงห วัดชาง
รอบและวัดอาวาสใหญ วัดกะโลทัย วัดตะแบกลาย ปอมทุงเศรษฐี วัดหนองพิกุล วัดหนอง
ลังกา วัดเจดียกลางทุงและวัดซุมกอและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เปนตน
4 อุปกรณและวิธีการ
4.1 อุปกรณการสํารวจดินภาคสนาม โดยทั่วไป อุปกรณที่ใช มีดังนี้
- ยานพาหนะ ไดแก รถยนต จักรยานยนต
- รูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม
- แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000 ระวาง 4741-I บานพะดี 4840-I บานวัง
หินดาด 4840-IV เขาโมโกจู 4841-I บานนาบอคํา 4841-II บานคลองน้ําไหลใต 4841-III บานขุนน้ํา
เย็น 4841-IV บานผูใหญยี 4842-I บานน้ําดิบ 4842-II บานคลองเมือง 4842-III บานนาโบสถ 49401 อําเภอบรรพตพิสัย 4940-IV บานวังสาน 4941-I อําเภอไทรงาม 4941-II อําเภอขาณุวรลักษบุรี
4941-III อําเภอคลองขลุง 4941-IV จังหวัดกําแพงเพชร 4942-II อําเภอลานกระบือ 4942-III อําเภอ
พรานกระตาย 4942-IV บานลานหอย 5041-III บานหนองตะแบก 5041-IV บานรังนกและ 5042III อําเภอสามงาม ลําดับชุด L7017 พิมพครั้งที่ 1 และ 2-RTSD ของกรมแผนที่ทหาร
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- แผนที่ธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี มาตราสวน 1:250,000 ระวาง ND47-3 จังหวัดนครสวรรค
และ NE 47-15 จังหวัดพิษณุโลก
- กลองแปลรูปถายทางอากาศ
- มีด ฆอนธรณี
- เครื่องมือขุดเจาะดิน ไดแก สวานเจาะดินแบบกระบอกและใบมีด พลั่ว จอบ
- ชุดวัดปฏิกิริยาดินและกรดเกลือเขมขน 10 เปอรเซ็นต
- เครื่องมือวัดความเค็มของดินในสนาม
- เครื่องวัดความลาดเอียงของพื้นที่
- เข็มทิศ
- เทปวัดระยะ
- แวนขยาย ขนาด 10 เทา
- สมุดเทียบสีดิน
- ขวด น้ํา น้ํากลั่นบริสุทธิ์
- กลองถายรูป
- สมุดและแบบฟอรมบันทึกขอมูล
- อุปกรณในการเขียนแผนที่และรูปถายทางอากาศ
- กลองเก็บตัวอยางดินคงสภาพธรรมชาติ
- ถุงและขวดสําหรับเก็บตัวอยางดินและตัวอยางน้ํา
- น้ํายาเคลือบผิวดินปองกันการเกิดปฏิกิริยาภายหลังเก็บตัวอยางดิน
- ภาชนะควบคุมอุณหภูมิสําหรับเก็บรักษาตัวอยางดิน
4.2 อุปกรณที่ใชในหองปฏิบัติการ
เครื่องมือและอุปกรณในการวิเคราะหดินทางดานเคมี ฟสิกส ทางดานแรและจุลสัณฐานดิน
เชน flame photometer, atomic absorbtion, spectrophotometer, polarizing microscope, เครื่อง x-ray
diffraction ฯลฯ ของกองวิเคราะหดิน กรมพัฒนาที่ดิน
4.3 การเตรียมการสํารวจดิน
4.3.1 ศึกษารายละเอียดแผนที่ภูมิประเทศ โดยใชแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ของกรม
แผนที่ทหาร เปนแผนที่พื้นฐานประกอบการสํารวจเพื่อใหทราบลักษณะของพื้นที่ทั่วๆ ไป
เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ เชน เสนทางน้ํา ทางคมนาคม หมูบาน ภูเขาและขอบเขตของพื้นที่
4.3.2 แปลรูปถายทางอากาศ มาตราสวน 1:40,000 เพื่อใหทราบถึงลักษณะพื้นที่ทั่วๆ ไป แลวแบง
ขอบเขตโดยประมาณตามสภาพพื้นที่ ความลาดชันและการใชประโยชนที่ดิน ถายทอดราย
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ละเอียดทั้งหมดที่มีในแผนที่ภูมิประเทศลงบนรูปถายทางอากาศ เชน ชื่อแมน้ํา ลําคลอง หมู
บาน ภูเขาและถนนหนทาง เปนตน
4.4 การปฏิบัติงานในสนาม
4.4.1 สํารวจและทําแผนที่ดิน ทําการตรวจสอบและศึกษาลักษณะดิน โดยการใชสวานเจาะดินลึก
ประมาณ 1.8 เมตรหรือถึงชั้นแนวสัมผัสหิน ระยะระหวางจุดตรวจสอบหางกันประมาณ 500800 เมตร ตรวจคุณสมบัติตางๆ ในแตละชั้นดิน เชน เนื้อดิน สีดิน การเรียงตัวของชั้นดิน ความ
ลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน บันทึกลักษณะและคุณสมบัติของดิน พรอมทั้งสภาพแวดลอมของพื้นที่
เชน วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิสัณฐานของพื้นที่ เปอรเซ็นตความลาดชัน ความสูงจากระดับน้ํา
ทะเล การกรอนของหนาดิน สภาพการระบายน้ํา ระดับความลึกของน้ําใตดิน สภาพน้ําทวมขัง
พืชพรรณและการใชประโยชนที่ดิน เปนตน แลวจําแนกดินตามระบบการจําแนกดินสากลหรือ
Soil Taxonomy จนถึงระดับชุดดินและใชหนวยของแผนที่เปนประเภทของชุดดิน ประเภทของ
ดินคลาย หนวยดินรวมหรือหนวยดินเบ็ดเตล็ด
4.4.2 ทําคําบรรยายลักษณะดินอยางละเอียดและเก็บตัวอยางดิน ทําการขุดดินขนาดกวาง 1 เมตร ยาว
1.50 เมตร ลึก 2.00 เมตร เพื่อทําการศึกษาดินอยางละเอียดและทําคําบรรยายหนาตัดดิน (soil
profile description) พรอมทั้งเก็บตัวอยางดิน สงกองวิเคราะหดิน เพื่อวิเคราะหหาคุณสมบัติ
ทางเคมี ทางกายภาพและทางแร นอกจากนี้เก็บตัวอยางดินที่ไมถูกรบกวน (undisturbed soil
samples) โดยใชกระบอกโลหะ (core) เพื่อศึกษาความชื้นและความหนาแนนรวมของดินตลอด
จนการซาบซึมของน้ําและใชกลองเก็บตัวอยางดินแบบ kubeina เพื่อศึกษาจุลสัณฐานของดิน
4.5 วิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากภาคสนามและจากหองปฏิบัติการมาวิเคราะหหาการแพรกระจาย
ของชุดดินตางๆ
เพื่ออธิบายรายละเอียดของแตละหนวยดินที่พบในบริเวณสํารวจและนําผลการ
วิเคราะหจากหองปฏิบัติการมาวิเคราะหเพื่อยืนยันการจําแนกดินจากภาคสนามอีกครั้งหนึ่งและยัง
วิเคราะหขอมูลดิน เพื่อประเมินคุณคาของที่ดินเพื่อการเกษตรและการวางแผนการใชที่ดิน
5 ผลการศึกษาวิจัย
การสํารวจดินแบบคอนขางหยาบ จังหวัดกําแพงเพชร ไดจําแนกดินที่พบออกเปน หนวยแผนที่
ดิน (mapping unit) ตางๆ หนวยแผนที่ เปนชนิดหรือกลุมของดิน ซึ่งแสดงขอบเขตของแตละหนวยแผนที่
ไวในแผนที่ดิน ชื่อของหนวยแผนที่ที่ระบุไวในแผนที่ดินนั้น จะเปนชื่อของดิน (soil name) ที่จัดตั้งขึ้น
สวนการเรียกชื่อดินตามการจําแนกดินในระบบ อนุกรมวิธานดิน เรียกวา หนวยจําแนกดิน (taxonomic
unit) ในหนวยแผนที่ดินแตละหนวยนั้น มิไดประกอบไปดวยชุดดินที่ระบุไวแตเพียงอยางเดียว อาจมีชุด
ดินอื่นๆ ปะปนอยูดวย มากหรือนอยตามชนิดของการศึกษา มาตราสวนของแผนที่
หนวยแผนที่ดินที่ใชในการสํารวจและจําแนกดิน ครั้งนี้ จําแนกออกเปน ชุดดิน ดินคลาย หนวย
แผนที่ดินรวม หนวยแผนที่ดินเบ็ดเตล็ด ที่อยูอาศัยและแหลงน้ํา
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- ชุดดิน (soil series) ชุดดินในความหมายของหนวยแผนที่ดิน คือ หนวยที่เล็กที่สุดของการจําแนกดิน
ประกอบไปดวยดินที่มีความคลายคลึงกันในลักษณะที่ใชในการแบงแยกและการจัดเรียงชั้นของดิน ที่
ระบุเอาไวในระบบของการจําแนกดิน เชน ชุดดินบางเลน (Bang Len series: Bl) ชุดดินบานจอง (Ban
Chong series: Bg) เปนตน
- ดินคลาย (soil variant) หนวยแผนที่ดินหนวยนี้ถูกกําหนดขึ้นมา เพื่อใชเรียกชื่อของดินที่สํารวจพบวา
ควรจะจําแนกและจัดตั้งเปนชุดดินใหมขึ้นมาได เพราะมีลักษณะเดนชัดพอจะแยกออกมาใหแตกตาง
จากชุดดินอื่นไดตามระบบการจําแนกดิน แตเนื่องจากพื้นที่ที่สํารวจพบยังมีไมมากพอ คือ มีไมถึง 20
ตารางกิโลเมตร ดังนั้น จึงไมอาจจัดตั้งชื่อชุดดินนั้นๆ ขึ้นมาได การเรียกชื่อดินคลาย จะใชชื่อของชุดดิน
ที่มีลักษณะคลายคลึงกันมากที่สุด กํากับดวยลักษณะสําคัญที่แสดงความแตกตางของชุดดินนั้น เพื่อ
ความสะดวกในการจําแนกลักษณะ เชน ดินบานจองที่มีปฏิกิริยาดินเปนดาง (Ban Chong basic
variant: Bg-b) à»ç¹µéè¹
- หนวยแผนที่ดินรวม (combined units) เนื่องจากวัตถุประสงคและระดับของการสํารวจดินมีหลายระดับ
และสภาพการเกิดของดินในบางบริเวณ คอนขางสลับซับซอน ดังนั้น ในกรณีดังกลาวจําเปนตองเขียน
ขอบเขตของดิน ซึ่งประกอบดวยดินมากกวา 1 ประเภทขึ้นไป หนวยแผนที่ดินแบบนี้ เรียกวา หนวย
แผนที่ดินรวม (combined หรือ synthesized unit) ซึ่งแบงแยกยอยออกไปได ดังนี้
ก. หนวยดินสัมพันธ (soil association) เปนหนวยแผนที่ดินที่ประกอบไปดวย ดินอยางนอย 2 ชนิด อาจ
เปนประเภทของชุดดิน ประเภทของดินคลายหรือหนวยจําแนกดินอื่นๆ ตลอดจนหนวยดินเบ็ดเตล็ด
ก็ได เกิดในภูมิประเทศที่ติดตอกันและมีความสัมพันธในทางภูมิประเทศ แตในการทําแผนที่ดินไม
สามารถแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่องจากมาตราสวนไมอํานวยหรือมาตราสวนเล็กเกินไป โดย
ทั่วๆ ไปจะเรียงลําดับชื่อดินจากชนิดที่พบมากที่สุดไปหานอยที่สุด
ข. หนวยดินไมสัมพันธ (undifferentiated soil group) เปนหนวยดินที่ประกอบไปดวยดินมากกวา 2
ชนิดขึ้นไป แตลักษณะการเกิดของดินเหลานี้ ไมมีความสัมพันธกันทางภูมิประเทศ หรือถึงแมวาจะ
แยกออกจากกันก็ไมมีประโยชน การเขียนรวมกันนี้ก็เพื่อลดจํานวนหนวยแผนที่ดิน
ค. หนวยดินผสม (soil complex) หนวยดินผสมนี้ ถือไดวาเปนประเภทหนึ่งของหนวยดินสัมพันธ แต
ลักษณะการเกิดของดินคอนขางจะสับสน จนยากที่จะเขียนขอบเขตแยกออกจากกันไดถึงแมวาจะทํา
การศึกษาวิจัยฯ ดินในระดับละเอียด และดินนั้นๆ มีความสัมพันธกันทางภูมิประเทศก็ตาม เชน ดิน
ตะกอนลําน้ําหลายชนิดปะปนกัน (Alluvial Complex : AC) เปนตน
ง. หนวยดินเบ็ดเตล็ด (miscellaneous land type) หนวยดินเบ็ดเตล็ด เปนหนวยแผนที่ดินที่ใชสําหรับ
เรียกบริเวณที่มีการพัฒนาชั้นดินนอยมากหรือไมมีการพัฒนาชั้นดินเลยหรือบริเวณที่ไมเปนดินตาม
ธรรมชาติหรือบริเวณที่ไมสามารถจะเขาไปทําการสํารวจและจําแนกดินไดไมวากรณีใดๆ ก็ตาม
หนวยดินเบ็ดเตล็ดนี้อาจเปนองคประกอบของหนวยดินผสม ซึ่งประกอบดวยหนวยดินเบ็ดเตล็ด 2
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หนวยขึ้นไปหรือประกอบดวยหนวยดินเบ็ดเตล็ดกับหนวยจําแนกดินอื่นๆ ก็ได ในบางกรณี หนวย
ดินเบ็ดเตล็ดนี้ อาจแสดงโดยใชสัญลักษณแผนที่แทน เชน บริเวณที่มีหินโผลอาจใชเครื่องหมาย ¶
แทน เปนตน หนวยดินเบ็ดเตล็ด ที่พบ มีดังนี้
- ที่ลาดชันเชิงซอน (Slope Complex : SC) บริเวณนี้ สวนใหญจะมีสภาพพื้นที่เปนภูเขาหรือเปน
เทือกเขาสูงชัน โดยทั่วไปจะมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต ดินที่พบอาจมีทั้งดินลึกหรือดิน
ตื้นแลวแตชนิดของหินตนกําเนิดและการพัฒนาชั้นดินแตละแหง แตเนื่องจากสภาพพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันสูงและยากแกการสํารวจ
- ที่อยูอาศัย (Urban land) บริเวณนี้จะเปนที่อยูอาศัยเปนสวนใหญ ซึ่งจะเปนเมืองหรือหมูบาน
- น้ํา (Water : H2O) ไดแก แหลงน้ําตางๆ เชน หวย หนอง คลอง บึง เปนตน
การสํารวจดิน ครั้งนี้ ไดจําแนกดินออกเปน 42 ชุดดิน 16 ดินคลาย 16 หนวยดินสัมพันธ 33 หนวยดินไม
สัมพันธ 2 หนวยดินผสม 1 หนวยดินเบ็ดเตล็ด 110 หนวยแผนที่ดิน (soil mapping units) ดังนี้
5.1 ลักษณะและคุณสมบัติของดิน ลักษณะและชนิดของดินที่พบ มีดังนี้
5.1.1 ดินตะกอนลําน้ําหลายชนิดปะปนกัน (Alluvial Complex : AC)
หนวยแผนที่นี้เปนหนวยแผนที่รวมของดินหลายชนิดปะปนกัน ชุดดินเหลานี้เกิดอยูปะปนกัน
อยางซับซอนจนไมสามารถที่จะนําเสนอแยกเปนหนวยแผนที่เดี่ยวๆ ของแตละชุดดินได จึงไดจัดไวเปน
หนวยแผนที่เดียวกัน มีเนื้อที่ 106,020 ไร 1.97 เปอรเซ็นต ดินในหนวยแผนที่ดินนี้ เกิดจากตะกอนน้ําพามา
ทับถมบนบริเวณที่ราบน้ําทวมถึง เปนดินที่มีขนาดของตะกอนแตกตางกันทําใหเนื้อดินแตกตางกันอยาง
มาก แตสวนใหญเปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีสวนใหญจะเปนสีเทา สีเทาออน สีน้ํา
ตาล มีการระบายน้ําจะเลวถึงดีปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดจนถึงเปนดางปานกลาง คาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 4.5-8.0
การใชประโยชนของดินในหนวยนี้ ปจจุบันยังเปนไปนอยมากเนื่องจาก ในฤดูฝนจะถูกน้ํา
ทวมสูงประมาณ 1 เมตร ระยะเวลานานประมาณ 1-3 เดือน พืชพรรณที่ขึ้นอยูในธรรมชาติ เปนพวก ไผ หูลิง
เสียว กระทุมและพืชพรรณไมนํา้ อื่นๆ อยางไรก็ตามในบริเวณบางแหงที่มีน้ําทวมไมสูงมากนักมีการบุกเบิก
ทําเปนทุงนาสําหรับปลูกขาวแตก็มักเสี่ยงกับการถูกน้ําทวมเสียหาย ชุดดินที่ประกอบขึ้นเปนหนวยแผนที่
ดินนี้ ไดแก ชุดดินพิมาย ชุดดินราชบุรี ชุดดินสรรพยา ชุดดินทามวง ซึ่งไดกลาวไวในขอ 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7,
5.1.8, และชุดดินสิงหบุรี
ชุดดินสิงหบุรี (Sing Buri series: Sin)
กลุมชุดดินที่ 3
การจําแนกดิน Very fine, montmorillonitic, nonacid, isohyperthermic Typic Tropaquepts
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วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําใหม บนที่ราบลุมน้ําทวมถึง
สภาพพื้นที่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานาหวาน ถามีการชลประทานที่ดีควบคุมระดับน้ําได ก็ใช
ทํานาดําไดดี
การจัดเรียงชั้น Apg-Bg (cambic horizon) -Cg
สัณฐานดิน
เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว น้ําซึมผานไดชา การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา เนื้อดิน
เปนดินเหนียวตลอด หนาดินเปนสีเทาเขมหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแกและสีแดงปน
เหลือง ดินลางมีสีเทาเขมและสีเทาในดินลางลึกลงไป มีจุดประสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสี
น้ําตาลเขม จะพบรอยถูไถในดินลาง ในฤดูแลงหนาดินจะแตกระแหง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
อินทรียวัตถุ CEC
ดินบน
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
5.5-7.0
สูง
ดินลาง
ต่ํา
สูง
สูง
ปานกลาง ปานกลาง 6.0-8.0
ปานกลาง
ขอจํากัดในการใชประโยชน เปนที่ราบลุมต่ํา มีน้ําทวมสูงในชวงฤดูฝน
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรทําคันดินกั้นน้ํา เพื่อควบคุมระดับน้ําและในฤดูแลงยังใชปลูกพืชไร
บางชนิดหรือพืชผักสวนครัวได ควรมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุย
หมัก ปุยพืชสดและปุยเคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีขึ้น
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
ไมเหมาะสม
เนื้อดินเปนดินเหนียว
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม CH
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
ไมเหมาะสม
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา,
การระบายน้ําเลว
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
สูง
การระบายน้ําเลว
การกรอนของคอนกรีต
ต่ํา
การสรางระบบชลประทาน
เล็กนอย ถึง ปานกลาง
เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม,
การระบายน้ําเลว, ทางระบายน้ํา
คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน
รุนแรง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา,
อันตรายจากน้ําทวม, การระบายน้ําเลว
ไมมี ถึง เล็กนอย
อันตรายจากน้ําทวม
การขุดบอน้ําในไรนา
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การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ

ไมมี ถึง เล็กนอย
ปานกลาง
รุนแรง

การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

รุนแรง

การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย

รุนแรง

การยุบตัวหลังการบดอัด
น้ําซึมผานไดชา, ระดับน้ําใตดินสูง,
อันตรายจากน้ําทวม
ระดับน้ําใตดินสูง, รับน้ําหนักไดต่ํา,
อันตรายจากน้ําทวม
ระดับน้ําใตดินสูง, รับน้ําหนักไดต่ํา,
อันตรายจากน้ําทวม

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 1 ดินตะกอนลําน้ําหลายชนิดปะปนกัน (Alluvial Complex : AC) มีเนื้อที่ 106,020 ไร 1.97
เปอรเซ็นต
5.1.2 ชุดดินชัยนาท (Chai Nat series: Cn)
กลุมชุดดินที่ 4
การจําแนกดิน Fine, mixed, nonacid, isohyperthermic Aeric Tropaquepts
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําใหม
สภาพพื้นที่ ราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 1,058 ไร 0.02 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap-B1-B2
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว น้ําซึมผานไดชา การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดิน
บนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลจนถึงสีน้ําตาลปนเทาเขม ดินลางเปนดินเหนียวปน
ทรายแปง สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลืองตลอด
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
อินทรียวัตถุ CEC
ดินบน
ต่ํา
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 5.5-6.5
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
สูง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 6.0-7.0
ปานกลาง
ขอจํากัดในการใชประโยชน มีน้ําทวมขังในฤดูฝน
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา จําเปนตองมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุย
หมัก เพื่อใหดินมีโครงสรางที่ดีและสามารถดูดซับธาตุอาหารพืชไวไดดี ทําใหพืชใชธาตุอาหารที่มี
อยูไดมากขึ้น
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ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
ไมเหมาะสม
เนื้อดินเปนดินเหนียว
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม CH
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
ไมเหมาะสม
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
สูง
การระบายน้ําคอนขางเลว
การกรอนของคอนกรีต
ต่ํา
การสรางระบบชลประทาน
เล็กนอย
เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม,
การระบายน้ําคอนขางเลว
คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน
รุนแรง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา, การระบาย
น้ําคอนขางเลว, อันตรายจากน้ําทวม
ไมมี ถึง เล็กนอย
อันตรายจากน้ําทวม
การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
ไมมี ถึง เล็กนอย
คันดินกั้นน้ํา
ปานกลาง
การยุบตัวหลังการบดอัด
บอเกรอะ
รุนแรง
น้ําซึมผานไดชา, ระดับน้ําใตดินสูง,
อันตรายจากน้ําทวม
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
รุนแรง
ระดับน้ําใตดินสูง, อันตรายจากน้ําทวม
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
รุนแรง
ระดับน้ําใตดินสูง, อันตรายจากน้ําทวม,
การระบายน้ําคอนขางเลว.

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 2 ชุดดินชัยนาท (Chai Nat series: Cn) มีเนื้อที่ 1,058 ไร 0.02 เปอรเซ็นต
5.1.3 ชุดดินชุมแสง (Chumsaeng series: Cs)
กลุมชุดดินที่ 2
การจําแนกดิน Fine, kaolinitic, acid, isohyperthermic Aeric Plinthic Tropaquepts
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากการตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําใหม
สภาพพื้นที่ ราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 2 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 5,280 ไร 0.10 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Apg-Bg
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สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว น้ําซึมผานไดชา การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดินบนเปน
ดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทา ดินลางเปนดินเหนียวหรือ
ดินเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลเขม สีเทาปนชมพูหรือสีเทาปนน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลหรือสีน้ํา
ตาลปนเหลืองตลอดและมีจุดประสีแดงในดินลาง อาจพบกอนเหล็กแมงกานีสสะสมในดินลาง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
5.0-6.5
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
4.5-5.5
ปานกลาง
ขอจํากัดในการใชประโยชน พื้นที่มักมีน้ําทวมไดในบางป ทําใหพืชไดรับความเสียหายได
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ควรใสปุยอินทรียเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและทําใหโครง
สรางของดินดีขึ้น
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานการเกษตร
ประเภทของการใชที่ดิน
ชั้นความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
ทํานา
P-II
อันตรายจากน้ําทวม
ปลูกพืชไร
N-IV
อันตรายจากน้ําทวม
ปลูกไมผล-ไมยืนตน
F-V
อันตรายจากน้ําทวม
ทุงหญาเลี้ยงสัตวถาวร
L-III
อันตรายจากน้ําทวม
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
ความหนาของชั้นดินที่จะขุดมาใช
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม ML-CL
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมปานกลาง
การระบายน้ําเลว,
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
สูง
ปริมาณกรดในดิน, การระบายน้ําเลว
การกรอนของคอนกรีต
ปานกลาง
pH 5.0 ถึง 6.0
การสรางระบบชลประทาน
เล็กนอย
เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม
คันดินและคันกั้นน้ํา
ไมมี
การสรางทางและแนวถนน
ปานกลาง
การระบายน้ําเลว, อันตรายจากน้ําทวม
การขุดบอน้ําในไรนา
ไมมี ถึง เล็กนอย
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
ไมมี ถึง เล็กนอย
คันดินกั้นน้ํา
ปานกลาง
ความมั่นคงของคันดิน
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บอเกรอะ

รุนแรง

การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

รุนแรง

การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย

รุนแรง

น้ําซึมผานไดชา, ระดับน้ําใตดินสูง
อันตรายจากน้ําทวม,
อันตรายจากน้ําทวม,
ระดับน้ําใตดินสูง, รับน้ําหนักไดต่ํา
อันตรายจากน้ําทวม,
ระดับน้ําใตดินสูง, รับน้ําหนักไดต่ํา

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 3 ชุดดินชุมแสง (Chumsaeng series: Cs) มีเนื้อที่ 5,280 ไร 0.10 เปอรเซ็นต
5.1.4 ชุดดินพิมาย (Phimai series: Pm)
กลุมชุดดินที่ 3
การจําแนกดิน Very fine, mixed, nonacid, isohyperthermic Vertic Tropaquepts
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําใหมหรือคอนขางใหม บนบริเวณที่ราบน้ํา
ทวมถึง
สภาพพื้นที่ ราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ทํานา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 38,614 ไร 0.72 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-Bg (cambic horizon)-Cg
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว น้ําซึมผานไดชา การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา เนื้อดินเปน
ดินเหนียวตลอด หนาดินมีสีเทาเขมหรือสีน้ําตาลปนเทาเขม ดินลางมีสีเทาหรือสีเทาออน มักพบจุด
ประสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลปนแดงตลอดหนาตัดดิน ฤดูแลงหนาดินจะแตก
ระแหงกวางกวา 1 เซนติเมตรที่ความลึก 50 เซนติเมตร อาจพบกอนเหล็กหรือแมงกานีสสะสม
ปะปนอยูในดินชั้นลาง จะพบรอยถูไถในดินลาง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
สูง
5.5-7.0
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
สูง
สูง
ต่ํา
สูง
6.0-8.0
ปานกลาง
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินเหนียวจัด คุณสมบัติทางกายภาพของดินไมดี มีน้ําทวมขังในฤดูฝน
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ควรไถพรวนในชวงที่ดินมีความชื้นเหมาะสม ควรใสปุยคอก ปุย
หมัก ปุยพืชสดและปุยเคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีขึ้น ถามี
โครงการชลประทานที่สมบูรณแบบ จะเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
ไมเหมาะสม
เนื้อดิน
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม CH
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
ไมเหมาะสม
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา,
การระบายน้ําเลว
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
รุนแรงมาก
เนื้อดินละเอียด, การระบายน้ําเลว
การกรอนของคอนกรีต
ปานกลาง
ปฏิกิริยาดิน
การสรางระบบชลประทาน
เล็กนอย
การระบายน้ําเลว, เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม
คันดินและคันกั้นน้ํา
ไมมี ถึง เล็กนอย
รุนแรง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา,
การสรางทางและแนวถนน
การระบายน้ําเลว, อันตรายจากน้ําทวม,
การยืดและหดตัวของดินสูง
การขุดบอน้ําในไรนา
ไมมี ถึง เล็กนอย
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
ไมมี ถึง เล็กนอย
คันดินกั้นน้ํา
ปานกลาง
การยุบตัวหลังการบดอัด
บอเกรอะ
รุนแรง
น้ําซึมผานไดชา, อันตรายจากน้ําทวม
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
รุนแรง
อันตรายจากน้ําทวม, การระบายน้ําเลว,
การยืดและหดตัวของดิน
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
รุนแรง
อันตรายจากน้ําทวม,
การยืดและหดตัวของดิน
รุนแรง
เนื้อดิน, การระบายน้ําเลว
การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 4 ชุดดินพิมาย (Phimai series: Pm) มีเนื้อที่ 38,614 ไร 0.72 เปอรเซ็นต
5.1.5 ชุดดินราชบุรี (Ratchaburi series: Rb)
กลุมชุดดินที่ 4
การจําแนกดิน Fine, mixed, nonacid, isohyperthermic Aeric Tropaquepts
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําใหม พบระหวางสันดินริมน้ําและที่ลุมต่ํา
หลังสันดินริมน้ํา
สภาพพื้นที่ ราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต
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พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานา ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชไรหลังฤดูทํานา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 27,641 ไร 0.51 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ag-Bg (cambic horizon)
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว น้ําซึมผานไดชา การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา
เนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปงตลอด ดินบนมีสีน้ําตาลปนเทาเขม มีจุดประสีน้ํา
ตาลแกและสีน้ําตาลปนเหลือง ดินลางมีสีน้ําตาลปนเทาเขมหรือสีน้ําตาลเขม มีจุดประสีน้ําตาลปน
เหลือง สีน้ําตาลและสีน้ําตาลปนเหลืองในดินชั้นลาง อาจจะพบรอยถูไถและจุดประสีแดงปน
เหลืองในดินลาง อาจพบกอนเหล็กและแมงกานีสสะสมตลอดหนาตัดดิน
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน ปานกลาง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
5.5-6.5
สูง
ดินลาง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง ปานกลาง 6.0-8.0
สูง
ขอจํากัดการใชประโยชน มีน้ําทวมขังในฤดูฝน
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ใชปลูกขาวและปรับปรุงบํารุงดิน โดยใชปุยเคมี ปุยคอก ปุยหมัก เพื่อเพิ่ม
แรธาตุที่จําเปนแกพืชใหกับดิน และทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น ปรับปรุงการระบาย
น้ําของดินและปองกันน้ําขัง โดยทําทางระบายน้ําผิวดิน
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
ไมเหมาะสม
เนื้อดินเปนดินเหนียว
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม CH
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
ไมเหมาะสม
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
สูง
การระบายน้ําคอนขางเลว
การกรอนของคอนกรีต
ต่ํา
การสรางระบบชลประทาน
เล็กนอย
เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม,
การระบายน้ําคอนขางเลว
คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน
รุนแรง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา, การระบาย
น้ําคอนขางเลว, อันตรายจากน้ําทวม
ไมมี ถึง เล็กนอย
อันตรายจากน้ําทวม
การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
ไมมี ถึง เล็กนอย
คันดินกั้นน้ํา
ปานกลาง
การยุบตัวหลังการบดอัด
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บอเกรอะ

รุนแรง

การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย

รุนแรง
รุนแรง

น้ําซึมผานไดชา, ระดับน้ําใตดินสูง,
อันตรายจากน้ําทวม
ระดับน้ําใตดินสูง, อันตรายจากน้ําทวม
ระดับน้ําใตดินสูง, อันตรายจากน้ําทวม,
การระบายน้ําคอนขางเลว.

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 5 ชุดดินราชบุรี (Ratchaburi series: Rb) มีเนื้อที่ 27,641 ไร 0.51 เปอรเซ็นต
5.1.6 ชุดดินสระบุรี (Saraburi series: Sb)
กลุมชุดดินที่ 4
การจําแนกดิน Fine, mixed, nonacid, isohyperthermic Aeric Tropaquepts
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนสวนต่ําของตะพักลําน้ําคอนขางใหม
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 1-2 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 14,614 ไร 0.27 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-B (cambic horizon)
สัณฐานดิน
เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําคอนขางเลว น้ําซึมผานไดชา การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา
ดินบนเปนดินเหนียว สีเทาเขม สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลปนเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลแกและสี
น้ําตาลปนเหลือง ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีออกน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตา
ลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก จะพบรอยถูไถ กอนเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง อาจพบเม็ด
ปูนสีขาวอยูในดินลางลึกลงไป ในฤดูแลงหนาดินจะแตกระแหง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
สูง
5.5-6.5
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ปานกลาง 6.0-8.0
ปานกลาง
ขอจํากัดในการใชประโยชน มีน้ําทวมขังในฤดูฝน
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืช
สดและปุยเคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีขึ้น
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
ไมเหมาะสม
เนื้อดินเปนดินเหนียว
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แหลงทรายและกรวด
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง

ไมเหมาะสม
ไมเหมาะสม

การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว

ระดับของขอจํากัด
ปานกลาง

การกรอนของคอนกรีต
การสรางระบบชลประทาน

ต่ํา
เล็กนอย

คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน

รุนแรง

การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

ไมมี ถึง เล็กนอย
ไมมี ถึง เล็กนอย
ปานกลาง
รุนแรง
รุนแรง

การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย

รุนแรง

ดินกลุม CH
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา,
การระบายน้ําคอนขางเลว
ปริมาณกรดในดิน,
การระบายน้ําคอนขางเลว
การระบายน้ําคอนขางเลว,
เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา, การระบาย
น้ําคอนขางเลว, อันตรายจากน้ําทวม
อันตรายจากน้ําทวม
การยุบตัวหลังการบดอัด
น้ําซึมผานไดชา, ระดับน้ําใตดินสูง
ระดับน้ําใตดินสูง, อันตรายจากน้ําทวม,
การระบายน้ําคอนขางเลว.
ระดับน้ําใตดินสูง, อันตรายจากน้ําทวม,
การระบายน้ําคอนขางเลว

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 6 ชุดดินสระบุรี (Saraburi series: Sb) มีเนื้อที่ 14,614 ไร 0.27 เปอรเซ็นต
5.1.7 ชุดดินสรรพยา (Sapphaya series: Sa)
กลุมชุดดินที่ 21
การจําแนกดิน Loamy, mixed, isohyperthermic Aquic Ustifluvents
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนสวนต่ําหลังสันดินริมน้ํา
สภาพพื้นที่ ราบเรียบ มีความลาดชันนอยกวา 1 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานา ปลูกพืชไรและยาสูบในฤดูแลง ถามีน้ําเพียงพอ
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 2,605 ไร 0.05 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-AC-C
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลาง น้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน
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ชา ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีเทา ดินลางมี
ลักษณะเนื้อดินและสีไมแนนอนขึ้นอยูกับตะกอนที่น้ําพามาทับถมในแตละป ซึ่งอาจมีลักษณะแตก
ตางกันเห็นไดชัดเจน มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก จะพบเกล็ดแรไมกาตลอดหนา
ตัดดิน อาจพบกอนเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน ปานกลาง
สูง
ต่ํา
ปานกลาง ปานกลาง 6.0-7.0
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
5.5-6.5
ต่ํา
ขอจํากัดการใชประโยชน อาจมีน้ําทวมขังในฤดูฝน
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยเคมี ปุยหมัก ปุยคอก เพื่อเพิ่มความ
อุดมสมบูรณและแรธาตุที่จําเปนแกพืชใหกับดินและทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น ปรับ
ปรุงการระบายน้ําของดินและปองกันน้ําขัง โดยทําการระบายน้ําผิวดิน
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
ความอุดมสมบูรณ
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม ML-CL
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง,
การระบายน้ํา
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
ปานกลาง
ปริมาณกรดในดิน
การกรอนของคอนกรีต
ปานกลาง
pH 5 0-6 0
การสรางระบบชลประทาน
เล็กนอย ถึง ปานกลาง อัตราการดูดซับน้ําของดินปานกลาง,
ปริมาณน้ําที่เปนประโยชนตอพืชต่ํา
คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน
ปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง,
การระบายน้ํา
การขุดบอน้ําในไรนา
ปานกลาง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
ปานกลาง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
คันดินกั้นน้ํา
ปานกลาง
ความมั่นคงของคันดิน
บอเกรอะ
เล็กนอย
อันตรายจากน้ําทวม
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ปานกลาง
ดินกลุม ML-CL, การระบายน้ํา,
อันตรายจากน้ําทวม
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
ปานกลาง
-
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ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 7 ชุดดินสรรพยา (Sapphaya series: Sa) มีเนื้อที่ 2,605 ไร 0.05 เปอรเซ็นต
5.1.8 ชุดดินทามวง (Tha Muang series: Tm)
กลุมชุดดินที่ 38
การจําแนกดิน Loamy, mixed, nonacid, isohyperthermic Typic Ustifluvents
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนสันดินริมน้ําใหม
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ยาสูบ ไมผลยืนตนและพืชผักสวน
ครัว ปลูกสรางที่อยูอาศัย
การแพรกระจาย พบทั่วไปตามริมน้ํา มีเนื้อที่ 16,744 ไร 0.50 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-C
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลาง น้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน
ปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนเหนียวปนทรายแปง ดินรวนหรือดินรวนปน
ทราย สีน้ําตาล สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทา ดินลางมีลักษณะเนื้อดินและสีไมแนนอนขึ้นอยูกับ
ตะกอนที่น้ําพามาทับถมในแตละป อาจแตกตางกันเห็นไดชัดเจน เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง
ดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนทรายสลับชั้นกัน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง อาจพบจุดประสี
ในดินลางที่ความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนาตัดดิน
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
สูง
ต่ํา
สูง
5.5-6.5
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
สูง
ปานกลาง ปานกลาง 6.0-7.0
ปานกลาง
ขอจํากัดในการใชประโยชน อาจมีน้ําทวมในบางชวงของฤดูเพาะปลูก ทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโตได
หนาดินคอนขางเปนทราย
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปลูกพืชไรหรือไมผล ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยคอก ปุยหมักเพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มแรธาตุที่จําเปนตอพืช ทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมดี
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม SM
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมปานกลางถึงดี รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง

35

การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
การกรอนของคอนกรีต
การสรางระบบชลประทาน

ระดับของขอจํากัด
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง

คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน

ไมเหมาะสม
ปานกลาง

การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา

รุนแรง
รุนแรง
ปานกลาง

บอเกรอะ
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย

ไมมี ถึง เล็กนอย
ปานกลาง
ไมมี ถึง เล็กนอย

อัตราการดูดซับน้ําของดิน,
อันตรายจากการกรอนของดิน
เนื้อดิน, น้ําซึมผานไดปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง,
อันตรายจากน้ําทวม
น้ําซึมผานไดปานกลาง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
ความมั่นคงของคันดิน,
น้ําซึมผานไดปานกลาง
ลักษณะพื้นที่, ความลาดชันของพื้นที่
-

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 8 ชุดดินทามวง (Tha Muang series: Tm) มีเนื้อที่ 16,744 ไร 0.50 เปอรเซ็นต
5.1.9 ดินทามวงที่มีอนุภาคดินเปนพวกดินทราย (Tha Muang sandy variant: Tm-s)
มีเนื้อที่ 28,875 ไร 0.54 เปอรเซ็นต ดินนี้มีลักษณะคลายชุดดินทามวง ตางกันที่มีอนุภาคดินใน
ชวงชั้นบังคับเปนพวกดินทราย สวนลักษณะอื่นๆ คลายชุดดินทามวงที่ไดบรรยายไวแลว จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 9 ดินทามวงที่มีอนุภาคดินเปนพวกดินทราย (Tha Muang sandy variant: Tm-s) มีเนื้อที่
28,875 ไร 0.54 เปอรเซ็นต
5.1.10 ชุดดินเชียงราย (Chiang Rai series: Cr)
กลุมชุดดินที่ 6
การจําแนกดิน Clayey, kaolinitic, isohyperthermic Plinthic Paleaquults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําคอนขางใหม
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 373,594 ไร 6.94 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap-Bt (argillic)
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สัณฐานดิน
เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว น้ําซึมผานไดชา การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดินบน
เปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทา ดินลางเปนดินเหนียว มีสีเทา มีจุดประพวกสีน้ํา
ตาลตลอดชั้นดิน พบศิลาแลงออนในดินลางปริมาณ 5-50 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ภายในความลึก
150 เซนติเมตรจากผิวดิน อาจพบกอนเหล็กสะสมในดินลาง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
5.5-6.5
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
4.5-5.5
ต่ํา
ขอจํากัดในการใชประโยชน ความอุดมสมบูรณต่ํา มีน้ําทวมขังในฤดูฝน
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยคอก ปุยหมัก รวมกับปุยเคมี
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
เนื้อดิน, ความอุดมสมบูรณต่ํา
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม CL-MH
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
ไมเหมาะสม
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา,
การระบายน้ําเลว
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
สูง
การระบายน้ําเลว, เนื้อดินละเอียด
การกรอนของคอนกรีต
สูง
เนื้อดินละเอียด, pH 5.0 หรือนอยกวา
การสรางระบบชลประทาน
เล็กนอย
การระบายน้ําเลว, เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม
คันดินและคันกั้นน้ํา
ไมมี
การสรางทางและแนวถนน
รุนแรง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา,
การระบายน้ําเลว
การขุดบอน้ําในไรนา
ไมมี ถึง เล็กนอย
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
ไมมี ถึง เล็กนอย
คันดินกั้นน้ํา
ปานกลาง
ความมั่นคงของคันดิน
บอเกรอะ
รุนแรง
น้ําซึมผานไดชา, ระดับน้ําใตดินสูง
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
รุนแรง
การระบายน้ําเลว, ระดับน้ําใตดินสูง
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
รุนแรง
การระบายน้ําเลว, ระดับน้ําใตดินสูง

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 10 ชุดดินเชียงราย (Chiang Rai series: Cr) มีเนื้อที่ 373,594 ไร 6.94 เปอรเซ็นต
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5.1.12 ชุดดินหางดง (Hang Dong series: Hd)
กลุมชุดดินที่ 5
การจําแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Tropaqualfs
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําคอนขางใหม
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ทํานา ถามีการชลประทานก็สามารถทํานาปรังหรือปลูกพืชไรนอก
ฤดูได เชน ถั่วเหลือง ยาสูบหรือปลูกผักตางๆ ได
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 54,263 ไร 1.01 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap-Bt (argillic horizon)
สัณฐานดิน
เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว น้ําซึมผานไดชา การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา มีสีเทา
และมีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแกตลอด ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง อาจพบกอนเหล็กและ
แมงกานีสสะสมในดินลาง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
อินทรียวัตถุ CEC
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 5.5-7.0
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
ต่ํา
ปานกลาง 6.0-8.0
ปานกลาง
ขอจํากัดในการใชประโยชน มีน้ําทวมขังในฤดูฝน
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ควรมีการปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุย
หมักและปุยพืชสด เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินโดยทําใหดินรวนซุย มี
ความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารไวในดินดีขึ้น ไมถูกชะลางไปกับน้ําไดงายและควรใสปุยเคมี
ควบคูไปดวยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารใหแกดิน ชวยใหดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น ถามีระบบชล
ประทานที่เหมาะสมจะเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญและอาจปลูกพืชไรอายุสั้นไดในชวงกอนและ
หลังฤดูการทํานา
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
ดินเหนียวพวก 1:1
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม MH
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
ไมเหมาะสม
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา,
การระบายน้ําเลว
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
สูง
การระบายน้ําเลว, เนื้อดินละเอียด
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การกรอนของคอนกรีต
การสรางระบบชลประทาน
คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน

ต่ํา
เล็กนอย
ไมมี
รุนแรง

การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย

ไมมี ถึง เล็กนอย
ไมมี ถึง เล็กนอย
ปานกลาง
รุนแรง
รุนแรง
รุนแรง

เนื้อดินละเอียด, pH > 6.0
การระบายน้ําเลว
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา,
การระบายน้ําเลว
ความมั่นคงของคันดิน
น้ําซึมผานไดชา, ระดับน้ําใตดินสูง
ระดับน้ําใตดินสูง, การระบายน้ําเลว
ระดับน้ําใตดินสูง, การระบายน้ําเลว

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 12 ชุดดินหางดง (Hang Dong series: Hd) มีเนื้อที่ 54,263 ไร 1.01 เปอรเซ็นต
5.1.13 ชุดดินลําปาง (Lampang series: Lp)
กลุมชุดดินที่ 16
การจําแนกดิน Fine-silty, mixed, isohyperthermic Typic Tropaqualfs
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา ระดับต่ํา
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 126,028 ไร 2.34 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap-Btg
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว น้ําซึมผานไดปานกลางและชาในดินลาง การไหลบาของน้ํา
บนผิวดินชา ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีเทาปน
ชมพูหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดงตลอดดิน
ลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียวและเปนดินเหนียวในดินลางลึกลงไป
สีเทาปนชมพูหรือสีเทาออน อาจพบกอนเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
5.5-6.5
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
4.5-5.5
ต่ํา
ขอจํากัดในการใชประโยชน ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา โครงสรางของดินแนนทึบ
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ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ควรปรับปรุงความอุดมสมบูรณและโครงสรางของดิน โดยการใชปุย
อินทรีย เชน ปุยคอกปุยหมักหรือปุยพืชสดควบคูกับปุยเคมี
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมดี
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม CL
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง,
การระบายน้ําเลว
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
สูง
การระบายน้ําเลว,
เนื้อดินละเอียดปานกลาง
การกรอนของคอนกรีต
ปานกลาง
เนื้อดินละเอียดปานกลาง, pH 5.0 ถึง 6.0
การสรางระบบชลประทาน
เล็กนอย
การระบายน้ําเลว
คันดินและคันกั้นน้ํา
ไมมี
การสรางทางและแนวถนน
รุนแรง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา,
การระบายน้ําเลว
การขุดบอน้ําในไรนา
ไมมี ถึง เล็กนอย
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
ไมมี ถึง เล็กนอย
คันดินกั้นน้ํา
ปานกลาง
ความมั่นคงของคันดิน
บอเกรอะ
รุนแรง
ระดับน้ําใตดินสูง, น้ําซึมผานไดปาน
กลางในดินบน ชาในดินลาง
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
รุนแรง
การระบายน้ําเลว, ระดับน้ําใตดินสูง
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
รุนแรง
การระบายน้ําเลว, ระดับน้ําใตดินสูง

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 13 ชุดดินลําปาง (Lampang series: Lp) มีเนื้อที่ 126,028 ไร 2.34 เปอรเซ็นต
5.1.14 ชุดดินแมสาย (Mae Sai series: Ms)
กลุมชุดดินที่ 15
การจําแนกดิน Fine-silty, mixed, isohyperthermic Aeric Tropaqualfs
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําคอนขางใหม
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานา ปลูกผัก พืชไรหลังฤดูทํานา
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การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 150,727 ไร 2.80 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap-Bt
สัณฐานดิน
เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําคอนขางเลว น้ําซึมผานไดชา การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา
ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีเทา สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ํา
ตาล ดินลางเปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาล มีจุดประสีน้ํา
ตาลแกและสีน้ําตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน อาจพบกอนเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลาง อาจ
พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนาตัดดิน
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง
สูง
ต่ํา
ต่ํา
5.5-6.5
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
ต่ํา
ต่ํา
6.5-8.0
ปานกลาง
ขอจํากัดในการใชประโยชน เนื้อดินมีทรายแปงปนทําใหดินแนนทึบ รากพืชชอนไชไดยาก
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ปรับปรุงโครงสรางของดิน โดยการใสปุยอินทรีย
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
ดินรวนเหนียวปนทรายแปง
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม CL
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง,
การระบายน้ําคอนขางเลว
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
สูง
การระบายน้ําคอนขางเลว,
เนื้อดินละเอียดปานกลาง
การกรอนของคอนกรีต
ต่ํา
เนื้อดินละเอียดปานกลาง, pH > 6.0
การสรางระบบชลประทาน
เล็กนอย
เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม,
ตองจัดการเกี่ยวกับการระบายน้ํา
คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน
ปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง,
การระบายน้ําคอนขางเลว
การขุดบอน้ําในไรนา
เล็กนอย
น้ําซึมผานไดชา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
ไมมี ถึง เล็กนอย
น้ําซึมผานไดชา
คันดินกั้นน้ํา
ปานกลาง
ความมั่นคงของคันดิน
บอเกรอะ
รุนแรง
ระดับน้ําใตดินสูง, น้ําซึมผานไดชา
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
รุนแรง
ระดับน้ําใตดินสูง, การระบายน้ําคอนขางเลว
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การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย

รุนแรง

ระดับน้ําใตดินสูง, การระบายน้ําคอนขางเลว

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 14 ชุดดินแมสาย (Mae Sai series: Ms) มีเนื้อที่ 150,727 ไร 2.80 เปอรเซ็นต
5.1.15 ชุดดินนครปฐม (Nakhon Pathom series: Np)
กลุมชุดดินที่ 7
การจําแนกดิน Fine, mixed, isohyperthermic Aeric Tropaqualfs
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําคอนขางใหม
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบ มีความลาดชัน 0-4 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 112,549 ไร 2.09 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap-Bt (argillic horizon)
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว น้ําซึมผานไดชา การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดิน
บนเปนดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลปน
เทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลืองตลอดจะพบกอนเหล็กและแมงกานีสสะสมปน
อยูในเนื้อดินลางนี้เสมอ อาจพบกอนหินปูนสะสมในดินลางลึกกวา 80 เซนติเมตรจากผิวดิน
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
อินทรียวัตถุ CEC
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
สูง
สูง
5.0-6.5
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
6.5-8.0
ปานกลาง
ขอจํากัดในการใชประโยชน มีน้ําทวมขังในฤดูฝน
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ควรมีระบบการชลประทานเขาชวย และเพิ่มความอุดมสมบูรณของ
ดินดวยปุย N, P และ K เปนครั้งคราวตามความเหมาะสม
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
ไมเหมาะสม
เนื้อดินเปนดินเหนียว
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม CH
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
ไมเหมาะสม
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา,
การระบายน้ําคอนขางเลว
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
สูงมาก
การระบายน้ําคอนขางเลว,
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การกรอนของคอนกรีต
การสรางระบบชลประทาน

ต่ํา ถึง ปานกลาง
เล็กนอย

คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน

รุนแรง

การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ

ไมมี ถึง เล็กนอย
ไมมี ถึง เล็กนอย
ปานกลาง
รุนแรง

การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

รุนแรง

การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย

รุนแรง

ระดับน้ําใตดินสูง
ปริมาณเกลือ Na และ Mg สูง
การระบายน้ําคอนขางเลว,
เสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา, การระบาย
น้ําคอนขางเลว, การยืดและหดตัวของดิน
อันตรายจากน้ําทวม
การยุบตัวหลังการบดอัด
น้ําซึมผานไดชา, ระดับน้ําใตดินสูง,
อันตรายจากน้ําทวม
ระดับน้ําใตดินสูง, อันตรายจากน้ําทวม,
การระบายน้ําคอนขางเลว
ระดับน้ําใตดินสูง, อันตรายจากน้ําทวม,
การระบายน้ําคอนขางเลว.

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 15 ชุดดินนครปฐม (Nakhon Pathom series: Np) มีเนื้อที่ 112,549 ไร 2.09 เปอรเซ็นต
5.1.16 ชุดดินพิจิตร (Phichit series: Pic)
กลุมชุดดินที่ 7
การจําแนกดิน Fine, mixed, isohyperthermic Aeric Tropaqualfs
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ํา
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 8,544 ไร 0.16 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap-Bt (argillic horizon)
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว น้ําซึมผานไดชา การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดิน
บนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทาปนน้ําตาลออน ดินลางเปนดิน
เหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาล
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
อินทรียวัตถุ CEC
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ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
5.5-6.5
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
5.0-6.0
ต่ํา
ขอจํากัดในการใชประโยชน ความอุดมสมบูรณต่ํา มีน้ําทวมขังในฤดูฝน
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ควรปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรียวัตถุเพื่อใหดินดีขึ้น ทั้ง
ทางโครงสรางของดินและความอุดมสมบูรณ ทําใหดินอุมน้ําไดดีขึ้น ดินสามารถดูดซับธาตุอาหาร
ไวไดดีไมถูกชะลางไปไดงาย
ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 16 ชุดดินพิจิตร (Phichit series: Pic) มีเนื้อที่ 8,544 ไร 0.16 เปอรเซ็นต
5.1.17 ชุดดินนครพนม (Nakhon Phanom series: Nn)
กลุมชุดดินที่ 6
การจําแนกดิน Clayey, kaolinitic, isohyperthermic Aeric Plinthic Paleaquults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําคอนขางใหม
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ทํานา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 67,075 ไร 1.25 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap-Bt
สัณฐานดิน
เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําคอนขางเลว น้ําซึมผานไดชา การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา
ดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาล มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสี
น้ําตาลปนเหลือง ดินลางเปนดินเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว สีเทาออน สีน้ําตาลจางหรือสี
น้ําตาลปนเหลืองออน มีจุดประสีเหลืองปนแดง จะพบกอนศิลาแลงออนสีแดงในดินลางปริมาณ 550 เปอรเซ็นตภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน อาจพบกอนเหล็กและแมงกานีสสะสมใน
ดินลาง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
5.5-6.5
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
4.5-5.5
ต่ํา
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบูรณต่ํา คุณสมบัติทางกายภาพไมดี เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน จัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอสําหรับการทําการเกษตร ปรับปรุงบํารุงดินเพื่อ
เพิ่มแรธาตุที่เปนประโยชนแกพืช เพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพของดินใหดีขึ้นโดยการใสปุยคอก ปุย
เคมีและปุยพืชสด
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ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
เนื้อดิน
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม CL,
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
ไมเหมาะสม
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา,
การระบายน้ําคอนขางเลว
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
สูง
การระบายน้ําคอนขางเลว,
เนื้อดินละเอียด
การกรอนของคอนกรีต
ปานกลาง
pH 5.5-6.0
การสรางระบบชลประทาน
เล็กนอย
คันดินและคันกั้นน้ํา
เล็กนอย
การสรางทางและแนวถนน
ปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง, การ
ระบายน้ําคอนขางเลว, อันตรายจากน้ําทวม
การขุดบอน้ําในไรนา
ไมมี ถึง เล็กนอย
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
ไมมี ถึง เล็กนอย
คันดินกั้นน้ํา
ปานกลาง
การยุบตัวหลังการบดอัด
บอเกรอะ
รุนแรง
น้ําซึมผานไดชา, ระดับน้ําใตดินสูง
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
รุนแรง
ระดับน้ําใตดินสูง, อันตรายจากน้ําทวม,
การระบายน้ําคอนขางเลว
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
รุนแรง
ระดับน้ําใตดินสูง, อันตรายจากน้ําทวม,
การระบายน้ําคอนขางเลว
การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน
รุนแรง
เนื้อดิน, การระบายน้ําคอนขางเลว

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 17 ชุดดินนครพนม (Nakhon Phanom series: Nn) มีเนื้อที่ 67,075 ไร 1.25 เปอรเซ็นต
5.1.18 ชุดดินอน (On series: On)
กลุมชุดดินที่ 25
การจําแนกดิน Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Oxic Plinthaquults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา ระดับต่ํา
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ใชทํานาดํา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 10,368 ไร 0.19 เปอรเซ็นต
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การจัดเรียงชั้น Ap-E-Btg-Cg
สัณฐานดิน
เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรัง มีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว น้ําซึมผานไดเร็วในดินบนและชา
ในดินลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีน้ํา
ตาลปนเทาหรือสีน้ําตาล ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายปนกอนกรวดมาก สีเทาออน สีเทาปน
น้ําตาลออน จะพบชั้นลูกรังที่ยึดเกาะกันคอนขางแนนเปนแผนภายในความลึก 50 เซนติ
เมตรจากผิวดิน บางแหงอาจพบอยูที่ผิวดิน ใตชั้นนี้ลงไปจะพบดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย
(ชั้นศิลาแลงออน) สีขาวหรือสีเทาออน จะพบจุดประพวกสีแดง สีเหลืองหรือสีน้ําตาลตลอดหนา
ตัดดิน
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
5.5-6.0
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
4.5-5.0
ต่ํา
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้น ความอุดมสมบูรณต่ํา มีชั้นลูกรังพบภายใน 50 เซนติเมตร ทําใหขัด
ขวางการเจริญเติบโตของรากพืช
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใชปุยคอก ปุยหมักและปุยพืชสดเพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณใหกับดินและทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น จัดหาแหลงน้ําในพื้นที่
เพื่อเตรียมไวเมื่อพืชตองการ
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
ความหนาของชั้นดินที่จะขุดมาใช
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม GC
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมปานกลาง
ความหนาของชั้นดินที่จะขุดมาใช,
การระบายน้ําเลว
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
สูง
เนื้อดิน, การระบายน้ําเลว,
ปริมาณกรดในดิน
การกรอนของคอนกรีต
สูง
ปฏิกิริยาดิน, เนื้อดินละเอียด
การสรางระบบชลประทาน
ปานกลาง
ความลึกของดิน,
อันตรายจากการกรอนของดินโดยน้ํา
ความลึกของดิน,
คันดินและคันกั้นน้ํา
ปานกลาง ถึง รุนแรง
มีกอนศิลาแลงภายในความลึก 50 ซม
การสรางทางและแนวถนน
รุนแรง
อันตรายจากน้ําทวม, การระบายน้ําเลว

46
การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
รุนแรง

การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน

รุนแรง
รุนแรง
ปานกลาง

น้ําซึมผานไดเร็วดินบน/ชาดินลาง
น้ําซึมผานไดเร็วดินบน/ชาดินลาง
ความหนาของชั้นวัสดุดิน
อันตรายจากน้ําทวม,
น้ําซึมผานไดเร็วดินบน/ชาดินลาง
อันตรายจากน้ําทวม, การระบายน้ําเลว
อันตรายจากน้ําทวม, การระบายน้ําเลว
การระบายน้ําเลว

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 18 ชุดดินอน (On series: On) มีเนื้อที่ 10,368 ไร 0.19 เปอรเซ็นต
5.1.19 ชุดดินพาน (Phan series: Ph)
กลุมชุดดินที่ 5
การจําแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Plinthic Tropaqualfs
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําคอนขางใหม
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 8,131 ไร 0.15 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap-Bt
สัณฐานดิน
เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว น้ําซึมผานไดชา การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดินบน
เปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทา ดินลางเปนดินเหนียว สี
เทาออน มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลืองตลอดหนาตัดดินและมีศิลาแลงออน สีแดง
ปริมาณ 5-50 เปอรเซ็นตโดยปริมาตรภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน อาจพบกอนเหล็ก
สะสมในดินลาง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน ปานกลาง
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
5.5-6.5
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
6.0-8.0
ต่ํา
ขอจํากัดในการใชประโยชน ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยคอก ปุยอินทรียและปุยเคมี
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม

ขอจํากัดที่สําคัญ
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วัสดุหนาดิน
แหลงทรายและกรวด
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง

เหมาะสมปานกลาง
ไมเหมาะสม
ไมเหมาะสม

การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
การกรอนของคอนกรีต
การสรางระบบชลประทาน
คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน

ระดับของขอจํากัด
สูงมาก
ต่ํา
เล็กนอย
ไมมี
รุนแรง

การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ

ไมมี ถึง เล็กนอย
ไมมี ถึง เล็กนอย
ปานกลาง
รุนแรง

การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

รุนแรง

การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย

รุนแรง

เนือ้ ดิน
ดินกลุม CL, CH
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา,
การระบายน้ําเลว
การระบายน้ําเลว, ระดับน้ําใตดินสูง
เนื้อดินละเอียด pH
การระบายน้ําเลว
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา,
การระบายน้ําเลว
อันตรายจากน้ําทวม
ความมั่นคงของคันดิน
น้ําซึมผานไดชา, ระดับน้ําใตดินสูง,
อันตรายจากน้ําทวม
ระดับน้ําใตดินสูง, การระบายน้ําเลว,
อันตรายจากน้ําทวม
ระดับน้ําใตดินสูง, อันตรายจากน้ําทวม

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 19 ชุดดินพาน (Phan series: Ph) มีเนื้อที่ 8,131 ไร 0.15 เปอรเซ็นต
5.1.20 ชุดดินเพ็ญ (Phen series: Pn)
กลุมชุดดินที่ 25
การจําแนกดิน Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Plinthaquults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา ระดับต่ํา บนวัตถุที่เกิดจากการสลาย
ตัวอยูกับที่ของหินตะกอนเนื้อละเอียด
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ปาเต็งรัง ทํานา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 1,786 ไร 0.03 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap-Btc-Cg
สัณฐานดิน
เปนดินตื้นถึงชั้นศิลาแลง มีการระบายน้ําเลว น้ําซึมผานไดปานกลางในดินบนและชาใน
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ดินลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา
สวนดินลางภายใน 50 เซนติเมตร มักเปนดินเหนียวที่มีลูกรังปะปนมาก แตปริมาณลูกรังจะลดลง
ตามความลึก สีของดินลางตอนบนจะเปนสีน้ําตาลออน ดินลางมีสีเทาและพบจุดสีน้ําตาลสีน้ําตา
ลปนแดงหรือสีแดงตลอด จุดประเหลานี้เปนพวก sesquioxide (Fe2O3, Al2O3) มีลักษณะเปนศิลา
แลงออนมีปริมาณมากกวา 50 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร เมื่อแหงจะแข็งเปนศิลาแลง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
5.5-6.5
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
สูง
4.5-5.5
ปานกลาง
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้น มีความอุดมสมบูรณต่ํา ดินบนคอนขางเปนทราย
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน โดยทั่วไปไมควรนํามาใชปลูกพืช เนื่องจากมีขอจํากัดอยูหลายประการ
อยางไรก็ตามมีหลายแหงที่นํามาใชทํานา ถาจะใหไดผลดีควรมีกรรมวิธีที่เหมาะสมในการปรับปรุง
ดิน การเลือกเวลาที่เหมาะสมเปนสิ่งที่จําเปน เพื่อหลีกเลี่ยงการเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําของพืช
ควรใสปุยคอก ปุยหมักและปุยเคมี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ควรจัดหาแหลงน้ําใหเพียง
พอสําหรับการเพาะปลูก
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
ความหนาของชั้นดินที่จะขุดมาใช
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมปานกลาง
ความหนาของชั้นดินที่จะขุดมาใช
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
สูง
เนื้อดิน, การระบายน้ําเลว,
ปริมาณกรดในดิน
การกรอนของคอนกรีต
สูง
ปฏิกิริยาดิน, เนื้อดิน
การสรางระบบชลประทาน
ปานกลาง
ความลึกของดิน, อันตรายจากการ
กรอนของดินโดยน้ํา
คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน
รุนแรง
อันตรายจากน้ําทวม, การระบายน้ําเลว
เล็กนอย
การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
เล็กนอย
คันดินกั้นน้ํา
ปานกลาง
ความหนาของชั้นวัสดุดิน
บอเกรอะ
รุนแรง
อันตรายจากน้ําทวม,
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การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน

รุนแรง
รุนแรง
ปานกลาง

น้ําซึมผานไดคอนขางชา
อันตรายจากน้ําทวม, การระบายน้ําเลว
อันตรายจากน้ําทวม, การระบายน้ําเลว
การระบายน้ําเลว

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 20 ชุดดินเพ็ญ (Phen series: Pn) มีเนื้อที่ 1,786 ไร 0.03 เปอรเซ็นต
5.1.21 ชุดดินรอยเอ็ด (Roi Et series: Re)
กลุมชุดดินที่ 17
การจําแนกดิน Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Aeric Paleaquults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา ระดับต่ํา
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 67,689 ไร 1.26 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap-Btg (argillic horizon)-BCg
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําเลว น้ําซึมผานไดเร็วในดินบนและปานกลางถึงชาในดินลาง
การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาล ดินลาง
เปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนถัดลงไปเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีน้ําตาล
ออนหรือชมพู ถัดลงไปเปนสีเทาหรือสีขาว พบจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลปนแดง
ตลอด
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
สูง
ปานกลาง ปานกลาง 5.0-6.5
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
4.5-5.5
ต่ํา
ขอจํากัดในการใชประโยชน เนื้อดินเปนทราย ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ํา
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน หากใชทํานาควรมีการชลประทานเขาชวยและมีการปรับปรุงความอุดม
สมบูรณของดิน โดยการใสปุยพืชสด ปุยคอกและปุยเคมีเพิ่มขึ้น ถาปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝน ควร
เลือกระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมเพื่อลดอัตราเสี่ยงของการขาดแคลนน้ํา

ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
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ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
วัสดุหนาดิน
แหลงทรายและกรวด
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง

ระดับความเหมาะสม
เหมาะสมปานกลาง
ไมเหมาะสม
เหมาะสมปานกลาง

การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
การกรอนของคอนกรีต
การสรางระบบชลประทาน
คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน

ระดับของขอจํากัด
สูง
ปานกลาง
เล็กนอย
เล็กนอย
ปานกลาง

การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน

ขอจํากัดที่สําคัญ
ความอุดมสมบูรณต่ํา
ดินกลุม SC
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง,
การระบายน้ําเลว

เนื้อดิน, การระบายน้ําเลว
ปฏิกิริยาดิน
การระบายน้ําเลว
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง, การ
ระบายน้ําเลว, อันตรายจากน้ําทวม
น้ําซึมผานไดปานกลาง
เล็กนอย ถึง ปานกลาง
เล็กนอย ถึง ปานกลาง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
เล็กนอย
การยุบตัวหลังการบดอัด
รุนแรง
น้ําซึมผานไดปานกลาง,
อันตรายจากน้ําทวม
รุนแรง
อันตรายจากน้ําทวม
รุนแรง
อันตรายจากน้ําทวม
รุนแรง
การระบายน้ําเลว

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 21 ชุดดินรอยเอ็ด (Roi Et series: Re) มีเนื้อที่ 67,689 ไร 1.26 เปอรเซ็นต
5.1.22 ดินรอยเอ็ดที่มีปฏิกิริยาดินเปนดาง (Roi Et, alkaline variant: Re-al)
มีเนื้อที่ 866 ไร 0.02 เปอรเซ็นต ดินนี้มีลักษณะคลายชุดดินรอยเอ็ด ตางกันที่มีปฏิกิริยาดินเปน
ดาง สวนลักษณะอื่นๆ คลายชุดดินรอยเอ็ดที่ไดบรรยายไวแลว จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 22 ดินรอยเอ็ดที่มีปฏิกิริยาดินเปนดาง (Roi Et, alkaline variant: Re-al) มีเนื้อที่ 866 ไร
0.02 เปอรเซ็นต
5.1.23 ชุดดินทาตูม (Tha Tum: Tt)
กลุมชุดดินที่ 7
การจําแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Plinthic Tropaqualfs
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วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา ระดับต่ํา
สภาพพื้นที่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ทุงหญาธรรมชาติ ใชทํานาหวานและนาดํา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 33,442 ไร 0.62 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap-E-Bt-2C
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว น้ําซึมผานไดปานกลางในดินบนและชาใน
ดินลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สีน้ําตาลหรือสีน้ํา
ตาลปนเทา ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีน้ําตาลปนชมพูหรือสีเทา มีจุดประสี
แดงและสีแดงปนเหลือง จะพบศิลาแลงออนปริมาณ 5-50 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ใตชั้นนี้ลงไปจะ
เปนชั้นดินที่มีเนื้อดินเปนดินทราย
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
5.0-6.0
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ปานกลาง ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
6.0-8.0
ต่ํา
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบูรณต่ํา อาจจะเกิดการขาดแคลนน้ําในฤดูทํานาได
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรใชปุยเคมี ปุยคอก ปุยหมัก เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดินและทํา
ใหกายภาพของดินดีขึ้น ควรจัดหาแหลงน้ําเพื่อใชในการเกษตรไดอยางเพียงพอ
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
ความหนาของชั้นดินที่จะขุดมาใช
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม CL
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง,
การระบายน้ําคอนขางเลว
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
สูง
เนื้อดิน, การระบายน้ําคอนขางเลว
การกรอนของคอนกรีต
ปานกลาง ถึง สูง
ปฏิกิริยาดิน
การสรางระบบชลประทาน
เล็กนอย
การระบายน้ําคอนขางเลว
คันดินและคันกั้นน้ํา
ปานกลาง
การยุบตัวหลังการบดอัด
อันตรายจากน้ําทวม,
การสรางทางและแนวถนน
รุนแรง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา
การขุดบอน้ําในไรนา
เล็กนอย
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
เล็กนอย
-
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คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ

ปานกลาง
รุนแรง

การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

รุนแรง

การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย

รุนแรง

การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน

ปานกลาง

การยุบตัวหลังการบดอัด
อันตรายจากน้ําทวม,
น้ําซึมผานไดคอนขางชา
อันตรายจากน้ําทวม,
การระบายน้ําคอนขางเลว
อันตรายจากน้ําทวม,
การระบายน้ําคอนขางเลว
การระบายน้ําคอนขางเลว, เนื้อดิน

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 23 ชุดดินทาตูม (Tha Tum: Tt) มีเนื้อที่ 33,442 ไร 0.62 เปอรเซ็นต
5.1.24 ชุดดินอุบล (Ubon series: Ub)
กลุมชุดดินที่ 24
การจําแนกดิน Isohyperthermic Aquic Quartzipsamments
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนทรายที่น้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา ระดับต่ําถึงระดับกลาง
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ทํานาดํา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 7,939 ไร 0.15 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap-C
สัณฐานดิน
เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําตามธรรมชาติดีหรือคอนขางมากเกินไป แตในสภาพการใช
ที่ดินปจจุบันดินมีการระบายน้ําดีปานกลางถึงคอนขางเลว น้ําซึมผานไดเร็ว การไหลบาของน้ําบน
ผิวดินชา ดินบนเปนดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ดินลางเปนดินทรายปนดิน
รวน สีเทาปนชมพู สีน้ําตาลออนหรือสีน้ําตาลปนแดง และเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินเหนียว
ปนทรายหรือดินเหนียว สีเทาหรือสีเทาออนในดินลางลึกลงไป (2C หรือ 2B) จะพบชั้นดินเหนียวนี้
ลึกกวา 100 เซนติเมตรจากผิวดิน จะพบจุดประสีน้ําตาลแก สีเหลืองปนแดงหรือสีน้ําตาลปนเหลือง
ตลอดหนาตัดดิน
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
สูง
ต่ํา
ต่ํา
5.0-6.0
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
สูง
ต่ํา
ต่ํา
5.5-6.5
ต่ํา
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนหรือรวนปนทรายหนามาก
ไมเหมาะแกการนําไปใชทําการเกษตร
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ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรใชปุยคอก ปุยหมักและปุยเคมีใสเปนจํานวนมากตอไรเพื่อปรับปรุงคุณ
สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีขึ้น จัดหาแหลงน้ําใหพอเพียงกับความตองการของพืช
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
ไมเหมาะสม
เนื้อดิน, ความอุดมสมบูรณ
แหลงทรายและกรวด
ปานกลางถึงไมเหมาะสม
ดินกลุม SP-SM
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมดีถึงปานกลาง
การระบายน้ํา
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
ต่ํา
การกรอนของคอนกรีต
ปานกลาง
pH 5.0-6.0
การสรางระบบชลประทาน
รุนแรง
ปริมาณน้ําที่เปนประโยชนต่ํา,
อัตราการดูดซับน้ําของดิน
คันดินและคันกั้นน้ํา
ปานกลาง
อันตรายจากการกรอนของดิน,
ความมั่นคงของคันดิน
การสรางทางและแนวถนน
ปานกลาง
การระบายน้ํา
การขุดบอน้ําในไรนา
ปานกลาง
น้ําซึมผานไดเร็ว
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
ปานกลาง
น้ําซึมผานไดเร็ว
คันดินกั้นน้ํา
รุนแรง
ความมั่นคงของคันดินต่ํา, น้ําซึมผานไดเร็ว
บอเกรอะ
ปานกลาง
น้ําซึมผานไดเร็ว
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ปานกลาง
การระบายน้ํา
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
ปานกลาง
การระบายน้ํา
การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน
เล็กนอย ถึง ปานกลาง
การระบายน้ํา

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 24 ชุดดินอุบล (Ubon series: Ub) มีเนื้อที่ 7,939 ไร 0.15 เปอรเซ็นต
5.1.26 หนวยไมสัมพันธของชุดดินเชียงรายและชุดดินหางดง
(Chiang Rai and Hang Dong soils: Cr&Hd)
มีเนื้อที่ 34,737 ไร 0.64 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินเชียงรายและชุดดินหางดง แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่อง
จากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
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หนวยแผนที่ดินที่ 26 หนวยไมสัมพันธของชุดดินเชียงรายและชุดดินหางดง (Chiang Rai and Hang Dong
soils Cr&Hd) มีเนื้อที่ 34,737 ไร 0.64 เปอรเซ็นต
5.1.27 หนวยสัมพันธของชุดดินเชียงรายและชุดดินแมสาย
(Chiang Rai/Mae Sai association: Cr/Ms)
มีเนื้อที่ 33,833 ไร 0.63 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินเชียงรายและชุดดินแมสาย แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่อง
จากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 27 หนวยสัมพันธของชุดดินเชียงรายและชุดดินแมสาย (Chiang Rai/Mae Sai association: Cr/Ms) มีเนื้อที่ 33,833 ไร 0.63 เปอรเซ็นต
5.1.28 หนวยไมสัมพันธของชุดดินเชียงรายและชุดดินลําปาง
(Chiang Rai and Lampang soils: Cr&Lp)
มีเนื้อที่ 2,491 ไร 0.05 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินเชียงรายและชุดดินลําปาง แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่อง
จากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 28 หนวยไมสัมพันธของชุดดินเชียงรายและชุดดินลําปาง (Chiang Rai and Lampang
soils: Cr&Lp) มีเนื้อที่ 2,491 ไร 0.05 เปอรเซ็นต
5.1.29 หนวยไมสัมพันธของชุดดินเชียงรายและชุดดินนครพนม
(Chiang Rai and Nakhon Pathom soils: Cr&Np)
มีเนื้อที่ 6,145 ไร 0.11 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินเชียงรายและชุดดินนครพนม แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได
เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 29 หนวยไมสัมพันธของชุดดินเชียงรายและชุดดินนครพนม (Chiang Rai and Nakhon
Pathom soils: Cr&Np) มีเนื้อที่ 6,145 ไร 0.11 เปอรเซ็นต
5.1.30 หนวยไมสัมพันธของชุดดินเชียงรายและชุดดินพาน
(Chiang Rai and Phan soils: Cr&Ph)
มีเนื้อที่ 4,016 ไร 0.07 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินเชียงรายและชุดดินพาน แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่องจาก
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ระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 30 หนวยไมสัมพันธของชุดดินเชียงรายและชุดดินพาน (Chiang Rai and Phan soils:
Cr&Ph) มีเนื้อที่ 4,016 ไร 0.07 เปอรเซ็นต
5.1.31 หนวยสัมพันธของชุดดินหางดงและชุดดินพิมาย
(Hang Dong/Phimai association: Hd/Pm)
มีเนื้อที่ 3,656 ไร 0.07 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินหางดงและชุดดินพิมาย แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่องจาก
ระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 31 หนวยสัมพันธของชุดดินหางดงและชุดดินพิมาย (Hang Dong/Phimai association:
Hd/Pm) มีเนื้อที่ 3,656 ไร 0.07 เปอรเซ็นต
5.1.32 หนวยไมสัมพันธของชุดดินหางดงและชุดดินนครปฐม
(Hang Dong and Nakhon Pathom soils: Hd&Np)
มีเนื้อที่ 13,004 ไร 0.24 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินหางดงและชุดดินนครปฐม แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่อง
จากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 32 หนวยไมสัมพันธของชุดดินหางดงและชุดดินนครปฐม (Hang Dong and Nakhon
Pathom soils: Hd&Np) มีเนื้อที่ 13,004 ไร 0.24 เปอรเซ็นต
5.1.33 หนวยสัมพันธของชุดดินหางดงและชุดดินแมสาย
(Hang Dong/Mae Sai association: Hd/Ms)
มีเนื้อที่ 9,701 ไร 0.18 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินหางดงและชุดดินแมสาย แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่อง
จากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 33 หนวยสัมพันธของชุดดินหางดงและชุดดินแมสาย (Hang Dong/Mae Sai associa-tion:
Hd/Ms) มีเนื้อที่ 9,701 ไร 0.18 เปอรเซ็นต
5.1.34 หนวยสัมพันธของชุดดินหางดงและชุดดินลําปาง
(Hang Dong/Lampang association: Hd/Lp)
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มีเนื้อที่ 9,748 ไร 0.18 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินหางดงและชุดดินลําปาง แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่องจาก
ระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 34 หนวยสัมพันธของชุดดินหางดงและชุดดินลําปาง (Hang Dong/Lampang association: Hd/Lp) มีเนื้อที่ 9,748 ไร 0.18 เปอรเซ็นต
5.1.35 หนวยไมสัมพันธของชุดดินหางดงและชุดดินสระบุรี
(Hang Dong and Saraburi soils: Hd&Sb)
มีเนื้อที่ 3,732 ไร 0.07 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินหางดงและชุดดินสระบุรี แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่อง
จากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 35 หนวยไมสัมพันธของชุดดินหางดงและชุดดินสระบุรี (Hang Dong and Saraburi
soils: Hd&Sb) มีเนื้อที่ 3,732 ไร 0.07 เปอรเซ็นต
5.1.36 หนวยสัมพันธของชุดดินลําปางและชุดดินแมสาย
(Lampang/Mae Sai association: Lp/Ms)
มีเนื้อที่ 2,766 ไร 0.05 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินลําปางและชุดดินแมสาย แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่อง
จากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 36 หนวยสัมพันธของชุดดินลําปางและชุดดินแมสาย (Lampang/Mae Sai association:
Lp/Ms) มีเนื้อที่ 2,766 ไร 0.05 เปอรเซ็นต
5.1.37 หนวยสัมพันธของชุดดินแมสาย ชุดดินหางดงและชุดดินนครปฐม
(Mae Sai/Hang Dong/ Nakhon Pathom association: Ms/Hd/Np)
มีเนื้อที่ 14,139 ไร 0.26 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินแมสาย ชุดดินหางดงและชุดดินนครปฐม แตไมอาจแยกขอบเขตออก
จากกันได เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 37 หนวยสัมพันธของชุดดินแมสาย ชุดดินหางดงและชุดดินนครปฐม (Mae Sai/Hang
Dong/ Nakhon Pathom association: Ms/Hd/Np) มีเนื้อที่ 14,139 ไร 0.26 เปอรเซ็นต
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5.1.38 หนวยสัมพันธของชุดดินนครปฐมและชุดดินแมสาย
(Nakhon Pathom/Mae Sai association: Np/Ms)
มีเนื้อที่ 59,918 ไร 1.11 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินนครปฐมและชุดดินแมสาย แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่อง
จากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 38 หนวยสัมพันธของชุดดินนครปฐมและชุดดินแมสาย (Nakhon Pathom/Mae Sai
association: Np/Ms) มีเนื้อที่ 59,918 ไร 1.11 เปอรเซ็นต
5.1.39 หนวยสัมพันธของชุดดินนครปฐมและชุดดินเพชรบุรี
(Nakhon Pathom/Phetchaburi association: Np/Pb)
มีเนื้อที่ 22,989 ไร 0.43 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินนครปฐมและชุดดินเพชรบุรี
แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได
เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 39 หนวยสัมพันธของชุดดินนครปฐมและชุดดินเพชรบุรี (Nakhon Pathom/Phetchaburi
association: Np/Pb) มีเนื้อที่ 22,989 ไร 0.43 เปอรเซ็นต
5.1.40 หนวยไมสัมพันธของชุดดินราชบุรีและชุดดินหางดง
(Ratchaburi and Hang Dong soils: Rb&Hd)
มีเนื้อที่ 1,602 ไร 0.03 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินราชบุรีและชุดดินหางดง แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่อง
จากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 40 หนวยไมสัมพันธของชุดดินราชบุรีและชุดดินหางดง (Ratchaburi and Hang Dong
soils: Rb&Hd) มีเนื้อที่ 1,602 ไร 0.03 เปอรเซ็นต
5.1.41 หนวยไมสัมพันธของชุดดินรอยเอ็ดและชุดดินเดิมบาง
(Roi Et and Doembang soils: Re&Db)
มีเนื้อที่ 23,786 ไร 0.44 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินรอยเอ็ดและชุดดินเดิมบาง แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่อง
จากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย
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- ชุดดินเดิมบาง (Doembang series: Db)
กลุมชุดดินที่ 7
การจําแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Aeric Plinthic Tropaqualfs
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเการะดับต่ําหรือเนินตะกอนน้ําพารูปพัด
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 135,625 ไร 4.05 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-B(argillic)-C
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว น้ําซึมผานไดชา การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดิน
บนเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทา ดินลางเปนดินรวนปน
ดินเหนียว ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง มีสีเทาปนน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสี
น้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลือง สีเหลืองปนน้ําตาล จะพบศิลาแลงออนปนอยูในดินลางภายในความ
ลึก 150 เซนติเมตร มีปริมาณ 5-50 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
5.0-6.0
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ต่ํา
6.0-8.0
ปานกลาง
ขอจํากัดในการใชประโยชน เปนดินที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว มีน้ําทวมในฤดูฝน
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ควรมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุย
หมักควบคูกับปุยเคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินใหดีขึ้นและชวยเพิ่มธาตุอาหารพืช
ใหแกดิน นอกจากนี้ในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลว ถามีแหลงน้ําเพียงพอก็อาจจะใชปลูก
พืชไรอายุสั้นบางชนิดและพืชผักสวนครัวไดดี
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
ความหนาของชั้นดินที่จะขุดมาใช
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม CH
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
ไมเหมาะสม
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง,
การระบายน้ําคอนขางเลว
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
สูง
การระบายน้ําคอนขางเลว
การกรอนของคอนกรีต
ต่ํา
-
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การสรางระบบชลประทาน
คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน

เล็กนอย
ไมมี
ปานกลาง

การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

ไมมี ถึง เล็กนอย
ไมมี ถึง เล็กนอย
ปานกลาง
รุนแรง
รุนแรง

การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย

รุนแรง

การระบายน้ําคอนขางเลว
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง
การระบายน้ําคอนขางเลว,
อันตรายจากน้ําทวม
การยุบตัวหลังการบดอัด
น้ําซึมผานไดชา, อันตรายจากน้ําทวม
ระดับน้ําใตดินสูง, อันตรายจากน้ําทวม,
การระบายน้ําคอนขางเลว
ระดับน้ําใตดินสูง, อันตรายจากน้ําทวม,
การระบายน้ําคอนขางเลว

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 41 หนวยไมสัมพันธของชุดดินรอยเอ็ดและชุดดินเดิมบาง (Roi Et and Doembang soils:
Re&Db) มีเนื้อที่ 23,786 ไร 0.44 เปอรเซ็นต
5.1.42 หนวยไมสัมพันธของชุดดินรอยเอ็ดและชุดดินลําปาง
(Roi Et and Lampang soils: Re&Lp)
มีเนื้อที่ 16,484 ไร 0.31 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินรอยเอ็ดและชุดดินลําปาง แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่อง
จากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 42 หนวยไมสัมพันธของชุดดินรอยเอ็ดและชุดดินลําปาง (Roi Et and Lampang soils:
Re&Lp) มีเนื้อที่ 16,484 ไร 0.31 เปอรเซ็นต
5.1.43 หนวยไมสัมพันธของชุดดินอนและชุดดินลําปาง (On and Lampang soils: On&Lp)
มีเนื้อที่ 24,759 ไร 0.46 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินชุดดินอนและชุดดินลําปาง แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่อง
จากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 43 หนวยไมสัมพันธของชุดดินอนและชุดดินลําปาง (On and Lampang soils: On&Lp) มี
เนื้อที่ 24,759 ไร 0.46 เปอรเซ็นต
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5.1.44 ชุดดินเพชรบุรี (Phetchaburi series: Pb)
กลุมชุดดินที่ 21
การจําแนกดิน Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Ultic Haplustalfs
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําคอนขางใหมหรือสันดินริมน้ํา
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ทํานา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 114,204 ไร 2.12 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap-Bt (argillic horizon)
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว น้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิว
ดินชา ดินบนเปนดินรวนปนทราย ดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา
ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง จะ
พบจุดประเล็กนอยในดินลาง พบเกล็ดแรไมกาตลอดหนาตัดดิน
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
5.5-6.5
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
สูง
ต่ํา
ต่ํา
4.5-5.5
ต่ํา
ขอจํากัดในการใชประโยชน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ทํานา ตองมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรีย พวกปุยคอก ปุย
หมัก เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและทางเคมีใหดีขึ้น ทําใหดินมีความสามารถ
ในการอุมน้ําไดดีขึ้น และชวยใหดูดซับธาตุอาหารไวไดดีขึ้น ไมถูกชะลางไปไดโดยงาย
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
ความอุดมสมบูรณต่ํา
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม SC
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมดี
การระบายน้ํา
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
ต่ํา
การกรอนของคอนกรีต
ต่ํา
การสรางระบบชลประทาน
เล็กนอย
คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน
ปานกลาง
ความมั่นคงของคันดิน, การระบายน้ํา

61
การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
รุนแรง
รุนแรง
รุนแรง

น้ําซึมผานไดปานกลาง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
ความมั่นคงของคันดิน
ระดับน้ําใตดินสูง อันตรายจากน้ําทวม
ระดับน้ําใตดินสูง อันตรายจากน้ําทวม
ระดับน้ําใตดินสูง อันตรายจากน้ําทวม

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 44 ชุดดินเพชรบุรี (Phetchaburi series: Pb) มีเนื้อที่ 114,204 ไร 2.12 เปอรเซ็นต
5.1.45 ดินเพชรบุรีที่มีอนุภาคดินเปนพวกดินทรายแปง
(Phetchaburi, fine-silty variant: Pb-fsi)
มีเนื้อที่ 28,944 ไร 0.54 เปอรเซ็นต ดินนี้มีลักษณะคลายชุดดินเพชรบุรี ตางกันที่มีอนุภาคดิน
ในชวงชั้นบังคับเปนพวกดินทรายแปง สวนลักษณะอื่นๆ คลายชุดดินเพชรบุรีที่ไดบรรยายไวแลว จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 45 ดินเพชรบุรีที่มีอนุภาคดินเปนพวกดินทรายแปง (Phetchaburi, fine-silty variant: Pbfsi) มีเนื้อที่ 28,944 ไร 0.54 เปอรเซ็นตì
5.1.46 หนวยไมสัมพันธของชุดดินเพชรบุรีและดินเพชรบุรีที่มีอนุภาคดินเปนพวกดินทรายแปง
(Phetchaburi and Phetchaburi, fine-silty soils: Pb&Pb-fsi)
มีเนื้อที่ 12,414 ไร 0.23 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินเพชรบุรีและดินเพชรบุรีที่มีอนุภาคดินเปนพวกดินทรายแปง แตไมอาจ
แยกขอบเขตออกจากกันได เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 46 หนวยไมสัมพันธของชุดดินเพชรบุรีและดินเพชรบุรีที่มีอนุภาคดินเปนพวกดินทราย
แปง (Phetchaburi and Phetchaburi, fine-silty soils: Pb&Pb-fsi) มีเนื้อที่ 12,414 ไร 0.23
เปอรเซ็นต
5.1.47 หนวยสัมพันธของดินเพชรบุรีที่มีอนุภาคดินเปนพวกดินทรายแปงและชุดดินแมสาย
(Phetchaburi, fine-silty/Mae Sai association: Pb-fsi/Ms)
มีเนื้อที่ 3,387 ไร 0.06 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับดินเพชรบุรีที่มีอนุภาคดินเปนพวกดินทรายแปงและชุดดินแมสาย แตไมอาจ
แยกขอบเขตออกจากกันได เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
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หนวยแผนที่ดินที่ 47 หนวยสัมพันธของดินเพชรบุรีที่มีอนุภาคดินเปนพวกดินทรายแปงและชุดดินแมสาย
(Phetchaburi, fine-silty/Mae Sai association: Pb-fsi/Ms) มีเนื้อที่ 3,387 ไร 0.06 เปอรเซ็นต
5.1.48 ชุดดินกําแพงเพชร (Kamphaeng Phet series: Kp)
กลุมชุดดินที่ 33
การจําแนกดิน Fine-silty, mixed, isohyperthermic Ultic Haplustalfs
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนสันดินริมน้ําเกาหรือเนินตะกอนน้ําพารูปพัด
สภาพพื้นที่ คอนขางราบถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ปลูกไมผลและพืชไร เชน ขาวโพด ออย ถั่วตางๆ
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 209,204 ไร 3.89 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-Bt (argillic horizon)-BC
สัณฐานดิน
เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินปาน
กลาง ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวน
ปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเหลือง จะพบเกล็ดแรไมกา
ตลอดทุกชั้นดิน เนื้อดินจะเบาขึ้นที่ความลึกประมาณ 100-150 เซนติเมตร ซึ่งไมแนนอนระหวางดิน
รวนปนทรายถึงเปนดินทราย
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง
สูง
ต่ํา
ต่ํา
6.0-6.5
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
ต่ํา
สูง
6.0-7.0
ปานกลาง
ขอจํากัดการใชประโยชน อาจขาดแคลนน้ําในฤดูเพาะปลูก ทําใหพืชหรือไมผลชะงักการเจริญเติบโตได
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปลูกพืชไร ควรจัดหาแหลงน้ําในพื้นที่ เพื่อกักเก็บน้ําเอาไวใชเมื่อพืช
ตองการและปรับปรุงบํารุงดินโดยใสปุยเคมี ปุยหมัก ปุยคอกเพื่อเพิ่มแรธาตุตางๆ ใหกับดินและทํา
ใหคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินดีขึ้น
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมดี
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม CL
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง
ระดับของขอจํากัด
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การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
การกรอนของคอนกรีต
การสรางระบบชลประทาน
คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน
การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย

ต่ํา
ต่ํา
ไมมี ถึง เล็กนอย
ไมมี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ไมมี ถึง เล็กนอย
ไมมี ถึง เล็กนอย

รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
ความมั่นคงของคันดิน
น้ําซึมผานไดปานกลาง
-

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 48 ชุดดินกําแพงเพชร (Kamphaeng Phet series: Kp) มีเนื้อที่ 209,204 ไร 3.89 เปอรเซ็นต
5.1.49 ดินกําแพงเพชรที่มีอนุภาคดินเปนพวกดินรวนละเอียด
(Kamphaeng Phet, fine-loamy variant: Kp-fl)
มีเนื้อที่ 34,929 ไร 0.65 เปอรเซ็นต ดินนี้มีลักษณะคลายชุดดินกําแพงเพชร ตางกันที่มีอนุภาค
ดินในชวงชั้นบังคับเปนพวกดินรวนละเอียดสวนลักษณะอื่นๆ คลายชุดดินกําแพงเพชรที่ไดบรรยายไวแลว
จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 49 ดินกําแพงเพชรที่มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียด (Kamphaeng Phet, fine-loamy
variant: Kp-fl) มีเนื้อที่ 34,929 ไร 0.65 เปอรเซ็นต
5.1.50 ชุดดินเรณู (Renu series: Rn)
กลุมชุดดินที่ 17
การจําแนกดิน Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Aeric Plinthic Paleaquults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา ระดับต่ําถึงระดับกลาง
สภาพพื้นที่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ปาเต็งรัง สวนใหญจะนํามาใชในการทํานาหรือปลูกพืชไร บาง
แหงปลอยรกรางวางเปลาเนื่องจากความแหงแลง
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 26,269 ไร 0.49 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap-BA-Bt (argillic horizon)

64
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลว น้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิว
ดินชา ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประ
สีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ดินลาง เปนดินรวนเหนียวปนทรายและเปนดินรวนปนดิน
เหนียวหรือดินเหนียวในดินลางลึกลงไป สีน้ําตาลออนหรือสีเทาปนชมพูและมีสีเทาออนในดินลาง
ลึกลงไป มีจุดประสีนํา้ ตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลืองและมีสีแดงปนเหลืองหรือสีแดงในดินชั้นลาง
จุดประสีแดงปนเหลืองหรือสีแดงเหลานี้เปนพวก sesquioxide (Fe2O3, Al2O3) มีลักษณะเปนศิลา
แลงออน มีปริมาณนอยกวา 50 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน
เมื่อแหงจะแข็งเปนศิลาแลง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
5.0-6.0
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
4.5-5.5
ต่ํา
ขอจํากัดการใชประโยชน ดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ํา คุณสมบัติทางกายภาพไมดี
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน โดยทั่วไปเหมาะในการที่จะนํามาใชปลูกพืชเศรษฐกิจ ถามีการจัดการเรื่อง
น้ําที่เหมาะสม เชน ถาใชทํานา ควรจัดเวลาปลูกพืชที่เหมาะสมเพื่อลดอัตราเสี่ยงตอการขาดแคลน
น้ํา ถาใชปลูกพืชไรควรทํารองระบายน้ําเปนระยะๆ เพื่อระบายน้ําสวนเกินออกเมื่อฝนตกมาก ควร
ใสปุยเคมีและปุยพืชสดเพื่อเพิ่มผลผลิตและบํารุงรักษาดิน
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
ความอุดมสมบูรณต่ํา
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม SC
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง,
การระบายน้ําคอนขางเลว
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
สูง
เนื้อดิน, การระบายน้ําคอนขางเลว
การกรอนของคอนกรีต
ปานกลาง
ปฏิกิริยาดิน
การสรางระบบชลประทาน
เล็กนอย
คันดินและคันกั้นน้ํา
เล็กนอย
การสรางทางและแนวถนน
ปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง
การขุดบอน้ําในไรนา
ปานกลาง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
ปานกลาง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
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คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ

ปานกลาง
ปานกลาง

การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน

รุนแรง
รุนแรง
ปานกลาง

การยุบตัวหลังการบดอัด
น้ําซึมผานไดปานกลาง,
อันตรายจากน้ําทวม
การระบายน้ําคอนขางเลว
การระบายน้ําคอนขางเลว
การระบายน้ําคอนขางเลว, เนื้อดิน

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 50 ชุดดินเรณู (Renu series: Rn) มีเนื้อที่ 26,269 ไร 0.49 เปอรเซ็นต
5.1.51 ชุดดินไทรงาม (Sai Ngam series: Sg)
กลุมชุดดินที่ 38
การจําแนกดิน Coarse-loamy, mixed, isohyperthermic Ultic Paleustalfs
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนขนาดกลางที่น้ําพามาทับถมอยูบนสันดินริมน้ําหรือเนินตะกอนน้ําพารูปพัด
สภาพพื้นที่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-3 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ปอ ถั่วตางๆ บางแหงปลูกไม
ผลยืนตน
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 116,028 ไร 2.16 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-Bt (argillic horizon)-2C
สัณฐานดิน
เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดินบน
เปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปนทรายและ
เปนดินรวนเหนียวปนทรายในดินลางลึกลงไป สีน้ําตาล สีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเหลืองเขม
จะพบแรไมกาเปนเกล็ดเล็กๆ ปะปนอยูในเนื้อดินมากขึ้นตามความลึก จะพบดินทรายปนดินรวน
หรือดินทรายภายในความลึก 90-150 เซนติเมตรจากผิวดิน
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
สูง
สูง
สูง
6.0-6.5
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
สูง
ปานกลาง
สูง
5.0-6.0
ปานกลาง
ขอจํากัดในการใชประโยชน เนื้อดินเปนทรายจัด ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ํา
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด
และปุยเคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีขึ้น
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
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ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
วัสดุหนาดิน
แหลงทรายและกรวด
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
การกรอนของคอนกรีต
การสรางระบบชลประทาน
คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน
การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย

ระดับความเหมาะสม
เหมาะสมดี
ไมเหมาะสม
เหมาะสมดี
ระดับของขอจํากัด
ต่ํา
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ไมมี ถึง เล็กนอย
รุนแรง
รุนแรง
ปานกลาง
เล็กนอย
เล็กนอย
เล็กนอย

ขอจํากัดที่สําคัญ
ดินกลุม SM
การระบายน้ําดี, เนื้อดินหยาบ
pH 5.5-6.5
ปริมาณน้ําที่เปนประโยชนต่ํา
การกรอนของดิน
ดินกลุม SM
น้ําซึมผานไดเร็ว
น้ําซึมผานไดเร็ว
ดินกลุม SM
การระบายน้ําดี
การระบายน้ําดี

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 51 ชุดดินไทรงาม (Sai Ngam series: Sg) มีเนื้อที่ 116,028 ไร 2.16 เปอรเซ็นต
5.1.52 หนวยไมสัมพันธของชุดดินกําแพงเพชรและดินกําแพงเพชรที่มีอนุภาคดินเปนพวกดินรวน
ละเอียด (Kamphaeng Phet and Kamphaeng Phet, fine-loamy soils: Kp&Kp-fl)
มีเนื้อที่ 8,123 ไร 0.15 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินกําแพงเพชรและดินกําแพงเพชรที่มีอนุภาคดินเปนพวกดินรวนละเอียด
แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย
จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 52 หนวยไมสัมพันธของชุดดินกําแพงเพชรและดินกําแพงเพชรที่มีอนุภาคดินเปนพวก
ดินรวนละเอียด (Kamphaeng Phet and Kamphaeng Phet, fine-loamy soils: Kp&Kp-fl) มีเนื้อที่
8,123 ไร 0.15 เปอรเซ็นต
5.1.53 หนวยไมสัมพันธของชุดดินกําแพงเพชร ดินกําแพงเพชรที่มีอนุภาคดินเปนพวกดินรวน
ละเอียดและชุดดินไทรงาม (Kamphaeng Phet and Kamphaeng Phet, fine-loamy and Sai
Ngam soils: Kp&Kp-fl&Sg)
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มีเนื้อที่ 268,410 ไร 4.99 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับหนวยไมสัมพันธของชุดดินกําแพงเพชร ดินกําแพงเพชรที่มีอนุภาคดินเปน
พวกดินรวนละเอียดและชุดดินไทรงาม แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่องจากระดับของการ
สํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 53 หนวยไมสัมพันธของชุดดินกําแพงเพชร ดินกําแพงเพชรที่มีอนุภาคดินเปนพวกดิน
รวนละเอียดและชุดดินไทรงาม (Kamphaeng Phet and Kamphaeng Phet, fine-loamy and Sai
Ngam soils: Kp&Kp-fl&Sg) มีเนื้อที่ 268,410 ไร 4.99 เปอรเซ็นต
5.1.54 หนวยไมสัมพันธของชุดดินกําแพงเพชรและชุดดินไทรงาม
(Kamphaeng Phet and Sai Ngam soils: Kp&Sg)
มีเนื้อที่ 147,731 ไร 2.75 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินกําแพงเพชรและชุดดินไทรงาม แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได
เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 54 หนวยไมสัมพันธของชุดดินกําแพงเพชรและชุดดินไทรงาม (Kamphaeng Phet and
Sai Ngam soils: Kp&Sg) มีเนื้อที่ 147,731 ไร 2.75 เปอรเซ็นต
5.1.55 หนวยสัมพันธของชุดดินกําแพงเพชรและชุดดินแมสาย
(Kamphaeng Phet/Mae Sai association: Kp/Ms)
มีเนื้อที่ 2,590 ไร 0.05 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินกําแพงเพชรและชุดดินแมสาย แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได
เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 55 หนวยสัมพันธของชุดดินกําแพงเพชรและชุดดินแมสาย (Kamphaeng Phet/Mae Sai
association: Kp/Ms) มีเนื้อที่ 2,590 ไร 0.05 เปอรเซ็นต
5.1.56 ดินหาดใหญที่มีสภาพความชื้นดินเปนพวกกึ่งชุมชื้น (Hat Yai, ustic variant: Hy-us)
การจําแนก
clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Paleustults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมบนตะพักลําน้ําเกาหรือเนินตะกอนรูปพัดติดตอกัน
สภาพพื้นที่
เปนลูกคลื่นลอนลาด (undulating) มีความลาดชัน 2-6 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาเต็งรัง ปลูกขาวโพด และถั่วตางๆ แตมักใหผลผลิตต่ํา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 177,685 ไร 3.30 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap Btc (argillic)
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สัณฐานดิน
เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง น้ําซึมผานไดปานกลาง ดิน
บนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ําตาล ดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนปน
ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรังและปนหินกลมมนภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน มีสีน้ําตาล
สีเหลืองปนน้ําตาลหรือสีแดงปนเหลือง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ

ดินบน
ดินลาง

อินทรียวัตถุ

CEC

% B.S.

avai.P

avai.K

pH

ความอุดมสมบูรณ

ปานกลาง
ต่ํา

ปานกลาง
ปานกลาง

ต่ํา
ต่ํา

ต่ํา
ต่ํา

ต่ํา
ต่ํา

4.0-5.0
4.5-5.5

ต่ํา
ต่ํา

ขอจํากัดการใชประโยชนที่ดิน เปนดินตื้นและมีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนที่ดิน ชุดดินนี้เปนดินตื้นและความอุดมสมบูรณของดินต่ํา จึงไมคอยเหมาะตอการ
ปลูกพืช ในการปลูกยางพาราหรือปาลมน้ํามัน ตองมีการใชปุยเคมีและปลูกพืชคลุมดินเพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณของดิน ปองกันการสูญเสียหนาดินและชวยรักษาความชื้นของดิน
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
เนื้อดิน
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม GC
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
สูง
การระบายน้ําดี, เนื้อดินละเอียด
การกรอนของคอนกรีต
ปานกลาง
pH 5.0-6.0
การสรางระบบชลประทาน
รุนแรง
กอนหินโผล
คันดินและคันกั้นน้ํา
รุนแรง
กอนหินโผล
การสรางทางและแนวถนน
ปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง
การขุดบอน้ําในไรนา
ปานกลาง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
ปานกลาง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
คันดินกั้นน้ํา
เล็กนอย
การยุบตัวหลังการบดอัด
บอเกรอะ
ปานกลาง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
เล็กนอย
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
เล็กนอย
-

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
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หนวยแผนที่ดินที่ 56 ดินหาดใหญที่มีสภาพความชื้นดินเปนพวกกึ่งชุมชื้น (Hat Yai, ustic variant: Hy-us) มี
เนื้อที่ 177,685 ไร 3.30 เปอรเซ็นต
5.1.57 ชุดดินกบินทรบุรี (Kabin Buri series: Kb)
กลุมชุดดินที่ 46
การจําแนกดิน Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Paleustults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม
ถวงของโลกของหินดินดานและหินที่มีตนกําเนิดคลายกัน
สภาพพื้นที่ คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-5 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด บางแหงใชปลูกไมผล
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 21,265 ไร 0.40 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-Bt (argillic horizon)-C
สัณฐานดิน
เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน
ปานกลาง ดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนปนดินเหนียว สี
เทาเขม สีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาล ดินลางเปนดินเหนียวปนศิลาแลง สีแดง
ปนเหลืองถึงสีแดง มีเม็ดลูกรังปะปนอยูตลอดหนาตัดของดิน
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
5.0-6.5
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
5.0-5.5
ต่ํา
ขอจํากัดในการใชประโยชน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําและเกิดอยูในพื้นที่คอนขางสูงจึงเสี่ยงตอการขาด
แคลนน้ํา อาจทําใหผลผลิตเสียหายได
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรมีการปรับปรุงบํารุงรักษาดินโดยการใสปุยอินทรีย พวกปุยคอก ปุย
หมักและปุยพืชสด เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและทางเคมี โดยจะชวยใหดินมี
ความสามารถอุมน้ําไดดีขึ้นและสามารถดูดซับธาตุอาหารไวในดินไดดีขึ้น ไมถูกชะลางไปกับน้ํา
ไดงาย และควรใสปุยเคมีควบคูกันไปดวย เพื่อชวยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารใหแกดิน ทําใหดินมี
ความอุดมสมบูรณดีขึ้น
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
ไมเหมาะสม
ความหนาของชั้นดินที่จะขุดมาใช,
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แหลงทรายและกรวด
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
การกรอนของคอนกรีต
การสรางระบบชลประทาน

ไมเหมาะสม
เหมาะสมดี
ระดับของขอจํากัด
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง

คันดินและคันกั้นน้ํา

รุนแรง

การสรางทางและแนวถนน
การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย

ปานกลาง
รุนแรง
รุนแรง
เล็กนอย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

มีเศษชิ้นสวนหยาบเปนปริมาณมาก
ดินกลุม GC
ปริมาณกรดในดิน
เนื้อดินคอนขางละเอียด, pH 5.0-6.0
ความมั่นคงของคันดิน,
อันตรายจากการกรอนของดิน
ความมั่นคงของคันดิน, วัสดุดินไมเหมาะ
สม, อันตรายจากการกรอนของดิน
ความมั่นคงของคันดิน, ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น
น้ําซึมผานไดเร็ว
น้ําซึมผานไดเร็ว
ความมั่นคงของคันดิน
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น, ความลาดชันของพื้นที่
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น, ความลาดชันของพื้นที่

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 57 ชุดดินกบินทรบุรี (Kabin Buri series: Kb) มีเนื้อที่ 21,265 ไร 0.40 เปอรเซ็นต
5.1.58 ชุดดินโคราช (Korat series: Kt)
กลุมชุดดินที่ 35
การจําแนกดิน Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Oxic Paleustults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา ระดับกลาง
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ปาเต็งรังหรือปาเบญจพรรณ พืชไร เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด
ขาวฟาง ออยและถั่วตางๆ
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 134,450 ไร 2.50 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-Bt (argillic horizon)
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลาง น้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน
เร็ว ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาลปนเทา ดินลางเปนดินรวนปน
ทรายถึงดินรวนเหนียวปนทราย สวนใหญมีอนุภาคดินเหนียวไมเกิน 25 เปอรเซ็นต สีน้ําตาลหรือสี
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น้ําตาลปนเทา อาจพบจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีแดง ภายในความลึกมากกวา 50 เซนติเมตร
อาจพบกอนเหล็กสะสมในดินลาง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
5.5-6.5
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
4.5-5.5
ต่ํา
ขอจํากัดในการใชประโยชน เนื้อดินคอนขางเปนทราย มีความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา
สําหรับพืชในฤดูเพาะปลูกและเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน โดยทั่วไปเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร แตควรมีวิธีการจัดการที่
เหมาะสมเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน ปองกันการขาดน้ําและการชะลางพังทลาย การ
เลือกระยะเวลาปลูกพืชที่เหมาะสม การไถพรวนแตนอยและการปลูกพืชแบบ intercropping เปนตัว
อยางที่ควรจะกระทํา การจัดหาแหลงน้ําโดยการขุดสระ ใชปุยคอก ปุยหมักและปุยเคมี เพื่อเพิ่มแร
ธาตุตางๆ ใหแกดินและเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
เนื้อดิน
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม SC
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมดี
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
ปานกลาง
การระบายน้ํา, เนื้อดิน
การกรอนของคอนกรีต
สูง
ปฏิกิริยาดิน
การสรางระบบชลประทาน
ปานกลาง
อันตรายจากการกรอนของดินโดยน้ํา,
ความมั่นคงของคันดิน
คันดินและคันกั้นน้ํา
ปานกลาง
การยุบตัวหลังการบดอัด
การสรางทางและแนวถนน
ปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง,
การระบายน้ําดีปานกลาง
การขุดบอน้ําในไรนา
ปานกลาง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
ปานกลาง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
คันดินกั้นน้ํา
ไมมี ถึง เล็กนอย
บอเกรอะ
ไมมี ถึง เล็กนอย
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ไมมี ถึง เล็กนอย
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
ไมมี ถึง เล็กนอย
-
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การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน

เล็กนอย

-

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 58 ชุดดินโคราช (Korat series: Kt) มีเนื้อที่ 134,450 ไร 2.50 เปอรเซ็นต

5.1.59 ชุดดินโคราชประเภทที่มีกอนกรวดอยูลึกปานกลาง
(Korat, moderately deep over gravelly sandy clay loam: Kt-md-g)
มีเนื้อที่ 18,353 ไร 0.34 เปอรเซ็นต ดินนี้มีลักษณะคลายชุดดินโคราช ตางกันที่มีกอนกรวดอยู
ลึกปานกลาง สวนลักษณะอื่นๆ คลายชุดดินโคราช ที่ไดบรรยายไวแลว จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 59 ชุดดินโคราชประเภทที่มีกอนกรวดอยูลึกปานกลาง (Korat, moderately deep over
gravelly sandy clay loam: Kt-md-g) มีเนื้อที่ 18,353 ไร 0.34 เปอรเซ็นต
5.1.60 ชุดดินแมริม (Mae Rim series: Mr)
กลุมชุดดินที่ 48
การจําแนกดิน Loamy-skeletal, mixed, isohyperthermic Oxic Paleustults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนและหินกรวดกลมมนที่น้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชัน 3-16 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาเต็งรัง ปลูกขาวโพด และถั่วตางๆ แตมักใหผลผลิตต่ํา
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 21,878 ไร 0.41 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-Bt (argillic horizon)
สัณฐานดิน
เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ดิน
บนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน อาจพบกอนหินกลมมนปะปน มีสีออกน้ําตาล ดิน
ลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว มีกอนหินกลมมนปะปนเปนปริมาณ 50-90 เปอรเซ็นต
โดยปริมาตร ขนาดของหินสวนใหญจะอยูระหวาง 2-10 เซนติเมตร อยูปะปนกันอยางไมมีรูปแบบ
พบภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดินและเปนชั้นหนามากกวา 1.5 เมตร สีดินลางจะเปนสี
แดงปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
อินทรียวัตถุ CEC
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง 5.5-7.0
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง 4.5-6.0
ต่ํา
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ขอจํากัดในการใชประโยชน เปนดินตื้นมาก มีการชะลางพังทลายสูง หนาดินมักถูกน้ําชะลางหายไปเหลือแต
หินกลมมนลอยหนาอยูทั่วไป
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน โดยทั่วไปจัดวาไมเหมาะสมในการที่จะนํามาใชปลูกพืชเศรษฐกิจ ควรคง
สภาพไวเปนปา ถาจําเปนจะตองนํามาใชอาจทําเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว แตตองมีการจัดการดูแลเปน
พิเศษ
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
ปานกลาง-ไมเหมาะสม
ความหนาของชั้นดินที่จะขุดมาใช
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม GC
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมดี
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
ปานกลาง
การระบายน้ําดี, เนื้อดินปานกลาง
การกรอนของคอนกรีต
ปานกลาง
เนื้อดินปานกลาง, pH 5.0 ถึง 6.0
การสรางระบบชลประทาน
รุนแรง
ลักษณะพื้นที่, ความมั่นคงของคันดิน,
อันตรายจากการกรอนของดิน
คันดินและคันกั้นน้ํา
รุนแรง
ความมั่นคงของคันดิน,
วัสดุดินไมเหมาะสม
การสรางทางและแนวถนน
ไมมี ถึง เล็กนอย
การขุดบอน้ําในไรนา
รุนแรง
กอนหินโผล
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
รุนแรง
กอนหินโผล
คันดินกั้นน้ํา
รุนแรง
ความหนาของชั้นวัสดุดิน
บอเกรอะ
รุนแรง
กอนหินโผล, ความมั่นคงของคันดิน
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ปานกลาง-รุนแรง
ดินกลุม GC
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
ปานกลาง-รุนแรง
ดินกลุม GC

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 60 ชุดดินแมริม (Mae Rim series: Mr) มีเนื้อที่ 21,878 ไร 0.41 เปอรเซ็นต
5.1.61 หนวยผสมของชุดดินแมริม (Mae Rim Complex: MrC)
มีเนื้อที่ 61,926 ไร 1.15 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ประกอบไปดวยชุดดินแมริมเปนสวน
ใหญ มีชุดดินอื่นๆ เชน ชุดดินสตึก ชุดดินโคราชและชุดดินสันปาตองปะปนอยูเปนพื้นที่เล็กๆ ไมอาจแยก
ขอบเขตออกจากกันได เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
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หนวยแผนที่ดินที่ 61 หนวยผสมของชุดดินแมริม (Mae Rim Complex: MrC) มีเนื้อที่ 61,926 ไร 1.15
เปอรเซ็นต
5.1.62 ชุดดินน้ําพอง (Nam Phong series: Ng)
กลุมชุดดินที่ 44
การจําแนกดิน Isohyperthermic Ustoxic Quartzipsamments
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา ระดับกลาง หรืออาจเปนดินลมหอบ
(loess)
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาเต็งรัง มันสําปะหลัง ออยและทุงหญาเลี้ยงสัตว
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 62,554 ไร 1.16 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-C
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงคอนขางมาก น้ําซึมผานไดเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน
เร็ว ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินทราย สีน้ําตาลปนเทา ดินลางเปนดินทรายปนดินรวน
สีชมพู สีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลปนแดงและจะพบชั้น 2C หรือ 2B ที่ความลึกต่ํา
กวา 100 เซนติเมตรจากผิวดิน มีสีจาง มีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทรายหรือ
ดินเหนียว อาจพบจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีเหลืองปนแดงในดินชั้นลางนี้ดวย
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
5.0-6.5
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
4.5-5.5
ต่ํา
ขอจํากัดในการใชประโยชน ดินเปนทรายจัด มีความอุดมสมบูรณต่ํา พืชมักแสดงอาการขาดน้ําอยางเห็นได
ชัดเจน ในชวงฝนแลงและเสี่ยงตอการเกิดการชะลางพังทลาย
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน โดยทั่วไป จัดวาไมเหมาะในการที่จะนํามาใชปลูกพืชเศรษฐกิจตางๆ ถาจํา
เปนตองนํามาใชจะตองมีการลงทุนสูง การปรับปรุงบํารุงดินและชนิดพืชที่จะปลูกก็มีขอจํากัด แต
อยางไรก็ตามอาจทําเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวหรือปลูกไมใชสอยประเภทที่โตเร็วและทนแลงไดดี ซึ่ง
อาจคุมกับการลงทุน
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
ไมเหมาะสม
เนื้อดินเปนดินทราย, ความอุดมสมบูรณต่ํา
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แหลงทรายและกรวด
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
การกรอนของคอนกรีต
การสรางระบบชลประทาน

เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมดี
ระดับของขอจํากัด
ต่ํามาก
ปานกลาง
รุนแรง

คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน
การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน

รุนแรง
ไมมี ถึง เล็กนอย
รุนแรง
รุนแรง
ปานกลาง
เล็กนอย
ไมมี ถึง เล็กนอย
ไมมี ถึง เล็กนอย
เล็กนอย

ปฏิกิริยาดิน
อันตรายจากการกรอนของดินโดยน้ํา,
ปริมาณน้ําที่เปนประโยชนตอพืชต่ํา
อันตรายจากการกรอนของดิน
น้ําซึมผานไดเร็ว
น้ําซึมผานไดเร็ว
อันตรายจากการกรอนของดิน
-

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 62 ชุดดินน้ําพอง (Nam Phong series: Ng) มีเนื้อที่ 62,554 ไร 1.16 เปอรเซ็นต
5.1.63 ดินน้ําพองที่มีกอนกรวดอยูลึกปานกลาง
(Nam Phong, moderately deep over gravelly: Ng-md-g)
มีเนื้อที่ 20,668 ไร 0.38 เปอรเซ็นต ดินนี้มีลักษณะคลายชุดดินน้ําพอง ตางกันที่พบกอนกรวด
อยูลึกปานกลาง ในระยะ 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน สวนลักษณะอื่นๆ คลายชุดดินน้ําพองที่ไดบรรยายไว
แลว จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 63 ดินน้ําพองที่มีกอนกรวดอยูลึกปานกลาง (Nam Phong, moderately deep over
gravelly: Ng-md-g) มีเนื้อที่ 20,668 ไร 0.38 เปอรเซ็นต
5.1.64 ชุดดินโพนพิสัย (Phon Phisai series: Pp)
กลุมชุดดินที่ 49
การจําแนกดิน Clayey-skeletal, mixed, isohyperthermic Typic Plinthustults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา ระดับกลาง
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-6 เปอรเซ็นต
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พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ปาเต็งรัง ปลูกพืชไร
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 13,610 ไร 0.25 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-Bt-C
สัณฐานดิน
เปนดินตื้นถึงชั้นลูกรัง มีการระบายน้ําดีปานกลาง น้ําซึมผานไดปานกลางในดินบนและชา
ในดินลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน
อาจมีกรวดปนอยูดวย สีน้ําตาลปนเทาเขม ดินลางเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียวที่มีลูกรังปะปน
เปนปริมาณมากกวา 35 เปอรเซ็นต มีสีแดงปนเหลืองถึงสีแดง ภายใน 50 เซนติเมตรจากผิวดินจะ
พบชั้นศิลาแลงหนา 20-80 เซนติเมตร เปนแผนหนาติดตอกัน ใตชั้นนี้ลงไป จะพบชั้นดินเหนียวสี
เทาหรือสีขาวที่มีจุดประสีแดงและน้ําตาลปนเหลืองขนาดใหญ ซึ่งเปนชั้นศิลาแลงออน
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
สูง
5.0-6.5
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
สูง
4.5-5.5
ปานกลาง
ขอจํากัดในการใชประโยชน ดินบนคอนขางเปนทราย เปนดินตื้น เสี่ยงตอการชะลางพังทลาย
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน โดยทั่วไปจัดวาไมเหมาะสมในการที่จะนํามาใชปลูกพืชเศรษฐกิจเพราะมี
ขอจํากัดหลายประการควรคงสภาพไวเปนปาหรือใชปลูกไมโตเร็ว ถาจําเปนตองนํามาใชในการ
เกษตร ควรทําเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวและควรมีวิธีการจัดการที่เหมาะสม ตองใชการจัดการที่ดีโดยใช
ปุยคอก ปุยเคมีและปุยหมักเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มแรธาตุใหกับดิน จัดหาแหลง
น้ําใหเพียงพอสําหรับพืช
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
ความหนาของชั้นดินที่จะขุดมาใช
แหลงทรายและกรวด
เหมาะสมดี
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมปานกลาง
ความหนาของชั้นดินที่จะขุดมาใช
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
สูง
เนื้อดิน, ปริมาณกรดในดิน,
การระบายน้ําดีปานกลาง
การกรอนของคอนกรีต
สูง
เนื้อดิน, ปฏิกิริยาดิน
การสรางระบบชลประทาน
ปานกลาง
ความลึกของดิน
คันดินและคันกั้นน้ํา
ปานกลาง
ความมั่นคงของคันดิน
การสรางทางและแนวถนน
เล็กนอย ถึง ปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง

77
การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
เล็กนอย

น้ําซึมผานไดคอนขางชา
น้ําซึมผานไดคอนขางชา
ความหนาของชั้นวัสดุดิน
น้ําซึมผานไดคอนขางชา
การระบายน้ําดีปานกลาง
การระบายน้ําดีปานกลาง
-

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 64 ชุดดินโพนพิสัย (Phon Phisai series: Pp) มีเนื้อที่ 13,610 ไร 0.25 เปอรเซ็นต
5.1.64 ชุดดินสกล (Sakon series: Sk)
กลุมชุดดินที่ 49
การจําแนกดิน Loamy-skeletal, mixed, isohyperthermic Petroferric Haplustults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนชั้นดานแข็งของแผนศิลาแลง
บนตะพักลําน้ําเกา
ระดับต่ําถึงระดับกลาง
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ปาเต็งรัง ไรเลื่อนลอยและถูกนําไปใชเปนวัสดุสําหรับทําถนน
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 41,342 ไร 0.77 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-Bt-C
สัณฐานดิน
เปนดินตื้นถึงชั้นดานแข็งของแผนศิลาแลง มีการระบายน้ําคอนขางเลว น้ําซึมผานไดชา
การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายปนกอนกรวดมาก สีเทาเขม
หรือสีน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวนปนกอนกรวดหรือดินรวนเหนียวปนกอนกรวด ลูกรัง สีของ
ดินลางปะปนกันหลายสี คือ สีแดง สีน้ําตาล สีเทาและสีขาว จะพบแผนศิลาแลงภายใน 50
เซนติเมตรจากผิวดิน ซึ่งจะจับตัวเปนชั้นดานมีขนาดใหญและแข็งจนไมสามารถที่จะเจาะผานได
ในบางแหงหนาดินจะถูกชะลางไปจนถึงชั้นแผนศิลาแลง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
อินทรียวัตถุ CEC
ดินบน
สูง
ปานกลาง ปานกลาง
ต่ํา
สูง
5.5-7.0
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
4.5-5.5
ต่ํา
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้น จะพบแผนศิลาแลงแข็งขนาดใหญและหนาจนไมสามารถเจาะผานได
พบอยูภายใน 50 เซนติเมตร ซึ่งขัดขวางการเจริญเติบโตของพืช
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ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรปลอยไวใหเปนปาธรรมชาติ ไมควรจะนํามาใชประโยชนในการ
เกษตร เพราะจะตองใชการจัดการเปนอยางมาก เนื่องจากเปนดินตื้น
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
ไมเหมาะสม
เศษชิ้นสวนหยาบ
แหลงทรายและกรวด
เหมาะสมปานกลาง
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
ไมเหมาะสม
มีกอนหินที่ผิวดิน
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
สูง
ปฏิกิริยาดิน, ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น
การกรอนของคอนกรีต
สูง
ปฏิกิริยาดิน, ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น
การสรางระบบชลประทาน
ปานกลาง
ความลึกของดิน
คันดินและคันกั้นน้ํา
รุนแรง
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น
การสรางทางและแนวถนน
ไมมี ถึง เล็กนอย
การขุดบอน้ําในไรนา
รุนแรง
กอนหินโผล >25%
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
ปานกลาง
น้ําซึมผานไดชา
คันดินกั้นน้ํา
รุนแรง
กอนหินโผล
บอเกรอะ
รุนแรง
ความลึกถึงชั้นหินพื้น
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
รุนแรง
กอนหินโผล
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
รุนแรง
กอนหินโผล
การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน
รุนแรง
กอนหินโผล.
การระบายน้ําคอนขางเลว

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 65 ชุดดินสกล (Sakon series: Sk) มีเนื้อที่ 41,342 ไร 0.77 เปอรเซ็นต
5.1.66 ดินสกลที่มีกอนกรวดอยูลึกปานกลาง
(Sakon, moderately deep over gravelly: Sk-md-g)
มีเนื้อที่ 5,617 ไร 0.10 เปอรเซ็นต ดินนี้มีลักษณะคลายชุดดินสกล ตางกันที่พบกอนกรวดอยู
ลึกปานกลาง ในระยะ 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน สวนลักษณะอื่นๆ คลายชุดดินสกลที่ไดบรรยายไวแลว
จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 66 ดินสกลที่มีกอนกรวดอยูลึกปานกลาง (Sakon, moderately deep over gravelly: Sk-mdg) มีเนื้อที่ 5,617 ไร 0.10 เปอรเซ็นต
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5.1.67 ชุดดินสันปาตอง (San Pa Tong series: Sp)
กลุมชุดดินที่ 40
การจําแนกดิน Coarse-loamy, siliceous, isohyperthermic Oxic Paleustults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเการะดับกลางหรือเนินตะกอนน้ําพารูปพัด
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ ปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ปอ ถั่วตางๆ
ฝาย ขาวโพด บางแหงปลูกไมผลยืนตนและมะมวงหิมพานต
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 31,573 ไร 0.59 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-Bt (argillic horizon)
สันฐานดิน
เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดิน
ปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทา ดินลางเปนดินรวนปนทรายและอาจพบดิน
รวนเหนียวปนทรายในดินลางลึกลงไป สีน้ําตาลจางถึงสีน้ําตาลปนเหลืองออน อาจพบกอนกรวด
เม็ดกลมจากควอรตซที่ความลึกต่ํากวา 100 เซนติเมตรจากผิวดิน
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
อินทรียวัตถุ CEC
ดินบน ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
5.5-6.5
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
4.5-5.5
ต่ํา
ขอจํากัดในการใชประโยชน ดินเปนทรายจัด อุมน้ําไวไดนอย เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปลูกพืชไร ไมยืนตน ควรมีการปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรีย เชน
ปุยคอก ปุยหมักปุยพืชสดและปุยเคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินทางกายภาพและทางเคมีใหดี
ขึ้น ทําใหดินมีความสามารถในการอุมน้ําไวไดดีขึ้น สามารถดูดซับธาตุอาหารไวในดินไดดีขึ้น ไม
ถูกชะลางไปกับน้ําไดงาย
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
ความอุดมสมบูรณ
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม SM
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมดี
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
ต่ํา
การระบายน้ําดี, เนื้อดินหยาบ
การกรอนของคอนกรีต
สูง
เนื้อดินหยาบ,
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การสรางระบบชลประทาน
คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน
การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา

ปานกลาง
ปานกลาง
ไมมี ถึง เล็กนอย
รุนแรง
รุนแรง
ปานกลาง

บอเกรอะ
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย

ไมมี ถึง เล็กนอย
ไมมี ถึง เล็กนอย
ไมมี ถึง เล็กนอย

pH 5.5 หรือนอยกวา
ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา
ถูกกรอนไดงาย
น้ําซึมผานไดปานกลางถึงเร็ว
น้ําซึมผานไดปานกลางถึงเร็ว
ความมั่นคงของคันดิน,
น้ําซึมผานไดปานกลางถึงเร็ว
-

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 67 ชุดดินสันปาตอง (San Pa Tong series: Sp) มีเนื้อที่ 31,573 ไร 0.59 เปอรเซ็นต
5.1.69 ชุดดินสตึก (Satuk series: Suk)
กลุมชุดดินที่ 35
การจําแนกดิน Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Oxic Paleustults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา ระดับกลางและระดับสูง
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง ปลูกพืชไร
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 169,900 ไร 3.16 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-E-Bt (argillic horizon)
สัณฐานดิน
เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน ปาน
กลางถึงเร็ว ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลปนเทาเขมหรือสีน้ําตาลเขม ดินลางเปนดินรวน
เหนียวปนทรายหรือดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลแก สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง อาจ
พบกอนเหล็กสะสมหรือจุดประสีในดินลาง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
5.5-7.0
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง ปานกลาง
ต่ํา
4.5-5.5
ต่ํา
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา
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ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ปอและปาทดแทนสําหรับทําไมใชสอยและ
ไมผล เชน มะมวง มะมวงหิมพานตและควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยคอก ปุยหมักและปุยเคมี
ชวยบํารุงใหดินมีคุณสมบัติทางกายภาพดีขึ้นและมีธาตุอาหารสมบูรณอยูเสมอ
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
ความอุดมสมบูรณ
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม SM, SC
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมดี
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
ต่ํา
การกรอนของคอนกรีต
สูง
ปฏิกิริยาดิน
การสรางระบบชลประทาน
ปานกลาง
ความมั่นคงของคันดิน,
อันตรายจากการกรอนของดินโดยน้ํา
คันดินและคันกั้นน้ํา
ปานกลาง
เนื้อดิน, ความมั่นคงของคันดิน
การสรางทางและแนวถนน
ปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง
การขุดบอน้ําในไรนา
ปานกลาง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
ปานกลาง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
คันดินกั้นน้ํา
เล็กนอย ถึง ปานกลาง
บอเกรอะ
เล็กนอย
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ไมมี ถึง เล็กนอย
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
ไมมี ถึง เล็กนอย
การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน
เล็กนอย
-

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 69 ชุดดินสตึก (Satuk series: Suk) มีเนื้อที่ 169,900 ไร 3.16 เปอรเซ็นต
5.1.70 ดินสตึกที่มีกอนกรวดอยูลึกปานกลาง
(Satuk, moderately deep over gravelly: Suk-md-g)
มีเนื้อที่ 43,358 ไร 0.80 เปอรเซ็นต ดินนี้มีลักษณะคลายชุดดินสตึก ตางกันที่พบกอนกรวดอยู
ลึกปานกลาง ในระยะ 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน สวนลักษณะอื่นๆ คลายชุดดินสตึกที่ไดบรรยายไวแลว
จัดอยูใน
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หนวยแผนที่ดินที่ 70 ดินสตึกที่มีกอนกรวดอยูลึกปานกลาง (Satuk, moderately deep over gravelly: Sukmd-g) มีเนื้อที่ 43,358 ไร 0.80 เปอรเซ็นต
5.1.71 หนวยสัมพันธของดินสตึกที่มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนหยาบ
(Satuk, coarse-loamy association: Suk-col)
มีเนื้อที่ 17,572 ไร 0.33 เปอรเซ็นต ในหนวยแผนที่ดินนี้ ดินสวนใหญมีลักษณะคลายชุดดินส
ตึก ตางกันที่มีอนุภาคดินในชวงชั้นบังคับเปนพวกดินรวนหยาบสวนลักษณะอื่นๆ คลายชุดดินกําแพงเพชรที่
ไดบรรยายไวแลวและมีชุดดินอื่น เชน ชุดดินสตึก ชุดดินสันปาตอง ชุดดินน้ําพองและชุดดินกําแพงเพชร
ปะปนอยูเล็กนอยไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของ
แผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 71 ดินสตึกที่มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนหยาบ (Satuk, coarse-loamy association: Suk-col)
มีเนื้อที่ 17,572 ไร 0.33 เปอรเซ็นต
5.1.72 ชุดดินวาริน (Warin series: Wn)
กลุมชุดดินที่ 35
การจําแนกดิน Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Oxic Paleustults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา ระดับกลางและระดับสูง
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ปาเต็งรังและปาเบญจพรรณ ปลูกพืชไร
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 92,952 ไร 1.73 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap-Bt (argillic horizon) -Ccn
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินปาน
กลางถึงเร็ว ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ดิน
ลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายสีแดงปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดงและในดินลางลึกลงไปจะเปน
ดินเหนียวปนกอนกรวดลูกรัง สีแดงและสีน้ําตาลปนเหลือง มีกรวดมากกวา 80 เปอรเซ็นตและจะ
พบที่ความลึกมากกวา 150 เซนติเมตรจากผิวดิน
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
5.0-6.5
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
4.5-5.5
ต่ํา
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา
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ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปลูกไมผลหรือพืชไร เพิ่มความอุดมสมบูรณและกายภาพของดินใหดีขึ้น
โดยใชปุยคอก ปุยหมักและปุยเคมี ควรจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอแกความตองการของพืช
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
เนื้อดิน, ความอุดมสมบูรณต่ํา
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม SC, CL
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
ต่ํา
การกรอนของคอนกรีต
ปานกลาง
ปฏิกิริยาดิน
การสรางระบบชลประทาน
ปานกลาง
ความมั่นคงของคันดิน,
อันตรายจากการกรอนของดินโดยน้ํา
คันดินและคันกั้นน้ํา
ปานกลาง
การยุบตัวหลังการบดอัด
การสรางทางและแนวถนน
ปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง
การขุดบอน้ําในไรนา
ปานกลาง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
ปานกลาง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
คันดินกั้นน้ํา
เล็กนอย ถึง ปานกลาง
การยุบตัวหลังการบดอัด
บอเกรอะ
เล็กนอย
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
เล็กนอย
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
เล็กนอย
การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน
ปานกลาง
เนื้อดิน

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 72 ชุดดินวาริน (Warin series: Wn) มีเนื้อที่ 92,952 ไร 1.73 เปอรเซ็นต
5.1.73 ดินวารินที่มีกอนกรวดอยูลึกปานกลาง
(Warin moderately deep over gravelly: Wn-md-g)
มีเนื้อที่ 5,456 ไร 0.10 เปอรเซ็นต ดินนี้มีลักษณะคลายชุดดินสตึก ตางกันที่พบกอนกรวดอยู
ลึกปานกลาง ในระยะ 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน สวนลักษณะอื่นๆ คลายชุดดินวารินที่ไดบรรยายไวแลว
จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 73 ดินวารินที่มีกอนกรวดอยูลึกปานกลาง (Warin moderately deep over gravelly: Wnmd-g) มีเนื้อที่ 5,456 ไร 0.10 เปอรเซ็นต
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5.1.74 ชุดดินยโสธร (Yasothon series: Yt)
กลุมชุดดินที่ 35
การจําแนกดิน Fine-loamy, siliceous, isohyperthermic Oxic Paleustults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเกา ระดับสูง
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ปาเต็งรังและปาเบญจพรรณ ปลูกพืชไรและปลูกไมผล
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 1,739 ไร 0.03 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap-AB-Bt (argillic horizon)
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางมากเกินไป น้ําซึมผานไดเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิว
ดินเร็ว ดินบนเปนดินรวนปนทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดงเขม ดินลางเปนดินรวนปนทราย
หรือดินรวนเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลืองหรือสีแดง ลึกลงไปเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือ
ดินเหนียวปนทราย สีแดงหรือสีแดงเขม
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
สูง
ต่ํา
ต่ํา
5.5-7.0
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
4.5-5.5
ต่ํา
ขอจํากัดในการใชประโยชน ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา คุณสมบัติทางกายภาพไมดี
ปริมาณแรธาตุอาหารพืชต่ํา เนื้อดินคอนขางเปนทราย
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปลูกไมผลหรือพืชไร ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยคอก ปุยหมัก
และปุยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินและทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น ควรจัดหาแหลง
น้ําใหเพียงพอตอความตองการของพืช
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
ความอุดมสมบูรณ
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม ML, SC
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมปานกลาง
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
ต่ํา
การกรอนของคอนกรีต
ปานกลาง
เนื้อดินปานกลาง, ปฏิกิริยาดิน
การสรางระบบชลประทาน
ปานกลาง
ปริมาณน้ําที่เปนประโยชนตอพืชต่ํา,
อันตรายจากการกรอนของดิน
คันดินและคันกั้นน้ํา
ปานกลาง
เนื้อดิน, ความมั่นคงของคันดิน
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การสรางทางและแนวถนน
การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน

ไมมี ถึง เล็กนอย
รุนแรง
รุนแรง
ปานกลาง
เล็กนอย
เล็กนอย
ไมมี ถึง เล็กนอย
เล็กนอย

รับน้ําหนักยานพาหนะไดดี
น้ําซึมผานไดเร็ว
น้ําซึมผานไดเร็ว
ความมั่นคงของคันดิน
-

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 74 ชุดดินยโสธร (Yasothon series: Yt) มีเนื้อที่ 1,739 ไร 0.03 เปอรเซ็นต
5.1.75 หนวยสัมพันธของชุดดินโคราชและชุดดินโคราชประเภทที่มีกอนกรวดอยูลึกปานกลาง
(Korat/Korat, moderately deep over gravelly sandy clay loam: Kt/Kt-md-g)
มีเนื้อที่ 47,235 ไร 0.87 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะ
และคุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินเชียงรายและชุดดินหางดง แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได
เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 75 หนวยสัมพันธของชุดดินโคราชและชุดดินโคราชประเภทที่มีกอนกรวดอยูลึกปาน
กลาง (Korat/Korat, moderately deep over gravelly sandy clay loam: Kt/Kt-md-g) มีเนื้อที่ 47,235
ไร 0.87 เปอรเซ็นต
5.1.76 หนวยสัมพันธของชุดดินโคราชและชุดดินน้ําพอง
(Korat/Nam Phong association: Kt/Ng)
มีเนื้อที่ 5,196 ไร 0.10 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินโคราชและชุดดินน้ําพอง แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่อง
จากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 76 หนวยสัมพันธของชุดดินโคราชและชุดดินน้ําพอง (Korat/Nam Phong association:
Kt/Ng) มีเนื้อที่ 5,196 ไร 0.10 เปอรเซ็นต
5.1.77 หนวยไมสัมพันธของชุดดินโคราชและชุดดินโพนพิสัย
(Korat and Phon Phisai soils: Kt&Pp)
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มีเนื้อที่ 928 ไร 0.02 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและคุณ
สมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินโคราชและชุดดินโพนพิสัยแตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่องจาก
ระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 77 หนวยไมสัมพันธของชุดดินโคราชและชุดดินโพนพิสัย (Korat and Phon Phisai soils:
Kt&Pp) มีเนื้อที่ 928 ไร 0.02 เปอรเซ็นต
5.1.78 หนวยสัมพันธของชุดดินโคราชและชุดดินสตึก (Korat/Satuk association: Kt/Suk)
มีเนื้อที่ 4,644 ไร 0.09 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินโคราชและชุดดินสตึก แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่องจาก
ระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 78 หนวยสัมพันธของชุดดินโคราชและชุดดินสตึก (Korat/Satuk association: Kt/Suk) มี
เนื้อที่ 4,644 ไร 0.09 เปอรเซ็นต
5.1.79 หนวยสัมพันธของชุดดินโคราชและชุดดินวาริน (Korat/Warin association: Kt/Wn)
มีเนื้อที่ 7,472 ไร 0.14 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินเชียงรายและชุดดินหางดง แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่อง
จากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 79 หนวยสัมพันธของชุดดินโคราชและชุดดินวาริน (Korat/Warin association: Kt/Wn) มี
เนื้อที่ 7,472 ไร 0.14 เปอรเซ็นต
5.1.80 หนวยสัมพันธของชุดดินโคราช ชุดดินโพนพิสัยและชุดดินน้ําพอง
(Korat/Phon Phisai/Nam Phong association: Kt/Pp/Ng)
มีเนื้อที่ 13,770 ไร 0.26 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินเชียงรายและชุดดินหางดง แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่อง
จากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 80 หนวยสัมพันธของชุดดินโคราช ชุดดินโพนพิสัยและชุดดินน้ําพอง (Korat/Phon
Phisai/Nam Phong association: Kt/Pp/Ng) มีเนื้อที่ 13,770 ไร 0.26 เปอรเซ็นต
5.1.81 หนวยสัมพันธของชุดดินแมริมและชุดดินสกล (Mae Rim/Sakon association: Mr/Sk)
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มีเนื้อที่ 9,701 ไร 0.18 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินแมริมและชุดดินสกล แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่องจาก
ระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 81 หนวยสัมพันธของชุดดินแมริมและชุดดินสกล (Mae Rim/Sakon association: Mr/Sk)
มีเนื้อที่ 9,701 ไร 0.18 เปอรเซ็นต
5.1.83 หนวยสัมพันธของชุดดินน้ําพองและชุดดินสันปาตอง
(Nam Phong/San Pa Tong association: Ng/Sp)
มีเนื้อที่ 5,449 ไร 0.10 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินเชียงรายและชุดดินหางดง แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่อง
จากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 83 หนวยสัมพันธของชุดดินน้ําพองและชุดดินสันปาตอง (Nam Phong/San Pa Tong
association: Ng/Sp) มีเนื้อที่ 5,449 ไร 0.10 เปอรเซ็นต
5.1.84 หนวยสัมพันธของชุดดินเรณูและชุดดินโคราช (Renu/Korat association: Rn/Kt)
มีเนื้อที่ 1,081 ไร 0.02 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินเรณูและชุดดินโคราช แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่องจาก
ระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 84 หนวยสัมพันธของชุดดินเรณูและชุดดินโคราช (Renu/Korat association: Rn/Kt) มี
เนื้อที่ 1,081 ไร 0.02 เปอรเซ็นต
5.1.85 หนวยสัมพันธของชุดดินเรณูและชุดดินแมริม (Renu/Mae Rim association: Rn/Mr)
มีเนื้อที่ 6,345 ไร 0.12 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินเรณูและชุดดินแมริม แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่องจาก
ระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 85 หนวยสัมพันธของชุดดินเรณูและชุดดินแมริม (Renu/Mae Rim association: Rn/Mr) มี
เนื้อที่ 6,345 ไร 0.12 เปอรเซ็นต
5.1.87 หนวยสัมพันธของชุดดินเรณูและดินสันปาตองที่มีชั้นกรวดอยูลึกปานกลาง
(Renu/San Pa Tong, moderately deep over gravelly association: Rn/Sp-md-g)
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มีเนื้อที่ 20,292 ไร 0.38 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดิน แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่องจากระดับของการสํารวจ
ดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 87 หนวยสัมพันธของชุดดินเรณูและดินสันปาตองที่มีชั้นกรวดอยูลึกปานกลาง (Renu/
San Pa Tong, moderately deep over gravelly association: Rn/Sp-md-g) มีเนื้อที่ 20,292 ไร 0.38
เปอรเซ็นต
5.1.88 หนวยสัมพันธของชุดดินสตึก ชุดดินโคราชและชุดดินเรณู
(Satuk/Korat/Renu association: Suk/Kt/Rn)
มีเนื้อที่ 52,339 ไร 0.97 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินสตึก ชุดดินโคราชและชุดดินเรณู แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได
เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 88 หนวยสัมพันธของชุดดินสตึก ชุดดินโคราชและชุดดินเรณู (Satuk/Korat/Renu
association: Suk/Kt/Rn) มีเนื้อที่ 52,339 ไร 0.97 เปอรเซ็นต
5.1.90 หนวยสัมพันธของชุดดินสตึกและชุดดินวาริน (Satuk/Warin association: Suk/Wn)
มีเนื้อที่ 8,974 ไร 0.17 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินสตึกและชุดดินวาริน แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่องจาก
ระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 90 หนวยสัมพันธของชุดดินสตึกและชุดดินวาริน (Satuk/Warin association: Suk/Wn) มี
เนื้อที่ 8,974 ไร 0.17 เปอรเซ็นต
5.1.91 หนวยไมสัมพันธของชุดดินสตึกและดินสตึกที่มีชั้นกรวดอยูลึกปานกลาง
(Satuk/Satuk, moderately deep over gravelly association: Suk/Suk-md-g)
มีเนื้อที่ 66,164 ไร 1.23 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินสตึกและดินสตึกที่มีชั้นกรวดอยูลึกปานกลาง แตไมอาจแยกขอบ เขต
ออกจากกันได เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 91 หนวยไมสัมพันธของชุดดินสตึกและดินสตึกที่มีชั้นกรวดอยูลึกปานกลาง (Satuk/
Satuk, moderately deep over gravelly association: Suk/Suk-md-g) มีเนื้อที่ 66,164 ไร 1.23
เปอรเซ็นต
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5.1.92 หนวยไมสัมพันธของชุดดินสกลและชุดดินน้ําพอง
(Sakon/Nam Phong association: Sk/Ng)
มีเนื้อที่ 27,235 ไร 0.51 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินสกลและชุดดินน้ําพอง แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่องจาก
ระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 92 หนวยไมสัมพันธของชุดดินสกลและชุดดินน้ําพอง (Sakon/Nam Phong association:
Sk/Ng) มีเนื้อที่ 27,235 ไร 0.51 เปอรเซ็นต
5.1.93 หนวยไมสัมพันธของชุดดินสกลและดินสกลที่มีกอนกรวดอยูลึกปานกลาง
(Sakon and Sakon, moderately deep soils: Sk&Sk-md)
มีเนื้อที่ 66,539 ไร 1.24 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับ แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและ
มาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 93 หนวยไมสัมพันธของชุดดินสกลและดินสกลที่มีกอนกรวดอยูลึกปานกลาง (Sakon
and Sakon, moderately deep soils: Sk&Sk-md) มีเนื้อที่ 66,539 ไร 1.24 เปอรเซ็นต
5.1.94 หนวยสัมพันธของชุดดินสันปาตองและชุดดินสกล
(San Pa Tong/Sakon association: Sp/Sk)
มีเนื้อที่ 3,617 ไร 0.07 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินสันปาตองและชุดดินสกล แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่อง
จากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 94 หนวยสัมพันธของชุดดินสันปาตองและชุดดินสกล (San Pa Tong/Sakon associa-tion:
Sp/Sk) มีเนื้อที่ 3,617 ไร 0.07 เปอรเซ็นต
5.1.95 หนวยสัมพันธของชุดดินวารินและดินวารินที่มีชั้นกรวดอยูลึกปานกลาง
(Warin/Warin, moderately deep over gravelly association: Wn/Wn-md-g)
มีเนื้อที่ 4,131 ไร 0.08 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินวารินและดินวารินที่มีชั้นกรวดอยูลึกปานกลาง แตไมอาจแยกขอบเขต
ออกจากกันได เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
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หนวยแผนที่ดินที่ 95 หนวยสัมพันธของชุดดินวารินและดินวารินที่มีชั้นกรวดอยูลึกปานกลาง (Warin/
Warin, moderately deep over gravelly association: Wn/Wn-md-g) มีเนื้อที่ 4,131 ไร 0.08
เปอรเซ็นต
5.1.96 ชุดดินบานจอง (Ban Chong series: Bg)
กลุมชุดดินที่ 29
การจําแนกดิน Clayey, kaolinitic isohyperthermic Oxic Paleustults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม
ถวงของโลกของหินดินดาน
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-16 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณ ปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ขาวฟาง
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 866 ไร 0.02 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น Ap-Bt (argillic horizon)
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็วถึงปานกลาง
ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทา ดินลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนแดงหรือสีแดง
ปนเหลือง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
สูง
5.5-6.5
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
4.5-5.5
ต่ํา
ขอจํากัดในการใชประโยชน พื้นที่คอนขางลาดชัน ถามีการจัดการดินที่ไมเหมาะสมจะเสี่ยงตอการชะลางพัง
ทลาย
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปลูกพืชไรหรือไมยืนตน ในการเพาะปลูกจําเปนตองใสปุยอินทรีย เพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณของดิน ควรมีการอนุรักษดินและน้ําที่ดีในพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวา 5
เปอรเซ็นต
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง ดินรวนปนดินเหนียว, ความอุดมสมบูรณ
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม MH
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
ไมเหมาะสม
รับน้ําหนักยานพาหนะไดต่ํา
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การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
การกรอนของคอนกรีต
การสรางระบบชลประทาน
คันดินและคันกั้นน้ํา

ระดับของขอจํากัด
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

การสรางทางและแนวถนน

ปานกลาง

การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก

รุนแรง
รุนแรง

คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

เนื้อดินละเอียด, ปฏิกิริยาดิน
เนื้อดินละเอียด, pH 5.0-6.0
อันตรายจากการกรอนของดิน
ความมั่นคงของคันดิน,
อันตรายจากการกรอนของดิน
รับน้ําหนักยานพาหนะไดปานกลาง,
ความมั่นคงของคันดิน
น้ําซึมผานไดเร็ว
น้ําซึมผานไดเร็ว,
ความมั่นคงของคันดิน
น้ําซึมผานไดเร็ว
น้ําซึมผานไดเร็ว
ความลาดชันของพื้นที่
ความลาดชันของพื้นที่

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 96 ชุดดินบานจอง (Ban Chong series: Bg) มีเนื้อที่ 866 ไร 0.02 เปอรเซ็นต
5.1.98 ชุดดินลาดหญา (Lat Ya series: Ly)
กลุมชุดดินที่ 56
การจําแนกดิน Clayey, kaolinitic, isohyperthermic Typic Haplustults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม
ถวงของโลกของหินทราย หินควอรตไซตและหินดินดาน
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-16 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาเบญจพรรณหรือปาดิบแลง ปลูกพืชไรบนพื้นที่ที่ไมลาด
ชันนัก
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 9,296 ไร 0.17 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-Bt (argillic horizon)-C
สัณฐานดิน
เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน
เร็ว ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลปนเหลืองเขม
ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดงและเปนดินเหนียว
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ปนกรวด สีแดงปนเหลืองในชวงความลึก 50-125 เซนติเมตรจากผิวดิน จะพบกอนเหล็กสะสมใน
ดินลาง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
5.0-6.0
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
4.5-5.5
ต่ํา
ขอจํากัดในการใชประโยชน ความอุดมสมบูรณต่ํา เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา เสี่ยงตอการเกิดการชะลางพัง
ทลาย ถาไมมีการจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ในการปลูกพืช ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืช
คลุมดิน ปลูกพืชตามแนวระดับและใชปุยอินทรีย พวกปุยคอก ปุยหมักหรือปุยพืชสด เพื่อชวยให
ดินอุมน้ําไดดีขึ้น ดินสามารถยึดธาตุอาหารพืชไดดีขึ้น พืชสามารถดูดไปใชได
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
ความอุดมสมบูรณต่ํา
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม GC
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมดี
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
ปานกลาง
ปริมาณกรดในดิน
การกรอนของคอนกรีต
ต่ํา
การสรางระบบชลประทาน
รุนแรง
ลักษณะพื้นที่, กอนหินโผล, ความมั่นคง
ของคันดิน, อันตรายจากการกรอนของดิน
คันดินและคันกั้นน้ํา
ปานกลาง
ดินลึกปานกลาง, กอนหินโผล,
อันตรายจากการกรอนของดิน
การสรางทางและแนวถนน
เล็กนอย - ปานกลาง
ความมั่นคงของคันดิน,
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น
การขุดบอน้ําในไรนา
รุนแรง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
รุนแรง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
คันดินกั้นน้ํา
ปานกลาง
ความมั่นคงของคันดิน
บอเกรอะ
เล็กนอย ถึง ปานกลาง
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เล็กนอย ถึงปานกลาง
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น,
ความลาดชันของพื้นที่
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
เล็กนอย ถึง ปานกลาง
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น,
ความลาดชันของพื้นที่
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ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 98 ชุดดินลาดหญา (Lat Ya series: Ly) มีเนื้อที่ 9,296 ไร 0.17 เปอรเซ็นต
5.1.99 ชุดดินมวกเหล็ก (Muak Lek series: Ml)
กลุมชุดดินที่ 47
การจําแนกดิน Loamy-skeletal, mixed, shallow, isohyperthermic Ultic Haplustalfs
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม
ถวงของโลกของหินดินดานที่มีสีจาง หินสเลทหรือหินทรายแปง
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ปาเบญจพรรณและปาดงดิบ ปลูกพืชไร
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 14,062 ไร 0.26 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-Bt (argillic horizon) -Cr
สัณฐานดิน
เปนดินตื้นถึงหินตนกําเนิด มีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของน้ําบน
ผิวดินเร็ว ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลเขม ดินลาง
เปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงและในเนื้อดินมีกอนกรวดและกอนหิน
ปะปนอยูมาก สีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาล จะพบชั้นหินที่กําลังสลายตัวที่ความลึกไมเกิน 50
เซนติเมตร อาจพบจุดประสีในชั้นหินที่กําลังสลายตัว
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
อินทรียวัตถุ CEC
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ต่ํา
สูง
5.5-7.0
ปานกลาง
ดินลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ต่ํา
สูง
5.5-6.5
ปานกลาง
ขอจํากัดในการใชประโยชน เปนดินตื้น พบชั้นหินพื้นที่ความลึกไมเกิน 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เปน
อุปสรรคในการเจริญเติบโตของรากพืช
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ไมควรนํามาใชประโยชนในการเพาะปลูก ควรปลอยและรักษาใหคงไว
เปนปาตามธรรมชาติ เพื่อเปนแหลงตนน้ําลําธาร
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
ความหนาของชั้นดินที่จะขุดมาใช
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
กอนกรวดในดินลาง
ชิ้นสวนของหินดินดาน
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วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
การกรอนของคอนกรีต
การสรางระบบชลประทาน

ไมเหมาะสม
ระดับของขอจํากัด
ต่ํา
ต่ํา
รุนแรง

คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน
การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา

รุนแรง
ปานกลาง
รุนแรง
รุนแรง
รุนแรง

บอเกรอะ
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย

รุนแรง
รุนแรง
รุนแรง

ความหนาของชั้นดินที่จะขุดมาใช
น้ําซึมผานไดปานกลาง, ดินตื้น, ลักษณะ
พื้นที่
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น
ความมั่นคงของคันดิน
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น
น้ําซึมผานไดปานกลาง, ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น
ความมั่นคงของคันดิน,
ความหนาของชั้นวัสดุดิน
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น, ความลาดชันของพื้นที่
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น, ความลาดชันของพื้นที่

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 99 ชุดดินมวกเหล็ก (Muak Lek series: Ml) มีเนื้อที่ 14,062 ไร 0.26 เปอรเซ็นต
5.1.100 ชุดดินทายาง (Tha Yang series: Ty)
กลุมชุดดินที่ 48
การจําแนกดิน Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Oxic Haplustults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม
ถวงของโลกของหินทรายและหินควอรตไซต โดยมีหินดินดานและหินฟลไลทแทรกอยู
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-16 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลังและออย
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 45,504 ไร 0.84 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-AB-Bt (argillic horizon)
สัณฐานดิน
เปนดินตื้นถึงชั้นกรวด มีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดปานกลางถึงเร็ว การไหลบาของน้ํา
บนผิวดินปานกลางถึงเร็ว ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน มีกรวดและเศษหินกอนหินปน
อยูตอนบนประมาณ 15-34 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร สีน้ําตาลปนเทาถึงสีน้ําตาลเขม ดินลางเปนดิน
รวนเหนียวปนทราย ดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายปนกรวดและเศษหินมีปริมาณ
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มากกวา 35 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร เพิ่มขึ้นตามความลึก จะพบชั้นดินปนกรวดปนเศษหินนี้ตื้นกวา
50 เซนติเมตรจากผิวดิน
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
สูง
5.5-6.5
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
สูง
5.5-6.0
ปานกลาง
ขอจํากัดการใชประโยชน เปนดินตื้นมีเศษหินมาก มีความลาดชันสูง ขาดแคลนน้ํา
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ไมเหมาะที่จะนํามาใชในการเกษตร ควรปลอยไวเปนปาธรรมชาติเพื่อเปน
แหลงตนน้ําลําธาร
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
ไมเหมาะสม
ความหนาของชั้นดินที่จะขุดมาใช
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสมถึงปานกลาง
ดินกลุม GC
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมดี
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
ต่ํา
การกรอนของคอนกรีต
ต่ํา
การสรางระบบชลประทาน
รุนแรง
ชวงความลึกของรากพืชหรือชั้นที่จํากัด
การเจริญเติบโตของรากพืช,
อันตรายจากการกรอนของดิน
คันดินและคันกั้นน้ํา
รุนแรง
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น, กอนหินโผล,
อันตรายจากการกรอนของดิน
การสรางทางและแนวถนน
ปานกลาง
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น, กอนหินโผล,
ความมั่นคงของคันดิน, หินพื้นโผล
การขุดบอน้ําในไรนา
รุนแรง
น้ําซึมผานไดปานกลาง,
กอนหินโผล, หินพื้นโผล
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
รุนแรง
น้ําซึมผานไดปานกลาง,
กอนหินโผล, หินพื้นโผล
คันดินกั้นน้ํา
รุนแรง
ความหนาของชั้นวัสดุดิน
บอเกรอะ
รุนแรง
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น 120 ซม
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
รุนแรง
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น, กอนหินโผล,
ความลาดชันของพื้นที่, หินพื้นโผล
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รุนแรง

ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น, กอนหินโผล, ความ
ลาดชันของพื้นที่, หินพื้นโผล

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 100 ชุดดินทายาง (Tha Yang series: Ty) มีเนื้อที่ 45,504 ไร 0.84 เปอรเซ็นต
5.1.101 ดินทายางที่มีปฏิกิริยาดินเปนดาง (Tha Yang, alkaline variant: Ty-al)
มีเนื้อที่ 12,805 ไร 0.24 เปอรเซ็นต ดินนี้มีลักษณะคลายชุดดินทายาง ตางกันที่มีปฏิกิริยาดิน
เปนดาง สวนลักษณะอื่นๆ คลายชุดดินทายางที่ไดบรรยายไวแลว จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 101 ดินทายางที่มีปฏิกิริยาดินเปนดาง (Tha Yang, alkaline variant: Ty-al) มีเนื้อที่ 12,805
ไร 0.24 เปอรเซ็นต
5.1.102 ชุดดินทับกวาง (Thap Khwang series: Tw)
กลุมชุดดินที่ การจําแนกดิน Fine, mixed, isohyperthermic Ultic Paleustalfs
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม
ถวงของโลกของหินดินดานและหินปูน บนพื้นผิวที่เหลือคางจากการกรอนและเนินเขาที่ถูกชะลาง
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ขาวฟางและถั่วตางๆ บางแหงใช
ปลูกไมผลยืนตน
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 2,184 ไร 0.04 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น สัณฐานดิน
เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดีปานกลาง น้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของน้ําบน
ผิวดินปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวถึงดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทาถึงสีน้ําตาลเขม ดิน
ลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลเขมจนถึงสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแกและสีน้ําตาลปนแดง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
อินทรียวัตถุ CEC
ดินบน
ดินลาง
ขอจํากัดในการใชประโยชน เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา มีปญหาในการใชเครื่องมือขนาดใหญและหนัก เนื่อง
จากเนื้อดินที่เปนดินเหนียว
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ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใสปุยอินทรีย เชนปุยคอก ปุยหมักและ
ปุยพืชสด เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและทางเคมีของดินใหดีขึ้น
ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 102 ชุดดินทับกวาง (Thap Khwang series: Tw) มีเนื้อที่ 2,184 ไร 0.04 เปอรเซ็นต
5.1.103 ชุดดินทาลี่ (Tha Li series: Tl)
กลุมชุดดินที่ 47
การจําแนกดิน Clayey-skeletal, mixed, isohyperthermic Ultic Haplustalfs
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม
ถวงของโลกของหินแอนดีไซท อยูบนบริเวณที่เหลือคางจากการกรอนและชายเนิน
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงเปนเนินเขา มีความลาดชัน 3-20 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ปาเบญจพรรณ ทําไรเลื่อนลอย ปลูกพืชไร
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 6,805 ไร 0.13 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-Bt (argillic horizon)
สัณฐานดิน
เปนดินลึกปานกลางมีกรวดปน มีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของ
น้ําบนผิวดินเร็ว ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนกอนกรวด สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตา
ลปนแดงเขม ดินลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนกอนกรวด มีปริมาณกรวดมากกวา
35 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร สีน้ําตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง จะพบเศษหินที่กําลังสลายตัวอยู
ตลอดหนาตัดของดินเพิ่มมากขึ้นตามความลึก จะพบชั้นหินของวัตถุตนกําเนิดที่ความลึกประมาณ
80-125 เซนติเมตรจากผิวดิน
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ต่ํา
6.0-7.0
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
5.0-6.0
ต่ํา
ขอจํากัดในการใชประโยชน มีกรวดและหินปนอยูมากในดินชั้นลางที่ความลึก 80-125 เซนติเมตร มีความ
ลาดชันมากและอยูบนที่สูง เสี่ยงตอการชะลางสูญเสียหนาดินไปจนอาจถึงชั้นหินโผลได
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรมีการอนุรักษดินอยางดี เชน ทําคันดินขวางความลาดชัน ไถพรวนและ
ปลูกพืชตามแนวระดับ ทําขั้นบันไดและปลูกพืชตามขั้นบันได ควรจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอตอ
ความตองการของพืช ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยเคมี ปุยคอก ปุยหมัก เพื่อเพิ่มแรธาตุใหกับดิน
และทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น ในพื้นที่ที่ความลาดชันสูงควรจะอนุรักษไวเปนปา
ธรรมชาติเพื่อเปนแหลงตนน้ําลําธารตอไป
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ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
เหมาะสมปานกลาง
ความหนาของชั้นดินที่จะขุดมาใช,
ชิ้นสวนหยาบในดิน
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม GC
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมปานกลาง
ความหนาของชั้นดินที่จะขุดมาใช
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
ปานกลาง
ปฏิกิริยาดิน
การกรอนของคอนกรีต
ปานกลาง
pH 5.0-6.0
การสรางระบบชลประทาน
ปานกลาง
ความมั่นคงของคันดิน,
อันตรายจากการกรอนของดิน
คันดินและคันกั้นน้ํา
รุนแรง
ความลึกถึงชั้นหินพื้น
การสรางทางและแนวถนน
ไมมี ถึง เล็กนอย
การขุดบอน้ําในไรนา
รุนแรง
น้ําซึมผานไดปานกลาง
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
รุนแรง
ความลึกชั้นวัสดุที่น้ําซึมผานได
คันดินกั้นน้ํา
ปานกลาง
ความหนาของชั้นวัสดุดิน
บอเกรอะ
รุนแรง
ความลึกถึงชั้นหินพื้น
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
รุนแรง
ความลึกถึงชั้นหินพื้น,ความลาดชันของพื้นที่
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
รุนแรง
ความลึกถึงชั้นหินพื้น,ความลาดชันของพื้นที่

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 103 ชุดดินทาลี่ (Tha Li series: Tl) มีเนื้อที่ 6,805 ไร 0.13 เปอรเซ็นต
5.1.104 หนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 2 (Unnamed Soil Unit 2: US2)
การจําแนกดิน Clayey, mixed, isohyperthermic Ultic Haplustalfs
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม
ถวงของโลกของหินแกรนิต
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-4 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ปาเบญจพรรณ ทําไรเลื่อนลอย ปลูกพืชไร
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 9,433 ไร 0.18 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-Bt (argillic horizon) ?
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา ดินบน
เปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายละเอียด สีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลเขม ดิน
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ลางเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง จะพบเศษหินที่กําลังสลาย
ตัวอยูที่ความลึกประมาณ 150 เซนติเมตรจากผิวดิน
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
สูง
สูง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 6.0-6.5
สูง
ดินลาง
สูง
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
5.5-7.0
ปานกลาง
ขอจํากัดในการใชประโยชน
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอตอความตองการของพืช ควรปรับปรุงบํารุง
ดินโดยใชปุยเคมี ปุยคอก ปุยหมักเพื่อเพิ่มแรธาตุใหกับดินและทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
ดีขึ้น ในพื้นที่ที่ความลาดชันสูงควรจะอนุรักษไวเปนปาธรรมชาติเพื่อเปนแหลงตนน้ําลําธารตอไป
ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 104 หนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 2 (Unnamed Soil Unit 2: US2) มีเนื้อที่ 9,433 ไร 0.18
เปอรเซ็นต
5.1.105 หนวยสัมพันธของชุดดินมวกเหล็กและชุดดินทับกวาง
(Muak Lek/Tap Khwang association: Ml/Tw)
มีเนื้อที่ 24,606 ไร 0.46 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะ
และคุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินมวกเหล็กและชุดดินทับกวาง แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกัน
ได เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 105 หนวยสัมพันธของชุดดินมวกเหล็กและชุดดินทับกวาง (Muak Lek/Tap Khwang
association: Ml/Tw) มีเนื้อที่ 24,606 ไร 0.46 เปอรเซ็นต
5.1.106 หนวยสัมพันธของชุดดินทายางและชุดดินลาดหญา
(Tha Yang/Lat Ya association: Ty/Ly)
มีเนื้อที่ 44,446 ไร 0.83 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะ
และคุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินทายางและชุดดินลาดหญา แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได
เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 106 หนวยสัมพันธของชุดดินทายางและชุดดินลาดหญา (Tha Yang/Lat Ya associa tion:
Ty/Ly) มีเนื้อที่ 44,446 ไร 0.83 เปอรเซ็นต
5.1.107 หนวยสัมพันธของชุดดินทายางและหนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 2
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(Tha Yang/Unnamed Soil Unit 2 association: Ty/US2)
มีเนื้อที่ 6,131 ไร 0.11 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับ ชุดดินทายางและหนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 2 แตไมอาจแยกขอบเขตออก
จากกันได เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 107 หนวยสัมพันธของชุดดินทายางและหนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 2 (Tha Yang/
Unnamed Soil Unit 2 association: Ty/US2) มีเนื้อที่ 6,131 ไร 0.11 เปอรเซ็นต
5.1.108 ชุดดินจันทึก (Chan Tuk series: Cu)
กลุมชุดดินที่ 44
การจําแนกดิน Siliceous, isohyperthermic Typic Ustipsamments
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม
ถวงของโลกของหินพวกหินแกรนิต บนบริเวณพื้นที่เหลือจากการกรอน
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ปาเต็งรัง ทุงหญาและบางแหงนําไปใชเปนวัสดุสรางทาง
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 11,257 ไร 0.21 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-AC-C
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางมาก น้ําซึมผานไดเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว
เนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวนตลอด อาจพบกอนกรวดปะปนในดินลาง ดินบนมีสีน้ําตาลปนเทา
ดินลางมีสีเทาปนชมพูหรือสีน้ําตาลออน จะพบเศษของหินพวกหินควอรตซในระดับความลึก 50
เซนติเมตร ประมาณ 20-30 เปอรเซ็นต อาจพบจุดประสีในชั้นที่หินตนกําเนิดที่กําลังสลายตัว
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
6.0-7.0
ต่ํา
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
5.5-7.0
ต่ํา
ขอจํากัดการใชประโยชน มีเศษของหินควอรตซปะปนอยูในเนื้อดิน ทําใหขัดขวางการเจริญเติบโตของราก
พืช เนื้อดินเปนทราย โครงสรางของดินเลว
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรจะสงวนไวเปนปาธรรมชาติ ถาหากมีความจําเปนที่จะตองนํามาใชใน
ดานการเกษตร ควรจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอในชวงฤดูเพาะปลูกและควรมีการปรับปรุงบํารุงดิน
โดยใช ปุยคอก ปุยหมักและปุยเคมี เพื่อเพิ่มแรธาตุแกพืชและทําใหคุณสมบัติของดินดีขึ้น
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม

ขอจํากัดที่สําคัญ
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วัสดุหนาดิน
แหลงทรายและกรวด
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
การกรอนของคอนกรีต
การสรางระบบชลประทาน

ไมเหมาะสม
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมดี
ระดับของขอจํากัด
ต่ํามาก
ปานกลาง
รุนแรง

คันดินและคันกั้นน้ํา
การสรางทางและแนวถนน
การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
คันดินกั้นน้ํา
บอเกรอะ
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน

ไมมี ถึง เล็กนอย
รุนแรง
รุนแรง
ปานกลาง
ไมมี ถึง เล็กนอย
ไมมี ถึง เล็กนอย
เล็กนอย
เล็กนอย

เนื้อดิน
ดินกลุม SM
ปฏิกิริยาดิน, pH < 6.5
ปริมาณน้ําที่เปนประโยชนตอพืชต่ํา,
อันตรายจากการกรอนของดิน
น้ําซึมผานไดเร็ว
น้ําซึมผานไดเร็ว
อันตรายจากการกรอนของดิน
-

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 108 ชุดดินจันทึก (Chan Tuk series: Cu) มีเนื้อที่ 11,257 ไร 0.21 เปอรเซ็นต
5.1.109 ชุดดินภูสนา (Phu Sana series: Ps)
กลุมชุดดินที่ 46
การจําแนกดิน Loamy-skeletal, mixed, isohyperthermic Oxic Haplustults
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม
ถวงของโลกของหินแกรนิต หินแกรโนไดโอไรทและหินไนส
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 3-8 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชนที่ดิน ปาเต็งรัง ปลูกพืชไร
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 5,625 ไร 0.10 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-Bt-C-R
สัณฐานดิน
เปนดินตื้นถึงชั้นกรวด มีการระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดเร็วในดินบนและปานกลางในดิน
ลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินเร็ว ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีน้ําตา
ลปนเทา ดินลางเปนดินรวนเหนียวทรายปนกอนกรวดหรือดินรวนเหนียวปนกอนกรวด สีแดงปน
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เหลือง สีเหลืองปนแดงหรือสีน้ําตาลแก จะพบเศษหินของหินตนกําเนิดพวกหินแกรนิตที่กําลัง
สลายตัวอยูลึกกวา 80 เซนติเมตรจากผิวดิน
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน ปานกลาง ปานกลาง
ต่ํา
สูง
ต่ํา
6.0-7.0
ปานกลาง
ดินลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
สูง
ต่ํา
5.0-5.5
ต่ํา
ขอจํากัดในการใชประโยชน เปนดินตื้นและมีกรวดปน ความลาดชันสูง
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรปลูกไมยืนตน เชน ปาชุมชนและคลุมหนาดินไว เพื่อปองกันการ
ชะลางพังทลายของดิน ถาจําเปนตองใชประโยชน ควรจะตองมีระบบอนุรักษดินและน้ําอยางเขม
งวด เนื่องจากเปนดินที่ถูกกัดเซาะไดงาย เชน เลือกทําประโยชนเฉพาะที่มีความลาดชันนอยแลว
ปลูกพืชคลุมดินไวตลอด
ความเหมาะสมของที่ดินทางดานวิศวกรรม
ชนิดของการใชที่ดินทางดานวิศวกรรม
ระดับความเหมาะสม
ขอจํากัดที่สําคัญ
วัสดุหนาดิน
ไมเหมาะสม
ชิ้นสวนหยาบในดิน
แหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสม
ดินกลุม GC
วัสดุถมถนนหรือดินคันทาง
เหมาะสมดี
ระดับของขอจํากัด
การกรอนของเหล็กที่ไมเคลือบผิว
ปานกลาง
การระบายน้ําดี,
เนื้อดินละเอียดปานกลาง
การกรอนของคอนกรีต
ปานกลาง
เนื้อดินปานกลางถึงละเอียด, pH 5.0-6.0
การสรางระบบชลประทาน
ปานกลาง
ความมั่นคงของคันดิน,
อันตรายจากการกรอนของดิน
คันดินและคันกั้นน้ํา
ปานกลาง
ความมั่นคงของคันดิน,
อันตรายจากการกรอนของดิน
การสรางทางและแนวถนน
ไมมี ถึง เล็กนอย
รุนแรง
น้ําซึมผานไดคอนขางเร็ว
การขุดบอน้ําในไรนา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
รุนแรง
น้ําซึมผานไดคอนขางเร็ว
คันดินกั้นน้ํา
ปานกลาง
ความมั่นคงของคันดิน,
ความหนาของชั้นวัสดุดิน
บอเกรอะ
เล็กนอย ถึง ปานกลาง
ความลึกถึงชั้นหินพื้น
การสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ปานกลาง
ความลาดชันของพื้นที่, ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัย
ปานกลาง
ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น

ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
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หนวยแผนที่ดินที่ 109 ชุดดินภูสนา (Phu Sana series: Ps) มีเนื้อที่ 5,625 ไร 0.10 เปอรเซ็นต
5.1.110 ดินภูสนาที่มีสีน้ําตาล (Phu Sana, brown variant: Ps-br)
มีเนื้อที่ 26,906 ไร 0.50 เปอรเซ็นต ดินนี้มีลักษณะคลายชุดดินภูสนา ตางกันที่มีสีดินเปนสี
น้ําตาล สวนลักษณะอื่นๆ คลายชุดดินภูสนาที่ไดบรรยายไวแลว จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 110 ดินภูสนาที่มีสีน้ําตาล (Phu Sana, brown variant: Ps-br) มีเนื้อที่ 26,906 ไร 0.50
เปอรเซ็นต
5.1.112 ดินภูสนาที่เปนดินตื้น (Phu Sana, shallow variant: Ps-sh)
มีเนื้อที่ 590 ไร 0.01 เปอรเซ็นต ดินนี้มีลักษณะคลายชุดดินภูสนา ตางกันที่เปนดินตื้น สวน
ลักษณะอื่นๆ คลายชุดดินภูสนาที่ไดบรรยายไวแลว จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 112 ดินภูสนาที่เปนดินตื้น (Phu Sana, shallow variant: Ps-sh) มีเนื้อที่ 590 ไร 0.01
เปอรเซ็นต
5.1.113 หนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 1 (Unnamed Soil Unit 1: US1)
การจําแนกดิน
วัตถุตนกําเนิด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ และ/หรือ เคลื่อนยายมาเปนระยะทางใกลๆ โดยแรงโนม
ถวงของโลกของหินดินดาน หินควอรตไซตและหินทรายแปง
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 3-5 เปอรเซ็นต
พืชพรรณธรรมชาติและการใชประโยชน ปาเบญจพรรณ ทําไรเลื่อนลอย ปลูกพืชไร
การแพรกระจาย มีเนื้อที่ 35,243 ไร 0.66 เปอรเซ็นต
การจัดเรียงชั้น A-Bt (argillic horizon) ?
สัณฐานดิน
เปนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลาง น้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดิน
ปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทาในดินลางลึกลงไป มีจุดประสี
น้ําตาลปนเหลือง ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาล น้ําตาลปนเหลือง มีจุดประสี
แดง จะพบเศษหินที่กําลังสลายตัวอยูที่ความลึกประมาณ 85 เซนติเมตรจากผิวดิน
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
% B.S.
avai.P
avai.K
pH ความอุดมสมบูรณ
ดินบน
6.0-6.5
ดินลาง
6.5-7.0
ขอจํากัดในการใชประโยชน
ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอตอความตองการของพืช ควรปรับปรุงบํารุง
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ดินโดยใชปุยเคมี ปุยคอก ปุยหมักเพื่อเพิ่มแรธาตุใหกับดินและทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
ดีขึ้น ในพื้นที่ที่ความลาดชันสูงควรจะอนุรักษไวเปนปาธรรมชาติเพื่อเปนแหลงตนน้ําลําธารตอไป
ดินที่พบในบริเวณที่ทําการสํารวจ จําแนกได ดังนี้
หนวยแผนที่ดินที่ 113 หนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 1 (Unnamed Soil Unit 1: US1) มีเนื้อที่ 35,243 ไร 0.66
เปอรเซ็นต
5.1.115 หนวยสัมพันธของดินภูสนาที่มีสีน้ําตาล ชุดดินภูสนาและดินภูสนาที่เปนดินตื้น
(Phu Sana brown/Phu Sana/Phu Sana, shallow association: Ps-br/Ps/Ps-sh)
มีเนื้อที่ 137,385 ไร 2.55 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะ
และคุณสมบัติของดินเชนเดียวกับดินภูสนาที่มีสีน้ําตาล ชุดดินภูสนาและดินภูสนาที่เปนดินตื้น แตไมอาจ
แยกขอบเขตออกจากกันไดเนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 115 หนวยสัมพันธของดินภูสนาที่มีสีน้ําตาล ชุดดินภูสนาและดินภูสนาที่เปนดินตื้น (Phu
Sana brown/Phu Sana/Phu Sana, shallow association: Ps-br/Ps/Ps-sh) มีเนื้อที่ 137,385 ไร 2.55
เปอรเซ็นต
5.1.116 หนวยสัมพันธของดินภูสนาที่มีสีน้ําตาลและหนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 2
(Phu Sana, brown/Unnamed Soil Unit 2 association: Ps-br/US2)
มีเนื้อที่ 26,629 ไร 0.49 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะ
และคุณสมบัติของดินเชนเดียวกับ ดินภูสนาที่มีสีน้ําตาลและหนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 2 แตไมอาจแยก
ขอบเขตออกจากกันได เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 116 หนวยสัมพันธของดินภูสนาที่มีสีน้ําตาลและหนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 2 (Phu
Sana, brown/Unnamed Soil Unit 2 association: Ps-br/US2) มีเนื้อที่ 26,629 ไร 0.49 เปอรเซ็นต
5.1.117 หนวยสัมพันธของดินภูสนาที่มีสีน้ําตาลและหนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 1
(Phu Sana, brown/Unnamed Soil Unit 1 alkaline association: Ps-br/US1-al)
มีเนื้อที่ 20,599 ไร 0.38 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะ
และคุณสมบัติของดินเชนเดียวกับดินภูสนาที่มีสีน้ําตาลและหนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 1 แตไมอาจแยก
ขอบเขตออกจากกันได เนื่องจากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 117 หนวยสัมพันธของดินภูสนาที่มีสีน้ําตาลและหนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 1 (Phu
Sana, brown/Unnamed Soil Unit 1 alkaline association: Ps-br/US1-al) มีเนื้อที่ 20,599 ไร 0.38
เปอรเซ็นต
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5.1.118 หนวยสัมพันธของหนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 1 และหนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 2
(Unnamed Soil Unit 1, alkaline/Unnamed Soil Unit 2 association: US1-al/US2)
มีเนื้อที่ 2,629 ไร 0.05 เปอรเซ็นต หนวยแผนที่ดินนี้ พบในสภาพภูมิประเทศ มีลักษณะและ
คุณสมบัติของดินเชนเดียวกับชุดดินเชียงรายและชุดดินหางดง แตไมอาจแยกขอบเขตออกจากกันได เนื่อง
จากระดับของการสํารวจดินและมาตราสวนของแผนที่ไมอํานวย จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 118 หนวยสัมพันธของหนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 1 และหนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่
2 (Unnamed Soil Unit 1, alkaline/Unnamed Soil Unit 2 association: US1-al/US2) มีเนื้อที่ 2,629
ไร 0.05 เปอรเซ็นต
5.1.119 ที่ลาดชันเชิงซอน (Slope Complex: SC)
มีเนื้อที่ 1,067,148 ไร 19.84 เปอรเซ็นต บริเวณนี้สวนใหญจะมีสภาพพื้นที่เปนภูเขาหรือ
เทือกเขา ซึ่งโดยทั่วๆ ไป จะมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นตขึ้นไป จึงจัดไวเปนหนวยหนึ่งของหนวย
แผนที่ดินเบ็ดเตล็ดพบทั่วไปเปนพื้นที่กวางขวาง บางแหงเปนหนาผาสูงชัน เปนบริเวณที่ยากตอการใช
เครื่องมือกลในการเกษตรกรรม และลงทุนสูงมาก มีการกรอนหรือชะลางพังทลายสูง สภาพพื้นที่มีความสูง
ชันเกินกวาที่จะนํามาใชประโยชนในทางเกษตรกรรม ประกอบกับในปจจุบันปาไมของประเทศไทยกําลัง
ลดนอยลงทุกป ดังนั้น พื้นที่บริเวณนี้จึงควรอยางยิ่งที่จะคงสภาพหรือสงวนไวเปนปาไมตามธรรมชาติ เพื่อ
เปนที่อยูอาศัย และเพื่อเปนการสงวนพันธุสัตวปาตางๆ และเพื่อเปนแหลงตนน้ําลําธาร จัดอยูใน
หนวยแผนที่ดินที่ 119 ที่ลาดชันเชิงซอน (Slope Complex: SC) มีเนื้อที่ 1,067,148 ไร 19.84 เปอรเซ็นต
5.1.120 แหลงน้ํา (river, canal, stream, pond: W) จัดอยูใน
หนวยแผนที่ H2O แหลงน้ํา (Water) มีเนื้อที่ 39,511 ไร 0.73 เปอรเซ็นต
5.1.121 ที่อยูอาศัย มีเนื้อที่ 11,510 ไร 0.21 เปอรเซ็นต
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ตารางที่ 2 แสดงหนวยแผนที่ดินและเนื้อที่ จังหวัดกําแพงเพชร
หนวย
คําอธิบาย
แผนที่
1 ดินตะกอนลําน้ําหลายชนิดปะปนกัน (Alluvial Complex : AC)
2 ชุดดินชัยนาท (Chai Nat series: Cn)
3 ชุดดินชุมแสง (Chumsaeng series: Cs)
4 ชุดดินพิมาย (Phimai series: Pm)
5 ชุดดินราชบุรี (Ratchaburi series: Rb)
6 ชุดดินสระบุรี (Saraburi series: Sb)
7 ชุดดินสรรพยา (Sapphaya series: Sa)
8 ชุดดินทามวง (Tha Muang series: Tm)
9 ดินทามวงที่มีอนุภาคดินเปนพวกดินทราย (Tha Muang sandy variant:
Tm-s)
10 ชุดดินเชียงราย (Chiang Rai series: Cr)
12 ชุดดินหางดง (Hang Dong series: Hd)
13 ชุดดินลําปาง (Lampang series: Lp)
14 ชุดดินแมสาย (Mae Sai series: Ms)
15 ชุดดินนครปฐม (Nakhon Pathom series: Np)
16 ชุดดินพิจิตร (Phichit series: Pic)
17 ชุดดินนครพนม (Nakhon Phanom series: Nn)
18 ชุดดินอัน (On series: On)
19 ชุดดินพาน (Phan series: Ph)
20 ชุดดินเพ็ญ (Phen series: Pn)
21 ชุดดินรอยเอ็ด (Roi Et series: Re)
22 ดินรอยเอ็ดที่มีปฏิกิริยาดินเปนดาง (Roi Et, alkaline variant: Re-al)
23 ชุดดินทาตูม (Tha Tum: Tt)
24 ชุดดินอุบล (Ubon series: Ub)
26 หนวยไมสัมพันธของชุดดินเชียงรายและชุดดินหางดง
(Chiang Rai and Hang Dong soils Cr&Hd)
27 หนวยสัมพันธของชุดดินเชียงรายและชุดดินแมสาย
(Chiang Rai/Mae Sai associa-tion: Cr/Ms)

เนื้อที่
ไร
เปอรเซ็นต
106,020
1.97
1,058
0.02
5,280
0.10
38,614
0.72
27,641
0.51
14,614
0.27
2,605
0.05
18,054
0.34
28,875
0.54
373,594
54,263
126,028
150,727
112,549
8,544
67,075
10,368
8,131
1,786
67,689
866
33,442
7,939
34,737

6.94
1.01
2.34
2.80
2.09
0.16
1.25
0.19
0.15
0.03
1.26
0.02
0.62
0.15
0.64

33,833

0.63
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ตารางที่ 2 แสดงหนวยแผนที่ดินและเนื้อที่ จังหวัดกําแพงเพชร (ตอ)
หนวย
คําอธิบาย
แผนที่
28 หนวยไมสัมพันธของชุดดินเชียงรายและชุดดินลําปาง
(Chiang Rai and Lampang soils: Cr&Lp)
29 หนวยไมสัมพันธของชุดดินเชียงรายและชุดดินนครพนม
(Chiang Rai and Nakhon Pathom soils: Cr&Np)
30 หนวยไมสัมพันธของชุดดินเชียงรายและชุดดินพาน
(Chiang Rai and Phan soils: Cr&Ph)
31 หนวยสัมพันธของชุดดินหางดงและชุดดินพิมาย
(Hang Dong/Phimai association: Hd/Pm) มีเนื้อที่
32 หนวยไมสัมพันธของชุดดินหางดงและชุดดินนครปฐม
(Hang Dong and Nakhon Pathom soils: Hd&Np)
33 หนวยสัมพันธของชุดดินหางดงและชุดดินแมสาย
(Hang Dong/Mae Sai association: Hd/Ms)
34 หนวยสัมพันธของชุดดินหางดงและชุดดินลําปาง
(Hang Dong/Lampang association: Hd/Lp)
35 หนวยไมสัมพันธของชุดดินหางดงและชุดดินสระบุรี
(Hang Dong and Saraburi soils: Hd&Sb)
36 หนวยสัมพันธของชุดดินลําปางและชุดดินแมสาย
(Lampang/Mae Sai association: Lp/Ms)
37 หนวยสัมพันธของชุดดินแมสาย ชุดดินหางดงและชุดดินนครปฐม
(Mae Sai/Hang Dong/ Nakhon Pathom association: Ms/Hd/Np)
38 หนวยสัมพันธของชุดดินนครปฐมและชุดดินแมสาย
(Nakhon Pathom/ Mae Sai association: Np/Ms)
39 หนวยสัมพันธของชุดดินนครปฐมและชุดดินเพชรบุรี
(Nakhon Pathom/ Phetchaburi association: Np/Pb)
40 หนวยไมสัมพันธของชุดดินราชบุรีและชุดดินหางดง
(Ratchaburi and Hang Dong soils: Rb&Hd)
41 หนวยไมสัมพันธของชุดดินรอยเอ็ดและชุดดินเดิมบาง
(Roi Et and Doembang soils: Re&Db)

เนื้อที่
ไร
เปอรเซ็นต
2,491
0.05
6,145

0.11

4,016

0.07

3,656

0.07

13,004

0.24

9,701

0.18

9,748

0.18

3,732

0.07

2,766

0.05

14,139

0.26

59,918

1.11

22,989

0.43

1,602

0.03

23,786

0.44
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ตารางที่ 2 แสดงหนวยแผนที่ดินและเนื้อที่ จังหวัดกําแพงเพชร (ตอ)
หนวย
คําอธิบาย
แผนที่
42 หนวยไมสัมพันธของชุดดินรอยเอ็ดและชุดดินลําปาง
(Roi Et and Lampang soils: Re&Lp)
43 หนวยไมสัมพันธของชุดดินอนและชุดดินลําปาง
(On and Lampang soils: On&Lp)
44 ชุดดินเพชรบุรี (Phetchaburi series: Pb)
45 ดินเพชรบุรีที่มีอนุภาคดินเปนพวกดินทรายแปง
(Phetchaburi, fine-silty variant: Pb-fsi)
46 หนวยไมสัมพันธของชุดดินเพชรบุรีและดินเพชรบุรีที่มีอนุภาคดินเปน
พวกดินทรายแปง (Phetchaburi and Phetchaburi, fine-silty soils:
Pb&Pb-fsi)
47 หนวยสัมพันธของดินเพชรบุรีที่มีอนุภาคดินเปนพวกดินทรายแปงและ
ชุดดินแมสาย (Phetchaburi, fine-silty/Mae Sai association: Pb-fsi/Ms)
48 ชุดดินกําแพงเพชร (Kamphaeng Phet series: Kp)
49 ดินกําแพงเพชรที่มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนละเอียด
(Kamphaeng Phet, fine-loamy variant: Kp-fl)
50 ชุดดินเรณู (Renu series: Rn)
51 ชุดดินไทรงาม (Sai Ngam series: Sg)
52 หนวยไมสัมพันธของชุดดินกําแพงเพชรและดินกําแพงเพชรที่มีอนุภาค
ดินเปนพวกดินรวนละเอียด (Kamphaeng Phet and Kamphaeng Phet,
fine-loamy soils: Kp&Kp-fl)
53 หนวยไมสัมพันธของชุดดินกําแพงเพชร ดินกําแพงเพชรที่มีอนุภาคดิน
เปนพวกดินรวนละเอียดและชุดดินไทรงาม (Kamphaeng Phet and
Kamphaeng Phet, fine-loamy and Sai Ngam soils: Kp&Kp-fl&Sg)
54 หนวยไมสัมพันธของชุดดินกําแพงเพชรและชุดดินไทรงาม
(Kamphaeng Phet and Sai Ngam soils: Kp&Sg)
55 หนวยสัมพันธของชุดดินกําแพงเพชรและชุดดินแมสาย
(Kamphaeng Phet/Mae Sai association: Kp/Ms)

เนื้อที่
ไร
เปอรเซ็นต
16,484
0.31
24,759

0.46

114,204
28,944

2.12
0.54

12,414

0.23

3,387

0.06

209,204
34,929

3.89
0.65

26,269
116,028
8,123

0.49
2.16
0.15

268,410

4.99

147,731

2.75

2,590

0.05
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ตารางที่ 2 แสดงหนวยแผนที่ดินและเนื้อที่ จังหวัดกําแพงเพชร (ตอ)
หนวย
คําอธิบาย
แผนที่
56 ดินหาดใหญที่มีสภาพความชื้นดินเปนพวกกึ่งชุมชื้น
(Hat Yai, ustic variant: Hy-us)
57 ชุดดินกบินทรบุรี (Kabin Buri series: Kb)
58 ชุดดินโคราช (Korat series: Kt)
59 ชุดดินโคราชประเภทที่มีกอนกรวดอยูลึกปานกลาง
(Korat, moderately deep over gravelly sandy clay loam: Kt-md-g)
60 ชุดดินแมริม (Mae Rim series: Mr)
61 หนวยผสมของชุดดินแมริม (Mae Rim Complex: MrC)
62 ชุดดินน้ําพอง (Nam Phong series: Ng)
63 ดินน้ําพองที่มีกอนกรวดอยูลึกปานกลาง
(Nam Phong, moderately deep over gravelly: Ng-md-g)
64 ชุดดินโพนพิสัย (Phon Phisai series: Pp)
65 ชุดดินสกล (Sakon series: Sk)
66 ดินสกลที่มีกอนกรวดอยูลึกปานกลาง
(Sakon, moderately deep over gravelly: Sk-md-g)
67 ชุดดินสันปาตอง (San Pa Tong series: Sp)
69 ชุดดินสตึก (Satuk series: Suk)
70 ดินสตึกที่มีกอนกรวดอยูลึกปานกลาง
(Satuk, moderately deep over gravelly: Suk-md-g)
71 ดินสตึกที่มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนหยาบ
(Satuk, coarse-loamy association: Suk-col)
72 ชุดดินวาริน (Warin series: Wn)
73 ดินวารินที่มีกอนกรวดอยูลึกปานกลาง
(Warin moderately deep over gravelly: Wn-md-g)
74 ชุดดินยโสธร (Yasothon series: Yt)
75 หนวยสัมพันธของชุดดินโคราชและชุดดินโคราชประเภทที่มีกอนกรวด
อยูลึกปานกลาง (Korat/Korat, moderately deep over gravelly sandy
clay loam: Kt/Kt-md-g)

เนื้อที่
ไร
เปอรเซ็นต
177,685
3.30
21,265
134,450
18,353

0.40
2.50
0.34

21,878
61,926
62,554
20,668

0.41
1.15
1.16
0.38

13,610
41,342
5,617

0.25
0.77
0.10

31,573
169,900
43,358

0.59
3.16
0.80

17,572

0.33

92,952
5,456

1.73
0.10

1,739
47,235

0.03
0.87

110
ตารางที่ 2 แสดงหนวยแผนที่ดินและเนื้อที่ จังหวัดกําแพงเพชร (ตอ)
หนวย
คําอธิบาย
แผนที่
76 หนวยสัมพันธของชุดดินโคราชและชุดดินน้ําพอง
(Korat/Nam Phong association: Kt/Ng)
77 หนวยไมสัมพันธของชุดดินโคราชและชุดดินโพนพิสัย
(Korat and Phon Phisai soils: Kt&Pp)
78 หนวยสัมพันธของชุดดินโคราชและชุดดินสตึก
(Korat/Satuk association: Kt/Suk)
79 หนวยสัมพันธของชุดดินโคราชและชุดดินวาริน
(Korat/Warin association: Kt/Wn)
80 หนวยสัมพันธของชุดดินโคราช ชุดดินโพนพิสัยและชุดดินน้ําพอง
(Korat/Phon Phisai/Nam Phong association: Kt/Pp/Ng)
81 หนวยสัมพันธของชุดดินแมริมและชุดดินสกล
(Mae Rim/Sakon association: Mr/Sk)
83 หนวยสัมพันธของชุดดินน้ําพองและชุดดินสันปาตอง
(Nam Phong/San Pa Tong association: Ng/Sp)
84 หนวยสัมพันธของชุดดินเรณูและชุดดินโคราช
(Renu/Korat association: Rn/Kt)
85 หนวยสัมพันธของชุดดินเรณูและชุดดินแมริม
(Renu/Mae Rim association: Rn/Mr)
87 หนวยสัมพันธของชุดดินเรณูและดินสันปาตองที่มีชั้นกรวดอยูลึกปาน
กลาง (Renu/ San Pa Tong, moderately deep over gravelly associa tion:
Rn/Sp-md-g)
88 หนวยสัมพันธของชุดดินสตึก ชุดดินโคราชและชุดดินเรณู
(Satuk/ Korat/Renu association: Suk/Kt/Rn)
90 หนวยสัมพันธของชุดดินสตึกและชุดดินวาริน
(Satuk/Warin association: Suk/Wn)
91 หนวยไมสัมพันธของชุดดินสตึกและดินสตึกที่มีชั้นกรวดอยูลึกปาน
กลาง (Satuk/ Satuk, moderately deep over gravelly association:
Suk/Suk-md-g)

เนื้อที่
ไร
เปอรเซ็นต
5,196
0.10
928

0.02

4,644

0.09

7,472

0.14

13,770

0.26

9,701

0.18

5,449

0.10

1,081

0.02

6,345

0.12

20,292

0.38

52,339

0.97

8,974

0.17

66,164

1.23
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ตารางที่ 2 แสดงหนวยแผนที่ดินและเนื้อที่ จังหวัดกําแพงเพชร (ตอ)
หนวย
คําอธิบาย
แผนที่
92 หนวยไมสัมพันธของชุดดินสกลและชุดดินน้ําพอง
(Sakon/Nam Phong association: Sk/Ng)
93 หนวยไมสัมพันธของชุดดินสกลและดินสกลที่มีกอนกรวดอยูลึกปาน
กลาง (Sakon and Sakon, moderately deep soils: Sk&Sk-md)
94 หนวยสัมพันธของชุดดินสันปาตองและชุดดินสกล
(San Pa Tong/Sakon association: Sp/Sk)
95 หนวยสัมพันธของชุดดินวารินและดินวารินที่มีชั้นกรวดอยูลึกปานกลาง
(Warin/ Warin, moderately deep over gravelly association: Wn/Wnmd-g)
96 ชุดดินบานจอง (Ban Chong series: Bg)
98 ชุดดินลาดหญา (Lat Ya series: Ly)
99 ชุดดินมวกเหล็ก (Muak Lek series: Ml)
100 ชุดดินทายาง (Tha Yang series: Ty)
101 ดินทายางที่มีปฏิกิริยาดินเปนดาง (Tha Yang, alkaline variant: Ty-al)
102 ชุดดินทับกวาง (Thap Khwang series: Tw)
103 ชุดดินทาลี่ (Tha Li series: Tl)
104 หนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 2 (Unnamed Soil Unit 2: US2)
105 หนวยสัมพันธของชุดดินมวกเหล็กและชุดดินทับกวาง
(Muak Lek/Tap Khwang association: Ml/Tw)
106 หนวยสัมพันธของชุดดินทายางและชุดดินลาดหญา
(Tha Yang/Lat Ya associa tion: Ty/Ly)
107 หนวยสัมพันธของชุดดินทายางและหนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 2
(Tha Yang/ Unnamed Soil Unit 2 association: Ty/US2)
108 ชุดดินจันทึก (Chan Tuk series: Cu)
109 ชุดดินภูสนา (Phu Sana series: Ps)
110 ดินภูสนาที่มีสีน้ําตาล (Phu Sana, brown variant: Ps-br)
112 ดินภูสนาที่เปนดินตื้น (Phu Sana, shallow variant: Ps-sh)
113 หนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 1 (Unnamed Soil Unit 1: US1)

เนื้อที่
ไร
เปอรเซ็นต
27,235
0.51
66,539

1.24

3,617

0.07

4,131

0.08

866
9,296
14,062
45,504
12,805
2,184
6,805
9,433
24,606

0.02
0.17
0.26
0.84
0.24
0.04
0.13
0.18
0.46

44,446

0.83

6,131

0.11

11,257
5,625
26,906
590
35,243

0.21
0.10
0.50
0.01
0.66
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ตารางที่ 2 แสดงหนวยแผนที่ดินและเนื้อที่ จังหวัดกําแพงเพชร (ตอ)
หนวย
คําอธิบาย
แผนที่
115 หนวยสัมพันธของดินภูสนาที่มีสีน้ําตาล ชุดดินภูสนาและดินภูสนาที่
เปนดินตื้น (Phu Sana brown/Phu Sana/Phu Sana, shallow
association: Ps-br/Ps/Ps-sh)
116 หน ว ยสั ม พั น ธ ข องดิ น ภู ส นาที่ มี สี น้ําตาลและหน ว ยดิ น ไม ท ราบชื่ อ
หนวยที่ 2 (Phu Sana, brown/Unnamed Soil Unit 2 association: Psbr/US2)
117 หน ว ยสั ม พั น ธ ข องดิ น ภู ส นาที่ มี สี น้ําตาลและหน ว ยดิ น ไม ท ราบชื่ อ
หนวยที่ 1 (Phu Sana, brown/Unnamed Soil Unit 1 alkaline
association: Ps-br/US1-al)
118 หนวยสัมพันธของหนวยดินไมทราบชื่อหนวยที่ 1 และหนวยดินไม
ทราบชื่อหนวยที่ 2 (Unnamed Soil Unit 1, alkaline/Unnamed Soil Unit
2 association: US1-al/US2)
119 ที่ลาดชันเชิงซอน (Slope Complex: SC)
แหลงน้ํา (river, canal, stream, pond: W)
ที่อยูอาศัย
รวม

เนื้อที่
ไร
เปอรเซ็นต
137,385
2.55

26,629

0.49

20,599

0.38

2,629

0.05

1,067,148
39,511
11,510
5,379,681

19.84
0.73
0.21
100.00
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5.2 การจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
(Land suitability classification for economic crops of Thailand)
หลักการและวิธีการจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน มีรายละเอียดซึ่งจะหาอานไดจาก
หนังสือ เรื่องการจําแนกความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยป 2523 โดย
กองสํารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน สวนในรายงานเลมนี้จะขอกลาวถึงหลักการและวิธีการแตเพียงยอ ๆ
ดังนี้
5.2.1 บรรทัดฐานที่ใชพิจารณาเพื่อจําแนกความเหมาะสมของที่ดิน (basic consideration in land
suitability classification)
5.2.1.1 การจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน เปนการนําเอาลักษณะและคุณสมบัติตางๆ ของ
ดินซึ่งถือวาเปนลักษณะถาวร (permanent soil characteristics) หรือลักษณะที่ยากตอ
การเปลี่ยนแปลงมาพิจารณาแยกดินออกเปนหมวดหมูตามขอจํากัดของมันซึ่งจะมีผลตอ
การเจริญเติบโตของพืชแตละประเภท ลักษณะตางๆ เหลานี้ คือ
- ความลึกของดิน (soil depth)
- เนื้อดิน (texture)
- ปริมาณชิ้นสวนของที่เปนของแข็งในดิน (coarse fragments)
- ความสามารถใหซึมผานไดของดิน (permeability)
- ความสามารถของดินที่จะใหแรธาตุอาหารพืช (nutrient supplying power)
- ปฏิกิริยาของดิน (soil reaction)
- ความลึกของดินที่มีจาโรไซท (jarosite)
- ความเค็มของดิน (salinity)
- การระบายน้ําของดิน (soil drainage)
- สภาพน้ําทวม (flooding)
- สภาพภูมิประเทศ (topography)
- การกรอนของดิน (soil erosion)
- การมีหินโผล (rockiness and stoniness)
5.2.1.2 การจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน จะจําแนกตามความรุนแรงของขอจํากัดหรือ
อัตราเสี่ยงตอความเสียหาย ถานําเอามาใชปลูกพืชที่ระบุไว
5.2.1.3 การจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน มิใชเปนการระบุถึงอัตราการใหผลผลิตของพืช
แตละชนิด
5.2.1.4 การพิจารณาจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดิน พิจารณาโดยถือหลักการปลูกพืชตามปกติ
ในฤดูฝน ดังนั้น ลักษณะหรือสภาพของดินในชวงฤดูฝนจะนํามาพิจารณาเปนหลัก
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5.2.1.5 ดินแตละชนิดไมจําเปนตองอยูชั้นความเหมาะสมเดิมตลอดกาล อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไดถามีการปรับปรุงดินนั้นขึ้นมาเปนการถาวร
5.2.1.6 ขอจํากัด (limitation) ที่นํามาพิจารณาจัดชั้นความเหมาะสมอาจเปลี่ยนแปลงได เมื่อมีขอ
มูลเพิ่มขึ้นหรือมีวิทยาการ และเทคนิคทางดานการเกษตรเปลี่ยนไป
5.2.1.7 ดินที่จําแนกวาเหมาะสมสําหรับปลูกขาวอาจไมมีความเหมาะสมสําหรับพืชไรหรือไม
ยืนตนในทํานองเดียวกันดินที่ไมเหมาะสมสําหรับพืชไรหรือไมยืนตนอาจเหมาะสมใน
การการปลูกหญา หรือสรางสวนปาตางๆ ได
5.2.1.8 สภาพภูมิอากาศ มิไดนําเอามาเปนขอพิจารณาในการจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน
5.2.1.9 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนลักษณะการคมนาคม ไมไดนํามาใชเปนบรรทัด
ฐานในการจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน
5.2.2 หลักเกณฑทั่วไปในการจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน
(Land suitability classification principles)
- ชั้นแรกดินจะถูกแบงเปนชั้นความเหมาะสม (land suitability class) ตามความรุนแรงของ
ลักษณะดินที่มีผลตอการปลูกพืชหรือตามการเสี่ยงตอความเสียหายเมื่อนําดินนั้นๆมาปลูกพืช
- เมื่อทราบชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชตางๆ แลว ใหแยกยอยไปจนถึงระดับ
ชั้นความเหมาะสมยอย (subclass) โดยระบุชนิดของขอจํากัด (limitation) ที่รุนแรงไว โดย
เขียน สัญลักษณ ของขอจํากัด (subclass) ตอทายสัญลักษณของชั้น
5.2.3 การแบงชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชชนิดตางๆ
- ชั้นความเหมาะสมของที่ดิน (land suitability classes) ไดแบงชั้นความเหมาะสมออกเปน 5
ชั้น สําหรับพืช 3 ชนิด คือ
1) การจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับขาว (land suitability classification for
paddy : P) แบงออกเปน 5 ชั้น คือ
P-I
: ชั้นที่ดินที่มีความเหมาะสมดีมากสําหรับการปลูกขาว
P-II
: ชั้นที่ดินมีความเหมาะสมดีสําหรับการปลูกขาว
P-III
: ชั้นที่ดินมีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาว
P-IV
: ชั้นที่ดินที่ไมคอยเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว
P-V
: ชั้นที่ดินไมเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว
2) การจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืชไร (land suitability classifica
tion for non-flooded annual corps :N) แบงออกเปน 5 ชั้น คือ
N-I
: ชั้นที่ดินมีความเหมาะสมดีมากสําหรับพืชไร
N-II
: ชั้นที่ดินมีความเหมาะสมดีสําหรับพืชไร
N-III : ชั้นที่ดินมีความเหมาะสมปานกลางสําหรับพืชไร
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N-IV : ชั้นที่ดินไมคอยเหมาะสมสําหรับพืชไร
N-V
: ชั้นที่ดินไมเหมาะสมสําหรับพืชไร
3) การจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับไมผล (land suitability classification for
fruit trees : F) แบงออกเปน 5 ชั้น คือ
F-I
: ชั้นที่ดินมีความเหมาะสมดีมากสําหรับไมผล
F-II
: ชั้นที่ดินมีความเหมาะสมดีสําหรับไมผล
F-III : ชั้นที่ดินมีความเหมาะสมปานกลางสําหรับไมผล
F-IV : ชั้นที่ดินไมคอยเหมาะสมสําหรับไมผล
F-V
: ชั้นที่ดินไมเหมาะสมสําหรับไมผล
4) การจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการทําทุงหญาเลี้ยงสัตว (land suitability
classification for permanent pasture or rangeland livestock farming) แบงออกเปน 3 ชั้น
คือ
L-I
: ชั้นที่ดินมีความเหมาะสมสําหรับทําทุงหญาเลี้ยงสัตว
L-II
: ชั้นที่ดินไมคอยเหมาะสมสําหรับทําทุงหญาเลี้ยงสัตว
L-III : ชั้นที่ดินไมเหมาะสมสําหรับทําทุงหญาเลี้ยงสัตว
- ชั้นความเหมาะสมหรือขอจํากัดที่แสดงในระดับชั้นยอย (subclasses) ที่พบในบริเวณจังหวัด
กําแพงเพชรมีดังนี้
a : ปฏิกิริยาดิน
d : การระบายน้ําของดิน
f : แสดงวาน้ําทวมหรือน้ําแชขังในชวงฤดูฝน
g : แสดงวามีกอนกรวดอยูในดินมาก
m : แสดงวาพืช (พืชไร, ไมผล) อาจจะเสียหายเนื่องจากดินขาดความชุมชื้น
n : แสดงวาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา
s : แสดงวามีเนื้อดินไมเหมาะสม
t : แสดงวามีสภาพพื้นที่ไมเหมาะสม เชน พื้นที่มีความลาดชันมากหรือเปนที่สูงจนไม
สามารถเก็บกักน้ําไวทํานาได
w : แสดงวาพืช (ขาว) อาจจะเสียหายเนื่องจากการขาดน้ํา
5.3 การจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพื้นที่โครงการสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เปนการจําแนกชั้น
ความเหมาะสมของดินตามสภาพปจจุบันที่เปนอยู (actual land suitability classification) จําแนกชั้น
ความเหมาะสมของที่ดินตามสภาพปจจุบันได ดังนี้
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5.3.1 การจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับนาขาว
- ชั้นความเหมาะสมยอย P-I ที่ดินในชั้นยอยนี้มีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกขาว ไดแก
หนวยแผนที่ดินที่ 2, 4, 5, 6, 12, 15, 31, 32, 35 และ 40 มีเนื้อที่ 270,733 ไร 5.03 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย P-IIf ที่ดินในชั้นยอยนี้มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัด
คือ ขาวจะไดรับความเสียหายจากน้ําทวม คือ จะมีอยูประมาณ 1-3 ครั้ง ในรอบ 10 ป ไดแก
หนวยแผนที่ดินที่ 1 มีเนื้อที่ 106,020 ไร 1.97 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย P-IIn ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมดีในการทํานา เนื่องจากมีขอ
จํากัดในการปลูกขาวอยูบางแตไมรุนแรงนัก สามารถแกไขไดในระดับวิธีการจัดการแบบ
ธรรมดาหรือไมตองลงทุนสูง ขอจํากัดดังกลาว ไดแก ดินชั้นบนลึก 0-30 เซนติเมตร มีความ
อุดมสมบูรณต่ํา การปรับปรุงแกไข ควรมีการใสปุยอินทรียตางๆ เชน ปุยคอก ปุยหมัก ฯลฯ
เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติในการอุมน้ําของดินใหดีขึ้น
สวนดานการใสปุยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุ
อาหารพืช ควรใสในระยะเวลาและอัตราสวนที่เหมาะสม ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 3, 7, 10,
16, 19 และ 30 มีเนื้อที่ 402,170 ไร 7.47 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย P-IIn/P-I ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมดี/เหมาะสมดีมากในการ
ทํานา มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 26 และ
29 มีเนื้อที่ 40,882 ไร 0.75 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย P-IIs ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมดีในการทํานา เนื่องจากมีขอ
จํากัดในการปลูกขาวอยูบางแตไมรุนแรงนัก สามารถแกไขไดในระดับวิธีการจัดการแบบ
ธรรมดาหรือไมตองลงทุนสูง ขอจํากัดดังกลาว ไดแก การที่ดินมีเนื้อดินบนไมคอยเหมาะสม
คือ ดินชั้นบนลึก 0-30 เซนติเมตร เปนดินรวน ดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง ทําใหดินอุมน้ําหรือกักเก็บน้ําไดไมดีเทาที่ควร ขาวอาจขาดแคลนน้ําไดบางใน
ตอนปลายฤดูหรือในระยะที่ฝนทิ้งชวงนานๆ การปรับปรุงแกไข ควรมีการใสปุยอินทรีย
ตางๆ เชน ปุยคอก ปุยหมัก เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติในการอุมน้ําของดินใหดีขึ้น สวนดานการ
ใสปุยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช ควรใสในระยะเวลาและอัตราสวนที่เหมาะสม ไดแก หนวย
แผนที่ดินที่ 13, 14 และ 36 มีเนื้อที่ 279,521 ไร 5.19 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย P-I/P-IIs ที่ดินในชั้นยอยนี้มีความเหมาะสมดีมาก/เหมาะสมดีสําหรับ
ปลูกขาว มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 33, 34
และ 38 มีเนื้อที่ 79,367 ไร 1.47 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย P-IIn/P-IIs ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมดีในการทํานา มีขอ
จํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 27 และ 28 มีเนื้อที่
36,324 ไร 0.68 เปอรเซ็นต
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- ชั้นความเหมาะสมยอย P-IIs/P-I/P-I ที่ดินในชั้นยอยนี้มีความเหมาะสมดี/เหมาะสมดีมาก/
เหมาะสมดีมากสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก
หนวยแผนที่ดินที่ 37 มีเนื้อที่ 14,139 ไร 0.26 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย P-IIsn ที่ดินในชั้นยอยนี้มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว เนื่องจาก
มีขอจํากัดในการปลูกขาวอยูบางแตไมรุนแรงนัก สามารถแกไขไดในระดับวิธีการจัดการ
แบบธรรมดาหรือไมตองลงทุนสูง ขอจํากัดดังกลาว ไดแก การที่ดินมีเนื้อดินบนไมคอย
เหมาะสม คือ ดินชั้นบนลึก 0-30 เซนติเมตร เปนดินรวน ดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวน
เหนียวปนทรายแปง ทําใหดินอุมน้ําหรือกักเก็บน้ําไดไมดีเทาที่ควร ขาวอาจขาดแคลนน้ําได
บางในตอนปลายฤดูหรือในระยะที่ฝนทิ้งชวงนานๆ และดินชั้นบนลึก 0-30 เซนติเมตร มี
ความอุดมสมบูรณต่ํา การปรับปรุงแกไข ควรมีการใสปุยอินทรียตางๆ เชน ปุยคอก ปุยหมัก
เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติในการอุมน้ําของดินใหดีขึ้น
สวนดานการใสปุยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุ
อาหารพืช ควรใสในระยะเวลาและอัตราสวนที่เหมาะสม ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 17 และ 23
มีเนื้อที่ 100,517 ไร 1.87 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย P-IIIs ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลางในการทํานา เนื่อง
จากมีขอจํากัดในการปลูกขาว ขอจํากัดดังกลาว ไดแก การที่ดินมีเนื้อดินบนไมคอยเหมาะสม
คือ ดินชั้นบนลึก 0-30 เซนติเมตร เปนดินรวนปนทราย ทําใหดินอุมน้ําหรือกักเก็บน้ําไดไมดี
เทาที่ควร ขาวอาจขาดแคลนน้ําไดบาง ในตอนปลายฤดูหรือในระยะที่ฝนทิ้งชวงนานๆ นอก
จากนี้ ดินยังมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา การปรับปรุงแกไข ควรมีการใสปุยอินทรียตางๆ
เชน ปุยคอก ปุยหมัก เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติในการอุมน้ําของดินใหดีขึ้น สวนดานการใสปุย
เคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช ควรใสในระยะเวลาและอัตราสวนที่เหมาะสม ไดแก หนวยแผนที่
ดินที่ 20, 21, 22, 24 และ 50 มีเนื้อที่ 104,549 ไร 1.95 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย P-IIIs/P-IIs ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลาง/เหมาะสมดี
ในการทํานา มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 41
และ 42 มีเนื้อที่ 40,270 ไร 0.75 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย P-IIIw ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลางในการทํานา
เนื่องจากมีขอจํากัดในการปลูกขาว ขอจํากัดดังกลาว ไดแก การเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา มี
ผลเกี่ยวเนื่องมาจากดินขาดคุณสมบัติในการเก็บกักน้ํา เชน เปนดินเนื้อหยาบ มีการระบายน้ํา
ดีหรือมากเกินไปหรือสภาพพื้นที่ลาดเอียงมากเกินไป จนไมสามารถรักษาน้ําไวบนผิวดินได
หรือเปนพื้นที่ที่ไมราบเรียบ ทําใหดินอุมน้ําหรือกักเก็บน้ําไดไมดีเทาที่ควร ขาวอาจขาด
แคลนน้ําได ในตอนปลายฤดูหรือในระยะที่ฝนทิ้งชวงนานๆ การปรับปรุงแกไข ควรมีการใส
ปุยอินทรียตางๆ เชน ปุยคอก ปุยหมัก ฯลฯ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติในการอุมน้ําของดินใหดี
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-

-

-

-

ขึ้น สวนดานการใสปุยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช ควรใสในระยะเวลาและอัตราสวนที่เหมาะ
สม ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 45 มีเนื้อที่ 28,944 ไร 0.54 เปอรเซ็นต
ชั้นความเหมาะสมยอย P-IIIw/P-IIs ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลาง/ความ
เหมาะสมดีในการทํานา มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวย
แผนที่ดินที่ 47 มีเนื้อที่ 3,387 ไร 0.06 เปอรเซ็นต
ชั้นความเหมาะสมยอย P-IIIsw ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลางในการทํานา
เนื่องจากมีขอจํากัดในการปลูกขาว ขอจํากัดดังกลาว ไดแก การที่ดินมีเนื้อดินบนไมคอย
เหมาะสม คือ ดินชั้นบนลึก 0-30 เซนติเมตร เปนดินรวนปนทรายและเสี่ยงตอการขาดแคลน
น้ํา มีผลเกี่ยวเนื่องมาจากดินขาดคุณสมบัติในการเก็บกักน้ํา เชน เปนดินเนื้อหยาบ มีการ
ระบายน้ําดีหรือมากเกินไปหรือสภาพพื้นที่ลาดเอียงมากเกินไป จนไมสามารถรักษาน้ําไวบน
ผิวดินไดหรือเปนพื้นที่ที่ไมราบเรียบ ทําใหดินอุมน้ําหรือกักเก็บน้ําไดไมดีเทาที่ควร ขาวอาจ
ขาดแคลนน้ําได ในตอนปลายฤดูหรือในระยะที่ฝนทิ้งชวงนานๆ นอกจากนี้ ดินยังมีความ
อุดมสมบูรณคอนขางต่ํา การปรับปรุงแกไข ควรมีการใสปุยอินทรียตางๆ เชน ปุยคอก ปุย
หมักฯ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติในการอุมน้ําของดินใหดีขึ้น สวนดานการใสปุยเคมีเพื่อเพิ่ม
ธาตุอาหารพืช ควรใสในระยะเวลาและอัตราสวนที่เหมาะสม ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 44 มี
เนื้อที่ 114,204 ไร 2.12 เปอรเซ็นต
ชั้นความเหมาะสมยอย P-I/P-IIIsw ที่ดินในชั้นยอยนี้มีความเหมาะสมดีมาก/เหมาะสมปาน
กลางสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผน
ที่ดินที่ 39 มีเนื้อที่ 22,989 ไร 0.43 เปอรเซ็นต
ชั้นความเหมาะสมยอย P-IIIsw/P-IIIw ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลางในการ
ทํานา มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 46 มีเนื้อ
ที่ 12,414 ไร 0.23 เปอรเซ็นต
ชั้นความเหมาะสมยอย P-IIIsg ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลางในการทํานา
เนื่องจากมีขอจํากัดในการปลูกขาว ขอจํากัดดังกลาว ไดแก การที่ดินมีเนื้อดินบนไมคอย
เหมาะสม คือ ดินชั้นบนลึก 0-30 เซนติเมตร เปนดินรวนปนทราย ทําใหดินอุมน้ําหรือกักเก็บ
น้ําไดไมดีเทาที่ควร ขาวอาจขาดแคลนน้ําไดบาง ในตอนปลายฤดูหรือในระยะที่ฝนทิ้งชวง
นานๆ นอกจากนี้ ดินยังมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ําและมีปริมาณกอนลูกรัง กอนกรวด
หรือเศษหิน เฉลี่ยภายในความลึก 0-30 เซนติเมตร 15-40 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร การปรับ
ปรุงแกไข ควรมีการใสปุยอินทรียตางๆ เชน ปุยคอก ปุยหมัก ฯ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติใน
การอุมน้ําของดินใหดีขึ้น สวนดานการใสปุยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช ควรใสในระยะเวลา
และอัตราสวนที่เหมาะสม ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 18 มีเนื้อที่ 10,368 ไร 0.19 เปอรเซ็นต
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- ชั้นความเหมาะสมยอย P-IIIsg/P-IIs ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลาง/เหมาะดีใน
การทํานา มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 43 มี
เนื้อที่ 24,759 ไร 0.46 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย P-Vt ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชทํานา เนื่องจากมีขอ
จํากัดที่รุนแรงมาก เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงหรือมีลักษณะที่ยากในการที่จะกัก
เก็บน้ําไวทํานาได ที่ดินเหลานี้ไมควรที่จะนํามาใชทํานา ควรใชปลูกพืชอยางอื่นจะเหมาะสม
กวา ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 8, 9, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117 118
และ 119 มีเนื้อที่ 3,554,456 ไร 66.10 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย P-IIIs/Vt ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลาง/ไมเหมาะสม
ในการทํานา มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่
84, 85 และ 87 มีเนื้อที่ 27,718 ไร 0.52 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย P-Vt/P-IIs ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมเหมาะสม/เหมาะสมดีในการทํานา มี
ขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 55 มีเนื้อที่ 2,590
ไร 0.05 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย P-Vt/P-IIIs ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมเหมาะสม/เหมาะสมปานกลางในการ
ทํานา มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 88 มีเนื้อ
ที่ 52,339 ไร 0.97 เปอรเซ็นต
แหลงน้ํา (river, canal, stream, pond: W) มีเนื้อที่ 39,511 ไร 0.73 เปอรเซ็นต
ที่อยูอาศัย มีเนื้อที่ 11,510 ไร 0.21 เปอรเซ็นต
รวม 5,379,681 ไร 100.00 เปอรเซ็นต
5.3.2 การจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชไร
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIf ที่ดินในชั้นยอยนี้มีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชไร มีขอจํากัด
อยูบางแตไมรุนแรงนัก คือ พืชไรจะไดรับความเสียหายจากน้ําทวม จะมีอยูประมาณ 1 ครั้ง
ในรอบ 5 ป ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 8 มีเนื้อที่ 18,054 ไร 0.34 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIm ที่ดินในชั้นยอยนี้มีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชไร มีขอ
จํากัดอยูบางแตไมรุนแรงนัก คือ พืชไรจะไดรับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ําในชวงฤดู
เพาะปลูก การปรับปรุงแกไข ควรจัดหาแหลงน้ําสํารองไวเมื่อพืชตองการ ไดแก หนวยแผนที่
ดินที่ 96 102 และ 113 มีเนื้อที่ 38,293 ไร 0.72 เปอรเซ็นต
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- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIn ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชไร มีขอ
จํากัดอยูบางแตไมรุนแรงนัก สามารถแกไขไดโดยวิธีการธรรมดา ขอจํากัดดังกลาว ไดแก
การที่ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ซึ่งสามารถปรับปรุงแกไขไดโดยการใสปุย
อินทรียตางๆ เชน ปุยคอก ปุยหมัก ลงไปในดิน ซึ่งนอกจากจะชวยปรับปรุงคุณสมบัติทาง
กายภาพของดินใหดีขึ้นแลว ยังเปนการเพิ่มธาตุอาหารพืชบางอยางอีกดวย ไดแก หนวยแผน
ที่ดินที่ 104 มีเนื้อที่ 9,433 ไร 0.18 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIm/N-IIn ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชไร มี
ขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 118 มีเนื้อที่ 2,629
ไร 0.05 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIt ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมดีในการปลูกพืชไร มีขอจํากัด
อยูบางแตไมรุนแรงนัก สามารถแกไขไดโดยวิธีการธรรมดา ขอจํากัดดังกลาว ไดแก การที่
ดินมีสภาพเปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต นอกจากจะมีการใส
ปุยอินทรียและปุยเคมีดังกลาวมาแลว ควรเตรียมพื้นที่และปลูกพืชตามแนวระดับขวางความ
ลาดเทของพื้นที่ เพื่อเปนการปองกันการชะลางพังทลายที่จะเกิดขึ้น ไดแก หนวยแผนที่ดินที่
48, 49 และ 52 มีเนื้อที่ 252,256 ไร 4.69 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIIce ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกพืชไร
เนื่องจากมีขอจํากัดในระดับที่รุนแรงปานกลาง เกี่ยวการที่ดินมีชั้นดานแข็งที่ความลึกของ
25-50 ซม. และมีการกรอนของดินปานกลาง การปรับปรุงแกไข นอกจากจะมีการใสปุย
อินทรียและปุยเคมีดังกลาวมาแลว ควรเตรียมพื้นที่และปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาด
เทของพื้นที่ เพื่อเปนการปองกันการชะลางพังทลายที่จะเกิดขึ้น ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 99 มี
เนื้อที่ 14,062 ไร 0.26 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIIce/N-IIm ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลาง/เหมาะสม
ดีในการปลูกพืชไร มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่
ดินที่ 105 มีเนื้อที่ 24,606 ไร 0.46 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIIg ที่ดินในชั้นยอยนี้มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกพืชไร
เนื่องจากมีขอจํากัดในระดับที่รุนแรงปานกลาง
เกี่ยวกับดินมีปริมาณกอนกรวดกอนหิน
ปะปนอยูในเนื้อดินในระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร ปริมาณ 15-40 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร
การปรับปรุงแกไขปญหาดินมีกอนกรวดกอนหินปะปนทําไดยาก ไดแก หนวยแผนที่ดินที่
56, 57, 60, 61, 64, 100, 101 และ 103 มีเนื้อที่ 361,478 ไร 6.72 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIIg/N-IIn ที่ดินในชั้นยอยนี้มีความเหมาะสมปานกลาง/เหมาะสมดี
ในการปลูกพืชไร มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดิน

121
ที่ 107 มีเนื้อที่ 6,131 ไร 0.11 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIIs ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกพืชไร
เนื่องจากมีขอจํากัดในระดับที่รุนแรงปานกลางเกี่ยวกับดินมีเนื้อดินบนไมคอยเหมาะสม คือ
เปนดินรวนปนทราย ทําใหดินอุมน้ําหรือกักเก็บน้ําไดไมดีเทาที่ควร การปรับปรุงแกไขควรมี
การใสปุยอินทรียตางๆ เชน ปุยคอก ปุยหมัก ฯลฯ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติในการอุมน้ําของ
ดินใหดีขึ้น สวนดานการใสปุยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช ควรใสในระยะเวลาและอัตราสวน
ที่เหมาะสม ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 9, 51, 58, 59, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 90,
91, 95 และ 98 มีเนื้อที่ 808,172 ไร 15.03 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIIs/N-IIIg ที่ดินในชั้นยอยนี้มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับ
ปลูกพืชไร มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 77 มี
เนื้อที่ 928 ไร 0.02 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIIg/N-IIIs ที่ดินในชั้นยอยนี้มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับ
ปลูกพืชไร มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 106
มีเนื้อที่ 44,446 ไร 0.83 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIt/N-IIIs ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมดี/เหมาะสมปานกลาง
ในการปลูกพืชไร มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดิน
ที่ 53 และ 54 มีเนื้อที่ 416,141 ไร 7.74 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIIsg ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกพืชไร
เนื่องจากมีขอจํากัดในระดับที่รุนแรงปานกลางเกี่ยวกับดินมีเนื้อดินบนไมคอยเหมาะสม คือ
เปนดินรวนปนทรายและมีปริมาณกอนลูกรัง กอนกรวดหรือเศษหิน 15-40 เปอรเซ็นตโดย
ปริมาตร ทําใหดินอุมน้ําหรือกักเก็บน้ําไดไมดีเทาที่ควร การปรับปรุงแกไขควรมีการใสปุย
อินทรียตางๆ เชน ปุยคอก ปุยหมัก ฯลฯ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติในการอุมน้ําของดินใหดีขึ้น
สวนดานการใสปุยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช ควรใสในระยะเวลาและอัตราสวนที่เหมาะสม
ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 109, 110, 112 และ 115 มีเนื้อที่ 170,506 ไร 3.16 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIIsg/N-IIm ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลาง/เหมาะสม
ดีในการปลูกพืชไร มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่
ดินที่ 117 มีเนื้อที่ 20,599 ไร 0.38 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIIsg/N-IIn ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลาง/เหมาะสม
ดีในการปลูกพืชไร มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่
ดินที่ 116 มีเนื้อที่ 26,629 ไร 0.49 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IVs ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมคอยเหมาะสมในการปลูกพืชไร เนื่องจาก
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มีขอจํากัดในระดับที่รุนแรงเกี่ยวกับดินมีเนื้อดินบนไมคอยเหมาะสม คือ เปนดินทรายหรือ
ดินทรายปนดินรวน ทําใหดินอุมน้ําหรือกักเก็บน้ําไดไมดีเทาที่ควร การปรับปรุงแกไขควรมี
การใสปุยอินทรียตางๆ เชน ปุยคอก ปุยหมัก ฯลฯ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติในการอุมน้ําของ
ดินใหดีขึ้น สวนดานการใสปุยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช ควรใสในระยะเวลาและอัตราสวน
ที่เหมาะสม ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 62, 63 และ 108 มีเนื้อที่ 94,479 ไร 1.75 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIIs/N-IIIg/N-IVs ที่ดินในชั้นยอยนี้มีความเหมาะสมปานกลาง/ไม
คอยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก
หนวยแผนที่ดินที่ 80 มีเนื้อที่ 13,770 ไร 0.26 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIIs/N-IVs ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลาง/ไมคอย
เหมาะสมในการปลูกพืชไร มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวย
แผนที่ดินที่ 76 มีเนื้อที่ 5,196 ไร 0.10 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IVs/N-IIIs ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมคอยเหมาะสม/เหมาะสมปานกลาง
ในการปลูกพืชไร มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดิน
ที่ 83 มีเนื้อที่ 5,449 ไร 0.10 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IVsc ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมคอยเหมาะสมในการปลูกพืชไร เนื่องจาก
มีขอจํากัดในระดับที่รุนแรงเกี่ยวกับดินมีเนื้อดินบนไมคอยเหมาะสม คือ เปนดินทรายหรือ
ดินทรายปนดินรวนและพบชั้นดานแข็งภายในความลึก 15-25 เซนติเมตร ทําใหดินอุมน้ํา
หรือกักเก็บน้ําไดไมดีเทาที่ควร การปรับปรุงแกไขควรมีการใสปุยอินทรียตางๆ เชน ปุยคอก
ปุยหมัก ฯลฯ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติในการอุมน้ําของดินใหดีขึ้น สวนดานการใสปุยเคมีเพื่อ
เพิ่มธาตุอาหารพืช ควรใสในระยะเวลาและอัตราสวนที่เหมาะสม ไดแก หนวยแผนที่ดินที่
65, 66 และ 93 มีเนื้อที่ 113,498 ไร 2.11 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIIg/N-IVsc ที่ดินในชั้นยอยนี้มีความเหมาะสมปานกลาง/ไมคอย
เหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก
หนวยแผนที่ดินที่ 81 มีเนื้อที่ 9,701 ไร 0.18 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIIs/N-IVsc ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลาง/ไมคอย
เหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก
หนวยแผนที่ดินที่ 94 มีเนื้อที่ 3,617 ไร 0.07 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IVsc/N-IVs ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร
มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 92 มีเนื้อที่
27,235 ไร 0.51 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-Vf ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมเหมาะสมในการปลูกพืชไร เนื่องจากพืชที่

123
ปลูกจะไดรับความเสียหายจากการถูกน้ําทวมเปนประจําทุกป ในปจจุบันพื้นที่เหลานี้ใชทํา
นามีการทําคันนาเพื่อกักเก็บน้ํา ทําใหน้ําทวมขังในระหวางฤดูการเพาะปลูก การจะใชที่ดิน
ปลูกพืชไร ควรปลูกในชวงกอนหรือหลังฤดูเพาะปลูกไปแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 และ 50 มีเนื้อที่ 1,691,557 ไร 31.42
เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIt/N-Vf ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมดี/ไมเหมาะสมในการ
ปลูกพืชไร มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 55 มี
เนื้อที่ 2,590 ไร 0.05 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-Vf/N-IIIg ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมเหมาะสม/เหมาะสมปานกลางใน
การปลูกพืชไร มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่
85 มีเนื้อที่ 6,345 ไร 0.12 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-IIIs/N-Vf ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลาง/ไมเหมาะ
สมในการปลูกพืชไร มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่
ดินที่ 88 มีเนื้อที่ 52,339 ไร 0.97 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-Vf/N-IIIs ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมเหมาะสม/เหมาะสมปานกลางใน
การปลูกพืชไร มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่
84 และ 87 มีเนื้อที่ 21,373 ไร 0.40 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย N-Vt ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมเหมาะสมในการปลูกพืชไร เนื่องจากมีขอ
จํากัดในระดับที่รุนแรงมากเกี่ยวกับดินมีสภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเปนเนินเขาหรือภูเขา
และมีความลาดชันมากกวา 20 เปอรเซ็นต ที่ดินบริเวณนี้ถานํามาใชปลูกพืชไรจะทําใหเกิดผล
เสียแกระบบนิเวศนอยางมากมาย จึงไมควรนํามาใชปลูกพืชเศรษฐกิจใดๆ ควรรักษาไวให
เปนปาธรรมชาติ เพื่อเปนแหลงตนน้ําลําธารและควรปลูกปาขึ้นทดแทนบริเวณที่ถูกโคนถาง
ไปแลวดวย แตถามีความจําเปนตองใชพื้นที่ปลูกพืชไร ซึ่งอาจทําใหผิวหนาดินถูกชะลางพัง
ทลายไดงายระบบการอนุรักษดินและน้ําตางๆ จําเปนตองนํามาใช เชน การไถพรวนและปลูก
พืชตามแนวระดับขวางความลาดชันของพื้นที่ ปลูกพืชสลับ ปลูกพืชคลุมเปนตน ซึ่งจะชวย
ลดการชะลางพังทลายหนาดินใหนอยลงได ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 119 มีเนื้อที่ 1,067,148
ไร 19.84 เปอรเซ็นต
แหลงน้ํา (river, canal, stream, pond: W) มีเนื้อที่ 39,511 ไร 0.73 เปอรเซ็นต
ที่อยูอาศัย มีเนื้อที่ 11,510 ไร 0.21 เปอรเซ็นต
รวม
5,379,681 ไร 100.00 เปอรเซ็นต
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5.3.3 การจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับไมผล
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-I ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมดีมากในการปลูกไมผล ไดแก
หนวยแผนที่ดินที่ 48, 49, 52, 102 และ 104 มีเนื้อที่ 263,873 ไร 4.91 เปอรเซ็นต -866 .02
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IIf ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมดีในการปลูกไมผล มีขอจํากัด
คือ ไมผลอาจจะไดรับความเสียหายเนื่องจากมีน้ําทวมมากกวา 1 ครั้งในรอบ 25 ป การปรับ
ปรุงแกไขควรมีการปรับสภาพพื้นที่ เพื่อใหปองกันน้ําทวมขังและควรใสปุยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุ
อาหารพืช นอกจากนี้ ควรมีการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมักควบคูไปดวย เพื่อชวย
ปรับปรุงคุณสมบัติของดินในการอุมน้ําและยังชวยปรับปรุงโครงสรางของดินใหดีขึ้นดวย ได
แก หนวยแผนที่ดินที่ 8 มีเนื้อที่ 18,054 ไร 0.34 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IIn ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมดีในการปลูกไมผล มีขอ
จํากัดอยูบาง แตสามารถแกไขไดงายโดยวิธีการจัดการที่ปฏิบัติกันอยูทั่วๆ ไป ขอจํากัดดัง
กลาว ไดแก การที่ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําหรือคอนขางต่ํา การปรับปรุงแก
ไขควรมีการใสปุยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช นอกจากนี้ ควรมีการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก
ปุยหมักควบคูไปดวย เพื่อชวยปรับปรุงคุณสมบัติของดินในการอุมน้ําและยังชวยปรับปรุง
โครงสรางของดินใหดีขึ้นดวย ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 58, 69, 72, 74, 78, 79, 90 95 และ 96
มีเนื้อที่ 425,128 ไร 7.92 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IIIc ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกไมผล
เนื่องจากจะพบชั้นดานแข็งที่ความลึกของ 50-100 เซ็นติเมตร รากพืชไมสามารถหรือยากตอ
การชอนไชหาอาหาร เพื่อนํามาหลอเลี้ยงลําตนสําหรับสรางผลผลิตได การปรับปรุงแกไข
ควรมีการใสปุยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช นอกจากนี้ ควรมีการใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุย
หมักควบคูไปดวย เพื่อชวยปรับปรุงคุณสมบัติของดินในการอุมน้ําและยังชวยปรับปรุงโครง
สรางของดินใหดีขึ้นดวย ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 113 มีเนื้อที่ 35,243 ไร 0.66 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IIIc/F-I ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลาง/เหมาะสมดีใน
การปลูกไมผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่
118 มีเนื้อที่ 2,629 ไร 0.05 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IIIg ที่ดินในชั้นยอยนี้มีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกไมผล
เนื่องจากมีขอจํากัดในระดับที่รุนแรงปานกลาง
เกี่ยวกับดินมีปริมาณกอนกรวดกอนหิน
ปะปนอยูในเนื้อดินในระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร ปริมาณ 15-40 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร
การปรับปรุงแกไขปญหาดินมีกอนกรวดกอนหินปะปนกระทําไดยาก วิธีการปรับปรุงแกไข
คลายกับที่ไดกลาวมาแลวขางตน ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 59, 70, 73, 98 และ 107 มีเนื้อที่
82,594 ไร 1.52 เปอรเซ็นต
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- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IIn/F-IIIg ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมดี/เหมาะสมปานกลาง
ในการปลูกไมผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดิน
ที่ 75 และ 91 มีเนื้อที่ 113,399 ไร 2.10 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IIIs ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมปานกลางในการปลูกไมผล
เนื่องจากมีขอจํากัดในระดับที่รุนแรงปานกลาง คือ มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนหยาบ การปรับ
ปรุงแกไขทําไดยาก วิธีการปรับปรุงแกไขคลายกับที่ไดกลาวมาแลวขางตน ไดแก หนวยแผน
ที่ดินที่ 9, 51, 67 และ 71 มีเนื้อที่ 194,048 ไร 3.62 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-I/F-IIIs ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมดีมาก/เหมาะสมปาน
กลางในการปลูกไมผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผน
ที่ดินที่ 53 และ 54 มีเนื้อที่ 416,141 ไร 7.74 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IVc ที่ดินในชั้นยอยนี้ไมคอยเหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล เนื่อง
จากมีขอจํากัดที่รุนแรงเกี่ยวกับการที่เปนดินตื้นถึงชั้นดานแข็ง มีกรวด เศษหินและกอนหิน
ปะปนอยูในเนื้อดินภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดินทําใหขัดขวางการชอนไชของ
รากพืช ยากตอการทําเขตกรรมและยังเปนการลดปริมาณของเนื้อดินที่เปนแหลงธาตุอาหาร
และน้ําแกพืชที่จะปลูกอีกดวย จึงไมเหมาะที่จะนํามาใชในการเกษตร ควรปลอยไวเปนปา
ธรรมชาติเพื่อเปนแหลงตนน้ําลําธาร ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 99 มีเนื้อที่ 14,062 ไร 0.26
เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IVc/F-I ที่ดินในชั้นยอยนี้ไมคอยเหมาะสม/เหมาะสมดีมากสําหรับ
การปลูกไมผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่
105 มีเนื้อที่ 24,606 ไร 0.46 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IVg ที่ดินในชั้นยอยนี้ไมคอยเหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล เนื่อง
จากมีขอจํากัดที่รุนแรงเกี่ยวกับการที่มีกอนกรวดกอนหินปะปนอยูในเนื้อดินประมาณ 40-80
เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ภายในความลึก 75 เซนติเมตรจากผิวดิน ทําใหขัดขวางการชอนไช
ของรากพืช ยากตอการทําเขตกรรมและยังเปนการลดปริมาณของเนื้อดินที่เปนแหลงธาตุ
อาหารและน้ําแกพืชที่จะปลูกอีกดวย การปรับปรุงแกไขเพื่อปลูกไมผล อาจจะทําไดโดยการ
ขุดหลุมปลูกใหใหญและลึกเปนพิเศษ ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 56, 57, 60, 61, 64, 100, 101,
103, 109, 110, 112 และ 115 มีเนื้อที่ 531,984 ไร 9.88 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IIn/F-IVg ที่ดินในชั้นยอยนี้ เหมาะสมดี/ไมคอยเหมาะสมสําหรับ
การปลูกไมผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่
77 มีเนื้อที่ 928 ไร 0.02 เปอรเซ็นต
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- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IVg/F-I ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมคอยเหมาะสม/เหมาะสมดีมากสําหรับ
การปลูกไมผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่
116 มีเนื้อที่ 26,629 ไร 0.49 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IVg/F-IIIc ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมคอยเหมาะสม/เหมาะสมปานกลาง
สําหรับการปลูกไมผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผน
ที่ดินที่ 116 มีเนื้อที่ 20,599 ไร 0.38 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IVg/F-IIIg ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมคอยเหมาะสม/เหมาะสมปานกลาง
สําหรับการปลูกไมผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผน
ที่ดินที่ 116 มีเนื้อที่ 44,446 ไร 0.83 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IVs ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมคอยเหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล เนื่อง
จากมีขอจํากัดที่รุนแรง คือ มีเนื้อดินเปนพวกดินทราย การปรับปรุงแกไขทําไดยาก วิธีการ
ปรับปรุงแกไขคลายกับที่ไดกลาวมาแลวขางตน ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 62, 63 และ 108 มี
เนื้อที่ 94,479 ไร 1.75 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IVs/F-IIIs ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมคอยเหมาะสม/เหมาะสมปานกลาง
สําหรับการปลูกไมผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผน
ที่ดินที่ 83 มีเนื้อที่ 5,449 ไร 0.10 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IIn/F-IVg/F-IVs ที่ดินในชั้นยอยนี้ เหมาะสมดี/ไมคอยเหมาะสม/ไม
คอยเหมาะสําหรับการปลูกไมผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก
หนวยแผนที่ดินที่ 80 มีเนื้อที่ 13,770 ไร 0.26 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IIn/F-IVs ที่ดินในชั้นยอยนี้ เหมาะสมดี/ไมคอยเหมาะสมสําหรับ
การปลูกไมผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่
76 มีเนื้อที่ 5,196 ไร 0.10 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-Vf ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมเหมาะสมที่จะใชปลูกไมผล เนื่องจากมีขอ
จํากัดเกี่ยวกับน้ําทวมขังเปนประจําในฤดูเพาะปลูก
อาจทําใหพืชไดรับความเสียหายได
ปจจุบัน พื้นที่เหลานี้ใชทํานาอยูแลว ถาจะเปลี่ยนมาใชปลูกไมผล ตองมีการเตรียมและจัด
การระบบการปองกันน้ําทวมและการระบายน้ําของดินเปนกรณีพิเศษ แตทางที่ดี ควรใชที่ดิน
ทํานาอยางเดิมจะเหมาะสมกวา ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 และ 50 มีเนื้อที่ 1,691,557 ไร 31.42 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-I/F-Vf ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมดีมาก/ไมเหมาะสมที่จะ
ใชปลูกไมผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่

127
55 มีเนื้อที่ 2,590 ไร 0.05 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IIn/F-Vf ที่ดินในชั้นยอยนี้ มีความเหมาะสมดี/ไมเหมาะสมที่จะใช
ปลูกไมผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 88 มี
เนื้อที่ 52,339 ไร 0.97 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-Vf/F-IIn ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมเหมาะสม/เหมาะสมดีที่จะใชปลูกไม
ผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 84 มีเนื้อที่
1,081 ไร 0.02 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-Vf/F-IIIg ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมเหมาะสม/เหมาะสมปานกลางที่จะ
ใชปลูกไมผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่
87 มีเนื้อที่ 20,292 ไร 0.38 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-Vf/F-IVg ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมเหมาะสม/ไมคอยเหมาะสมที่จะใช
ปลูกไมผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 85 มี
เนื้อที่ 6,345 ไร 0.12 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-Vsc ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมเหมาะสมในการปลูกไมผล เนื่องจากมีขอ
จํากัดในระดับที่รุนแรงมากเกี่ยวกับเนื้อดินในระดับความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เปน
พวกดินทรายและพบชั้นดานแข็งในระดับความลึก 25 เซนติเมตรจากผิวดิน ถาจําเปนตองนํา
มาใชปลูกไมผล ตองมีการเตรียมและจัดการระบบการอนุรักษดินและน้ําเปนกรณีพิเศษ ได
แก หนวยแผนที่ดินที่ 65, 66 และ 93 มีเนื้อที่ 113,498 ไร 2.11 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IIIs/F-Vsc ที่ดินในชั้นยอยนี้ เหมาะสมปานกลาง/ไมเหมาะสมใน
การปลูกไมผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่
94 มีเนื้อที่ 3,617 ไร 0.07 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-IVg/F-Vsc ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมคอยเหมาะสม/ไมเหมาะสมในการ
ปลูกไมผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 81 มี
เนื้อที่ 9,701 ไร 0.18 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-Vsc/F-IVs ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมเหมาะสม/ไมคอยเหมาะสมในการ
ปลูกไมผล มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 81 มี
เนื้อที่ 27,235 ไร 0.51 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย F-Vt ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมเหมาะสมในการปลูกไมผล เนื่องจากมีขอ
จํากัดในระดับที่รุนแรงมากเกี่ยวกับดินมีสภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเปนเนินเขาหรือภูเขา
และมีความลาดชันมากกวา 50 เปอรเซ็นต ที่ดินบริเวณนี้ถานํามาใชปลูกไมผลจะทําใหเกิดผล
เสียแกระบบนิเวศนอยางมากมาย จึงไมควรนํามาใชปลูกพืชเศรษฐกิจใดๆ ควรรักษาไวให
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เปนปาธรรมชาติ เพื่อเปนแหลงตนน้ําลําธารและควรปลูกปาขึ้นทดแทนบริเวณที่ถูกโคนถาง
ไปแลวดวย ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 119 มีเนื้อที่ 1,067,148 ไร 19.84 เปอรเซ็นต
แหลงน้ํา (river, canal, stream, pond: W) มีเนื้อที่ 39,511 ไร 0.73 เปอรเซ็นต
ที่อยูอาศัย มีเนื้อที่ 11,510 ไร 0.21 เปอรเซ็นต
รวม
5,379,681 ไร 100.00 เปอรเซ็นต
5.3.4 การจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับทําทุงหญาเลี้ยงสัตว
- ชั้นความเหมาะสมของที่ดิน L-I ที่ดินในชั้นนี้ มีความเหมาะสมในการปลูกหญา เพื่อทําเปน
ทําทุงหญาเลี้ยงสัตว เนื่องจากไมมีขอจํากัดที่รุนแรงใดๆ ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 8, 9, 48,
49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117 และ 118 มีเนื้อที่ 2,442,862 ไร 45.43
เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย L-IIf ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมคอยเหมาะสมในการทําทุงหญาเลี้ยงสัตว
เพราะมีขอจํากัดที่รุนแรงจนทําใหเสี่ยงตอการลมเหลว ที่จะพึงมีในอนาคต ถาไมจําเปนแลว
ไมควรนํามาใชทําทุงหญาเลี้ยงสัตว ขอจํากัดดังกลาว ไดแก การที่มีน้ําทวมขังในฤดูฝนเปน
เวลานานประมาณ 3-5 เดือน จนเปนเหตุทําใหหญาตายหรือเสียหายอยางรุนแรงได ไดแก
หนวยแผนที่ดินที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 และ 50 มีเนื้อ
ที่ 1,691,557 ไร 31.42 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย L-I/L-IIf ที่ดินในชั้นยอยนี้ เหมาะสม/ไมคอยเหมาะสมในการทําทุง
หญาเลี้ยงสัตว มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่
55 และ 88 มีเนื้อที่ 54,929 ไร 1.02 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย L-IIf/L-I ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมคอยเหมาะสม/เหมาะสมในการทําทุง
หญาเลี้ยงสัตว มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่
84 85 และ 87 มีเนื้อที่ 27,718 ไร 0.52 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย L-IIg ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมคอยเหมาะสมในการทําทุงหญาเลี้ยงสัตว
เพราะมีขอจํากัดที่รุนแรง ขอจํากัดดังกลาว ไดแก การที่ปริมาณกอนลูกรัง กอนกรวดหรือ
เศษหิน 40-80 เปอรเซ็นตโดยปริมาตรภายในความลึก 30 เซนติเมตรจากผิวดิน ทําใหขัด
ขวางการชอนไชของรากพืช ยากตอการทําเขตกรรมและยังเปนการลดปริมาณของเนื้อดินที่
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เปนแหลงธาตุอาหารและน้ําแกพืชที่จะปลูกอีกดวย ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 53 และ 54 มี
เนื้อที่ 75,347 ไร 2.25 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย L-IIg/L-I ที่ดินในชั้นยอยนี้ ไมคอยเหมาะสม/เหมาะสมในการทําทุง
หญาเลี้ยงสัตว มีขอจํากัดและการปรับปรุงแกไขดังไดกลาวมาแลว ไดแก หนวยแผนที่ดินที่
106 มีเนื้อที่ 44,446 ไร 0.83 เปอรเซ็นต
- ชั้นความเหมาะสมยอย L-IIIt ที่ดินในชั้นยอยนี้ไมเหมาะสมที่จะใชทําทุงหญาเลี้ยงสัตว เนื่อง
จากมีขอจํากัดที่รุนแรงมากเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก มีความลาดชันมากกวา
35 เปอรเซ็นต จนยากที่สัตวจะปนขึ้นไปกินหญา และถาจะทําเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว จะตองมี
การควบคุมจํานวนสัตวตอหนึ่งหนวยพื้นที่อยางเขมงวดและมีวิธีการอนุรักษดินและน้ําที่
เหมาะสมกอนที่จะปลอยใหสัตวขึ้นไปกินหญา อยางไรก็ดี สภาพพื้นที่เชนนี้ ควรคงสภาพไว
ใหเปนปาธรรมชาติหรือถาปาถูกทําลายไปแลว ควรปลูกปาขึ้นทดแทน ไดแก หนวยแผนที่
ดินที่ 119 มีเนื้อที่ 1,067,148 ไร 19.84 เปอรเซ็นต
แหลงน้ํา (river, canal, stream, pond: W) มีเนื้อที่ 39,511 ไร 0.73 เปอรเซ็นต
ที่อยูอาศัย มีเนื้อที่ 11,510 ไร 0.21 เปอรเซ็นต
รวม
5,379,681 ไร 100.00 เปอรเซ็นต
5.4 ความเหมาะสมของดินตามประเภทของดินชนิดตางๆ สําหรับพืชเศรษฐกิจ จังหวัดกําแพงเพชร แสดง
ไวในตารางที่ 3 และ สรุปความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ จังหวัดกําแพงเพชร แสดงไว
ในตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 แสดงการจัดความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ ตามสภาพปจจุบัน
และตามศักยภาพ จังหวัดกําแพงเพชร
หนวย
ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชตางๆ
เนื้อที่
แผนที่ดิน สัญลักษณ
ขาว
พืชไร
ไมผล ทุงหญาเลี้ยงสัตว ไร
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

AC
Cn
Cs
Pm
Rb
Sb
Sa
Tm
Tm-s
Cr
Hd
Lp
Ms
Np
Pic
Nn
On
Ph
Pn
Re
Re-al
Tt
Ub
Cr&Hd
Cr/Ms
Cr&Lp
Cr&Np
Cr&Ph
Hd/Pm
Hd&Np
Hd/Ms
Hd/Lp
Hd&Sb
Lp/Ms
Ms/Hd/Np
Np/Ms
Np/Pb
Rb&Hd
Re&Db
Re&Lp
On&Lp
Pb
Pb-fsi
Pb&Pb-fsi
Pb-fsi/Ms

IIf
I
IIn
I
I
I
IIn
Vt
Vt
IIn
I
IIs
IIs
I
IIn
IIsn
IIIsg
IIn
IIIs
IIIs
IIIs
IIsn
IIIs
IIn/I
IIn/IIs
IIn/IIs
IIn/I
IIn
I
I
I/IIs
I/IIs
I
IIs
IIs/I
I/IIs
I/IIIsw
I
IIIs/IIs
IIIs/IIs
IIIsg/IIs
IIIsw
IIIw
IIIsw/IIIw
IIIw/IIs

Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
IIf
IIIs
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf

Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
IIf
IIIs
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf

IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
I
I
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf
IIf

106,020
1,058
5,280
38,614
27,641
14,614
2,605
18,054
28,875
373,594
54,263
126,028
150,727
112,549
8,544
67,075
10,368
8,131
1,786
67,689
866
33,442
7,939
34,737
33,833
2,491
6,145
4,016
3,656
13,004
9,701
9,748
3,732
2,766
14,139
59,918
22,989
1,602
23,786
16,484
24,759
114,204
28,944
12,414
3,387

ตารางที่ 3 แสดงการจัดความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ ตามสภาพปจจุบัน

1.97
0.02
0.10
0.72
0.51
0.27
0.05
0.34
0.54
6.94
1.01
2.34
2.80
2.09
0.16
1.25
0.19
0.15
0.03
1.26
0.02
0.62
0.15
0.64
0.63
0.05
0.11
0.07
0.07
0.24
0.18
0.18
0.07
0.05
0.26
1.11
0.43
0.03
0.44
0.31
0.46
2.12
0.54
0.23
0.06
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และตามศักยภาพ จังหวัดกําแพงเพชร (ตอ)
หนวย
ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชตางๆ
แผนที่ดิน สัญลักษณ
ขาว
พืชไร
ไมผล ทุงหญาเลี้ยงสัตว
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
83
84
85
87
88
90
91
92
93
94
95
96

Kp
Kp-fl
Rn
Sg
Kp&Kp-fl
Kp&Kp-fl&Sg
Kp&Sg
Kp/Ms
Hy-us
Kb
Kt
Kt-md-g
Mr
MrC
Ng
Ng-md-g
Pp
Sk
Sk-md-g
Sp
Suk
Suk-md-g
Suk-col
Wn
Wn-md-g
Yt
Kt/Kt-md-g
Kt/Ng
Kt&Pp
Kt/Suk
Kt/Wn
Kt/Pp/Ng
Mr/Sk
Ng/Sp
Rn/Kt
Rn/Mr
Rn/Sp-md-g
Suk/Kt/Rn
Suk/Wn
Suk/Suk-md-g
Sk/Ng
Sk&Sk-md
Sp/Sk
Wn/Wn-md-g
Bg

Vt
Vt
IIIs
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt/IIs
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
IIIsVt
IIIs/Vt
IIIs/Vt
Vt/IIIs
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt

IIt
IIt
Vf
IIIs
IIt
IIt/IIIs
IIt/IIIs
IIt/Vf
IIIg
IIIg
IIIs
IIIs
IIIg
IIIg
IVs
IVs
IIIg
IVsc
IVsc
IIIs
IIIs
IIIs
IIIs
IIIs
IIIs
IIIs
IIIs
IIIs/IVs
IIIs/IIIg
IIIs
IIIs
IIIs/IIIg/IVs
IIIg/IVsc
IVs/IIIs
Vf/IIIs
Vf/IIIg
Vf/IIIs
IIIs/Vf
IIIs
IIIs
IVsc/IVs
IVsc
IIIs/IVsc
IIIs
IIm

I
I
Vf
IIIs
I
I/IIIs
I/IIIs
I/Vf
IVg
IVg
IIn
IIIg
IVg
IVg
IVs
IVs
IVg
Vsc
Vsc
IIIs
IIn
IIIg
IIIs
IIn
IIIg
IIn
IIn/IIIg
IIn/IVs
IIn/IVg
IIn
IIn
IIn/IVg/IVs
IVg/Vsc
IVs/IIIs
Vf/IIn
Vf/IVg
Vf/IIIg
IIn/Vf
IIn
IIn/IIIg
Vsc/IVs
Vsc
IIIs/Vsc
IIn
IIn

I
I
IIf
I
I
I
I
I/IIf
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IIf/I
IIf/I
IIf/I
I/IIf
I
I
I
I
I
I
I

เนื้อที่
ไร
209,204
34,929
26,269
116,028
8,123
268,410
147,731
2,590
177,685
21,265
134,450
18,353
21,878
61,926
62,554
20,668
13,610
41,342
5,617
31,573
169,900
43,358
17,572
92,952
5,456
1,739
47,235
5,196
928
4,644
7,472
13,770
9,701
5,449
1,081
6,345
20,292
52,339
8,974
66,164
27,235
66,539
3,617
4,131
866

ตารางที่ 3 แสดงการจัดความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชชนิดตางๆ ตามสภาพปจจุบัน
และตามศักยภาพ จังหวัดกําแพงเพชร (ตอ)

%
3.89
0.65
0.49
2.16
0.15
4.99
2.75
0.05
3.30
0.40
2.50
0.34
0.41
1.15
1.16
0.38
0.25
0.77
0.10
0.59
3.16
0.80
0.33
1.73
0.10
0.03
0.87
0.10
0.02
0.09
0.14
0.26
0.18
0.10
0.02
0.12
0.38
0.97
0.17
1.23
0.51
1.24
0.07
0.08
0.02
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หนวย
แผนที่ดิน สัญลักษณ
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
112
113
115
116
117
118
119

Ly
Ml
Ty
Ty-al
Tw
Tl
US2
Ml/Tw
Ty/Ly
Ty/US2
Cu
Ps
Ps-br
Ps-sh
US1
Ps-br/Ps/Ps-sh
Ps-br/US2
Ps-br/US1-al
US1-al/US2
SC

ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชตางๆ
ขาว
พืชไร
ไมผล ทุงหญาเลี้ยงสัตว
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt

IIIs
IIIce
IIIg
IIIg
IIm

IIIg
IVc
IVg
IVg
I

Vt

IIIg

IVg

Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt
Vt

IIn
IIIce/IIm
IIIg/IIIs
IIIg/IIn
IVs
IIIsg
IIIsg
IIIsg
IIm
IIIsg
IIIsg/IIn
IIIsg/IIm
IIm/IIn
Vt

I
IVc/I
IVg/IIIg
IIIg/I
IVs
IVg
IVg
IVg
IIIc
IVg
IVg/I
IVg/IIIc
IIIc/I
Vt

แหลงน้ํา (river, canal, stream, pond: W)
ที่อยูอาศัย U
รวม

I
I
I
I
I
I
I
I
IIg/I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IIIt

เนื้อที่
ไร

%

9,296
14,062
45,504
12,805
2,184
6,805
9,433
24,606
44,446
6,131
11,257
5,625
26,906
590
35,243
137,385
26,629
20,599
2,629
1,067,148

0.17
0.26
0.84
0.24
0.04
0.13
0.18
0.46
0.83
0.11
0.21
0.10
0.50
0.01
0.66
2.55
0.49
0.38
0.05
19.84

39,511

0.73

11,510

0.21

5,379,681

100.00
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ตารางที่ 4 สรุปความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ จังหวัดกําแพงเพชร
หนวย
ที่
1
2

3

4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14

ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ
หนวยแผนที่
เนื้อที่
ขาว
พืชไร
ไมผล
ทุงหญาเลี้ยงสัตว
ไร
เปอรเซ็นต
เหมาะสมดีมาก
ไมเหมาะสม
ไมเหมาะสม
ไมคอยเหมาะสม 2, 4, 5, 6, 12, 15,
270,733
5.03
31, 32, 35, 40
19.66
เหมาะสมดี
ไมเหมาะสม
ไมเหมาะสม
ไมคอยเหมาะสม 1, 3, 7, 10, 13, 14, 1,058,940
16, 17, 19, 23, 26,
27, 28, 29, 30, 33,
34, 36, 37, 38
6.73
เหมาะสมปานกลาง ไมเหมาะสม
ไมเหมาะสม
ไมคอยเหมาะสม 18, 20, 21, 22, 24, 361,884
39, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 50
ไมเหมาะสม
เหมาะสมดี
เหมาะสมดีมาก
เหมาะสม
48, 49, 52, 102,
263,873
4.91
104
ไมเหมาะสม
เหมาะสมดี
เหมาะสมดี
เหมาะสม
8 96
18,920
0.36
ไมเหมาะสม
เหมาะสมดี
เหมาะสมปานกลาง เหมาะสม
113, 118
37,872
0.71
ไมเหมาะสม เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมดี
เหมาะสม
58, 69, 72, 74, 78, 424,262
7.90
79, 90, 95
806,182
14.98
ไมเหมาะสม เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมปานกลาง เหมาะสม
9, 51, 53, 54, 59,
67, 70, 71, 73, 75,
91, 98, 107
11.49
ไมเหมาะสม เหมาะสมปานกลาง ไมคอยเหมาะสม
เหมาะสม
56, 57, 60, 61, 64, 618,808
77, 99, 100, 101,
103, 105, 109, 110,
112, 115, 116, 117
ไมเหมาะสม เหมาะสมปานกลาง ไมคอยเหมาะสม ไมคอยเหมาะสม 106
44,446
0.83
ไมเหมาะสม
ไมคอยเหมาะสม ไมคอยเหมาะสม
เหมาะสม
62, 63, 76, 80, 83, 118,894
2.21
108
ไมเหมาะสม
ไมคอยเหมาะสม
ไมเหมาะสม
เหมาะสม
65, 66, 81, 92, 93, 154,051
2.87
94
ไมเหมาะสม
ไมเหมาะสม
ไมเหมาะสม
ไมคอยเหมาะสม 55, 84, 85, 87, 88
82,647
1.54
ไมเหมาะสม
ไมเหมาะสม
ไมเหมาะสม
ไมเหมาะสม 119
1,067,148
19.84
แหลงน้ํา
39,511
0.73
ที่อยูอาศัย
11,510
0.21
5,379,681 100.00
รวม

134
6 ปญหาในการใชประโยชนที่ดินและแนวทางแกไข
6.1 ปญหาเรื่องน้ํา ถึงแมวาจังหวัดกําแพงเพชรจะอยูใตเขื่อนภูมิพล แตก็ไมเอื้อประโยชนตอการเกษตรได
มากนัก ปญหาเรื่องน้ํายังคงเปนปญหาสําคัญในการเพาะปลูก เนื่องจากพื้นที่บริเวณโครงการฯ ที่ใช
ทําการเกษตร สวนใหญยังคงอาศัยน้ําฝนแตเพียงอยางเดียว (rainfed cultivation) ถึงแมวาปริมาณฝนที่
ตกจะใกลเคียงกับปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยของทั้งประเทศ แตเนื่องจากลักษณะโดยธรรมชาติ เชน สภาพ
ของดินที่เปนดินทรายทําใหไมสามารถกักเก็บน้ําไวได น้ําจึงไหลซึมลงสูสวนลึกของดินอยางรวดเร็ว
หรือบริเวณที่มีความลาดชัน น้ําจะไหลบาไปตามผิวดิน ทําใหหนาดินอันอุดมสมบูรณถูกชะลาง การ
บุกรุกพื้นที่ปาสงวนตัดไมทําลายปาเพื่อใชพื้นที่ทําการเกษตร ทําใหพื้นดินไมมีตนไมปกคลุมและ
ชวยชะลอความ เร็วของน้ําที่ไหลบา น้ําฝนที่ตกลงมาก็จะไหลบาลงสูที่ต่ําจนหมดสิ้นในระยะเวลาอัน
สั้นหลังจากฝนตกลงมาไมนานนัก ในบริเวณที่ต่ํา ก็จะเกิดปญหาน้ําทวมฉับพลัน เปนผลเสียหายตอ
พืชที่ปลูกไว ในขณะที่บริเวณที่ดินก็เกิดปญหาการขาดแคลนน้ํา ปญหาเรื่องน้ํา พอสรุปไดเปน 2
ประการ ดังนี้ คือ
- ปญหาเรื่องน้ําทวมฉับพลัน เกิดจากการไหลบาของน้ําจากบริเวณที่สูงลงสูที่ต่ําทันที่ทันใดหลังจาก
ฝนตกไมนานนัก ทําใหบาทวมพืชผล เรือกสวนไรนาที่ปลูกไวเสียหาย
การแกไข อาจกระทําได ดังนี้ คือ
- การพัฒนาระบบการชลประทาน เพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่ เพื่อไมใหมีการทวมขังหรือทวมขัง
ในชวงระยะเวลาสั้นๆ ไมเปนอันตรายตอพืชผลที่ปลูกไว
- เปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูก โดยเลือกปลูกพืชที่มีอายุสั้น สามารถเก็บเกี่ยวไดกอนฤดูน้ําหลากหรือ
ปลูกพืชชนิดเดิม แตใชพันธุที่มีอายุสั้นกวาปกติ
- รนเวลาการปลูกพืชใหเร็วขึ้นกวาปกติ เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตไดทันกอนฤดูน้ําหลาก โดยเริ่ม
ปลูกในระยะเริ่มของฤดูฝน
- ปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ํา การขาดแคลนน้ํา ทําใหพืชที่ปลูกไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ
และมีผลกระทบ ทําใหผลผลิตลดลง เนื่องจากปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอหรือฝนทิ้งชวงในระหวาง
ฤดูเพาะปลูก
การแกไข อาจกระทําได ดังนี้ คือ
- พัฒนาระบบชลประทานขนาดเล็ก ใหกระจายทั่วพื้นที่เพื่อใชประโยชนในชวงขาดแคลนน้ํา
- ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน เพื่อใหดินมีความสามารถในการอุมน้ําและรักษาความ
ชื้นไดดีขึ้น โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดินในรูปของปุยอินทรียตางๆ เชน ปุยหมัก ปุยคอก ปุย
พืชสดและปุยเทศบาล เปนตน
6.2 ปญหาเรื่องดิน เปนปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินโดยตรง แบงออกไดเปน
3 ประเภท คือ
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- ปญหาเรื่องดินแนนและดินเปนดาน โดยเฉพาะดินนา ที่มีอนุภาคทรายละเอียดหรืออนุภาคทรายแปง
เปนองคประกอบอยูสูง หลังจากการคราดหรือทําเทือกแลว ดินจะตกตะกอนแนน ทําใหการปกดํา
กลาลําบากและขาวไมคอยแตกกอ
เนื่องจากรากเจริญเติบโตแพรกระจายไดในขอบเขตจํากัด
สาเหตุดังกลาว เนื่องจากพวกดินทรายมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ํามาก โดยปกติ ดินที่เหมาะสมในการ
เพาะปลูก ควรมีอินทรียวัตถุอยูประมาณ 4-5 เปอรเซ็นต สวนสาเหตุที่เกิดดินแนนเปนชั้นดาน ทั้ง
ในดินนาและดินดอน เกิดจากการไถพรวนในระดับความลึกเดียวกันอยูเสมอและชวงเวลาที่ทําการ
ไถพรวน ดินมีความชื้นไมเหมาะสม ทําใหดินอัดตัวกันแนนหรือทําใหโครงสรางของดินแตก
ทะลายยอยละเอียดเกินไป การไถพรวนควรจะกระทําเฉพาะเทาที่จําเปนเทานั้น และ
- ปญหาเรื่องเนื้อดินไมเหมาะสมและมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปญหาเกี่ยวกับดินที่มีเนื้อ
ดินไมเหมาะสม เนื่องจากมีเนื้อดินหยาบเปนทรายหรือคอนขางเปนทราย ซึ่งขาดความอุดมสมบูรณ
และมีคุณสมบัติทางกายภาพไมดี มีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ทําใหพืชที่ปลูกแสดงอาการขาด
น้ํา ในชวงที่ปริมาณฝนนอยหรือฝนทิ้งชวง
การแกไข อาจกระทําโดยการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินดวยวิธีการตอไปนี้
คือ
- เพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน เพื่อใหดินมีการจับตัวกันเปนกอนดินตามธรรมชาติ (natural
aggregate) ซึ่งจะทําใหดินรวนซุยไมจับตัวกันแนนเปนผลใหการระเหยน้ําจากดินลดลง ทั้งยังทํา
ใหดินมีความสามารถในการอุมน้ําไวไดดีขึ้น อินทรียวัตถุ ดังกลาว ไดจากปุยอินทรียตางๆ เชน
ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสดและปุยเทศบาลซึ่งควรใชรวมกับปุยเคมี เพื่อเพิ่มปริมาณแรธาตุอาหาร
ใหแกพืชอีกทางหนึ่ง
- ปรับปรุงวิธีการเขตกรรม เชน มีการไถพรวนในระดับความลึกตางๆ กัน เพื่อปองกันการเกิดชั้น
ดาน อันเกิดจากการไถพรวนในระดับความลึกเดียวกันเสมอๆ การไถพรวนจําเปนตองเลือกระยะ
เวลาที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ คือ ไมแหงเกินไปเพราะจะทําใหกอนดินแตกเปนผงละเอียดหรือ
เปยกจนเกินไป จนทําใหกอนดินอัดตัวกันแนน ประการสําคัญ คือ ไถพรวนเฉพาะเทาที่จําเปน
เทานั้น อยาไถพรวนบอยครั้งเกินความจําเปนจะทําใหโครงสรางของดินโดยธรรมชาติเสียไปโดย
เปลาประโยชนและเปนผลทําใหดินแนน
- ปญหาเรื่องดินตื้นดินปนกรวดปนหินและดินมีหินโผล ดินดังกลาว เปนดินที่มีศักยภาพทางการ
เกษตรต่ํา มีปญหาในการเขตกรรมและมีแนวโนมที่จะเกิดการชะลางพังทลายไดงา ย ในบริเวณที่มี
ความลาดชันสูง การแกไขเพื่อเพิ่มศักยภาพของดินเหลานี้ กระทําไดลําบากตองลงทุนสูง
การแกไข อาจกระทําโดย
- เลือกปลูกพืชที่มีระบบรากสั้นและมีความทนทานตอความแหงแลงไดดี
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- พัฒนาระบบการชลประทานขนาดเล็กใหกระจายทั่วพื้นที่ เพื่อใหเกษตรกรไดอาศัยน้ําชลประทาน
ชวยในการเพาะปลูกเพิ่มตามจากการอาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียว
- ในบริเวณที่ยากตอการใชเครื่องจักรทําการไถพรวน ควรเปลี่ยนมาใชวิธีเขตกรรมแบบเกาแทน
เพื่อลดคาใชจายในการลงทุนไปดวยในตัว
- บริเวณที่ดินมีปญหาและดินมีศักยภาพในการเกษตรต่ํามาก ควรเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนที่
ดิน โดยพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวหรือปลูกปาไมโตเร็วขึ้นทดแทน
6.3 ปญหาเกี่ยวกับการใชประโยชน
พื้นที่ที่ใชในการเกษตร มีศักยภาพในการใชประโยชนในแตละกิจการแตกตางกันแมวาจะใช
ประโยชนที่ดินอยางเดียวกัน ในดินแตละชนิดก็ยังมีขอจํากัดแตกตางยอยออกไปอีก ในปจจุบันจาก
การสํารวจดินในทองที่ พบวาเกษตรกรในหลายทองที่ ใชประโยชนที่ดินไมเหมาะสมกับสภาพและ
ความสามารถในการใชประโยชนของที่ดินนั้นๆ ทําใหไดผลผลิตไมคุมกับการลงทุน พื้นที่ที่เคยใชทํา
การเกษตรเสื่อมสภาพลง มีการกรอน ผิวหนาดินถูกชะลางพังทลายสูงจนไมสามารถทําการเกษตรได
อีกกอใหเกิดปญหาการละทิ้งถิ่นฐานไปบุกรุกทําลายปาหาที่ทํากินตอไป นอกจากนั้น การใช
ประโยชนที่ดินยังคงอาศัยแตน้ําฝนแตเพียงอยางเดียวในชวงเวลา 5-6 เดือนตอปเทานั้น เวลาที่เหลือที่
ดินจะถูกปลอยทิ้งไววางเปลา เวนแตจะมีแหลงน้ําหรือมีระบบชลประทานเทานั้น นับวาเปนการใช
ประโยชนที่ดินไมเต็มที่ เพราะบางแหงดินยังพอมีความชื้นที่สามารถปลูกพืชไดอีก เพียงแตวา ตองมี
การศึกษาถึงความตองการในการใชน้ําของพืชและมีการจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม
ปญหาดังกลาว เกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน
- ความกดดันเรื่องพื้นที่ทํากิน เกษตรกรไมสามารถเลือกใชเฉพาะแตบริเวณพื้นที่มีศักยภาพทางการ
เกษตรเทานั้นได
- ขาดความรูความเขาใจในการเลือกพื้นที่เพาะปลูก ใหเหมาะกับชนิดของพืชที่ปลูก
- ไมมีการกําหนดเขตหรือการวางแผนการใชที่ดินของรัฐ พรอมทั้งมีกฎหมายหรือมาตรการควบคุม
และปองกันที่ไดผล
การแกไข อาจกระทําโดย
- มีการสงเสริมแนะนําและใหความรูแกเกษตรกร ใหมีความรู ความเขาใจถึงการเลือกพื้นที่เพาะ
ปลูกใหเหมาะสมกับชนิดของพืช เพื่อใหการใชที่ดินนั้นๆ เปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิ
ภาพ
- รัฐบาลและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ตองเขาชวยเหลือและแกไขปญหาตางๆ อยางจริงจัง เชน
ปญหาดินทรายจัดหรือที่รกรางวางเปลา เพื่อหาลูทางพัฒนาใหสามารถใชประโยชนได การสง
เสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจก็เชนกัน ควรหาวิธีที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของเกษตรกรเพื่อให
เกษตรกรแนใจไดวา พืชผลที่รัฐสงเสริมแนะนําใหปลูกนั้น สามารถขายผลผลิตไดคุมคากับการ
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ลงทุน มิเชนนั้น การสงเสริมนั้นจะไมไดผล เพราะเกษตรกรจะหันกลับมาปลูกพืชตามความถนัด
ดังเดิมเพียงเพื่อใหมีกินมีใชในครัวเรือนหรือเลี้ยงปากเลี้ยงทองตัวเองและครอบครัวเทานั้น
- รัฐบาลตองมีนโยบายในการวางแผนการใชที่ดินอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ
เพื่อกําหนดเขตและพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจแตละชนิดใหไดปริมาณตามความตองการของตลาด
หรือการใชสอย มีการสงเสริมเผยแพรความรูในเรื่องของการอนุรักษดินและน้ําใหแกเกษตรกร
อยางทั่วถึง เพื่อใหทรัพยากรดินคงความอุดมสมบูรณและสามารถใชประโยชนไดตลอดไป แนะ
นําการใชปุยเคมีใหถูกตอง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยเสียคาใชจายนอยที่สุด จัดระบบการ
ปลูกพืชที่เหมาะสม เชน การปลูกพืชหมุนเวียนพืชแซมและพืชบํารุงดินจําพวกตระกูลถั่ว เปนตน
นอกจากนี้แลวรัฐยังตองมีการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กเพิ่มขึ้นใหเพียงพอตอการเพาะปลูก หรือ
เพื่อใชประโยชนในชวงขาดแคลนน้ํา ทั้งยังเปนการสงเสริมใหมีการใชประโยชนที่ดินในชวงฤดู
แลงเพิ่มขึ้นอีกดวย
6.4 ปญหาเรื่องการชะลางพังทลาย
นับเปนปญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง ในการใชประโยชนที่ดินของประเทศอยูในขณะนี้ ซึ่ง
นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากแรงกดดันจากการเพิ่มของประชากร การเรงรัดพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งบนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ซึ่งไมมีมาตรการใน
การอนุรักษดินและน้ําที่ดีพอเขาชวย ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของผิวหนาดินอยางรุนแรง ความ
อุดมสมบูรณของดินลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากอินทรียวัตถุและอนุภาคดินเหนียว ซึ่งมีบทบาท
สําคัญในการเปนแหลงแรธาตุอาหารพืช ดูดซับธาตุอาหารพืชและความชื้นในดินไวถูกชะลางพัดพา
ลงสูที่ต่ํา เปนเหตุใหแหลงน้ําตางๆ ตื้นเขิน การเขตกรรมในพื้นที่ทําการเกษตรซ้ําที่เดิม มีความยาก
ลําบากมากขึ้นและไดผลตอบแทนไมคุมคา ทําใหมีการละทิ้งพื้นที่เดิม ไปบุกรุกทําลายปา ทําไรเลื่อน
ลอย อันเปนสาเหตุใหเกิดการชะลางพังทลายของดินตอๆ ไป อยางไมมีที่สิ้นสุด หากไมมีมาตรการ
ยับยั้ง ปรับปรุงและแกไขปญหาดังกลาว
การแกไข อาจกระทําไดโดย
- มีวิธีการจัดการและระบบการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ใชทําการเกษตร เชน วิธี
การไถพรวนหรือใชวิธีการปลูกพืชแบบตางๆ ตามแนวระดับขวางความลาดชันของพื้นที่ การทํา
รองระบายน้ําเพื่อลดระดับความลาดชันและชะลอความเร็วของการไหลบาของน้ําบนผิวดิน ใน
บริเวณที่มีความลาดชันสูงๆ ควรมีการทําขั้นบันไดและปลูกพืชคลุมดิน เพื่อปองกันการชะลางพัง
ทลายของผิวหนาดิน ทั้งในชวงปลูกพืชและหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชแลว
- ในบริเวณที่ดินมีศักยภาพในการเกษตรต่ําและมีแนวโนมในการกรอนสูง ควรทําการปลูกปาทดแทน
จําพวกไมที่มีคาทางเศรษฐกิจหรือไมใชสอยประเภทที่โตเร็วแลวแตความเหมาะสมในแตละทองที่
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6.5 ปญหาอื่นๆ
ปญหาตอไปนี้ ไมใชปญหาเกี่ยวกับที่ดินโดยตรง แตมีความเกี่ยวของกับการใชประโยชนที่
ดินของเกษตรกรเชนกัน และนับเปนอุปสรรคสําคัญ ในการแนะนําสงเสริมเกษตรกร เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ปญหาดังกลาว ไดแก
1 การถือครองพื้นที่ทํากินของเกษตรกรนอยเกินไป เกษตรกรไมสามารถเลือกพื้นที่ทําการเพาะปลูก
ใหเหมาะสมกับชนิดของพืชหรือเลือกใชแตบริเวณที่มีศักยสูงได เปนสาเหตุสําคัญของการบุกรุก
ทําลายปา เพื่อขยายพื้นที่ทํากินใหเพียงพอ
2 การเชาที่ทํากิน เกษตรกรจํานวนไมนอยที่ตองเชาที่ทํากิน เปนเหตุใหเกษตรกรไมสนใจที่จะดูแล
รักษาหรือปรับปรุงบํารุงใหที่ดินที่เชามาคงสภาพความอุดมสมบูรณหรือไมเสียหายไปโดยการชะ
ลางพังทลาย เพราะถือวาไมใชเปนที่ดินของตัวเองจึงใชที่ดินนั้นเพียงอยางเดียว โดยไมมีการลงทุน
เพื่อรักษาใหคงสภาพที่ดีไว ทําใหทรัพยากรดินเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆ จนในที่สุด ไมสามารถนํา
มาใชในการเกษตรไดอีกตอไป
3 การขาดแคลนเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน เมื่อเกษตรกรบุกรุกทําลายปาโดยผิดกฎหมาย ไมมีสิทธิ
เหนือที่ดินนั้นๆ เหตุและผลของการเสื่อมโทรมของที่ดินก็เชนเดียวกันกับการเชาที่ดินทํากินนั่น
เอง
การแกไข อาจกระทําไดโดย
- นโยบายของรัฐบาล รัฐตองกําหนดนโยบายในการวางแผนการใชที่ดินใหเหมาะสมและมีการ
กระทําที่ตอเนื่อง มีกฎหมายและมาตรการควบคุมการปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพและไดผล
- ทําการแกกฎหมายตางๆ ใหทันกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยปรับปรุงขอกําหนดกฎ
เกณฑและมาตรการตางๆ ใหสอดคลองกับภาวะปจจุบัน เชน การเขมงวดกวดขันในการคุมครอง
ปองกันการบุกรุกปาสงวนและตนน้ําลําธาร โดยมีบทลงโทษที่รุนแรงเปนพิเศษแกผูกระทําผิด
และผูสนับสนุนหรือนายทุน เปนตน
- รัฐตองยอมรับสภาพที่แทจริงในปจจุบัน เพื่อหาทางแกไขใหตรงประเด็นกับปญหา ปจจุบันสภาพ
ตางๆ ไดเปลี่ยนไปจากอดีตเมื่อ 20 ปที่แลวมาอยางมากมาย เชน สภาพปาไมในเขตปาสงวนตางๆ
ควรมีการสํารวจตรวจสอบและกําหนดขอบเขตเสียใหมเพื่อใหถูกตองกับสภาพความเปนจริงและ
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ พื้นที่ใดหากหมดสภาพปาแลว
และดินมีศักยทางการเกษตร ก็ควรใหสิทธิทํากินแกเกษตรกรแตไมใหกรรมสิทธิซื้อขายไมได
หากบริเวณใดมีปญหา ควรใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทําการปรับปรุงแกไข โดยการปลูกปา
ทดแทนหรือนําไปใชประโยชนที่เหมาะสมอื่นๆ สวนบริเวณที่ยังคงสภาพปาไมสมบูรณ ควรให
จัดทําขอบเขตและมีมาตรการปองกันการบุกรุกทําลายปาอยางเฉียบขาดตอไป

139
7 สรุป
การสํารวจดินจังหวัดกําแพงเพชรเปนการสํารวจดินแบบคอนขางหยาบ บริเวณพื้นที่โครงการฯ
อยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 3,348,755 ไร ตั้ง
อยูระหวางเสนรุงที่ 15o 51' 30" เหนือถึง 16o 54' 54"เหนือและเสนแวงที่ 98o 58' 00" ถึง 100o 03' 00"
ตะวันออก โดยมี ทิศเหนือ จด อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอําเภอเมือง จังหวัดตาก ทิศใต จด อําเภอ
ลาดยาวและอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ทิศตะวันออก จด อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอสามงามและอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ทิศตะวันตก จด อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
จังหวัดกําแพงเพชร ตั้งเมื่อพศ. 2464 แบงการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 78 ตําบล 818
หมูบาน มี 1 เทศบาล 11 สุขาภิบาล มีประชากร 745,751 คน ชาย 370,975 คน หญิง 374,776 คน มี
ธนาคาร 25 แหง โรงพยาบาล 9 แหง อบต. 75 แหง ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
พื้นที่โครงการฯ มีการคมนาคมติดตอได 2 ทาง คือ ทางรถยนตและทางเรือ การคมนาคมทางรถ
ยนต มีทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 และ 32 ติดตอกับกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 358 กม. ติดตอกับ
จังหวัดตาก โดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 ระยะทางประมาณ 68 กม. ติดตอกับจังหวัดนครสวรรค
โดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 ระยะทางประมาณ 117 กม. ติดตอกับจังหวัดสุโขทัย โดยทางหลวงแผน
ดินหมายเลข 101 ระยะทางประมาณ 77 กม. ติดตอกับจังหวัดพิจิตร โดยทางหลวงจังหวัดหมายเลข 115
ระยะทางประมาณ 90 กม. การคมนาคมทางน้ําหรือทางเรือไมคอยนิยมกันมากนัก เนื่องจากในฤดูแลงน้ํา
ในแมน้ําปงจะแหงขอดเปนชวงๆ การคมนาคมจึงใชไมไดตลอดป
สภาพภูมิอากาศ เปนแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู แบงเปน 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูรอน
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดป 1,301.5 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 27.3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ
เฉลี่ยตลอดป 74.7 เปอรเซ็นต ตั้งแตเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม คาดวาดินจะมีความชื้นไม
เพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืชและระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมอาจเกิดอันตรายจากน้ําทวม
ฉับพลัน ฤดูเพาะปลูกควรอยูในชวงระหวางปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
อายุของพืชและชนิดของพืชที่ปลูก
ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่ราบเรียบ อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 26-70
เมตร สวนใหญเปนที่นา สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-20 เปอรเซ็นต สลับกับเนินเขา
พบทางดานตะวันตกระหวางที่ราบดานตะวันออกกับภูเขาสูงดานตะวันตกมีลักษณะเปนเนินเขาเตี้ยๆ
สลับกับที่ราบ พบทางดานตะวันตกของอําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลองขลุง ทางดานทิศเหนือของ
อําเภอพรานกระตายและเขตอําเภอคลองลาน สภาพพื้นที่แบบเนินเขาหรือภูเขาพบทางดานทิศเหนือของ
อําเภอพรานกระตายและทางดานตะวันตกของจังหวัดติดตอกับจังหวัดตากเปนแนวเขาสูง ทิวเขาสูงตั้งแต
1,000-1,916 เมตร โดยมีจุดสูงสุดอยูที่บริเวณเทือกเขาใหญ เขตอําเภอเมืองกําแพงเพชรตออุมผาง จังหวัด
ตาก สูงจากระดับน้ําทะเล 1,916 เมตร บริเวณเทือกเขาแหงนี้เปนแหลงตนน้ําของคลองขลุง คลองสวน
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หมากและคลองวังเจา ไหลลงสูแมน้ําปง ซึ่งเปนแมน้ําสายสําคัญไหลผานตอนกลางของจังหวัดและเปน
แมน้ําสายหลักที่ใชในการอุปโภค บริโภคและการชลประทานของจังหวัด
แหลงน้ําที่สําคัญ ไดแก น้ําฝน แมน้ําปงมีน้ําไหลตลอดป คลองสวนหมาก คลองขลุง คลองวังเจา
คลองแขยง
อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทํานา ทําไรและทําสวน มีการทําไรในบริเวณที่ดอน ดินบริเวณ
จังหวัดกําแพงเพชรมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา มีเนื้อดินคอนขางเปนทราย ผลผลิตที่ไดต่ํา
หนวยแผนที่ดินที่ใชในการสํารวจดินครั้งนี้ คือ ชุดดิน ดินคลาย จําแนกไดเปน 42 ชุดดิน 16 ดิน
คลาย 16 หนวยดินสัมพันธ 33 หนวยดินไมสัมพันธ 2 หนวยดินผสม 1 หนวยดินเบ็ดเตล็ด รวม 110
หนวยแผนที่ดิน
จากลักษณะและคุณสมบัติของดินตลอดจนสภาพแวดลอมตางๆ ที่ทําการศึกษาวิจัยฯ สามารถจัด
พื้นที่เพื่อการปลูกพืชตามชั้นความเหมาะสมของที่ดินได ดังนี้
พื้นที่ที่ควรใชทํานา มีเนื้อที่ 1,691,557 ไร 31.42 เปอรเซ็นต แบงออกไดเปน
1 พวกที่มีความเหมาะสมดีมาก ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 2, 4, 5, 6, 12, 15, 31, 32, 35 และ 40 มี
เนื้อที่ 270,733 ไร 5.03 เปอรเซ็นต
2 พวกที่มีความเหมาะสมดี ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 1, 3, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 26, 27, 28,
29, 30, 33, 34, 36, 37 และ 38 มีเนื้อที่ 1,058,940 ไร 19.66 เปอรเซ็นต
3 พวกที่มีความเหมาะสมปานกลาง ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 18, 20, 21, 22, 24, 39, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47 และ 50 มีเนื้อที่ 361,884 ไร 6.73 เปอรเซ็นต
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป มีลักษณะราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ เนื้อดินบนเปนดินทราย
ปนดินรวน ดินรวนปนทราย ดินรวนปนทรายแปง ดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินเหนียว
การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ําซึ่งในปจจุบันใชทํานาอยูแลว ใน
ฤดูแลงถามีการชลประทานเขาชวยสามารถปลูกพืชไรบางชนิดได
พื้นที่ที่ควรใชปลูกพืชไร มีเนื้อที่ 701,126 ไร 13.03 เปอรเซ็นต ไดแก
1 พวกที่มีความเหมาะสมดี ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 113 และ 118 มีเนื้อที่ 37,872 ไร 0.71
เปอรเซ็นต
2 พวกที่มีความเหมาะสมปานกลาง ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 56, 57, 60, 61, 64, 77, 99, 100, 101,
103, 105, 106, 109, 110, 112, 115, 116 และ 117 มีเนื้อที่ 663,254 ไร 12.32 เปอรเซ็นต
พื้นที่ที่ควรใชปลูกไมผล มีเนื้อที่ 688,135 ไร 12.81 เปอรเซ็นต แบงออกไดเปน
1 พวกที่มีความเหมาะสมดีมาก ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 48, 49, 52, 102 และ 104 มีเนื้อที่
263,873 ไร 4.91 เปอรเซ็นต
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2 พวกที่มีความเหมาะสมดี ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 58, 69, 72, 74, 78, 79, 90 และ 95 มีเนื้อที่
424,262 ไร 7.90 เปอรเซ็นต
พื้นที่ที่ควรใชปลูกพืชไรหรือไมผล มีเนื้อที่ 825,102 ไร 15.34 เปอรเซ็นต แบงออกไดเปน
1 พวกที่มีความเหมาะสมดี ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 8 และ 96 มีเนื้อที่ 18,920 ไร 0.36 เปอรเซ็นต
2 พวกที่มีความเหมาะสมปานกลาง ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 9, 51, 53, 54, 59, 67, 70, 71, 73, 75,
91, 98 และ 107 มีเนื้อที่ 806,182 ไร 14.98 เปอรเซ็นต
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไรหรือไมผล สภาพพื้นที่โดยทั่วไป มีลักษณะ
คอนขางราบเรียบ เนื้อดินเปนพวกดินรวนปนทราย การระบายน้ําดี ดินมีความอุดมสมบูรณคอน
ขางต่ํา
สําหรับพื้นที่ที่จะใชทําเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว
นอกจากในพื้นที่ดินที่มีน้ําแชขังในฤดูฝนและ
บริเวณที่ลาดชันเชิงซอนแลวเปนที่ดินที่เหมาะสมทั้งหมด
แหลงน้ํา (river, canal, stream, pond: W) มีเนื้อที่ 39,511 ไร 0.73 เปอรเซ็นต
ที่อยูอาศัย มีเนื้อที่ 11,510 ไร 0.21 เปอรเซ็นต
รวม
5,379,681 ไร 100.00 เปอรเซ็นต
การจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกพืชไร ที่กองสํารวจและจําแนกดิน กรม
พัฒนาที่ดิน จัดทําขึ้นนั้นเปนการพิจารณาเลือกพื้นที่และชนิดของที่ดินสําหรับการปลูกพืชในชวง
ฤดูฝนโดยอาศัยน้ําฝนเปนหลัก แตเนื่องจากพืชไรหลายชนิด มีชวงอายุในการปลูกและเก็บเกี่ยว
แตกตางกัน พื้นที่ที่ใชในการทํานา สามารถจะใชปลูกพืชไรอายุสั้น เชน ถั่วตางๆ แตงโม ขาว
โพด ขาวฟาง ในชวงระยะเวลากอนหรือหลังการทํานาเนื่องจากดินยังมีความชื้นเหลืออยูพอเพียง
พื้นที่ที่ไมเหมาะที่จะนํามาใชทําการเกษตร ควรปลูกปาทดแทน มีเนื้อที่ 1,067,148 ไร 19.84
เปอรเซ็นต ไดแก หนวยแผนที่ดินที่ 119
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9 ภาคผนวก
การจําแนกความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ
การจําแนกความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ เปนการจัดหมวดหมูของที่ดินตามความ
เหมาะสมของที่ดินเมื่อนําเอามาปลูกพืชเศรษฐกิจแตละชนิดหรือแตละกลุม ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับที่ดินที่มี
ผลตอการเจริญเติบโตของพืชดังกลาว ไดมาโดยตรงจากการสํารวจดิน ซึ่งไดทําการจําแนกดินออกเปน
ชนิดตางๆ ตามระบบการจําแนกดิน แลวแสดงขอบเขตหรือการแพรกระจายของดินแตละอยางไวในแผน
ที่ดิน ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา การจําแนกความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืชเปนการแสดงขอ
มูลของการสํารวจดิน เปนภาษางายๆ วา ดินที่ทําการศึกษาวิจัยฯ นั้น มีความเหมาะสมมากนอยเพียงไรถา
จะนํามาใชในการปลูกพืชตางๆ จึงเปนการสะดวกแกผูที่จะนําไปใชเปนขอมูลเบื้องตน หรือเปนแนวทาง
ในการวางแผนการใชที่ดินเพื่อการเกษตร
บรรทัดฐานที่นํามาใชในการพิจารณาเพื่อการจําแนกความเหมาะสมของที่ดิน
เนื่องจากปจจัยที่ควบคุมผลผลิตของพืช มีมากมายหลายอยาง นอกเหนือไปจากลักษณะของดิน
ดังนั้น ถาจะพิจารณาเฉพาะเรื่องดินเปนเกณฑ จําเปนจะตองมีการกําหนดบรรทัดฐานตางๆ เพื่อนํามา
ประกอบการพิจารณาจําแนกความเหมาะสมของที่ดิน ดังนี้
- การจําแนกความเหมาะสมของที่ดินเปนการนําเอาลักษณะและคุณสมบัติตางๆ ของดิน ซึ่งถือเปน
ลักษณะที่ถาวรหรือเปนลักษณะที่ยากตอการเปลี่ยนแปลง มาพิจารณาแบงแยกดินออกเปนหมวดหมู
ตามขอจํากัดของดินที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชแตละประเภท ลักษณะเหลานี้ ไดแก เนื้อดิน ความ
ลึกของดิน ความสามารถในการซาบซึมน้ําของดิน ความสามารถในการอุมน้ําของดิน ชนิดของแรดิน
เหนียว โครงสรางของดินชั้นลาง ความลาดชันของพื้นที่ ตลอดจนการกรอน หรือการชะลางพังทลาย
ของดินที่ผานมาในอดีต เปนตน
- การจําแนกความเหมาะสมของที่ดิน จะจําแนกตามความรุนแรงของขอจํากัดหรืออัตราเสี่ยงตอความเสีย
หาย ถานําเอามาใชในการปลูกพืชที่ระบุไว ดังนั้น แตละชั้นความเหมาะสมของที่ดินจะประกอบไปดวย
ชุดดินหรือประเภทดินตางๆ ที่มีขอจํากัดตอการปลูกพืชรุนแรงใกลเคียงกัน แตทั้งนี้ มิไดหมายความวา
ดินแตละอยางตองการการปฏิบัติดูแลรักษาเหมือนกันเสมอไป
- การจําแนกความเหมาะสมของที่ดิน มิใชเปนการระบุถึงอัตราการใหผลผลิตของพืชแตละชนิด ทั้งนี้
เพราะมีปจจัยการผลิตอื่นๆ เกี่ยวของดวย เชน ลักษณะของการจัดการ พันธุพืช โรค แมลงและฝนฟา
อากาศ เปนตน แตอยางไรก็ตาม ถามีขอมูลเพียงพอ อาจคาดคะเนไดวา ดินที่จัดในแตละชั้น จะใหผล
ผลิตประมาณเทาใดในระดับการจัดการที่ระบุไว
- การพิจารณาจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดิน พิจารณาโดยถือหลักที่วา พืชที่จะปลูกตามปกติ จะปลูกใน
ฤดูฝน ดังนั้น ลักษณะหรือสภาพของดินในชวงฤดูฝนจะนําเอามาพิจารณาเปนหลัก เชน ดินนา ซึ่งโดย
ปกติจะมีน้ําขังในฤดูฝน จะพิจารณาวาไมเหมาะสมในการปลูกพืชไรหรือพืชอื่นๆ
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- ดินแตละชนิดไมจําเปนตองอยูในชั้นความเหมาะสมเดิมตลอดกาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ถามีการจัด
การปรับปรุงดินนั้นขึ้นมาเปนการถาวร เชน การทําคันดิน การสรางเขื่อนหรือฝาย เปนตน
- ขอจํากัดที่นํามาใชพิจารณาในการจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับการปลูกพืชแตละอยางอาจ
เปลี่ยนแปลงได เมื่อมีขอมูลตางๆ เกี่ยวกับดินมากขึ้นหรือเมื่อวิทยาการและเทคนิคทางดานการเกษตร
เปลี่ยนแปลงไป
- ดินที่จําแนกวามีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว อาจมีความเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไรหรือไมยืน
ตนได ในทํานองเดียวกัน ดินที่ไมเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไรหรือไมยืนตน อาจจะใชปลูกหญาเลี้ยง
สัตวหรือสรางสวนปาตางๆ ได
- สภาพภูมิอากาศ มิไดนําเอามาเปนขอพิจารณาในการจําแนกความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืช
ตางๆ แตก็ควรนํามาพิจารณาเปนอันดับแรก เพื่อแนะนําหรือเลือกชนิดของพืช
- สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนลักษณะของการคมนาคม ไมนํามาใชเปนบรรทัดฐานในการ
จําแนกความเหมาะสมของที่ดิน
ลักษณะและคุณสมบัติของดินที่นํามาใชจําแนกความเหมาะสมของที่ดิน
ลักษณะตางๆ ที่นํามาใชจําแนกความเหมาะสมของที่ดิน สวนใหญเปนลักษณะและคุณสมบัติ
ของดินที่เปนลักษณะถาวร ซึ่งสามารถตรวจสอบหรือวัดไดในสนามและในหองปฏิบัติการ นอกจากนี้
ลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับที่ดิน เชน สภาพภูมิประเทศ การกรอนของดิน ฯลฯ ก็นํามาใชพิจารณาในการ
จําแนกความเหมาะสมดวย
คุณสมบัติของดินและลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่มีผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของ
พืชในบริเวณพื้นที่โครงการฯ มีดังนี้
(1) ปฏิกิริยาดิน (soil reaction : a) เปนคุณสมบัติของดินที่สําคัญซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช ดินที่
มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด พืชจะไมเจริญเติบโตเทาที่ควร เพราะในสภาพที่เปนกรด สภาพตางๆ ทั้งทาง
เคมีและทางชีวะภาพของดิน ไมเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ ระดับความเปนกรด
เปนดางของดิน ยังมีผลตอกิจกรรมของจุลินทรียในดินเปนอยางมาก พวกแบคเตรีในดินจะทํางานได
อยางเต็มประสิทธิภาพ เมื่อปฏิกิริยาดินใกลเปนกลาง สวนพวกราจะทํางานไดดีกวาเมื่อดินเปนกรด กิจ
กรรมของจุลินทรียจะเปนตัวควบคุมระดับของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและกํามะถัน ที่พืชจะใช
ประโยชนไดอยางมาก
สภาพทางเคมีที่สําคัญ ที่เกี่ยวของอยูกับระดับความเปนกรดเปนดางของดิน ไดแก ระดับของ
ธาตุอาหารในดินที่พืชจะนําไปใชประโยชนได ดินที่เปนกรดมากๆ มักจะมีระดับของแคลเซียม
แมกนีเซียม โพแทสเซียม ที่เปนประโยชนตอพืชต่ําและพวกนี้จะถูกชะลางออกไปจากดินไดงายมาก
ดังนั้น ดินจะมีระดับของแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เปนประโยชนตอพืชอยางเพียงพอ เมื่อดินมีคา pH
อยูระหวาง 5.5-8.5 พวกฟอสเฟตในดินก็เชนกัน พืชจะเอาไปใชประโยชนได เมื่อคา pH อยูในชวง
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ระหวาง 6-7 ถาดินเปนกรดมากๆ จะสงเสริมใหมีการตรึงฟอสเฟต (PO4) ใหอยูในรูปของสาร
ประกอบพวกฟอสฟอรัสและอลูมินั่มฟอสเฟต แตถาดินเปนดาง ฟอสฟอรัส จะถูกตรึงในรูปของพวก
แคลเซียมหรือแมกนีเซียมฟอสเฟตซึ่งยากตอการที่พืชจะนําไปใช พวกธาตุอลูมิเนียม เหล็ก แมงกานีส
สังกะสีและโบรอนจะอยูในรูปที่ละลายน้ําซึ่งพืชนําเอาไปใชไดงายถาเปนดินกรด โดยเฉพาะเมื่อระดับ
pH ต่ํากวา 5.0 และปริมาณของธาตุอาหารที่ละลายน้ําไดของพวกนี้จะลดลงตามลําดับเมื่อคา pH เพิ่ม
ขึ้น ฉะนั้น ดินที่มีคา pH สูงๆ มักจะขาดธาตุอาหารพวกนี้
นอกจากนี้ ระดับความเปนกรดเปนดางของดิน ยังมีผลตอกิจกรรมของจุลินทรียในดินเปน
อยางมาก บักเตรีในดินจะทํางานเต็มประสิทธิภาพเมื่อปฏิกิริยาใกลเปนกลาง สวนพวกราจะทํางานไดดี
กวาพวกบักเตรีเมื่อดินเปนกรด แตเมื่อเปนดางก็ยังทํางานไดดี แตนอยกวาพวกบักเตรี กิจกรรมของจุลิ
นทรียดินจะเปนตัวควบคุมระดับของไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและกํามะถัน ที่พืชจะใชประโยชนไดเปน
อยางมาก เมื่อกิจกรรมของจุลินทรียดําเนินไปไดดีปริมาณของไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและกํามะถัน ที่
เปนประโยชนจะสูงตามไปดวย จึงเปนคําตอบที่วาทําไมจึงตองใชปูนขาวหรือปูนมารลใสในดินที่เปน
กรด เพื่อยกระดับ pH ใหสูงเปน 6.5 ถึง 7.0
(2) ความลึกของชั้นดานแข็ง (consolidated layer : c) หมายถึง ความลึกของดินไปจนถึงชั้นดานที่รากพืช
ไมสามารถหรือยากตอการชอนไชหาอาหาร เพื่อนํามาหลอเลี้ยงลําตนสําหรับสรางผลผลิตได ชั้นดาน
ไดแก ชั้นหินพื้น ชั้นศิลาแลง ชั้นดานดินเหนียวหรือชั้นดานอินทรียวัตถุ พืชแตละอยางตองการดินลึก
แตกตางกันออกไป
(3) การระบายน้ําของดิน (soil drainage : d) หมายถึงความมากนอย ความถี่และระยะเวลาของการที่น้ําแช
ขังอยูในดินหรือการที่น้ําจะไหลออกไปจากพื้นดินไมวาจะเปนการไหลบาผานหนาดินไปหรือไหลลง
สูดินเบื้องลางก็ตาม
การระบายน้ําของดินนี้ ตรวจสอบไดจากการสังเกตถึงลักษณะหรือระยะเวลาของการที่ดินมี
น้ําขังหรือสังเกตจากรูปพรรณสัณฐานของดินโดยตรง เชน ในบริเวณที่ดินที่น้ําแชขังอยูเสมอ เรียกวา
ดินมีการระบายน้ําเลว ดินจะเปนสีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาลหรือสีแดงคลายสนิมเหล็กปะปนอยู
ตลอดชั้นดิน สวนบริเวณที่ดอนหรือบริเวณที่ไมมีน้ําขัง ดินจะออกสีน้ําตาลหรือสีแดง ถือวาเปนดินที่มี
การระบายน้ําดี เปนตน จะเห็นวาสีของดินมีสวนสัมพันธกับลักษณะการระบายน้ําของดิน เพราะสีของ
พวกเหล็กในดินจะแปรสภาพในรูปที่ขาดออกซิเจนเปนพวกเฟอรัสออกไซด (FeO) ซึ่งมีสีเทาเมื่อถูก
น้ําแชขังและจะแปรสภาพเมื่อไดรับออกซิเจนเปนพวกเฟอริคออกไซด (Fe2O3) ซึ่งเปนสีแดงปน
เหลืองหรือสีน้ําตาลเมื่อปราศจากการแชขังของน้ําภายในดิน
การนําเอาลักษณะการระบายน้ําของดินมาใชในการจําแนกความเหมาะสมของที่ดินสําหรับ
การปลูกพืชเพราะวาพืชโดยทั่วๆ ไป ยกเวนขาวและพืชน้ํา จะแสดงอาการขาดออกซิเจนอยางรุนแรง
เมื่อมีน้ําแชขังและเหี่ยวเฉาตายในที่สุด หรือจะแสดงอาการขาดน้ําจนถึงจุดเหี่ยวเฉาถาวร (permanent
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wilting point) ถาน้ําไหลออกจากดินรวดเร็วเกินไป ในกรณีที่เปนดินทรายจัดหรือมีสภาพพื้นที่ที่มี
ความลาดชันสูง
(4) ปริมาณชิ้นสวนที่เปนของแข็งในดิน (gravels : g) หมายถึงชิ้นสวนที่พบเปนกอนแข็งอยูในดินที่ไมจับ
ตัวกันเปนพืดหรือเปนชั้นแข็ง ซึ่งเชื่อมโดยสารตางๆ วัตถุที่เปนกอนแข็งเหลานี้จะมีเสนผาศูนยกลาง
มากกวา 2 มิลลิเมตรขึ้นไป ถามีเสนผาศูนยกลางระหวาง 2-7.5 เซนติเมตร เรียกวา กอนกรวด 7.5-25
เซนติเมตร เรียกวา หินมนเล็กและ 25-60 เซนติเมตร เรียกวาหินมนใหญ ไดแก พวกลูกรังหรือศิลาแลง
กอนกรวดหรือเศษหินตางๆ ที่ปะปนอยูในดิน ปริมาณชิ้นสวนที่เปนของแข็งที่มีอยูในดินหรือบนผิว
ดิน มีผลตอการใชที่ดินในการปลูกพืช ดังนี้
- จํากัดปริมาณของดิน ที่รากพืชจะสามารถชอนไชไปหาธาตุอาหารหรือน้ํา โดยถามีกอนกรวดปนอยู
ในเนื้อดินมากกวา 35 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร จะมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก
- ยากตอการทําการเขตกรรม ไมวาจะเปนเครื่องมือจักรกลหรือแรงงานจากคนหรือสัตว
(5) ความลึกของชั้นดินที่มีสารจาโรไซท (jarosite : j) การที่นําเอาชั้นดินที่มีสารจาโรไซท (jarosite)
KFeO3(SO4)2(OH)6 (จุดประสีเหลืองฟางขาว) มาพิจารณา เพราะสารประกอบจาโรไซท เปนตัวชี้บง
วาดินเปนกรดจัดมาก (มีคา pH นอยกวา 3.5) การเกิดสารจาโรไซทนี้เปนผลมาจากขบวนการกําเนิดดิน
(pedo-genesis) และขบวนการชีวเคมี (bio-chemical) ของดินบริเวณน้ํากรอย (brackish water) ซึ่งมี
สารประกอบพวกกํามะถันสูง เชน ไพไรต (pyrite) ดังนั้น จึงเปนการสะดวกที่จะนําเอาระดับความลึก
ของชั้นดินที่มีสารจาโรไซทมาเปนตัวพิจารณาจําแนกความเหมาะสมของดินโดยเฉพาะอยางยิ่งกับการ
ปลูกขาว ซึ่งโดยทั่วไปถือวาถาพบชั้นดังกลาวภายในระดับความลึก 40 เซนติเมตรจากผิวดิน จะมีความ
เหมาะสมนอยสําหรับการปลูกขาว
(6) ความอุดมสมบูรณ (nutrients status : n) หมายถึงปริมาณแรธาตุอาหารพืชที่อยูในดินหรือที่พูดกัน
ทั่วๆ ไปวาความอุดมสมบูรณของดินนั่นเอง ซึ่งพอจะประเมินไดจากคุณสมบัติทางเคมีบางประการ
ของดิน เชน ปริมาณของอินทรียวัตถุในดิน ชนิดของแรดินเหนียว ความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ประจุบวกของดิน ปฏิกิริยาดิน ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เปนประโยชนตอ
พืชและเปอรเซ็นตการอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง เปนตน
จากการศึกษาความตองการแรธาตุอาหารสําหรับพืชตางๆ สามารถนําเอาคุณสมบัติทางเคมี
บางประการ มาประเมินคาความอุดมสมบูรณของดินได ดังตารางขางลางนี้
ระดับความ
อุดมสมบูรณ

ปริมาณ
อินทรียวัตถุ
(%)

การอิ่มตัวดวยประจุ
บวกที่เปนดาง (%)
(by sum of cation)

ความสามารถในการแลก
เปลี่ยนประจุบวก (สมมูล/
ดิน 100 gm)

ฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชน (available
P:ppm)

โพแทสเซียมที่เปน
ประโยชน (available
K:ppm) (Bray p2)

ต่ํา
ปานกลาง
สูง

< 1.5 (1)
1.5-3.5 (2)
> 3.5 (3)

< 35 (1)
35-75 (2)
> 75 (3)

< 10 (1)
10-20 (2)
> 20 (3)

< 10 (1)
10-25 (2)
> 25 (3)

< 60 (1)
60-90 (2)
> 90 (3)
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วิธีคิดระดับความอุดมสมบูรณของดิน ใชวิธีใหคะแนน (ตัวเลขคะแนนอยูในวงเล็บในตาราง)
ถาคะแนนรวมเทากับหรือนอยกวา 7 ถือวามีระดับความอุดมสมบูรณต่ํา ถาคะแนนอยูระหวาง 8-12 ถือ
วามีระดับความอุดมสมบูรณปานกลาง ถามีคะแนนเทากับหรือมากกวา 13 ถือวามีระดับความอุดม
สมบูรณสูง
อยางไรก็ตาม การกําหนดความอุดมสมบูรณดังกลาว เปนคาเฉลี่ยความอุดมสมบูรณของดิน
สําหรับพืชทั่วๆ ไป ซึ่งอาจมีบางพืชที่ตองการแรธาตุอาหารที่มากหรือนอยกวานี้ก็ไดและบางครั้งอาจ
ตองนําเอาลักษณะอื่นๆ เชน การแพรกระจายของแรธาตุอาหารตางๆ ในชั้นดิน (distribution of
available nutrient through out the profile) ตลอดจนสภาพธรรมชาติที่ทําใหการใชประโยชนของแร
ธาตุอาหารของพืชลดนอยถอยลง มาประกอบในการพิจารณาประเมินความอุดมสมบูรณของดิน
ในกรณีที่ไมมีผลวิเคราะหดิน การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน อาจคาดคะเนไดจากการ
สังเกตการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกและพืชที่ขึ้นอยูตามธรรมชาติควบคูไปกับลักษณะของเนื้อดิน
ชนิดของวัตถุตนกําเนิดดิน การพัฒนาชั้นดิน ตลอดจนลักษณะของการสลายตัวผุพังและการชะลาง
กรอนของดิน เปนตน
(7) ความหนาของดินอินทรีย (organic layer : o) ดินประเภทนี้ สวนมากจะพบในบริเวณที่เรียกวา พรุ
(swamp หรือ marsh) ซึ่งมักจะเปนที่ลุมชื้นแฉะและมีซากพืชที่สลายตัวไปแลวหรือกําลังสลายตัวเปน
องคประกอบสําคัญอยูในดิน ถานําเอาดินนี้มาวิเคราะหจะพบวา มีปริมาณอินทรียวัตถุอยูมากกวา 20
เปอรเซ็นต ดินเชิงอินทรียเหลานี้ถึงแมวาจะมีปริมาณอินทรียวัตถุอยูมาก แตก็ไมคอยจะเปนประโยชน
ตอการปลูกพืชเศรษฐกิจ ในทางตรงกันขามกลับกอใหเกิดโทษเสียอีก เพราะนอกจากดินนี้จะมี
ลักษณะทางกายภาพเลวแลวยังมีสภาพเปนกรดจัดและมีปริมาณธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืช เชน
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม โบรอน สังกะสีและทองแดงนอยอีกดวย ดังนั้น จึงถือวาชั้นดิน
อินทรียเ หลานี้ เปนขอจํากัดอยางหนึ่งในการปลูกพืช ถายิ่งมีปริมาณมากหรือเกิดขึ้นเปนชั้นหนาเทาใด
ก็ยิ่งจะทําใหจํากัดการเจริญเติบโตของพืชมากขึ้นเทานั้น ผลกระทบอีกอยางหนึ่งที่มักจะเกิดควบคูกับ
ดินนี้ คือ การมีน้ําแชขังอยูเสมอตามธรรมชาติ ซึ่งถาจะใชที่ดินเหลานี้เพื่อการปลูกพืชจําเปนตองมีการ
ระบายน้ําโดยวิธีพิเศษกวาดินอนินทรีย (mineral soil) ทั่วๆ ไปและจะตองระมัดระวังเกี่ยวกับการยุบ
ตัวของดินหลังจากการมีระบายน้ําออกไปอีก
(8) การซาบซึมน้ําของดิน (permeability : p) หมายถึงคุณภาพของดินที่สามารถใหน้ําและอากาศซึมผาน
ไปไดและความยากงายในการที่รากพืชสามารถแทรกผานไปในดินชั้นดินแตละชั้น จะมีอัตราความ
สามารถใหน้ําซึมผานและรากพืชชอนไชไปไดตางกัน
ลักษณะที่ชวยในการคาดคะเนความสามารถใหน้ําซึมผานไดของดิน ไดแก เนื้อดิน โครงสราง
ของดินและชองวางในดิน เปนตน
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ความสามารถในการใหน้ําซึมผานไดของดิน เปนตัวจํากัดในการใชประโยชนที่ดินเพื่อการ
ปลูกพืช ดินที่มีความสามารถในการซาบซึมน้ําชาจะเหมาะสําหรับขาวนาดําหรือขางนาหวาน ดินที่มี
ความสามารถในการซาบซึมน้ําปานกลาง จะเหมาะสําหรับพืชไรหรือไมยืนตนทั่วๆ ไป สวนดินที่มี
ความสามารถในการซาบซึมน้ําไดเร็ว มักไมเหมาะตอการปลูกพืช เพราะนอกจากน้ําในดินจะซึมหาย
ไปเร็วแลว โอกาสที่ธาตุอาหารจะสูญเสียไปจากดินโดยการชะลางจะมีมากอีกดวย
(9) เนื้อดิน (texture : s) หมายถึงอัตราสวนสัมพันธระหวางอนุภาคดินเหนียว อนุภาคดินทรายแปงและ
อนุภาคดินทรายซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 0.002 มิลลิเมตร 0.002-0.05 มิลลิเมตร และ 0.052.00 มิลลิเมตร ตามลําดับ การที่นําเอาเนื้อดินมาใชเปนลักษณะสําคัญในการจัดชั้นความเหมาะสมของ
ที่ดินก็เพราะวา
- เนื้อดิน เปนตัวการในการแลกเปลี่ยนประจุบวกหรือเปนตัวการดูดซับแรธาตุอาหารพืช ดินที่มี
เปอรเซ็นตของอนุภาคดินเหนียวสูง จะมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูงกวาดินที่มี
เปอรเซ็นตของอนุภาคดินเหนียวนอยกวา เนื่องจากอนุภาคดินเหนียวเปนตัวดูดยึดประจุบวกหรือแร
ธาตุตางๆ ที่มีอยูในสารละลายในดินใหมาเกาะอยูที่ผิวของเม็ดดิน จะหาคาความสามารถในการแลก
เปลี่ยนประจุบวก (CEC) ของดินไดจากอนุภาคดินเหนียวอยางคราวๆ ได คือ ทุกๆ หนึ่งเปอรเซ็นต
ของอนุภาคดินเหนียวจะให CEC แกดิน 0.5 meq/100g clay ฉะนั้น ถาดินมีอนุภาคดินเหนียว
ประกอบอยู 30 เปอรเซ็นต CEC ของดินนั้นจะประมาณ 15 meq/100 g clay
- ชวยใหทราบถึงความอุดมสมบูรณของดิน จากการที่เราสามารถประเมินคา CEC ไดนี้ แสดงวา ดิน
เนื้อหยาบ มีระดับธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืชต่ํากวาพวกดินเนื้อละเอียด ดินทรายมักขาดธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
- บอกใหทราบถึงคุณสมบัติของดิน ที่เกี่ยวของกับความตานทานตอการเปลี่ยนแปลงระดับความเปน
กรดเปนดางของดิน ดินเนื้อหยาบ จะเปนดินที่มีความตานทานตอการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดเปน
ดางของดิน ไดนอยกวาดินเหนียวหรือดินเนื้อละเอียด คาความเปนกรดเปนดางของดินเนื้อหยาบจะ
เปลี่ยนแปลงงาย ฉะนั้น การใสปูนขาวในดินพวกนี้ จะตองระมัดระวังมากกวาดินเนื้อละเอียดหรือ
ดินเหนียว
- บอกใหทราบถึงสภาพการถายเทอากาศในดิน พวกดินเนื้อหยาบ เชน ดินทราย จะมีการถายเทอากาศ
ดีกวาดินเนื้อละเอียด เพราะวามีชองวางขนาดใหญอยูมาก
- บอกใหทราบถึงปริมาณความชื้นในดิน ที่พืชสามารถจะใชประโยชนได ดินทรายจะมีน้ําที่พืช
สามารถใชประโยชนไดนอยกวาดินเนื้อละเอียด และนอกจากนี้ ยังชวยคาดคะเนความสามารถใน
การอุมน้ําของดิน ดินที่มีเนื้อดินเปนทราย จะมีความสามารถในการอุมน้ําต่ํากวาดินเหนียว
(10) ความเค็มของดิน (salinity : x) ความเค็มของดิน เปนปญหาสําหรับการเพาะปลูกโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยและทะเลอันดามัน ซึ่งเปนบริเวณที่ลุม
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มีน้ําเค็มทวมถึงในบางฤดูกาล ความเค็มของดินนอกจากจะกระทบกระเทือนตอผลผลิตของพืชแลว
ยังมีผลตอชนิดของพืชที่ขึ้นอยูอีกดวย
ความเค็มของดินจะวัดออกมาในรูปของคาการนําไฟฟา (electrical conductivity) คานี้จะมี
ความสัมพันธในทางบวก (positive correlation) กับปริมาณของเกลือที่ละลายน้ําไดที่มีอยูในดิน ซึ่ง
สามารถนําไปประเมินผลเกี่ยวกับความเปนพิษของเกลือในดินที่มีตอพืชอยางกวางขวาง
(11) การกรอนของดิน (erosion : e) หมายถึงความยากงายของดินที่จะทนตอการกรอนซึ่งเกิดขึ้นโดยน้ํา
สวนใหญเปนน้ําฝน การกรอนของดินจะมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้ คือ ความ
หนาแนนของฝน เปอรเซ็นตของความลาดชัน ความยาวของความลาดชัน ความหนาแนนของพืชที่
ปกคลุมผิวดินและคุณสมบัติของดิน
(12) อันตรายจากน้ําทวม (flooded hazard : f) หมายถึงสภาพของน้ําทวม อาจเกิดจากน้ําที่ไหลบาลนฝง
แมน้ําลําคลอง น้ําขังที่เกิดจากฝนตกหรือไมวาในกรณีใดๆ ก็ตามที่เปนเหตุใหพืชที่ปลูกไดรับความ
เสียหายอยางรุนแรงจนถือวาการเพาะปลูกนั้นประสบความลมเหลวจากการแชขังของน้ําในฤดูเพาะ
ปลูก โดยคํานึงถึงความบอยครั้ง ความสูงของน้ํา ระยะเวลาที่น้ําทวม ความแรงของกระแสน้ําและ
ความเร็วของระดับน้ําที่สูงขึ้น
(13) การเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําของพืชยกเวนขาว (risk of damage by drought : m) หมายถึงดินใน
สภาพธรรมชาติมีน้ําหรือความชื้นไมเพียงพอตอการใหผลผลิตของพืช พืชนั้นอาจจะเจริญเติบโต
หรือดํารงชีพอยูไดแตเปนไปไดอยางไมปกติ มีผลกระทบกระเทือน ทําใหผลผลิตลดนอยลงจนถึง
ขั้นที่เปนอันตรายมาก พืชอาจจะตายในที่สุด การขาดแคลนน้ําในดินนั้นอาจมีผลโดยตรงมาจากดิน
นั้นไดรับน้ําในปริมาณที่ไมเพียงพอ และเนื่องมาจากชนิดของเนื้อดิน สภาพความลาดเทของพื้นที่
ระดับน้ําใตดินและคุณสมบัติอื่นๆ ซึ่งเปนขอมูลในเรื่องนี้ ยังไมเพียงพอที่จะนํามาจําแนกความ
เหมาะสมของที่ดิน แตอยางไรก็ตาม ยังพอที่จะใชประสบการณประเมินชวงของการเสี่ยงตอการขาด
แคลนน้ําของพืชได
(14) การมีหินโผลของพื้นที่ทั้งหมด (rockiness and stoniness : r) การนําเอาลักษณะของการที่มีหินโผล
มาเปนหลักเกณฑในการพิจารณาจําแนกความเหมาะสมของดินเพราะวาลักษณะของหินตางๆ ที่โผล
พนดินขึ้นมาไมวาจะเปนหินพื้น (bed rock) หรือหินกอนใหญ (stone) ก็ตาม ลวนเปนอุปสรรคตอ
การเขตกรรม (cultivation) ทั้งนั้น การที่จะเปนอุปสรรคมากนอยยอมแลวแตลักษณะของการกระจัด
กระจายของหินดังกลาว ซึ่งสามารถระบุไดเปนเปอรเซ็นตของหินที่โผลพนดินขึ้นมาหรือวัดระยะ
โดยเฉลี่ยของหินแตละกอนวาอยูหางมากนอยเพียงใด ถามีหินโผลครอบคลุมพื้นที่มากกวา 25
เปอรเซ็นต ถือวาไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไรหรือทํานา ถามีมากกวา 40 เปอรเซ็นต ถือวาไม
เหมาะสมตอการปลูกไมผลและถามีมากกวา 90 เปอรเซ็นต ถือวา ไมควรทําทุงหญาเลี้ยงสัตวถาวร
ชวงของการมีหินโผลของพื้นที่ทั้งหมดที่เปนขอจํากัด แบงออกได ดังนี้
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(15) สภาพภูมิประเทศ (topography : t) หมายถึงความสูงต่ําหรือลักษณะความลาดชันของพื้นที่ซึ่งมีผล
โดยตรงตอน้ําใตดินและลักษณะบางอยางของดิน เชนการระบายน้ํา การไหลบาของน้ําผานผิวดิน
อันตรายที่เกิดจากการกรอนและการพัฒนาชั้นดิน ดังนั้น สภาพภูมิประเทศ จึงเปนปจจัยสําคัญอยาง
หนึ่งที่ควบคุมลักษณะของการใชที่ดิน
(16) การเสี่ยงตอการขาดน้ําเฉพาะขาว (risk of water shortage :w) การเสี่ยงตอการขาดน้ํา ใชพิจารณา
สําหรับพืชเฉพาะขาวเทานั้น เนื่องจากขาวเปนพืชที่ตองการน้ําแชขังในการเจริญเติบโต จัดวาผิดไป
จากพืชอื่นๆ ซึ่งถามีน้ําแชขังแลวจะตาย การเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํามีผลเกี่ยวเนื่องมาจากดินขาด
คุณสมบัติในการเก็บกักน้ํา เปนตนวาเปนดินเนื้อหยาบ มีการระบายน้ําดีหรือมากเกินไปหรือสภาพ
พื้นที่ลาดเอียงมากเกินไป จนไมสามารถรักษาน้ําไวบนผิวดินไดหรือเปนพื้นที่ที่ไมราบเรียบ เปนตน
5.3 ประเภทของพืชพรรณที่นํามาจัดชั้นความเหมาะสม
พืชที่นํามาใชจัดชั้นความเหมาะสม แบงออกเปน 4 ประเภท คือ ขาวนาดําหรือขาวนาหวาน
พืชไร ไมผลและทุงหญาเลี้ยงสัตวถาวร
หลักเกณฑทั่วๆ ไป ในการจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดินตอการปลูกพืชทั้ง 4 ชนิดนี้ อาศัย
คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดินแตละอยางมาพิจารณา เชน เนื้อดิน ความลึกของดิน ความ
สามารถในการอุมน้ําของดิน ชนิดของแรดินเหนียว การระบายน้ํา ปริมาณธาตุอาหารพืช ความเค็ม
ของดิน ตลอดจนลักษณะภูมิประเทศ ความลาดชัน การกรอนดินทั้งในอดีตและในปจจุบัน วาจะ
เหมาะสมตอพืชเพียงใด สําหรับสภาพภูมิอากาศจะนํามาพิจารณาเปนอันดับแรก เพื่อแนะนําหรือ
เลือกชนิดของพืชที่จะปลูก
ระดับความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืช
ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกขาว พืชไรและไมผล แบงออกไดเปน 5 ชั้น ดังนี้
ชั้นที่ 1 เปนชั้นที่ดินที่มีความเหมาะสมดีมาก
(very well suited)
ชั้นที่ 2 เปนชั้นที่ดินที่มีความเหมาะสมดี
(well suited)
ชั้นที่ 3 เปนชั้นที่ดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง (moderately suited)
ชั้นที่ 4 เปนชั้นที่ดินที่ไมคอยเหมาะสม
(poorly suited)
ชั้นที่ 5 เปนชั้นที่ดินที่ไมเหมาะสม
(unsuited)
การระบุชั้นความเหมาะสมของที่ดิน สําหรับการปลูกขาว พืชไรและไมผล ระบุโดยใชอักษรยอภาษา
อังกฤษ แทนชนิดของพืชและเลขโรมัน แทนชั้นความเหมาะสมของที่ดิน ดังนี้
ขาว (P)
มีชั้น P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V
พืชไร (N) มีชั้น N-I, N-II, N-III, N-IV, N-V
ไมผล (F) มีชั้น F-I, F-II, F-III, F-IV, F-V
สวนความเหมาะสมของที่ดินสําหรับทําทุงหญาเลี้ยงสัตว แบงออกเปน 3 ชั้น ดังนี้
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ชั้นที่ 1 (L-I) เปนชั้นที่ดินที่มีความเหมาะสม
ชั้นที่ 2 (L-II) เปนชั้นที่ดินที่ไมคอยเหมาะสม
ชั้นที่ 3 (L-III) เปนชั้นที่ดินที่ไมเหมาะสม

(suited)
(poorly suited)
(unsuited)

นอกจากจะมีการจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกพืชดังกลาวแลว ที่ดินที่จัดใหอยูในชั้น
ความเหมาะสมเดียวกัน ยังแบงออกเปนชั้นยอยตามชนิดของขอจํากัดตางๆ เมื่อนํามาปลูกพืชดังกลาว ซึ่งขอ
จํากัดเหลานี้ จะระบุติดกับชั้นความเหมาะสมของที่ดินเสมอ เชน P-Vt, N-Vf เปนตน และความรุนแรงของ
ขอจํากัดตางๆ จะมีมากขึ้น เมื่ออยูในชั้นความเหมาะสมที่สูงขึ้น
ชนิดของขอจํากัดที่สําคัญที่พบในพื้นที่โครงการฯ มีดังนี้ คือ
a = soil reaction
ปฏิกิริยาดิน
c = consolidated layer
ชั้นดานแข็ง
d = drainage
การระบายน้ําของดิน
e = erosion
การกรอนของดิน
f = flooded hazard
อันตรายจากน้ําทวมหรือน้ําแชขัง
g = gravel
ปริมาณกอนกรวด ลูกรังหรือเศษหิน
m = risk of damage by drought
การเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา ยกเวนขาว
n = nutrient status
ความอุดมสมบูรณของดิน
p = permeability
การซาบซึมน้ําของดิน
r = rockiness or stoniness
การมีหินโผล
s = texture family particle size class เนื้อดิน
t = topography or slope
สภาพภูมิประเทศ
w = risk of water shortage
การเสี่ยงตอการขาดน้ํา เฉพาะขาว
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ชนิดของขอจํากัด
(Kind of Limitation)

ชวงคุณสมบัติของดิน
ที่เปนขอจํากัด

ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ
แบงเปน 5 ชั้น
แบงเปน 3 ชั้น
I เหมาะสมดีมาก
I เหมาะสม
II เหมาะสมดี
II ไมคอยเหมาะสม
III เหมาะสมปานกลาง
III ไมเหมาะสม
IV ไมคอยเหมาะสม
V ไมเหมาะสม
ขาว
พืชไร ไมผล ทุงหญาเลี้ยงสัตว
(P)
(N)
(F)
(L)

ปฏิกิริยาดินเฉลี่ยในระดับความลึก
0-30 ซม. (Soil reaction)

a

0-4
4-4.5
4.5-8
8-8.5

IV
-

IV
III
II

ความลึกของชั้นดานแข็ง (ซม.)
(Consolidated layer)

c

นอยกวา 15
15-25
25-50
50-100

V
IV
III
-

V
IV
III
-

การระบายน้ําของดิน
(Soil drainage)

d

เลวมาก
เลว
คอนขางเลว
ดีปานกลาง
ดี
คอนขางมาก
มากเกินไป

IV
IV
IV
IV

V
IV
III
IV
V

ปริมาณกอนลูกรัง กอนกรวดหรือ
เศษหิน (% โดยปริมาตร)
(Gravel)

g

เฉลี่ยภายใน
ความลึก
0-30 ซม.

>80
40-80
15-40
5-15

V
IV
III
II

เฉลี่ยภายใน
ความลึก
0-75 ซม.

>80
40-80
15-40
<15

X
X
X
X

V
IV
III
X
X
X
X

IV
III

*
*

*
*
*
*
V
V
IV
III
V
V
III
IV
IV
X
X
X
X
V
IV
III
V
IV

*
*
*
II
X
X
X
X

*
*
*
II
X
X
X
X

X
X
X
X
*
*
*
II

ความลึกของชั้นที่มี จาโรไซท
(Jarosite)

j

0-40
40-100

ความอุดมสมบูรณ
(Nutrients status)

n

เฉลี่ยภายใน
ความลึก
0-30 ซม.

n

เฉลี่ยภายใน
ความลึก
0-100 ซม.

เปนพิษ
ต่ํา+Mg<25%
ต่ํารุนแรง
ต่ํา
เปนพิษ
ต่ํา+Mg<25%
ต่ํารุนแรง
ต่ํา

*
*
*
*
III
II
*
*
*
*
*
*
*
III
II
X
X
X
X
*
*
II
*
II
*
*
X
X
X
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ชนิดของขอจํากัด
(Kind of Limitation)
ความหนาของชั้นดินอินทรีย
(Organic layer : cm)
การซาบซึมน้ําของดิน
(Permeability)
เนื้อดิน (Texture)

o
p
s

ความเค็มของดิน (Salinity)
(mho)

x

การกรอนของดิน (Erosion)

e

อันตรายจากน้ําทวม
(Flood hazard)

f

อันตรายจากน้ําทวม
(Flood hazard)

f

ชวงคุณสมบัติของดิน
ที่เปนขอจํากัด
มากกวา 40
20-40
เร็ว
ปานกลาง
ในระดับ
s, ls
ความลึก
si
0-30 ซม.
sl
sil, l, scl
poor structure clay
จัดตาม
sandy
particle
coarse loamy
size classes
sandy +
50-100 cm.
50 cm.
massive clay
เฉลี่ยใน
> 16,000
ระดับความ
10,000-16,000
ลึก 0-30
7,000-10,000
ซม.
5,000-7,000
4,000-5,000
2,500-4,000
2,000-2,500
เฉลี่ยใน
> 16,000
ระดับความ
10,000-16,000
ลึก 0-30
7,000-10,000
ซม.
5,000-7,000
4,000-5,000
2,500-4,000
2,000-2,500
รุนแรงมาก
รุนแรง
ปานกลาง
ทวมตลอด > 6 เดือน
ทวม 3-6 เดือน
ทวมทุกป
7-9 ครั้งในรอบ 10 ป
4-6 ครั้งในรอบ 10 ป
1-3 ครั้งในรอบ 10 ป
1 ครั้งในรอบ 2 ป
2 ครั้งในรอบ 5 ป
1 ครั้งในรอบ 5 ป
> 1 ครั้งในรอบ 5 ป
> 1 ครั้งในรอบ 10 ป
> 1 ครั้งในรอบ 15 ป
> 1 ครั้งในรอบ 25 ป

ขาว
(P)
V
IV
IV
III
IV
IV
III
II
*
X
X
cemented
X
X
X
V
V
IV
IV
III
III
II
X
X
X
X
X
X
X
*
*
*
X
X
V
IV
III
II
X
X
X
X
X
X
X

พืชไร
(N)
V
IV
*
*
IV
III
III
X
X
Bh
X
X
X
V
V
V
V
V
IV
III
X
X
X
X
X
X
X
V
IV
III
X
X
V
X
X
X
IV
III
II
X
X
X
X

ไมผล
(F)
V
IV
*
*
X
X
X
X
X
IV
III

ทุงหญาเลี้ยงสัตว
(L)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
V
*
X
X
X
X
X
X
X
V
V
V
V
V
IV
III
V
IV
III
X
X
X
X
X
X
X
X
X
V
IV
III
II

*
II
*
X
X
X
X
X
X
X
III
III
III
II
II
III
II
III
II
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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ชนิดของขอจํากัด
(Kind of Limitation)
การเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําของพืช
ยกเวนขาว (Risk of damage by
drought)
การมีหินโผลของพื้นที่ทั้งหมด
(เปอรเซ็นต) (Rockiness or Stoniness)

สภาพภูมิประเทศ
(Topography or % slope)

การเสี่ยงตอการขาดน้ํา เฉพาะขาว
(risk of water shortage)

ชวงคุณสมบัติของดิน
ที่เปนขอจํากัด
m
มาก รุนแรง
ปานกลาง
เล็กนอย
r
> 90
50-90
40-50
25-40
10-25
2-10
t
ลูกคลื่นถึงสูงชันมาก
สูงเกินไปที่จะเก็บกักน้ําได
40-50 % ราบเรียบและมีความลาดชัน < 3 %
50-80 % ราบเรียบและมีความลาดชัน < 3 %
> 75
50-75
35-50
25-35
20-25
16-20
8-16
4-8
3-4
w
มากเกินไปจนพืชตาย
มาก
ปานกลาง
เล็กนอย

หมายเหตุ P : ขาว (Paddy)
F : ไมผล (Fruit trees)
- : ไมเปนขอจํากัด
* : ยังหาขอมูลไมได

ขาว
(P)
*
*
*
V
V
V
IV
III
II
V
V
IV
III
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
IV
III
II

พืชไร
(N)
IV
III
II
V
V
V
V
IV
III
*
*
*
*
V
V
V
V
V
IV
III
II
II
*
*
*
*

ไมผล
(F)
IV
III
II
V
V
V
IV
III
II
*
*
*
*
V
V
IV
III
III
III
*
*
*
*

N : พืชไร (Nonflooded annual crop)
L : ทุงหญาเลี้ยงสัตว (Permanent pasture)
X : ขอจํากัดที่อยูในขอกําหนดอันอื่น

ทุงหญาเลี้ยงสัตว
(L)
*
*
*
III
II
*
*
*
*
III
III
III
II
*
*
*
*
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อนุกรมวิธานดิน จังหวัดกําแพงเพชร
(Reference : Key to Soil Taxonomy. 1985)

ORDER
Ultisols

SUBORDER GREAT GROUP
Aquults
Plinthaquults
Paleaquults

Ustults

Paleustults

Haplustults

Alfisols

Aqualfs

Tropaqualfs

SUBGROUP
Oxic
Typic
Plinthic
Aeric
Aeric Plinthic
Typic
Oxic

Typic
Oxic
Petroferric
Typic
Plinthic
Aeric

FAMILY
c-sk, kao.
l-sk/c, kao.
c, kao.
fl, mixed.
fl, mixed.
c, mixed.
c-sk, mixed.
l-sk, mixed.
col, siliceous.
fl, siliceous.

c, kao.
c-sk, kao.
c-sk, kao.
l-sk, mixed.
l-sk, mixed.
c, kao.
f, kao.
fsi, mixed.
f, mixed.

Paleustalfs
Haplustalfs

Ultic
Ultic

Inceptisols Aquepts

Tropaquepts

Vertic
Aeric Plinthic
Aeric

f, kao.
fsi, mixed.
f, kao.
f, mixed
l-sk, mixed, sh.
c-sk, mixed.
col, mixed
fl, mixed.
fsi, mixed.
vf, mixed, nonacid.
f, kao, acid.
f, mixed, nonacid.

Entisols

Psamments

Quartzipsamments

Fluvents

Ustipsamments
Ustifluvents

Aquic
Ustoxic
Typic
Aquic
Typic

fl, mixed, nonacid.
fl, mixed, nonacid.
siliceous.
l, mixed, nonacid.
l, mixed, nonacid.

Typic
Ustalfs

SYMBOL
On
Pn
Cr
Re
Rn
Nn
Pp
Mr
Sp
Kt
Suk
Wn
Yt
Bg
Kb
Ty
Ps
Sk
Ly
Ph
Ms
Np
Pic
Tt
Lp
Hd
Tw
Ml
Tl
Sg
Pb
Kp
Pm
Cs
Cn
Rb
Sb
Ub
Ng
Cu
Sa
Tm

SERIES
On
Phen
Chiang Rai
Roi Et
Renu
Nakhon Phanom
Phon Phisai
Mae Rim
San Pa Tong
Korat
Satuk
Warin
Yasothon
Ban Chong
Kabin Buri
Tha Yang
Phu Sana
Sakon
Lat Ya
Phan
Mae Sai
Nakhon Pathom
Pichit
Tha Tum
Lampang
Hang Dong
Thap Khwang*
Muak Lek
Tha Li
Sai Ngam
Phetchaburi
Kamphaeng Phet
Phimai
Chumsaeng
Chai Nat*
Ratchaburi
Saraburi
Ubon
Nam Phong
Chan Tuk
Sapphaya
Tha Muang

62 GROUP
25
25
6
17
17
6
49
48
40
35
35
35
35
29
46
48
46
49
56
5
15
7
7
7
16
5
47
47
38
21
33
3
2
4
4
4
24
44
44
21
38
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ชุดดินและการจําแนกดิน จังหวัดกําแพงเพชร
(Reference : Key to Soil Taxonomy. 1985)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Sym
Bg
Cn
Cr
Cs
Cu
Hd
Kb
Kp
Kt
Lp
Ly
Ml
Mr
Ms
Ng
Nn
Np
On
Pb
Ph
Pic
Pm
Pn
Pp
Ps
Rb
Re
Rn
Sa
Sb
Sg
Sk
Sp
Suk
Tl
Tm
Tt
Tw
Ty
Ub
Wn
Yt

Series
Ban Chong
Chai Nat
Chiang Rai
Chumsaeng
Chan Tuk
Hang Dong
Kabin Buri
Kamphaeng Phet
Korat
Lampang
Lat Ya
Muak Lek
Mae Rim
Mae Sai
Nam Phong
Nakhon Phanom
Nakhon Pathom
On
Phetchaburi
Phan
Pichit
Phimai
Phen
Phon Phisai
Phu Sana
Ratchaburi
Roi Et
Renu
Sapphaya
Saraburi
Sai Ngam
Sakon
San Pa Tong
Satuk
Tha Li
Tha Muang
Tha Tum
Thap Khwang
Tha Yang
Ubon
Warin
Yasothon

Family
Oxic Paleustults, c, kao.
Aeric Tropaquepts, f, mixed, nonacid.
Plinthic Paleaquults, c, kao.
Aeric Plinthic Tropaquepts, f, kao, acid.
Typic Ustipsamments, siliceous.
Typic Tropaqualfs, f, kao.
Typic Paleustults, c-sk, kao.
Ultic Haplustalfs, fsi, mixed.
Oxic Paleustults, fl, siliceous.
Typic Tropaqualfs, fsi, mixed.
Typic Haplustults, c, kao.
Ultic Haplustalfs, l-sk, mixed, sh.
Oxic Paleustults, l-sk, mixed.
Aeric Tropaqualfs, fsi, mixed.
Ustoxic Quartzipsamments.
Aeric Plinthic Paleaquults, c, mixed.
Aeric Tropaqualfs, f, mixed.
Oxic Plinthaquults, c-sk, kao.
Ultic Haplustalfs, fl, mixed.
Plinthic Tropaqualfs, f, kao.
Aeric Tropaqualfs, f, mixed.
Vertic Tropaquepts, vf, mixed, nonacid.
Typic Plinthaquults, l-sk/c, kao.
Typic Plinthustults, c-sk, mixed.
Oxic Haplustults, l-sk, mixed.
Aeric Tropaquepts, f, mixed, nonacid.
Aeric Paleaquults, fl, mixed.
Aeric Plinthic Paleaquults, fl, mixed.
Aquic Ustifluvents, l, mixed, nonacid.
Aeric Tropaquepts, f, mixed, nonacid.
Ultic Haplustalfs, col, mixed.
Petroferric Haplustults, l-sk, mixed.
Oxic Paleustults, col, siliceous.
Oxic Paleustults, fl, siliceous.
Ultic Haplustalfs, c-sk, mixed.
Typic Ustifluvents, l, mixed, nonacid.
Aeric Tropaqualfs, f, kao.
Ultic Paleustalfs, f, mixed.
Oxic Haplustults, c-sk, kao.
Aquic Quartzipsamments.
Oxic Paleustults, fl, siliceous.
Oxic Paleustults, fl, siliceous.

