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รายงาน
การสํารวจดิน พื้นที่ดําเนินการ
บานหนองเดน หมูที่ 4 ตําบลสุขเดือนหา อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1. บทนํา
ปจจุบันสถานการณการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่จังหวัดชัยนาท มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
ทํานา และปลูกพืชไร อยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลานาน พื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญไมไดรับการปรับปรุง
บํ า รุ ง ดิ น ส ง ผลให มี ป ญ หาด า นความอุ ด มสมบู ร ณ ดิ น และเกิ ด ดิ น แน น ทึ บ ตามมาซึ่ ง กระทบต อ การ
เจริ ญ เติ บ โต ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพของพื ช ที่ เ พาะปลู ก กรมพั ฒ นาที่ ดิ น เป น หน ว ยงานหลั ก ซึ่ ง มี ห น า ที่
รับผิดชอบในการแกไขปญหาดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการเขตพัฒนาที่ดินขึ้นมา ในการนี้ กลุมวางแผนการ
ใชที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มีภารกิจหลักในการดําเนินการสํารวจดิน สํารวจสภาพการใชที่ดินและ
วางแผนการใชที่ดิน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการแกไขปญหา การจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา การจัดการ
ดานความอุดมสมบูรณดิน และเพื่อใหสถานีพัฒนาที่ดินที่มีหนาที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกลาว นําขอมูลไป
สงเสริมและดําเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน เพื่อเปนการบูรณาการกิจกรรมตาง ๆ ดานการพัฒนาที่ดิน
ใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืนตอไป
พื้นที่ดําเนินการ บานหนองเดน หมูที่ 4 ตําบลสุขเดือนหา อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท อยูในลุมน้าํ
สาขาที่ราบแมน้ําทาจีน (รหัส 1303) ลุมน้ําหลักแมน้ําทาจีน (รหัส 13) สวนใหญปลูกออย ซึ่งขาดการ
ปรับปรุงบํารุงดิน ทําใหความอุดมสมบูรณของดินลดลง เพื่อแกไขปญหาดังกลาว สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ไดประสานงานรวมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครปฐม กําหนดใหพื้นที่ดังกลาวจัดทําเปนเขตพัฒนาที่ดิน
เพื่ อ บู ร ณาการงานด า นการพั ฒ นาที่ ดิ น และขยายผลสู เ กษตรกร ในการนี้ ก ลุ ม วางแผนการใช ที่ ดิ น ได
ดําเนินการสํารวจดิน สํารวจสภาพการใชที่ดิน รวมทั้งรวบรวมขอมูลตางๆ ในพื้นที่ดําเนินการ เพื่อนํามา
วิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะใหมีการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามวัตถุประสงคของ
โครงการตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาลักษณะสมบัติทางเคมี และกายภาพของดิน สภาพแวดลอม จําแนกดินตามระบบ
อนุกรมวิธานดินและแสดงขอบเขตดินในรูปของแผนที่มาตราสวน 1:4,000
2.2 เพื่อสํารวจสภาพการใชที่ดินในพื้นที่ดําเนินการและแสดงขอบเขตสภาพการใชที่ดินในรูป
ของแผนที่ มาตราสวน 1:4,000
2.3 เพื่อจัดชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและวินิจฉัยคุณภาพของดิน
ดานปฐพีกลศาสตร
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2.4 เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการวางแผนการใชที่ดินในระดับไรนาในพื้นที่ดําเนินการ มาตราสวน
1:4,000
3. การตรวจเอกสาร
3.1 ลุมน้ํา หมายถึง หนวยพื้นที่ซึ่งทางกายภาพมีรูปรางปด มีขอบโดยรอบ ระบบทางน้ําธรรมชาติ
จะไหลจากขอบเขาสูตอนกลางซึ่งมีลําน้ําหลักรองรับ มีทิศทางการไหลออกสูพื้นที่รับน้ําที่มีขนาดใหญ เชน
มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบหรือแมน้ําสายหลัก เปนตน (คํารณ, 2552)
3.2 พื้นที่ลุมน้ํา หมายถึง พื้นที่ซึ่งลอมรอบดวยสันปนน้ํา เปนพื้นที่รับน้ําฝนของแมน้ําสายหลักใน
ลุมน้ํานั้นๆ เมื่อฝนตกลงมาในพื้นที่ลุมน้ําจะไหลออกสูลําธารสายยอยๆ แลวรวมกันออกสูลําธารสายใหญ
และรวมกันออกสูแมน้ําสายหลักจนไหลออกปากน้ํา (คํารณ, 2552)
3.3 การพัฒนาที่ดิน หมายถึง การปฏิบัติการใดๆ ในอันที่จะทําใหการใชที่ดินบังเกิดผลดี หรือมี
ประโยชนตอประชากรและประเทศชาติโดยสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มากที่สุดเทาที่
อาจจะเปนไปได ดังนั้นสามารถแบงหลักการพัฒนาที่ดินออกไดเปน 2 อยางดังนี้ (สํานักงานเลขานุการกรม,
2530)
3.3.1 พัฒนาที่ดินที่ยังไมเคยใชประโยชนใหมาอยูในรูปที่ใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ เชน
ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย เปนตน
3.3.2 พัฒนาที่ดินที่ใชประโยชนอยูแลวใหไดรับประโยชนหรือผลตอบแทนอยางเต็มที่โดย
วิธีการพัฒนาและปรับปรุงบํารุงดินดวยวิธีการตางๆ
3.4 เขตพัฒนาที่ดิน หมายถึง พื้นที่ลุมน้ําที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนพื้นที่ดําเนินการพัฒนา โดย
การบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวของ เชน การจัดระบบอนุรักษดินและน้ําทั้งวิธีกลและวิธีพืชเพื่อปองกันการ
กรอนของดิน การปรับปรุงบํารุงดินที่มีปญหา เชน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินกรด และดินที่มีปญหาอื่นๆ รวมทั้ง
การฟ น ฟู ดิ น เสื่ อ มโทรมในพื้ น ที่ ที่ ข าดอิ น ทรี ย วั ต ถุ ต ามสภาพป ญ หาต า งๆ ให ใ ช ป ระโยชน ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน และเปนการสาธิตใหเกษตรกรและประชาชนทั่วไปไดเห็นถึงประโยชนของการ
พัฒนาที่ดิน การอนุรักษดินและน้ํา การฟนฟูและปรับปรุงบํารุงดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553)
3.5 ธรณีวิทยา เปนวิทยาศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับโลก สสารตางๆ ที่เปนสวนประกอบของโลก เชน
แร หิน ดินและน้ํา รวมทั้งกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกที่เกิดขึ้นในธรรมชาติตั้งแตกําเนิดโลกจนถึง
ปจจุบัน เปนการศึกษาทั้งในระดับโครงสราง สวนประกอบทางกายภาพ เคมีและชีววิทยา ทําใหรูถึงประวัติ
ความเปนมาและสภาวะแวดลอมในอดีตจนถึงปจจุบัน ศึกษาปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มีอิทธิพล
ต อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพพื้ น ผิ ว วิ วั ฒ นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต ตลอดจนรู ป แบบและวิ ธี ก ารนํ า เอา
ทรัพยากรธรรมชาติ มาใชประโยชนอยางยั่งยืน (พิษณุ, 2548)
3.6 ดิน สามารถใหคํานิยามได 2 แนวทางหลักขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและประโยชนที่จะไดรับจาก
การศึกษา คือ (ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541)
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3.6.1 ปฐพีวิทยาธรรมชาติ (pedology) แนวทางหลักนี้ศึกษาเกี่ยวกับการกําเนิดดิน การจําแนก
และการตรวจลักษณะดิน โดยเนนดินในสภาพเทหวัตถุธรรมชาติมากกวาการใชดินเพื่อการปลูกพืช ความรู
ในแนวทางการศึกษาเชนนี้ จะเกิดประโยชนโดยตรงตอวิศวกรมากกวาเกษตรกร เปนตน (pedon เปนภาษากรีก
หมายถึง soil หรือ earth) ดังนั้นในแนวทางเชนนี้ ดิน หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ (natural body) ที่ปกคลุม
ผิวโลกอยูบางๆ เกิดขึ้นจากผลของการแปรสภาพหรือผุพังของหินและแรและอินทรียวัตถุผสมคลุกเคลากัน
3.6.2 ปฐพีวิทยาสัมพันธ (edaphology) แนวทางหลักนี้ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางดินกับ
สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืช การใชที่ดินเพื่อการปลูกพืช รวมทั้งสมบัติของดินที่มีผลตอการใหผลผลิตของพืช
(edaphos เปนคําในภาษากรีก หมายถึง soil หรือ ground) โดยแนวทางนี้ ความหมายหรือคําจํากัดความของ
ดินคือเทหวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติรวมกันขึ้นเปนชั้น (profile) จากสวนผสมของแรธาตุตางๆ ที่สลายตัว
เปนชิ้นเล็กชิ้นนอยกับอินทรียวัตถุที่เปอยผุพัง อยูรวมกันเปนชั้นบางๆ หอหุมผิวโลก เมื่อมีอากาศและน้ํา
ปริมาณเหมาะสมจะชวยค้ําจุนพรอมทั้งชวยในการยังชีพและการเจริญเติบโตของพืช
3.7 การจําแนกดิน หมายถึง ศาสตรที่วาดวยการแจกแจงดินชนิดตางๆ ออกเปนหมวดหมูในระดับ
ตางๆ ของความคลายคลึงกันของสมบัติของดินและลักษณะการเกิดของดินตามวัตถุประสงคที่ตองการ โดย
ใชขอมูลจากการศึกษาดินเปนพื้นฐาน มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อรวบรวมความรูตางๆ เกี่ยวกับดิน 2) เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับดินมากที่สุดในลักษณะที่จดจําไดงายที่สุด 3) เพื่อใหภาพพจนเชิงโครงสรางของความ
เกี่ยวพันกันของดินที่จะทําใหสามารถสื่อความหมายกันได 4) เพื่อชี้ใหเห็นหรือแสดงความสัมพันธของดิน
ตางๆ และชั้นตางๆ ในกลุมของดินทั้งหมด 5) เพื่อแสดงใหเห็นและใหเรียนรูเกี่ยวกับความสัมพันธใหมๆ
หลักการใหมๆ ที่ยังไมเคยไดมีความรูมากอนเกี่ยวกับดิน 6) เพื่อกําหนดกลุมหรือชั้นตางๆ ที่จะสามารถใช
เปนหลักในการวิจัยและทดลอง หรือการวางแผนการวิจัยในการศึกษาเรื่องดิน 7) เพื่อแจกแจงดินออกเปน
กลุมหรือหมวดหมูอยางมีเหตุผลในเชิงการใชดานตางๆ เชน เพื่อทํานายพฤติกรรม เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดใน
การใชดิน เพื่อประมาณความสามารถในเชิงการผลิตของดิน เพื่อแจกแจงปญหาชนิดตางๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้น
และหลักการพื้นฐานในการแกปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการใชดินและเพื่อใหแนวทางหรือสื่อที่ชวยในการ
ถายทอดขอสนเทศและเทคโนโลยี (เอิบ, 2548)
3.8 หนวยแผนที่ หมายถึง ชนิดหรือกลุมของดินที่เขียนขอบเขตแสดงไวในแผนที่ดินนั้นๆ หนวย
แผนที่จะมีชื่อซึ่งอาจจะเปนชื่อทางการจําแนกชนิดของดินตามระบบใดระบบหนึ่ง หรืออาจจะเปนชื่อที่ใช
เฉพาะทางการสํ า รวจที่แ สดงให เ ห็น ภาพพจนข องสภาพธรรมชาติ เ ชิงภู มิศ าสตรข องบริเ วณนั้น ๆ ที่ มี
ความหมายเกี่ยวของกับดินพอที่จะนํามาแปลความหมายเพื่อใชประโยชนได (เอิบ, 2548) ในหนวยแผนที่
หนึ่งๆ จะประกอบดวยชุดดินหนึ่งชนิดหรือมากกวา ซึ่งถามีลักษณะเดนของดินเพียงชนิดเดียว เรียกวา
หนวยดินเดี่ยว (soil consociation) หรือมีสมบัติดินที่เดนหลายชนิดพอๆ กัน เรียกวา หนวยดินสัมพันธ
(soil association) หนวยดินเชิงซอน (soil complex) หรือหนวยดินศักยเสมอ (undifferentiated group)
(สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน, 2547)

4

3.9 ชุดดิน เปนหนวยการจําแนกดินระดับต่ําสุดในระบบอนุกรมวิธานดินที่อาศัยสมบัติตางๆ ของ
ดิน เชน ความหนาของชั้นดิน ความลึกของดิน การจัดเรียงตัวของชั้นดิน โครงสรางของดิน สีดิน เนื้อดิน
ปฏิกิริยาดิน อัตรารอยละความอิ่มตัวเบส ความจุแลกเปลี่ยนแคทไอออน การยืดหดตัวของดิน ปริมาณ
คาร บ อเนตและเกลื อ ชนิ ด ต า งๆ ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ห รื อ ฮิ ว มั ส ในดิ น เศษหิ น ก อ นกรวดหรื อ ลู ก รั ง
องคประกอบของแรในดิน วัตถุตนกําเนิดดินและสิ่งเจือปนอื่นๆ ในดินเปนขอพิจารณา ซึ่งสมบัติตางๆ
เหลานี้สามารถตรวจสอบไดในสนาม การใหชื่อชุดดิน ใชชื่อสถานที่ เชน ชื่อจังหวัด อําเภอ ตําบล หรือชื่อ
ของสถานที่ที่มีลักษณะเดนเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในพื้นที่ที่พบดินนั้นครั้งแรก (สวนมาตรฐานการ
สํารวจจําแนกดินและที่ดิน, 2547)
3.10 ดินคลาย เปนหนวยแผนที่ในลักษณะเดียวกับชุดดิน แตมีลักษณะเดนเฉพาะตัวที่แตกตาง
และสามารถแยกออกจากชุดดินนั้นๆ ไดตามระบบการจําแนกดิน ซึ่งเปนดินที่พบใหมและไดแสดงไวเปน
หนวยแผนที่ในมาตราสวนที่เหมาะสม ระดับการแปลความหมายขอมูลและการใชประโยชนที่ดินในการ
สํารวจดินระดับตางๆ ที่แตกตางกัน มีเนื้อที่รวมกันนอยกวา 5,000 ไร (8 ตารางกิโลเมตร) การเรียกชื่อควร
ใชชื่อที่มีลักษณะใกลเคียงกับชุดดินนั้นมากที่สุด (สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน, 2547)
3.11 ประเภทของชุดดิน เปนหนวยแผนที่ที่แบงยอยออกไปจากชุดดิน เนื่องจากมีสมบัติดินหลาย
ประการที่สามารถนําไปแปลความหมายเพื่อการใชประโยชนและการจัดการตางๆ ของดินได ลักษณะหรือ
สมบัติดินที่นํามาใชเปนประเภทของชุดดินหรือดินคลาย ไดแก เนื้อดินบน (phases of surface texture) ความ
ลาดชันของพื้นที่ (phases of slope) ความลึกของดิน (phases of soil depth) การกรอนของดิน (phases of soil
erosion) และปริมาณหินโผล (phases of rockiness) ซึ่งเปนชิ้นสวนของหินบนผิวหนาของดิน ทั้งพวกที่อยู
บนผิวหนาของดินและพวกที่อาจจะจมอยูในดินเปนบางสวน (ซึ่งจะกลายเปนชิ้นสวนเนื้อหยาบประกอบดิน
ไป) มีผลตอการใชและการจัดการดิน ขอจํากัดหรือผลของชิ้นสวนเนื้อหยาบประกอบดินจะเกี่ยวของกับ
ปริมาณ ขนาด และระยะหางกันบนผิวหนาดินของเศษหิน (สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน,
2547; เอิบ, 2548)
สมบัติของดินที่นํามาใชเปนหนวยแผนที่ในระดับประเภทดิน ประกอบดวย
3.11.1 ประเภทเนื้อดินบน (Phases of Surface Texture)
1) ประเภทดินบนที่เปนวัสดุดินแร (Phases of Mineral Surface Horizon or Layer)
(1) ประเภทของเนื้อดินบนที่เปนวัสดุดินแร (Phases of Mineral Surface Soil Texture)
เนื้อดินบนที่ใชเขียนเปนหนวยแผนที่เปนเนื้อดินบนเฉลี่ยตั้งแตผิวดินลงไปจนถึง
ความลึก 25 เซนติเมตรจากผิวดิน ทั้งนี้เนื่องมาจากความแตกตางหรือความหลากหลายของชั้นไถพรวนในแตละ
พื้นที่ ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดและขนาดของเครื่องจักรกลหรือการใชแรงงานจากสัตว แตโดยทั่วไปแลวพืชที่มี
ระบบรากสั้น เชน พืชไร ตองการหนาดินหนาประมาณ 25 เซนติเมตร ก็เพียงพอตอการเจริญเติบโตแลว
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ดังนั้น จึงคํานวณเนื้อดินเฉลี่ยในชวงความลึก 0-25 เซนติเมตร เนื้อดินบนที่ใชเขียนเปนหนวยแผนที่แบง
ออกได 12 ชั้น ดังนี้ (คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมปฐพีวิทยา, 2551)
ดินทราย (s: sand) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 85
และมีปริมาณอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ 1.5 เทาของอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 15
ดินทรายปนดินรวน (ls: loamy sand) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดทราย
รอยละ 70-91 และมีปริมาณอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ 1.5 เทาของอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแตรอยละ
15 ขึ้นไป และปริมาณอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ 2 เทาของอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 30
ดินรวนปนทราย (sl: sandy loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวรอย
ละ 7-20 มีอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 52 และจะตองมีปริมาณอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ 2 เทา
ของอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป หรือมีอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 7 จะตองมี
อนุภาคขนาดทรายแปงนอยกวารอยละ 50 และมีอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 43
ดินทรายแปง (si: silt) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดทรายแปงตั้งแตรอย
ละ 80 ขึ้นไป และมีอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 12
ดินรวนปนทรายแปง (sil: silt loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดทรายแปง
ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป อนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 12-27 หรือมีอนุภาคขนาดทรายแปงรอยละ 50-80
และจะตองมีอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 12
ดินรวน (l: loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 7-27
อนุภาคขนาดทรายแปงรอยละ 28-50 และอนุภาคขนาดทรายนอยกวารอยละ 52
ดินรวนเหนียวปนทราย (scl: sandy clay loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดิน
เหนียวรอยละ 20-35 อนุภาคขนาดทรายแปงนอยกวารอยละ 28 และอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 45
ดินรวนเหนียวปนทรายแปง (sicl: silty clay loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาค
ขนาดดินเหนียวรอยละ 20-40 และอนุภาคขนาดทรายนอยกวารอยละ 20
ดินรวนปนดินเหนียว (cl: clay loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดิน
เหนียวรอยละ 27-40 และอนุภาคขนาดทรายรอยละ 20-45
ดินเหนียวปนทราย (sc: sandy clay) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียว
ตั้งแตรอยละ 35 ขึ้นไป และอนุภาคขนาดทรายตั้งแตรอยละ 45 ขึ้นไป
ดินเหนียวปนทรายแปง (sic: silty clay) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาด
ดินเหนียวตั้งแตรอยละ 40 ขึ้นไป และอนุภาคขนาดทรายแปงมากกวารอยละ 40
ดินเหนียว (c: clay) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแตรอยละ 40
ขึ้นไป อนุภาคขนาดทรายนอยกวารอยละ 45 และอนุภาคขนาดทรายแปงนอยกวารอยละ 40
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2) ประเภทดินบนที่เปนวัสดุดินอินทรีย (Phases of Organic Surface Horizon or Layer)
ประเภทเนื้อดินบนที่เปนวัสดุดินอินทรีย ใชหลักเกณฑพิจารณาเชนเดียวกับประเภท
เนื้อดินบนที่เปนวัสดุดินแร เนื้อดินบนประเภทนี้สวนใหญใชกับดินที่มีชั้นวัสดุอินทรียหนาหรือเปนดินใน
อันดับฮิสโทซอลส (Histosols)
วัสดุดินอินทรีย (organic soil material) ในกรณีที่ดินอิ่มตัวดวยน้ําหรือเคยอิ่มตัวดวย
น้ําจะเปนวัสดุดินอินทรียที่มีคารบอนอินทรียตั้งแตรอยละ 18 โดยน้ําหนัก เมื่อมีอนุภาคดินเหนียวตั้งแตรอย
ละ 60 ขึ้นไปโดยน้ําหนัก หรือมีคารบอนอินทรียตั้งแตรอยละ 12 โดยน้ําหนัก เมื่อไมมีอนุภาคดินเหนียว
หรือมีคารบอนอินทรียตั้งแตรอยละ 12 โดยน้ําหนักรวมกับผลคูณของรอยละดินเหนียวดวย 0.1 (12 + %
C x 0.1) เมื่อมีดินเหนียวนอยกวารอยละ 60 โดยน้ําหนัก (มีคารบอนอินทรียเปนสัดสวนมากกวาระหวาง
รอยละ 12-18 โดยน้ําหนัก เมื่อมีอนุภาคดินเหนียวระหวางรอยละ 0-60 โดยน้ําหนัก) ในกรณีที่ดินไมเคย
อิ่มตัวดวยน้ําจะตองมีคารบอนอินทรียตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป โดยน้ําหนัก
ประเภทเนื้อดินบนที่เปนวัสดุอินทรีย แบงออกได 3 ชนิด ดังนี้
(1) ดินพีต (pt: peat) เปนดินที่มีเสนใยมาก (fibric soil material)
(2) ดินมักกี้พีต (mkp: mucky peat) เปนดินที่มีเสนใยปานกลาง (hemic soil material)
(3) ดินมัก (mk: muck) เปนดินที่ไมมีเสนใยหรือมีนอยมาก (sapric soil material)
สําหรับดินอนินทรียหรือดินแรที่พบในที่ลุมต่ําหรือแองต่ํา และเนื้อดินบนมีสมบัติ
ใกลเคียงกับดินมัก (muck) แตมีปริมาณคารบอนอินทรียนอยกวา มีสีคล้ําและรวนซุย อุมความชื้นไดดี
โดยทั่วไปมีอินทรียวัตถุมากกวา 10 เปอรเซ็นต และใชนําหนาเพื่อขยายเนื้อดินที่เปนดินแร เรียกวา มักกี้
(mucky) เชน ดินรวนปนมัก (mkl: mucky loam)
3.11.2 ประเภทของความลาดชัน (Phases of Slopes)
ความลาดชันของพื้นที่ (slope) หมายถึง สภาพพื้นที่ที่เบี่ยงเบนหรือเอียงไปจากแนวระนาบ
ซึ่งมีหนวยวัดเปนองศาหรือเปอรเซ็นต แบงออกไดเปน 8 ชั้น ดังนี้
สัญลักษณ
เปอรเซ็นตความลาดชัน
คําอธิบาย
ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ
A
0-2
(level to nearly level)
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย
B
2-5
(slightly undulating or gently undulating)

C
D
E
F
G
H

5-12
12-20
20-35
35-50
50-75
> 75

ลูกคลื่นลอนลาด (undulating)
ลูกคลื่นลอนชัน (rolling)
เนินเขา (hilly)
สูงชัน (steep)
สูงชันมาก (very steep)
สูงชันมากที่สุด (extremely steep)
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3.11.3 ประเภทความลึกของดิน (Phases of Soil Depth)
ความลึก ของดิน หมายถึง ความหนาของดินจากชั้น ผิว ดิน หรือจากชั้น บนสุด ที่เ ปน วัสดุ
ดินอนินทรียหรือดินแร (mineral soil material) ในดินที่เปนดินอนินทรียหรือดินแร (mineral soil) หรือจาก
ชั้นผิวดินหรือจากชั้นบนสุดที่เปนวัสดุดินอินทรีย (organic soil material) ในดินที่เปนดินอินทรีย (organic soil)
ลงไปจนถึงชั้นที่มีสมบัติขัดขวางตอการเจริญเติบโตหรือการชอนไชของรากพืช ถึงแมวาชั้นนี้จะไมทําให
รากพืช หยุด การเจริ ญ เติ บ โตเลยที เ ดีย วแต ก็ ทํา ให ร ากพืช ชะงั ก งัน ไมส ามารถเจริ ญเติ บ โตได ต ามปกติ
ชั้นตางๆ ดังกลาว ไดแก แนวสัมผัสของชั้นหินพื้นแข็ง (lithic contact) แนวสัมผัสของชั้นหินพื้นออน
(paralithic contact) ชั้นเชื่อมแข็งของอินทรียวัตถุและอะลูมิเนียมมีเหล็กหรือไมมีเหล็กก็ไดหรือชั้นดาน
อินทรีย (hard of spodic horizon) แนวสัมผัสของชั้นที่เชื่อมตัวกันแข็งของเหล็ก (petroferric contact) ชั้นที่มี
ชิ้นสวนหยาบ (coarse fragment) เชน ลูกรัง กอนกรวดหรือเศษหินในปริมาณเทากับหรือมากกวารอยละ 35
โดยปริมาตร ชั้นมารล (marl layer) หรือชั้นดานอื่นๆ ที่ขัดขวางตอการชอนไชของรากพืช ชั้นความลึกของ
ดินแบงออกได 5 ชั้น ดังนี้
สัญลักษณ
ความลึก (ซม.)
คําอธิบาย
0-25
ตื้นมาก (very shallow : vsh)
d1
d2
25-50
ตื้น (shallow : sh)
d3
50-100
ลึกปานกลาง (moderately deep : md)
d4
100-150
ลึก (deep : d)
> 150
ลึกมาก (very deep : vd)
d5
ปริมาณกอนกรวดที่ปะปนอยูในเนื้อดิน แบงเปน 5 ชั้น ดังนี้
สัญลักษณ
sg
g
vg
xg

ปริมาณกอนกรวด
(รอยละ) โดยปริมาตร
<5
5 - 15
15 - 35
35 - 60
> 60

คําอธิบาย
ไมมีกอนกรวด (non to very slightly gravelly)
มีกอนกรวดเล็กนอย (slightly gravelly)
มีกอนกรวดปานกลาง (gravelly)
มีกอนกรวดมาก (very gravelly)
มีกอนกรวดมากที่สุด(extremely gravelly)

3.11.4 ประเภทของการกรอน (Phases of Soil Erosion)
การกรอนของดิน หมายถึง การแตกกระจาย (detachment) และการพัดพาไป (transportation)
ของดินโดยตัวการกรอน เชน โดยน้ํา (water erosion) หรือโดยลม (wind erosion) การกรอนของดินแบง
ออกเปน 2 ชนิด ไดแก
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1) การกรอนโดยลม (wind erosion) คือ การทําใหอนุภาคดินเคลื่อนยายจากจุดหนึ่ง
ไปสูอีกจุดหนึ่งโดยการกระทําของลม การกรอนโดยลมขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิ ความเร็ว
ของลม สภาพภูมิประเทศ สมบัติของดินและการใชประโยชนที่ดิน พื้นที่บริเวณที่เกิดการกรอนสวนใหญ
เกิดในพื้นที่แหงแลง ลมแรง เนื้อดินเปนทรายและไมมีพืชขึ้นปกคลุม หรือบริเวณพื้นที่แนวแคบๆ ตามหาด
ทรายชายทะเล
2) การกรอนโดยน้ํา (water erosion) คือ การแตกกระจายและพัดพาโดยน้ํา จะยากหรือ
งายขึ้นอยูกับวัตถุตนกําเนิดดิน ระบบการใชที่ดินและการจัดการดิน การกรอนโดยน้ํามีหลายชนิด ไดแก
การกรอนแบบแผน (sheet erosion) การกรอนแบบริ้ว (rill erosion) การกรอนแบบรองธาร (gully erosion)
และการกรอนแบบทอ (tunnel erosion)
ความรุนแรงของการกรอนแบงออกไดเปน 5 ชั้น ดังนี้
สัญลักษณ
คําอธิบาย
การสูญเสียของชั้นดิน (รอยละ) *
E0
ไมมีการกรอน (non eroded)
0
E1
กรอนเล็กนอย (slightly eroded)
> 0 - 25
กรอนปานกลาง (moderately eroded)
25 - 75
E2
E3
กรอนรุนแรง (severe eroded)
> 75
E4
กรอนรุนแรงมาก (very severe eroded)
100
หมายเหตุ * หมายถึง เปอรเซ็นตการสูญเสียของชั้นดิน A และ/หรือชั้นดิน E หรือการสูญเสีย
ดินบน 20 เซนติเมตร (ถาชั้นดิน A และ/หรือชั้นดิน E ดั้งเดิมมีความหนานอยกวา 20 เซนติเมตร)
3.11.5 ประเภทของหินพื้นโผล และกอนหินโผล
หินพื้นโผล หมายถึง การที่พื้นผิวของดินมีหินพื้นโผลโดยที่มีชั้นหินพื้นทอดตัวเปนแนวยาว
ติดตอกันอยูใตดินในระดับความลึกที่ไมแนนอน การเคลื่อนยายหรือเก็บออกไปจากพื้นที่จะกระทําไมไดจึง
เปนอุปสรรคอยางถาวรตอการเกษตรกรรม ปริมาณหินพื้นโผลแบงเปน 6 ชั้น ดังนี้
1) ดินที่ไมมีหินพื้นโผล โดยทั่วไปถือวามีนอยกวารอยละ 0.1 ของพื้นผิว
2) ดินที่มีหินพื้นโผลเล็กนอย มีหินพื้นโผลรอยละ 0.1-2 ของพื้นผิว
3) ดินที่มีหินพื้นโผลมาก มีหินพื้นโผลรอยละ 2-10 ของพื้นผิว
4) พื้นที่หินโผลรอยละ 10-50 ของพื้นผิว
5) พื้นที่หินโผลรอยละ 50-90 ของพื้นผิว
6) พื้นที่หินโผลมากกวารอยละ 90 ของพื้นผิว
กอนหินโผล หมายถึง การมีเศษหินหรือกอนหินขนาดโตกวา 7.5 เซนติเมตร กระจัดกระจาย
อยูบนผิวดินและกอนหินเหลานี้สามารถเก็บออกไดโดยใชแรงคนหรือเครื่องจักรกล ปริมาณกอนหินโผล
แบงออกเปน 7 ชั้น ดังนี้
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1) มีกอนหินโผลเล็กนอยหรือไมมี มีกอนหินโผลนอยกวารอยละ 0.01 ของพื้นผิว
2) มีกอนหินโผลปานกลาง มีกอนหินโผลรอยละ 0.01-0.1 ของพื้นผิว
3) มีกอนหินโผลมาก มีกอนหินโผลรอยละ 0.1-3 ของพื้นผิว
4) มีกอนหินโผลมากที่สุด มีกอนหินโผลรอยละ 3-15 ของพื้นผิว
5) พื้นที่กอนหินโผล มีกอนหินโผลรอยละ 15-50 ของพื้นผิว
6) พื้นที่กอนหินโผลมาก มีกอนหินโผลรอยละ 50-90 ของพื้นผิว
7) พื้นที่หนิ ดาด มีกอนหินโผลมากกวารอยละ 90 ของพืน้ ผิว
3.12 การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ ใชวิธีประเมินตามคูมือการจําแนก
ความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย (กองสํารวจและจําแนกดิน, 2543) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.12.1 หลักเกณฑการจําแนกความเหมาะสมของดิน
1) ศึกษาลักษณะและสมบัติตางๆ ของดิน ตลอดจนสภาพแวดลอมที่ไดจากขอมูลการ
สํารวจและจําแนกดินอยางละเอียด แลวนํามาจัดเปนหมวดหมูหรือเปนชั้นตามความรุนแรงของลักษณะดิน
และสภาพแวดลอมที่มีผลตอการเพาะปลูกพืช หรือตามความเสี่ยงตอความเสียหายเมื่อนําดินนั้นมาปลูกพืช
ชั้นความเหมาะสมของดินแตละชั้นจะประกอบดวยชุดดินหลายชุด แตทั้งนี้มิไดหมายความวาชั้นความ
เหมาะสมของดินแตละชั้นนั้นตองการการจัดการหรือการดูแลรักษาที่เหมือนกันเสมอไป ชั้นความเหมาะสม
ของดินแตละชั้นจะมีขอจํากัดปลีกยอยลงไปอีก เรียกวา ชั้นความเหมาสมของดินยอย (subclass)
2) ชั้นความเหมาะสมของดินแตละชั้นยกเวนชั้นความเหมาะสมที่ 1 จะระบุลักษณะ
และสมบัติของดินที่มีผลตอการเจริญเติบโตหรือมีผลกระทบตอผลผลิตของพืชที่ปลูก ลักษณะของดินที่ระบุ
ไวในชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชแตละชั้น เรียกวา ขอจํากัด (limitation) การจําแนกความ
เหมาะสมของดินแตละชั้นจะตองตรวจสอบวาดินแตละชุดนั้นมีลักษณะอะไรบางที่รุนแรงที่สุดที่จะเปน
อุปสรรคตอการเจริญเติบโตหรือมีผลกระทบตอผลผลิตของพืชก็จะตกอยูในชั้นความเหมาะสมนั้น
3) เมื่อทราบชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชแลวใหทําการจําแนกชั้น
ความเหมาะสมยอยลงไป โดยจะระบุชนิดของขอจํากัดที่รุนแรงที่สุดไวตอทายชั้นความเหมาะสมของดิน
หลัก ชนิดของขอจํากัดหรือลักษณะของดินที่เปนอันตรายหรือทําความเสียหายใหแกพืช ไดแก
t : สภาพพื้นที่ (topography)
s : เนื้อดิน (texture) หรือชั้นขนาดอนุภาคดิน (particle size class)
b : ชั้นชะลางอยางรุนแรง (albic horizon)
c : ความลึกที่พบชั้นดานแข็ง (depth to consolidated layer)
g : ความลึกที่พบกอนกรวด (depth to gravelly layer)
r : หินพื้นโผล (rockiness)
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z : กอนหินโผล (stoniness)
x : ความเค็มของดิน (salinity)
d : การระบายน้ําของดิน (drainage)
f : อันตรายจากการถูกน้ําทวม (flooding hazard)
w : น้ําแชขัง (water logging)
p : ความสามารถใหน้ําซึมผานไดของดิน (permeability)
m : ความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา (risk of moisture shortage)
n : ความอุดมสมบูรณของดิน (nutrient status)
a : ความเปนกรดของดิน (acidity)
k : ความเปนดางของดิน (alkalinity)
j : ความลึกที่พบชั้นดินกรดกํามะถัน (depth to acid sulfate layer)
e : การกรอนของดิน (erosion)
o : ความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย (thickness of organic soil material)
3.12.2 ชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ แบงออกเปน 5 ชั้น ไดแก
ชั้นความเหมาะสมที่ 1 : เหมาะสมดีมาก
ชั้นความเหมาะสมที่ 2 : เหมาะสมดี
ชั้นความเหมาะสมที่ 3 : เหมาะสมปานกลาง
ชั้นความเหมาะสมที่ 4 : ไมคอยเหมาะสม
ชั้นความเหมาะสมที่ 5 : ไมเหมาะสม
3.13 การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับทางดานปฐพีกลศาสตร เปนการวิจัยเพื่อหาระดับ
ความเหมาะสมของดินทางดานปฐพีกลศาสตร ตามวิธีการวินิจฉัยคุณภาพของดินดานปฐพีกลศาสตรตาม
กลุมชุดดินในประเทศไทย (สุวณี, 2538) ซึ่งเปนการประเมินความเหมาะสมของชุดดินตามสมบัติของดิน
เพื่อการใชงานดานวิศวกรรมประเภทตางๆ หลักเกณฑการวินิจฉัยคุณภาพของดินดานวิศวกรรมใชหลัก
ทั่วๆ ไป ดังตอไปนี้
3.13.1 อาศัยการคาดคะเนจากสมบัติของดินภายใตสภาพการใชประโยชนที่ดินและการ
จัดการดินตามปกติ
3.13.2 การวินิจฉัยสมบัติของดินจะไมรวมกับปญหาที่เกี่ยวกับทําเล เชน ที่ตั้งใกลเมืองหรือ
ทางหลวง แหลงน้ํา ขนาดของที่ดินถือครอง
3.13.3 การจัดระดับของที่ดินขึ้นอยูกับลักษณะของดินตามธรรมชาติ
3.13.4 การจัดระดับความเหมาะสมของดินมักจะพิจารณาจากดินทั้งหมด ยกเวนบางกรณี
อาจจะจัดระดับจากขอจํากัดของดินแตละชั้นดิน ความลึกของชั้นดินที่ใชจัดระดับจะอยูประมาณ 1.50–1.80
เมตร แตดินบางชนิดการคาดคะเนที่มีเหตุผลอาจจะตองไดจากวัสดุดินที่ลึกกวานี้
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3.13.5 การจัดระดับความเหมาะสมของดินวาไมเหมาะสมหรือไมเหมาะสมอยางยิ่ง มิได
หมายความวา ทําเลพื้นที่นั้นจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงโยกยายหรือแกไขขอจํากัดได การใชประโยชนที่ดิน
ที่ไดจัดระดับไววาไมเหมาะสมหรือไมเหมาะสมอยางยิ่ง ขึ้นอยูกับชนิดของขอจํากัดซึ่งจะสามารถแกไขให
สําเร็จและคุมกับการลงทุนหรือไม
3.13.6 การวินิจฉัยสมบัติของดิน เปนสิ่งจําเปนที่ใชในการประเมินที่ดิน ความสําคัญของการ
วินิจฉัยขึ้นอยูกับการใชประโยชนที่ดิน ชนิดของดินและปญหาการใชที่ดิน
การวินิจฉัยคุณภาพของดินดานปฐพีกลศาสตร ดินแตละชุดจะมีความเหมาะสมในการใช
ประโยชนตางกันขึ้นอยูกับขอจํากัดของการใชประโยชนและคุณลักษณะของดินเปนสําคัญ โดยไดแบง
ระดับความเหมาะสมของดินสําหรับการใชเปนแหลงหนาดิน แหลงทรายและกรวด ดินถมหรือดินคันทาง
การใชเปนเสนทางแนวถนนไว 4 ระดับ โดยใชหมายเลขตางๆ แทนระดับความเหมาะสม ดังนี้
1 หมายถึง เหมาะสมดี (Good)
2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง (Fair)
3 หมายถึง ไมเหมาะสม (Poor)
4 หมายถึง ไมเหมาะสมอยางยิ่ง (Very poor)
สําหรับการใชทําบอขุด อางเก็บน้ําขนาดเล็ก คันกั้นน้ํา ระบบบอเกรอะ การสรางโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาคารต่ําๆ และการใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน ไดจัดระดับความเหมาะสมไว
3 ระดับ โดยใชหมายเลขตางๆ แทนระดับความเหมาะสม ดังนี้
1 หมายถึง เหมาะสมดี (Good)
2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง (Fair)
3 หมายถึง ไมเหมาะสม (Poor)
ระดับความเหมาะสมแตละระดับ มีความหมายดังนี้
เหมาะสมดี (Good) คือ ดินที่ไมมีหรือมีขอจํากัดเล็กนอย คุณสมบัติตางๆ เหมาะสม
ตามที่กําหนดไว จะมีขอจํากัดบางก็เล็กนอยและสามารถแกไขไดงาย การดูแลรักษาและการปรับปรุงบํารุง
ดินทําไดงายและเสียคาใชจายนอย
เหมาะสมปานกลาง (Fair) คือ ดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมปานกลาง ขอจํากัดในการใช
อาจจะมีบางซึ่งตองแกไขโดยการวางแผนและออกแบบใหเขากับสภาพและลักษณะของดิน อาจจะตองมี
การบํารุงรักษาเปนพิเศษ แผนงานการกอสรางอาจจะตองแกไขดัดแปลงบางจากแผนเดิมที่ใชกับดินที่มี
ขอจํากัดเพียงเล็กนอย การกอสรางฐานรากหรือตอหมอควรเสริมใหมั่นคงเปนพิเศษ
ไมเหมาะสม (Poor) คือ ดินที่มีคุณสมบัติที่ไมเหมาะสมเพียงอยางเดียวหรือมากกวา
และขอ จํากัดนั้นๆ มีความยุงยากในการดัดแปลงแกไขและตองเสียคาใชจายสูง จําเปนตองมีการปรับปรุง
และฟนฟูดินเปนหลัก นอกจากนั้นตองมีการออกแบบเปนพิเศษตลอดจนมีการบํารุงรักษาดินอยางสม่ําเสมอ
ยิ่งขึ้น
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ไมเหมาะสมอยางยิ่ง (Very Poor) คือ ในการใชประโยชนของดินทางวิศวกรรม
บางอยางจะเปนการเพิ่มความเสียหาย จึงเปนเหตุใหตองจัดระดับของดินไวในระดับไมเหมาะสมอยางยิ่ง
ระดับนี้ดินมีคุณสมบัติไมเหมาะสมเพียงประการเดียวหรือมากกวาสําหรับการใชประโยชนในกิจกรรม
เฉพาะอยาง ซึ่งจะแกไขขอจํากัดไดยากที่สุดและเสียคาใชจายสูง การปรับปรุงฟนฟูดินเปนสิ่งจําเปน เชน
การขุดเอาดินออกและนําดินอื่นมาถมแทน เปนการแกไขดัดแปลงที่สมบูรณแบบที่สุด ระดับนี้ควรใชกับ
ชนิดของดินที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงมากในการที่จะนํามาใชประโยชน ซึ่งสวนใหญดินเหลานี้จะไมได
นํามาประเมินคาการใช
4. ผูดําเนินการ
นางสาวนัทฐา ทักษรัตนศรัณย
นางสาวฤทัย พริกมาก
นายสมร มาตรเลิง

นักสํารวจดินชํานาญการ
นักสํารวจดินปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

5. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555
6. ขอมูลทั่วไป
6.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
พื้นที่ดําเนินการบานหนองเดน ตําบลสุขเดือนหา อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท มีเนื้อที่ประมาณ
4,400 ไร หรือ 7.04 ตารางกิโลเมตร อยูระหวางตําแหนงพิกัด 637000-640000 ตะวันออก และ 16510001654000 เหนือ ปรากฏในแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ชื่อระวาง อําเภอหนองหญาไซ
จ.สุพรรณบุรี(หมายเลขระวาง 4938-1) ลําดับชุด L7018 บนพื้นหลักฐานอางอิง UTM Zone 47 WGS 84
จัดทําโดยกรมแผนที่ทหาร อยูสูงประมาณ 45-58 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีอาณาเขตติดตอดังนี้
(ภาพที่ 1)
ทิศเหนือ

ติดตอบานหนองยางและบานสุขเดือนหา ตําบลสุขเดือนหา อําเภอเนิน
ขาม จังหวัดชัยนาท

ทิศใต

ติ ด ต อ บ า นหนองกอก ตํ า บลหนองกระทุ ม อํ า เภอเดิ ม บางนางบวช
จังหวัดชัยนาท

ทิศตะวันออก ติดตอบานวังคอไห บานบอมวงและบานลาด ตําบลสุขเดือนหา อําเภอ
เนินขาม จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดตอบานหนองปลอง ตําบลสุขเดือนหา อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งพื้นที่ดําเนินการ
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6.2 สภาพภูมิอากาศ
จากการจําแนกภูมิอากาศตามแบบของ Koppen โดยอาศัยความสัมพันธระหวางจํานวนน้ําฝนใน
เดือนที่แลงที่สุดและจํานวนน้ําฝนเฉลี่ยตลอดป บริเวณพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน มีลักษณะภูมิอากาศจัดอยูใน
ประเภทฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู (Tropical savannah climate : Aw) กลาวคือ เปนเขตรอนชื้นที่มีฝนตกชุกและ
ไมมีฤดูหนาวที่แทจริง ฝนตกเฉพาะฤดูฝนเทานั้น ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปนอยกวา 2,540 มิลลิเมตรและ
ในเดือนที่แลงที่สุดมีปริมาณน้ําฝนนอยกวา 60.9 มิลลิเมตร โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุดสูงกวา
18 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้บริเวณดังกลาวไดรับอิทธิพลของลมมรสุม 2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต จะเริ่ม
พัดผานตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ทําใหมีฝนตกชุกในชวงนี้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
เริ่มพัดผานตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม จะพัดพาความหนาวเย็นและอากาศแหงมาปกคลุมพื้นที่
ฤดูรอนอยูระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อากาศจะคอยๆ อุนขึ้นและรอนมากในชวงเดือนเมษายน
สถิติขอมูลภูมิอากาศ เฉลี่ย 20 ป (พ.ศ. 2536-2555) ที่ตรวจวัดจากสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท
จังหวัดชัยนาท (ตารางที่ 1) สามารถสรุปไดดังนี้
ตารางที่ 1 สถิติขอมูลภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดชัยนาท (พ.ศ. 2536-2555)
ปริมาณน้ําฝนที่
ปริมาณ
เปนประโยชน
เดือน
น้ําฝน (มม.)
(มม.)
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
รวม
เฉลี่ย

3.79
11.40
26.26
61.84
152.14
115.56
110.47
128.87
249.62
149.53
22.04
4.47
1,035.96
-

3.8
11.2
25.2
55.7
115.1
94.2
91.0
102.3
149.9
113.7
21.3
4.4
787.80
-

อุณหภูมิ
สูงสุด
(ซ.)

อุณหภูมิ
ต่ําสุด
(ซ.)

34.21
35.55
37.26
38.32
37.73
36.28
35.94
35.65
34.78
34.46
34.82
34.18
35.76

15.59
18.26
20.27
23.06
23.65
23.89
23.62
23.75
23.39
22.32
18.95
15.59
21.03

ความ
ยาวนาน
แสงแดด
(ชม./วัน)
8.46
8.78
8.15
8.83
7.49
6.31
5.43
5.08
5.43
6.98
8.21
8.56
7.31

ความชื้น
สัมพัทธ
(%)

ความเร็วลม
(กม./วัน)

การคาย
ระเหยน้ํา
(มม.)*

67.45
68.95
69.25
69.15
73.00
74.60
74.65
75.30
78.00
76.20
70.25
66.20
71.92

20.90
22.24
40.02
44.47
33.67
43.80
36.82
33.00
10.76
12.05
23.48
26.11
28.94

101.37
108.92
138.88
153.90
146.94
130.20
124.62
120.90
111.60
116.87
107.40
101.06
1,462.66
-

15

6.2.1 ปริมาณน้ําฝน มีปริมาณน้ําฝนรวมปประมาณ 1,035.96 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝนตก
เฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 249.62 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
เดือนมกราคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 3.79 มิลลิเมตร ลักษณะการตกของฝนพบวาฝนจะเริ่มตกมากขึ้นตั้งแตตน
เดือนเมษายนและจะตกมากที่สุดในเดือนกันยายน จากนั้นปริมาณฝนจะคอยๆ ลดลงจนถึงปลายเดือน
ตุลาคม
6.2.2 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 28.17 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนมีอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด 38.32 องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคมและมกราคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 15.59 องศาเซลเซียส
6.2.3 ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 71.92 เปอรเซ็นต โดยที่เดือน
กันยายนมีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยสูงสุด 78.00 เปอรเซ็นต และเดือนธันวาคม มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยต่ําสุด
ประมาณ 66.20 เปอรเซ็นต
6.2.4 เมื่อนําคา PET มาเปรียบเทียบกับคาปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในชวงระยะเวลาเดียวกัน เพื่อใช
เปนแนวทางในการกําหนดระยะเวลาการปลูกพืชที่เหมาะสมในเขตเกษตรน้ําฝน มีหลักเกณฑการพิจารณา
ดังนี้ (ณรงค, 2537)
1) การเตรียมเพื่อเพาะปลูกควรเตรียมเมื่อปริมาณน้ํามากกวารอยละ 10 ของคาการระเหย
น้ํา (P > 0.1xPET)
2) การปลูกพืชและพืชสามารถเจริญเติบโตไดดี เมื่อปริมาณน้ําฝนมากกวารอยละ 50 ของ
คาการคายระเหยน้ํา (P > 0.5xPET)
3) การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ควรพิ จ ารณาให อ ยู ใ นช ว งที่ ค วามชื้ น สั ม พั ท ธ น อ ยที่ สุ ด การ
เพาะปลู ก ควรอยู ใ นช ว งปลายเดื อ นเมษายนจนถึ ง ต น เดื อ นพฤศจิ ก ายน ซึ่ ง ตรงกั บ ฤดู ฝ น เป น ระยะที่
เหมาะสมสําหรับปลูกพืชทั่วไป สวนจะปลูกเมื่อใดควรพิจารณาจากชนิดของพืชที่จะปลูก แตอาจมีฝนทิ้ง
ชวงบางเล็กนอยในชวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ระยะเวลานอกเหนือไปจากชวงนี้เปนฤดูหนาวและฤดู
รอน ปริมาณฝนตกนอย ความชื้นในอากาศนอย ไมเหมาะสําหรับปลูกพืชทั่วไป เนื่องจากขาดน้ํา ดังนั้นการ
ปลูกพืชชวงนี้ควรหาแหลงน้ําสํารองไวเพื่อปองกันการขาดแคลนน้ํา
จากหลักเกณฑดังกลาวสรุปไดดังนี้
1) สมดุลของน้ําในดินเพื่อการเกษตร (ภาพที่ 2) แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณ
น้ําฝนและศักยการคายระเหยน้ํา พบวาชวงฤดูกาลเพาะปลูกเริ่มตั้งแตกลางเดือนเมษายน (ปริมาณน้ําฝนสูง
กวาครึ่งหนึ่งของศักยการคายระเหยน้ํา) จนกระทั่งถึงตนเดือนพฤศจิกายน (ปริมาณน้ําฝนต่ํากวาครึ่งหนึ่ง
ของศักยการคายระเหยน้ํา) และชวงระหวางตนเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคมจะมีฝนตกมากจนทําใหมี
ปริมาณน้ํามากเกินพอความตองการของพืช (ปริมาณน้ําฝนสูงกวาศักยการคายระเหยน้ํา)
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2) ชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก ซึ่ง เปน ชวงเวลาดิน ที่มีความชื้นและมี
ปริ ม าณน้ํ า ฝนเพี ย งพอสํ า หรั บ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช จะอยู ใ นช ว งกลางเดื อ นเมษายนถึ ง ต น เดื อ น
พฤศจิกายน
3) ชวงระยะเวลาที่ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช คือตนเดือนพฤศจิกายนถึงปลาย
เดือนมีนาคม เนื่องจากความชื้นในดินลดลงและปริมาณฝนตกนอย กรณีที่ตองปลูกพืชในชวงนี้จะเสี่ยงตอ
การขาดแคลนน้ํา พืชที่จะปลูกควรเลือกพืชที่ใชน้ํานอย ทนแลงและควรมีแหลงน้ําสํารอง

ภาพที่ 2 แสดงสภาพสมดุลของน้ําเพื่อการเกษตร จังหวัดชัยนาท
6.3 สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบเรียบ มีความลาดชันของพื้นที่โดยทั่วไปประมาณ 0-2 เปอรเซ็นต
ความสูงของพื้นที่โดยทั่วไปประมาณ 45-58 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่มีความลาดเอียง
จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก
6.4 ธรณีวิทยา
จังหวัดชัยนาทเปนสวนบนสุดของที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง เกิดจากแมน้ําเจาพระยาและ
กลุมแมน้ําบริวารพัดพาเอาตะกอนจากกลุมตอนเหนือของประเทศไทยมาสะสมบริเวณปากแมน้ําเกิดเปนดิน
ดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา โดยจังหวัดชัยนาทอยูในสวนรอยตอระหวางเนินตะพักลุมน้ําระดับต่ําและที่ราบ
ดินดอนสามเหลี่ยมที่รองรับดวยเคลย น้ํากรอย จากขอมูลแผนที่ธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี มาตรา
สวน 1:250,000 (กองธรณีวิทยา, 2547)พบวาลักษณะทางธรณีวิทยาในพื้นที่ดําเนินงานเปนตะกอนยุคควอ
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เทอรนารี (Quatemary) อายุระหวาง 1.8 ลานป จนถึงปจจุบัน ประกอบไปดวยตะกอนหลากหลายชนิด
ไดแก กรวด ทราย ทรายแปงจนถึงดินเหนียว โดยเกิดจากการสะสมของตะกอนตะพัก (Q1) ที่สะสมตัวตาม
ทางน้ํา ตามรองน้ําและที่ราบน้ําทวมถึง นอกจากนั้นยังพบหินปูนที่มีขนาดใหญถึงหินพื้น รวมทั้งหินทราย
และหินเชลล (ภาพที่ 3)
6.5 ลักษณะทางธรณีสัณฐานและวัตถุตนกําเนิด
ลักษณะธรณีสัณฐานของพื้นที่ดําเนินการแบงออกเปน 3 สวน คือ
6.5.1 ที่ราบตะกอน้ําพา (Allurial plain) ที่ราบหรือคอนขางราบซึ่งมีขนาดใหญกวาที่ลุมตะกอนน้ํา
พา (Alluvial flat) ตาม 2 ฝงแมน้ําในฤดูน้ําหลากจะมีตะกอนที่น้ําพามาตกทับทม
6.5.2 พื้นผิวเหลือจากการกรอน (Erosional surface) พื้นผิวดินที่เหลือจาการกรอนอันเกิดจาก
ตัวการสําคัญไดแก น้ํา เมื่อมองจากระยะไกล ทําใหมีความรูสึกวาเปนระนาบพื้นที่เดียวกัน
6.6 ทรัพยากรน้ําและแหลงน้ํา
ในพื้นที่ดําเนินการ ไมไดตั้งอยูในเขตที่มีระบบชลประทาน แตมีแหลงน้ําตามธรรมชาติที่ไหลผาน
คือ หวยหนองยางและหวยโสกตาจิต ไมมีอางเก็บน้ําขนาดใหญ มีเพียงบอน้ําในไรนาขนาดเล็กที่เกษตรกร
ลงทุนเอง (ภาพที่4)
6.7 การใชประโยชนที่ดินและพืชพรรณธรรมชาติ
จากการสํารวจสภาพการใชที่ดินในปจจุบัน บริเวณพื้นที่ดําเนินการ ปการผลิต 2556 มีการใช
ประโยชนที่ดินในเขตพื้นที่ดําเนินการ 4 ประเภท ดังนี้ (ตารางที่ 2, ภาพที่ 5)
6.7.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อที่ประมาณ
6.7.2 พื้นที่เกษตรกรรม (A)
มีเนื้อที่
1) นา (A1)
มีเนื้อที่ประมาณ
2) พืชไร (A2)
มีเนื้อที่ประมาณ
3) ไมยืนตน (A3)
มีเนื้อที่ประมาณ
4) ไมผล (A4)
มีเนื้อที่ประมาณ
5) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรียนเลี้ยงสัตว (A7)
มีเนื้อที่ประมาณ
6.7.3 พื้นที่น้ํา (W)
มีเนื้อที่ประมาณ
6.7.4 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M)
มีเนื้อที่ประมาณ

206 ไร หรือรอยละ
1,383
2,519
154
7

ไร
ไร
ไร
ไร

16 ไร
85 ไร
17 ไร

4.68

หรือรอยละ 31.43
หรือรอยละ 57.25
หรือรอยละ 3.50
หรือรอยละ 0.16
หรือรอยละ
หรือรอยละ
หรือรอยละ

0.65
1.93
0.39
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ตารางที่ 2 การใชที่ดินในพื้นที่ดําเนินการ
หนวยแผนที่
A101
A202
A203
A204
A204/A202
A237
A302
A302/A411
A304
A305/A306
A407
A701
M102
U201
W101
W202

คําอธิบายหนวยแผนที่
นาขาว
ขาวโพด
ออย
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง/ขาวโพด
แตงไทย
ยางพารา
ยางพารา/กลวย
ยูคาลิปตัส
สัก/สะเดา
มะมวง
ทุงหญาเลี้ยงสัตว
ไมละเมาะ
หมูบาน
แมน้ําลําคลอง
บอน้ําในไรนา
รวม

เนื้อที่
ไร
1,383
9
2,497
7
6
13
54
54
9
37
7
16
17
206
56
29
4,400

รอยละ
31.43
0.20
56.75
0.16
0.14
0.30
1.23
1.23
0.20
0.84
0.16
0.36
0.39
4.68
1.27
0.66
100.00
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7. การสํารวจและจําแนกดิน
7.1 อุปกรณ
การสํารวจและจําแนกดินแบบละเอียดใชอุปกรณในการสํารวจดังนี้
7.1.1 ภาพถายออรโธสี ของกรมพัฒนาที่ดินมาตราสวน 1:4,000
7.1.2 แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 และแผนที่เสนชั้นความสูงมาตราสวน 1:4,000
ของกรมแผนที่ทหาร
7.1.3 แผนที่ทางธรณีวิทยา 1:250,000 ของกรมทรัพยากรธรณี
7.1.4 สวานเจาะดิน พลั่วสนาม มีด คอนยาง เทปวัดระยะ
7.1.5 สมุดเทียบสีดิน (Munsell soil color charts)
7.1.6 ชุดตรวจสอบความเปนกรดเปนดางของดิน (pH test kit)
7.1.7 เครื่องวัดความลาดชันของพื้นที่ (Abney hand level)
7.1.8 เครื่องวัดพิกัดทางภูมิศาสตร
7.1.9 กรดเกลือเขมขน 10 เปอรเซ็นต
7.1.10 ขวดน้ํากลั่น
7.1.11 เข็มทิศ
7.1.12 สมุดบันทึก
7.1.13 กลองถายรูป
7.1.14 ยานพาหนะ
7.2 วิธีการ
7.2.1 ขั้นเตรียมการ
1) จัดเตรียมอุปกรณการสํารวจ แผนที่ประเภทตางๆ บริเวณพื้นที่โครงการฯ ไดแก แผนที่
ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 และแผนที่ชั้นระดับความสูง มาตราสวน 1:4,000 ภาพถายออรโธสี
มาตราสวน 1:4,000 และแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดชัยนาท 1:250,000 เครื่องมือที่ใชในการสํารวจดิน เชน
สวานเจาะดิน สมุดเทียบสีดิน ชุดตรวจสอบความเปนกรดเปนดางของดิน สมุดบันทึก ยานพาหนะ ฯลฯ
2) กําหนดขอบเขตพื้นที่โครงการฯ ที่จะทําการสํารวจลงบนแผนที่แตละประเภท
3) แปลภาพถายออรโธสี โดยศึกษารายละเอียดขอมูลตางๆ เพื่อใหทราบลักษณะของ
พื้นที่โดยทั่วไป เกี่ยวกับ เสนทางคมนาคม ทางน้ํา หมูบาน วัด โรงเรียน จุดสังเกตอื่นๆ ถายทอดรายละเอียด
ตาง ๆ ลงบนแผนที่ภาพถายออรโธสีพรอมทั้งกําหนดจุดตรวจสอบในสนาม โดยเลือกบริเวณที่คาดวาจะมี
ลักษณะดินที่เปนตัวแทนของหนวยแผนที่นั้น เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธของหนวย
แผนที่นั้นๆ กับหนวยแผนที่ใกลเคียง การกําหนดจุดตรวจสอบไวกอน ทําใหการออกตรวจสอบภาคสนาม
สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
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7.2.2 งานสํารวจดินภาคสนาม
1) สํารวจและทําแผนที่ดินอยางละเอียด ทําการตรวจสอบและศึกษาลักษณะดินโดยการ
ใชสวานเจาะดินลึกประมาณ 2.0 เมตร หรือถึงชั้นแนวสัมผัสหินพื้นหรือชั้นที่มีลูกรังหรือเศษหินมาก ทําการ
ขุดเจาะดินทุกระยะ 100-200 เมตร หรือทุกระยะที่สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลง ทําการศึกษาและบันทึก
ลักษณะและสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน เชน ความลึกของดิน เนื้อดิน สีดินและสีจุดประ ความเปน
กรดเปนดางของดิน ชนิดของวัตถุตนกําเนิดดินและสภาพการระบายน้ําของดิน ตลอดจนสภาพแวดลอมที่มี
ความสัมพันธกับดิน เชน ลักษณะภูมิสัณฐานของดิน ความลาดชันของพื้นที่ พืชพรรณธรรมชาติ การใช
ประโยชนที่ดิน ระดับความสูงของพื้นที่จากระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนตน
2) การจําแนกดินใชระบบการจําแนกดินแบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) จําแนก
ถึงระดับขั้นต่ําสุด คือ ชุดดิน (Soil series) หรือดินคลาย (Soil variant) และถามีลักษณะบางอยางที่แตกตาง
กันและมีผลตอการใชประโยชนที่ดินและการจัดการ เชน เนื้อดินบน ความลึกของดิน ความลาดชันของ
พื้นที่และสภาพการกรอนของดินที่ปรากฏใหเห็น ชุดดินหรือดินคลาย ที่มีลักษณะแตกตางกันเชนนี้ จะ
แบงแยกเปนประเภทดิน (Soil phase)
3) สํารวจสภาพการใชประโยชนที่ดิน เชน พื้นที่ทําการเกษตร แหลงน้ํา ที่อยูอาศัย
7.2.3 การจัดทําแผนที่ตนฉบับและรายงานการสํารวจดิน
1) การจัดทําแผนที่ดินแบบละเอียด ตรวจสอบขอบเขตการกระจายของดินแตละชนิดที่ได
เขียนขอบเขตไวบนภาพถายออรโธสีที่ไดจําแนกไวแลวนํามาจัดเรียงเปนหมวดหมู และแสดงหนวยแผนที่
ในรูปสัญลักษณไวในขอบเขตของดินแตละประเภท คํานวณเนื้อที่ของดินแตละประเภทและคิดเปนรอยละ
ของพื้นที่โครงการ พรอมทั้งจัดทําคําอธิบายในรูปของตารางในแผนที่ดินแบบละเอียดมาตราสวน 1:4,000
2) การจัดทําแผนที่สภาพการใชประโยชนที่ดิน แสดงหนวยแผนที่ในรูปสัญลักษณไวใน
ขอบเขตของสภาพการใชประโยชนที่ดินแตละประเภท คํานวณเนื้อที่แตละประเภทและคิดเปนรอยละของ
พื้นที่โครงการ พรอมจัดทําคําอธิบายในรูปของตารางในแผนที่สภาพการใชประโยชนที่ดิน
3) นําขอมูลและขอสนเทศตางๆ ที่รวบรวมไดจากการศึกษาในภาคสนามและจากเอกสาร
ทางวิชาการตางๆ มาทําการวิเคราะห วิจัย แลวประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
และปฐพีกลศาสตรแลวแสดงรายละเอียดดานตางๆ ในรูปของรายงานการสํารวจดินแบบละเอียด
8. ผลการศึกษา
8.1 ทรัพยากรดิน
ผลการสํารวจดิน บริเวณพื้นที่ดําเนินการ ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พบวา
สามารถจําแนกดินได 1 ชุดดิน (Soil series) แบงเปนประเภทดิน (Soil phase) ตามการจัดการในพื้นที่ รวม
เปน 4 หนวยแผนที่ และ 2 พื้นที่เบ็ดเตล็ดรวมทั้งสิ้น 6 หนวยแผนที่ (ตารางที่ 3 และภาพที่ 6)
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8.1.1 ชุดดินเดิมบาง (Doem Bang Serie: Db) กลุมชุดดินที่ 7
การจําแนกดิน: Fine, kaolinitic, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Endoaqualfs
การกําเนิด: เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําเการะดับต่ําหรือเนินตะกอนน้ํา
พารูปพัด
สภาพพืน้ ที:่ ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %
สัณฐานดิน: เปนดินลึก ดินบนเปนดินรวนปนทรายถึงรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนปน
ดินเหนียว สีนา้ํ ตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.0 – 5.9) ดินบนตอนลางเปนดิน
รวนปนดินเหนียว ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง มีสีเทาปนน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทามีจุดประสี
น้ําตาลแก สีนา้ํ ตาลปนเหลือง สีเหลืองปนน้ําตาล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 4.7 –
6.1) ดินลางตอนลางเปนดินเหนียว สีเทาปนน้ําตาลออน มีจุดประสีแดงปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรด
เล็กนอย (pH 4.6 - 6.5)
ปญหาในการใชประโยชนที่ดนิ : เปนดินที่มกี ารระบายน้ําคอนขางเลว มีน้ําทวมในฤดูฝนลึก 30
ซม. นาน 4 เดือน ความอุดมสมบูรณต่ํา
การใชประโยชนที่ดินปจจุบัน: ทํานาและปลูกพืชไร
ชุดดินเดิมบางที่สํารวจพบบริเวณนี้จําแนกเปน 4 ประเภทดิน มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,109 ไร
หรือรอยละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ ดังนี้
1) หนวยแผนที่ Db- silA/d5,E0 ชุดดินเดิมบาง มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง มีความ
ลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมาก และไมมกี ารกรอน มีเนื้อที่ประมาณ 968 ไร หรือรอยละ 22.01 ของพื้นที่
ดําเนินการ
2) หนวยแผนที่ Db-rb-silA/d5,E0 ชุดดินเดิมบาง มีการยกรอง มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปน
ทรายแปง มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมาก และไมมีการกรอน มีเนื้อที่ประมาณ 1,343 ไร หรือรอยละ
30.52 ของพื้นที่ดําเนินการ
3) หนวยแผนที่ Db-no pic silA/d5,E0 ชุดดินเดิมบาง ไมมีพลินไทต มีเนื้อดินบนเปนดินรวน
ปนทรายแปง มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมาก และไมมีการกรอน มีเนื้อที่ประมาณ 449 ไร หรือรอย
ละ 10.20 ของพื้นที่ดําเนินการ
4) หนวยแผนที่ Db-rb-no pic-silA/d5,E0 ชุดดินเดิมบาง มีการยกรอง ไมมีพลินไทต มีเนื้อ
ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมาก และไมมกี ารกรอน มีเนื้อที่ประมาณ
1,349 ไร หรือรอยละ 30.66 ของพื้นที่ดําเนินการ
ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน หนวยแผนที่ดิน Db- silA/d5,E0 , Db-rb-silA/d5,E0 , Db-no
pic silA/d5,E0 และ Db-rb-no pic-silA/d5,E0: จากการสํารวจสภาพพื้นที่พบวามีการใชประโยชนหนวยแผน
ที่ดินทั้ง 4 หนวยแผนที่นี้ในการทํานา ปลูกออย เปนสวนใหญ สําหรับการทํานานั้นดินมีความเหมาะสมดี
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แต สํ า หรั บ การปลู ก พื ช ไร ไม ผ ล ไม ยื น ต น นั้ น ดิ น ไม ค อ ยเหมาะสมเพราะมี ป ญ หาเรื่ อ งการระบายน้ํ า
แตเกษตรกรในพื้นที่ก็ไดมีการดําเนินการจัดการดินใหเหมาะสมตามการปลูกพืชแตละชนิด โดยมีการยก
รองเพื่อปลูกพืชไร จึงแกปญหาเรื่องการระบายน้ําของดินได และสามารถปลูกพืชไดดี ดังนั้นในพื้น ที่
ดําเนินการจึงไมมีปญหาในการใชประโยชนของทั้ง 4 หนวยแผนที่ดินนี้ แตอาจมีคาใชจายในการจัดการดิน
เพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามดินทั้ง 4 หนวยแผนที่ดินนี้ เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณอยูในระดับปานกลางถึง
สูง เกษตรกรไดรับผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน
8.1.2 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous area) บริเวณพื้นทีโ่ ครงการฯ จําแนกพืน้ ที่เบ็ดเตล็ดได
2 หนวยแผนที่ มีเนื้อที่รวมประมาณ 291 ไร หรือรอยละ 6.61 ไดแก
1) หนวยแผนที่ U (Urban) พื้นที่ชุมชน มีเนื้อที่ประมาณ 206 ไร หรือรอยละ 4.68 ของ
พื้นที่ดําเนินการ
2) หนวยแผนที่ W (Water Body) พื้นที่แหลงน้ํา มีเนื้อที่ประมาณ 85 ไร หรือรอยละ
1.93 ของพื้นที่ดําเนินการ
ตารางที่ 3 ทรัพยากรดินในพื้นที่ดําเนินการ
หนวยแผนที่
Db-silA/d5,E0
Db-rb-silA/d5,E0

Db-no pic-silA/d5,E0
Db-rb-no picsilA/d5,E0
U
W

คําอธิบายหนวยแผนที่
ดินเดิมบาง มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง มีความ
ลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมาก และไมมกี ารกรอน
ดินเดิมบาง มีการยกรอง มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย
แปง มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมาก และไมมกี าร
กรอน
ดินเดิมบาง ไมมีพลินไทต มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปน
ทรายแปง มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมาก และไมมี
การกรอน
ดินเดิมบาง มีการยกรอง ไมมีพลินไทต มีเนื้อดินบนเปน
ดินรวนปนทรายแปง มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึก
มาก และไมมกี ารกรอน
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง
พื้นที่แหลงน้ํา
รวม

เนื้อที่
ไร รอยละ
968

22.01

1,343

30.52

449

10.20

1,349

30.66

206
4.68
85
1.93
4,400 100.00

26

27

8.2 ความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ผลการประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ดําเนินการ ตาม
วิธีการประเมินของกองสํารวจและจําแนกดิน (2543) โดยการจําแนกความเหมาะสมของดิน สําหรับปลูก
พืชเศรษฐกิจ ดังตารางที่ 6 สรุปไดดังนี้
8.2.1 พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การมี ค วามเหมาะสมดี ม ากสํ า หรั บ ปลู ก อ อ ย มั น สํ า ปะหลั ง ไม ด อก
ทานตะวัน มะมวง มาขาม พืชผัก ยูคาลิปตัส และทุงหญาเลี้ยงสัตว ไดแก หนวยแผนที่ Db-rb- silA/d5,E0
และ Db-rb-no pic silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 2,692 ไร หรือรอยละ 61.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
8.2.2 มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว และขาวโพด มีขอจํากัดดานเนื้อดินและความเสี่ยง
ตอการขาดแคลนน้ํา ไดแกหนวยแผนที่ Db- silA/d5,E0, Db-rb- silA/d5,E0, Db-no pic silA/d5,E0 และ Db-rb-no
pic silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,127 ไร หรือรอยละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ
8.2.3 มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาวโพด ทานตะวันและยูคาลิปตัส มีขอจํากัด
ดานการระบายน้ําของดิน ไดแกหนวยแผนที่ Db- silA/d5,E0 และ Db-no pic silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ
1,417 ไร หรือรอยละ 30.21 ของพื้นที่ดําเนินการ
8.2.4 ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลัง ไมดอก พืชผักและทุงหญาเลี้ยงสัตว มี
ขอจํากัดดิรคอนขางรุนแรงในดานการระบายน้ําของดิน ไดแกหนวยแผนที่ Db- silA/d5,E0 และ Db-no pic
silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 1,417 ไร หรือรอยละ 30.21 ของพื้นที่ดําเนินการ
8.2.5 ไมเหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดดินที่รุนแรงในดานการระบายน้ําของดิน ไดแก
หนวยแผนที่ Db-rb- silA/d5,E0 และ Db-rb-no pic silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 2,692 ไร หรือรอยละ
61.18 ของพื้นที่ดําเนินการ
8.2.6 ไมเหมาะสมสําหรับปลูกออย มะมวง และมะขาม มีขอจํากัดดินที่รุนแรงในดานการ
ระบายน้ําของดิน ไดแกหนวยแผนที่ Db- silA/d5,E0 และ Db-no pic silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ
1,417 ไร หรือรอยละ 30.21 ของพื้นที่ดําเนินการ
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ตารางที่ 4 ระดับความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ
ชนิดพืช
หนวย
แผนที่ดิน
Db- silA/d5,E0
Db-rb- silA/d5,E0
Db-no pic
silA/d5,E0
Db-rb-no pic
silA/d5,E0

ขาว ขาวโพด

ออย

มันสําปะหลัง

ไมดอก

ทานตะวัน

มะมวง

มะขาม

พืชผัก

ยูคาลิปตัส

ทุงหญา
เลี้ยงสัตว

เนื้อที่(ไร)

รอยละ

2s
5d

3d
2m

5d
1

4d
1

4d
1

3d
1

5d
1

5d
1

4d
1

3d
1

4d
1

968
1,343

22.01
30.52

2s

3d

5d

4d

4d

3d

5d

5d

4d

3d

4d

449

10.20

5d

2m

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,349

30.66

206
85
4,400

4.68
1.93
100.00

พื้นที่เบ็ดเตล็ด

หมายเหตุ

1 = ดินมีความเหมาะสมดีมาก
2 = ดินมีความเหมาะสมดี
3 = ดินมีความเหมาะสมปานกลาง
4 = ดินไมคอยเหมาะสม
5 = ดินไมเหมาะสม

ที่อยูอาศัย
พื้นที่แหลงน้ํา
รวมเนื้อที่ทั้งหมด

S : เนื้อดิน
d : การระบายน้ําของดิน
m : ความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา
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8.3 ความเหมาะสมของดินสําหรับงานดานปฐพีกลศาสตร
การจําแนกความเหมาะสมของดินดานปฐพีกลศาสตร เปนงานที่ทําตอเนื่องจากงานสํารวจดิน
เพื่อใหผลการสํารวจดินเกิดประโยชนสูงสุด สามารถนําไปใชประกอบการวางแผนงานการกอสราง
โครงสรางตาง ๆ เชน การพัฒนาแหลงน้ํา การกําหนดแนวทางลําเลียงในไรนา การสรางคันดินกั้นน้ํา
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก การสรางบอน้ําในไรนา ฯลฯ
หลักการจําแนกความเหมาะสมของดินดานปฐพีกลศาสตร พิจารณาจากลักษณะและคุณสมบัติ
ของดินที่มีผลตอพฤติกรรมดานวิศวกรรมของดิน หลักการจําแนกใชเอกสารทางวิชาการ ฉบับที่ 380 “การ
วินิจฉัยคุณภาพของดินดานปฐพีกลศาสตร” ตามกลุมชุดดินในประเทศไทย กองสํารวจและจําแนกดิน
กรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 5)
จากการศึกษาลักษณะและสมบัติของดินในพื้นที่ดําเนินงาน สรุปความเหมาะสมของดินทางดาน
ปฐพีกลศาสตรไดดังนี้
8.3.1 การใชเปนแหลงหนาดิน
เหมาะสมปานกลางที่ ใ ช เ ป น วั ส ดุ ห น า ดิ น เนื่ อ งจากป ญ หาด า นเนื้ อ ดิ น ได แ ก หน ว ยแผนที่
Db-silA/d5,E0, Db-rb-silA/d5,E0, Db-no pic-silA/d5,E0 และ Db-rb-no pic-silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวม
ประมาณ 4,109 ไร หรือ รอยละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 291 ไร หรือ รอยละ 6.61 ของพื้นที่
ดําเนินการ
8.3.2 การใชเปนแหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสมอยางยิ่ง ที่จะใชเปนแหลงทรายและกรวด เนื่องจากลักษณะของดินตามการจําแนกไม
เหมาะสม ไดแก หนวยแผนที่ Db-silA/d5,E0, Db-rb-silA/d5,E0, Db-no pic-silA/d5,E0 และ Db-rb-no
pic-silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,109 ไร หรือ รอยละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 291 ไร หรือ รอยละ 6.61 ของพื้นที่
ดําเนินการ
8.3.3 การใชเปนดินถมหรือดินคันทาง
ไม เ หมาะสมที่ จ ะใช เ ป น ดิ น ถมหรื อ ดิ น คั น ทาง เนื่ อ งจากลั ก ษณะของดิ น ตามการจํ า แนกไม
เหมาะสม ไดแก หนวยแผนที่ Db-silA/d5,E0, Db-rb-silA/d5,E0, Db-no pic-silA/d5,E0 และ Db-rb-no
pic-silA/d5,E0มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,109 ไร หรือ รอยละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 291 ไร หรือ รอยละ 6.61 ของพื้นที่
ดําเนินการ
8.3.4 การใชเปนเสนทางแนวถนน
ไมเหมาะสมอยางยิ่งที่ใชเปนใชเปนเสนทางแนวถนน เนื่องจากลักษณะของดินตามการจําแนก
และศักยภาพในการยืดและหดตัวของดิน ไดแก หนวยแผนที่ Db-silA/d5,E0, Db-rb-silA/d5,E0, Db-no
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pic-silA/d5,E0 และ Db-rb-no pic-silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,109 ไร หรือ รอยละ 93.39 ของพื้นที่
ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 291 ไร หรือ รอยละ 6.61 ของพื้นที่
ดําเนินการ
8.3.5 การใชทําบอขุด
เหมาะสมดีที่จะใชทําบอขุด ไดแก หนวยแผนที่ Db-silA/d5,E0, Db-rb-silA/d5,E0, Db-no picsilA/d5,E0 และ Db-rb-no pic-silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,109 ไร หรือ รอยละ 93.39 ของพื้นที่
ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 291 ไร หรือ รอยละ 6.61 ของพื้นที่
ดําเนินการ
8.3.6 การใชสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
เหมาะสมดีที่จ ะใช สรางอ า งเก็บ น้ํา ขนาดเล็ก
ไดแ ก หนว ยแผนที่ Db-silA/d5,E0, Db-rbsilA/d5,E0, Db-no pic-silA/d5,E0 และ Db-rb-no pic-silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,109 ไร หรือ รอย
ละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 291 ไร หรือ รอยละ 6.61 ของพื้นที่
ดําเนินการ
8.3.7 การใชทําคันกั้นน้ํา
เหมาะสมปานกลางที่จะใชทําคันกั้นน้ํา เนื่องจากลักษณะดินของการจําแนกไมเหมาะสม ไดแก
หนวยแผนที่ Db-silA/d5,E0, Db-rb-silA/d5,E0, Db-no pic-silA/d5,E0 และ Db-rb-no pic-silA/d5,E0
มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,109 ไร หรือ รอยละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 291 ไร หรือ รอยละ 6.61 ของพื้นที่
ดําเนินการ
8.3.8 การใชทําบอเกรอะ
ไมเหมาะสมที่จะใชเปนทําบอเกรอะ เนื่องจากความลึกของระดับน้ําใตดินในฤดูฝนและการซึมน้ํา
ของดินไมเหมาะสม ไดแก หนวยแผนที่ Db-silA/d5,E0, Db-rb-silA/d5,E0, Db-no pic-silA/d5,E0 และ
Db-rb-no pic-silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,109 ไร หรือ รอยละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 291 ไร หรือ รอยละ 6.61 ของพื้นที่
ดําเนินการ
8.3.9 การใชสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ไมเหมาะสมที่จะใชสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เนื่องจากลักษณะของดินตามการจําแนก
และการระบายน้ํ า ไม เ หมาะสม ได แ ก หน ว ยแผนที่ Db-silA/d5,E0, Db-rb-silA/d5,E0, Db-no
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pic-silA/d5,E0 และ Db-rb-no pic-silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,109 ไร หรือ รอยละ 93.39 ของพื้นที่
ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 291 ไร หรือ รอยละ 6.61 ของพื้นที่
ดําเนินการ
8.3.10 การใชสรางอาคารต่ํา ๆ
ไมเหมาะสมที่จะใชสรางอาคารต่ํา ๆ เนื่องจากลักษณะของดินตามการจําแนกและการระบายน้าํ ไม
เหมาะสม ไดแก หนวยแผนที่ Db-silA/d5,E0, Db-rb-silA/d5,E0, Db-no pic-silA/d5,E0 และ Db-rb-no
pic-silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,109 ไร หรือ รอยละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 291 ไร หรือ รอยละ 6.61 ของพื้นที่
ดําเนินการ
8.3.11 การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน
เหมาะสมปานกลางที่จะใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน เนื่องจากลักษณะเนื้อดินและการระบายน้ํา
เหมาะสมปานกลาง ไดแก หนวยแผนที่ Db-silA/d5,E0, Db-rb-silA/d5,E0, Db-no pic-silA/d5,E0 และ Dbrb-no pic-silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,109 ไร หรือ รอยละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 291 ไร หรือ รอยละ 6.61 ของพื้นที่
ดําเนินการ
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ตารางที่ 5 การจําแนกความเหมาะสมของดินทางดานปฐพีกลศาสตร

หนวยแผนที่

Db-silA/d5,E0
Db-rb-silA/d5,E0
Db-no pic-silA/d5,E0
Db-rb-no pic-silA/d5,E0
หมายเหตุ

ความเหมาะสมแบงเปน 3 ระดับ
1. เหมาะสมดี
2. เหมาะสมปานกลาง
3. ไมเหมาะสม

ความเหมาะสมแบงเปน 4 ระดับ
1. เหมาะสมดี
2. เหมาะสมปานกลาง
3. ไมเหมาะสม
4. ไมเหมาะสมอยางยิ่ง
แหลง
หนาดิน

แหลงทราย
และกรวด

ดินถมหรือ
ดินคันทาง

เสนทาง
แนวถนน

2s
2s
2s
2s

4a
4a
4a
4a

3a
3a
3a
3a

3al
3al
3al
3al

a: ลักษณะของดินตามการจําแนกดิน
d: การระบายน้ํา
h: ความลึกของระดับน้ําใตดินในฤดูฝน

อางเก็บน้ํา
บอขุด
คันกั้นน้ํา
ขนาดเล็ก

1
1
1
1

1
1
1
1

2a
2a
2a
2a

บอเกรอะ

3kh
3kh
3kh
3kh

k: ความซึมน้ําของดิน
l: ศักยภาพในการยืดและหดตัวของดิน
s: เนื้อดิน

โรงงาน
อุตสาหกรรม อาคารต่ําๆ
ขนาดเล็ก

3da
3da
3da
3da

3da
3da
3da
3da

การใช
ยานพาหนะ
ในชวงฤดูฝน

2sd
2sd
2sd
2sd
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8.4 เขตการใชที่ดิน
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานกายภาพ ไดแก สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากร
ดิน ทรัพยากรน้ํา สภาพการใชที่ดิน ตลอดจนความเหมาะสมของที่ดินผนวกกับขอมูลเศรษฐกิจและสังคม
ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน บานหนองเดน หมูที่ 4 ตําบลสุขเดือนหา อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สามารถ
กําหนดเขตการใชที่ดิน ไดดังนี้ (ตารางที่ 6 และภาพที่ 7)
8.4.1 เขตพื้นทีเ่ กษตรกรรม
มีเนื้อที่ 4,092 ไร หรือ รอยละ 93.00
8.4.2 เขตพื้นทีช่ ุมชนและสิ่งปลูกสราง มีเนื้อที่ 206 ไร หรือ รอยละ 4.68
8.4.3 เขตพื้นทีแ่ หลงน้ํา
มีเนื้อที่ 85 ไร หรือ รอยละ 1.93
8.4.4 เขตพื้นทีอ่ ื่นๆ
มีเนื้อที่
17 ไร หรือ รอยละ 0.39
ตารางที่ 6 เขตการใชที่ดินพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน บานหนองเดน หมูที่ 4 ตําบลสุขเดือนหา อําเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท
เนื้อที่
หนวยแผนที่
เขตการใชที่ดนิ
ไร
รอยละ
เขตเกษตรกรรม
4,092
93.00
เขตเกษตรกาวหนา (นอกเขตชลประทาน)
4,092
93.00
221
222
223
224
300
400
600

เขตทํานา
เขตปลูกพืชไร
เขตปลูกไมยืนตน
เขตปลูกไมผล
เขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง
เขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง
เขตแหลงน้ํา
เขตแหลงน้ํา
เขตพื้นที่อื่นๆ
เขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย
รวม

1,402
2,538
145
7
206
206
85
85
17
17
4,400

31.86
57.68
3.30
0.16
4.68
4.68
1.93
1.93
0.39
0.39
100.00
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9.ปญหาและขอเสนอแนะในการใชที่ดิน
9.1 ปญหาทรัพยากรดิน
จากการสํารวจจําแนกดินและการประเมินความเหมาะสมในการใชประโยชนที่ดิน สามารถ
สรุปปญหาและอุปสรรคของทรัพยากรดินได ดังนี้
9.1.1 ปญหาน้ําแชขัง เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนที่ลุม เกิดปญหาน้ําแชขังเปนระยะเวลานานใน
ฤดูฝน ทําใหผลผลิตพืชไดรับความเสียหาย ไดแก หนวยแผนที่ Db- silA/d5,E0, Db-rb- silA/d5,E0, Db-no pic
silA/d5,E0 และ Db-rb-no pic silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,127 ไร หรือรอยละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ
9.1.2 ปญหาเนื้อดิน เนื้อดินสวนใหญคอนขางเหนียว ทําใหยากตอการไถพรวน เมื่อแหงจะ
แข็ง และมีโครงสรางแนนทึบ ไดแก หนวยแผนที่ Db- silA/d5,E0, Db-rb- silA/d5,E0, Db-no pic silA/d5,E0 และ
Db-rb-no pic silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,127 ไร หรือรอยละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ
9.1.3 ปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ เนื่องจากมีการปลูกพืชชนิดเดิมติดตอกันเปนระยะ
เวลานาน โดยขาดการปรับปรุงบํารุงดิน ได แ ก หน ว ยแผนที่ Db- silA/d5,E0, Db-rb- silA/d5,E0, Db-no pic
silA/d5,E0 และ Db-rb-no pic silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,127 ไร หรือรอยละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ
9.1.4 ปญหาขาดแคลนน้ํา เนื่องจากฝนทิ้งชวงในฤดูฝนและการขาดแคลนน้ําในฤดูแ ลง
ได แ ก หน ว ยแผนที่ Db- silA/d5,E0, Db-rb- silA/d5,E0, Db-no pic silA/d5,E0 และ Db-rb-no pic silA/d5,E0 มีเนื้อ
ที่รวมประมาณ 4,127 ไร หรือรอยละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ
9.2 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
พื้นที่ดําเนินการอยูในเขตชลประทาน สภาพพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ทํานา จากขอมูลการสํารวจ
และจําแนกดินที่มีอยู และจากสภาพปญหาทรัพยากรดิน สามารถสรุปแนวทางการแกไขได ดังนี้
9.2.1 น้ําแชขัง
สําหรับการทํานา ควรเลือกชวงเวลาเพาะปลูกใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการหวานเมล็ดพันธุ
ในชวงที่มีน้ําแชขัง สําหรับพืชไร พืชผัก ไมดอกไมประดับ และไมผล จําเปนตองมีการขุดยกรองเพื่อให
ดินมีการระบายน้ําดีขึ้น ปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใชปุยอินทรีย 1-2 ตัน/ไร รวมกับปุยอินทรียน้ําและ
ปุยเคมี ตามสูตร อัตรา และวิธีการใสตามชนิดของพืช หรือปรับปรุงดินเฉพาะหลุมปลูกสําหรับไมผลหรือ
ไมยืนตน โดยขุดหลุมขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ใสปุยหมักหรือปุยคอก 20-30 กิโลกรัมตอหลุม ผสม
คลุกเคลากับหนาดินในหลุมปลูก รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา ตามความตองการของพืชแตละชนิด
9.2.2 เนื้อดิน
ควรปรับปรุงโครงสรางดินดวยการเพิ่มอินทรียวัตถุ โดยการไถกลบตอซังหลังการเก็บเกี่ยว
ทุกครั้ง ปลอยทิ้งไว 3-4 สัปดาห หลังจากยอยสลายของตอซังแลวจะชวยฟนฟูโครงสรางของดินใหรวนซุย
ขึ้น หรือไถกลบพืชปุยสดโดยการหวานถั่วพรา 8-10 กิโลกรัมตอไร ถั่วพุม 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัมตอไร กอนออกดอก จะทําใหโครงสรางดินดีขึ้น
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9.2.3 ดินขาดความอุดมสมบูรณ
ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรีย เชนปุยหมัก ปุยคอก 1-2 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมี
และน้ําหมักอินทรียชีวภาพตามสูตร อัตราและวิธีการใสตามชนิดของพืชที่ปลูก หรือตามคําแนะนําจากผล
การวิเคราะหดิน ใชระบบการปลูกพืชหมุนเวียนซึ่งมีพืชตระกูลถั่วสอดแทรกอยูในระบบการปลูกพืชหลัก
เพื่อตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาใชประโยชนเพิ่มเติมใหแกดิน และเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน
9.2.4 การขาดแคลนน้ํา
ควรเลือกชนิดพืชและพันธุที่ทนแลงเพาะปลูกนอกฤดูฝน สงเสริมการสรางแหลงน้ําในไรนา
โดยใหเกษตรกรมีสวนรวมในการสรางแหลงน้ํา เชนการขุดลอกคลองเพื่อสงน้ําถึงพื้นที่เพาะปลูกของ
เกษตรกร และสรางบอน้ําขนาดเล็กในไรนา
10. สรุปผล
พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การบ า นหนองเด น ตํ า บลสุ ข เดื อ นห า อํ า เภอเนิ น ขาม จั ง หวั ด ชั ย นาท มี เ นื้ อ ที่
ประมาณ 4,400 ไร หรือ 7.04 ตารางกิโลเมตร อยูระหวางตําแหนงพิกัด 637000-640000 ตะวันออก และ
1651000-1654000 เหนือ ปรากฏในแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ชื่อระวาง อําเภอหนอง
หญาไซ จ.สุพรรณบุรี(หมายเลขระวาง 4938-1) ลําดับชุด L7018 บนพื้นหลักฐานอางอิง UTM Zone 47
WGS 84 จัดทําโดยกรมแผนที่ทหาร อยูสูงประมาณ 45-58 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
จากการจําแนกภูมิอากาศตามแบบของ Koppen บริเวณพื้นที่ดําเนินการมีลักษณะภูมิอากาศจัดอยู
ในประเภทฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 28.317องศาเซลเซียส ทั้งนี้บริเวณดังกลาวไดรับ
อิทธิพลของลมมรสุม 2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณ
และการกระจายของน้ําฝน ในรอบ 10 ป ที่ผานมามีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย รายป 1,035.96 มิลลิเมตร เดือนที่มี
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 238.01 มิลลิเมตร ปริมาณความชื้นสัมพัทธ
เฉลี่ยตลอดป 71.92 เปอรเซ็นต ชวงฤดูกาลเพาะปลูกเริ่มตั้งแตปลายเดือนเมษายนจนกระทั่งถึงตนเดือน
พฤศจิกายน ในพื้นที่ดําเนินการมีแหลงน้ําไหลผาน
10.1 การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดําเนินการ พบดังนี้
10.1.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีเนื้อที่ 206 ไร หรือรอยละ 4.68
10.1.2 พื้นที่เกษตรกรรมมี
เนื้อที่ 4,092 ไร หรือรอยละ 90.12
10.1.3 พื้นที่น้ํา
มีเนื้อที่
85 ไร หรือรอยละ 1.93
10.1.4 พื้นที่เบ็ดเตล็ด
มีเนื้อที่
17 ไร หรือรอยละ 0.39
10.2 ทรัพยากรดินจากการสํารวจสามารถจําแนกไดดังนี้
จําแนกหนวยแผนที่ไดเปน 1 ชุดดิน และ แบงเปนประเภทดินตามการจัดการในพื้นที่ รวมเปน 4
หนวยแผนที่ และ 2 พื้นที่เบ็ดเตล็ดรวมทั้งสิ้น 6 หนวยแผนที่
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10.2.1 หนวยแผนที่ Db- silA/d5,E0 ชุดดินเดิมบาง มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง มี
ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมาก และไมมีการกรอน มีเนื้อที่ประมาณ 968 ไร หรือรอยละ 22.01 ของ
พื้นที่ดําเนินการ
10.2.2 หนวยแผนที่ Db-rb-silA/d5,E0 ชุดดินเดิมบาง มีการยกรอง มีเนื้อดินบนเปนดินรวน
ปนทรายแปง มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมาก และไมมีการกรอน มีเนื้อที่ประมาณ 1,343 ไร หรือ
รอยละ 30.52 ของพื้นที่ดําเนินการ
10.2.3 หนวยแผนที่ Db-no pic silA/d5,E0 ชุดดินเดิมบาง ไมมีพลินไทต มีเนื้อดินบนเปนดิน
รวนปนทรายแปง มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมาก และไมมีการกรอน มีเนื้อที่ประมาณ 449 ไร หรือ
รอยละ 10.20 ของพื้นที่ดําเนินการ
10.2.4 หนวยแผนที่ Db-rb-no pic-silA/d5,E0 ชุดดินเดิมบาง มีการยกรอง ไมมีพลินไทต มี
เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมาก และไมมีการกรอน มีเนื้อที่
ประมาณ 1,349 ไร หรือรอยละ 30.66 ของพื้นที่ดําเนินการ
10.2.5 จําแนกพื้นที่เบ็ดเตล็ดได 2 หนวยแผนที่ มีเนื้อที่รวม 291 ไร หรือรอยละ 6.61 ไดแก
1) หนวยแผนที่ U (Urban) พื้นที่ชุมชน มีเนื้อที่ 206 ไร หรือรอยละ 4.68 ของพื้นที่
ดําเนินการ
2) หนวยแผนที่ W (Water Body) พื้นที่แหลงน้ํา มีเนื้อที่ 85 ไร หรือรอยละ 1.93 ของ
พื้นที่ดําเนินการ
10.3 ความเหมาะสมและขอจํากัดของดินสําหรับปลูกพืชสรุปไดดังนี้
10.3.1 พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การมี ค วามเหมาะสมดี ม ากสํ า หรั บ ปลู ก อ อ ย มั น สํ า ปะหลั ง ไม ด อก
ทานตะวัน มะมวง มาขาม พืชผัก ยูคาลิปตัส และทุงหญาเลี้ยงสัตว ไดแก หนวยแผนที่ Db-rb- silA/d5,E0
และ Db-rb-no pic silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 2,692 ไร หรือรอยละ 61.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
10.3.2 มีความเหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว และขาวโพด มีขอจํากัดดานเนื้อดินและความเสี่ยง
ตอการขาดแคลนน้ํา ไดแกหนวยแผนที่ Db- silA/d5,E0, Db-rb- silA/d5,E0, Db-no pic silA/d5,E0 และ Db-rb-no
pic silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,127 ไร หรือรอยละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ
10.3.3 มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับปลูกขาวโพด ทานตะวันและยูคาลิปตัส มีขอจํากัด
ดานการระบายน้ําของดิน ไดแกหนวยแผนที่ Db- silA/d5,E0 และ Db-no pic silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ
1,417 ไร หรือรอยละ 30.21 ของพื้นที่ดําเนินการ
10.3.4 ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลัง ไมดอก พืชผักและทุงหญาเลี้ยงสัตว มี
ขอจํากัดดิรคอนขางรุนแรงในดานการระบายน้ําของดิน ไดแกหนวยแผนที่ Db- silA/d5,E0 และ Db-no pic
silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 1,417 ไร หรือรอยละ 30.21 ของพื้นที่ดําเนินการ
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10.3.5 ไมเหมาะสมสําหรับปลูกขาว มีขอจํากัดดินที่รุนแรงในดานการระบายน้ําของดิน
ไดแกหนวยแผนที่ Db-rb- silA/d5,E0 และ Db-rb-no pic silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 2,692 ไร หรือ
รอยละ 61.18 ของพื้นที่ดําเนินการ
10.3.6 ไมเหมาะสมสําหรับปลูกออย มะมวง และมะขาม มีขอจํากัดดินที่รุนแรงในดานการ
ระบายน้ําของดิน ไดแกหนวยแผนที่ Db- silA/d5,E0 และ Db-no pic silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ
1,417 ไร หรือรอยละ 30.21 ของพื้นที่ดําเนินการ
10.4 เขตการใชที่ดิน
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานกายภาพ ไดแก สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากร
ดิน ทรัพยากรน้ํา สภาพการใชที่ดิน ตลอดจนความเหมาะสมของที่ดินผนวกกับขอมูลเศรษฐกิจและสังคม
ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ตําบลเขาแกว อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สามารถกําหนดเขตการใชที่ดิน ไดดังนี้
(ตารางที่ 6 และภาพที่ 7)
10.4.1 เขตพื้นที่เกษตรกรรม
มีเนื้อที่ 4,092 ไร หรือ รอยละ 93.00
10.4.2 เขตพื้นที่ชุมชนและสิง่ ปลูกสราง มีเนื้อที่ 206 ไร หรือ รอยละ 4.68
10.4.3 เขตพื้นที่แหลงน้ํา
มีเนื้อที่ 85 ไร หรือ รอยละ 1.93
10.4.4 เขตพื้นที่อื่นๆ
มีเนื้อที่
17 ไร หรือ รอยละ 0.39
10.5 ปญหาทรัพยากรดินในพื้นที่ดําเนินการสรุปไดดังนี้
10.5.1 ปญหาน้ําแชขัง เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนที่ลุม เกิดปญหาน้ําแชขังเปนระยะเวลานาน
ในฤดูฝน ทําใหผลผลิตพืชไดรับความเสียหาย ไดแก หนวยแผนที่ Db- silA/d5,E0, Db-rb- silA/d5,E0, Db-no pic
silA/d5,E0 และ Db-rb-no pic silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,127 ไร หรือรอยละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ
10.5.2 ปญหาเนื้อดิน เนื้อดินสวนใหญคอนขางเหนียว ทําใหยากตอการไถพรวน เมื่อแหงจะ
แข็ง และมีโครงสรางแนนทึบ ไดแก หนวยแผนที่ Db- silA/d5,E0, Db-rb- silA/d5,E0, Db-no pic silA/d5,E0 และ
Db-rb-no pic silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,127 ไร หรือรอยละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ
10.5.3 ปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ เนื่องจากมีการปลูกพืชชนิดเดิมติดตอกันเปนระยะ
เวลานาน โดยขาดการปรับปรุงบํารุงดิน ได แ ก หน ว ยแผนที่ Db- silA/d5,E0, Db-rb- silA/d5,E0, Db-no pic
silA/d5,E0 และ Db-rb-no pic silA/d5,E0 มีเนื้อที่รวมประมาณ 4,127 ไร หรือรอยละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ
10.5.4 ปญหาขาดแคลนน้ํา เนื่องจากฝนทิ้งชวงในฤดูฝนและการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง
ได แ ก หน ว ยแผนที่ Db- silA/d5,E0, Db-rb- silA/d5,E0, Db-no pic silA/d5,E0 และ Db-rb-no pic silA/d5,E0 มีเนื้อ
ที่รวมประมาณ 4,127 ไร หรือรอยละ 93.39 ของพื้นที่ดําเนินการ
10.6 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
พื้นที่ดําเนินการอยูในเขตชลประทาน สภาพพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ทํานา จากขอมูลการสํารวจ
และจําแนกดินที่มีอยู และจากสภาพปญหาทรัพยากรดิน สามารถสรุปแนวทางการแกไขได ดังนี้
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10.6.1 น้ําแชขัง สําหรับการทํานา ควรเลือกชวงเวลาเพาะปลูกใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการ
หวานเมล็ดพันธุในชวงที่มีน้ําแชขัง สําหรับพืชไร พืชผัก ไมดอกไมประดับ และไมผล จําเปนตองมีการขุด
ยกรองเพื่อใหดินมีการระบายน้ําดีขึ้น ปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใชปุยอินทรีย 1-2 ตัน/ไร รวมกับปุย
อินทรียน้ําและปุยเคมี ตามสูตร อัตรา และวิธีการใสตามชนิดของพืช หรือปรับปรุงดินเฉพาะหลุมปลูก
สําหรับไมผลหรือไมยืนตน โดยขุดหลุมขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ใสปุยหมักหรือปุยคอก 20-30
กิโลกรัมตอหลุม ผสมคลุกเคลากับหนาดินในหลุมปลูก รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา ตามความตองการ
ของพืชแตละชนิด
10.6.2 เนื้อดิน ควรปรับปรุงโครงสรางดินดวยการเพิ่มอินทรียวัตถุ โดยการไถกลบตอซังหลัง
การเก็บเกี่ยวทุกครั้ง ปลอยทิ้งไว 3-4 สัปดาห หลังจากยอยสลายของตอซังแลวจะชวยฟนฟูโครงสรางของ
ดินใหรวนซุยขึ้น หรือไถกลบพืชปุยสดโดยการหวานถั่วพรา 8-10 กิโลกรัมตอไร ถั่วพุม 6-8 กิโลกรัมตอ
ไร หรือ ปอเทือง 4-6 กิโลกรัมตอไร กอนออกดอก จะทําใหโครงสรางดินดีขึ้น
10.6.3 ดินขาดความอุดมสมบูรณ ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรีย เชนปุยหมัก
ปุยคอก 1-2 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมีและน้ําหมักอินทรียชีวภาพตามสูตร อัตราและวิธีการใสตามชนิดของพืช
ที่ปลูก หรือตามคําแนะนําจากผลการวิเคราะหดิน ใชระบบการปลูกพืชหมุนเวียนซึ่งมีพืชตระกูลถั่ว
สอดแทรกอยูในระบบการปลูกพืชหลักเพื่อตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาใชประโยชนเพิ่มเติมใหแกดิน
และเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน
10.6.4 การขาดแคลนน้ํา ควรเลือกชนิดพืชและพันธุที่ทนแลงเพาะปลูกนอกฤดูฝน สงเสริม
การสรางแหลงน้ําในไรนา โดยใหเกษตรกรมีสวนรวมในการสรางแหลงน้ํา เชนการขุดลอกคลองเพื่อสง
น้ําถึงพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร และสรางบอน้ําขนาดเล็กในไรนา
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากการสํารวจดิน แผนที่ดินและรายงานการสํารวจดินแบบละเอียด สามารถนํามาใชเปน
ขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการใชที่ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของดิน ใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับ
งานวิจัย คนควาและทดลองตางๆ ที่เกี่ยวของกับดิน พืช และปุย ใชขยายผลทางดานการพัฒนาที่ดิน การ
อนุรักษดินและน้ํา ทางดานวิศวกรรม เชน การสรางถนน และอางเก็บน้ํา เปนตน
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