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รายงานการสํารวจดิน พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลราษฏนิยม อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
1. บทนํา
ปจจุบันสถานการณการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
ทํานาอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลานาน พื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญไมไดรับการปรับปรุงบํารุงดิน สงผล
ใหมีปญหาดานความอุดมสมบูรณดินและเกิดดินแนนทึบตามมา ซึ่งกระทบตอการเจริญเติบโต ผลผลิต
และคุณภาพของพืชที่เพาะปลูก กรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลักซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการแกไข
ปญหาดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการเขตพัฒนาที่ดินขึ้นมา ในการนี้กลุมวางแผนการใชที่ดิน สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1 มีภารกิจหลักในการดําเนินการสํารวจดิน สํารวจสภาพการใชที่ดินและวางแผนการใช
ที่ดิน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการแกไขปญหา การจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา การจัดการดานความอุดม
สมบูรณดิน และเพื่อใหสถานีพัฒนาที่ดินที่มีหนาที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกลาว นําขอมูลไปสงเสริมและ
ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ เป น การบู ร ณาการกิ จ กรรมต า ง ๆ ด า นการพั ฒ นาที่ ดิ น ให มี
ประสิทธิภาพอยางยั่งยืนตอไป
โครงการเขตพัฒนาที่ดินในพื้นที่ลุมน้ํา เปนการบูรณาการกิจกรรมตางๆ ดานการพัฒนาที่ดิน
เชน การสํารวจและวางแผนการใชที่ดิน การจัด ทําระบบอนุรัก ษดิน และน้ํา การพัฒนาแหลงน้ํา การ
ปรับปรุงบํารุงดินที่มีปญหาตอการเกษตร อาทิ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินอินทรีย ดินกรด ดินทราย ดินตื้น
และดินในพื้นที่ลาดชัน รวมทั้งการฟนฟูดินที่เสื่อมโทรม สงเสริมการใชสารอินทรียเพื่อลดสารเคมีที่ใช
ทางการเกษตร การรณรงคไถกลบตอซัง การปลูกพืชปุยสดเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน ดําเนินการโครงการ
ดังกลาวโดยประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของกรมพัฒนาที่ดินรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
หนวยงานในทองถิ่น ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาการเกษตร ตลอดจนเปน
การสาธิตใหเกษตรกรและประชาชนทั่วไปไดเห็นถึงประโยชนของการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษดินและน้ํา
การฟนฟูและการปรับปรุงบํารุงดิน
พื้นที่ดําเนินการ ตําบลราษฏนิยม อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี อยูในลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ํา
เจาพระยา (รหัส 1003) ลุมน้ําหลักแมน้ําเจาพระยา (รหัส 10) สวนใหญทํานา ซึ่งขาดการปรับปรุงบํารุงดิน
ทํ า ให ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ข องดิ น ลดลง ซึ่ ง กระทบต อ การเจริ ญ เติ บ โตผลผลิ ต และคุ ณ ภาพของพื ช ที่
เพาะปลูก เพื่อแกไขปญหาดังกลาว สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ไดประสานงานรวมกับสถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดนนทบุรี กําหนดใหพื้นที่ดังกลาวจัดทําเปนเขตพัฒนาที่ดิน โครงการเขตพัฒนาที่ดินในพื้นที่ลุมน้ํา
เปนการบูรณาการกิจกรรมตางๆ ดานการพัฒนาที่ดิน เชน การสํารวจและวางแผนการใชที่ดิน การจัดทํา
ระบบอนุรักษดินและน้ํา การพัฒนาแหลงน้ํา การปรับปรุงบํา รุง ดิน ที่มีปญ หาตอ การเกษตร อาทิ ดิน
เปรี้ยว ดินเค็ม ดินอินทรีย ดินกรด ดินทราย ดินตื้นและดินในพื้นที่ลาดชัน รวมทั้งการฟนฟูดินที่เสื่อม
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โทรม สงเสริมการใชสารอินทรียเพื่อลดสารเคมีที่ใชทางการเกษตร การรณรงคไถกลบตอซัง การปลูกพืช
ปุยสดเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน โดยประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของกรมพัฒนาที่ดินรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และหนวยงานในทองถิ่น ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนรากฐานที่สําคัญของการ
พัฒนาการเกษตร ตลอดจนเปนการสาธิตใหเกษตรกรและประชาชนทั่วไปไดเห็นถึงประโยชนของการ
พัฒนาที่ดิน การอนุรักษดินและน้ํา การฟนฟูและการปรับปรุงบํารุงดิน ในการนี้กลุมวางแผนการใชที่ดิน
ไดดําเนินการสํารวจดิน สํารวจสภาพการใชที่ดิน รวมทั้งรวบรวมขอมูลตางๆ ในพื้นที่ดําเนินการ เพือ่ นํามา
วิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะใหมีการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามวัตถุประสงคของ
โครงการตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาลักษณะสมบัติทางเคมี และกายภาพของดิน สภาพแวดลอม จําแนกดินตามระบบ
อนุกรมวิธานดินและแสดงขอบเขตดินในรูปของแผนที่มาตราสวน 1:4,000
2.2 เพื่อสํารวจสภาพการใชที่ดินในพื้นที่ดําเนินการและแสดงขอบเขตสภาพการใชที่ดินในรูปของ
แผนที่ มาตราสวน 1:4,000
2.3 เพื่อจัดชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและวินิจฉัยคุณภาพของดิน
ดานปฐพีกลศาสตร
2.4 เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการวางแผนการใชที่ดินในระดับไรนาในพื้นที่ดําเนินการ มาตราสวน
1:4,000
3. การตรวจเอกสาร
3.1 ลุมน้ํา หมายถึง หนวยพื้นที่ซึ่งทางกายภาพมีรูปรางปด มีขอบโดยรอบ ระบบทางน้ํา
ธรรมชาติจะไหลจากขอบเขาสูตอนกลางซึ่งมีลําน้ําหลักรองรับ มีทิศทางการไหลออกสูพื้นที่รับน้ําที่มี
ขนาดใหญ เชน มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบหรือแมน้ําสายหลัก เปนตน (คํารณ, 2552)
3.2 พื้นที่ลุมน้ํา หมายถึง พื้นที่ซึ่งลอมรอบดวยสันปนน้ํา เปนพื้นที่รับน้ําฝนของแมน้ําสายหลัก
ในลุมน้ํานั้นๆ เมื่อฝนตกลงมาในพื้นที่ลุมน้ําจะไหลออกสูลําธารสายยอยๆ แลวรวมกันออกสูลําธารสาย
ใหญและรวมกันออกสูแมน้ําสายหลักจนไหลออกปากน้ํา (คํารณ, 2552)
3.3 การพัฒนาที่ดิน หมายถึง การปฏิบัติการใดๆ ในอันทีจ่ ะทําใหการใชที่ดินบังเกิดผลดี หรือมี
ประโยชนตอประชากรและประเทศชาติโดยสวนรวมทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มากที่สุดเทาที่
อาจจะเปนไปได ดังนัน้ สามารถแบงหลักการพัฒนาที่ดินออกไดเปน 2 อยางดังนี้ (สํานักงานเลขานุการ
กรม, 2530)
3.3.1 พัฒนาทีด่ ินที่ยังไมเคยใชประโยชนใหมาอยูในรูปที่ใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ เชน
ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย เปนตน
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3.3.2 พัฒนาที่ดินที่ใชประโยชนอยูแลวใหไดรับประโยชนหรือผลตอบแทนอยางเต็มที่โดย
วิธีการพัฒนาและปรับปรุงบํารุงดินดวยวิธีการตางๆ
3.4 เขตพัฒนาที่ดิน หมายถึง พื้น ที่ลุมน้ําที่ไ ดรับการคัดเลือกใหเปนพื้นที่ดําเนินการพัฒนา
โดยการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวของ เชน การจัดระบบอนุรักษดินและน้ําทั้งวิธีกลและวิธีพืชเพื่อปองกัน
การกรอนของดิน การปรับปรุงบํารุงดินที่มีปญหา เชน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินกรด และดินที่มีปญหาอื่นๆ
รวมทั้งการฟนฟูดินเสื่อมโทรมในพื้นที่ที่ขาดอินทรียวัตถุตามสภาพปญหาตางๆ ใหใชประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน และเปนการสาธิตใหเกษตรกรและประชาชนทั่วไปไดเห็นถึงประโยชนของการ
พัฒนาที่ดิน การอนุรักษดินและน้ํา การฟนฟูและปรับปรุงบํารุงดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553)
3.5 ธรณีวิทยา เปนวิทยาศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับโลก สสารตางๆ ที่เปนสวนประกอบของโลก เชน
แร หิน ดินและน้ํา รวมทั้งกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกที่เกิดขึ้นในธรรมชาติตั้งแตกําเนิดโลก
จนถึงปจจุบัน เปนการศึกษาทั้งในระดับโครงสราง สวนประกอบทางกายภาพ เคมีและชีววิทยา ทําใหรูถึง
ประวัติความเปนมาและสภาวะแวดลอมในอดีตจนถึงปจจุบัน ศึกษาปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นผิว วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนรูปแบบและวิธีการนําเอา
ทรัพยากรธรรมชาติ มาใชประโยชนอยางยั่งยืน (พิษณุ, 2548)
3.6 ดิน สามารถใหคํานิยามได 2 แนวทางหลักขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและประโยชนที่จะไดรับจาก
การศึกษา คือ (ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541)
3.6.1 ปฐพีวิทยาธรรมชาติ (pedology) แนวทางหลักนี้ศึกษาเกี่ยวกับการกําเนิดดิน การจําแนก
และการตรวจลักษณะดิน โดยเนนดินในสภาพเทหวัตถุธรรมชาติมากกวาการใชดินเพื่อการปลูกพืช ความรู
ในแนวทางการศึกษาเชนนี้ จะเกิดประโยชนโดยตรงตอวิศวกรมากกวาเกษตรกร เปนตน (pedon เปนภาษา
กรีก หมายถึง soil หรือ earth) ดังนั้นในแนวทางเชนนี้ ดิน หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ (natural body) ที่ปก
คลุมผิว โลกอยูบางๆ เกิด ขึ้น จากผลของการแปรสภาพหรือผุพัง ของหิน และแรแ ละอิน ทรีย วัตถุผ สม
คลุกเคลากัน
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
โดยใชขอมูลจากการศึกษาดินเปนพื้นฐาน มีวัตถุประสงค คือ
1) เพื่อรวบรวมความรูตางๆ เกี่ยวกับดิน
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2) เพื่อใหความรูเกี่ยวกับดินมากที่สุดในลักษณะที่จดจําไดงายที่สุด
3) เพื่อใหภาพพจนเชิงโครงสรางของความเกี่ยวพันกันของดินที่จะทําใหสามารถสื่อความหมายกันได
4) เพื่อชี้ใหเห็นหรือแสดงความสัมพันธของดินตางๆ และชั้นตางๆ ในกลุมของดินทั้งหมด
5) เพื่อแสดงใหเห็นและใหเรียนรูเกี่ยวกับความสัมพันธใหมๆ หลักการใหมๆ ที่ยังไมเคยไดมี
ความรูมากอนเกี่ยวกับดิน
6) เพื่อกําหนดกลุมหรือชั้นตางๆ ที่จะสามารถใชเปนหลักในการวิจัยและทดลอง หรือการวาง
แผนการวิจัยในการศึกษาเรื่องดิน
7) เพื่อแจกแจงดินออกเปนกลุมหรือหมวดหมูอยางมีเหตุผลในเชิงการใชดานตางๆ เชน เพื่อ
ทํานายพฤติกรรม เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุดในการใชดิน เพื่อประมาณความสามารถในเชิงการผลิตของดิน
เพื่อแจกแจงปญหาชนิดตางๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหลักการพื้นฐานในการแกปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการใช
ดินและเพื่อใหแนวทางหรือสื่อที่ชวยในการถายทอดขอสนเทศและเทคโนโลยี (เอิบ, 2548)
3.8 หนวยแผนที่ หมายถึง ชนิดหรือกลุมของดินที่เขียนขอบเขตแสดงไวในแผนที่ดินนั้นๆ หนวย
แผนที่จะมีชื่อซึ่งอาจจะเปนชื่อทางการจําแนกชนิดของดินตามระบบใดระบบหนึ่ง หรืออาจจะเปนชื่อที่ใช
เฉพาะทางการสํารวจที่แสดงใหเห็นภาพพจนของสภาพธรรมชาติเชิงภูมิศาสตรของบริเวณนั้นๆ ที่มี
ความหมายเกี่ยวของกับดินพอที่จะนํามาแปลความหมายเพื่อใชประโยชนได (เอิบ, 2548) ในหนวยแผนที่
หนึ่งๆ จะประกอบดวยชุดดินหนึ่งชนิดหรือมากกวา ซึ่งถามีลักษณะเดนของดินเพียงชนิดเดียว เรียกวา
หนว ยดิน เดี่ย ว (soil consociation) หรือ มีส มบัติดิน ที่เ ดน หลายชนิด พอๆ กัน เรีย กวา หนว ยดิน
สัม พัน ธ (soil
association) หนว ยดิน เชิง ซอ น (soil
complex) หรือ หนว ยดิน ศัก ยเ สมอ
(undifferentiated group) (สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน, 2547)
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 แตมีลักษณะเดนเฉพาะตัวที่แตกตางและ
สามารถแยกออกจากชุดดินนั้นๆ ไดตามระบบการจําแนกดิน ซึ่งเปนดินที่พบใหมและไดแสดงไวเปน
หนวยแผนที่ในมาตราสวนที่เหมาะสม ระดับการแปลความหมายขอมูลและการใชประโยชนที่ดินในการ
สํารวจดินระดับตางๆ ที่แตกตางกัน มีเนื้อที่รวมกันนอยกวา 5,000 ไร (8 ตารางกิโลเมตร) การเรียกชื่อควร
ใชชื่อที่มีลักษณะใกลเคียงกับชุดดินนั้นมากที่สุด (สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน, 2547)
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3.11 ประเภทของชุดดิน เปนหนวยแผนที่ที่แบงยอยออกไปจากชุดดิน เนื่องจากมีสมบัติดินหลาย
ประการที่สามารถนําไปแปลความหมายเพื่อการใชประโยชนและการจัดการตางๆ ของดินได ลักษณะหรือ
สมบัติดินที่นํามาใชเปนประเภทของชุดดินหรือดินคลาย ไดแก เนื้อดินบน (phases of surface texture)
ความลาดชันของพื้นที่ (phases of slope) ความลึกของดิน (phases of soil depth) การกรอนของดิน (phases
of soil erosion) และปริมาณหินโผล (phases of rockiness) ซึ่งเปนชิ้นสวนของหินบนผิวหนาของดิน ทั้ง
พวกที่อยูบนผิวหนาของดินและพวกที่อาจจะจมอยูในดินเปนบางสวน (ซึ่งจะกลายเปนชิ้นสวนเนื้อหยาบ
ประกอบดินไป) มีผลตอการใชและการจัดการดิน ขอจํากัดหรือผลของชิ้นสวนเนื้อหยาบประกอบดินจะ
เกี่ยวของกับปริมาณ ขนาด และระยะหางกันบนผิวหนาดินของเศษหิน (สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนก
ดินและที่ดิน, 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 ทั้งนี้เนื่องมาจากความแตกตางหรือความหลากหลายของชั้นไถพรวนในแต
ละพื้นที่ ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดและขนาดของเครื่องจักรกลหรือการใชแรงงานจากสัตว แตโดยทั่วไปแลวพืชที่มี
ระบบรากสั้น เชน พืชไร ตองการหนาดินหนาประมาณ 25 เซนติเมตร ก็เพียงพอตอการเจริญเติบโตแลว
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 เทาของอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแตรอย
ละ 15 ขึ้นไป และปริมาณอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ 2 เทาของอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ
30
ดินรวนปนทราย (sl: sandy loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียว
รอยละ 7-20 มีอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 52 และจะตองมีปริมาณอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ
2 เทาของอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป หรือมีอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ7
จะตองมีอนุภาคขนาดทรายแปงนอยกวารอยละ 50 และมีอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 43
ดินทรายแปง (si: silt) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดทรายแปงตั้งแต
รอยละ 80 ขึ้นไป และมีอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 12
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ดินรวนปนทรายแปง (sil: silt loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดทราย
แปงตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป อนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 12-27 หรือมีอนุภาคขนาดทรายแปงรอยละ 5080 และจะตองมีอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 12
ดินรวน (l: loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 7-27
อนุภาคขนาดทรายแปงรอยละ 28-50 และอนุภาคขนาดทรายนอยกวารอยละ 52
ดินรวนเหนียวปนทราย (scl: sandy clay loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาด
ดินเหนียวรอยละ 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
2) ประเภทดินบนที่เปนวัสดุดินอินทรีย (Phases of Organic Surface Horizon or Layer)
ประเภทเนื้อดินบนที่เปนวัสดุดินอินทรีย ใชหลักเกณฑพิจารณาเชนเดียวกับประเภท
เนื้อดินบนที่เปนวัสดุดินแร เนื้อดินบนประเภทนี้สวนใหญใชกับดินที่มีชั้นวัสดุอินทรียหนาหรือเปนดินใน
อันดับฮิสโทซอลส (Histosols)
วัสดุดินอินทรีย (organic soil material) ในกรณีที่ดินอิ่มตัวดวยน้ําหรือเคยอิ่มตัวดวย
น้ําจะเปนวัสดุดินอินทรียที่มีคารบอนอินทรียตั้งแตรอยละ 18 โดยน้ําหนัก เมื่อมีอนุภาคดินเหนียวตั้งแต
รอยละ 60 ขึ้นไปโดยน้ําหนัก หรือมีคารบอนอินทรียตั้งแตรอยละ 12 โดยน้ําหนัก เมื่อไมมีอนุภาคดิน
เหนียว หรือมีคารบอนอินทรียตั้งแตรอยละ 12 โดยน้ําหนักรวมกับผลคูณของรอยละดินเหนียวดวย 0.1
(12 + % C x 0.1) เมื่อมีดินเหนียวนอยกวารอยละ 60 โดยน้ําหนัก (มีคารบอนอินทรียเปนสัดสวนมากกวา
ระหวางรอยละ 12-18 โดยน้ําหนัก เมื่อมีอนุภาคดินเหนียวระหวางรอยละ 0-60 โดยน้ําหนัก) ในกรณีที่ดิน
ไมเคยอิ่มตัวดวยน้ําจะตองมีคารบอนอินทรียตั้งแตรอยละ 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)
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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)

3.11.3 ประเภทความลึกของดิน (Phases of Soil Depth)
ความลึกของดิน หมายถึง ความหนาของดินจากชั้นผิวดินหรือจากชั้นบนสุดที่เปนวัสดุ
ดินอนินทรียหรือดินแร (mineral soil material) ในดินที่เปนดินอนินทรียหรือดินแร (mineral soil) หรือจาก
ชั้นผิวดินหรือจากชั้นบนสุดที่เปนวัสดุดินอินทรีย (organic soil material) ในดินที่เปนดินอินทรีย (organic soil)
ลงไปจนถึงชั้นที่มีสมบัติขัดขวางตอการเจริญเติบโตหรือการชอนไชของรากพืช ถึงแมวาชั้นนี้จะไมทําให
รากพืชหยุดการเจริญเติบโตเลยทีเ ดียวแตก็ ทําใหรากพืชชะงักงันไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ
ชั้นตางๆ ดังกลาว ไดแก แนวสัมผัสของชั้นหินพื้นแข็ง (lithic contact) แนวสัมผัสของชั้นหินพื้นออน
(paralithic contact) ชั้นเชื่อมแข็งของอินทรียวัตถุและอะลูมิเนียมมีเหล็กหรือไมมีเหล็กก็ไดหรือชั้นดาน
อินทรีย (hard of spodic horizon) แนวสัมผัสของชั้นที่เชื่อมตัวกันแข็งของเหล็ก (petroferric contact) ชั้นที่
มีชิ้นสวนหยาบ (coarse fragment) เชน ลูกรัง กอนกรวดหรือเศษหินในปริมาณเทากับหรือมากกวารอยละ
35 โดยปริมาตร ชั้นมารล (marl layer) หรือชั้นดานอื่นๆ ที่ขัดขวางตอการชอนไชของรากพืช ชั้นความลึก
ของดินแบงออกได 5 ชั้น ดังนี้
สัญลักษณ
ความลึก (ซม.)
คําอธิบาย
0-25
ตื้นมาก (very shallow : vsh)
d1
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d2
d3
d4
d5

25-50
50-100
100-150
> 150

ตื้น (shallow : sh)
ลึกปานกลาง (moderately deep : md)
ลึก (deep : d)
ลึกมาก (very deep : vd)

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)
การกร อ นของดิ น หมายถึ ง การแตกกระจาย (detachment) และการพั ด พาไป
(transportation) ของดินโดยตัวการกรอน เชน โดยน้ํา (water erosion) หรือโดยลม (wind erosion) การ
กรอนของดินแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก
1) การกรอนโดยลม (wind erosion) คือ การทําใหอนุภาคดินเคลื่อนยายจากจุดหนึ่ง
ไปสูอีกจุดหนึ่งโดยการกระทําของลม การกรอนโดยลมขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิ ความเร็ว
ของลม สภาพภูมิประเทศ สมบัติของดินและการใชประโยชนที่ดิน พื้นที่บริเวณที่เกิดการกรอนสวนใหญ
เกิดในพื้นที่แหงแลง ลมแรง เนื้อดินเปนทรายและไมมีพืชขึ้นปกคลุม หรือบริเวณพื้นที่แนวแคบๆ ตาม
หาดทรายชายทะเล
2) การกรอนโดยน้ํา (water erosion) คือ การแตกกระจายและพัดพาโดยน้ํา จะยาก
หรืองายขึ้นอยูกับวัตถุตนกําเนิดดิน ระบบการใชที่ดินและการจัดการดิน การกรอนโดยน้ํามีหลายชนิด
ไดแก การกรอนแบบแผน (sheet erosion) การกรอนแบบริ้ว (rill erosion) การกรอนแบบรองธาร (gully
erosion) และการกรอนแบบทอ (tunnel erosion)
ความรุนแรงของการกรอนแบงออกไดเปน 5 ชั้น ดังนี้
คําอธิบาย
การสูญเสียของชั้นดิน (รอยละ) *
สัญลักษณ
E0
ไมมีการกรอน (non eroded)
0
E1
กรอนเล็กนอย (slightly eroded)
> 0 - 25
E2
กรอนปานกลาง (moderately eroded)
25 - 75
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E3
E4

กรอนรุนแรง (severe eroded)
กรอนรุนแรงมาก (very severe eroded)

> 75
100

หมายเหตุ * หมายถึง เปอรเซ็นตการสูญเสียของชั้นดิน A และ/หรือชั้นดิน E หรือการ
สูญเสียดินบน 20 เซนติเมตร (ถาชั้นดิน A และ/หรือชั้นดิน E ดั้งเดิมมีความหนานอยกวา 20 เซนติเมตร)
3.11.5 ประเภทของหินพื้นโผล และกอนหินโผล
หินพื้นโผล หมายถึง การที่พื้นผิวของดินมีหินพื้นโผลโดยที่มีชั้นหินพื้นทอดตัวเปนแนว
ยาวติดตอกันอยูใตดินในระดับความลึกที่ไมแนนอน การเคลื่อนยายหรือเก็บออกไปจากพื้นที่จะกระทํา
ไมไดจึงเปนอุปสรรคอยางถาวรตอการเกษตรกรรม 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
กอ นหิ น โผล หมายถึ ง การมี เ ศษหิ น หรื อก อ นหิ น ขนาดโตกวา 7.5 เซนติเ มตร กระจั ด
กระจายอยูบนผิวดินและกอนหินเหลานี้สามารถเก็บออกไดโดยใชแรงคนหรือเครื่องจักรกล ปริมาณกอน
หินโผลแบงออกเปน 7 ชั้น ดังนี้
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 ตลอดจนสภาพแวดลอมที่ไดจากขอมูล
การสํารวจและจําแนกดิน อยางละเอีย ด แลว นํามาจัด เปน หมวดหมูหรือเปน ชั้นตามความรุน แรงของ
ลักษณะดินและสภาพแวดลอมที่มีผลตอการเพาะปลูกพืช หรือตามความเสี่ยงตอความเสียหายเมื่อนําดิน
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นั้นมาปลูกพืช ชั้นความเหมาะสมของดินแตละชั้นจะประกอบดวยชุดดินหลายชุด แตทั้งนี้มิไดหมายความ
วาชั้นความเหมาะสมของดินแตละชั้นนั้นตองการการจัดการหรือการดูแลรักษาที่เหมือนกันเสมอไป ชั้น
ความเหมาะสมของดินแตละชั้นจะมีขอจํากัดปลีกยอยลงไปอีก เรียกวา ชั้นความเหมาสมของดินยอย
(subclass)
2) ชั้นความเหมาะสมของดินแตละชั้นยกเวนชั้นความเหมาะสมที่ 1 จะระบุลักษณะ
และสมบัติของดินที่มีผลตอการเจริญเติบโตหรือมีผลกระทบตอผลผลิตของพืชที่ปลูก ลักษณะของดินที่
ระบุไวในชั้นความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชแตละชั้น เรียกวา ขอจํากัด (limitation) การจําแนก
ความเหมาะสมของดินแตละชั้นจะตองตรวจสอบวาดินแตละชุดนั้นมีลักษณะอะไรบางที่รุนแรงที่สุดที่จะ
เปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตหรือมีผลกระทบตอผลผลิตของพืชก็จะตกอยูในชั้นความเหมาะสมนั้น
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)
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)
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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
3.13.5 การจัดระดับความเหมาะสมของดินวาไมเหมาะสมหรือไมเหมาะสมอยางยิ่ง มิได
หมายความวา ทําเลพื้นที่นั้นจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงโยกยายหรือแกไขขอจํากัดได การใชประโยชน
ที่ดินที่ไดจัดระดับไววาไมเหมาะสมหรือไมเหมาะสมอยางยิ่ง ขึ้นอยูกับชนิดของขอจํากัดซึ่งจะสามารถ
แกไขใหสําเร็จและคุมกับการลงทุนหรือไม
3.13.6 การวินิจฉัยสมบัติของดิน เปนสิ่งจําเปนที่ใชในการประเมินที่ดิน ความสําคัญของ
การวินิจฉัยขึ้นอยูกับการใชประโยชนที่ดิน ชนิดของดินและปญหาการใชที่ดิน
การวินิจฉัยคุณภาพของดินดานปฐพีกลศาสตร ดินแตละชุดจะมีความเหมาะสมในการใช
ประโยชนตางกันขึ้นอยูกับขอจํากัดของการใชประโยชนและคุณลักษณะของดินเปนสําคัญ โดยไดแบง
ระดับความเหมาะสมของดินสําหรับการใชเปนแหลงหนาดิน แหลงทรายและกรวด ดินถมหรือดินคันทาง
การใชเปนเสนทางแนวถนนไว 4 ระดับ โดยใชหมายเลขตางๆ แทนระดับความเหมาะสม ดังนี้
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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 ไดจัด ระดับความเหมาะสม
ไว 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 ขอจํากัดในการ
ใชอาจจะมีบางซึ่งตองแกไขโดยการวางแผนและออกแบบใหเขากับสภาพและลักษณะของดิน อาจจะตอง
มีการบํารุงรักษาเปนพิเศษ แผนงานการกอสรางอาจจะตองแกไขดัดแปลงบางจากแผนเดิมที่ใชกับดินที่มี
ขอจํากัดเพียงเล็กนอย การกอสรางฐานรากหรือตอหมอควรเสริมใหมั่นคงเปนพิเศษ
ไมเหมาะสม (Poor) คือ ดินที่มีคุณสมบัติที่ไมเหมาะสมเพียงอยางเดียวหรือมากกวา
และขอ จํากัดนั้นๆ มีความยุงยากในการดัดแปลงแกไขและตองเสียคาใชจายสูง จําเปนตองมีการปรับปรุง
และฟ น ฟู ดิ น เป น หลั ก นอกจากนั้ น ต อ งมี ก ารออกแบบเป น พิ เ ศษตลอดจนมี ก ารบํ า รุ ง รั ก ษาดิ น อย า ง
สม่ําเสมอยิ่งขึ้น
ไมเหมาะสมอยางยิ่ง (Very Poor) คือ ในการใชประโยชนของดินทางวิศวกรรม
บางอยางจะเปนการเพิ่มความเสียหาย จึงเปนเหตุใหตองจัดระดับของดินไวในระดับไมเหมาะสมอยางยิ่ง
ระดับนี้ดินมีคุณสมบัติไมเหมาะสมเพียงประการเดียวหรือมากกวาสําหรับการใชประโยชนในกิจกรรม
เฉพาะอยาง ซึ่งจะแกไขขอจํากัดไดยากที่สุดและเสียคาใชจายสูง การปรับปรุงฟนฟูดินเปนสิ่งจําเปน เชน
การขุดเอาดินออกและนําดินอื่นมาถมแทน เปนการแกไขดัดแปลงที่สมบูรณแบบที่สุด ระดับนี้ควรใชกับ
ชนิดของดินที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงมากในการที่จะนํามาใชประโยชน ซึ่งสวนใหญดินเหลานี้จะไมได
นํามาประเมินคาการใช
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4. ผูดําเนินการ
นางสาวนัทฐา ทักษรัตนศรัณย
นางสาวฤทัย พริกมาก
นายสมร มาตรเลิง

นักสํารวจดินชํานาญการ
นักสํารวจดินปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

5. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556
6. ขอมูลทั่วไป
6.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
พื้นที่ดําเนินการ บริเวณพืน้ ทีด่ ําเนินการ ตําบลราษฎนิยม อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่
ประมาณ 6,400 ไร หรือ 10.24 ตารางกิโลเมตร อยูระหวางตําแหนงพิกดั 641000-644000 ตะวันออก และ
1551000-1563000 เหนือ ปรากฏในแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ชื่อระวาง อําเภอลาด
หลุมแกว(หมายเลขระวาง 5037-2 ) ลําดับชุด L7018 บนพื้นหลักฐานอางอิง UTM Zone 47 WGS 84 จัดทํา
โดยกรมแผนที่ทหาร อยูสูงประมาณ 2 เมตรจากระดับน้าํ ทะเลปานกลาง มีอาณาเขตติดตอดังนี้ (ภาพที่ 1)
ทิศเหนือ

ติดตอบานหนองหลุมและบานคลองพิสนธ ตําบลรางสามเมือง อําเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศใต

ติดตอบานคลองขวางหารอยและบานคลองลากคอน อําเภอไทรนอย
จังหวัดนนทบุรี

ทิศตะวันออก ติดตอบานราษฎนิยม ตําบลราษฏนิยม บานคลองขวางหารอยและบาน
คลองลากคอน ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอบานคลองขุนศรี บานปลายคลองขุนศรี ตําบลราษฏนิยม อําเภอ
ไทรนอ ย และบ า นเจ า เฟ อง ตํา บลไทรใหญ อํ าเภอไทรใหญ จั งหวั ด
นนทบุรี
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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 เปนเขตรอนชื้นที่มีฝนตกชุก
และไมมีฤดูหนาวที่แทจริง ฝนตกเฉพาะฤดูฝนเทานั้น ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปนอยกวา 2,540 มิลลิเมตร
และในเดือนที่แลงที่สุดมีปริมาณน้ําฝนนอยกวา 60.9 มิลลิเมตร โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด
สูงกวา 18 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้บริเวณดังกลาวไดรับอิทธิพลของลมมรสุม 2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต จะเริ่ม
พัดผานตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ทําใหมีฝนตกชุกในชวงนี้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
เริ่มพัดผานตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม จะพัดพาความหนาวเย็นและอากาศแหงมาปกคลุมพื้นที่
ฤดูรอนอยูระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อากาศจะคอยๆ อุนขึ้นและรอนมากในชวงเดือนเมษายน
สถิติขอมูลภูมิอากาศ เฉลี่ย 14 ป (พ.ศ. 2537-2555) ที่ตรวจวัดจากสถานีอุตุนิยมวิทยากําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม (ตารางที่ 1) สามารถสรุปไดดังนี้
หมายเหตุ : เนื่องจากจัง หวัด นนทบุรีไ มมีสถานีอุตุนิย มวิท ยา จึง ไดพิจ ารณาใชขอมูลของสถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนสถานีที่อยูใกลเคียงพื้นที่ดําเนินการมากที่สุด
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ตารางที่ 1 สถิติขอมูลภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2537-2555)
เดือน
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

ปริมาณ ปริมาณน้ําฝนที่ อุณหภูมิ อุณหภูมิ
เปน
น้ําฝน
สูงสุด ต่าํ สุด
(มม.) ประโยชน (มม.) (ซ.)
(ซ.)
5.58
5.5
35.19
17.49
32.21
30.6
36.24
19.71
73.16
64.6
37.56
21.03
109.44
90.3
38.35
23.27
198.26
135.4
37.19
23.94
160.43
119.2
36.01
23.80
149.42
113.7
36.00
23.72
164.88
121.4
35.75
23.56
298.29
154.8
35.28
23.39
172.99
125.1
35.01
22.70
37.40
35.2
35.01
19.74
5.93
5.3
34.74
17.45
1407.96
1001.1
36.03
21.65

ความ
ยาวนาน
แสงแดด
(ชม./วัน)
7.29
7.43
6.31
6.85
5.69
4.95
4.29
3.93
4.21
5.48
7.12
7.47
5.92

ความเร็ว
ลม
ความชื้น
สัมพัทธ (กม./
(%)
วัน)
66.43 109.85
68.64 127.63
68.43 148.54
70.07 150.76
73.79 151.20
73.50 151.03
74.00 177.44
73.93 177.44
77.14 150.76
76.00 112.96
68.79 125.41
65.57 120.07
71.36 141.92

การคาย
ระเหยน้ํา
(มม.)*
124.62
127.68
154.07
161.10
151.28
135.90
139.19
132.06
123.30
124.31
124.20
124.62
135.19
-

6.2.1 ปริมาณน้ําฝน มีปริมาณน้ําฝนรวมปประมาณ 1,407.96 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝน
ตกเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 298.29 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ เดือนมกราคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 5.58 มิลลิเมตร ลักษณะการตกของฝนพบวาฝนจะเริ่มตกมากขึ้น
ตั้งแตปลายเดือนเมษายนและจะตกมากที่สุดในเดือนกันยายน จากนั้นปริมาณฝนจะคอยๆ ลดลงจนถึง
ปลายเดือนตุลาคม
6.2.2 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 28.73 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนมีอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด 38.35 องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคมมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 17.45 องศาเซลเซียส
6.2.3 ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 71.36 เปอรเซ็นต โดยที่เดือน
กันยายนมีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยสูงสุด 77.14 เปอรเซ็นต เดือนธันวาคม มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยต่ําสุด
ประมาณ 65.59 เปอรเซ็นต
6.2.4 เมื่อนําคา PET มาเปรียบเทียบกับคาปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในชวงระยะเวลาเดียวกัน เพื่อใช
เปนแนวทางในการกําหนดระยะเวลาการปลูกพืชที่เหมาะสมในเขตเกษตรน้ําฝน มีหลักเกณฑการพิจารณา
ดังนี้ (ณรงค, 2537)
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1) การเตรียมเพื่อเพาะปลูกควรเตรียมเมื่อปริมาณน้ํามากกวารอยละ 10 ของคาการระเหย
น้ํา (P > 0.1xPET)
2) การปลูกพืชและพืชสามารถเจริญเติบโตไดดี เมื่อปริมาณน้ําฝนมากกวารอยละ 50
ของคาการคายระเหยน้ํา (P > 0.5xPET)
3) การเก็บ เกี่ยวผลผลิตควรพิจารณาใหอยูใ นชวงที่ความชื้น สัมพัทธนอยที่สุด การ
เพาะปลูก ควรอยูใ นชว งปลายเดื อ นเมษายนจนถึง ตน เดือ นพฤศจิก ายน ซึ่ ง ตรงกับ ฤดูฝ น เปน ระยะที่
เหมาะสมสําหรับปลูกพืชทั่วไป สวนจะปลูกเมื่อใดควรพิจารณาจากชนิดของพืชที่จะปลูก แตอาจมีฝน
ทิ้งชวงบางเล็กนอยในชวงเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม ระยะเวลานอกเหนือไปจากชวงนี้เปนฤดู
หนาวและฤดูรอน ปริมาณฝนตกนอย ความชื้นในอากาศนอย ไมเหมาะสําหรับปลูกพืชทั่วไป เนื่องจาก
ขาดน้ํา ดังนั้นการปลูกพืชชวงนี้ควรหาแหลงน้ําสํารองไวเพื่อปองกันการขาดแคลนน้ํา
จากหลักเกณฑดังกลาวสรุปไดดังนี้
1) สมดุลของน้ําในดินเพื่อการเกษตร (ภาพที่ 2) แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณ
น้ําฝนและศักยการคายระเหยน้ํา พบวาชวงฤดูกาลเพาะปลูกเริ่มตั้งแตปลายเดือนมีนาคม (ปริมาณน้ําฝนสูง
กวาครึ่งหนึ่งของศักยการคายระเหยน้ํา) จนกระทั่งถึงปลายเดือนตุลาคม (ปริมาณน้ําฝนต่ํากวาครึ่งหนึ่งของ
ศักยการคายระเหยน้ํา) และชวงระหวางตนเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคมจะมีฝนตกมากจนทําใหมี
ปริมาณน้ํามากเกินพอความตองการของพืช (ปริมาณน้ําฝนสูงกวาศักยการคายระเหยน้ํา)
2) ชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก ซึ่งเปนชวงเวลาดินที่มีความชื้นและมี
ปริมาณน้ําฝนเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของพืชจะอยูในชวงตนเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคม
3) ช ว งระยะเวลาที่ไ ม เ หมาะสมสํ า หรั บ การปลู ก พื ช คื อ กลางเดื อ นพฤศจิ ก ายนถึ ง
กลางเดือนมีนาคม เนื่องจากความชื้นในดินลดลงและปริมาณฝนตกนอย กรณีที่ตองปลูกพืชในชวงนี้จะ
เสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา พืชที่จะปลูกควรเลือกพืชที่ใชน้ํานอย ทนแลงและควรมีแหลงน้ําสํารอง
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ภาพที่ 2 แสดงสภาพสมดุลของน้ําเพื่อการเกษตร จังหวัดนนทบุรี
6.3 สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบเรียบ มีความลาดชันของพื้นที่โดยทั่วไปประมาณ 0-1 เปอรเซ็นต
ความสูงของพื้นที่โดยทั่วไปประมาณ 2 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมไมมี
ความลาดเอียง
6.4 ธรณีวิทยา
จากขอมูลแผนที่ธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี มาตราสวน 1:250,000 (กองธรณีวิทยา, 2547)
พบวาลักษณะทางธรณีวิทยาในพื้นที่ดําเนินงานเปนตะกอนชายฝงทะเลโดยอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลง ดิน
เหนี ย ว ทราบแป ง และทรายละเอี ย ดของที่ ลุ ม ราบขึ้ น ถึ ง ที่ ลุ ม น้ํ า แฉะ เป น ตะกอนยุ ค ควอเทอร น ารี
(Quatemary) อายุระหวาง 1.8 ลานป จนถึงปจจุบัน ประกอบไปดวยตะกอนหลากหลายชนิด ไดแก กรวด
ทราย ทรายแปงจนถึงดินเหนียว โดยเกิดจากการสะสมของตะกอนตะพัก (Q1) ที่สะสมตัวตามทางน้ํา ตาม
รองน้ําและที่ราบน้ําทวมถึง นอกจากนั้นยังพบหินปูนที่มีขนาดใหญถึงหินพื้น รวมทั้งหินทรายและหิน
เชลล (ภาพที่ 3)
6.5 ลักษณะทางธรณีสัณฐานและวัตถุตนกําเนิด
ลักษณะธรณีสัณฐานของพื้นที่ดําเนินการเปนที่ราบตะกอน้ําพา (Allurial plain) ที่ราบหรือ
คอนขางราบซึ่งมีขนาดใหญกวาที่ลุมตะกอนน้ําพา (Alluvial flat) ตาม 2 ฝงแมน้ําในฤดูน้ําหลากจะมี
ตะกอนที่น้ําพามาตกทับทม
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6.6 ทรัพยากรน้ําและแหลงน้ํา
ในพื้นที่ดําเนินการ ตั้งอยูในเขตที่มีระบบชลประทาน และมีแหลงน้ําตามธรรมชาติที่ไหลผานคือ
คลองหมอนมีชัย คลองราษณนิยม คลองลัดขุนศรี และคลองขวาง ไมมีอางเก็บน้ําขนาดใหญ มีเพียงบอน้ํา
ในไรนาขนาดเล็กที่เกษตรกรลงทุนเอง (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)
มีเนื้อที่ประมาณ
1) นา (A1)
มีเนื้อที่ประมาณ
2) ไมยืนตน (A3)
มีเนื้อที่ประมาณ
3) ไมผล (A4)
มีเนื้อที่ประมาณ
4) พืชสวน (A5)
มีเนื้อที่ประมาณ
5) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและ
มีเนื้อที่ประมาณ
โรงเรียนเลี้ยงสัตว (A7)
6) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อที่ประมาณ
6.7.3 พื้นที่น้ํา (W)
มีเนื้อที่ประมาณ
6.7.4 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M)
มีเนื้อที่ประมาณ

1,294 ไร หรือรอยละ 20.22
4,656 ไร หรือรอยละ 72.74
4,221 ไร หรือรอยละ 65.94
9 ไร หรือรอยละ 0.14
259 ไร หรือรอยละ 4.05
12 ไร หรือรอยละ 0.19
76 ไร หรือรอยละ 1.19
79 ไร หรือรอยละ 1.23
126 ไร หรือรอยละ 1.97
324 ไร หรือรอยละ 5.07
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ตารางที่ 2 การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดําเนินการ
หนวยแผนที่
A100
A101
A304
A401
A405
A407
A502
A902
A703/A902
M102
M2
M304
M405
U201
U3
U405
U502
W202
W203

คําอธิบายหนวยแผนที่
นาราง
นาขาว
ยูคาลิปตัส
ไมผลผสม
มะพราว
มะมวง
พืชผัก
สถานที่เพาะเลี้ยงปลา
โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก/สถานที่เพาะเลี้ยงปลา
ไมละเมาะ
พื้นที่ลุม
บอดิน
พื้นที่ถม
หมูบาน
สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ
ถนน
โรงงานอุตสาหกรรม
บอน้ําในไรนา
คลองชลประทาน
รวม

เนื้อที่
ไร
9
4,212
9
223
10
26
12
79
76
193
21
74
36
787
110
37
360
87
39
6,400

รอยละ
0.14
65.80
0.14
3.48
0.16
0.41
0.19
1.23
1.19
3.02
0.33
1.16
0.56
12.29
1.72
0.58
5.63
1.36
0.61
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 แผน
ที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 และแผนที่ชั้นระดับความสูง มาตราสวน 1:4,000 ภาพถายออรโธสี
มาตราสวน 1:4,000 และแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดนครปฐม 1:250,000 เครื่องมือที่ใชในการสํารวจดิน เชน
สวานเจาะดิน สมุดเทียบสีดิน ชุดตรวจสอบความเปนกรดเปนดางของดิน สมุดบันทึก ยานพาหนะ ฯลฯ
2) กําหนดขอบเขตพื้นที่โครงการฯ ที่จะทําการสํารวจลงบนแผนที่แตละประเภท
3) แปลภาพถายออรโธสี โดยศึกษารายละเอียดขอมูลตางๆ เพื่อใหทราบลักษณะของ
พื้ น ที่ โ ดยทั่ ว ไป เกี่ ย วกั บ เส น ทางคมนาคม ทางน้ํ า หมู บ า น วั ด โรงเรี ย น จุ ด สั ง เกตอื่ น ๆ ถ า ยทอด
รายละเอียดตาง ๆ ลงบนแผนที่ภาพถายออรโธสีพรอมทั้งกําหนดจุดตรวจสอบในสนาม โดยเลือกบริเวณที่
คาดวาจะมีลักษณะดินที่เปนตัวแทนของหนวยแผนที่นั้น เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ
ของหนวยแผนที่นั้นๆ กับหนวยแผนที่ใกลเคียง การกําหนดจุดตรวจสอบไวกอน ทําใหการออกตรวจสอบ
ภาคสนามสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
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7.2.2 งานสํารวจดินภาคสนาม
1) สํารวจและทําแผนที่ดินอยางละเอียด ทําการตรวจสอบและศึกษาลักษณะดินโดยการ
ใชสวานเจาะดินลึกประมาณ 2.0 เมตร หรือถึงชั้นแนวสัมผัสหินพื้นหรือชั้นที่มีลูกรังหรือเศษหินมาก ทํา
การขุดเจาะดินทุกระยะ 100-200 เมตร หรือทุกระยะที่สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลง ทําการศึกษาและ
บันทึกลักษณะและสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน เชน ความลึกของดิน เนื้อดิน สีดินและสีจุดประ
ความเปน กรดเปน ดา งของดิน ชนิด ของวั ตถุ ตน กํา เนิด ดิน และสภาพการระบายน้ํ า ของดิน ตลอดจน
สภาพแวดลอมที่มีความสัมพันธกับดิน เชน ลักษณะภูมิสัณฐานของดิน ความลาดชันของพื้นที่ พืชพรรณ
ธรรมชาติ การใชประโยชนที่ดิน 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 ตรวจสอบขอบเขตการกระจายของดินแตละชนิดที่
ไดเขียนขอบเขตไวบนภาพถายออรโธสีที่ไดจําแนกไวแลวนํามาจัดเรียงเปนหมวดหมู และแสดงหนวย
แผนที่ในรูปสัญลักษณไวในขอบเขตของดินแตละประเภท คํานวณเนื้อที่ของดินแตละประเภทและคิดเปน
รอยละของพื้นที่โครงการ พรอมทั้งจัดทําคําอธิบายในรูปของตารางในแผนที่ดินแบบละเอียดมาตราสวน
1:4,000
2) การจัดทําแผนที่สภาพการใชประโยชนที่ดิน แสดงหนวยแผนที่ในรูปสัญลักษณไว
ในขอบเขตของสภาพการใชประโยชนที่ดินแตละประเภท คํานวณเนื้อที่แตละประเภทและคิดเปนรอยละ
ของพื้นที่โครงการ พรอมจัดทําคําอธิบายในรูปของตารางในแผนที่สภาพการใชประโยชนที่ดิน
3) นํา ขอ มูลและขอ สนเทศตา งๆ ที่ร วบรวมไดจ ากการศึก ษาในภาคสนามและจาก
เอกสารทางวิชาการตางๆ มาทําการวิเคราะห วิจัย แลวประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจและปฐพีกลศาสตรแลวแสดงรายละเอียดดานตางๆ ในรูปของรายงานการสํารวจดินแบบละเอียด
8. ผลการศึกษา
8.1 ทรัพยากรดิน
ผลการสํารวจดิน บริเวณพื้นที่ดําเนินการ ตําบลราษฎนิย ม อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
พบวา สามารถจําแนกดินได 1 ชุดดิน (Soil series) แบงเปนประเภทดิน (Soil phase) ตามการจัดการใน
พื้นที่ รวมเปน 1 หนวยแผนที่ และ 2 พื้นที่เบ็ดเตล็ดรวมทั้งสิ้น 3 หนวยแผนที่ (ตารางที่ 3 และภาพที่ 6)
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8.1.1 ชุดดินบางเขน (Bang Khen Series: Bn) กลุมชุดดินที่ 2
การจําแนกดิน: Fine, mixed, active, acid, isohyperthermic Vertic Endoaquepts
การกําเนิด: เกิดจากตะกอนน้ํากรอยพามาทับถมอยูบนทีล่ ุมน้ําเคยทวมถึง
สภาพพื้นที่: ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % อยูสูง 2-4 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล
สัณฐานดิน: เปนดินลึก ดินบนเปนดินเหนียว สีเทาเขมมีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกริ ยิ า
ดินเปนกรดจัดมาก (pH 4.9) ดินบนตอนลาง เปนดินเหนียวสีเทาถึงสีเทาปนน้ําตาลออนจุดประสีน้ําตาลแก
ดินบนมีสีเทาเขมหรือสีดํา มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 3.8 4.1) ดินลางตอนลางเปนดินเหนียว มีสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก (pH 3.8 - 4.1)
มีจุดประสีเหลืองปนน้ําตาลและสีแดงดินลางลึกลงไปจะพบดินเลนสีน้ําเงิน มีปริมาณกํามะถันต่ํา จะพบ
รอยถูไถและผลึกยิปซัม
ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน: ดินเหนียวจัด โครงสรางดินแนนทึบ และมีน้ําทวมขังนาน 3-4
เดือนในชวงฤดูฝน อาจสงผลเสียหายกับพืชที่ปลูก
การใชประโยชนที่ดินปจจุบัน: ทํานา ปลูกผัก
ชุ ด ดิ น บางเขนที่ สํ า รวจพบบริ เ วณนี้ จํ า แนกเป น 1 ประเภทดิ น ได แ ก หน ว ยแผนที่
Bn-cA/d5,E0 ชุดดินบางเขน มีเนื้อดินบนเปนดินเหนียว มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมาก และไมมี
การกรอนมีเนื้อที่ประมาณ 4,980 ไร หรือรอยละ 77.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน หนวยแผนที่ดิน Bn-cA/d5,E0 : ในพื้นที่ดําเนินการสวน
ใหญมีการใชประโยชนที่ดินในการทํานา จึงมักไมคอยมีปญหาในการใชประโยชนที่ดิน แตสําหรับการ
ปลูกพืชไร พืชผัก ไมผลหรือไมยืนตนนั้น จะมีปญหาเรื่องการระบายน้ําของดินเลว และโครงสรางดิน
แนนทึบ ทําใหมีน้ําแชขัง สงผลเสียหายกับพืชที่ปลูก
8.1.2 พื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous area) บริเวณพื้นที่โครงการฯ จําแนกพื้นที่เบ็ดเตล็ด
ได 2 หนวยแผนที่ มีเนื้อที่รวมประมาณ 1,294 ไร หรือรอยละ 22.19 ไดแก
1) หนวยแผนที่ U (Urban) พื้นที่ชุมชน มีเนื้อที่ประมาณ 1,294 ไร หรือรอยละ 20.22
ของพื้นที่ดําเนินการ
2) หนวยแผนที่ W (Water Body) พื้นที่แหลงน้ํา มีเนื้อที่ประมาณ 126 ไร หรือรอยละ
1.97 ของพื้นที่ดําเนินการ
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ตารางที่ 3 ทรัพยากรดินในพื้นที่ดําเนินการ
หนวยแผนที่
Bn-cA/d5,E0
U
W

คําอธิบายหนวยแผนที่
ดินบางเขน มีเนื้อดินบนเปนดินเหนียว มีความลาดชัน 0-2
เปอรเซ็นต ลึกมาก และไมมกี ารกรอน
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง
พื้นที่แหลงน้ํา
รวม

เนื้อที่
ไร
รอยละ
4,980

77.81

1,294
126
6,400

20.22
1.97
100.00
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8.2 ความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ผลการประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ดําเนินการ ตาม
วิธีการประเมินของกองสํารวจและจําแนกดิน (2543) โดยการจําแนกความเหมาะสมของดิน สําหรับปลูก
พืชเศรษฐกิจ ดังตารางที่ 4 สรุปไดดังนี้
8.2.1 พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การมี ค วามเหมาะสมดี ม ากสํ า หรั บ ปลู ก ข า ว ได แ ก หน ว ยแผนที่
Bn-cA/d5,E0 มีเนื้อที่ประมาณ 4,980 ไร หรือรอยละ 77.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
8.2.2 ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกทุงหญาเลี้ยงสัตว มีขอจํากัดของดินคอนขางรุนแรงใน
ดานการระบายน้ําคอนขางเลว ไดแกหนวยแผน Bn-cA/d5,E0 มีเนื้อที่ประมาณ 4,980 ไร หรือรอยละ 77.81
ของพื้นที่ดําเนินการ
8.2.3 ไมเ หมาะสมสํา หรับ ปลูก ขา วโพด ออย มัน สํา ปะหลั ง ไมด อก ทานตะวัน มะมว ง
มะขาม พืชผักและยูคาลิปตัส มีขอจํากัดของดินรุนแรงในดานการระบายน้ําคอนขางเลว ไดแกหนวยแผน
Bn-cA/d5,E0 มีเนื้อที่ประมาณ 4,980 ไร หรือรอยละ 77.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
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ตารางที่ 4 ระดับความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ
ชนิดพืช
ขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง
หนวย
แผนที่ดนิ
Bn-cA/d5,E0

1

5d

5d

พื้นที่เบ็ดเตล็ด

หมายเหตุ

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

5d

ไมดอก ทานตะวัน มะมวง มะขาม พืชผัก ยูคาลิปตัส
5d

5d

ที่อยูอาศัย
พื้นที่แหลงน้ํา
รวมเนื้อที่ทั้งหมด
d : การระบายน้ําของดิน

5d

5d

5d

5d

ทุงหญา
เลี้ยงสัตว

เนื้อที่
(ไร)

รอยละ

4d

4,980
1,294
126
6,400

77.81
20.22
1.97
100.00
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8.3 ความเหมาะสมของดินสําหรับงานดานปฐพีกลศาสตร
การจําแนกความเหมาะสมของดินดานปฐพีกลศาสตร เปนงานที่ทําตอเนื่องจากงานสํารวจดิน
เพื่ อใหผ ลการสํ า รวจดิ น เกิด ประโยชน สู งสุ ด สามารถนํ า ไปใช ประกอบการวางแผนงานการกอ สร า ง
โครงสรางตาง ๆ เชน การพัฒนาแหลงน้ํา การกําหนดแนวทางลําเลียงในไรนา การสรางคันดินกั้นน้ํา การ
สรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก การสรางบอน้ําในไรนา ฯลฯ
หลักการจําแนกความเหมาะสมของดินดานปฐพีกลศาสตร พิจารณาจากลักษณะและคุณสมบัติของ
ดินที่มีผลตอพฤติกรรมดานวิศวกรรมของดิน หลักการจําแนกใชเอกสารทางวิชาการ ฉบับที่ 380 “การ
วินิจฉัยคุณภาพของดินดานปฐพีกลศาสตร” ตามกลุมชุดดินในประเทศไทย กองสํารวจและจําแนกดิน
กรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 5)
จากการศึกษาลักษณะและสมบัติของดินในพื้นที่ดําเนินงาน สรุปความเหมาะสมของดินทางดาน
ปฐพีกลศาสตรไดดังนี้
8.3.1 การใชเปนแหลงหนาดิน
ไมเหมาะสมที่ใชเปนวัสดุหนาดิน ไดแก หนวยแผนที่ Bn-cA/d5,E0 มีเนื้อที่ประมาณ 4,980 ไร หรือ
รอยละ 77.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 1,420 ไร หรือ รอยละ 22.19
ของพื้นที่ดําเนินการ
8.3.2 การใชเปนแหลงทรายและกรวด
ไมเหมาะสมอยางยิ่ง ที่จะใชเปนแหลงทรายและกรวด เนื่องจากมีคุณสมบัติไมไดมาตรฐาน ไดแก
หนวยแผนที่ Bn-cA/d5,E0 มีเนื้อที่ประมาณ 4,980 ไร หรือ รอยละ 77.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 1,420 ไร หรือ รอยละ 22.19
ของพื้นที่ดําเนินการ
8.3.3 การใชเปนดินถมหรือดินคันทาง
ไมเหมาะสมที่จะใชเปนดินถมหรือดินคันทางไดแก หนวยแผนที่ Bn-cA/d5,E0 มีเนื้อที่ประมาณ
4,980 ไร หรือ รอยละ 77.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 1,420 ไร หรือ รอยละ 22.19
ของพื้นที่ดําเนินการ
8.3.4 การใชเปนเสนทางแนวถนน
ไมเหมาะสมอยางยิ่ง ที่จะใชเปนเสน ทางแนวถนน เนื่องจากมีคุณสมบัติไมไดมาตรฐาน ไดแก
หนวยแผนที่ Bn-cA/d5,E0 มีเนื้อที่ประมาณ 4,980 ไร หรือ รอยละ 77.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 1,420 ไร หรือ รอยละ 22.19
ของพื้นที่ดําเนินการ
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8.3.5 การใชทําบอขุด
เหมาะสมดีที่จะใชทําบอขุด ไดแก หนวยแผนที่ Bn-cA/d5,E0 มีเนื้อที่ประมาณ 4,980 ไร หรือ
รอยละ 77.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 1,420 ไร หรือ รอยละ 22.19
ของพื้นที่ดําเนินการ
8.3.6 การใชสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก
เหมาะสมดีที่จะใชสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก หนวยแผนที่ Bn-cA/d5,E0 มีเนื้อที่ประมาณ 4,980 ไร
หรือ รอยละ 77.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 1,420 ไร หรือ รอยละ 22.19
ของพื้นที่ดําเนินการ
8.3.7 การใชทําคันกั้นน้ํา
เหมาะสมปานกลางที่จะใชทําคันกั้นน้ํา ไดแก หนวยแผนที่ Bn-cA/d5,E0 มีเนื้อที่ประมาณ 4,980 ไร
หรือ รอยละ 77.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 1,420 ไร หรือ รอยละ 22.19
ของพื้นที่ดําเนินการ
8.3.8 การใชทําบอเกรอะ
ไมเหมาะสมที่จะใชเปนทําบอเกรอะ ไดแก หนวยแผนที่ Bn-cA/d5,E0 มีเนื้อที่ประมาณ 4,980 ไร
หรือ รอยละ 77.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 1,420 ไร หรือ รอยละ 22.19
ของพื้นที่ดําเนินการ
8.3.9 การใชสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ไมเหมาะสมที่จะใชสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ไดแก หนวยแผนที่ Bn-cA/d5,E0 มีเนื้อที่
ประมาณ 4,980 ไร หรือ รอยละ 77.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 1,420 ไร หรือ รอยละ 22.19
ของพื้นที่ดําเนินการ
8.3.10 การใชสรางอาคารต่ํา ๆ
ไมเหมาะสมที่จะใชสรางอาคารต่ํา ๆ ไดแก หนวยแผนที่ Bn-cA/d5,E0 มีเนื้อที่ประมาณ 4,980 ไร
หรือ รอยละ 77.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 1,420 ไร หรือ รอยละ 22.19 ของ
พื้นที่ดําเนินการ
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8.3.11 การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน
ไมเหมาะสมที่จะใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน ไดแก หนวยแผนที่ Bn-cA/d5,E0 มีเนื้อที่ประมาณ
4,980 ไร หรือ รอยละ 77.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนที่ U และ W มีเนื้อที่ประมาณ 1,420 ไร หรือ รอยละ 22.19
ของพื้นที่ดําเนินการ
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ตารางที่ 5 การจําแนกความเหมาะสมของดินทางดานปฐพีกลศาสตร

หนวยแผนที่

Bn-cA/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

ดินถมหรือดิน
คันทาง

เสนทาง
แนวถนน

3s

4a

3ad

4f

a: ลักษณะของดินตามการจําแนกดิน
d: การระบายน้ํา
f: อันตรายจากน้ําทวมขัง

บอขุด

อางเก็บน้ํา
ขนาดเล็ก

คันกั้นน้ํา

บอเกรอะ

1

1

2a

3kh

h: ความลึกของระดับน้ําใตดินในฤดูฝน
k: ความซึมน้ําของดิน
s: เนื้อดิน

โรงงาน
อุตสาหกรรม อาคารต่ําๆ
ขนาดเล็ก

3dh

3dh

การใช
ยานพาหนะ
ในชวงฤดูฝน

3sd
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8.4 เขตการใชที่ดิน
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานกายภาพ ไดแก สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรดิน
ทรัพยากรน้ํา สภาพการใชทดี่ ิน ตลอดจนความเหมาะสมของที่ดินผนวกกับขอมูลเศรษฐกิจและสังคมใน
พื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ตําบลราษฏนิยม อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
สามารถกําหนดเขตการใชที่ดิน ไดดังนี้ (ตารางที่ 6 และภาพที่ 7)
8.4.1 เขตพื้นที่การเกษตร
มีเนื้อที่ 4,713 ไร หรือ รอยละ
8.4.2 เขตพื้นที่ชุมชนและสิง่ ปลูกสราง มีเนื้อที่ 1,294 ไร หรือ รอยละ
8.4.3 เขตพื้นที่แหลงน้ํา
มีเนื้อที่ 126 ไร หรือ รอยละ
8.4.4 เขตพื้นที่อื่นๆ
มีเนื้อที่ 267 ไร หรือ รอยละ

73.64
20.22
1.97
4.17

ตารางที่ 6 เขตการใชที่ดิน พืน้ ที่เขตพัฒนาที่ดิน ตําบลราษฏนิยม อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
หนวยแผนที่

211
214
240
300
400
600
601

เขตการใชที่ดนิ
เขตเกษตรกรรม
เขตเกษตรพัฒนา (เขตชลประทาน)
เขตทํานาศักยภาพสูง
เขตปลูกไมผลศักยภาพสูง
เขตเพาะเลีย้ งสัตวน้ําและสัตวปก
เขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง
เขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง
เขตแหลงน้ํา
เขตแหลงน้ํา
เขตพื้นที่อื่นๆ
เขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย
เขตพื้นที่เบ็ดเตล็ด
รวม

เนื้อที่
ไร
4,713
4,713
4,352
206
155
1,294
1,294
126
126
267
193
74
6,400

รอยละ
73.64
73.64
68.00
3.22
2.42
20.22
20.22
1.97
1.97
4.17
3.02
1.15
100.00
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9.ปญหาและขอเสนอแนะในการใชที่ดิน
9.1 ปญหาทรัพยากรดิน
จากการสํารวจจําแนกดินและการประเมินความเหมาะสมในการใชประโยชนที่ดิน สามารถ
สรุปปญหาและอุปสรรคของทรัพยากรดินได ดังนี้
9.1.1 ปญหาน้ําแชขัง เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนที่ลุม เกิดปญหาน้ําแชขังเปนระยะเวลานานใน
ฤดูฝน ทําใหผลผลิตพืชไดรับความเสียหาย ไดแก หนวยแผนที่ดิน Bn-cA/d5,E0 4,980 ไร หรือรอยละ 77.81
ของพื้นที่ดําเนินการ
9.1.2 ปญหาเนื้อดิน เนื้อดินสวนใหญคอนขางเหนียว ทําใหยากตอการไถพรวน เมื่อแหงจะ
แข็ง และมีโครงสรางแนนทึบ ได แ ก หนวยแผนที่ดิน Bn-cA/d5,E0 4,980 ไร หรือรอยละ 77.81 ของพื้นที่
ดําเนินการ
9.1.3 ปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ เนื่องจากมีการปลูกพืชชนิดเดิมติดตอกันเปนระยะ
เวลานาน โดยขาดการปรับปรุงบํารุงดิน ได แ ก หนวยแผนที่ดิน Bn-cA/d5,E0 4,980 ไร หรือรอยละ 77.81
ของพื้นที่ดําเนินการ
9.2 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
พื้นที่ดําเนินการอยูในเขตชลประทาน สภาพพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่นา และยกรองปลูกพืชผัก
และไมดอกไมประดับ จากขอมูลการสํารวจและจําแนกดินที่มีอยู 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
9.2.3 ดินขาดความอุดมสมบูรณ
ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรีย เชนปุยหมัก ปุยคอก 1-2 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมี
และน้ําหมักอินทรียชีวภาพตามสูตร อัตราและวิธีการใสตามชนิดของพืชที่ปลูก หรือตามคําแนะนําจากผล
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การวิเคราะหดิน ใชระบบการปลูกพืชหมุนเวียนซึ่งมีพืชตระกูลถั่วสอดแทรกอยูในระบบการปลูกพืชหลัก
เพื่อตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาใชประโยชนเพิ่มเติมใหแกดิน และเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน
10. สรุปผล
พื้นที่ดําเนินการ บริเวณพื้นที่ดําเนินการ ตําบลราษฎนิยม อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อ
ที่ประมาณ 6,400 ไร หรือ 10.24 ตารางกิโลเมตร อยูระหวางตําแหนงพิกัด 641000-644000 ตะวันออก และ
1551000-1563000 เหนือ ปรากฏในแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ชื่อระวาง อําเภอลาด
หลุมแกว(หมายเลขระวาง 5037-2 ) ลําดับชุด L7018 บนพื้นหลักฐานอางอิง UTM Zone 47 WGS 84 จัดทํา
โดยกรมแผนที่ทหาร อยูสูงประมาณ 2 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
จากการจําแนกภูมิอากาศตามแบบของ Koppen บริเวณพื้นที่ดําเนินการมีลักษณะภูมิอากาศจัดอยู
ในประเภทฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 28.73 องศาเซลเซียส ทั้งนี้บริเวณดังกลาวไดรับ
อิทธิพลของลมมรสุม 2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณ
และการกระจายของน้ําฝน ในรอบ 10 ป ที่ผานมามีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย รายป 1,407.96 มิลลิเมตร เดือนที่มี
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 298.39 มิลลิเมตร ปริมาณความชื้นสัมพัทธ
เฉลี่ยตลอดป 71.36 เปอรเซ็นต ชวงฤดูกาลเพาะปลูกเริ่มตั้งแตปลายเดือนเมษายนจนกระทั่งถึงตนเดือน
พฤศจิกายน ในพื้นที่ดําเนินการมีแหลงน้ําไหลผาน
10.1 การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดําเนินการ พบดังนี้
10.1.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีเนื้อที่ 1,294 ไร หรือรอยละ 20.22
10.1.2 พื้นที่เกษตรกรรม
มีเนื้อที่ 4,656 ไร หรือรอยละ 72.74
10.1.3 พื้นที่น้ํา
มีเนื้อที่ 126 ไร หรือรอยละ 1.97
10.1.4 พื้นที่เบ็ดเตล็ด
มีเนื้อที่ 324 ไร หรือรอยละ 5.07
10.2 ทรัพยากรดินจากการสํารวจสามารถจําแนกไดดังนี้
จําแนกหนวยแผนที่ไดเปน 1 ชุดดิน และ 2 พื้นที่เบ็ดเตล็ดรวมทั้งสิ้น 3 หนวยแผนที่
10.2.1 หนวยแผนที่ Bn-cA/d5,E0 ชุดดินบางเขน มีเนื้อดินบนเปนดินเหนียว มีความลาดชัน
0-2 เปอรเซ็นต ลึกมาก และไมมีการกรอนมีเ นื้อ ที่ป ระมาณ 4,980 ไร หรือรอยละ 77.81 ของพื้นที่
ดําเนินการ
10.2.2 จําแนกพื้นที่เบ็ดเตล็ดได 2 หนวยแผนที่ มีเนื้อที่ 1,294 ไร หรือรอยละ 22.19 ไดแก
1) หนวยแผนที่ U (Urban) พื้นที่ชุมชน มีเนื้อที่ 1,294 ไร หรือรอยละ 20.22 ของพื้นที่
ดําเนินการ
2) หนวยแผนที่ W (Water Body) พื้นที่แหลงน้ํา มีเนื้อที่ 126 ไร หรือรอยละ 1.97 ของ
พื้นที่ดําเนินการ
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10.3 ความเหมาะสมและขอจํากัดของดินสําหรับปลูกพืชสรุปไดดังนี้
10.3.1 พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การมี ค วามเหมาะสมดี ม ากสํ า หรั บ ปลู ก ข า ว ได แ ก หน ว ยแผนที่
Bn-cA/d5,E0 มีเนื้อที่ประมาณ 4,980 ไร หรือรอยละ 77.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
10.3.2 ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกทุงหญาเลี้ยงสัตว มีขอจํากัดของดินคอนขางรุนแรงใน
ดานการระบายน้ําคอนขางเลว ไดแกหนวยแผน Bn-cA/d5,E0 มีเนื้อที่ประมาณ 4,980 ไร หรือรอยละ 77.81
ของพื้นที่ดําเนินการ
10.3.3 ไมเหมาะสมสําหรับปลูกขาวโพด ออย มันสําปะหลัง ไมดอก ทานตะวัน มะมวง
มะขาม พืชผักและยูคาลิปตัส มีขอจํากัดของดินรุนแรงในดานการระบายน้ําคอนขางเลว ไดแกหนวยแผน
Bn-cA/d5,E0 มีเนื้อที่ประมาณ 4,980 ไร หรือรอยละ 77.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
10.4 เขตการใชที่ดิน
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานกายภาพ ไดแก สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรดิน
ทรัพยากรน้ํา สภาพการใชทดี่ ิน ตลอดจนความเหมาะสมของที่ดินผนวกกับขอมูลเศรษฐกิจและสังคมใน
พื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน ตําบลราษฏนิยม อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี สามารถกําหนดเขตการใชทดี่ ิน ได
ดังนี้
10.4.1 เขตพื้นที่การเกษตร
มีเนื้อที่ 4,713 ไร หรือ รอยละ 73.64
10.4.2 เขตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง
มีเนื้อที่ 1,294 ไร หรือ รอยละ 20.22
10.4.3 เขตพื้นที่แหลงน้ํา
มีเนื้อที่ 126 ไร หรือ รอยละ 1.97
10.4.4 เขตพื้นที่อื่นๆ
มีเนื้อที่ 267 ไร หรือ รอยละ 4.17
10.5 ปญหาทรัพยากรดินในพื้นที่ดําเนินการสรุปไดดังนี้
10.5.1 ปญหาน้ําแชขัง เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนที่ลุม เกิดปญหาน้ําแชขังเปนระยะเวลานาน
ในฤดูฝน ทําใหผลผลิตพืชไดรับความเสียหาย ไดแก หนวยแผนที่ดิน Bn-cA/d5,E0 4,980 ไร หรือรอยละ
77.81 ของพื้นที่ดําเนินการ
10.5.2 ปญหาเนื้อดิน เนื้อดินสวนใหญคอนขางเหนียว ทําใหยากตอการไถพรวน เมื่อแหงจะ
แข็ง และมีโครงสรางแนนทึบ ได แ ก หนวยแผนที่ดิน Bn-cA/d5,E0 4,980 ไร หรือรอยละ 77.81 ของพื้นที่
ดําเนินการ
10.5.3 ปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ เนื่องจากมีการปลูกพืชชนิดเดิมติดตอกันเปนระยะ
เวลานาน โดยขาดการปรับปรุงบํารุงดิน ได แ ก หนวยแผนที่ดิน Bn-cA/d5,E0 4,980 ไร หรือรอยละ 77.81
ของพื้นที่ดําเนินการ
10.6 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
10.6.1 น้ําแชขัง สําหรับการทํานา ควรเลือกชวงเวลาเพาะปลูกใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการ
หวานเมล็ดพันธุในชวงที่มีน้ําแชขัง สําหรับพืชไร พืชผัก ไมดอกไมประดับ และไมผล จําเปนตองมีการขุด
ยกรองเพื่อใหดินมีการระบายน้ําดีขึ้น ปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใชปุยอินทรีย 1-2 ตัน/ไร รวมกับปุย
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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
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากการสํารวจดิน แผนที่ดินและรายงานการสํารวจดินแบบละเอียด สามารถนํามาใชเปน
ขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการใชที่ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของดิน ใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับ
งานวิจัย คนควาและทดลองตางๆ ที่เกี่ยวของกับดิน พืช และปุย ใชขยายผลทางดานการพัฒนาที่ดิน การ
อนุรักษดินและน้ํา ทางดานวิศวกรรม เชน การสรางถนน และอางเก็บน้ํา เปนตน
12. เอกสารอางอิง
กรมพัฒนาที่ดิน. 2548. รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุมชุดดิน
เลมที่ 1 ดินบนพื้นที่ราบต่ํา. กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพฯ.
กรมพัฒนาที่ดิน. 2554. รายงานประจําป 2554. กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพฯ.
กรมพัฒนาที่ดิน. http://www.ldd.go.th/ofsweb/thaisoil/p2.htm. 9/12/2009.
กองธรณีวิทยา. 2547. “แผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย 1:250,000” กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพฯ.
กองสํารวจและจําแนกดิน. 2543. คูมือการจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 453 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมปฐพีวิทยา. 2551. พจนานุกรมปฐพีวิทยา. ภาควิชาปฐพีวิทยา. คณะ
เกษตรศาสตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

41

คํารณ ไทรฟก. 2552. การจําแนกพื้นที่ลุมน้ําและการดําเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ.
ณรงค ตรีสุวรรณ. 2537. สมดุลของน้ําในประเทศไทย (เอกสารวิชาการฉบับที่ 291) กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพฯ.
พิษณุ วงศพรชัย. 2548. ธรณีวิทยาเบื้องตน. ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ภาควิชาปฐพีวิทยา. 2541. ปฐพีวิทยาเบื้องตน. คณะเกษตรศาสตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ภูษิต วิวัฒนวงศวนา. 2550. คูมือการสํารวจดิน. เอกสารวิชาการฉบับที่ 30/03/50 สวนมาตรฐานการสํารวจ
จําแนกดินและที่ดิน สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน.
สถานีตรวจอากาศกําแพงแสน. 2555. สถิติปริมาณน้ําฝน จํานวนวันที่ฝนตก อุณหภูมิ และความชื้น
สัมพัทธของจังหวัดนครปฐม. กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ.
สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและที่ดิน. 2547. คูมือการเขียนหนวยแผนที่. สํานักสํารวจดินและวาง
แผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ.
สํานักธรณีวิทยา. 2550. แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดนครปฐม. กรมทรัพยากรธรณี.
สํานักงานเลขานุการ. 2530. คูมือเจาหนาที่ของรัฐเรื่องดินกับการพัฒนาที่ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน.
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน. 2548. ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคกลางของประเทศ
ไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 54/03/48 กรมพัฒนาที่ดิน.
สุวณี ศรีธวัช ณ อยุธยา. 2538. การวินิจฉัยคุณภาพของดินดานปฐพีกลศาสตรตามกลุมชุดดินในประเทศ
ไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 380 กองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ.
เอิบ เขียวรื่นรมณ. 2548. การสํารวจดิน: มโนทัศน หลักการและเทคนิค. พิมพครั้งที่ 2. ภาควิชา
ปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
เอิ บ เขี ย วรื่ น รมย . 2527. คู มื อ ปฏิ บั ติ ก ารการสํ า รวจดิ น ภาควิ ช าปฐพี วิ ท ยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
Schoeneberger, P.J., Wysocki, D.A., Benham, E.C., and Broderson, W.D. (editors), 2002. Field Book for
Describing and Sampling soils, Version 2.0. Natural Resources Conservation Service, National
Soil Survey Center, Lincoln, NE.
Soil Survey Staff. 2006. Keys to Soil Taxonomy. 10th Edition. United States Department of Agriculture,
Natural Resources Conservation Service, Washington, D.C. 332 p.

