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รายงานการสํารวจดิน พ้ืนท่ีดําเนินการ  
บานไดใหญ หมูท่ี 6 หมูท่ี 9 และบานกระทุมใบมัน หมูท่ี 3  

ตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุร ี

1. บทนํา 

 ปจจุบันสถานการณการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี  มีการใชประโยชนท่ีดินเพื่อ
การทํานาอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลานาน พื้นท่ีเกษตรกรรมสวนใหญไมไดรับการปรับปรุงบํารุงดิน        
สงผลใหมีปญหาดานความอุดมสมบูรณดินและเกิดดินแนนทึบตามมา ซ่ึงกระทบตอการเจริญเติบโต
ผลผลิตและคุณภาพของพืชท่ีเพาะปลูก  นอกจากนี้พื้นท่ีสวนใหญยังเส่ียงตอการขาดแคลนนํ้าเพื่อใชทาง
การเกษตร    กรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานหลักซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการแกไขปญหาดังกลาว จึงได
จัดทําโครงการเขตพัฒนาท่ีดินข้ึนมา ในการนี้กลุมวางแผนการใชท่ีดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 มี
ภารกิจหลักในการดําเนินการสํารวจดิน สํารวจสภาพการใชท่ีดินและวางแผนการใชท่ีดิน เพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานในการแกไขปญหา การจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา การจัดการดานความอุดมสมบูรณดิน และ
เพื่อใหสถานีพัฒนาท่ีดินท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีดังกลาว นําขอมูลไปสงเสริมและดําเนินการในพื้นท่ี
เขตพัฒนาท่ีดิน เพื่อเปนการบูรณาการกิจกรรมตางๆ ดานการพัฒนาท่ีดิน ใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
ตอไป 

 โครงการเขตพัฒนาที่ดินในพื้นท่ีลุมน้ํา เปนการบูรณาการกิจกรรมตางๆ ดานการพัฒนาที่ดิน    
เชน การสํารวจและวางแผนการใชท่ีดิน การจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา การพัฒนาแหลงน้ํา การ
ปรับปรุงบํารุงดินที่มีปญหาตอการเกษตร อาทิ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินอินทรีย ดินกรด ดินทราย ดินตื้น
และดินในพื้นที่ลาดชัน รวมทั้งการฟนฟูดินที่เสื่อมโทรม สงเสริมการใชสารอินทรียเพื่อลดสารเคมีท่ีใช
ทางการเกษตร การรณรงคไถกลบตอซัง การปลูกพืชปุยสดเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน ดําเนินการโครงการ
ดังกลาวโดยประสานความรวมมือระหวางหนวยงานของกรมพัฒนาท่ีดินรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ                 
และหนวยงานในทองถ่ิน ท้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาการเกษตร ตลอดจน
เปนการสาธิตใหเกษตรกรและประชาชนท่ัวไปไดเห็นถึงประโยชนของการพัฒนาท่ีดิน การอนุรักษดินและ
น้ํา การฟนฟูและการปรับปรุงบํารุงดิน 

 พื้นท่ีดําเนินการ บานไดใหญ หมูท่ี 6 หมูท่ี 9 และบานกระทุมใบมัน หมูท่ี 3 ตําบลดอนทอง อําเภอ
หนองโดน จังหวัดสระบุรี อยูในลุมน้ําสาขาท่ีราบแมน้ําเจาพระยา (รหัส 1003) ลุมน้ําหลักแมน้ําเจาพระยา
(รหัส 10) สวนใหญทํานาซ่ึงขาดการปรับปรุงบํารุงดิน ทําใหความอุดมสมบูรณของดินลดลง เพื่อแกไข
ปญหาดังกลาว สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1ไดประสานงานรวมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี 
กําหนดใหพื้นท่ีดังกลาวจัดทําเปนเขตพัฒนาที่ดิน เพื่อบูรณาการงานดานการพัฒนาท่ีดินและขยายผลสู
เกษตรกร ในการนี้กลุมวางแผนการใชท่ีดินไดดําเนินการสํารวจดิน สํารวจสภาพการใชท่ีดิน รวมทั้ง
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รวบรวมขอมูลตางๆ ในพื้นท่ีดําเนินการ เพื่อนํามาวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะใหมีการใชท่ีดินอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามวัตถุประสงคของโครงการตอไป 

2.  วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อศึกษาลักษณะสมบัติทางเคมี และกายภาพของดิน สภาพแวดลอม จําแนกดินตามระบบ
อนุกรมวิธานดินและแสดงขอบเขตดินในรูปของแผนท่ีมาตราสวน 1:4,000  
 2.2 เพื่อสํารวจสภาพการใชท่ีดินในพื้นท่ีดําเนินการและแสดงขอบเขตสภาพการใชท่ีดินในรูปของ
แผนท่ี มาตราสวน 1:4,000  
 2.3 เพื่อจัดช้ันความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและวินิจฉัยคุณภาพของดิน
ดานปฐพีกลศาสตร 
 2.4 เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการวางแผนการใชท่ีดินในระดับไรนาในพื้นท่ีดําเนินการ มาตราสวน 
1:4,000 

3. การตรวจเอกสาร 
 3.1 ลุมน้ํา หมายถึง หนวยพื้นท่ีซ่ึงทางกายภาพมีรูปรางปด มีขอบโดยรอบ ระบบทางน้ํา
ธรรมชาติจะไหลจากขอบเขาสูตอนกลางซ่ึงมีลําน้ําหลักรองรับ มีทิศทางการไหลออกสูพื้นท่ีรับน้ําท่ีมี
ขนาดใหญ เชน มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบหรือแมน้ําสายหลัก เปนตน (คํารณ, 2552) 
 3.2 พื้นท่ีลุมน้ํา หมายถึง พื้นท่ีซ่ึงลอมรอบดวยสันปนน้ํา เปนพื้นท่ีรับน้ําฝนของแมน้ําสายหลัก
ในลุมน้ํานั้นๆ เม่ือฝนตกลงมาในพื้นท่ีลุมน้ําจะไหลออกสูลําธารสายยอยๆ แลวรวมกันออกสูลําธารสาย
ใหญและรวมกันออกสูแมน้ําสายหลักจนไหลออกปากน้ํา (คํารณ, 2552) 
 3.3 การพัฒนาท่ีดิน หมายถึง การปฏิบัติการใดๆ ในอันท่ีจะทําใหการใชท่ีดินบังเกิดผลดี หรือมี
ประโยชนตอประชากรและประเทศชาติโดยสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มากท่ีสุดเทาท่ี
อาจจะเปนไปได ดังนั้นสามารถแบงหลักการพัฒนาท่ีดินออกไดเปน 2 อยางดังนี้ (สํานักงานเลขานุการ
กรม, 2530) 
     3.3.1 พัฒนาที่ดินท่ียังไมเคยใชประโยชนใหมาอยูในรูปท่ีใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ เชน 
ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัย เปนตน 

  3.3.2 พัฒนาที่ดินท่ีใชประโยชนอยูแลวใหไดรับประโยชนหรือผลตอบแทนอยางเต็มท่ีโดย
วิธีการพัฒนาและปรับปรุงบํารุงดินดวยวิธีการตางๆ 
 3.4 เขตพัฒนาท่ีดิน หมายถึง พื้นท่ีลุมน้ําท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนพื้นท่ีดําเนินการพัฒนา       
โดยการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวของ เชน การจัดระบบอนุรักษดินและน้ําท้ังวิธีกลและวิธีพืชเพื่อปองกัน
การกรอนของดิน การปรับปรุงบํารุงดินท่ีมีปญหา เชน ดินเปร้ียว ดินเค็ม ดินกรด และดินท่ีมีปญหาอ่ืนๆ 
รวมท้ังการฟนฟูดินเส่ือมโทรมในพื้นท่ีท่ีขาดอินทรียวัตถุตามสภาพปญหาตางๆ ใหใชประโยชนไดอยางมี
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ประสิทธิภาพและย่ังยืน และเปนการสาธิตใหเกษตรกรและประชาชนท่ัวไปไดเห็นถึงประโยชนของการ
พัฒนาท่ีดิน การอนุรักษดินและน้ํา การฟนฟูและปรับปรุงบํารุงดิน (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2553) 
 3.5 ธรณีวิทยา เปนวิทยาศาสตรท่ีศึกษาเกี่ยวกับโลก สสารตางๆ ท่ีเปนสวนประกอบของโลก เชน 
แร หิน ดินและน้ํา รวมท้ังกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติต้ังแตกําเนิดโลก
จนถึงปจจุบัน เปนการศึกษาทั้งในระดับโครงสราง สวนประกอบทางกายภาพ เคมีและชีววิทยา ทําใหรูถึง
ประวัติความเปนมาและสภาวะแวดลอมในอดีตจนถึงปจจุบัน ศึกษาปจจัยตางๆ ท้ังภายในและภายนอกท่ีมี
อิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นผิว วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต ตลอดจนรูปแบบและวิธีการนําเอา
ทรัพยากรธรรมชาติ มาใชประโยชนอยางยั่งยืน (พิษณุ, 2548) 
 3.6 ดิน สามารถใหคํานิยามได 2 แนวทางหลักข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและประโยชนท่ีจะไดรับจาก
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) ท่ีปก
คลุมผิวโลกอยูบางๆ เกิดข้ึนจากผลของการแปรสภาพหรือผุพังของหินและแรและอินทรียวัตถุผสม
คลุกเคลากัน 

3.6.2 ปฐพีวิทยาสัมพันธ (edaphology) แนวทางหลักนี้ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางดินกับ
ส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะพืช การใชท่ีดินเพื่อการปลูกพืช รวมท้ังสมบัติของดินท่ีมีผลตอการใหผลผลิตของพืช 
(edaphos เปนคําในภาษากรีก หมายถึง soil หรือ ground) โดยแนวทางนี้ ความหมายหรือคําจํากัดความของ
ดินคือเทหวัตถุท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติรวมกันข้ึนเปนช้ัน (profile) จากสวนผสมของแรธาตุตางๆ ท่ีสลายตัว
เปนช้ินเล็กช้ินนอยกับอินทรียวัตถุท่ีเปอยผุพัง อยูรวมกันเปนช้ันบางๆ หอหุมผิวโลก เม่ือมีอากาศและน้ํา
ปริมาณเหมาะสมจะชวยคํ้าจุนพรอมท้ังชวยในการยังชีพและการเจริญเติบโตของพืช  
 3.7  การจําแนกดิน หมายถึง ศาสตรท่ีวาดวยการแจกแจงดินชนิดตางๆ ออกเปนหมวดหมูในระดับ
ตางๆ ของความคลายคลึงกันของสมบัติของดินและลักษณะการเกิดของดินตามวัตถุประสงคท่ีตองการ    
โดยใชขอมูลจากการศึกษาดินเปนพื้นฐาน มีวัตถุประสงค คือ  
 1) เพื่อรวบรวมความรูตางๆ เกี่ยวกับดิน  
 2) เพื่อใหความรูเกี่ยวกับดินมากท่ีสุดในลักษณะท่ีจดจําไดงายท่ีสุด   
 3) เพื่อใหภาพพจนเชิงโครงสรางของความเก่ียวพันกันของดินท่ีจะทําใหสามารถส่ือความหมายกันได  
 4) เพื่อช้ีใหเห็นหรือแสดงความสัมพันธของดินตางๆ และช้ันตางๆ ในกลุมของดินท้ังหมด  
 5) เพื่อแสดงใหเห็นและใหเรียนรูเกี่ยวกับความสัมพันธใหมๆ หลักการใหมๆ ท่ียังไมเคยไดมี
ความรูมากอนเกี่ยวกับดิน  
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 6) เพื่อกําหนดกลุมหรือช้ันตางๆ ท่ีจะสามารถใชเปนหลักในการวิจัยและทดลอง หรือการวาง
แผนการวิจัยในการศึกษาเร่ืองดิน  
 7) เพื่อแจกแจงดินออกเปนกลุมหรือหมวดหมูอยางมีเหตุผลในเชิงการใชดานตางๆ เชน เพื่อ
ทํานายพฤติกรรม เพื่อหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการใชดิน เพื่อประมาณความสามารถในเชิงการผลิตของดิน 
เพื่อแจกแจงปญหาชนิดตางๆ ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนและหลักการพื้นฐานในการแกปญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช
ดินและเพื่อใหแนวทางหรือส่ือท่ีชวยในการถายทอดขอสนเทศและเทคโนโลยี (เอิบ, 2548) 

3.8 หนวยแผนที่ หมายถึง ชนิดหรือกลุมของดินท่ีเขียนขอบเขตแสดงไวในแผนที่ดินนั้นๆ        
หนวยแผนท่ีจะมีช่ือซ่ึงอาจจะเปนช่ือทางการจําแนกชนิดของดินตามระบบใดระบบหน่ึง หรืออาจจะเปน
ช่ือท่ีใชเฉพาะทางการสํารวจท่ีแสดงใหเห็นภาพพจนของสภาพธรรมชาติเชิงภูมิศาสตรของบริเวณนั้นๆ ท่ี
มีความหมายเกี่ยวของกับดินพอที่จะนํามาแปลความหมายเพ่ือใชประโยชนได (เอิบ, 2548) ในหนวยแผนที่
หนึ่งๆ จะประกอบดวยชุดดินหนึ่งชนิดหรือมากกวา ซ่ึงถามีลักษณะเดนของดินเพียงชนิดเดียว เรียกวา 
หนวยดินเดี่ยว (soil consociation) หรือมีสมบัติดินที่เดนหลายชนิดพอๆ กัน เรียกวา หนวยดิน
สัมพันธ (soil association) หนวยดินเชิงซอน  (soil complex) หรือหนวยดินศักยเสมอ 
(undifferentiated group) (สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและท่ีดิน, 2547) 

3.9 ชุดดิน เปนหนวยการจําแนกดินระดับตํ่าสุดในระบบอนุกรมวิธานดินท่ีอาศัยสมบัติตางๆ ของ
ดิน เชน ความหนาของชั้นดิน ความลึกของดิน การจัดเรียงตัวของช้ันดิน โครงสรางของดิน สีดิน เนื้อดิน 
ปฏิกิริยาดิน อัตรารอยละความอ่ิมตัวเบส ความจุแลกเปล่ียนแคทไอออน การยืดหดตัวของดิน ปริมาณ
คารบอเนตและเกลือชนิดตางๆ ปริมาณอินทรียวัตถุหรือฮิวมัสในดิน เศษหิน กอนกรวดหรือลูกรัง 
องคประกอบของแรในดิน วัตถุตนกําเนิดดินและส่ิงเจือปนอ่ืนๆ ในดินเปนขอพิจารณา ซ่ึงสมบัติตางๆ 
เหลานี้สามารถตรวจสอบไดในสนาม การใหช่ือชุดดิน ใชช่ือสถานท่ี เชน ช่ือจังหวัด อําเภอ ตําบล หรือช่ือ
ของสถานท่ีท่ีมีลักษณะเดนเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายในพ้ืนท่ีท่ีพบดินนั้นคร้ังแรก (สวนมาตรฐานการ
สํารวจจําแนกดินและท่ีดิน, 2547) 

 3.10 ดินคลาย เปนหนวยแผนท่ีในลักษณะเดียวกับชุดดิน แตมีลักษณะเดนเฉพาะตัวท่ีแตกตางและ
สามารถแยกออกจากชุดดินนั้นๆ ไดตามระบบการจําแนกดิน ซ่ึงเปนดินท่ีพบใหมและไดแสดงไวเปน
หนวยแผนท่ีในมาตราสวนท่ีเหมาะสม ระดับการแปลความหมายขอมูลและการใชประโยชนท่ีดินในการ
สํารวจดินระดับตางๆ ท่ีแตกตางกัน มีเนื้อท่ีรวมกันนอยกวา 5,000 ไร (8 ตารางกิโลเมตร) การเรียกช่ือควร
ใชช่ือท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับชุดดินนั้นมากท่ีสุด (สวนมาตรฐานการสํารวจจําแนกดินและท่ีดิน, 2547) 

3.11 ประเภทของชุดดิน เปนหนวยแผนท่ีท่ีแบงยอยออกไปจากชุดดิน เนื่องจากมีสมบัติดินหลาย
ประการท่ีสามารถนําไปแปลความหมายเพ่ือการใชประโยชนและการจัดการตางๆ ของดินได ลักษณะหรือ
สมบัติดินท่ีนํามาใชเปนประเภทของชุดดินหรือดินคลาย ไดแก เนื้อดินบน (phases of surface texture)   
ความลาดชันของพื้นท่ี (phases of slope) ความลึกของดิน (phases of soil depth) การกรอนของดิน (phases 
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of soil erosion) และปริมาณหินโผล (phases of rockiness) ซ่ึงเปนช้ินสวนของหินบนผิวหนาของดิน          
ท้ังพวกท่ีอยูบนผิวหนาของดินและพวกท่ีอาจจะจมอยูในดินเปนบางสวน (ซ่ึงจะกลายเปนช้ินสวนเนื้อ
หยาบประกอบดินไป) มีผลตอการใชและการจัดการดิน ขอจํากัดหรือผลของช้ินสวนเนื้อหยาบประกอบ
ดินจะเกี่ยวของกับปริมาณ ขนาด และระยะหางกันบนผิวหนาดินของเศษหิน (สวนมาตรฐานการสํารวจ
จําแนกดินและท่ีดิน, 2547; เอิบ, 2548)  

สมบัติของดินท่ีนํามาใชเปนหนวยแผนท่ีในระดับประเภทดิน ประกอบดวย 
3.11.1 ประเภทเนื้อดินบน (Phases of Surface Texture) 

1) ประเภทดินบนท่ีเปนวัสดุดินแร (Phases of Mineral Surface Horizon or Layer) 
(1) ประเภทของเนื้อดินบนท่ีเปนวัสดุดินแร (Phases of Mineral Surface Soil Texture) 
เนื้อดินบนท่ีใชเขียนเปนหนวยแผนท่ีเปนเนื้อดินบนเฉล่ียตั้งแตผิวดินลงไปจนถึง

ความลึก 25 เซนติเมตรจากผิวดิน ท้ังนี้เนื่องมาจากความแตกตางหรือความหลากหลายของชั้นไถพรวนในแต
ละพื้นท่ี ซ่ึงข้ึนอยูกับชนิดและขนาดของเคร่ืองจักรกลหรือการใชแรงงานจากสัตว แตโดยท่ัวไปแลวพืชท่ีมี
ระบบรากส้ัน เชน พืชไร ตองการหนาดินหนาประมาณ 25 เซนติเมตร ก็เพียงพอตอการเจริญเติบโตแลว 
ดังนั้น จึงคํานวณเนื้อดินเฉล่ียในชวงความลึก 0-25 เซนติเมตร เนื้อดินบนท่ีใชเขียนเปนหนวยแผนท่ีแบง
ออกได 12 ช้ัน ดังนี้ (คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) 

ดินทราย (s: sand) เปนดินท่ีประกอบดวยอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 85 
และมีปริมาณอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ 1.5 เทาของอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 15 

ดินทรายปนดินรวน (ls: loamy sand) เปนดินท่ีประกอบดวยอนุภาคขนาดทราย
รอยละ 70-91 และมีปริมาณอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ 1.5 เทาของอนุภาคขนาดดินเหนียวต้ังแตรอย
ละ 15 ข้ึนไป และปริมาณอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ 2 เทาของอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 
30 

ดินรวนปนทราย (sl: sandy loam) เปนดินท่ีประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวรอย
ละ 7-20 มีอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 52 และจะตองมีปริมาณอนุภาคขนาดทรายแปงรวมกับ 2 เทา
ของอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแตรอยละ 30 ข้ึนไป หรือมีอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 7 จะตอง
มีอนุภาคขนาดทรายแปงนอยกวารอยละ 50 และมีอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 43 

ดินทรายแปง (si: silt) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดทรายแปงตั้งแตรอย
ละ 80 ข้ึนไป และมีอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 12 

ดินรวนปนทรายแปง (sil: silt loam) เปนดินท่ีประกอบดวยอนุภาคขนาดทราย
แปงต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป อนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 12-27 หรือมีอนุภาคขนาดทรายแปงรอยละ 50-
80 และจะตองมีอนุภาคขนาดดินเหนียวนอยกวารอยละ 12 

ดินรวน (l: loam) เปนดินท่ีประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวรอยละ 7-27 
อนุภาคขนาดทรายแปงรอยละ 28-50 และอนุภาคขนาดทรายนอยกวารอยละ 52 
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ดินรวนเหนียวปนทราย (scl: sandy clay loam) เปนดินท่ีประกอบดวยอนุภาคขนาด
ดินเหนียวรอยละ 20-35 อนุภาคขนาดทรายแปงนอยกวารอยละ 28 และอนุภาคขนาดทรายมากกวารอยละ 45  

ดินรวนเหนียวปนทรายแปง (sicl: silty clay loam) เปนดินท่ีประกอบดวยอนุภาค
ขนาดดินเหนียวรอยละ 20-40 และอนุภาคขนาดทรายนอยกวารอยละ 20 

ดินรวนปนดินเหนียว (cl: clay loam) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาดดิน
เหนียวรอยละ 27-40 และอนุภาคขนาดทรายรอยละ 20-45 

ดินเหนียวปนทราย (sc: sandy clay) เปนดินท่ีประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียว
ต้ังแตรอยละ 35 ข้ึนไป และอนุภาคขนาดทรายต้ังแตรอยละ 45 ข้ึนไป 

ดินเหนียวปนทรายแปง (sic: silty clay) เปนดินที่ประกอบดวยอนุภาคขนาด
ดินเหนียวตั้งแตรอยละ 40 ข้ึนไป และอนุภาคขนาดทรายแปงมากกวารอยละ 40 

ดินเหนียว (c: clay) เปนดินท่ีประกอบดวยอนุภาคขนาดดินเหนียวต้ังแตรอยละ 
40 ข้ึนไป อนุภาคขนาดทรายนอยกวารอยละ 45 และอนุภาคขนาดทรายแปงนอยกวารอยละ 40 

2) ประเภทดินบนท่ีเปนวัสดุดินอินทรีย (Phases of Organic Surface Horizon or Layer) 
ประเภทเนื้อดินบนท่ีเปนวัสดุดินอินทรีย ใชหลักเกณฑพิจารณาเชนเดียวกับประเภท

เนื้อดินบนท่ีเปนวัสดุดินแร เนื้อดินบนประเภทนี้สวนใหญใชกับดินท่ีมีช้ันวัสดุอินทรียหนาหรือเปนดินใน
อันดับฮิสโทซอลส (Histosols) 

วัสดุดินอินทรีย (organic soil material) ในกรณีท่ีดินอ่ิมตัวดวยน้ําหรือเคยอ่ิมตัวดวย
น้ําจะเปนวัสดุดินอินทรียท่ีมีคารบอนอินทรียต้ังแตรอยละ 18 โดยน้ําหนัก เม่ือมีอนุภาคดินเหนียวต้ังแต
รอยละ 60 ข้ึนไปโดยน้ําหนัก หรือมีคารบอนอินทรียต้ังแตรอยละ 12 โดยน้ําหนัก เม่ือไมมีอนุภาคดิน
เหนียว หรือมีคารบอนอินทรียตั้งแตรอยละ 12 โดยนํ้าหนักรวมกับผลคูณของรอยละดินเหนียวดวย 0.1             
(12 + % C x 0.1) เมื่อมีดินเหนียวนอยกวารอยละ 60 โดยนํ้าหนัก (มีคารบอนอินทรียเปนสัดสวนมากกวา
ระหวางรอยละ   12-18 โดยน้ําหนัก เม่ือมีอนุภาคดินเหนียวระหวางรอยละ 0-60 โดยน้ําหนัก) ในกรณี
ท่ีดินไมเคยอ่ิมตัวดวยน้ําจะตองมีคารบอนอินทรียต้ังแตรอยละ 20 ข้ึนไป โดยนํ้าหนัก 

ประเภทเนื้อดินบนท่ีเปนวัสดุอินทรีย แบงออกได 3 ชนิด ดังนี้ 
(1) ดินพีต (pt: peat) เปนดินท่ีมีเสนใยมาก (fibric soil material) 
(2) ดินมักกี้พีต (mkp: mucky peat) เปนดินท่ีมีเสนใยปานกลาง (hemic soil material) 
(3) ดินมัก (mk: muck) เปนดินท่ีไมมีเสนใยหรือมีนอยมาก (sapric soil material) 
สําหรับดินอนินทรียหรือดินแรท่ีพบในท่ีลุมตํ่าหรือแองตํ่า และเนื้อดินบนมีสมบัติ

ใกลเคียงกับดินมัก (muck) แตมีปริมาณคารบอนอินทรียนอยกวา มีสีคลํ้าและรวนซุย อุมความชื้นไดดี 
โดยท่ัวไปมีอินทรียวัตถุมากกวา 10 เปอรเซ็นต และใชนําหนาเพื่อขยายเนื้อดินท่ีเปนดินแร เรียกวา มักกี้ 
(mucky) เชน ดินรวนปนมัก (mkl: mucky loam) 
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3.11.2 ประเภทของความลาดชัน (Phases of Slopes) 
ความลาดชันของพื้นท่ี (slope) หมายถึง สภาพพื้นท่ีท่ีเบ่ียงเบนหรือเอียงไปจากแนวระนาบ 

ซ่ึงมีหนวยวัดเปนองศาหรือเปอรเซ็นต แบงออกไดเปน 8 ช้ัน ดังนี้ 
สัญลักษณ เปอรเซ็นตความลาดชัน คําอธิบาย 

A 0-2 ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ  
(level to nearly level) 

B 2-5 ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย  
(slightly undulating or gently undulating) 

สัญลักษณ เปอรเซ็นตความลาดชัน คําอธิบาย 
C 5-12 ลูกคล่ืนลอนลาด (undulating) 
D 12-20 ลูกคล่ืนลอนชัน (rolling) 
E 20-35 เนินเขา (hilly) 
F 35-50 สูงชัน (steep) 
G 50-75 สูงชันมาก (very steep) 
H > 75 สูงชันมากท่ีสุด (extremely steep) 

3.11.3 ประเภทความลึกของดิน (Phases of Soil Depth) 
ความลึกของดิน หมายถึง ความหนาของดินจากชั้นผิวดินหรือจากชั้นบนสุดที่เปนวัสดุ

ดินอนินทรียหรือดินแร (mineral soil material) ในดินท่ีเปนดินอนินทรียหรือดินแร (mineral soil) หรือจาก
ชั้นผิวดินหรือจากช้ันบนสุดท่ีเปนวัสดุดินอินทรีย (organic soil material) ในดินท่ีเปนดินอินทรีย (organic soil) 
ลงไปจนถึงช้ันท่ีมีสมบัติขัดขวางตอการเจริญเติบโตหรือการชอนไชของรากพืช ถึงแมวาช้ันนี้จะไมทําให
รากพืชหยุดการเจริญเติบโตเลยทีเดียวแตก็ทําใหรากพืชชะงักงันไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ         
ช้ันตางๆ ดังกลาว ไดแก แนวสัมผัสของช้ันหินพื้นแข็ง (lithic contact) แนวสัมผัสของช้ันหินพื้นออน 
(paralithic contact) ช้ันเช่ือมแข็งของอินทรียวัตถุและอะลูมิเนียมมีเหล็กหรือไมมีเหล็กก็ไดหรือช้ันดาน
อินทรีย (hard of spodic horizon) แนวสัมผัสของช้ันท่ีเช่ือมตัวกันแข็งของเหล็ก (petroferric contact) ช้ันท่ี
มีช้ินสวนหยาบ (coarse fragment) เชน ลูกรัง กอนกรวดหรือเศษหินในปริมาณเทากับหรือมากกวารอยละ 
35 โดยปริมาตร ช้ันมารล (marl layer) หรือช้ันดานอ่ืนๆ ท่ีขัดขวางตอการชอนไชของรากพืช ช้ันความลึก
ของดินแบงออกได 5 ช้ัน ดังนี้ 
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สัญลักษณ ความลึก (ซม.)               คําอธิบาย 
d1 0-25 ต้ืนมาก (very shallow : vsh) 
d2 25-50 ต้ืน (shallow : sh) 
d3 50-100 ลึกปานกลาง (moderately deep : md) 
d4 100-150 ลึก (deep : d) 
d5 > 150 ลึกมาก (very deep : vd) 

ปริมาณกอนกรวดท่ีปะปนอยูในเนื้อดิน แบงเปน 5 ช้ัน ดังนี้ 

สัญลักษณ ปริมาณกอนกรวด 
(รอยละ) โดยปริมาตร 

คําอธิบาย 

- < 5 ไมมีกอนกรวด (non to very slightly gravelly) 
sg 5 - 15 มีกอนกรวดเล็กนอย (slightly gravelly) 

       g 15 - 35 มีกอนกรวดปานกลาง (gravelly) 
vg 35 - 60 มีกอนกรวดมาก (very gravelly) 

สัญลักษณ ปริมาณกอนกรวด 
(รอยละ) โดยปริมาตร 

คําอธิบาย 

xg > 60 มีกอนกรวดมากท่ีสุด(extremely gravelly) 

3.11.4 ประเภทของการกรอน (Phases of Soil Erosion) 
การกรอนของดิน หมายถึง การแตกกระจาย (detachment) และการพัดพาไป (transportation) 

ของดินโดยตัวการกรอน เชน โดยนํ้า (water erosion) หรือโดยลม (wind erosion) การกรอนของดินแบงออกเปน 
2 ชนิด ไดแก 

1) การกรอนโดยลม (wind erosion) คือ การทําใหอนุภาคดินเคล่ือนยายจากจุดหนึ่ง
ไปสูอีกจุดหนึ่งโดยการกระทําของลม การกรอนโดยลมข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิ ความเร็ว
ของลม สภาพภูมิประเทศ สมบัติของดินและการใชประโยชนท่ีดิน พื้นท่ีบริเวณที่เกิดการกรอนสวนใหญ
เกิดในพ้ืนท่ีแหงแลง ลมแรง เนื้อดินเปนทรายและไมมีพืชข้ึนปกคลุม หรือบริเวณพื้นท่ีแนวแคบๆ ตาม
หาดทรายชายทะเล 

2) การกรอนโดยน้ํา (water erosion) คือ การแตกกระจายและพัดพาโดยน้ํา จะยาก
หรืองายข้ึนอยูกับวัตถุตนกําเนิดดิน ระบบการใชท่ีดินและการจัดการดิน การกรอนโดยน้ํามีหลายชนิด 
ไดแก การกรอนแบบแผน (sheet erosion) การกรอนแบบริ้ว (rill erosion) การกรอนแบบรองธาร (gully 
erosion) และการกรอนแบบทอ (tunnel erosion) 
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ความรุนแรงของการกรอนแบงออกไดเปน 5 ช้ัน ดังนี้ 
     สัญลักษณ คําอธิบาย การสูญเสียของช้ันดิน (รอยละ) * 

E0 ไมมีการกรอน (non eroded) 0 
E1 กรอนเล็กนอย (slightly eroded) > 0 - 25 
E2 กรอนปานกลาง (moderately eroded) 25 - 75 
E3 กรอนรุนแรง (severe eroded) > 75 
E4 กรอนรุนแรงมาก (very severe eroded) 100 

หมายเหตุ * หมายถึง เปอรเซ็นตการสูญเสียของช้ันดิน A และ/หรือช้ันดิน E หรือการ
สูญเสียดินบน 20 เซนติเมตร (ถาช้ันดิน A และ/หรือช้ันดิน E ดั้งเดิมมีความหนานอยกวา 20 เซนติเมตร) 

3.11.5 ประเภทของหินพื้นโผล และกอนหินโผล 
หินพื้นโผล หมายถึง การที่พื้นผิวของดินมีหินพื้นโผลโดยท่ีมีช้ันหินพื้นทอดตัวเปนแนว

ยาวติดตอกันอยูใตดินในระดับความลึกท่ีไมแนนอน การเคล่ือนยายหรือเก็บออกไปจากพ้ืนท่ีจะกระทํา
ไมไดจึงเปนอุปสรรคอยางถาวรตอการเกษตรกรรม ปริมาณหินพื้นโผลแบงเปน 6 ช้ัน ดังนี้ 

1) ดินท่ีไมมีหินพื้นโผล โดยท่ัวไปถือวามีนอยกวารอยละ 0.1 ของพื้นผิว 
2) ดินท่ีมีหินพื้นโผลเล็กนอย มีหินพื้นโผลรอยละ 0.1-2 ของพื้นผิว 
3) ดินท่ีมีหินพื้นโผลมาก มีหินพื้นโผลรอยละ 2-10 ของพื้นผิว 
4) พื้นท่ีหินโผลรอยละ 10-50 ของพื้นผิว 
5) พื้นท่ีหินโผลรอยละ 50-90 ของพื้นผิว 
6) พื้นท่ีหินโผลมากกวารอยละ 90 ของพื้นผิว 

 กอนหินโผล หมายถึง การมีเศษหินหรือกอนหินขนาดโตกวา 7.5 เซนติเมตร กระจัด
กระจายอยูบนผิวดินและกอนหินเหลานี้สามารถเก็บออกไดโดยใชแรงคนหรือเคร่ืองจักรกล ปริมาณกอน
หินโผลแบงออกเปน 7 ช้ัน ดังนี้ 

1) มีกอนหินโผลเล็กนอยหรือไมมี มีกอนหินโผลนอยกวารอยละ 0.01 ของพื้นผิว  
2) มีกอนหินโผลปานกลาง มีกอนหินโผลรอยละ 0.01-0.1 ของพื้นผิว 
3) มีกอนหินโผลมาก มีกอนหินโผลรอยละ 0.1-3 ของพื้นผิว 
4) มีกอนหินโผลมากท่ีสุด มีกอนหินโผลรอยละ 3-15 ของพื้นผิว 
5) พื้นท่ีกอนหินโผล มีกอนหินโผลรอยละ 15-50 ของพื้นผิว 
6) พื้นท่ีกอนหินโผลมาก มีกอนหินโผลรอยละ 50-90 ของพื้นผิว 
7)   พื้นท่ีหนิดาด มีกอนหินโผลมากกวารอยละ 90 ของพืน้ผิว 
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 3.12 การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ ใชวิธีประเมินตามคูมือการจําแนก
ความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย (กองสํารวจและจําแนกดิน, 2543) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.12.1 หลักเกณฑการจําแนกความเหมาะสมของดิน 
1)  ศึกษาลักษณะและสมบัติตางๆ ของดิน ตลอดจนสภาพแวดลอมท่ีไดจากขอมูล

การสํารวจและจําแนกดินอยางละเอียด แลวนํามาจัดเปนหมวดหมูหรือเปนช้ันตามความรุนแรงของ
ลักษณะดินและสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการเพาะปลูกพืช หรือตามความเส่ียงตอความเสียหายเม่ือนําดิน
นั้นมาปลูกพืช ช้ันความเหมาะสมของดินแตละช้ันจะประกอบดวยชุดดินหลายชุด แตท้ังนี้มิไดหมายความ
วาช้ันความเหมาะสมของดินแตละช้ันนั้นตองการการจัดการหรือการดูแลรักษาท่ีเหมือนกันเสมอไป ช้ัน
ความเหมาะสมของดินแตละช้ันจะมีขอจํากัดปลีกยอยลงไปอีก เรียกวา ช้ันความเหมาสมของดินยอย 
(subclass) 

2)  ช้ันความเหมาะสมของดินแตละช้ันยกเวนช้ันความเหมาะสมท่ี 1 จะระบุลักษณะ
และสมบัติของดินท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตหรือมีผลกระทบตอผลผลิตของพืชท่ีปลูก ลักษณะของดินท่ี
ระบุไวในช้ันความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชแตละช้ัน เรียกวา ขอจํากัด (limitation) การจําแนก
ความเหมาะสมของดินแตละช้ันจะตองตรวจสอบวาดินแตละชุดนั้นมีลักษณะอะไรบางท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีจะ
เปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตหรือมีผลกระทบตอผลผลิตของพืชก็จะตกอยูในช้ันความเหมาะสมนั้น 

3)  เม่ือทราบช้ันความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชแลวใหทําการจําแนกช้ัน
ความเหมาะสมยอยลงไป โดยจะระบุชนิดของขอจํากัดท่ีรุนแรงท่ีสุดไวตอทายช้ันความเหมาะสมของดิน
หลัก ชนิดของขอจํากัดหรือลักษณะของดินท่ีเปนอันตรายหรือทําความเสียหายใหแกพืช ไดแก 

t : สภาพพื้นท่ี (topography) 
s : เนื้อดิน (texture) หรือช้ันขนาดอนุภาคดิน (particle size class) 
b : ช้ันชะลางอยางรุนแรง (albic horizon) 
c : ความลึกท่ีพบช้ันดานแข็ง (depth to consolidated layer) 
g : ความลึกท่ีพบกอนกรวด (depth to gravelly layer) 
r : หินพื้นโผล (rockiness) 
z : กอนหินโผล (stoniness) 
x : ความเค็มของดิน (salinity) 
d : การระบายนํ้าของดิน (drainage) 
f : อันตรายจากการถูกน้ําทวม (flooding hazard) 
w : น้ําแชขัง (water logging) 
p : ความสามารถใหน้ําซึมผานไดของดิน (permeability) 
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m : ความเส่ียงตอการขาดแคลนนํ้า (risk of moisture shortage) 
n : ความอุดมสมบูรณของดิน (nutrient status) 
a : ความเปนกรดของดิน (acidity) 
k : ความเปนดางของดิน (alkalinity) 

  j : ความลึกท่ีพบช้ันดินกรดกํามะถัน (depth to acid sulfate layer) 
e : การกรอนของดิน (erosion) 

    o : ความหนาของช้ันวัสดุดินอินทรีย (thickness of organic soil material) 
3.12.2 ช้ันความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ แบงออกเปน 5 ช้ัน ไดแก 

ช้ันความเหมาะสมท่ี 1 : เหมาะสมดีมาก 
ช้ันความเหมาะสมท่ี 2 : เหมาะสมดี 
ช้ันความเหมาะสมท่ี 3 : เหมาะสมปานกลาง 
ช้ันความเหมาะสมท่ี 4 : ไมคอยเหมาะสม 
ช้ันความเหมาะสมท่ี 5 : ไมเหมาะสม 

3.13 การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับทางดานปฐพีกลศาสตร เปนการวิจัยเพื่อหาระดับ
ความเหมาะสมของดินทางดานปฐพีกลศาสตร ตามวิธีการวินิจฉัยคุณภาพของดินดานปฐพีกลศาสตรตาม
กลุมชุดดินในประเทศไทย (สุวณี, 2538) ซ่ึงเปนการประเมินความเหมาะสมของชุดดินตามสมบัติของดิน
เพื่อการใชงานดานวิศวกรรมประเภทตางๆ หลักเกณฑการวินิจฉัยคุณภาพของดินดานวิศวกรรมใชหลัก 
ท่ัวๆ ไป ดังตอไปนี้ 

3.13.1 อาศัยการคาดคะเนจากสมบัติของดินภายใตสภาพการใชประโยชนท่ีดินและการ
จัดการดินตามปกติ 

3.13.2 การวินิจฉัยสมบัติของดินจะไมรวมกับปญหาท่ีเกี่ยวกับทําเล เชน ท่ีต้ังใกลเมืองหรือ
ทางหลวง แหลงน้ํา ขนาดของท่ีดินถือครอง 

3.13.3 การจัดระดับของท่ีดินข้ึนอยูกับลักษณะของดินตามธรรมชาติ 
3.13.4 การจัดระดับความเหมาะสมของดินมักจะพิจารณาจากดินท้ังหมด ยกเวนบางกรณี

อาจจะจัดระดับจากขอจํากัดของดินแตละช้ันดิน ความลึกของช้ันดินท่ีใชจัดระดับจะอยูประมาณ 1.50–
1.80 เมตร แตดินบางชนิดการคาดคะเนท่ีมีเหตุผลอาจจะตองไดจากวัสดุดินท่ีลึกกวานี้ 

3.13.5 การจัดระดับความเหมาะสมของดินวาไมเหมาะสมหรือไมเหมาะสมอยางยิ่ง มิได
หมายความวา ทําเลพื้นท่ีนั้นจะไมสามารถเปล่ียนแปลงโยกยายหรือแกไขขอจํากัดได การใชประโยชน
ท่ีดินท่ีไดจัดระดับไววาไมเหมาะสมหรือไมเหมาะสมอยางยิ่ง ข้ึนอยูกับชนิดของขอจํากัดซ่ึงจะสามารถ
แกไขใหสําเร็จและคุมกับการลงทุนหรือไม 

3.13.6 การวินิจฉัยสมบัติของดิน เปนส่ิงจําเปนท่ีใชในการประเมินท่ีดิน ความสําคัญของ
การวินิจฉัยข้ึนอยูกับการใชประโยชนท่ีดิน ชนิดของดินและปญหาการใชท่ีดิน 
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 การวินิจฉัยคุณภาพของดินดานปฐพีกลศาสตร ดินแตละชุดจะมีความเหมาะสมในการใช
ประโยชนตางกันข้ึนอยูกับขอจํากัดของการใชประโยชนและคุณลักษณะของดินเปนสําคัญ 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 อาคารตํ่าๆ และการใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน ไดจัดระดับความเหมาะสม
ไว 3 ระดับ โดยใชหมายเลขตางๆ แทนระดับความเหมาะสม ดังนี้ 

1 หมายถึง  เหมาะสมดี (Good) 
2 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง (Fair) 
3 หมายถึง ไมเหมาะสม (Poor) 

ระดับความเหมาะสมแตละระดับ มีความหมายดังนี้ 
เหมาะสมดี (Good) คือ ดินท่ีไมมีหรือมีขอจํากัดเล็กนอย คุณสมบัติตางๆ เหมาะสม

ตามท่ีกําหนดไว จะมีขอจํากัดบางก็เล็กนอยและสามารถแกไขไดงาย การดูแลรักษาและการปรับปรุงบํารุง
ดินทําไดงายและเสียคาใชจายนอย 

เหมาะสมปานกลาง (Fair) คือ ดินท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมปานกลาง ขอจํากัดในการ
ใชอาจจะมีบางซ่ึงตองแกไขโดยการวางแผนและออกแบบใหเขากับสภาพและลักษณะของดิน อาจจะตอง
มีการบํารุงรักษาเปนพิเศษ แผนงานการกอสรางอาจจะตองแกไขดัดแปลงบางจากแผนเดิมท่ีใชกับดินท่ีมี
ขอจํากัดเพียงเล็กนอย การกอสรางฐานรากหรือตอหมอควรเสริมใหม่ันคงเปนพิเศษ 

ไมเหมาะสม (Poor) คือ ดินท่ีมีคุณสมบัติท่ีไมเหมาะสมเพียงอยางเดียวหรือมากกวา
และขอ จํากัดนั้นๆ มีความยุงยากในการดัดแปลงแกไขและตองเสียคาใชจายสูง จําเปนตองมีการปรับปรุง
และฟนฟูดินเปนหลัก นอกจากนั้นตองมีการออกแบบเปนพิเศษตลอดจนมีการบํารุงรักษาดินอยาง
สมํ่าเสมอยิ่งข้ึน 

ไมเหมาะสมอยางยิ่ง (Very Poor) คือ ในการใชประโยชนของดินทางวิศวกรรม
บางอยางจะเปนการเพิ่มความเสียหาย จึงเปนเหตุใหตองจัดระดับของดินไวในระดับไมเหมาะสมอยางยิ่ง 
ระดับนี้ดินมีคุณสมบัติไมเหมาะสมเพียงประการเดียวหรือมากกวาสําหรับการใชประโยชนในกิจกรรม
เฉพาะอยาง ซ่ึงจะแกไขขอจํากัดไดยากท่ีสุดและเสียคาใชจายสูง การปรับปรุงฟนฟูดินเปนส่ิงจําเปน เชน 
การขุดเอาดินออกและนําดินอ่ืนมาถมแทน เปนการแกไขดัดแปลงที่สมบูรณแบบท่ีสุด ระดับนี้ควรใชกับ
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ชนิดของดินท่ีตองมีการเปล่ียนแปลงมากในการท่ีจะนํามาใชประโยชน ซ่ึงสวนใหญดินเหลานี้จะไมได
นํามาประเมินคาการใช 

4. ผูดําเนินการ 
 นางสาวฤทัย  พริกมาก นักสํารวจดินปฏิบัติการ 
 นางสาวนัทฐา  ทักษรัตนศรัณย นักสํารวจดินชํานาญการ 
 นายสมร   มาตรเลิง เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน  

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2556  

6. ขอมูลท่ัวไป 
 6.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

พื้นท่ีดําเนินการ บานไดใหญ หมูท่ี 6 หมูท่ี 9 และบานกระทุมใบมัน หมูท่ี 3 ตําบลดอนทอง อําเภอ
หนองโดน จังหวัดสระบุรีมีเนื้อท่ีประมาณ 7,400 ไร หรือ 11.84 ตารางกิโลเมตร อยูระหวางตําแหนงพิกัด 
676000-682000 ตะวนัออก และ 1620000-1625000 เหนอื ปรากฏในแผนท่ีสภาพภูมิประเทศ มาตราสวน 
1:50,000 ช่ือระวางอําเภอทาเรือ (หมายเลขระวาง 5138-3) ลําดับชุด L7018 บนพื้นหลักฐานอางอิง UTM 
Zone 47 WGS 84 จัดทําโดยกรมแผนท่ีทหาร อยูสูงประมาณ 2-4 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีอาณา
เขตติดตอดังนี ้(ภาพท่ี1) 

ทิศเหนือ ติดตอบานหนองแร ตําบลหนองโดน อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 

ทิศใต  ติดตอบานทองยอย บานมาและบานระกํา ตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี 

ทิศตะวันออก ติดตอบานกรองทอง ตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี 

ทิศตะวันตก ติดตอบานไดโสนและบานสามหลัง ตําบลตอนโพธ์ิ อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังพื้นท่ีดําเนินการ 
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 6.2 สภาพภูมิอากาศ 

 จากการจําแนกภูมิอากาศตามแบบของ Koppen โดยอาศัยความสัมพันธระหวางจํานวนน้ําฝนใน
เดือนท่ีแลงท่ีสุดและจํานวนน้ําฝนเฉล่ียตลอดป บริเวณพื้นท่ีเขตพัฒนาที่ดิน มีลักษณะภูมิอากาศจัดอยูใน
ประเภทฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู (Tropical savannah climate : Aw) กลาวคือ เปนเขตรอนช้ืนท่ีมีฝนตกชุก
และไมมีฤดูหนาวท่ีแทจริง ฝนตกเฉพาะฤดูฝนเทานั้น ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตลอดปนอยกวา 2,540 มิลลิเมตร
และในเดือนท่ีแลงท่ีสุดมีปริมาณน้ําฝนนอยกวา 60.9 มิลลิเมตร โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียในเดือนท่ีหนาวท่ีสุด
สูงกวา 18 องศาเซลเซียส 
 ท้ังนี้บริเวณดังกลาวไดรับอิทธิพลของลมมรสุม 2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต จะเร่ิม
พัดผานต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ทําใหมีฝนตกชุกในชวงนี้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอื 
เร่ิมพัดผานต้ังแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม จะพัดพาความหนาวเย็นและอากาศแหงมาปกคลุมพื้นท่ี 
ฤดูรอนอยูระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อากาศจะคอยๆ อุนข้ึนและรอนมากในชวงเดือนเมษายน 
 สถิติขอมูลภูมิอากาศ เฉล่ีย 20 ป (พ.ศ. 2536-2555) ท่ีตรวจวัดจากสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี (ตารางท่ี 1) สามารถสรุปไดดังนี้ 
หมายเหตุ : เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไมมีสถานีอุตุนิยมวิทยา จึงไดพิจารณาใชขอมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดลพบุรี ซ่ึงเปนสถานีท่ีอยูใกลเคียงพื้นท่ีดําเนินการมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

ตารางท่ี 1 สถิติขอมูลภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 2536-2555) 

เดือน 
ปริมาณ 
นํ้าฝน 
(มม.) 

ปริมาณนํ้าฝนที
เปนประโยชน 

(มม.) 

อุณหภูมิ 
สูงสุด 
(ซ.) 

อุณหภูมิ 
ตํ่าสุด 
(ซ.) 

ความยาวนาน 
แสงแดด 
(ชม./วัน) 

ความชื้น 
สัมพัทธ 

(%) 

ความเร็วลม 
(กม./วัน) 

การคาย 
ระเหยน้ํา
(มม.)* 

ม.ค. 8.01 7.9 35.37 16.92 8.46 62.30 59.15 116.56 
ก.พ. 5.89 5.8 36.44 19.51 8.78 64.90 51.59 119.00 
มี.ค. 42.11 39.3 37.80 21.30 8.15 67.10 50.70 144.77 
เม.ย. 93.86 79.8 38.42 23.09 8.83 70.15 53.37 156.90 
พ.ค. 152.34 115.2 37.53 23.62 7.49 74.80 48.47 148.80 
มิ.ย. 114.78 93.5 36.16 23.96 6.31 75.85 52.03 131.10 
ก.ค. 114.47 93.5 35.94 23.55 5.43 76.50 49.36 126.17 
ส.ค. 147.52 112.7 35.76 23.59 5.08 78.05 44.92 122.76 
ก.ย. 275.49 152.6 34.78 23.22 5.43 81.00 30.24 114.90 
ต.ค. 132.46 104.4 34.69 22.27 6.98 76.00 43.14 124.62 
พ.ย. 28.13 26.9 34.79 19.35 8.21 65.95 75.60 117.60 
ธ.ค. 4.37 4.3 34.82 16.88 8.56 59.90 88.94 121.21 
รวม 1,119.40  835.9 - - - - - 1,544.39  

เฉล่ีย - - 36.04 21.44 7.31 71.04 53.96 - 

6.2.1 ปริมาณนํ้าฝน มีปริมาณนํ้าฝนรวมปประมาณ 1,119.40  มิลลิเมตร เดือนท่ีมีปริมาณฝน
ตกเฉล่ียสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉล่ีย 275.49 มิลลิเมตร เดือนท่ีมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด คือ เดือนธันวาคม มีปริมาณฝนเฉล่ีย 4.37 มิลลิเมตร ลักษณะการตกของฝนพบวาฝนจะเร่ิมตกมากข้ึน
ต้ังแตตนเดือนเมษายนและจะตกมากท่ีสุดในเดือนกันยายน จากนั้นปริมาณฝนจะคอยๆ ลดลงจนถึงตน
เดือนพฤศจิกายน 

6.2.2 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดป 28.75 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงสุด 
เฉล่ีย 38.42 องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคมมีอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 16.88 องศาเซลเซียส 

6.2.3 ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียตลอดป 71.04 เปอรเซ็นต โดยท่ีเดือน
กันยายนมีความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียสูงสุด 81.00 เปอรเซ็นต และเดือนธันวาคม มีความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียต่ําสุด 
ประมาณ 59.90 เปอรเซ็นต 

6.2.4 เม่ือนําคา PET มาเปรียบเทียบกับคาปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียในชวงระยะเวลาเดียวกัน เพื่อใช
เปนแนวทางในการกําหนดระยะเวลาการปลูกพืชท่ีเหมาะสมในเขตเกษตรนํ้าฝน มีหลักเกณฑการพิจารณา
ดังนี้ (ณรงค, 2537) 



17 
 

1) การเตรียมเพื่อเพาะปลูกควรเตรียมเม่ือปริมาณนํ้ามากกวารอยละ 10 ของคาการระเหย
น้ํา (P > 0.1xPET) 

2) การปลูกพืชและพืชสามารถเจริญเติบโตไดดี เม่ือปริมาณนํ้าฝนมากกวารอยละ 50 
ของคาการคายระเหยน้ํา (P > 0.5xPET) 

3) การเก็บเกี่ยวผลผลิตควรพิจารณาใหอยูในชวงท่ีความช้ืนสัมพัทธนอยท่ีสุด การ
เพาะปลูกควรอยูในชวงปลายเดือนเมษายนจนถึงตนเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงตรงกับฤดูฝน เปนระยะท่ี
เหมาะสมสําหรับปลูกพืชท่ัวไป  สวนจะปลูกเม่ือใดควรพิจารณาจากชนิดของพืชท่ีจะปลูก  แตอาจมีฝนท้ิง
ชวงบางเล็กนอยในชวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ระยะเวลานอกเหนือไปจากชวงนี้เปนฤดูหนาวและฤดู
รอน ปริมาณฝนตกนอย ความช้ืนในอากาศนอย ไมเหมาะสําหรับปลูกพืชท่ัวไป เนื่องจากขาดน้ํา ดังนั้น
การปลูกพืชชวงนี้ควรหาแหลงน้ําสํารองไวเพื่อปองกันการขาดแคลนน้ํา 

จากหลักเกณฑดังกลาวสรุปไดดังนี้  
1) สมดุลของน้ําในดินเพื่อการเกษตร (ภาพที่ 2) แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณ

น้ําฝนและศักยการคายระเหยน้ํา พบวาชวงฤดูกาลเพาะปลูกเร่ิมต้ังแตตนเดือนเมษายน (ปริมาณนํ้าฝนสูง
กวาคร่ึงหนึ่งของศักยการคายระเหยนํ้า) จนกระท่ังถึงตนเดือนพฤศจิกายน (ปริมาณนํ้าฝนตํ่ากวาคร่ึงหนึ่ง
ของศักยการคายระเหยนํ้า) และชวงระหวางตนเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคมจะมีฝนตกมากจนทําให
มีปริมาณนํ้ามากเกินพอความตองการของพืช (ปริมาณนํ้าฝนสูงกวาศักยการคายระเหยนํ้า) 

2) ชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูก ซ่ึงเปนชวงเวลาดินท่ีมีความช้ืนและมี
ปริมาณนํ้าฝนเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของพืชจะอยูในชวงตนเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤศจิกายน  

3) ชวงระยะเวลาท่ีไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช คือตนเดือนพฤศจิกายนถึงปลาย
เดือนมีนาคม  เนื่องจากความช้ืนในดินลดลงและปริมาณฝนตกนอย  กรณีท่ีตองปลูกพืชในชวงนี้จะเส่ียง
ตอการขาดแคลนนํ้า พืชท่ีจะปลูกควรเลือกพืชท่ีใชน้ํานอย  ทนแลงและควรมีแหลงน้ําสํารอง 
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ภาพท่ี 2 แสดงสภาพสมดุลของน้ําเพื่อการเกษตร จังหวัดลพบุรี 

 6.3 สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศเปนพื้นท่ีราบเรียบ มีความลาดชันของพื้นท่ีโดยท่ัวไปประมาณ 0-2 เปอรเซ็นต 

ความสูงของพื้นท่ีโดยท่ัวไปประมาณ 2 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง สภาพพื้นท่ีมีความลาดเอียง
เล็กนอยจากทิศเหนือไปทางทิศใต  

 6.4 ธรณีวิทยา 

 จากขอมูลแผนท่ีธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี มาตราสวน 1:250,000 (กรมทรัพยากร
ธรณีวิทยา, 2550) พบวาลักษณะทางธรณีวิทยาสวนใหญเปนตะกอนยุคควอเทอรนารี (Quaternary) 
หมายถึง กรวด ทราย ดิน และดินเหนียว ท่ียังไมแข็งตัวกลายเปนหิน มีอายุระหวาง 1.8 ลานปจนถึง
ปจจุบัน  
 ในพื้นท่ีดําเนินการ พบตะกอนท่ีมีลักษณะเปนตะกอนน้ําพา (Qa) ประกอบดวย กรวด ทราย 
ทรายแปง และดินเหนียว เกิดจากน้ําพัดพา กรวด หิน ดิน ทราย ไปสะสมตัวอยางไมเปนระบบ        
มีอิทธิพลของความลาดชันและน้ําผิวดินปะปนบาง จึงไดตะกอนหลากหลายชนิดปนกัน ลักษณะเปนภูมิ
ประเทศท่ีราบริมแมน้ํา พื้นท่ีราบนี้มักเปนแหลงสะสมตัวของช้ันทรายแมน้ํา โดยท่ัวไปสภาพดินเปนดิน
รวนท่ีมีแรธาตุท่ีจําเปนตอพืชอุดมสมบูรณ ซ่ึงเหมาะสมตอการเพาะปลูกมากท่ีสุด แตเนื่องจากเปนพื้นท่ี
ราบน้ําทวมจึงมักประสบกับภัยน้ําทวมขังในชวงฤดูฝนเปนประจํา (ภาพท่ี 3) 
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6.5 ลักษณะทางธรณีสัณฐานและวัตถุตนกําเนิด 
 ลักษณะธรณีสัณฐานของพืน้ท่ีดําเนินการ ไดแก พื้นท่ีตะกอนลําน้ําใหม เปนท่ีราบท่ีเกิดจากการ
ทับถมของตะกอนท่ีถูกพัดพามาตามลําน้ํามีระดับสูงกวาท่ีราบตะกอนน้ํากรอยเล็กนอย พบตามริมฝงแม
น้ําปาสัก (สํานักสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน, 2553) 

6.6 ทรัพยากรน้ําและแหลงน้ํา 
 ในพื้นท่ีดําเนินการ ต้ังอยูในเขตที่มีระบบชลประทาน และมีแหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีไหลผานคือ 
คลองโรงกลาง คลองกระทุมใบมันและคลองสองกอ ไมมีอางเก็บน้ําขนาดใหญ มีเพียงบอน้ําในไรนา
ขนาดเล็กท่ีเกษตรกรลงทุนเอง (ภาพท่ี4) 

6.7 การใชประโยชนท่ีดินและพืชพรรณธรรมชาติ 

จากการสํารวจสภาพการใชท่ีดินในปจจุบัน บริเวณพื้นท่ีดําเนินการ ปการผลิต 2556 มีการใช
ประโยชนท่ีดินในเขตพื้นท่ีดําเนินการ 3 ประเภท ดังนี้ (ตารางท่ี 2, ภาพท่ี 5) 

 6.7.1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง (U)  มีเนื้อท่ีประมาณ    234  ไร    หรือรอยละ    3.16 
 6.7.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม (A)   มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086  ไร    หรือรอยละ  95.76 
 นาขาว (A1) มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร     หรือรอยละ   95.76 
 6.7.3 พื้นท่ีน้ํา (W) มีเนื้อท่ีประมาณ     80  ไร    หรือรอยละ       1.08 

ตารางท่ี 2 การใชท่ีดินในพื้นท่ีดําเนินการ 

เนื้อท่ี 
หนวยแผนท่ี คําอธิบายหนวยแผนท่ี 

ไร รอยละ 

A101 นาขาว           7,086            95.76  

U201 หมูบาน              234              3.16  

W101 แมน้ําลําคลอง                42              0.57  

W202 บอน้ําในไรนา                20              0.27  

W203 คลองชลประทาน                18              0.24  

รวม           7,400         100.00  
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7.  การสํารวจและ
จําแนกดิน 

7.1 
อุปกรณ 

         ก า ร
สํ า ร ว จ แ ล ะ
จํ า แ น ก ดิ น
แบบละเ อียด
ใชอุปกรณใน
การสํารวจดังนี้ 

7 .
1.1 ภาพถายออร
โ ธ สี  ข อ ง ก ร ม
พัฒนาท่ีดินมาตรา
สวน 1:4,000 

7 .
1 . 2  แ ผ น ที่ ภู มิ
ประ เทศมาตรา
ส ว น  1:50,000 
และแผนท่ีเสนช้ัน
ความสู งมาตรา
สวน 1:4,000 ของ
กรมแผนท่ีทหาร 

7 .
1 . 3  แผน ท่ีท า ง
ธรณีวิทยา 1:250,000 ของกรมทรัพยากรธรณี 

7.1.4 สวานเจาะดิน พล่ัวสนาม มีด คอนยาง เทปวัดระยะ 
7.1.5 สมุดเทียบสีดิน (Munsell soil color charts) 
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7.1.6 ชุดตรวจสอบความเปนกรดเปนดางของดิน (pH test kit) 
7.1.7 เคร่ืองวัดความลาดชันของพื้นท่ี (Abney hand level) 
7.1.8 เคร่ืองวัดพิกัดทางภูมิศาสตร 
7.1.9 กรดเกลือเขมขน 10 เปอรเซ็นต 
7.1.10 ขวดน้ํากล่ัน 
7.1.11 เข็มทิศ 
7.1.12 สมุดบันทึก 
7.1.13 กลองถายรูป 
7.1.14 ยานพาหนะ 

7.2  วิธีการ 
7.2.1 ข้ันเตรียมการ 

1) จัดเตรียมอุปกรณการสํารวจ แผนท่ีประเภทตางๆ บริเวณพื้นท่ีโครงการฯ ไดแก แผน
ท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000  และแผนท่ีช้ันระดับความสูง มาตราสวน 1:4,000  ภาพถายออรโธสี 
มาตราสวน  1:4,000  และแผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดสระบุรี 1:250,000  เคร่ืองมือท่ีใชในการสํารวจดิน เชน  
สวานเจาะดิน  สมุดเทียบสีดิน ชุดตรวจสอบความเปนกรดเปนดางของดิน  สมุดบันทึก  ยานพาหนะ ฯลฯ 

2) กําหนดขอบเขตพื้นท่ีโครงการฯ ที่จะทําการสํารวจลงบนแผนท่ีแตละประเภท 
3) แปลภาพถายออรโธสี  โดยศึกษารายละเอียดขอมูลตางๆ เพื่อใหทราบลักษณะของ

พื้นท่ีโดยท่ัวไป เกี่ยวกับ เสนทางคมนาคม ทางน้ํา หมูบาน วัด โรงเรียน จุดสังเกตอ่ืนๆ ถายทอด
รายละเอียดตาง ๆ ลงบนแผนท่ีภาพถายออรโธสีพรอมท้ังกําหนดจุดตรวจสอบในสนาม โดยเลือกบริเวณท่ี
คาดวาจะมีลักษณะดินท่ีเปนตัวแทนของหนวยแผนที่นั้น เพื่อศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ
ของหนวยแผนท่ีนั้นๆ กับหนวยแผนท่ีใกลเคียง การกําหนดจุดตรวจสอบไวกอน ทําใหการออกตรวจสอบ
ภาคสนามสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
7.2.2 งานสํารวจดินภาคสนาม 

1) สํารวจและทําแผนท่ีดินอยางละเอียด ทําการตรวจสอบและศึกษาลักษณะดินโดยการ
ใชสวานเจาะดินลึกประมาณ 2.0 เมตร หรือถึงช้ันแนวสัมผัสหินพื้นหรือช้ันท่ีมีลูกรังหรือเศษหินมาก ทํา
การขุดเจาะดินทุกระยะ 100-200 เมตร หรือทุกระยะท่ีสภาพภูมิประเทศเปล่ียนแปลง ทําการศึกษาและ
บันทึกลักษณะและสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน เชน ความลึกของดิน เนื้อดิน สีดินและสีจุดประ 
ความเปนกรดเปนดางของดิน ชนิดของวัตถุตนกําเนิดดินและสภาพการระบายนํ้าของดิน ตลอดจน
สภาพแวดลอมท่ีมีความสัมพันธกับดิน เชน ลักษณะภูมิสัณฐานของดิน ความลาดชันของพื้นท่ี พืชพรรณ
ธรรมชาติ การใชประโยชนท่ีดิน ระดับความสูงของพื้นท่ีจากระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนตน 
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2) การจําแนกดินใชระบบการจําแนกดินแบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) จําแนก
ถึงระดับข้ันตํ่าสุด คือ ชุดดิน (Soil series) หรือดินคลาย (Soil variant) และถามีลักษณะบางอยางท่ีแตกตาง
กันและมีผลตอการใชประโยชนท่ีดินและการจัดการ เชน เนื้อดินบน ความลึกของดิน ความลาดชันของ
พื้นท่ีและสภาพการกรอนของดินท่ีปรากฏใหเห็น ชุดดินหรือดินคลาย ท่ีมีลักษณะแตกตางกันเชนนี้ จะ
แบงแยกเปนประเภทดิน (Soil phase) 

3) สํารวจสภาพการใชประโยชนท่ีดิน เชน พื้นท่ีทําการเกษตร แหลงน้ํา ท่ีอยูอาศัย 
7.2.3 การจัดทําแผนท่ีตนฉบับและรายงานการสํารวจดิน 

1) การจัดทําแผนท่ีดินแบบละเอียด ตรวจสอบขอบเขตการกระจายของดินแตละชนิดท่ี
ไดเขียนขอบเขตไวบนภาพถายออรโธสีท่ีไดจําแนกไวแลวนํามาจัดเรียงเปนหมวดหมู และแสดงหนวย
แผนท่ีในรูปสัญลักษณไวในขอบเขตของดินแตละประเภท คํานวณเนื้อท่ีของดินแตละประเภทและคิดเปน
รอยละของพื้นท่ีโครงการ พรอมท้ังจัดทําคําอธิบายในรูปของตารางในแผนท่ีดินแบบละเอียดมาตราสวน 
1:4,000 

2) การจัดทําแผนท่ีสภาพการใชประโยชนท่ีดิน แสดงหนวยแผนที่ในรูปสัญลักษณไว
ในขอบเขตของสภาพการใชประโยชนท่ีดินแตละประเภท คํานวณเน้ือท่ีแตละประเภทและคิดเปนรอยละ
ของพื้นท่ีโครงการ  พรอมจัดทําคําอธิบายในรูปของตารางในแผนท่ีสภาพการใชประโยชนท่ีดิน 

3) นําขอมูลและขอสนเทศตางๆ ท่ีรวบรวมไดจากการศึกษาในภาคสนามและจาก
เอกสารทางวิชาการตางๆ มาทําการวิเคราะห วิจัย แลวประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจและปฐพีกลศาสตรแลวแสดงรายละเอียดดานตางๆ ในรูปของรายงานการสํารวจดินแบบละเอียด 

 

 

 

 

8. ผลการศึกษา 
 8.1 ทรัพยากรดิน 
 ผลการสํารวจดิน บริเวณพื้นท่ีดําเนินการ บานไดใหญ หมูท่ี 6 หมูท่ี 9 และบานกระทุมใบมัน หมูท่ี  3 
ตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี พบวา สามารถจําแนกดินได 1 ชุดดิน (Soil series) และ     
2 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ดรวมท้ังส้ิน 3 หนวยแผนท่ี (ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 6) 

8.1.1 ชุดดินโคกกระเทียม (Khok Krathiam Series: Kk) กลุมชุดดินท่ี 1 
 การจําแนกดิน :Very-fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Endoaquerts 

 การกําเนิด : เกิดจากตะกอนท่ีมีแรดินเหนียวพวกมอนตโมริลโลไนตมากถูกน้ําพดั 
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พามาทับถมอยูบนตะพักลําน้ําคอนขางใหมหรือท่ีราบน้ําทวมถึง 
สภาพพื้นท่ี : ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 

 สัณฐานดิน : กลุมดินเหนียวสีดําลึกมาก การระบายน้ําเลว สภาพใหน้ําซึมผานไดชา น้ําไหล
บาหนาดินชา ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง ดินบนมีเนื้อดินเปนดินเหนียวสีดําหรือสีเทาเขม จุด
ประสีน้ําตาลเขมและสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินกรดปานกลางถึงเปนกลาง (pH 5.8-6.7) ดินลางมีเนื้อดินเปน
ดินเหนียวสีน้ําตาลปนเขียวมะกอกและพบจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองสีเหลืองปนเขียวมะกอก ปฏิกิริยาดินเปน
กรดเล็กนอยถึงเปนกลาง (pH 6.5-7.0)  
หมายเหตุ : ดินบน หมายถึงดินที่มีความลึก 0 - 25 เซนติเมตร, ดินลาง หมายถึงดินที่มีความลึกต้ังแต 25 เซนติเมตรลงไป 

ปญหาในการใชประโยชนท่ีดิน : เปนท่ีราบลุมตํ่า และดินเหนียวจัด โครงสรางดินแนนทึบ 
มีน้ําทวมขัง นาน 5-6 เดือนในชวงฤดูฝน อาจสงผลเสียหายกับพืชท่ีปลูก 

 การใชประโยชนท่ีดินปจจุบัน: ทํานา  
ชุดดินโคกกระเทียมท่ีสํารวจพบบริเวณนี้มี 1 ประเภทดิน ไดแก หนวยแผนท่ี Kk-cA/d5,E0 

ชุดดินโคกกระเทียม มีเนื้อดินบนเปนดินเหนียว มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต  ลึกมากและไมมีการกรอน 
มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร หรือรอยละ 95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ  

8.1.2 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous area) บริเวณพื้นท่ีโครงการฯ จําแนกพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด
ได 2 หนวยแผนท่ี มีเนื้อท่ีรวม 314 ไร หรือรอยละ 4.24 ไดแก 

1) หนวยแผนท่ี U (Urban) พื้นท่ีชุมชน มีเนื้อท่ี 234 ไร หรือรอยละ 3.16 ของพ้ืนท่ี
ดําเนินการ 

2) หนวยแผนท่ี W (Water Body) พื้นท่ีแหลงน้ํา มีเนื้อท่ี 80 ไร หรือรอยละ 1.08 ของ
พื้นท่ีดําเนินการ 

 
 
 

ตารางท่ี 3 ทรัพยากรดินในพื้นท่ีดําเนินการ 

เนื้อท่ี 
หนวยแผนท่ีดนิ คําอธิบายหนวยแผนท่ีดิน 

ไร รอยละ 

Kk-cA/d5,E0 
ดินโคกกระเทียม มีเนื้อดนิบนเปนดนิเหนียว มีความลาดชัน 
0-2 เปอรเซ็นต  ลึกมาก และไมมีการกรอน 

       7,086         95.76  

U พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง           234           3.16  

W พื้นท่ีแหลงน้ํา              80           1.08  



26 
 

รวม        7,400       100.00  
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8.2 ความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ    
ผลการประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นท่ีดําเนินการ ตาม

วิธีการประเมินของกองสํารวจและจําแนกดิน (2543) โดยการจําแนกความเหมาะสมของดิน สําหรับปลูก
พืชเศรษฐกิจ ดังตารางท่ี 4 สรุปไดดังนี้ 

8.2.1 พื้นท่ีดําเนินการมีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกขาว  ไดแก  หนวยแผนท่ี                  
Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร หรือรอยละ 95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ  

8.2.2 ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกทุงหญาเล้ียงสัตว มีขอจํากัดของดินคอนขางรุนแรงใน
ดานการระบายน้ําคอนขางเลว ไดแกหนวยแผน Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร หรือรอยละ 95.76 
ของพื้นท่ีดําเนินการ  

8.2.3 ไมเหมาะสมสําหรับปลูกขาวโพด ออย มันสําปะหลัง ไมดอก ทานตะวัน มะมวง 
มะขาม พืชผักและยูคาลิปตัส มีขอจํากัดของดินรุนแรงในดานการระบายน้ําคอนขางเลว ไดแกหนวยแผน 

Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร หรือรอยละ 95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ  
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ตารางที่ 4 ระดับความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ         

ชนิดพืช 
หนวย 
แผนที่ดนิ 

ขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง ไมดอก ทานตะวัน มะมวง มะขาม พืชผัก ยูคาลิปตัส 
ทุงหญา
เลี้ยงสัตว 

เนื้อที่
(ไร) 

รอยละ 

Kk-cA/d5,E0 1 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 5d 4d 7,086 95.76 
ที่อยูอาศัย 234 3.16 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 
พื้นที่แหลงน้ํา 80 1.08 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 7,400 100.00 

หมายเหตุ       1 = ดินมีความเหมาะสมดีมาก   d  : การระบายน้ําของดิน      
  2 = ดินมีความเหมาะสมดี        
  3 = ดินมีความเหมาะสมปานกลาง       
  4 = ดินไมคอยเหมาะสม        
  5 = ดินไมเหมาะสม 
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 8.3 ความเหมาะสมของดินสําหรับงานดานปฐพีกลศาสตร 

 การจําแนกความเหมาะสมของดินดานปฐพีกลศาสตร เปนงานท่ีทําตอเนื่องจากงานสํารวจดิน
เพื่อใหผลการสํารวจดินเกิดประโยชนสูงสุด สามารถนําไปใชประกอบการวางแผนงานการกอสราง
โครงสรางตาง ๆ เชน การพัฒนาแหลงน้ํา การกําหนดแนวทางลําเลียงในไรนา การสรางคันดินกั้นน้ํา     
การสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก การสรางบอน้ําในไรนา ฯลฯ 

 หลักการจําแนกความเหมาะสมของดินดานปฐพีกลศาสตร พิจารณาจากลักษณะและคุณสมบัติ
ของดินท่ีมีผลตอพฤติกรรมดานวิศวกรรมของดิน หลักการจําแนกใชเอกสารทางวิชาการ ฉบับท่ี 380 “การ
วินิจฉัยคุณภาพของดินดานปฐพีกลศาสตร” ตามกลุมชุดดินในประเทศไทย กองสํารวจและจําแนกดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน (ตารางท่ี 5) 

จากการศึกษาลักษณะและสมบัติของดินในพ้ืนท่ีดําเนินงาน สรุปความเหมาะสมของดินทางดาน
ปฐพีกลศาสตรไดดังนี้  

8.3.1 การใชเปนแหลงหนาดิน 
ไมเหมาะสมท่ีใชเปนวัสดุหนาดิน คือ หนวยแผนท่ี Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร หรือ 

รอยละ 95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนท่ี U และ W มีเนื้อท่ีประมาณ 314 ไร หรือ รอยละ 4.24 ของพื้นท่ี

ดําเนินการ  
8.3.2 การใชเปนแหลงทรายและกรวด 
ไมเหมาะสมอยางยิ่ง ท่ีจะใชเปนแหลงทรายและกรวด เนื่องจากมีคุณสมบัติไมไดมาตรฐาน คือ 

หนวยแผนท่ี  Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อที่ประมาณ 7,086 ไร หรือ รอยละ 95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนท่ี U และ W มีเนื้อท่ีประมาณ 314 ไร หรือ รอยละ 4.24 ของพื้นท่ี

ดําเนินการ  
8.3.3 การใชเปนดินถมหรือดินคันทาง 
ไมเหมาะสมท่ีจะใชเปนดินถมหรือดินคันทาง คือ หนวยแผนท่ี Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 

7,086 ไร หรือ รอยละ 95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนท่ี U และ W มีเนื้อท่ีประมาณ 314 ไร หรือ รอยละ 4.24 ของพื้นท่ี

ดําเนินการ  
8.3.4 การใชเปนเสนทางแนวถนน 
ไมเหมาะสมท่ีใชเปนใชเปนเสนทางแนวถนน คือ หนวยแผนท่ี Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ

7,086 ไร หรือ รอยละ 95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนท่ี U และ W มีเนื้อท่ีประมาณ 314 ไร หรือ รอยละ 4.24 ของพื้นท่ี

ดําเนินการ  
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8.3.5 การใชทําบอขุด 
เหมาะสมดีท่ีจะใชทําบอขุด คือ หนวยแผนที่ Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร หรือ รอยละ 

95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนท่ี U และ W มีเนื้อท่ีประมาณ 314 ไร หรือ รอยละ 4.24 ของพื้นท่ี

ดําเนินการ  
8.3.6 การใชสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก 
เหมาะสมดีท่ีจะใชสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็ก คือ หนวยแผนที่ Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 

7,086 ไร หรือ รอยละ 95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนท่ี U และ W มีเนื้อท่ีประมาณ 314 ไร หรือ รอยละ 4.24 ของพื้นท่ี

ดําเนินการ  
8.3.7 การใชทําคันกั้นน้ํา  
เหมาะสมปานกลางท่ีจะใชทําคันกั้นน้ํา คือ Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร หรือ รอยละ 

95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนท่ี U และ W มีเนื้อท่ีประมาณ 314 ไร หรือ รอยละ 4.24 ของพื้นท่ี

ดําเนินการ  
 8.3.8 การใชทําบอเกรอะ 
ไมเหมาะสมท่ีจะใชเปนทําบอเกรอะ คือ Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร หรือ รอยละ 

95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนท่ี U และ W มีเนื้อท่ีประมาณ 314 ไร หรือ รอยละ 4.24 ของพื้นท่ี

ดําเนินการ  
8.3.9 การใชสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
ไมเหมาะสมท่ีจะใชสรางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก คือ หนวยแผนท่ี Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ี

ประมาณ 7,086 ไร หรือ รอยละ 95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนท่ี U และ W มีเนื้อท่ีประมาณ 314 ไร หรือ รอยละ 4.24 ของพื้นท่ี

ดําเนินการ  
8.3.10 การใชสรางอาคารตํ่า ๆ 
ไมเหมาะสมท่ีจะใชสรางอาคารตํ่า ๆ คือ หนวยแผนที่ Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร 

หรือ รอยละ 95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนท่ี U และ W มีเนื้อท่ีประมาณ 314 ไร หรือ รอยละ 4.24 ของพื้นท่ี

ดําเนินการ  
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8.3.11 การใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน 
 ไมเหมาะสมท่ีจะใชยานพาหนะในชวงฤดูฝน คือ หนวยแผนที่ Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 

7,086 ไร หรือ รอยละ 95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ไดแกหนวยแผนท่ี U และ W มีเนื้อท่ีประมาณ 314 ไร หรือ รอยละ 4.24 ของพื้นท่ี

ดําเนินการ  
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ตารางที่ 5 การจําแนกความเหมาะสมของดินทางดานปฐพีกลศาสตร 

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

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

 
หนวยแผนที่ 

แหลง
หนาดิน 

แหลงทราย
และกรวด 

ดินถมหรือดิน
คันทาง 

เสนทาง
แนวถนน 

บอขุด 
อางเก็บน้ํา
ขนาดเล็ก 

คันกั้นน้ํา บอเกรอะ 
โรงงาน

อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก 

อาคารต่ําๆ 
การใช

ยานพาหนะ
ในชวงฤดูฝน 

Kk-cA/d5,E0 3s 4a 3al 3al 1 1 2a 3kh 3da 3da 3sd 

หมายเหตุ       a: ลักษณะของดินตามการจําแนกดิน     
  d: การระบายน้ํา  
  h: ความลึกของระดับน้ําใตดินในฤดูฝน 
  k: ความซึมน้ําของดิน  
  l: ศักยภาพในการยืดและหดตัวของดิน          
  s: เนื้อดิน             
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8.4 เขตการใชท่ีดิน 
 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานกายภาพ ไดแก สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากร
ดิน ทรัพยากรน้ํา สภาพการใชท่ีดิน ตลอดจนความเหมาะสมของท่ีดินผนวกกับขอมูลเศรษฐกิจและสังคม
ในพื้นท่ีเขตพัฒนาท่ีดิน บานไดใหญ หมูท่ี 6 หมูท่ี 9 และบานกระทุมใบมัน หมูท่ี 3 ตําบลดอนทอง อําเภอ
หนองโดน จังหวัดสระบุรี สามารถกําหนดเขตการใชท่ีดิน ไดดังนี้ (ตารางท่ี 6, ภาพท่ี 7) 

8.4.1 เขตพื้นท่ีสําหรับทําการเกษตร  มีเนื้อท่ีประมาณ   7,086  ไร    หรือ รอยละ  95.76 
8.4.2 เขตพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง มีเนื้อท่ีประมาณ       234  ไร    หรือ รอยละ    3.16 
8.4.3 เขตพื้นท่ีแหลงน้ํา    มีเนื้อท่ีประมาณ         80  ไร    หรือ รอยละ    1.08 

ตารางท่ี 6  เขตการใชท่ีดิน พื้นท่ีเขตพัฒนาท่ีดินบานไดใหญ หมูท่ี 6 หมูท่ี 9 และบานกระทุมใบมัน หมูท่ี 3 
     ตําบลดอนทอง อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 

เนื้อท่ี 
หนวยแผนท่ี เขตการใชท่ีดนิ 

ไร รอยละ 

   เขตเกษตรกรรม            7,086             95.76  

            เขตเกษตรพัฒนา (เขตชลประทาน)            7,086             95.76  

211                      เขตทํานาศักยภาพสูง            7,086             95.76  

   เขตชุมชนและส่ิงปลูกสราง               234               3.16  

300          เขตชุมชนและส่ิงปลูกสราง               234               3.16  

   เขตแหลงน้ํา                  80               1.08  

400           เขตแหลงน้ํา                  80               1.08  

รวม            7,400           100.00  
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9 .ป ญ ห า แ ล ะ
ขอเสนอแนะใน
การใชท่ีดิน 

9 . 1 
ป ญ ห า
ทรัพยากรดิน 

จากการสํารวจจําแนกดินและการประเมินความเหมาะสมในการใชประโยชนท่ีดิน สามารถ
สรุปปญหาและอุปสรรคของทรัพยากรดินได ดังนี้ 
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9.1.1 ปญหานํ้าแชขัง เนื่องจากสภาพพื้นท่ีเปนท่ีลุม เกิดปญหาน้ําแชขังเปนระยะเวลานานใน
ฤดูฝน ทําใหผลผลิตพืชไดรับความเสียหาย ไดแก หนวยแผนที่ Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร 
หรือ รอยละ 95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ 

9.1.2 ปญหาเนื้อดิน เปนดินเหนียวจัด โครงสรางของดินแนนทึบ เวลาดินเปยกจะเหนียวมาก
ทําใหไถพรวนยาก เม่ือดินแหงจะแตกระแหงเปนรองลึก อาจทําใหเกิดความเสียหายตอรากพืช ในบาง
พื้นท่ีอาจขาดแคลนน้ําโดยเฉพาะเขตเกษตรน้ําฝน และชวงท่ีมีฝนตกมากๆ จะทําใหเกิดน้าํทวมขัง
เปนเวลานาน  ทําใหผลผลิตพืชไดรับความเสียหาย ไดแก หนวยแผนที่ Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 
7,086 ไร หรือ รอยละ 95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ 

9.1.3 ปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ เนื่องจากเกษตรกรปลูกพืชบนพ้ืนท่ีเดิมติดตอกัน
หลายปสงผลใหปริมาณธาตุอาหารในระดับรากพืชชนิดนั้นๆ ลดลง สวนใหญในพื้นท่ีดําเนินงาน พืชหลัก
ท่ีปลูกซํ้าๆ ท่ีเดิมไดแก ขาว ซ่ึงการปลูกพืชชนิดเดียวกันเปนระยะเวลานานจะเปนแหลงแพรโรคและแมลง
ศัตรูพืช ไดแก หนวยแผนที่ Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร หรือ รอยละ 95.76 ของพื้นท่ี
ดําเนินการ 

ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 
ปจจุบันในพื้นท่ีดําเนินการมีการทํานา เปนสวนใหญและทําอยางตอเนื่องเพราะพ้ืนท่ีอยูในเขต

ท่ีมีระบบชลประทาน จึงไมมีปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับการเพาะปลูกในฤดูแลง แตอาจมีปญหาดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ เนื่องจากการเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันติดตอกันเปนระยะเวลายาวนานโดยไมมี
การปรับปรุงบํารุงดิน จากขอมูลการสํารวจและจําแนกดินท่ีมีอยู และปญหาทรัพยากรดิน สามารถสรุป
แนวทางการแกไข ไดดังนี้ 

9.2.1 น้ําแชขัง  
สําหรับการทํานา ควรเลือกชวงเวลาเพาะปลูกใหเหมาะสม หลีกเล่ียงการหวานเมล็ดพันธุ

ในชวงท่ีมีน้ําแชขัง สําหรับพืชไร พืชผัก ไมดอกไมประดับ และไมผล จําเปนตองมีการขุดยกรองเพ่ือให
ดินมีการระบายน้ําดีข้ึน 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

ทุกคร้ัง ปลอยท้ิงไว 3-4 สัปดาห หลังจากยอยสลายของตอซังแลวจะชวยฟนฟูโครงสรางของดินใหรวนซุย
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ข้ึน หรือไถกลบพืชปุยสดโดยการหวานถ่ัวพรา 8-10 กิโลกรัมตอไร ถ่ัวพุม 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือ          
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัมตอไร กอนออกดอก จะทําใหโครงสรางของดินดีข้ึน 

9.2.3 ดินขาดความอุดมสมบูรณ  
ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยหมัก ปุยคอก 1-2 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมี

และนํ้าหมักอินทรียชีวภาพตามสูตร อัตราและวิธีการใสตามชนิดของพืชท่ีปลูก หรือตามคําแนะนําจากผล
การวิเคราะหดิน ควรใชระบบการปลูกพืชหมุนเวียนซ่ึงมีพืชตระกูลถ่ัวสอดแทรกอยูในระบบการปลูกพืช
หลักเพื่อตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาใชประโยชนเพิ่มเติมใหแกดิน เม่ือมีการไถกลบหรือเม่ือ ตน เถา ใบ 
ของพืชหลนทับถมลงไปในดิน ควรมีการใชปุยเคมีตามชนิดพืชท่ีปลูกรวมกับการใชปุยหมักหรือน้ําหมัก
ชีวภาพเปนระยะๆ 

10. สรุปผล 

 พื้นท่ีดําเนินการ บานไดใหญ หมูท่ี 6 หมูท่ี 9 และบานกระทุมใบมัน หมูท่ี 3 ตําบลดอนทอง 
อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรีมีเนื้อท่ีประมาณ 7,400 ไร หรือ 11.84 ตารางกิโลเมตร อยูระหวาง
ตําแหนงพิกัด 676000-682000 ตะวันออก และ 1620000-1625000 เหนือ ปรากฏในแผนท่ีสภาพภูมิ
ประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ช่ือระวางอําเภอทาเรือ (หมายเลขระวาง 5138-3) ลําดับชุด L7018 บนพื้น
หลักฐานอางอิง UTM Zone 47 WGS 84 จัดทําโดยกรมแผนท่ีทหาร อยูสูงประมาณ 2-4 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง  
 จากการจําแนกภูมิอากาศตามแบบของ Koppen บริเวณพื้นท่ีดําเนินการมีลักษณะภูมิอากาศจัดอยู
ในประเภทฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู อุณหภูมิเฉล่ียตลอดป 28.75 องศาเซลเซียส ท้ังนี้บริเวณดังกลาวไดรับ
อิทธิพลของลมมรสุม 2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณ
และการกระจายของน้ําฝน ในรอบ 10 ป ท่ีผานมามีปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย รายป 1,119 มิลลิเมตร เดือนท่ีมี
ปริมาณฝนตกเฉล่ียสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉล่ีย 275.49 มิลลิเมตร ปริมาณความช้ืนสัมพัทธ
เฉล่ียตลอดป 71.04 เปอรเซ็นต ชวงฤดูกาลเพาะปลูกเร่ิมต้ังแตปลายเดือนเมษายนจนกระท่ังถึงตนเดือน
พฤศจิกายน  ในพื้นท่ีดําเนินการมีแหลงน้ําไหลผาน 

10.1 การใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีดําเนินการ พบดังนี้ 
 10.1.1 พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง มีเนื้อท่ีประมาณ    234 ไร   หรือรอยละ   3.61     
       10.1.2 พื้นท่ีเกษตรกรรม    มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร   หรือรอยละ 95.76 
       10.1.3 พื้นท่ีน้ํา   มีเนื้อท่ีประมาณ      80 ไร   หรือรอยละ    1.08 
 
            10.2 ทรัพยากรดินจากการสํารวจสามารถจําแนกไดดังนี้ 

จําแนกหนวยแผนท่ีไดเปน 1 ชุดดิน และ 2 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ดรวมท้ังส้ิน 3 หนวยแผนท่ี 
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10.2.1 หนวยแผนที่ Kk-cA/d5,E0 ชุดดินโคกกระเทียม มีเนื้อดินบนเปนดินเหนียว มีความ
ลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต  ลึกมากและไมมีการกรอน มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร หรือรอยละ 95.76 ของพื้นท่ี
ดําเนินการ  

10.2.3 จําแนกพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดได 2 หนวยแผนท่ี มีเนื้อท่ีรวมประมาณ 314 ไร หรือรอยละ 4.24 
ไดแก 

1) หนวยแผนท่ี U (Urban) พื้นท่ีชุมชน มีเนื้อท่ีประมาณ 234 ไร หรือรอยละ 3.16 ของ
พื้นท่ีดําเนินการ 

2) หนวยแผนท่ี W (Water Body) พื้นท่ีแหลงน้ํา มีเนื้อท่ีประมาณ 80 ไร หรือรอยละ 
1.08 ของพื้นท่ีดําเนินการ 

10.3 ความเหมาะสมและขอจํากัดของดินสําหรับปลูกพืชสรุปไดดังนี้ 
10.3.1 พื้นท่ีดําเนินการมีความเหมาะสมดีมากสําหรับปลูกขาว  ไดแก หนวยแผนท่ี                  

Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร หรือรอยละ 95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ  
10.3.2 ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกทุงหญาเล้ียงสัตว มีขอจํากัดของดินคอนขางรุนแรงใน

ดานการระบายนํ้าคอนขางเลว ไดแกหนวยแผนที่ Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร หรือรอยละ 
95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ  

10.3.3 ไมเหมาะสมสําหรับปลูกขาวโพด ออย มันสําปะหลัง ไมดอก ทานตะวัน มะมวง 
มะขาม พืชผักและยูคาลิปตัส มีขอจํากัดของดินรุนแรงในดานการระบายน้ําคอนขางเลว ไดแกหนวยแผนท่ี 
Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร หรือรอยละ 95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ  
 10.4 เขตการใชท่ีดิน 

การศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานกายภาพ ไดแก สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา สภาพการใชท่ีดิน ตลอดจนความเหมาะสมของท่ีดินผนวกกับขอมูลเศรษฐกิจ
และสังคมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดิน บานไดใหญ หมูท่ี 6 หมูท่ี 9 และบานกระทุมใบมัน หมูท่ี 3 ตําบลดอน
ทอง อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สามารถกําหนดเขตการใชท่ีดิน ไดดังนี้ 

8.4.1 เขตพื้นท่ีสําหรับทําการเกษตร   มีเนื้อท่ีประมาณ   7,086 ไร    หรือ รอยละ 95.76 
8.4.2 เขตพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง    มีเนื้อท่ีประมาณ      234 ไร    หรือ รอยละ   3.16 
8.4.3 เขตพื้นท่ีแหลงน้ํา        มีเนื้อท่ีประมาณ       80  ไร    หรือ รอยละ   1.08 

 
 
 
 
10.5 ปญหาทรัพยากรดินในพื้นท่ีดําเนินการสรุปไดดังนี้ 
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จากการสํารวจจําแนกดินและการประเมินความเหมาะสมในการใชประโยชนท่ีดิน สามารถ
สรุปปญหาและอุปสรรคของทรัพยากรดินได ดังนี้ 

10.5.1 ปญหาน้ําแชขัง เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีลุม เกิดปญหานํ้าแชขังเปนระยะเวลานาน
ในฤดูฝน ทําใหผลผลิตพืชไดรับความเสียหาย ไดแก หนวยแผนที่ Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร 
หรือ รอยละ 95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ 

10.5.2 ปญหาเนื้อดิน เปนดินเหนียวจัด โครงสรางของดินแนนทึบ เวลาดินเปยกจะเหนียว
มากทําใหไถพรวนยาก เม่ือดินแหงจะแตกระแหงเปนรองลึก อาจทําใหเกิดความเสียหายตอรากพืช ใน
บางพื้นที่อาจขาดแคลนน้ําโดยเฉพาะเขตเกษตรนํ้าฝน  และชวงที่มีฝนตกมากๆ  จะทําใหเกิดน้ํา
ทวมขังเปนเวลานาน  ทําใหผลผลิตพืชไดรับความเสียหาย ไดแก หนวยแผนที่ Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ี
ประมาณ 7,086 ไร หรือ รอยละ 95.76 ของพื้นท่ีดําเนินการ 

10.5.3 ปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ เนื่องจากเกษตรกรปลูกพืชบนพื้นท่ีเดิมติดตอกัน
หลายปสงผลใหปริมาณธาตุอาหารในระดับรากพืชชนิดนั้นๆ ลดลง สวนใหญในพื้นท่ีดําเนินงาน พืชหลัก
ท่ีปลูกซํ้าๆ ท่ีเดิมไดแก ขาว ซ่ึงการปลูกพืชชนิดเดียวกันเปนระยะเวลานานจะเปนแหลงแพรโรคและแมลง
ศัตรูพืช ไดแก หนวยแผนที่ Kk-cA/d5,E0 มีเนื้อท่ีประมาณ 7,086 ไร หรือ รอยละ 95.76 ของพื้นท่ี
ดําเนินการ 

10.6 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 
10.6.1 น้ําแชขัง  
สําหรับการทํานา ควรเลือกชวงเวลาเพาะปลูกใหเหมาะสม หลีกเล่ียงการหวานเมล็ดพันธุ

ในชวงท่ีมีน้ําแชขัง สําหรับพืชไร พืชผัก ไมดอกไมประดับ และไมผล จําเปนตองมีการขุดยกรองเพ่ือให
ดินมีการระบายน้ําดีข้ึน ปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใชปุยอินทรีย 1-2 ตัน/ไร รวมกับปุยอินทรียน้ําและ
ปุยเคมี ตามสูตร อัตรา และวิธีการใสตามชนิดของพืช หรือปรับปรุงดินเฉพาะหลุมปลูกสําหรับไมผลหรือ
ไมยืนตน โดยขุดหลุมขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ใสปุยหมักหรือปุยคอก 20-30 กิโลกรัมตอหลุม ผสม
คลุกเคลากับหนาดินในหลุมปลูก รวมกับปุยเคมีและปุยอินทรียน้ํา ตามความตองการของพืชแตละชนิด 

10.6.2 เนื้อดิน 
ควรปรับปรุงโครงสรางดินดวยการเพิ่มอินทรียวัตถุ โดยการไถกลบตอซังหลังการเก็บเกี่ยว

ทุกคร้ัง ปลอยท้ิงไว 3-4 สัปดาห หลังจากยอยสลายของตอซังแลวจะชวยฟนฟูโครงสรางของดินใหรวนซุย
ข้ึน หรือไถกลบพืชปุยสดโดยการหวานถ่ัวพรา 8-10 กิโลกรัมตอไร ถ่ัวพุม 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือ          
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัมตอไร กอนออกดอก จะทําใหโครงสรางของดินดีข้ึน 

 
 
 
10.6.3 ดินขาดความอุดมสมบูรณ  
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ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยการใสปุยอินทรีย เชน ปุยหมัก ปุยคอก 1-2 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมี
และนํ้าหมักอินทรียชีวภาพตามสูตร อัตราและวิธีการใสตามชนิดของพืชท่ีปลูก หรือตามคําแนะนําจากผล
การวิเคราะหดิน ควรใชระบบการปลูกพืชหมุนเวียนซ่ึงมีพืชตระกูลถ่ัวสอดแทรกอยูในระบบการปลูกพืช
หลักเพื่อตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาใชประโยชนเพิ่มเติมใหแกดิน เม่ือมีการไถกลบหรือเม่ือ ตน เถา ใบ 
ของพืชหลนทับถมลงไปในดิน ควรมีการใชปุยเคมีตามชนิดพืชท่ีปลูกรวมกับการใชปุยหมักหรือน้ําหมัก
ชีวภาพเปนระยะๆ 

11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 จากการสํารวจดิน แผนท่ีดินและรายงานการสํารวจดินแบบละเอียด สามารถนํามาใชเปน
ขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการใชท่ีดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของดิน ใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับ
งานวิจัย คนควาและทดลองตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับดิน พืช และปุย ใชขยายผลทางดานการพัฒนาที่ดิน การ
อนุรักษดินและน้ํา ทางดานวิศวกรรม เชน การสรางถนน และอางเก็บน้ํา  เปนตน  
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