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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยูในภาคตะวันออกของประเทศไทย เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรยาวนาน 
โดยมีการพบซากโบราณสถานในหลายพ้ืนท่ีของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติหลายแหง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีอุทยานแหงชาติในเขตมรดกโลกมากถึง 3 แหง ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
อุทยานแหงชาติปางสีดา และอุทยานแหงชาติทับลาน สงผลใหเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ปามากที่สุดใน
ภาคตะวันออก แตอยางไรก็ตามจังหวัดปราจีนบุรีไดรับการพัฒนาจนกลายเปนหัวเมืองรองในดานเศรษฐกิจ
ที่สําคัญของภูมิภาค มีการลงทุนจากตางประเทศ ทําใหเกิดนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นใหมมากมาย 
ทําใหภาพรวมการพัฒนาของจังหวัดดีข้ึน ซ่ึงใน พ.ศ. 2549 ประชากรมีรายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือน 
ประมาณ 16,031 บาท เพ่ิมเปน 21,038.90 และ 24,165.60 บาท ใน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 
ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560) สงผลใหปจจุบันปราจีนบุรีเปนจังหวัดท่ีมีบทบาทและสําคัญท่ีสุด
จังหวัดหนึ่งของประเทศท้ังดานอุตสาหกรรม ดานเกษตรกรรม ดานการคมนาคม เนื่องจากท่ีตั้งอยูใกลเมืองหลวง 
ใกลทาเรือที่ใชสงออก และเสนทางสําคัญสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
อีกท้ังระหวาง พ.ศ. 2557 - 2560 จังหวัดปราจีนบุรีไดกําหนดวิสัยทัศนของจังหวัด คือ “เมืองนาอยู 
อุตสาหกรรมสีเขียว แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและสุขภาพ” ทําใหจังหวัดปราจีนบุรีมีความเจริญ มีการลงทุน
จากตางประเทศปละจํานวนมาก และมีการกอสรางนิคมอุตสาหกรรมมากมาย เชน นิคม 304 นิคมกบินทรบุรี 
และนิคมโรจนะ ซ่ึงยายมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงโรงงานท่ีมาจากในประเทศและตางประเทศ 
เชน ญี่ปุ น จีน ไตหวัน สหรัฐอเมริกา แตความเจริญนั้นอาจเปลี่ยนวิถีชาวบานแบบดั้งเดิมไป 
ดานเกษตรกรรม จังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมจํานวนมาก ท้ังพ้ืนท่ีปลูกขาว ซ่ึงจังหวัดปราจีนบุรี
มีผลผลิตขาวท่ีมีเม็ดสวย และอรอยนุม รวมถึงสวนผลไม ซ่ึงเปนแหลงผลไมชื่อดัง เชน ทุเรียน กระทอน 
มะปราง มะยงชิด ผลไมมีราคาดี ทํารายไดสูประชากรในจังหวัดอยางมาก ดานการทองเท่ียว จังหวัดปราจีนบุรี
มีแหลงทองเท่ียวเชิงผจญภัยท่ีรูจักไปท่ัวโลก เชน แกงหินเพิง เปนแหลงทองเท่ียวมีความทาทายเปนระดับยาก 
และแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร เชน เมืองศรีมโหสถ อายุกวาพันป อีกท้ังจังหวัดปราจีนบุรีมีน้ําตก
มากท่ีสุดในประเทศไทย เนื่องจากมีพ้ืนท่ีในอุทยานแหงชาติเขาใหญมากท่ีสุด ครอบคลุมพ้ืนท่ีใน 3 อําเภอ
ของจังหวัด ไดแก อําเภอเมือง อําเภอประจันตคาม และอําเภอนาดี (สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559)  

การวิเคราะหสภาพการใชท่ีดินท่ีใหตรงกับปจจุบันทําใหทราบถึงการใชประโยชนในพ้ืนท่ีในขณะนั้น 
ชวยในการตรวจสอบสภาพของแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงสามารถนํามาใชในการวางแผนการใชที่ดิน
ใหถูกตองและเหมาะสม เพ่ือการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินและพัฒนาพ้ืนท่ี รวมถึงการบริหารจัดการท่ีดิน
ตามศักยภาพของท่ีดิน เชน พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาว พ้ืนท่ีปลูกพืชไร พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตน พ้ืนท่ีปา พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
พื้นที่อยูอาศัย พื้นที่เพื่อสันทนาการ เปนตน ขอมูลการใชประโยชนที่ดินและการบริหารจัดการที่ดิน
สามารถใชในการประเมินผลิตผลทางการเกษตร การประเมินราคาที่ดิน นอกจากนี้ยังสามารถใช
ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่งเนื่องจากทําใหทราบถึงแนวโนมการใชท่ีดิน
ในแตละพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมซึ่งมีแนวโนมลดลงซึ่งอาจสงผลตอภูมิอากาศและ
สภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีทางการเกษตรซ่ึงอาจสงผลตอความม่ันคงทางดานอาหารและการตลาด
ของพืชแตละชนิด จังหวัดปราจีนบุรีเปนจังหวัดท่ีมีความท่ีมีความอุดมสมบูรณดานปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร แตปจจุบันอุตสาหกรรมและการทองเท่ียวเขามามีบทบาท
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ตอการใชที่ดินของจังหวัดปราจีนบุรีมากขึ้น ทําใหเกิดเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่หลากหลาย ดังนั้น 
การจัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลแผนที่สภาพการใชที ่ด ินโดยใชข อมูลดาวเทียมรวมกับการสํารวจ
ภาคสนาม แลวนํามาวิเคราะหในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จัดทําแผนที่จากฐานขอมูลเดิมเพื่อ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดิน และประเมินการใชประโยชนที่ดินตามศักยภาพพื้นท่ี
ทางการเกษตร ทําใหขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดแนวทางการพัฒนา 
และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดปราจีนบุรีไดอยางเหมาะสมและยั่งยืนตอไป 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือสํารวจและจัดทําแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินเชิงเลข จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559  
มาตราสวน 1 : 25,000  

1.2.2 เพ่ือประเมินการใชประโยชนท่ีดินตามศักยภาพพ้ืนท่ีทางการเกษตร 
1.2.3 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินของจังหวัดปราจีนบุรี ระหวาง พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 

และ พ.ศ. 2559  

1.3 ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินงาน  

ระยะเวลาดําเนินงาน ดําเนินงาน 12 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2558 - กันยายน พ.ศ. 2559) 
สถานท่ีดําเนินงาน จังหวัดปราจีนบุรี  

1.4 อุปกรณและวิธีดําเนินงาน 

การวิเคราะหสภาพการใชที่ดินในจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.  2559 เปนการดําเนินงาน
โดยการปรับปรุงฐานขอมูลสภาพการใชท่ีดินในจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556 ใหทันสมัย
โดยวิเคราะหจากขอมูลภาพดาวเทียมรวมกับการตรวจสอบขอมูลภาคสนาม เพ่ือจัดทําแผนท่ีใหเปนปจจุบัน
จากนั้นขอมูลเหลานั้นถูกนํามาประเมินการใชที่ดินตามศักยภาพพื้นที่ทางการเกษตร ไดแก การจําแนก
การใชท่ีดินตามกลุมชุดดิน การจําแนกการใชท่ีดินในเขตชลประทาน และ การจําแนกการใชที่ดินในเขต
ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพ่ือใหทราบถึงสถานการณการปลูกพืชในปจจุบัน ซ่ึงขอมูล
เหลานี้หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและกําหนดนโยบายเชิงรุกไดตอไป 
นอกจากนี้แผนท่ีสภาพการใชท่ีดินในจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 ยังถูกนํามาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
การใชท่ีดินจาก พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556 ซ่ึงการดําเนินการมีอุปกรณและข้ันตอนดังนี้  

1.4.1 อุปกรณ 
1) ขอมูลภาพดาวเทียม LANDSAT 5TM ประเภท multispectral รายละเอียดภาพ 30x30 เมตร 

Path 128 Row 50 จํานวน 1 ภาพ ไดแก ขอมูลภาพดาวเทียมรหัสLT05_L1TP_128050_20061222_20161118_01_T1 
บันทึกเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2549 ขอมูลภาพดาวเทียม LANDSAT 8 ประเภท multispectral รายละเอียดภาพ 
30x30 เมตร Path 128 Row 50 จํานวน 2 ภาพ ไดแก ขอมูลภาพดาวเทียมรหัส LC08_L1TP_128050_20161217_2 
0170315_01_T1 บันทึกเม่ือวันท่ี 1 ธนัวาคม 2558 และ ขอมูลภาพดาวเทียมรหัส LC08_L1TP_128050_2016040 
5_20170327_01_T1 บันทึกเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 
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2) ขอมูลภาพดาวเทียมจากโปรแกรมกูเกิลเอิรท (Google Earth) ซ่ึงดาวนโหลด
ผานโปรแกรม QGIS version 2.6.1 โดยอางอิงขอบเขตตามแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1 : 50,000 
ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนท่ีทหาร กระทรวงกลาโหม 

3) ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 

4) แผนท่ีสภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556 มาตราสวน 1 : 25,000 
จากฐานขอมูลกรมพัฒนาท่ีดิน  

5) แผนท่ีขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล พ.ศ. 2555 
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

6) แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 จากกรมแผนท่ีทหาร 
กระทรวงกลาโหม เลขท่ีระวางดังนี้ 5236I, 5236IV, 5237I, 5237II, 5237III 5336I, 5336II, 5336III, 
5336IV, 5337I, 5337II, 5337III, 5337IV และ 5437III (ภาพท่ี 1)  

7) เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล พรอมอุปกรณเครื่องพวง 
8) โปรแกรมวิเคราะหและประมวลผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information 

System: GIS)  
9) เครื่องอานพิกัดทางภูมิศาสตร (Global Positioning System - GPS) 
10) เข็มทิศและอุปกรณสนามอ่ืนๆ 

 

       ภาพท่ี 1 ระวางแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1 : 50,000 ลําดับชุด L7018 กรมแผนท่ีทหาร  
                   กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 
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1.4.2 วิธีดําเนินงาน  
ในการสํารวจและจัดทําแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินมาตราสวน 1 : 25,000 ของจังหวัดปราจีนบุรี 

พ.ศ. 2559 เพ่ือประเมินการใชท่ีดินตามศักยภาพพ้ืนท่ีทางการเกษตร และ วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน
ของจังหวัดปราจีนบุรี ระหวาง พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 มีข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน
รายละเอียดดังนี้ (ภาพท่ี 2) 

1) รวบรวมและตรวจสอบเอกสารท้ังในรูปของแผนท่ี และรายงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําขอมูล
ดังกลาวมากําหนดแผนการดําเนินงาน 

2) การเตรียมขอมูลดาวเทียม เนื่องจากขอมูลจากดาวเทียม LANDSAT ที่ใชในการ
ปฏิบัติงานมีท้ังขอมูลเชิงเลข (digital data) และขอมูลเชิงภาพ (analog data) การเตรียมขอมูลดาวเทียม 
มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

(1) การดาวนโหลดขอมูลจากดาวเทียม LANDSAT ทั้งหมดดาวนโหลดจาก
เวปไซด https://earthexplorer.usgs.gov/ โดยเลือกภาพถายที่มีเมฆปกคลุมนอยกวารอยละ 10 
ซ่ึงการสํารวจในครั้งนี้ไดทําการดาวนโหลดขอมูลภาพดาวเทียมจํานวน 3 ภาพ ไดแก ขอมูลภาพดาวเทียม 
LANDSAT 5TM ประเภท multispectral Path 128 Row 50 รายละเอียดภาพ 30x30 เมตร จํานวน 1 ภาพ 
ไดแก ขอมูลภาพรหัส LT05_L1TP_128050_20061222_20161118_01_T1 ซึ่งบันทึกเมื่อ
วันท่ี 22 ธันวาคม 2549 ซ่ึงใชในการตรวจสอบขอมูลการใชท่ีดิน พ.ศ. 2549 และศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ี
ใน พ.ศ. 2559 ขอมูลภาพดาวเทียม LANDSAT 8 ประเภท multispectral Path 128 Row 50 รายละเอียดภาพ 
30x30 เมตร จํานวน 2 ภาพ ไดแก ขอมูลภาพรหัส LC08_L1TP_128050_20161217_20170315_01_T1 
บันทึกเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558 และ ขอมูลภาพรหัส LC08_L1TP_128050_20160405_20170327_01_T1 
บันทึกเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 ซ่ึงใชในการวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 

(2) การผลิตภาพจากขอมูลภาพดาวเทียม LANDSAT 5TM และ LANDSAT 8 
เนื่องจากขอมูลภาพดาวเทียม LANDSAT ท่ีไดจากการดาวนโหลดประกอบดวยภาพถายหลายแบนด (band) 
แยกกันอยู ซ่ึงภาพแตละแบนดจะบันทึกขอมูลในแตละชวงคลื่น ดังนั้นกอนใชงานจึงมีการนําภาพของแบนด
มาหลอมรวมกัน โดยในการศึกษาครั้งนี้ ไดเลือกการผสมแบนดเปนภาพสีผสมเท็จสามชวงคลื่น ดังนี้ ขอมูลภาพ
ดาวเทียม LANDSAT 5TM ผสมแบนดแบบ 5R-4G-3B คือ การหลอมรวมภาพชวงคลื่นท่ี 5 ใหผานตัวกรอง
แสงสีแดง (Red filter) ชวงคลื่นที่ 4 ใหผานตัวกรองแสงสีเขียว (Green filter) และ ชวงคลื่นที่ 3 
ใหผานตัวกรองแสงสีน้ําเงิน (Blue filter) และ ขอมูลภาพดาวเทียม LANDSAT 8 ทําการสรางภาพสีผสมเท็จ 
แบบ 6R-5G-4B คือ การหลอมรวมภาพชวงคลื่นท่ี 6 ใหผานตัวกรองแสงสีแดง (Red filter) ชวงคลื่นที่ 5 
ใหผานตัวกรองแสงสีเขียว (Green filter) และ ชวงคลื่นท่ี 4  ใหผานตัวกรองแสงสีน้ําเงิน (Blue filter) เพ่ือให
สามารถจําแนกชนิดพืชพรรณและวัตถุบนพ้ืนโลกไดหลากหลายมากข้ึน ภาพผสมสีเท็จท่ีไดเหมาะสําหรับจําแนก
พืชเศรษฐกิจในจังหวัดปราจีนบุรี เชน ออย มันสําปะหลัง ยางพารา ยูคาลิปดัส ไผปลูกเพ่ือการคาและไมผล 

3) การวิเคราะหขอมูลสภาพการใชท่ีดิน พ.ศ. 2559 วิเคราะหจากขอมูลภาพถายดาวเทียม 
LANDSAT ภาพถายออรโธสีเชิงเลข และขอมูลภาพดาวเทียมบนโปรแกรมกูเกิลเอิรธ โดยพิจารณาจาก
องคประกอบของขอมูล คือ สี (color) ความเขมของสี (tone) ความละเอียด (texture) รูปแบบหรือ
การเรียงตัวของขอมูล (pattern) ตําแหนง (location) ของ 42ขอมูล 42 เพ่ือวิเคราะหขอมูลสภาพการใชที่ดิน 
โดยใชโปรแกรมวิเคราะหระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร แลวจึงนําชั้นขอมูลท่ีไดทําการซอนทับกับ
ขอมูลภาพดาวเทียมบนโปรแกรมกูเกิลเอิรธเพ่ือพิมพเปนแผนท่ีใชในการสํารวจขอมูลในภาคสนาม 
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(1) การสํารวจขอมูลภาคสนาม ทําการสํารวจตรวจสอบรายละเอียดสภาพการใชท่ีดิน
ภาคสนามในพ้ืนท่ีจริง พรอมแกไขรายละเอียดใหมีความถูกตองตรงกับสภาพปจจุบัน  

(2) การสรางฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS database) เปนการจัดทําขอมูลท้ัง
เชิงพ้ืนท่ี (Spatial data) และขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute data) ของขอมูลจากภาคสนาม และขอมูล
แผนท่ีจากสวนท่ีเก่ียวของ โดยการนําเขาในระบบสารสนเทศดวยโปรแกรมวิเคราะหและประมวลผลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ดังนี้ 

(2.1) การสรางฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี เปนการนําเขาขอมูลในรูปแผนท่ีซ่ึงมีคาพิกัด
ทางภูมิศาสตรเพ่ือใชวเิคราะหและประมวลผลเชิงพ้ืนท่ี 

(2.2) การสรางฐานขอมูลเชิงคุณลักษณะ เปนการนําเขาขอมูลดานคุณลักษณะ
ตางๆ ของแผนท่ีและขอมูลท่ีเก่ียวของกับเชิงพ้ืนท่ี เชน ประเภทการใชท่ีดิน เนื่อท่ี คําอธิบายตางๆ เปนตน
เพ่ือทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางขอมูลท้ัง 2 ประเภท เพ่ือใชในการวิเคราะหและประมวลผลในระบบ
สารสนเทศตอไป 

4) การประเมินการใชท่ีดินตามศักยภาพพ้ืนท่ีทางการเกษตร ไดแก การจําแนกการใชท่ีดิน 
การจําแนกการใชที่ดินในเขตชลประทาน และ การจําแนกการใชที่ดินในเขตความเหมาะสมสําหรับ
การปลูกพืชเศรษฐกิจ 

5) การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชท่ีดิน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 
โดยการเปรียบเทียบรอยละการเปลี่ยนแปลง และการใชตาราง Confusion Table Technic 

6) จัดทําแผนท่ีและรายงานสภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 การประเมิน
การใชท่ีดินตามศักยภาพพ้ืนท่ีทางการเกษตร และการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชท่ีดินประเภทตาง ๆ 
ระหวาง พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 
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ตรวจสอบความถูกตอง 

แผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน พ.ศ. 2559 

แผนท่ีการเปลี่ยนแปลงการ 

ใชท่ีดินระหวาง พ.ศ. 2549-2559 

 

 

ทําภาพสผีสมเท็จ  

ขอมูลภาพ 
Google Earth 

แผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน 

พ.ศ. 2556 
 

ตรึงพิกัด 

ขอมูลดาวเทียม 
LANDSAT-8  

 

แผนท่ี 
กลุมชุดดิน 

แผนท่ี
ชลประทาน 

แผนท่ีความเหมาะสม
พืชเศรษฐกิจ 

แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินตาม
ศักยภาพพ้ืนท่ี พ.ศ. 2559 

 

จัดทํารายงาน 

วิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน พ.ศ. 2559 

ดาวนโหลดขอมูล ดาวนโหลดขอมูล 

แผนท่ีสภาพ
การใชท่ีดิน 
พ.ศ.2549 

และ  
พ.ศ.2556 

 

 ภาพออรโธส ี

พ.ศ. 2545 
 

 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลง 

 ประเมินการใชประโยชนท่ีดิน 

ตามศักยภาพพ้ืนท่ี 
 

ขอมูลดาวเทียม 
LANDSAT-5TM  

พ.ศ.2549 
(ใชตรวจสอบสภาพ   

การใชท่ีดิน พ.ศ. 2549) 

ภาพท่ี  2  ข้ันตอนการดําเนินการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน  
               การประเมินการใชท่ีดินตามศักยภาพพ้ืนท่ี และการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน 
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บทท่ี 2  
ขอมูลท่ัวไป 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  

2.1.1 ท่ีตั้ง  
จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทยตั้งแต เสนรุงท่ี 13 องศา 39 ลิปดา ถึง 

14 องศา 27 ลิปดาเหนือ และเสนแวงท่ี 101 องศา 90 ลิปดา ถึง 102 องศา 07 ลิปดาตะวันออก สูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 310 เมตร สวนกวางจากทิศตะวันตกจรดทิศตะวันออกประมาณ 138 กิโลเมตร และ
สวนยาวจากทิศเหนือจรดทิศใตประมาณ 320 กิโลเมตร หางจาก กรุงเทพมหานคร 136 กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข 33, 305 ใช เวลาเดินทางเพียง 1.30 ชั่ว โมง เปนจุดเชื่อมโยง การคมนาคมจาก
กรุง เทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศกัมพูชา ในรัศมี 
100 กวากิโลเมตร (ศูนยภูมิอากาศ, 2557; สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี, 2558; สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

2.1.2 อาณาเขต และการแบงเขตการปกครอง 
จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 4,762.362 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,976,476 ไร 

แบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ (ภาพท่ี 3) ไดแก อําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอบานสราง อําเภอศรีมโหสถ 
อําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอประจันตคาม อําเภอนาดี และอําเภอกบินทรบุรี ประกอบดวย ตําบลจํานวน 64 ตําบล 
หมูบานจํานวน 708 หมูบาน ครัวเรือนจํานวน 187,728 ครัวเรือน องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 
จํานวน 1 แหง เทศบาล จํานวน 13 แหง และ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จํานวน 56 แหง 
(ตารางท่ี 1) จังหวัดปราจีนบุรีมีอาณาเขตติดกับจังหวัดตางๆ ดังนี้ (สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

 - ทิศเหนือ  ติดกับจังหวัดนครราชสีมา 
 - ทิศใต  ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 - ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสระแกว 
 - ทิศตะวันตก  ติดกับจังหวัดนครนายก 

ตารางท่ี 1 จํานวนครัวเรือนจําแนกตามอําเภอ จังหวัดปราจีนบุรี 

อําเภอ ตําบล หมูบาน ครัวเรือน อบจ. เทศบาล อบต. 
เมืองปราจีนบุรี 12 144 41,789 1 3 11 
กบินทรบุรี 14 193 43,820 - 3 14 
ประจนัตคาม 9 106 17,205 - 2 8 
ศรีมหาโพธิ 10 90 39,486 - 2 7 
บานสราง 9 88 10,314 - 1 7 
นาด ี 6 63 18,133 - 1 6 
ศรีมหาสถ 4 24 6,981 - 1 3 

รวม 64 708 187,728 1 13 56 
ท่ีมา :  กรมการปกครอง (2559)
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ภาพท่ี  3  แผนท่ีอาณาเขตและการแบงเขตพ้ืนท่ีการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559     
             (ดัดแปลงจากฐานขอมูล กรมการปกครอง พ.ศ. 2555) 
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2.2 ลักษณะภูมิอากาศ  

2.2.1 ฤดูกาล  
 จังหวัดปราจีนบุรีอยู ภายใตอิทธิพลของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด คือ 

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งลมนี้เปนลมที่พัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนมาสูประเทศไทย
ในชวงฤดูหนาว อิทธิพลของลมนี้จะทําใหจังหวัดปราจีนบุรีประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็นและแหงแลง 
ตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ กับมรสุมตะวันตกเฉียงใตซ่ึงพัดปกคลุมในชวง
ฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซ่ึงทําใหมีฝนและอากาศชุมชื้น ฤดูกาลพิจารณา
ตามลักษณะลมฟาอากาศของประเทศไทย สามารถแบงฤดูกาลของจังหวัดปราจีนบุรีไดเปน 3 ฤดู ดังนี้ 
(ศูนยภูมิอากาศ, 2557; สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี, 2558) 

1) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ซ่ึงเปนชวงของมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีมีคุณสมบัติเย็นและแหงจะแผลงมาปกคลุม
ประเทศไทยในชวงนี้ ทําใหมีอากาศหนาวเยน็โดยท่ัวไป อยางไรก็ตามชวงฤดูหนาวของจังหวัดปราจีนบุรีอาจชากวา
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเปนตนไป 

2) ฤดูรอน เริ่มเม่ือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธและ
สิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีหยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความรอนปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ทําใหมีอากาศรอนอบอาวท่ัวไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนเปนเดือนท่ีมีอากาศรอนจัด
ท่ีสุดในรอบป 

3) ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนชวงท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต
พัดปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับรองความกดอากาศต่ําท่ีพาดผานบริเวณภาคใตของประเทศไทยจะเลื่อน
ข้ึนมาพาดผานประเทศไทยตอนบน ทําใหมีฝนตกชุกข้ึนตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไป 

2.2.2 อุณหภูมิ   
 จังหวัดปราจีนบุรีมีภูมิอากาศรอนชื้นแถวศูนยสูตร และอยูลึกเขาไปในแผนดิน จึงมีอากาศรอน

จัดในฤดูรอน และในฤดูหนาวก็มีอากาศหนาวกวาจังหวัดท่ีอยูตามชายฝง ในชวงระหวาง พ.ศ. 2546 ถึง 
พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 2) ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี มีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 15.9 องศาเซลเซียส 
โดยอุณหภูมิต่ําสุดวัดได 7.0 องศาเซลเซียส ใน พ.ศ. 2556 และ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 39.6 องศาเซลเซียส 
โดยอุณหภูมิต่ําสุดวัดได 41.2 องศาเซลเซียส ใน พ.ศ. 2548 และ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยากบินทรบุรี 
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 15.0 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ําสุดวัดได 13.7 องศาเซลเซียส ใน พ.ศ. 2557 
และ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 39.7 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ําสุดวัดได 41.6 องศาเซลเซียส ใน พ.ศ. 2547 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ , 2559ข) 

2.2.3 ปริมาณน้ําฝน  
 ฝนท่ีตกในจังหวัดปราจีนบุรีสวนใหญเปนฝนท่ีเกิดในชวงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต โดยเฉพาะ

ในเดือนสิงหาคมและกันยายนท่ีมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในรอบป โดยในชวงระหวาง พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2558 
(ตารางท่ี 3) ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี ตลอดท้ังปมีจํานวนวันฝนตกเฉลี่ยประมาณ 128 วัน ฝนรวมเฉลี่ย 
1,824.5 มิลลิเมตร และ ฝนสูงสุดเฉลี่ย 114.5 มิลลิเมตร และ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยากบินทรบุรี ตลอดท้ังป
มีจํานวนวันฝนตกเฉลี่ยประมาณ 131 วัน ฝนรวมเฉลี่ย 1,489.4 มิลลิเมตร และ ฝนสูงสุดเฉลี่ย 88.1 มิลลิเมตร 
นอกจากนี้ในบางปอาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนผานเขามาในบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีหรือจังหวัดใกลเคียงทําให
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ปริมาณและการกระจายของฝนเพ่ิมข้ึน ปริมาณฝนสูงท่ีสุดวัดไดท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี คือ 2,468.5 มิลลิเมตร 
เม่ือ พ.ศ. 2554 พายุหมุนเขตรอนท่ีเคลื่อนผานเขามาในบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสวนใหญมีแหลงกําเนิดจาก
ทะเลจีนใตและมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก โดยเคลื่อนตัวผานประเทศเวียดนาม กัมพูชา หรือลาว 
กอนเขาสูประเทศไทยบริเวณจังหวัดสระแกวและเคลื่อนเขาสูจังหวัดปราจีนบุรี หรือพายุบางลูกเคลื่อนผาน
ประเทศเวียดนามและลาวเขาสูทางตอนลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและผานเขามา
บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีซ่ึงผลใหพายุออนกําลังลงเปนพายุดีเปรสชัน สงผลใหมีฝนตกหนักและน้ําทวมฉับพลัน
ไดในบางพ้ืนท่ี ซ่ึงชวงเวลาท่ีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนตัวผานจังหวัดปราจีนบุรีเริ่มตั้งแตเดือนกันยายน
ถึงพฤศจิกายน โดยเฉพาะเดือนกันยายนและตุลาคมเปนชวงท่ีพายุมีโอกาสเคลื่อนผานมากท่ีสุดจากสถิติท่ี
บันทึกตั้งแต พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2554 พบวามีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผานจังหวัดปราจีนบุรีท้ังหมด 9 ลูก 
โดยมีกําลังแรงเปนพายุดีเปรสชัน โดยเคลื่อนเขามาในเดือนกันยายน 3 ลูก ใน พ.ศ.  2502 พ.ศ. 2515 
และ พ.ศ. 2528 เดือนตุลาคม 5 ลูก ใน พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2531 และ พ.ศ. 2533 
และเดือนพฤศจิกายน 1 ลูก ใน พ.ศ. 2510 (ศูนยภูมิอากาศ, 2557; สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559ข) 

2.3 ลักษณะภูมิประเทศ  
จังหวัดปราจีนบุรีอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําปราจีนบุรี ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพภูมิประเทศ

เปนภูเขาสูงซ่ึงเปนสวนหนึ่งของแนวเทือกเขาสันกําแพง มีปาทึบสลับซับซอน และเปนแหลงกําเนิดตนน้ํา
หลายสาย เชน แมน้ําหนุมาน แมน้ําปราจีนบุรี และแมน้ําพระปรง เปนตน ถัดลงมาเปนที่ลาดเชิงเนิน 
ทางตอนกลาง ตอนลางทางทิศใตเปนท่ีราบลุมแมน้ําเหมาะแกการเพาะปลูก ไดแก ท่ีราบลุมแมน้ําบางปะกง 
สูงกวาระดับน้ําทะเล 5 เมตร มีแมน้ําบางปะกงซ่ึงเกิดจากแควหนุมาน และแควพระปรงไหลมาบรรจบกันท่ี
อําเภอกบินทรบุรี ไหลผานอําเภอกบินทรบุรี อําเภอประจันตคาม อําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
และอําเภอบานสราง ระยะทางรวม 180 กิโลเมตร แลวไหลเขาสูจังหวัดฉะเชิงเทรา และลงสูอาวไทยท่ี
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (กรมทรัพยากรธรณี, 2551; สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี, 2557; 
สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี, 2558; สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 
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ตารางท่ี 2 สถิติอุณหภูมิ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2546 - 2558 

รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 เฉลี่ย 
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุร ี    Prachin Buri Meteorology Station  

อุณหภูมสิูงสดุ (องศาเซลเซียส) 39.5 40.4 41.2 39.2 40.2 38.8 38.8 39.8 37.5 39.7 40.0 39.7 39.8 39.6 
อุณหภูมติ่ําสดุ (องศาเซลเซียส) 15.4 16.4 15.2 16.5 16.4 17.4 16.0 18.5 16.3 20.2 7.0 14.0 17.3 15.9 

สถานีอุตุนิยมวิทยากบินทรบุร ี    Kabin Buri Meteorology Station  
อุณหภูมสิูงสดุ (องศาเซลเซียส) 39.1 41.6 41.1 39.5 40.1 39.9 39.0 40.3 37.3 39.3 39.2 39.4 40.1 39.7 
อุณหภูมติ่ําสดุ (องศาเซลเซียส) 14.1 16.0 14.9 14.5 14.2 16.0 14.5 16.0 15.7 - 15.7 13.7 14.4 15.0 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ(2559ข) 

 
ตารางท่ี 3 สถิติปริมาณฝน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2546 - 2558 

รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 เฉลี่ย 
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุร ี Prachin Buri Meteorology Station  

ฝนรวม (มลิลเิมตร) 1,837.7  1,460.9  1,787.0  1,489.1  1,908.7  1,985.3  1,676.3  2,047.9  2,468.5  1,805.7  2,129.0  1,494.1  1,628.0  1,824.5 
จํานวนวันฝนตก (วัน) 122     107     118     128     129     137     134     128     149     142     128     126     121     128 

ฝนสูงสดุ (มิลลิเมตร) 80.4  86.4  114.8  84.9  106.4  145.6   126.6  123.7   123.9     103.1     187.6     107.3    97.6  114.5 

สถานีอุตุนิยมวิทยากบินทรบุร ี Kabin Buri Meteorology Station  
ฝนรวม (มลิลเิมตร) 1,743.1  1,392.0  1,549.8  1,801.0  1,176.4  1,954.7  1,370.2     968.1  1,156.7  1,730.8  1,810.1  1,310.0  1,399.7  1,489.4 
จํานวนวันฝนตก (วัน) 129     104     118     127     121     156     133     120     158     146     145     123     121     131 
ฝนสูงสดุ (มิลลิเมตร)     80.3      88.8      99.7      83.8      70.0      94.5      85.2      71.5      44.5      85.3     159.9      86.5      94.7  88.1 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ(2559ข) 
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2.4 ทรัพยากรดิน 
 2.4.1 กลุมชุดดินและคุณสมบัติกลุมชุดดินท่ีพบในจังหวัดปราจีนบุรี 

กรมพัฒนาท่ีดินไดจําแนกดินท่ีพบในประเทศไทยออกเปน 62 กลุมชุดดิน โดยแบงเปนกลุมชุดดิน
ในพ้ืนท่ีลุม ไดแก  กลุมชุดดินท่ี 1 - 25 และ 48กลุมชุดดินท่ี 57 - 59 48และกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีดอน ไดแก กลุมชุดดินท่ี 
26 – 56 และ กลุมชุดดินท่ี 60 – 62 (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) จากฐานขอมูลการสํารวจดิน 
ของกองสํารวจดินและวัจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจําแนกใน พ.ศ. 2558 พบวาทรัพยากรดิน
ในจังหวัดปราจีนบุรีจําแนกไดเปน 31 กลุมชุดดิน รวมเนื้อท่ี 2,736,523 ไร หรือรอยละ 91.94 ของเนื้อท่ี
ท้ังหมดของจังหวัด และจําแนกเปนหนวยแผนท่ีดินเบ็ดเตล็ด โดยหนวยแผนท่ีดินเบ็ดเตล็ดเปนหนวยของ
แผนท่ีท่ีไดแยกออกจากพ้ืนท่ีดินท่ีมีศักยภาพในการใชประโยชนหรือบริเวณท่ีไมเปนดินตามธรรมชาติ 
(other) ไดแก ท่ีดินเต็มไปดวยกอนหิน พ้ืนท่ีบอ พ้ืนท่ีแหลงน้ํา (W) พ้ืนท่ีชุมชน ท่ีอยูอาศัย (U) รวมเนื้อท่ี 
239,953 ไร หรือรอยละ 8.06 ของพ้ืนท่ีจังหวัด (ตารางท่ี 4 และ ภาพท่ี 4) โดยกลุมชุดดิน และคุณสมบัติ
ของแตละกลุมชุดดินมีรายละเอียดดังนี้ (กรมพัฒนาท่ีดิน 2545; กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; 
สถานีพัฒนาท่ีดินปราจีนบุรี, 2559)  

1) กลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม เปนกลุมชุดดินท่ีพบในบริเวณท่ีลุม การระบายน้ําของดินไมดี มักมี
น้ําแชขังในฤดูฝน ไมเหมาะสําหรับเพาะปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน โดยกลุมชุดดินในพื้นที่ลุมที่พบใน
จังหวัดปราจีนบุรี มีจํานวน 14 กลุมชุดดิน รวมเนื้อท่ี 868,592 ไร หรือรอยละ 29.19 ของเนื้อที่จังหวัด 
มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมชุดดินที่ 2 มีเนื้อที่ 52,107 ไร หรือรอยละ 1.75 ของเนื้อที่จังหวัด มีลักษณะเปน
ดินเหนียวลึกมาก อาจพบจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารประกอบกํามะถันลึกกวา 100 เซนติเมตร จากผิวดิน 
การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก ทําใหเกิดความไมสมดุล
ของธาตุอาหารพืชหรือถูกตรึงอยูในรูปที่พืชไมสามารถนําไปใชประโยชนได เชน ขาดธาตุไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ขาดธาตุอาหารรอง เกิดความเปนพิษของเหล็กและอะลูมินัม ขาดแหลงน้ําจืด 
คุณภาพน้ําไมเหมาะตอการเกษตรและอุปโภคบริโภค ฤดูฝนมีน้ําทวมขังทําความเสียหายกับยพืชท่ีไมชอบน้ํา 

กลุมชุดดินท่ี 3 มีเนื้อท่ี 1,047 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนกลุมดินเหนียว
ลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนน้ํากรอย อาจพบชั้นดินเลนของตะกอนน้ําทะเลท่ีไมมีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินกรด
กํามะถัน ภายในความลึก 150 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําเลว 
ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง ครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็งและแตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก 
บางพ้ืนท่ีอาจพบชั้นดินเลนท่ีมีเกลือสะสมอยูในดินลาง และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา 

กลุมชุดดินท่ี 4 มีเนื้อท่ี 77,017 ไร หรือรอยละ 2.59 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนกลุมดินเหนียวลึกมาก
ที่เกิดจากตะกอนลําน้ําที่มีอายุยังนอย ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําคอนขางเลว 
ความอุดมสมบูรณปานกลาง โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็งและแตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ํา 
และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา 

กลุมชุดดินท่ี 6 มีเนื้อท่ี 111,803 ไร หรือรอยละ 3.76 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนกลุมดินเหนียวลึกมาก
ท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว 
ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหาย
กับพืชท่ีไมชอบน้ํา 

กลุมชุดดินท่ี 7 มีเนื้อท่ี 21,033 ไร หรือรอยละ 0.71 ของเนื้อที่จังหวัด เปนกลุมดินเหนียว
ลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณ
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ปานกลาง โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็ง ทําใหไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหาย
กับพืชท่ีไมชอบน้ํา 

กลุมชุดดินท่ี 10 มีเนื้อท่ี 47,288 ไร หรือรอยละ 1.59 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนกลุมดินเปรี้ยวจัด
ตื้นท่ีเกิดจากตะกอนน้ําทะเล ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินเปนกรด
รุนแรงมากหรือเปนดินเปรี้ยวจัดตื้นภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เกิดการตรึงของธาตุอาหาร
และมีสารท่ีเปนพิษตอพืชท่ีปลูก มีโครงสรางดินแนนทึบ ดินแหงแข็งและแตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก 
คุณภาพน้ําเปนกรดรุนแรงมาก ขาดแคลนแหลงน้ําจืด และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา 

กลุมชุดดินท่ี 11 มีเนื้อท่ี 195,494 ไร หรือรอยละ 6.57 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญอยูทาง
ทิศตะวันตกของจังหวัดบริเวณอําเภอบานสราง เปนกลุมดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางท่ีเกิดจากตะกอนน้ําทะเล 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินเปนกรดจัดมากหรือเปนดินเปรี้ยวจัด
ลึกปานกลางในชวงความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน เกิดการตรึงของธาตุอาหารและมีสารท่ีเปนพิษ
ตอพืชท่ีปลูก มีโครงสรางดินแนนทึบ ดินแหงแข็งและแตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก คุณภาพน้ําเปนกรดจัดมาก 
ขาดแคลนแหลงน้ําจืด และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา 

กลุมชุดดินท่ี 16 มีเนื้อท่ี 44,293  ไร หรือรอยละ 1.49 ของเนื้อท่ีจังหวัด กลุมดินทรายแปง
ลกึมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา หนาดิน
แนนทึบ ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหาย
กับพืชท่ีไมชอบน้ํา 

กลุมชุดดินท่ี 17 มีเนื้อท่ี 161,394 ไร หรือรอยละ 5.42 ของเนื้อท่ีจังหวัด กระจายอยูหลายอําเภอ 
เปนกลุมดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายนําเลวถึง
คอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ํานาน และน้ําทวมขังในฤดูฝน 
ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา 

กลุมชุดดินท่ี 18 มีเนื้อที่ 21,411 ไร หรือรอยละ 0.71 ของเนื้อที่จังหวัด กลุมดินรวน
ละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว 
ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ํานาน และน้ําทวมขังในฤดูฝน 
ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา 

กลุมชุดดินท่ี 21 มีเนื้อที่ 686 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด เปนกลุมดินรวน
หยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําในสวนต่ําของพ้ืนท่ีริมแมน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง 
การระบายน้ําคอนขางเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง ดินคอนขางเปนทราย ขาดแคลนน้ํานาน 
บางพ้ืนท่ีอาจไดรับอันตรายจากน้ําไหลบาทวมขัง และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา 

กลุมชุดดินท่ี 22 มีเนื้อที่ 53,437 ไร หรือรอยละ 1.79 ของเนื้อที่จังหวัด เปนกลุมดินรวน
หยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง การระบายน้ําเลวถึง
คอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํานาน และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา 

กลุมชุดดินท่ี 24 มีเนื้อท่ี 479 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด เปนกลุมดินทรายลึก
มากเกิดจากตะกอนลําน้ําท่ีมีเนื้อดินเปนดินทรายหนา ปฏิกิริยาดินเปนกรด การระบายน้ําคอนขางเลวถึงดี
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา 

กลุมชุดดินท่ี 25 มีเนื้อท่ี 81,103 ไร หรือรอยละ 2.72 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนกลุมดินตื้น 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางเล็กนอย การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินตื้นถึง
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กอนกรวดหรือลูกรังภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน ขาดแคลนน้ํานาน ความอุดมสมบูรณตํ่า 
บางพ้ืนท่ีมีกอนหินหรือลูกรังท่ีหนาดินมาก และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา 

2) กลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน หมายถึงดินท่ีไมมีน้ําแชขังพบบริเวณท่ีเปนเนิน มีการระบายน้ําดี 
สภาพพ้ืนท่ีอาจเปนท่ีราบเรียบ เปนลูกคลื่น หรือเนินเขา ใชปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน ซ่ึงตองการน้ํา
นอย ไมมีน้ําแชขัง โดยกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอนท่ีพบในจังหวัดปราจีนบุรี มีจํานวน 17 กลุมชุดดิน รวมเนื้อท่ี 
1,867,931 ไร หรือรอยละ 62.75 ของเนื้อท่ีจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมชุดดินท่ี 28 มีเนื้อท่ี 765 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนกลุมดินเหนียวลึกมาก
สีดําที่มีรอยแตกระแหงกวางและลึก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง ดินแหงแข็ง ดินเปยกเหนียวมาก ไถพรวนยาก และขาดแคลนน้ํา 

กลุมชุดดินท่ี 29 มีเนื้อท่ี 42,331 ไร หรือรอยละ 1.42 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนกลุมดินเหนียวลึกถึง
ลึกมากที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณต่ํา ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดินในพ้ืนท่ีลาดชัน 
บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก 

กลุมชุดดินท่ี 31 มีเนื้อท่ี 8,122 ไร หรือรอยละ 0.27 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนกลุมดินเหนียวลึกถึง
ลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณปานกลาง ขาดแคลนน้ํา ในพ้ืนท่ีลาดชันสูงเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน 

กลุมชุดดินท่ี 33 มีเนื้อท่ี 6,784 ไร หรือรอยละ 0.23 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปน  กลุมดินทรายแปง
ละเอียดหรือดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนแมน้ําหรือตะกอนน้ําพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย
ถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง ขาดแคลนน้ําในระยะท่ีฝนท้ิงชวงนาน 
บางพ้ืนท่ีอาจพบชั้นดานแข็งท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม 

กลุมชุดดินท่ี 35 คลอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 134,514 ไร หรือรอยละ 4.52 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
กระจายอยูหลายอําเภอ เปนกลุมดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความลาดชัน ดินงายตอการถูกชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก 

กลุมชุดดินท่ี 36 มีเนื้อท่ี 14,533 ไร หรือรอยละ 0.49 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนกลุมดินรวน
ละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปนดาง 
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ขาดแคลนน้ํา และในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน 
ดินงายตอการถูกชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน 

กลุมชุดดินท่ี 38 มีเนื้อท่ี 26,249 ไร หรือรอยละ 0.88 ของเนื้อท่ีจังหวัด กลุมดินรวนหยาบลึก
มากท่ีเกิดจากตะกอนริมแมน้ํา มีปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลางการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณปานกลาง เนื้อดินคอนขางเปนทราย ขาดแคลนน้ําในระยะท่ีฝนท้ิงชวงนาน บางพ้ืนท่ีอาจมี
น้ําทวมขัง หรือไหลบาทวมขังอยางฉับพลันในระยะท่ีมีฝนตกหนัก 

กลุมชุดดินท่ี 40 คลอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 256,439 ไร หรือรอยละ 8.61 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ซ่ึงเปนกลุมชุดดินท่ีมีมากเปนอันดับ 3 ของจังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญอยูทางตอนกลางของจังหวัด บริเวณ
อําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอประจันตคาม และอําเภอนาดี เปนกลุมดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอน
ลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดหรือเปนกลาง การระบายนําดีถึงดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน ดินงายตอการถูกชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน 
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กลุมชุดดินท่ี 41 มีเนื้อท่ี 21,260 ไร หรือรอยละ 0.71 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนกลุมดินทราย
หนาปานกลาง ท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือตะกอนเนื้อหยาบ ทับอยูบนชั้นดินท่ีมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดิน
เหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําดี อยูบน
ชั้นดินท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินทรายหนาปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขาดแคลนน้ํานาน ในระยะท่ีฝนตกหนักจะมีน้ําขังหรือเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน เกิดเปนรอง
ท่ัวไปในแปลงปลูก 

กลุมชุดดินที่ 44 มีเนื้อที่ 15,093 ไร หรือรอยละ 0.51 ของเนื้อที่จังหวัด กลุมดินทราย
หนาท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือตะกอนเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ํา
คอนขางมาก ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํานาน หนาดินงายตอการถูกชะลางพังทลาย สูญเสียหนาดิน 
เกิดเปนรองท่ัวไปในแปลงปลูก 

กลุมชุดดินท่ี 46 มีเนื้อท่ี 349,422 ไร หรอืรอยละ 11.74 ของเนื้อท่ีจังหวัด ซ่ึงเปนกลุมชุดดิน
ที่มีมากเปนอันดับ 2 ของจังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดบริเวณ
อําเภอกบินทรบุรี เปนกลุมดินตื้นถึงกอนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 
การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณต่ําขาดแคลนน้ํา เกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดินในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน 
และบางพ้ืนท่ีมีกอนกรวดหรือเศษหินกระจัดกระจายอยูท่ีผิวดิน 

กลุมชุดดินท่ี 47 มีเนื้อท่ี 48,783 ไร หรือรอยละ 1.64 ของเนื้อท่ีจังหวัด กลุมดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง มีการระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ําและเกิดการชะลาง
พังทลายสูญเสียหนาดินในพ้ืนท่ีลาดชัน บางพ้ืนท่ีมีเศษหินหรือหินพ้ืนท่ีโผลบริเวณหนาดิน 

กลุมชุดดินท่ี 48 มีเนื้อท่ี 118,569 ไร หรือรอยละ 3.98 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนกลุมดินตื้น
ถึงลูกรังหรือชั้นเชื่อมแข็งของเหล็กทับอยูบนชั้นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึง
ดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน 

กลุมชุดดินท่ี 49 มีเนื้อท่ี 10,120 ไร หรือรอยละ 0.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนกลุมดินตื้นถึง
ลูกรังหรือชั้นเชื่อมแข็งของเหล็กทับอยูบนชั้นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึง
ดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดินในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน 

กลุมชุดดินท่ี 56 มีเนื้อท่ี 5,978 ไร หรือรอยละ 0.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนกลุมดินลึกปานกลาง
ถึงชั้นหินพ้ืน เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางทลายสูญเสียหนาดินในพ้ืนท่ีลาดชัน บางพ้ืนท่ีเปนดินกรดจัดมาก 

กลุมชุดดินท่ี 60 มีเนื้อท่ี 2,951 ไร หรือรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนลุมดินรวนท่ีเกิด
จากดินตะกอนน้ําพาเชิงซอน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณต่ําขาดแคลนน้ํา และในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันดินงายตอการถูกชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน 

กลุมชุดดินท่ี 62 มีเนื้อท่ี 806,018 ไร หรือรอยละ 27.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด ซ่ึงเปนกลุมชุดดิน
ท่ีพบมากท่ีสุดในจังหวัดปราจีนบุรี โดยสวนใหญอยูทางทิศเหนือของจังหวัด เปนกลุมชุดดินที่สภาพพื้นท่ี
มีความลาดชันสูง ยากตอการจัดการดูแลรักษาสําหรับการเกษตร  

 
 
 
 

 



16 
 
 
ตารางท่ี 4 กลุมชุดดิน พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด และคุณสมบัติกลุมชุดดินท่ีพบในจังหวัดปราจีนบุรี  

กลุมชุดดินท่ี คุณสมบัติ เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 

2 
กลุมดินเหนียวลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก อาจพบจุด
ประสีเหลืองฟางขาวของสารประกอบกํามะถันลึกกวา 100 
เซนติเมตรจากผิวดิน การระบายน้ําเลว อุดมสมบูรณปานกลาง 

52,107 1.75 

3 

กลุมดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนน้ํากรอย อาจพบชั้นดิน
เลนของตะกอนน้ําทะเลท่ีไมมีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินกรด
กํามะถันภายในความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยา
ดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณ
ปานกลางถึงสูง 

1,047 0.04 

4 
กลุมดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําท่ีมีอายุยังนอย 
ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําคอนขางเลว 
ความอุดมสมบูรณปานกลาง 

77,017 2.59 

6 
กลุมดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมากถึงเปนกรดจัด การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว 
ความอุดมสมบูรณต่ํา 

111,803 3.76 

7 
กลุมดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปน
กลางถึงเปนดาง การระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณ
ปานกลาง 

21,033 0.71 

10 
กลุมดินเปรี้ยวจัดตื้นท่ีเกิดจากตะกอนน้ําทะเล ปฏิกิริยาดินเปน
กรดรุนแรงมาก การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา 

47,288 1.59 

11 
กลุมดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางท่ีเกิดจากตะกอนน้ําทะเล 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําเลว               
ความอุดมสมบูรณต่ํา 

195,494 6.57 

16 
กลุมดินทรายแปงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมาก การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา 

44,293 1.49 

17 
กลุมดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมาก การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว            
ความอุดมสมบูรณต่ํา 

161,394 5.42 

18 
กลุมดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดิน
กลางหรือเปนดาง การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว         
ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง 

21,411 0.72 

21 

กลุมดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําในสวนต่ําของ
พ้ืนท่ีริมแมน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง      
การระบายน้ําคอนขางเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ
ปานกลาง 

686 0.02 
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ตารางท่ี 4 กลุมชุดดิน พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด และคุณสมบัติกลุมชุดดินท่ีพบในจังหวัดปราจีนบุรี (ตอ) 
กลุมชุดดินท่ี คุณสมบัติ เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 

22 
กลุมดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง การระบายน้ําเลวถึง
คอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา 

53,437 1.79 

24 
กลุมดินทรายลึกมากเกิดจากตะกอนลําน้ําท่ีมีเนื้อดินเปนดิน
ทรายหนา ปฏิกิริยาดินเปนกรด การระบายน้ําคอนขางเลวถึง 
ดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา 

479 0.02 

25 
กลุมดินตื้น ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางเล็กนอย       
การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา 

81,103 2.72 

28 
กลุมดินเหนียวลึกมากสีดําท่ีมีรอยแตกระแหงกวางและลึก 
ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง เปนดาง การระบายน้ําดีถึง            
ดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง 

765 0.03 

29 
กลุมดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อ
ละเอียด ปฏิกิริยาดินเปน  กรดจัด การระบายน้ําดีถึง            
ดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา 

42,331 1.42 

31 
กลุมดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อ
ละเอียด ปฏิกิริยาดิน เปนกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําดีถึง
ดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง 

8,122 0.27 

33 
กลุมดินรวนหรือดินทรายแปงละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอน
ริมแมน้ํา ปฏิกิริยาดิน เปนกรดจัด การระบายน้ําดีถึง           
ดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง 

6,784 0.23 

35 
กลุมดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือ
วัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก     
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา 

134,514 4.52 

36 

กลุมดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือ
วัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปนดาง   
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ําถึง       
ปานกลาง 

14,533 0.49 

38 
กลุมดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมแมน้ํา มีปฏิกิริยา
ดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลางการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณปานกลาง 

26,249 0.88 

40 
กลุมดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุ
ตนกําเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดหรือเปนกลาง   
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา 

256,439 8.61 
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ตารางท่ี 4 กลุมชุดดิน พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด และคุณสมบัติกลุมชุดดินท่ีพบในจังหวัดปราจีนบุรี (ตอ) 
กลุมชุดดินท่ี คุณสมบัติ เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 

41 

กลุมดินทรายหนาปานกลาง ท่ีเกิดจากลําน้ําหรือตะกอน     
เนื้อหยาบ ทับอยูบนชั้นดินท่ีมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว 
หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย
ถึงเปนกลาง การระบายน้ําดี อยูบนชั้นดินท่ีมีการระบายน้ํา     
ดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา 

21,260 0.71 

44 
กลุมดินทรายหนาท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือตะกอนเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การะบายน้ํา
คอนขางมาก ความอุดมสมบูรณต่ํา 

15,093 0.51 

46 
กลุมดินตื้นถึงกอนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําดี                  
ความอุดมสมบูรณต่ํา 

349,422 11.74 

47 
กลุมดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง        
มีการระบายน้ําด ีความอุดมสมบูรณต่ํา 

48,783 1.64 

48 
กลุมดินตื้นถึงกอนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพ้ืนภายใน
ความลึก 150 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึง
เปนกลาง การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณต่ํา 

118,569 3.98 

49 
กลุมดินตื้นถึงลูกรังหรือชั้นเชื่อมแข็งของเหล็กทับอยูบนชั้นดิน
เหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึง    
ดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา 

10,120 0.34 

56 
กลุมดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัด การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง                
ความอุดมสมบูรณต่ํา 

5,978 0.2 

60 
กลุมดินรวนท่ีเกิดจากดินตะกอนนําพาเชิงซอน ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง      
ความอุดมสมบูรณต่ํา 

2,951 0.1 

62 
สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ซ่ึงถือวายากตอการจัดการดูแล
รักษาสําหรับการเกษตร 

806,018 27.08 

Other 
แผนท่ีท่ีไดแยกออกจากพ้ืนท่ีดินท่ีมีศักยภาพในการใช
ประโยชนหรือบริเวณท่ีไมเปนดินตามธรรมชาต ิไดแก       
ท่ีดินเต็มไปดวยกอนหิน  

114,581 3.85 

U พ้ืนท่ีชุมชน ท่ีอยูอาศัย 93,953 3.16 

W พ้ืนท่ีบอ พ้ืนท่ีแหลงน้ํา  31,419 1.05 

รวมท้ังหมด 2,976,476 100 

ท่ีมา : กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2559) 
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ภาพท่ี  4  แผนท่ีกลุมชุดดิน มาตราสวน 1:25,000 จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2558 
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ภาพท่ี 4 แผนท่ีกลุมชุดดินท่ีพบในจังหวัดปราจีนบุรีและพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ.ศ. 2558 
           (ดัดแปลงจาก : ฐานขอมูลกองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน พ.ศ. 2558) 
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2.4.2 ศักยภาพของดินในจังหวัดปราจีนบุรีตอการปลูกพืชชนิดตางๆ 
 กลุมชุดดินเปนหนวยของแผนท่ีดินท่ีกรมพัฒนาท่ีดินพัฒนาข้ึนมา โดยการรวมชุดดินท่ีมีลักษณะ 

สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินท่ีคลายคลึงกันมาไวเปนกลุมเดียวกัน เพ่ือประโยชน
ในการใหคําแนะนํา การตรวจสอบลักษณะดิน การใชท่ีดิน และการจัดการดินท่ีเหมาะสมใหแกเกษตรกร 
และผูสนใจท่ัวไป ซ่ึงแตละกลุมชุดดินมีคุณสมบัติและความเหมาะสมในการปลูกพืชท่ีตางกัน ซ่ึงศักยภาพ
ของดินท่ีพบในจงัหวัดปราจีนบุรีมีความเหมาะสมตอการปลูกพืชแตละชนิดมีดังนี้ 

1) ดินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวแตมีขอจํากัดเนื่องจากเปนดินเหนียวจัด พ้ืนท่ีลุม
ริมน้ําเสี่ยงตอการทวมบาในฤดูฝน ไดแก กลุมชุดดินท่ี 4 มีเนื้อท่ี 77,017 ไร หรือรอยละ 2.59 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

2) ดินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวแตมีขอจํากัดเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณต่ํา 
กลุมชุดดินท่ี 6 มีเนื้อท่ี 111,803 ไร หรือรอยละ 3.76 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

3) ดินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวแตมีขอจํากัดเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณต่ํา 
เนื้อดินแนนทึบถึงคอนขางเปนทราย ไดแก กลุมชุดดินท่ี 18 มีเนื้อท่ี 21,411 ไร หรือรอยละ 0.72 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
และกลุมชุดดินท่ี 22 มีเนื้อท่ี 53,437 ไร หรือรอยละ 1.79 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

4) ดินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวแตมีขอจํากัดเนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีดอน
มีความอุดมสมบูรณตํ่า และหรือเปนดินทราย อาจขาดแคลนน้ําเม่ือฝนท้ิงชวง ไดแก กลุมชุดดินท่ี 21 มีเนื้อท่ี 
686 ไร หรือรอยละ 0.02 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และกลุมชุดดินท่ี 24 มีเนื้อท่ี 479 ไร หรือรอยละ 0.02 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

5) ดินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน ไดแก กลุมชุดดินท่ี 29 
เนื้อท่ี 42,331 ไร หรือรอยละ 1.42 ของพ้ืนท่ีจังหวัด กลุมชุดดินท่ี 31 เนื้อท่ี 8,122 ไร หรือรอยละ 0.27 
ของพ้ืนท่ีจังหวัด และ กลุมชุดดินท่ี 33 มีเนื้อท่ี 6,784 ไร หรือรอยละ 0.23 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

6) ดินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน แตมีขอจํากัดเนื่องจาก
มีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินรวนปนทราย ไดแกกลุมชุดดินท่ี 35 มีเนื้อท่ี 134,514 ไร หรือรอยละ 4.52 
ของพ้ืนท่ีจังหวัด กลุมชุดดินท่ี 36 มีเนื้อท่ี 14,533 ไร หรือรอยละ 0.49 ของพื้นที่จังหวัด กลุมชุดดินที่ 38 
มีเนื้อท่ี 16,249 ไร หรือรอยละ 0.88 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และกลุมชุดดินท่ี 40 มีเนื้อท่ี 256,439 ไร หรือรอยละ 
8.61 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

7) ดินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน แตมีขอจํากัดเก่ียวกับ
ความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนทรายจัด ไดแกกลุมชุดดินท่ี 41 มีเนื้อท่ี 21,260 ไร หรือรอยละ 0.71 
ของพ้ืนท่ีจังหวัด และกลุมชุดดินท่ี 44 มีเนื้อท่ี 15,093 ไร หรือรอยละ 0.51 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

8) ดินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน แตมีขอจํากัดเก่ียวกับดิน
เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เนื้อดินเปนดินรวนถึงรวนปนทราย ไดแกกลุมชุดดินท่ี 56 มีเนื้อท่ี 5,978 ไร 
หรือรอยละ 0.20 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

9) ดินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกไมใชสอยโตเร็ว หรือปลูกหญาเลี้ยงสัตว เปนดินลึก
ปานกลาง ดินตื้น และเปนดินท่ีมีความลาดชันมากกวา 5 เปอรเซ็นต เสี่ยงตอการชะลางพังทลาย ไดแก 
กลุมชุดดินท่ี 29 มีเนื้อท่ี 42,331 ไร หรือรอยละ 1.42 ของพ้ืนท่ีจังหวัด กลุมชุดดินท่ี 31 มีเนื้อท่ี 8,122 ไร 
หรือรอยละ 0.72 ของพ้ืนท่ีจังหวัด กลุมชุดดินท่ี 35 มีเนื้อท่ี 134,514 ไร หรือรอยละ 4.52 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
กลุมชุดดินท่ี 36 มีเนื้อท่ี 14,533 ไร หรือรอยละ 0.49 ของพ้ืนท่ีจังหวัด กลุมชุดดินท่ี 40 มีเนื้อท่ี 256,439 ไร 
หรือรอยละ 8.61 ของพ้ืนท่ีจังหวัด กลุมชุดดินท่ี 46 มีเนื้อท่ี 349,422 ไร หรือรอยละ 11.74 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
กลุมชุดดินท่ี 47 มีเนื้อท่ี 48,783 ไร หรือรอยละ 1.64 ของพ้ืนท่ีจังหวัด กลุมชุดดินท่ี 48 มีเนื้อท่ี 118,569 ไร 
หรือรอยละ 3.98 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และ กลุมชุดดินท่ี 56 มีเนื้อท่ี 5,978 ไร หรือรอยละ 0.20 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
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10) ดินท่ีไมเหมาะสมสําหรับทําการเกษตรเนื่องจากเปนพ้ืนท่ีมีหินโผลปะปน มีกอนหิน เศษหิน
ปะปนมาก และมีความลาดชันมากกวารอยละ 35 ไดแก กลุมชุดดินท่ี 62 มีเนื้อท่ี 806,018 ไร หรือรอยละ 
27.08 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

2.5 ทรัพยากรน้ํา  

ตามการแบงลุมน้ําหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ จังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ี 2 ลุมน้ํา ไดแก  ลุมน้ําปราจีนบุรีซ่ึงครอบคลุมรอยละ 97.3 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และลุมน้ํา
บางปะกงครอบคลุมรอยละ 2.7 ของพ้ืนท่ีจังหวัด ปริมาณน้ําผิวดินตามธรรมชาติรวม 2 ลุมน้ํา ประมาณ 
2,909.71 ลานลูกบาศกเมตรตอป แหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีสําคัญ ซ่ึงเปนแหลงน้ําผิวดิน และแหลงน้ํา
ชลประทานสวนใหญอยูในลุมน้ําปราจีนบุรี รายละเอียดดังนี้ (บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด, 2555; 
สํานักงานชลประทานปราจีนบรุี, 2559) 

2.5.1 แหลงน้ําผิวดิน 
แหลงน้ําผิวดินเปนแหลงน้ําในแมน้ําลําคลอง และลําหวยตาง ๆ มีตนน้ําเกิดจากเทือกเขาบรรทัด 

และเขาสอยดาวทางดานเหนือ แลวเกิดเปนแควสําคัญสองแคว คือแควหนุมาน และแควพระปรง 
แควทั้งสองไหลบรรจบกันที่อําเภอกบินทรบุรี เปนตนน้ําบางปะกง แลวไหลฝานอําเภอศรีมหาโพธิ
อําเภอประจันตคาม อําเภอเเมือง อําเภอบานสราง ฝงแมน้ํานครนายก ไหลมาบรรจบที่ตําบลบางแดน
แลวไหลเขาเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ลําน้ําสายหลักท่ีไหลมาบรรจบแมน้ําบางปะกง คือ  

1) แควพระปรง มีความยาวประมาณ 132 กิโลเมตร มีตนกําเนิดจากเทือกเขาที่เปน
รอยตอของพ้ืนท่ี 3 จังหวัด คือ อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และ 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว ไหลมาบรรจบกับคลองพระสะทึงท่ีบานปากน้ํา อําเภอกบินทรบุรี แลวไหลลงสู
แมน้ําปราจีนบุรีกอนจะรวมกับแมน้ํานครนายกเปนแมน้ําบางปะกงไหลออกสูอาวไทย ในชวงท่ีคลองพระปรง
ไหลผาน อําเภอกบินทรบุรีนั้น คลองพระปรงไดไหลผานตําบลตางๆ ในกบินทรบุรีจํานวน 9 ตําบล  

2) แควหนุมาน เกิดจากหวยเขาขาด เขากําพรา ในเขตอําเภอนาดี และเขากําแพง เขารัง
ในเขตอําเภอกบินทรบุรี ไหลมาบรรจบกันท่ีบานสะพานหิน อําเภอกบินทรบุรี เปนแควหนุมาน แลวไหลไป
บรรจบกับคลองพระปรง ในเขตอําเภอเดียวกัน เปนแมน้ําบางปะกง 

3) ลําน้ําประจันตคาม เกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอประจันตคาม ใหลมาบรรจบแมน้ําบางปะกง 
ท่ีบานหวยแหลม อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.5.2 แหลงน้ําชลประทาน  

จังหวัดปราจีนบุรี มีโครงการชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็กประเภทตางๆ 
ท่ีดําเนินการแลวจํานวนท้ังสิ้น 115 แหง  พ้ืนท่ีชลประทาน 588,450 ไร สรุปไดดังนี้ (สํานักงานชลประทาน
ปราจีนบุรี, 2559) 

1) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง หัวงานตั้งอยูท่ีตําบลรอบเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี เปนโครงการชลประทานขนาดใหญ ประเภทโครงการกักเก็บน้ําในลําคลองและทุงราบ 
พ้ืนท่ีชลประทาน 380,000 ไร อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 240,000 ไร พ้ืนท่ีในจังหวัดฉะเชิงเทรา 140,000 ไร 

2) โครงการขนาดกลาง อยูในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานปราจีนบุรี จํานวน 
7 โครงการ 
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(1) โครงการทาแห หัวงานตั้งอยูท่ี ตําบลบานทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
เปนโครงการชลประทานขนาดกลาง ประเภทบรรเทาอุทกภัย กักเก็บน้ําในลําคลองและทุงราบ พ้ืนท่ี
ชลประทาน 55,485 ไร 

(2) โครงการหวยเกษียร หัวงานตั้งอยูท่ี ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุร ี
เปนโครงการชลประทานประเภทกักเก็บน้ําในลําคลองและทุงราบ พ้ืนท่ีชลประทาน 1,237 ไร  

(3) โครงการคลองโคกกะจะ หัวงานตั้งอยูท่ี ตําบลรอบเมือง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
เปนโครงการชลประทานขนาดกลาง ประเภทกักเก็บน้ําในลําคลองและทุงราบ พ้ืนท่ีชลประทาน 16,147 ไร 

(4) โครงการหวยไคร หัวงานตั้งอยูท่ีตําบลวังตะเคียน อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
เปนโครงการชลประทานขนาดกลาง ประเภททดน้ําและสงน้ํา พ้ืนท่ีชลประทาน 8,744 ไร  

(5) โครงการคลองสารภี หัวงานตั้งอยูท่ี ตําบลวัดโบสถ อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
เปนโครงการชลประทานขนาดกลาง ประเภทกักเก็บน้ําในคลองและทุงราบ พ้ืนท่ีชลประทาน 25,959 ไร  

(6) โครงการประจันตคาม หัวงานตั้งอยูท่ีตําบลบุฝาย อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
เปนโครงการชลประทานขนาดกลาง ประเภททดน้ําและสงน้ํา มีพ้ืนท่ีชลประทาน 12,823 ไร  

(7) โครงการตะเคียนทอง หัวงานตั้งอยูท่ี ตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรีลักษณะหัวงานเปนอาคาร ทรบ. มีพ้ืนท่ีชลประทาน 4,118 ไร 

3) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน
ปราจีนบรุี จํานวน 8 โครงการ  

(1) โครงการอางเก็บน้ําบานทับลาน หัวงานตั้งอยูท่ี ตําบลบุพราหมณ อําเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี เปนโครงการประเภทอางเก็บน้ํา ความจุ 2.5 ลานลูกบาศกเมตร สงน้ําเพ่ือการอุปโภค-
บริโภค ใหหมูบานทับลาน พ้ืนท่ีชลประทาน 600 ไร  

(2) โครงการฝายหวยคําภู หัวงานตั้งอยู ตําบลแกงดินสอ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุร ี
เปนโครงการประเภททดน้ําและสงน้ํา พ้ืนท่ีชลประทาน 1,000 ไร  

(3) โครงการคลองชุมพล หัวงานต้ังอยูท่ีบานโคกอุดม ตําบลหนองก่ี อําเภอกบินทรบุร ี
จังหวัดปราจีนบุรี เปนโครงการประเภทกักเก็บน้ําในลําคลองและทุงราบ พ้ืนท่ีชลประทาน 1,000 ไร  

(4) โครงการอางเก็บน้ําคลองดินแดง หัวงานตั้งอยูท่ีบานคลองดินแดง ตําบลแกงดินสอ 
อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เปนโครงการประเภทอางเก็บน้ํา ความจุ 0.42 ลานลูกบาศกเมตร 
พ้ืนท่ีชลประทาน 1,200 ไร  

(5) โครงการทํานบดินบานคลองบุสูง หัวงานตั้งอยู บานบุสูง ตําบลนาดี อําเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนท่ีชลประทาน 1,000 ไร 

(6) อางเก็บน้ําเขาอีโต หัวงานตั้งอยูท่ี บานบานพระ ตําบลบานพระ อําเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี เปนโครงการประเภทอางเก็บน้ํา ความจุ 2.9 ลานลูกบาศกเมตร สงน้ําเพ่ือการอุปโภค-
บริโภค ใหคายจักรพงษ  

(7) อางเก็บน้ําเขาอีโต 2 หัวงานตั้งอยูท่ี บานบานพระ ตําบลบานพระ อําเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี เปนโครงการประเภทอางเก็บน้ํา ความจุ 0.35 ลานลูกบาศกเมตร สงน้ําเพ่ือการอุปโภค-
บริโภค ใหคายจักรพงษ  

(8) อางเก็บน้ําคลองไมปลอง หัวงานต้ังอยู บานเขาลอย ตําบลเนินหอม อําเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี เปนโครงการประเภทอางเก็บน้ํา ความจุ 10.70 ลานลูกบาศกเมตร  
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4) โครงการชลประทานขนาดเล็ก กรมชลประทานไดดําเนินการกอสรางโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก ถึงปงบประมาณ 2556 จํานวน 92 โครงการ มีพ้ืนท่ีชลประทาน 89,157 ไร 

5) โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา จํานวน 48 แหง มีพ้ืนท่ีชลประทาน 125,093 ไร  
6) โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ กรมชลประทานไดดําเนินการพัฒนาแหลงน้ํา

ธรรมชาติ ไดแก การขุดลอกหวย หนอง คลอง บึง ตามความตองการของทองถ่ิน ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จํานวน 109 โครงการ 

2.5.3 ความตองการใชน้ําดานตาง ๆ ของจังหวัดปราจีนบุรี   
จากรายงานสรุปขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัด

ภาคตะวันออก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร พ.ศ. 2555 พบวาความตองการใชน้ํา
ดานตาง ๆ ของจังหวัดปราจีนบุรี รวม 741.93 ลานลูกบาศกเมตรตอป (ตารางท่ี 5) สวนใหญมีความตองใช
เพ่ือเกษตรกรรม 690.50 ลานลูกบาศกเมตรตอป รองลงมาไดแก ความตองใชเพื่ออุตสาหกรรม 42.86 
ลานลูกบาศกเมตรตอป และเพื่ออุปโภค-บริโภค 8.57 ลานลูกบาศกเมตรตอป ตามลําดับ (สํานักงาน
ชลประทานปราจีนบุรี, 2559)  

ตารางท่ี 5 ความตองการใชน้ําดานตาง ๆ ของจังหวัดปราจีนบุรี   

กิจกรรมการใชน้ํา  ความตองการใชน้ํา (ลาน ลบ.ม.ตอป)  
น้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภค  8.57 
น้ําเพ่ือการเกษตร  690.50 
น้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม  42.86 

รวม 741.93 

2.6 ทรัพยากรปาไม   
จังหวัดปราจีนบุรีมีปาไมหลากหลายประเภท สวนใหญเปนปาดิบ ปาแดง และปาเบญจพรรณ 

พันธุไมสําคัญ ไดแก ไมตะเคียน ไมยาง ไมมะคาโมง ไมเต็ง ไมรัง ไมพะยอม ไมแดง ไมประดู ไมตะแบก ไมพะยูง 
และไมชิงชัน เปนตน นอกจากนี้ยังมีไมไผท่ีสามารถทํารายไดใหกับจังหวัดในการผลิตหัตถกรรมสงออกทั้ง
ในประเทศ และตางประเทศ เชน ผลิตภัณฑจักรสานไมไผ เฟอรนิเจอรไมไผ เสื่อ กก เปนตน โดยพ้ืนท่ีปาไม 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอนาดี อําเภอบินทรบุรี และ อําเภอประจันตคาม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

2.6.1 พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 
พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ จํานวน 7 ปา เนื้อท่ี 386,928.69 ไร ไดแก ปาทุงโพธิ์ ปาหวยไคร 

ปาประดู-วังตะเคียน ปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ-ปาเขาสะโดน ปาแควระบม-ปาสียัด และปาหนองไผลอม 
2.6.2 พ้ืนท่ีปาอนุรักษตามกฎหมาย 

พ้ืนท่ีปาอนุรักษตามกฎหมาย จํานวน 3 ปา เนื้อท่ี 931,720.06 ไร ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
อุทยานแหงชาติทับลาน และอุทยานแหงชาติปางสีดา 

2.6.3 ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตร ี
ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตร ีจํานวน 4 ปา เนื้อท่ี 9,070 ไร ไดแก ปาเขาใหญ ปาทุงโพธิ์ 

ปาหวยไคร และท่ีดินจัดสรรแปลงท่ี 1 
สถานการณปาไมของจังหวัดปราจีนบุรี พบวาถูกทําลายเนื่องจากการบุกรุกเขาไปหาที่ทํากิน

ในปาสงวนแหงชาติการลักลอบตัดแปรรูปไม โดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตางๆ 
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ของจังหวัดปราจีนบุรีอยางมาก กลาวคือ ขาดปจจัยธรรมชาติจะรักษาความชุมชื้นของพ้ืนดินและซะลอการไหลบา
ของน้ําในชวงฤดูฝนท่ีมีปริมาณน้ํามาก มีผลทําใหปริมาณน้ําไมสมํ่าเสมอตลอดป ในฤดูฝนน้ําจะไหลบาอยางรวดเร็ว 
ซะลางหนาดินไปดวยทําใหคุณภาพดินเลวลง ทําใหพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการเพราะปลูก มีนอย และในฤดูแลง
พ้ืนท่ีสวนใหญของจังหวัดคอยขางแหงแลง ขาดแคลนน้ํา ทั้งนี้จึงมีโครงการพัฒนาปาไมในหลายรูปแบบ 
ซ่ึงโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลว อาทิ การปลูกสรางสวนปา ปาทดแทน ปาชุมชนโครงการจัดสรรที่ดิน
ใหประชนชนอยูอาศัยและทํากิน (สํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2559) 

2.7 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ  

2.7.1 สภาพสังคม 
จังหวัดปราจีนบุรีมีประชากรเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2559 มีประชากรท้ังสิ้น 

422,264 คน (ภาพท่ี 5 และ ตารางท่ี 6) โดยอําเภอท่ีมีประชากรอาศัยมากท่ีสุด ไดแก อําเภอกบินทรบุรี 134,253 คน 
รองลงมาไดแก อําเภอเมืองปราจีนบุรี 87,768 คน อําเภอศรีมหาโพธิ 65,656 คน อําเภอประจันตคาม 
49,760 คน อําเภอนาดี 44,064 คน อําเภอบานสราง 27,954 คน และ อําเภอศรีมโหสถ 12,809 คน 
ตามลําดับ (กรมการปกครอง, 2559) 

 

 

 

ภาพท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากร จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2559 
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ตารางท่ี 6 จํานวนประชากรตามรายอําเภอ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2559 

อําเภอ 
เนื้อท่ี 

 (ตร.กม.) 

จํานวนประชากร (คน) 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
เมืองปราจีนบุรี 426.76   82,561    82,379    83,675    84,306    84,833    85,368    86,097    86,245    86,389     86,541   87,768  

กบินทรบุรี 1,290.55 124,868  125,830  126,902  127,558   128,578  128,578  130,646  131,339   133,607   133,607  134,253  
นาดี 1,176.09   41,313   41,434    41,848    42,181    42,553    42,804    43,220    43,419    43,702     43,909   44,064  
ประจันตคาม 902.05   47,894    48,064    48,342    46,572    48,525    48,865    49,328    49,438    49,447     49,613   49,760  
ศรีมหาโพธิ 392.99   53,560    53,664    55,136    56,151    58,690    59,117    60,127    61,449    62,974     64,182   65,656  
ครีมโหสถ 125.48   12,215    12,149    12,158    12,191    12,319    12,399    12,509    12,600    12,698     12,771   12,809  
บานสราง 345.22  27,640    27,626   27,893    27,916    28,049    27,928    28,185    28,105    28,034     28,069   27,954  

รวมท้ังส้ิน 4,753.42 390,051  391,146  395,954  396,875  403,547  405,059  410,112  412,595  416,851  418,692  422,264  
ท่ีมา: กรมการปกครอง (2559)  

 

25 
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2.7.2 สภาพเศรษฐกิจ   

จ ังหว ัดปราจ ีนบุร ีค อนขางพัฒนาในเช ิง เศรษฐกิจและเป นส วนส ําค ัญของเขต
พัฒนาการอุตสาหกรรม โครงสรางพื้นฐานอยูในเกณฑดี มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแหงในหลายอําเภอ 
โดยในระยะหลังไดมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน (สํานักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2557) 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัด ณ ราคาตลาด ตอหัวตอหนึ่งป (Gross Provincial Product at Current 
Market Price per capita: GPP) ของจังหวัดปราจีนบุรี อยูในลําดับท่ี 8 ของประเทศ โดยผลิตภัณฑมวลรวม
ใน พ.ศ. 2557 (ตารางท่ี 7) มีมูลคา 183,764 ลานบาท อยูในภาคเกษตร 4,341 ลานบาท และอยูภาคนอกเกษตร 
178,936 ลานบาท รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรตอพ.ศ. 371,775 บาท (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559ก) 
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในไตรมาส 1 พ.ศ. 2556 พบวา อุตสาหกรรมท่ีมีผลิตภัณฑมวลรวมสูงสุด 3 อันดับแรก 
ไดแก สาขาการผลิตอุตสาหกรรม มีมูลคา 141,194 ลานบาท (รอยละ 80.70 ของ GPP) และการขายสง 
การขายปลกี การซอมแซม ยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือนมีมูลคา 13,606 ลานบาท 
(รอยละ 7.80 ของ GPP) พบวา ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี เดือนมกราคม – มีนาคม 2557 
เทากับ 106.70 เม่ือเทียบกับดัชนีราคาผูบริโภคเมื่อเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 ที่มีรอยละ 106.20 
ม ีอ ัตราส ูง ขึ ้นร อยละ 0.50 สวนการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม ท้ังสิ้น 65 ราย ทุนจดทะเบียน 
151,200,000 บาท พบวา อุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีก มีจํานวนสูงสุด คือ 19 แหง สามารถเพ่ิม
แรงงานได 2,004 คน (สํานักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2557) ในชวง พ.ศ. 2557 ประชากรในจังหวัด
ปราจีนบุรีมีรายไดเฉลี่ยตอหัวทั้งสิ้น 369,006 บาทตอคนตอป โดยมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้น ระหวาง 
พ.ศ. 2554 กับ พ.ศ. 2555 เฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 20.50 ตอป ท้ังนี้เนื่องจากการขยายตัวเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมซ่ึงเปนสาขาหลักของจังหวดัปราจนีบุรี (สํานักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, 2557) จังหวัดปราจีนบุรี
มีโรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จํานวนท้ังสิ้น 803 โรงงาน 
เงินลงทุนรวม 167,458,130,000 บาท และมีจํานวนคนงาน 92,518 คน (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี, 2560) ขาวเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกทุกอําเภอ รองลงมา 
คือ มันสําปะหลัง และออย ซ่ึงปลูกมากในอําเภอนาดี และอําเภอกบินทรบุรี นอกจากนี้จังหวัดปราจีนบุรี
ยังเปนแหลงผลิตไกเนื้อ และไกไขท่ีสําคัญ ซ่ึงใน พ.ศ. 2557 มีการเลี้ยงไกเนื้อมากเปนอันดับ 1 ของภาค 
และอันดับ 3 ของประเทศ ดานการประมง มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในป 2557 มีมูลคามากถึง 49,199,072 บาท 
ดานการทองเท่ียว ใน พ.ศ. 2557 จังหวัดปราจีนบุรีมีจํานวนนักทองเท่ียว 720,525 คน และมีจํานวนหองพัก 
2,294 หอง (สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี, 2557) 
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ตารางท่ี 7 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ (ปอางอิง พ.ศ. 2545) จําแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2548 - 2557 
       

หนวย: ลานบาท 
 

      
  

สาขาการผลิต 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
          

ภาคเกษตร     4,399    4,523    4,558    4,327    4,394    4,063    4,267    4,319    4,297    4,341  
          

เกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม     3,340    3,501    3,469    3,528    3,615    3,071    3,215    3,313    3,411    3,426  
          

การประมง     1,103    1,024    1,115    640    564    1,070    1,147    1,030    777    827  
          

ภาคนอกเกษตร   104,043  116,130  145,671  162,748  163,152  180,418    141,357  204,314    176,177  178,936  
          

การทําเหมอืงแรและเหมอืงหนิ     98    131    192    187    153    153    184    216    183    164  
          

อุตสาหกรรม     83,168    95,154   122,477  139,132  140,365   155,067    112,800   173,583    146,236   149,170  
          

การไฟฟา แกส และการประปา     1,096    1,095    1,049    1,196    1,334    1,536    1,729    2,160    2,190    2,250  
          

การกอสราง     706    709    745    631    881    849    1,252    2,145    1,609    1,530  
          

การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จกัรยานยนต 
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 

    9,690    9,826    12,268    12,610    11,434    13,122    12,971    14,090    12,699    12,714  
          

โรงแรมและภัตตาคาร     179    321    344    357    306    376    448    434    474    457  
          

การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม     1,002    1,012    1,051    1,160    1,009    1,247    1,302    1,115    1,145    1,165  
          

ตัวกลางทางการเงิน     870    936    908    961    1,121    1,103    1,108    1,291    1,478    1,634  
          

บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธรุกจิ     2,135    2,279    2,340    2,442    2,422    2,563    2,841    2,358    2,296    2,740  
          

การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกัน สังคมภาคบังคับ 

    3,030    2,632    2,508    2,616    2,741    2,979    3,114    4,144    4,246    3,703  
          

การศึกษา     1,429    1,556    1,641    1,644    1,704    1,803    2,223    2,745    2,795    2,907  
          

การบริการดานสุขภาพและสังคม     416    438    453    519    534    548    583    642    676    685  
          

การใหบริการดานชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคลอื่นๆ     308    298    278    296    303    287    306    335    348    336  
          

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล     51    88    68    26    24    53    70    126    58    57  
          

ผลตาง (ผลรวมสวนยอย - ปริมาณลูกโซ)     123    325    537    746    823    1,363          - 624    1,337    86    437  
          

รอยละของผลตาง ตอ คาปริมาณลูกโซ     0.1    0.3    0.4    0.4    0.5    0.7           - 0.4    0.6               -    0.2  
          

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวดั (ผลรวมสวนยอย) Gross 
Provincial Product (sum up) 

  108,621  121,001  150,906  167,945  168,509  185,827    145,292  209,727    180,621  183,764  
          

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวดั (ปริมาณลกูโซ) Gross Provincial 
Product (CVMs) 

  108,498  120,676  150,369  167,199  167,686  184,464    145,916  208,389    180,535  183,327  
          

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ  (2559ก) 
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บทท่ี 3 
การตรวจเอกสาร 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) เปนเทคโนโลยีท่ีรูจักกันมากข้ึนสําหรับหนวยงานหรือ
องคกรท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการและติดตามทรัพยากรสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเปน
ระบบสารสนเทศของขอมูลเชิงพ้ืนท่ี มีการจัดการขอมูลท่ีเปนระบบซ่ึงชวยใหผูใชเขาถึงขอมูลอันซับซอนของพ้ืนท่ี
ไดงายขึ้น ซึ่งผูใชสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดังกลาวในการตอบคําถาม หรือสนับสนุนการตัดสินใจ 
ในการวางแผนหรือแกป ญหา หรือเ พิ ่มความร ับรู ข อม ูลในพื้น ที ่ที ่ทําการศึกษา เทคโนโลยีภ ูมิ
สารสนเทศ ประกอบดวยเทคโนโลยีทางดานการรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing, RS) 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information Systems: GIS) และระบบกําหนดตําแหนง
บนโลก (Global Positioning System, GPS) (Liaghat and Balasundram, 2010; Nair, 2012) 
ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือการวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน จัดทําแผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน และติดตาม
การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินไดดังนี้ 

3.1 การประยุกตใชเทคโนโลยีการรับรูจากระยะไกลเพ่ือวิเคราะหการใชท่ีดิน 
การรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing, RS) หมายถึง การไดมาของขอมูล (Data acquisition) 

โดยใชอุปกรณตรวจวัดที่อยูไกลออกไป และทําการสกัดสารสนเทศ (Information extraction) ตางๆ 
จากขอมูลท่ีไดมาจากการตรวจวัดเพ่ือทําการวิเคราะหและประมวลผล ซ่ึงองคประกอบท้ังสองสวนนี้มี
กระบวนการเริ่มจากการสงพลังงานจากแหลงพลังงานเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล การสกัดสารสนเทศตางๆ 
ออกมาจากขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดไปจนถึงการนําขอมูลไปชวยสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องตางๆ 
การไดมาของขอมูล ประกอบดวย แหลงพลังงาน ปฏิสัมพันธของพลังงานกับวัตถุตางๆ บนผิวโลกระบบ
การตรวจวัดขอมูล และการบันทึกขอมูล (Jensen, 2000; อมร, 2558) เทคโนโลยีสํารวจระยะไกล
สามารถแยกไดเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก การสํารวจระดับพ้ืนดิน (Ground based) ระดับอากาศ (Aerial based) 
และระดับอวกาศ (Satellite based) (Liaghat and Balasundram, 2010) ซ่ึงการสํารวจในแตละระดับ
ของการสํารวจมีขอดีและขอเสียท่ีแตกตางกัน เชน คาใชจาย ขนาดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บขอมูล ขอจํากัดของ
สภาพอากาศ และเวลาท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล การสํารวจหรือการจัดเก็บขอมูลระดับพ้ืนดิน มีการใชอยู
อยางแพรหลายเนื่องจากการพัฒนาเซ็นเซอรอยางตอเนื่อง active-light remote sensing devices หรือ 
on-the-go proximal system สามารถจัดเตรียมขอมูลไดอยางรวดเร็ว และใชประโยชนไดทันที (real time) 
ประกอบกับมีการกําหนดคาพิกัดบนพ้ืนโลก เซ็นเซอรชนิดนี้จะถูกติดกับรถไถดานหนาหรือดานหลังแลวขับ
ในแปลงปลูก เซ็นเซอรจะสงคลื่นไฟฟาแมเหล็ก (electromagnetic) ไปยังตนพืช และรับคลื่นดังกลาวท่ีพืช
สะทอนกลับ และสามารถจัดทําเปนแผนท่ีระดับแปลง แตอยางไรก็ตามการจัดเก็บขอมูลในระดับพื้นดิน
มีคาใชจายสูง และใชเวลานานเพ่ือใหไดขอมูลเปนบริเวณกวาง การสํารวจระดับอากาศ ซ่ึงใชกลองชนิด 
multispectral หรือ hyperspectral และ เครื่อง GPS ติดกับเครื่องบินเพ่ือการเก็บขอมูล เชน ภาพถาย
ออรโธสีเชิงเลข และระดับอวกาศ เชน ดาวเทียมรายละเอียดสูง เชน Quickbird 2 และ IKONOS (ทศนัศว, 2558) 
และ ดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง เชน ดาวเทียม Landsat ไดรับความนิยมในการใชเพ่ือการวิเคราะห
สภาพการใชท่ีดินเนื่องจากสามารถจัดเก็บขอมูลบริเวณกวางไดอยางรวดเร็ว และความถ่ีในการบันทึกภาพ
ข้ึนอยูกับระยะเวลาในการโคจรของดาวเทียมแตละดวงทําใหสามารถเลือกใชขอมูลไดตามชวงเวลาท่ีตองการ 
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3.1.1 ภาพถายออรโธสีเชิงเลข  
ภาพถายออรโธสีเชิงเลขผลิตจากภาพถายทางอากาศสี ซึ่งผานกระบวนการปรับแก

ความผิดเพ้ียนเนื่องจากเรขาคณิตของการถายภาพ และความสูงตางของภูมิประเทศ (relief displacement) 
โดยมีระบบพิกัดอางอิง ผลลัพธท่ีไดคือภาพถายท่ีปรากฏรายละเอียดลักษณะสิ่งปกคลุมภูมิประเทศ ณ เวลา
ท่ีทําการถายภาพไวท้ังหมด มีมาตราสวนและความถูกตอง สามารถวัดพิกัด ทิศทาง ระยะทาง ขนาด และ
รูปรางของวัตถุไดเชนเดียวกับแผนท่ีลายเสน หรือแผนท่ีภูมิประเทศ โครงการจัดทําแผนท่ีเพ่ือบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545 ไดทําการผลิตภาพถายออรโธสีเชิงเลข 
มาตราสวน 1 : 4,000 ครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบท้ังประเทศ ยกเวน บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ยะลา 
ปตตานี นราธิวาส พ้ืนท่ีบางสวนของจังหวัดสงขลาบริเวณแนวชายแดน ไทย-ลาว และบางพ้ืนท่ีท่ีไมสามารถ
จัดทําไดมาตรฐานตามขอกําหนดทางเทคนิคของโครงการฯ (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560) โดยภาพถายแตละภาพ
จะถูกกําหนดชื่อและหมายเลขระวางแผนท่ีเปนไปตามมาตรฐานระวางแผนท่ี 1 : 4,000 ของกรมท่ีดิน 
มี 1 ระวางขนาด 50 x 50 ซ.ม. ครอบคลุมพ้ืนท่ีขนาด 2 x 2 ตารางกิโลเมตร/ระวาง ระบบพิกัดกริด UTM 
พ้ืนหลักฐาน WGS84 ท้ังนี้แผนท่ีภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000 มีความละเอียดจุดภาพ 3 ระดับ 
ไดแก ความละเอียดจุดภาพ 0.50 1 และ 10 เมตร (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560) 

 

 

             ภาพท่ี 6 ตัวอยางภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000 

3.1.2 ภาพถายดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
การใชที ่ดินในประเทศไทยมีการเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมนุษยเปนผู กําหนด

ลักษณะการใชที่ดินวาจะเปนไปในลักษณะใด เชน การทําเกษตรกรรม การกอสรางอาคาร บานเรือน 
หรือการสรางสถานที่พักผอนหยอนใจ เปนตน ขอมูลภาพถายดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
ถูกนํามาใชโดยกรมพัฒนาท่ีดินในการศึกษา และการวิเคราะหการเปลี ่ยนแปลงสภาพการใชที ่ด ิน 
ตลอดจนการจัดทําแผนที่แสดงขอบเขตการใชที่ดินแตละประเภทมาอยางยาวนาน การนําขอมูลจาก
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ดาวเทียมมาใชในการวิเคราะหสภาพท่ีดินสามารถทําไดสองวิธี คือ การแปลดวยสายตา และการใช
คอมพิวเตอรชวย ชุดดาวเทียม LANDSAT ไดเริ่มตนขึ้นและใหบริการขอมูลภาพมาอยางตอเนื่องตั้งแต
พ.ศ. 2515 ดาวเทียมดวงแรกในชุดคือ ERTS-1 (Earth Resources Technology Satellite) ซ่ึงตอมา
เปลี่ยนชื่อเปน LANDSAT 1 และมีการสงดาวเทียมข้ึนทดแทนในชวงเวลาตอมาไดแก LANDSAT 2, 3, 4, 
5, 6 และ 7 โดยประเทศไทยไดเขารวมโครงการ ERTS นี้ ตั้งแตแรกเริ่มใน พ.ศ. 2514 และมีการจัดตั้ง
สถานีรับสัญญาณภาคพ้ืนดินจากดาวเทียมท่ีเขตลาดกระบังใน พ.ศ. 2524 ซ่ึงนับเปนสถานีรับสัญญาณฯ 
แหงแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนับตั้งแต LANDSAT 5 ถูกยิงข้ึนสูอวกาศตั้งแต พ.ศ. 2527 ประเทศไทย
ไดรับประโยชนจากขอมูลภาพเปนอยางมาก โดย LANDSAT 5 ไดรับการออกแบบใหสามารถทํางานในวงโคจรได
อยางนอย 3 ป ไดใหบริการภาพถายท่ีเปนประโยชนตอมนุษยชาติอยางตอเนื่องยาวนานจนไดรับการบันทึกจาก 
Guinness วาเปนดาวเทียมท่ีโคจรปฏิบัติภารกิจยาวนานท่ีสุดถึง 29 ป โคจรรอบโลกมากกวา 150,000 รอบ 
และสงขอมูลภาพพ้ืนท่ัวโลกกลับลงมาใหเราไดใชประโยชนกันมากกวา 2.5 ลานภาพ ในชวงท่ีผานมาดาวเทียม 
LANDSAT 5 เกิดขอขัดของในการทํางานโดยเฉพาะชวงทายของภารกิจ นักวิทยาศาสตรก็ยังสามารถแกไขให
ดาวเทียมกลับมาใชงานดังเดิมไดเสมอ จนกระท่ังอุปกรณถายภาพหลักของดาวเทียมมีปญหาและถูกหยุด
การใชงานลงในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ในท่ีสุดดาวเทียมตองหยุดการทํางานอยางสิ้นเชิงในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2555 (สมพงษ, 2560) 

ดาวเทียม LANDSAT 5 ถูกสงข้ึนสูวงโคจรโดยจรวด McDonald Douglas Delta 3920 
จากฐานทัพอากาศ Vandenberg, California เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2527 โดยดาวเทียม LANDSAT 5 
ซ่ึงบันทึกขอมูลระบบ Thematic Mapper (TM) มีรายละเอียดภาพ 30 เมตร บันทึกขอมูลซํ้า ท่ีเดิมทุก 16 วัน 
ประกอบดวย 7 แบนด ดังนี้ (USGS, 2016) 

แบนด 1 : 0.45 - 0.52 ไมโครเมตร (น้ําเงิน)  
แบนด 2 : 0.52 - 0.60 ไมโครเมตร (เขียว)    
แบนด 3 : 0.60 - 0.69 ไมโครเมตร (แดง)   
แบนด 4 : 0.77 - 0.90 ไมโครเมตร (อินฟราเรดใกล)   
แบนด 5 : 1.55 - 1.75 ไมโครเมตร (อินฟราเรดคลื่นสั้น)   
แบนด 6 : 10.40 - 12.50 ไมโครเมตร (อินฟราเรดความรอน)   
แบนด 7 : 2.08 - 2.35 ไมโครเมตร (อินฟราเรดสะทอน)   
ดาวเทียม LANDSAT 8 เริ่มปฏิบัติการวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ภายใตการบริหาร

จัดการของ USGS โคจรสูงเหนือพ้ืนโลก 705 กิโลเมตร ดาวเทียม LANDSAT 8 มีอุปกรณบันทึกขอมูล 
ระบบ LANDSAT 8 Operational Land Imager (OLI) และ Thermal Infrared Sensor (TIRS) 
ประกอบดวย 11 แบนด ดังนี้ 

แบนด 1 : 0.43 - 0.45 ไมโครเมตร (Coastal Aerosol) รายละเอียดภาพ 30 เมตร 
แบนด 2 : 0.45 - 0.51 ไมโครเมตร (Blue) รายละเอียดภาพ 30 เมตร 
แบนด 3 : 0.53 - 0.59 ไมโครเมตร (Green) รายละเอียดภาพ 30 เมตร 
แบนด 4 : 0.64 - 0.67 ไมโครเมตร (Red) รายละเอียดภาพ 30 เมตร 
แบนด 5 : 0.85 - 0.88 ไมโครเมตร (Near Intreared NIR) รายละเอียดภาพ 30 เมตร 
แบนด 6 : 1.57 - 1.65 ไมโครเมตร(SWIR 1) รายละเอียดภาพ 30 เมตร 
แบนด 7 : 2.11 - 2.29 ไมโครเมตร (SWIR 2) รายละเอียดภาพ 30 เมตร 
แบนด 8 : 0.50 - 0.68 ไมโครเมตร (Panchromatic) รายละเอียดภาพ 15 เมตร 
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แบนด 9 : 1.36 - 1.38 ไมโครเมตร (Cirrus) รายละเอียดภาพ 30 เมตร 
แบนด 10 : 10.60 - 11.19 ไมโครเมตร (Thermal Infrared - TIRS 1) รายละเอียดภาพ 100เมตร 
แบนด 11 : 11.50 - 12.51 ไมโครเมตร (Thermal Intrared - TIRS 2) รายละเอียดภาพ 100 เมตร 
ในการแสดงขอมูลจากดาวเทียมออกมาเปนภาพสีนั้นเปนสิ่งท่ีสําคัญ เพราะการแสดงภาพจาก

ดาวเทียมท่ีอยูในรูปของชวงความแตกตางของสี (Range of different colors) จะชวยในการแปลตีความดวย
สายตาไดดีกวาภาพระดับสีเทา (Tone of gray) เนื่องจากตามปกติสายตาของมนุษยสามารถท่ีจะแยกแยะ
ลําดับชั้นของสี (Shade of color) ไดดีกวาการแยกระดับความเขมของสีเทา โดยปกติขอมูลภาพจาก
ดาวเทียมในแตละชวงคลื่น (แบนด) จะเปนสีขาวดํา (tone of gray) และสามารถนํามาซอนทับกันไดครั้งละ 
3 แบนดใหเกิดเปนเฉดสีตางๆ การผสมขอมูลภาพจากดาวเทียม 3 แบนด ใหเปนภาพสีผสมนั้นข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคท่ีตองการขยายรายละเอียดเฉพาะเรื่องใหชัดเจนสามารถจําแนกหรือมีสีแตกตางจากสิ่งแวดลอม 
(Jensen, 2000) โดยท่ัวไปแลวภาพดาวเทียมสีผสมเท็จมาตรฐาน (Standard False Color Composite) 
ท่ีรูจักกันท่ัวไปคือ การผสมสีใหพืชพรรณปรากฏเปนสีแดง โดยมีหลักการดังนี้คือ การแทนขอมูลดาวเทียมท่ี
บันทึกในชวงคลื่นสีเขียว (green) ในชองแสงสีน้ําเงิน (blue) การแทนขอมูลดาวเทียมที่บันทึกในชวงคลื่น
สีแดง (red) ในชองแสงสีเขียว (green) และการแทนขอมูลดาวเทียมท่ีบันทึกในชวงคลื่นอินฟราเรดใกล 
(near infrared) ในชองแสงสีแดง (red) (จรัณธร, ม.ป.ป.) ตัวอยางของการผสมขอมูลภาพจากดาวเทียม 3 แบนด 
ใหเปนภาพดาวเทียมสผีสมเท็จมาตรฐานของดาวเทียม Landsat แสดงตามตารางท่ี 8 ภาพท่ี 7 และ ภาพท่ี 8  

ตารางท่ี 8 ตัวอยางการผสมแบนดของภาพถาย LANDSAT และคุณสมบัติในการจําแนกวัตถุบนพ้ืนโลก  

การผสมแบนด 
LANDSAT 5TM 

แบบ R G B 

การผสมแบนด 
LANDSAT 8 
แบบ R G B 

คุณสมบัติ 

5 4 1 6 5 2 
จําแนกพ้ืนท่ีเกษตรกรรม: ภาพสีผสมท่ีไดจําแนกพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร ซ่ึงปรากฎเปนสีเหลืองออน 

4 5 1 5 6 2 
จําแนกลักษณะการเจริญเติบโตของพืช สุขภาพพืช 
โดย: ภาพสีผสมท่ีไดชวยในการบรรยายลักษณะของพืช
ในแงของการเจริญเติบโต และความสมบูรณของตนพืช 

4 5 3 5 6 4 
จําแนกลักษณะแผนดินและน้ํา: ภาพสีผสมท่ีไดชวยใน
การจําแนกน้ําใหเห็นเดนชัดข้ึน 

5 4 3 6 5 4 
วิเคราะหพืชพรรณ: ภาพสีผสมท่ีไดชวยในการจําแนก
ชนิดพืช การเจริญเติบโต และความสมบูรณของตนพืช 

ท่ีมา : GIF (2008); Acharya and Yang (2015) 
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ภาพท่ี 7 ตัวอยางภาพถาย LANDSAT 5TM Path 128 Row 50 บันทึกเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2549 
           โดยการผสมสีเท็จ แบบแบนด 4R-5G-3B   

 

 
ภาพท่ี 8 ตัวอยางภาพถาย LANDSAT 8 Path 128 Row 50 บันทึกเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559  
            โดยการผสมสีเท็จ แบบแบนด 5R-6G-4B  
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3.1.3 ภาพดาวเทียมจากโปรแกรมกูเกิลเอิรธ  
โปรแกรมกูเกิลเอิรธเปนโปรแกรมท่ีใชสําหรับการดูภาพถายดาวเทียม พรอมคนหาเสนทาง 

ผังเมือง แผนท่ีการคมนาคม ซ่ึงโปรแกรมนี้จัดเปนสวนหนึ่งในองคประกอบงานดานภูมิสารสนเทศ กูเกิลเอิรธ 
ไดใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียมจากหลายแหลง ซ่ึงสวนใหญเปนบริษัทท่ีทําเก่ียวกับภาพถายดาวเทียม 
การทํางานของกูเกิลเอิรธจะเปนการทํางานแบบ Client-Server โดยสวนท่ีใชควบคุมและแสดงผล เรียกวา
โปรแกรมกูเกิลเอิรธ Client ซ่ึงการใชงานตองตอเชื่อมกับระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือจะไดดึงภาพท่ีอยูบน 
Server ของกูเกิลมาแสดงได โปรแกรมกูเกิลเอิรธไมไดเก็บไฟลภาพแผนท่ีไวในโปรแกรม เพียงแตทําหนาท่ี
อานคาพิกัด ละติจูด ลองจิจูด ท่ีผูใชตองการดูภาพ แลวโปรแกรมจะเชื่อมตอไปยังเซิรฟเวอร เพ่ือทําการ
ดาวนโหลดไฟลภาพแผนท่ีข้ึนมาแสดงอยางทันที นั่นคือหากตองการใชโปรแกรมกูเกิลเอิรธดูภาพถาย
ดาวเทียมจะตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต สําหรับตําแหนงของสถานท่ีท่ีปรากฏในโปรแกรมนั้นจะมีเพียง
หลักๆ เทานั้น เชน ชื่อประเทศ ชื่อเมือง จังหวัด รัฐ สําหรับรายละเอียดสถานท่ีนั้นจะเนนท่ีสหรัฐอเมริกา
เปนหลัก (จีรบุณย, 2557) ปจจุบันภาพดาวเทียมจากโปรแกรมกูเกิลเอิรธสามารถดาวนโหลดไดผานทาง
โปรแกรมดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เชน QGIS เปนตน ทําใหไดภาพดาวเทียมท่ีมีรายละเอียดสูงเพ่ือใช
ประกอบสําหรับการวิเคราะหสภาพการใชท่ีดินดังตัวอยางในภาพท่ี 9 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ตัวอยางภาพถายดาวเทียมจากโปรแกรมกูเกิลเอิรธซ่ึงดาวนโหลดผานโปรแกรม QGIS 
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ดวยเหตุท่ีการใชท่ีดินในประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยมนุษยเปนผูกําหนด
ลักษณะการใชท่ีดินวาจะเปนไปในลักษณะใด เชน การทําเกษตรกรรม การกอสรางอาคาร บานเรือน หรือ
การสรางสถานท่ีพักผอนหยอนใจ เปนตน ดังนั้นขอมูลจากดาวเทียมจึงถูกนํามาใชในการจําแนกและจัดทํา
แผนท่ีการใชท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินโดยใชภาพถายทางอากาศ และภาพถายดาวเทียม โดยกรมพัฒนาท่ีดิน
ไดใชขอมูลภาพภายเหลานี้ในการศึกษา และการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชท่ีดิน ตลอดจนการ
จัดทําแผนท่ีแสดงขอบเขตการใชท่ีดินแตละประเภท เชน ดานการเกษตรซ่ีงสวนใหญใชศึกษาพ้ืนท่ี
เพาะปลูก การเปลี่ยนแปลงบริเวณเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ การประเมินความเสียหายจากศัตรูพืช เปนตน 
การนําขอมูลจากดาวเทียมสามารถนํามาใชในการวิเคราะหสภาพการใชที่ดินสามารถทําไดสองแบบ คือ 
การแปลดวยสายตา และการใชคอมพิวเตอรชวย ทําใหไดผลท่ีดี และเปนท่ีเชื่อถือได ขอมูลท่ีไดทันตอ
เหตุการณ และมีความตอเนื่อง ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชในการวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน เชน 
ดาวเทียม LANDSAT ดาวเทียม SPOT และ ดาวเทียม Theos ท่ีใหขอมูลรายละเอียดสูง จึงเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใชขอมูลจากดาวเทียมยิ่งขึ้น และเนื่องจากมีการถายภาพซํ้าที่เดิมทุกๆ 18 วัน 
ของดาวเทียม LANDSAT และทุกๆ 16 วันของดาวเทียม SPOT ทําใหสามารถเปรียบเทียบความแตกตาง
ของภาพบริเวณเดียว ซ่ึงถายภาพตางวัน และตางฤดูกันได (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, ม.ป.ป.) เชน 
กรมพัฒนาท่ีดินไดนําขอมูลจากดาวเทียม LANDSAT มาใชในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีนาขาว 
การสํารวจพ้ืนท่ีปลูกยางพาราของประเทศไทย การศึกษาความเปนไปไดของการประมาณพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมน้ํามัน 
และการกําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพของการเกษตร ขอมูลจากดาวเทียม มีการเก็บภาพในระบบเชิงตัวเลข
เพ่ือใชแทนวัตถุบนพื้นโลก เก็บเปนแบบแถวจุดภาพ (Arrays of pixel) ซึ่งแตละจุดภาพ (Pixel) 
มีระดับสีเทา และตําแหนงโดยอางจากแถวและคอลัมน คาของจุดภาพ (Pixel value) หรือ จํานวนตัวเลข (Digital 
number) เปนคาท่ีบันทึกไดจากพลังงานท่ีสะทอนจากวัตถุบนพ้ืนโลกไปยังเครื่องตรวจวัดกระบวนการตางๆ 
ในการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลเชิงเลข มีไวเพ่ือชวยใหเกิดประโยชนสูงสุด ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค
ของการนําขอมูลภาพไปใช ขั้นตอนการประมวลผลภาพ ไดแก การเตรียมขอมูลกอนการประมวลผล 
(Pre-processing) ขอมูลดิบท่ีไดจากการถายภาพของดาวเทียมจะตองมาผานกระบวนการท่ีเรียกวา การปรับแก
เชิงคลื่น(Radiometric correction) เพ่ือปรับแกคาของจุดภาพท่ีคลาดเคลื่อนจากการบันทึก ซ่ึงอาจเกิด
จากสัญญาณรบกวนจากชั้นบรรยากาศ เชน หมอก ไอน้ํา สวนการตรวจแกเชิงเรขาคณิต (Geometric 
correction) ใชเพ่ือปรับแกความบิดเบี้ยวเชิงเรขาคณิตท่ีเกิดจากการบันทึกและจากการหมุนของโลก และปรับให
ถูกตองตามตําแหนงท่ีอางอิงบนพ้ืนผิวโลกซ่ึงตองใชจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground Control Points: GCP) 
สําหรับการปรับ และแกไขภาพ การเนนขอมูลภาพ (Image enhancement) เพ่ือปรับเปลี่ยนคาระดับสีเทาของ
จุดภาพ ใหมีขอมูลคาของจุดภาพใหมท่ีมีความคมชัดมากข้ึนเพ่ือใหงายตอการแปลตีความจากภาพ โดยการปรับ
ในแผนภูมิภาพ (Imagehistogram) การประมวลผลภาพ (Image processing) เปนกระบวนการหรือกรรมวิธี
จัดจําแนกคาของจุดภาพลงในชั้นการจําแนกประเภทขอมูล เพ่ือจัดกลุมของจุดภาพใหเปนกลุมหรือชั้นของ
การจําแนก ตามเงื่อนไขที่กําหนด การจําแนกภาพแบงเปน การจําแนกแบบควบคุม (Supervised 
classification) โดยใชการแบงประเภทของการสะทอนชวงคลื่นออกเปนกลุมตัวอยางหลายๆ กลุมแลว
กําหนดใหเปนพ้ืนท่ีของกลุมขอมูลตัวอยาง (Training area) เพ่ือเปนตัวแทนของลักษณะตางๆ ใชสําหรับ
คํานวณคาทางสถิติ เชน คาเฉลี่ยของแตละประเภทขอมูล คาสถิติดังกลาวใชเปนตัวแทนสําหรับการจําแนก
ประเภทของขอมูลการจําแนกภาพแบบนี้ตองใชขอมูลภาคพื้นดินมาชวยสวนการจําแนกภาพอีกแบบ
เรียกวา การจาํแนกแบบไมควบคุม (Unsupervised classification) เปนการจําแนกโดยใชการจําแนก
ประเภทขอมูลจากคาสถิติของการสะทอนของชวงคลื่นของวัตถุตางๆ เรียกวาการจับกลุมของขอมูล 
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(Clustering) การแปลตีความภาพดวยสายตาจากดาวเทียมดวยสายตาตองอาศัยประสบการณ ความรู 
ความเขาใจในลักษณะของพื้นที่ศึกษา และกิจกรรมที่เกิดขึ้น ณ พื้นที่นั้นๆ ในชวงเวลาตางๆ โดยการ
แปลภาพจากดาวเทียม ซ่ึงการแปลตีความ (Interpretation) ดวยสายตาตองอาศัยพ้ืนฐานความรูและความ
เขาใจของผูแปล และการตรวจสอบในภาคสนาม เพ่ือทําแผนท่ีและจัดการสารสนเทศ องคประกอบของ
การแปลตีความภาพดวยสายตา อาจจําเปนตองพิจารณาจากหลายองคประกอบรวมกัน ไดแก สี (color) 
ความเขมของสี (Tone) ขนาด (Size) รูปราง (Shape) เนื้อภาพ (Texture) ความสูง (Height) และ เงา 
(shadow) เปนตน (อมร, 2558) ซึ่งในการจําแนกการใชที่ดินในแตละพื้นที่ สามารถจําแนกจากความ
เขมของสีและสีบนภาพ การใชท่ีดินโดยพิจารณาจากสีบนภาพถายนิยมการผสมสีเท็จแบบตางๆ ซ่ึงทําให
สามารถจําแนกวัตถุบนพ้ืนโลกไดงายข้ึน เชน การผสมแบบเท็จของภาพถายดาวเทียม LANDSAT 8 แบบ
แบนด 5R-6G-4B ทําสีของบริเวณอางเก็บน้ํา (W201) มีสีน้ําเงินเขมซ่ึงเกิดจากการสะทอนแสงของน้ํา ยางพารา 
(A302) มีสีสมสด และพ้ืนท่ีสิ่งปลูกสราง (U201, U301 และ U501) ปรากฏเปนสีขาวเปนตน (ภาพท่ี 10) 
การจําแนกการใชท่ีดินโดยพิจารณาจากขนาด และ รูปราง เชน นาขาว (A101) สามารถจําแนกโดยลักษณะ
แปลงท่ีมีคันนา เม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังหรือออยจะเปนแปลงปลูกท่ีเปนพ้ืนท่ีราบ ถนน (U405) 
มีลักษณะซ่ึงสวนใหญมีลักษณะเปนแนวเสนตรง ยาว และแคบ ขณะท่ีแมน้ํามีลักษณะเปนแนวยาว และแคบ 
แตมีความคดเค้ียวมากกวาถนน เปนตน (ภาพท่ี 11) การจําแนกการใชท่ีดินโดยพิจารณาจากเนื้อภาพ (ภาพท่ี 12) 
โดยพิจารณาถึงความสมํ่าเสมอ และความเรียบของเนื้อภาพ เชน กรณีของการจําแนกปาไมผลัดใบสมบูรณ 
(F101) จะมีสีท่ีสมํ่าเสมอ และเรียบกวาพ้ืนท่ีปาไมผลัดรอสภาพฟนฟู (F100) เปนตน 

 

 
 
     ภาพท่ี 10 การจําแนกการใชท่ีดินโดยพิจารณาจากสีของภาพถาย LANDSAT 8 ซ่ึงผสมสีแบบเท็จ 
                   แบนด 5R-6G-4B  
   
 

อางเก็บนํ้า 

ยางพารา 

พ้ืนท่ีสื่งปลูก
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  ภาพท่ี 11 การจําแนกการใชท่ีดินโดยพิจารณาจากขนาด และ รูปรางของพ้ืนท่ีจากภาพถายออรโธสีเชิงเลข 
 

 

   ภาพท่ี 12 การจําแนกการใชท่ีดินโดยพิจารณาจากเนื้อภาพของพ้ืนท่ีจากภาพดาวเทียม LANDSAT 8 

 

 

ปาสมบูรณ 

ปารอสภาพฟนฟู 

นาขาว แมนํ้า 

ถนน
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3.2 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือวิเคราะหใชท่ีดินและการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดิน 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information Systems: GIS) เปนระบบสารสนเทศ

ท่ีนําเอาขอมูลมารวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะหอยางเปนระบบ สามารถทําการสืบคนขอมูลและปรับปรุงขอมูล 
รวมไปถึงการนําเอาขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหเพ่ือชวยประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ได ขอมูลท่ีนํามา
รวบรวมและจัดเก็บในระบบท่ีสามารถนําไปจัดการและวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial data) โดยขอมูล
เชิงพ้ืนท่ียังมีการเชื่อมโยงเขากับขอมูลลักษณะประจํา (Attribute data) ท่ีใชอธิบายรายละเอียดของ
ปรากฏการณและคุณลักษณะของขอมูลเชิงพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงจะทําใหการนําขอมูลไปใชมีความถูกตองและแมนยํา
มากยิ่งข้ึน (ESRI, 2012) GIS ไดมีการพัฒนาข้ึนเม่ือตนพ.ศ. 2503 ดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีไดพัฒนามาก
ข้ึนเพ่ือชวยจัดเก็บขอมูลปริมาณมากได และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรใหดีข้ึน และในการผลิตแผนท่ีนั้น ความถูกตองแมนยําและสามารถชวยตอบคําถามตางๆ 
ไดนั้น ตองอาศัยทักษะในการฝกฝนและเรียนรู เม่ือมนุษยนําคอมพิวเตอรเขามาผลิตแผนท่ีทําใหการผลิตแผนท่ี
เริ่มเปนระบบมากข้ึน และนอกเหนือไปจากการผลิตแผนท่ีไดสวยงามผานจอแสดงผลแลว มนุษยยังสามารถ
สอบถามขอมูล เชน แหลงท่ีตั้งของสถานท่ีตางๆ และรวมไปถึงการวิเคราะหหาพ้ืนท่ีท่ีถูกผลกระทบหากเกิด
ภัยธรรมชาติ โดยสิ่งท่ีมนุษยคาดการณผานระบบแผนท่ีบนคอมพิวเตอรเปนสวนท่ีชวยในการวางแผนพัฒนา
ชุมชนของตนเองได และสามารถเตรียมการระวังภัยของชุมชนตัวเองไดตอไป ซ่ึงการท่ีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรจะตอบสนองความตองการดังกลาวไดนั้น ระบบคอมพิวเตอรไดมีสวนชวยในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ทําการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห เรียกคนขอมูล และการแสดงผลขอมูล จึงทําใหงายตอ
การคนขอมูล และการประมวลผลขอมูลอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน (สืบพงษ และคณะ, 2551) วัตถุประสงค
ของการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร คือ ใชเปนสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในดานตางๆ เชน 
การวางแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน ขอมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร สามารถตอบคําถามไดวา สถานท่ี และสิ่งตางๆ ท่ีตองการคนหานั้นอยูท่ีไหน และ
เก่ียวของกับสิ่งตางๆ ท่ีอยูขางๆ อยางไร นอกจากนี้ยังชวยบอกใหรูวามีทางเลือกใดบาง แตละทางเลือก
มีลักษณะอยางไรและเปรียบเทียบหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ขอมูลท่ีไดจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนขอมูล
เชิงพ้ืนท่ีซ่ึงสามารถบอกตําแหนงของขอมูลท่ีเราสนใจอางอิงถูกตองกับระบบพิกัดทางภูมิศาสตรบนพ้ืนโลก 
(Geo-referenced data) ซ่ึงระบบสารสนเทศนี้ประกอบดวยขอมูลตางๆ คือ ลักษณะทางกายภาพ สังคม 
ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพของสิ่งท่ีเรากําลังศึกษา นอกจากนี้ยังบอกถึงตําแหนงและเวลาของสิ่งท่ีเรากําลัง
ทําการศึกษา เนื่องจากขอมูลสภาพการใชท่ีดินถูกจัดเก็บท้ังขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial data) ซ่ึงเชื่อมโยงกับ
ขอมูลลักษณะประจํา (Attribute data) ซ่ึงมีขอมูลเปนจํานวนมากและสลับซับซอน ซ่ึงปจจุบันไดมีการพัฒนา
โปรแกรม ทางดาน GIS เปนจํานวนมาก เชน ArcMap และ QGIS เปนตน ซ่ึงโปรแกรมเหลานี้ชวยให
ผูปฏิบัติงานนําเขาขอมูลไดสะดวกข้ึน อีกท้ังมีเครื่องมือมากมาย เชน การคํานวนขนาดพ้ืนท่ี การซอนทับขอมูล 
(Overlay) และการรวมฐานขอมูล (Dissolve) เปนตน (ESRI, 2012) ทําใหสามารถวิเคราะหพ้ืนท่ี และติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนไดสะดวก ถูกตองแมนยํายิ่งข้ึน 

3.3 การประยุกตใชระบบระบุตําแหนงบนพื้น โลก เ พื่อวิ เคราะหการใช ที่ดินและ
การเปล่ียนแปลงการใช ท่ีดิน 

ระบบระบุตําแหนงบนพื้นโลก (Global Positioning System, GPS) คือ ระบบดาวเทียม
นํารองโลก (Global Navigation Satellite System : GNSS) เพื่อระบุขอมูลของตําแหนงและเวลา
โดยอาศัยการคํานวณจากความถ่ีสัญญาณนาฬิกาท่ีสงมาจากตําแหนงของดาวเทียมตางๆ ท่ีโคจรอยูรอบโลก
ทําใหสามารถระบุตําแหนง ณ จุดท่ีสามารถรับสัญญาณไดท่ัวโลกและในทุกสภาพอากาศ รวมถึงสามารถ
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คํานวณความเร็วและทิศทางเพื่อนํามาใชรวมกับแผนที่ในการนําทางได ประกอบไปดวย 3 สวนหลัก 
(El-Rabbany, 2002) คือ 

1) สวนอวกาศ ประกอบดวยเครือขายดาวเทียม ซึ่งปจจุบันมีหลายเครือขาย แตมี 
3 เครือขายหลัก ท่ีนิยมใช ไดแก เครือขายของสหรัฐอเมริกา เครือขายของยุโรป และเครือขายของรัสเซีย 

(1) เครือขายของสหรัฐอเมริกา ชื่อ NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging 
GPS) มีดาวเทียม 28 ดวง ใชงานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเปนตัวสํารอง บริหารงานโดย Department of Defenses 
มีรัศมีวงโคจรจากพ้ืนโลก 20,162.81 กิโลเมตรหรือ 12,600 ไมล ดาวเทียมแตละดวงใชเวลาในการโคจรรอบโลก 
12 ชั่วโมง 

(2) เครือขายของยุโรป ชื่อ Galileo มี 27 ดวง บริหารงานโดย ESA หรือ European 
Satellite Agency จะพรอมใชงานในป 2008 

(3) เครือขายของรัสเซีย ชื่อ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite บริหารโดย 
Russia VKS (Russia Military Space Force) 

ซ่ึงในขณะนี้ภาคประชาชนท่ัวโลกสามารถใชขอมูลจากดาวเทียมของสหรัฐอเมริกา
(NAVSTAR) ไดฟรี เนื่องจากนโยบายสิทธิการเขาถึงขอมูลและขาวสารสําหรับประชาชนของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาจึงเปดใหประชาชนท่ัวไปสามารถใชขอมูลดังกลาวในระดับความแมนยําท่ีไมเปนภัยตอความ
มันคงของรัฐ กลาวคือมีความแมนยําในระดับบวก/ลบ 10 เมตร 

2) สวนควบคุม ประกอบดวยสถานีภาคพ้ืนดิน สถานีใหญอยูท่ี Falcon Air Force Base 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และศูนยควบคุมยอยอีก 5 จุด กระจายไปยังภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวโลก  

3) สวนผูใชงาน ผูใชงานตองมีเครื่องรับสัญญาณท่ีสามารถรับคลื่นและแปรรหัสจาก
ดาวเทียมเพ่ือนํามาประมวลผลใหเหมาะสมกับการใชงานในรูปแบบตางๆ  

การทํางานของระบบ GPS ทํางานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแตละดวง 
โดยสัญญาณดาวเทียมนี้ประกอบไปดวยขอมูลท่ีระบุตําแหนงและเวลาขณะสงสัญญาณ ตัวเครื่องรับ
สัญญาณ GPS จะตองประมวลผลความแตกตางของเวลาในการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริง ณ ปจจุบันเพ่ือ
แปลเปนระยะทางระหวางเครื่องรับสัญญาณกับดาวเทียมแตละดวง ซ่ึงไดระบุมีตําแหนงของดาวเทียมมากับ
สัญญาณดังกลาวขางตนเพ่ือใหเกิดความแมนยํา ในการคนหาตําแหนงดวยดาวเทียม ตองมีดาวเทียมอยาง
นอย 4 ดวง เพ่ือบอกตําแหนงบนผิวโลก ซ่ึงระยะหางจากดาวเทียมท้ัง 3 กับเครื่อง GPS จะสามารถระบุ
ตําแหนงบนผิวโลกได หากพ้ืนโลกอยูในแนวระนาบแตในความเปนจริงพ้ืนโลกมีความโคงเนื่องจากสัณฐาน
ของโลกมีลักษณะกลม ดังนั้นดาวเทียมดวงท่ี 4 จะทําใหสามารถคํานวณเรื่องความสูงเพ่ือทําใหไดตําแหนงท่ี
ถูกตองมากข้ึน นอกจากนี้ความแมนยําของการระบุตําแหนงนั้นข้ึนอยูกับตําแหนงของดาวเทียมแตละดวง 
กลาวคือ ถาระยะหางระหวางดาวเทียมท่ีใชงานอยูหางกันยอมใหคาท่ีแมนยํากวาท่ีอยูใกลกัน และยิ่งมี
จํานวนดาวเทียมท่ีรับสัญญาณไดมากก็ยิ่งใหความแมนยํามากข้ึน ความแปรปรวนของชั้นบรรยากาศชั้น
บรรยากาศประกอบดวยประจุไฟฟา ความชื้น อุณหภูมิ และความหนาแนนท่ีแปรปรวนตลอดเวลา คลื่นเม่ือ
ตกกระทบ กับวัตถุตางๆ จะเกิดการหักเหทําใหสัญญาณท่ีไดออนลง และสิ่งแวดลอมในบริเวณรับสัญญาณเชน
มีการบดบังจากกระจก ละอองน้ํา ใบไม จะมีผลตอคาความถูกตองของความแมนยํา เนื่องจากถาสัญญาณ
จากดาวเทียมมีการหักเหก็จะทําใหคาท่ีคํานวณไดจากเครื่องรับสัญญาณเพ้ียนไป และสุดทายก็คือประสิทธิภาพ
ของเครื่องรับสัญญาณวามีความไวในการรับสัญญาณแคไหนและความเร็วในการประมวณผลดวยการวัด
ระยะหางระหวางดาวเทียมกับเครื่องรับทําไดโดยใชสูตรคํานวณ ระยะทาง = ความเร็ว x ระยะเวลา วัดระยะเวลาท่ี
คลื่นวิทยุสงจากดาวเทียมมายังเครื่องรับ GPS คูณดวยความเร็วของคลื่นวิทยุจะเทากับระยะทางท่ีเครื่องรับ 
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อยูหางจากดาวเทียม โดยเวลาที่วัดไดมาจากนาฬิกาของดาวเทียมที่มีความแมนยําสูงมีความละเอียดถึง
นาโนวินาที และมีการสอบทวนสมํ่าเสมอ กับสถานีภาคพ้ืนดิน องคประกอบสุดทายก็คือตําแหนงของ
ดาวเทียมแตละดวงในขณะท่ีสงสัญญาณมาวาอยูท่ีใด (Almanac) มายังเครื่องรับ GPS โดยวงโคจรของ
ดาวเทียมไดถูกกําหนดไวลวงหนาแลวเม่ือถูกสงข้ึนสูอวกาศ สถานีควบคุมจะคอยตรวจสอบการโคจรของ
ดาวเทียมอยูตลอดเวลาเพ่ือทวนสอบความถูกตอง ระบบดาวเทียมนําทางโลกจะรับสัญญาณจากดาวเทียม
เพ่ือหาตําแหนง ณ จุดใดๆ บนโลกอางอิงกับระบบพิกัดทางภูมิศาสตร ไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมจํากัดสภาพ
อากาศแตอยางใด จึงนับไดวาเปนระบบนําทางท่ีดีในปจจุบัน ระบบดาวเทียมนําทางโลกทํางานไดโดยอาศัย
การรับสัญญาณจากดาวเทียมอยางนอย 3 ดวง ซ่ึงสามารถคํานวณตําแหนงท่ีอยูในแบบ 2 มิติ คือ เฉพาะคา
ในแนวราบ และหากระบบดาวเทียมนําทางโลกรับดาวเทียมได 4 ดวงข้ึนไป จะทราบตําแหนงท่ีอยูในแบบ 3 มิต ิ
คือ ตําแหนง และความสูง (อมร, 2558; El-Rabbany, 2002) ในการวิเคราะหสภาพการใชที่ดินและ
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดใชประโยชนจากระบบระบุตําแหนงบนพื้นโลกเพื่อใชในการนําทาง และ
จับพิกัดเพ่ือระบุตําแหนงของพ้ืนท่ีขณะออกปฏิบัติงานสํารวจภาคสนาม 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

4.1 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556 
จากฐานขอมูลของกลุมวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

ซ่ึงไดทําการสํารวจและจัดทําแผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี มาตราสวน 1 : 25,000 ใน พ.ศ. 2549 
และ พ.ศ. 2556 สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดิน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556 ซ่ึงแสดงในตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 สภาพการใชท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556  

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 

เนื้อท่ี (ไร) รอยละ เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 

U พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง  158,900   5.34   244,173   8.20  

U101 ตัวเมืองและยานการคา  3,996   0.14   6,262   0.21  

U200 หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง  1,581   0.05   1,921   0.06  

U201 หมูบานบนพ้ืนราบ  96,823   3.25   156,932   5.27  

U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ  19,706   0.66   33,564   1.13  

U402 สถานีรถไฟ  6  -  6  - 

U405 ถนน  8,076   0.27   9,675   0.33  

U500 โรงงานอุตสาหกรรมราง  125  -  307   0.01  

U501 นิคมอุตสาหกรรม  4,857   0.17   8,222   0.28  

U502 โรงงานอุตสาหกรรม  17,810   0.60   18,836   0.63  

U503 
ลานตากและแหลงรับซ้ือทาง
การเกษตร 

 141  -  1,551   0.05  

U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  2,754   0.10   2,611   0.09  

U602 รีสอรท,โรงแรม,เกสตเฮาส  1,015   0.03   1,551   0.05  

U603 สุสาน ปาชา  671   0.02   1,184   0.04  

U605 สถานีบริการน้ํามัน - -  17  - 

U701 สนามกอลฟ  1,339   0.05   1,573   0.05  
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ตารางท่ี 9 สภาพการใชท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 

เนื้อท่ี (ไร) รอยละ เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 

A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,648,146 55.37 1,586,640 53.31 

A1 นาขาว 703,890 23.65 644,980 21.67 

A100 นาราง  31,539   1.06   12,556   0.42  

A101 นาขาว  672,351   22.59   632,424   21.25  

A2 พืชไร 433,307 14.56 305,708 10.27 

A200 ไรราง  4,285   0.14   1,508   0.05  

A201 พืชไรผสม  70,368   2.37  - - 

A202 ขาวโพด  13,568   0.46   1,525   0.05  

A203 ออย  30,366   1.02   52,366   1.76  

A204 มันสําปะหลัง  314,477   10.57   249,750   8.39  

A205 สับปะรด  60  
 

 49  - 

A208 ถ่ัวเขียว  38  - - - 

A220 แตงโม  60  -  374   0.02  

A222 ขิง  82  - - - 

A228 ทานตะวัน  3  -  136  - 

A3 ไมยืนตน 226,420 7.61 429,180 14.42 

A300 ไมยืนตน/เสื่อมโทรม - -  49  - 

A301 ไมยืนตนผสม  17,758   0.60  1,074   0.04  

A302 ยางพารา  4,248   0.14   54,611   1.83  

A303 ปาลมน้ํามัน  376   0.01   15,351   0.52  

A304 ยูคาลิปตัส  175,275   5.89   311,258   10.46  

A305 สัก  3,106   0.11   5,818   0.20  

A306 สะเดา  234   0.01   286   0.01  

A307 สนประดิพัทธ 101  -  183   0.01  

A308 กระถิน  104  -  273   0.01  

A314 หมอน  23  - - - 

A315 ไผปลูกเพ่ือการคา  24,886   0.84   38,238   1.28  

A319 ตีนเปด - -  129  - 

A322 กฤษณา  234   0.01   1,593   0.05  

A323 ตะกู  75  -  317   0.01  
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ตารางท่ี 9 สภาพการใชท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 

เนื้อท่ี (ไร) รอยละ เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 

A4 ไมผล 165,967 5.58 76,257 2.56 

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม  691   0.03   2,498   0.08  

A401 ไมผลผสม  149,241   5.02   29,639   1.00  

A402 สม  966   0.03   557   0.02  

A403 ทุเรียน  146   0.01   1,007   0.03  

A404 เงาะ  330   0.01   647   0.02  

A405 มะพราว  45  -  390   0.01  

A406 ลิ้นจี่  165   0.01   197   0.01  

A407 มะมวง  7,030   0.24   19,810   0.67  

A408 มะมวงหิมพานต  908   0.03   5,330   0.18  

A411 กลวย  91  -  466   0.02  

A412 มะขาม  76  -  487   0.02  

A413 ลําไย  42  -  553   0.02  

A414 ฝรั่ง - -  11  - 

A415 มะละกอ  75  -  954   0.03  

A416 ขนุน  579   0.02   2,298   0.08  

A417 กระทอน  631   0.02   4,434   0.15  

A418 ชมพู  248   0.01   9  - 

A419 มังคุด  2,134   0.07   1,346   0.05  

A420 ลางสาด ลองกอง  101  -  153   0.01  

A422 มะนาว  131  -  441   0.01  

A426 แกวมังกร  40  -  78  - 

A427 สมโอ  2,290  0.08  4,810   0.16  

A429 มะปราง มะยงชิด  4  -  93  - 

A430 มะไฟ ละไม  3  -  49  - 

A5 พืชสวน 18,447 0.62 11,108 0.37 

A500 พืชสวนราง/เสื่อมโทรม  4  -  63  - 

A502 พืชผัก  1,741   0.06   943   0.03  

A503 ไมดอก ไมประดับ  16,688  
 

 10,006   0.34  

A505 พริกไทย  14  - - - 

A512 แคนตาลูป - -  96  - 
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ตารางท่ี 9 สภาพการใชท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 

เนื้อท่ี (ไร) รอยละ เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 

A7 
ทุงหญาเล้ียงสัตวและโรงเรือน

เล้ียงสัตว 
11,441 0.38 15,158 0.51 

A700 โรงเรือนราง  91  -  1,002   0.03  

A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว  203   0.01   473  0,02 

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา  200   0.01   378   0.01  

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก  9,792   0.32   11,438   0.39  

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 1,155 0.04 1,867 0.06 

A8 พืชน้ํา 208 - 447 0.02 

A802 กก  37  -  59  - 

A803 บัว  47  -  81  - 

A806 ผักบุง  13  -  127   0.01  

A807 ผักกะเฉด  111  -  180   0.01  

A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 88,225 2.96 103,802 3.49 

A900 สถานท่ีเพาะเลื้ยงสัตวน้ําราง  8,211   0.28   7,857   0.26  

A901 สถานท่ีเพาะเลื้ยงสัตวน้ําผสม  35,286   1.18   225   0.01  

A902 สถานท่ีเพาะเลื้ยงปลา  23,193   0.78   77,543   2.61  

A903 สถานท่ีเพาะเลื้ยงกุง  21,535   0.72   18,177   0.61  

F พ้ืนท่ีปาไม 899,142 30.21 880,814 29.59 

F100 
ปาไมผลัดใบ 
รอสภาพฟนฟู 

 73,770   2.48   74,012   2.48  

F101 ปาไมผลัดใบสมบูรณ  782,485   26.29   783,532   26.32  

F200 
ปาผลัดใบ 
รอสภาพฟนฟู 

 3,039   0.10  - - 

F201 ปาผลัดใบสมบูรณ  16,227   0.55   220   0.01  

F501 ปาปลูกสมบูรณ  23,621   0.79   23,050   0.78  

W พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 46,862 1.57 67,940 2.28 

W101 แมน้ํา ลําหวย   ลําคลอง  31,781   1.07   39,416   1.32  

W102 หนอง  บึง ทะเลสาบ  2,903   0.09   6,016   0.02  

W201 อางเก็บน้ํา  5,655   0.19   8,391   0.28  

W202 บอน้ําในไรนา  5,952   0.20   11,891   0.40  

W203 คลองชลประทาน  571   0.02   2,226   0.08  
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ตารางท่ี 9 สภาพการใชท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2556 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 

เนื้อท่ี (ไร) รอยละ เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 

M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 223,426 7.51 196,909 6.62 

M101 ทุงหญาธรรมชาติ  91,430   3.07   84,739   2.85  

M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ  105,662   3.55   89,448   3.01  

M201 พ้ืนท่ีลุม  16,025   0.54   9,498   0.32  

M300 เหมืองเกา บอขุดเกา  4,212   0.14   4,922   0.17  

M302 บอลูกรัง  5,253   0.18   7,406   0.25  

M303 บอทราย - -  18  - 

M304 บอดิน  33  -  114  - 

M405 พ้ืนท่ีถม  790   0.03   740   0.02  

M701 ท่ีท้ิงขยะ  21  -  24  - 

รวม 2,976,476  100.00  2,976,476  100.00  

4.1.1 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549  
จากฐานขอมูลการสํารวจสภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 จังหวัดปราจีนบุรี 

มีเนื้อท่ีท้ังหมด 2,976,476 ไร แบงประเภทการใชท่ีดินหลักไดเปน 5 กลุม ไดแก พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) 
เนื้อท่ี 158,900 ไร หรือรอยละ 5.34 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) เนื้อท่ี 1,648,146 ไร หรือรอยละ 
55.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F) เนื้อท่ี 899,142 ไร หรือรอยละ 30.21 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีแหลงน้ํา (W) 
เนื้อท่ี 46,862 ไร หรือรอยละ 1.57 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) เนื้อท่ี 223,426 ไร หรือ รอยละ 
7.51 ของเนื้อท่ีจังหวัด (ภาพท่ี 13)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 13  แผนภูมิแสดงการใชท่ีดิน 5 ประเภทหลัก จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 
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ท้ังนี้แผนท่ีสภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 แสดงตามภาพท่ี 14 และการใชท่ีดิน
แตและประเภท มีรายละเอียดดังนี้ 

1) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) ของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 มีเนื้อท่ี 158,900 ไร 
หรือรอยละ 5.34 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 3,996 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด พบบริเวณ 
ตัวอําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอบานสราง อําเภอศรีมโหสถ อําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอประจันตคาม และ
อําเภอนาดี  

(2) หมูบาน (U2) มีเนื้อท่ี 98,404 ไร หรือรอยละ 3.30 ของเนื้อที่จังหวัด จําแนกยอยได 
2 ประเภท คือ หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง (U200) มีเนื้อท่ี 1,581 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด และ 
หมูบานบนพ้ืนราบ (U201) มีเนื้อท่ี 96,823 ไร หรือรอยละ 3.25 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

(3) สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ (U3) มีเนื้อท่ี 19,706 ไร หรือรอยละ 0.66 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
จังหวัดปราจีนบุร ีเปนจังหวัดที่ไดร ับการสนับสนุนใหพัฒนาจากภาครัฐอยางตอเนื ่อง เพื ่อใหเปน
ศูนยกลางท้ังทางดาน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจการคา และการคมนาคม เปนตน ดังนั้นจึงมีสถานท่ี
ราชการและสถาบันตางๆ มากมาย โดยสถานท่ีราชการท่ีสําคัญ ไดแก ศูนยราชการจังหวัด มณฑลทหารบกท่ี 12 
คายจักรพงษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โรงพยาบาลอภัยภูเบศร และโบราณสถานตางๆ เปนตน 

(4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อท่ี 8,082 ไร หรือรอยละ 0.27 ของเนื้อท่ีจังหวัด เนื่องจาก
จังหวัดปราจีนบุรีเปนจังหวัดท่ีระบบคมนาคมทางบกท่ีดีเนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีขอบเขตตอเนื่องกับหลาย
จังหวัดของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเสนทางของจังหวัดสามารถ
เชื่อมโยงไปยังประเทศกัมพูชา ทําใหมีสถานีคมนาคมและถนนมากมาย ซ่ึงสถานีคมนาคม (U4) สามารถแยกยอย 
ไดแก สถานีรถไฟ มีเนื้อท่ี 6 ไร และ ถนน เนื้อท่ี 8,076 ไร  

(5) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อรวม 22,933 ไร หรือรอยละ 0.77 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สามารถแยกเปนประเภทตางๆ ไดแก โรงงานอุตสาหกรรมราง 125 ไร นิคมอุตสาหกรรม 4,857 ไร หรือ
รอยละ 0.17 ของเนื้อที่จังหวัด โรงงานอุตสาหกรรม 17,810 ไร หรือรอยละ 0.60 ของเนื้อที่จังหวัด 
ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร 141 ไร  

(6) สิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ (U6) มีเนื้อท่ีรวม 4,440 ไร หรือรอยละ 0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
แบงเปน พ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ (U601) 2,754 ไร หรือรอยละ 0.10 ของเนื้อท่ีจังหวัด รีสอรท, โรงแรม และ 
เกสตเฮาส (U602) 1,015 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด สุสานและปาชา (U603) 671 ไร หรือรอยละ 
0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

(7) สนามกอลฟ (U701) มีเนื้อท่ี 1,339 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวดั 
2) พื้นที่เกษตรกรรม (A) มีเนื้อที่ 1,648,146 ไร หรือรอยละ 55.37 ของเนื้อที่จังหวัด 

ซ่ึงเปนประเภทการใชท่ีดินมากท่ีสุดของจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 703,890 ไร หรือรอยละ 23.65 ของเนื้อท่ีจังหวัด ซ่ึงแบงเปน 

นาราง 31,539 ไร หรือรอยละ 1.06 ของเนื้อที่จังหวัด และ นาขาว 642,351 ไร หรือรอยละ 22.59 
ของเนื้อท่ีจังหวัด  

(2) พืชไร (A2) มีเนื้อที่รวม 433,307 ไร หรือรอยละ 14.56 ของเนื้อที่จังหวัด แบงเปน 
ไรราง 4,285 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด พืชไรผสม 70,368 ไร หรือรอยละ 2.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ขาวโพด 13,568 ไร หรือรอยละ 0.46 ของเนื้อท่ีจังหวัด ออย 30,366 ไร หรือรอยละ 1.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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มันสําปะหลัง 314,447 ไร หรือรอยละ 10.57 ของเนื้อท่ีจังหวัด สัปปะรด 60 ไร ถ่ัวเขียว 38 ไร แตงโม 60 ไร 
ขิง 82 ไร และทานตะวัน 3 ไร  

(3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อที่ 226,420 ไร หรือรอยละ 7.61 ของเนื้อที่จังหวัด แบงเปน 
ไมยืนตนผสม 17,758 ไร หรือรอยละ 0.60 ของเนื้อท่ีจังหวัด ยางพารา 4,248 ไร หรือรอยละ 0.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ปาลมน้ํามัน 376 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ยูคาลิปตัส 175,275 ไร หรือรอยละ 5.89 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สัก 3,106 ไร หรือรอยละ 0.1 ของเนื้อที่จังหวัด สะเดา 234 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด 
สนประดิพัทธ  101 ไร กระถิน 104 ไร หมอน 23 ไร ไผปลูกเพ่ือการคา 24,886 ไร หรือรอยละ 0.84 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
กฤษณา 234 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด และตะกู 75 ไร  

(4) พ้ืนท่ีปลูกไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 165,967 ไร หรือรอยละ 5.58 ของเนื้อท่ีจังหวัด แบงเปน 
ไมผลรางหรือเสื่อมโทรม 691 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไมผลผสม 149,241 ไร หรือรอยละ 
5.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด สม 966 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด ทุเรียน 146 ไร หรือรอยละ 0.01 
ของเนื้อที่จังหวัด เงาะ 330 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด มะพราว 45 ไร ลิ้นจี่ 165 ไร หรือ
รอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด มะมวง 7,030 ไร หรือรอยละ 0.24 ของเนื้อท่ีจังหวัด มะมวงหิมพานต 908 ไร 
หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด กลวย 91 ไร มะขาม 76 ไร ลําไย 42 ไร มะละกอ 75 ไร ขนุน 579 ไร 
หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด กระทอน 631 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ชมพู 248 ไร 
หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด มะนาว 131 ไร มังคุด 2,134 ไร หรือรอยละ 0.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด
ลางสาดและลองกอง 101 ไร มะนาว 131 ไร แกวมังกร 40 ไร สมโอ 2,290 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
มังคุด 2,134 ไร หรือรอยละ 0.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด มะปรางและมะยงชิด 4 ไร มะไฟและละไม 3 ไร 

(5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 18,447 ไร หรือรอยละ 0.62 ของเนื้อท่ีจังหวัด แบงเปน พืชสวนราง
หรือเสื่อมโทรม 4 ไร พืชผัก 1,741 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไมดอกและไมประดับ 16,688 ไร 
และพริกไทย 14 ไร  

(6) ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 11,441 ไร หรือรอยละ 0.38 เนื้อท่ีจังหวัด 
แบงเปน โรงเรือนราง 91 ไร  ทุงหญาเลี้ยงสัตว 203 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด โรงเรือนเลี้ยงโค 
กระบือ และมา 200 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 9,792 ไร หรือรอยละ 
0.32 ของเนื้อท่ีจังหวัด และโรงเรือนเลี้ยงสุกร 1,155 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

(7) พืชน้ํา (A8) มีเนื้อท่ี 208 ไร เนื้อท่ีจังหวัด โดยแบงเปนพ้ืนท่ีปลูกกก 37 ไร บัว 47 ไร 
ผักบุง 13 ไร และผักกะเฉด 111 ไร  

(8) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 88,225 ไร หรือรอยละ 2.96 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
โดยแบงเปนสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง 8,211 ไร หรือรอยละ 0.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด สถานท่ีเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําผสม 35,286 ไร หรือรอยละ 1.18 ของเนื้อที่จังหวัด สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 23,193 ไร หรือ
รอยละ 0.78 ของเนื้อท่ีจังหวัด และสถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 21,535 ไร หรือรอยละ 0.72 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

3) พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 899,142 ไร หรือรอยละ 30.21 ของเนื้อท่ีจังหวัด แบงเปน  
(1) ปาสมบูรณ  มี เนื้อ ท่ี  822,333 ไร  หรือรอยละ 27.63 ของเนื้อ ท่ีจั งหวัด 

ประกอบดวย ปาไมผลัดใบสมบูรณ (F101) และ ปาผลัดใบสมบูรณ (F201) 
(2) ปารอสภาพฟนฟู (F) มีเนื้อท่ี 76,809 ไร หรือรอยละ 2.58 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ประกอบดวย ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู (F100) และ ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู (F200)  
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4) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 46,862 ไร หรือรอยละ 1.57 ของเนื้อท่ีจังหวัด แบงเปน 
(1) แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง มีเนื้อท่ี 31,781 ไร หรือรอยละ 1.07 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
(2) หนอง บึง ทะเลสาบ มีเนื้อท่ี 2,903 ไร หรือรอยละ 0.09 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
(3) อางเก็บน้ํา มีเนื้อท่ี 5,655 ไร หรือรอยละ 0.19 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
(4) บอน้ําในไรนา มีเนื้อท่ี 5,952 ไร หรือรอยละ 0.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
(5) คลองชลประทาน มีเนื้อท่ี 571 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

5) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 223,426 ไร หรือรอยละ 7.51 ของเนื้อท่ีจังหวัด แบงเปน 
(1) พ้ืนท่ีลุม มีเนื้อท่ี 16,025 ไร หรือรอยละ 0.54 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
(2) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เชน ทุงหญา ไมละเมาะ เหมืองเกา และบอลูกรัง เปนตน มีเนื้อท่ี 

207,401 ไร หรือรอยละ 6.97 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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ภาพท่ี 14 แผนท่ีสภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 
            ดัดแปลงจาก : ฐานขอมูลกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2549  
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4.1.2 สภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2556 
จากฐานขอมูลการสํารวจสภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2556 จังหวัดปราจีนบุรีมี

เนื้อท่ีท้ังหมด 2,976,476 ไร แบงประเภทการใชท่ีดินหลักออกไดเปน 5 กลุม ไดแก พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) 
เนื้อท่ี 244,173 ไร หรือ รอยละ 8.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) เนื้อท่ี 1,586,640 ไร หรือ
รอยละ 53.31 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F) เนื้อท่ี 880,814 ไร หรือรอยละ 29.59 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
พ้ืนท่ีแหลงน้ํา (W) เนื้อท่ี 67,940 ไร หรือรอยละ 2.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) เนื้อท่ี 
196,909 ไร หรือ รอยละ 6.62 ของเนื้อท่ีจังหวัด (ภาพท่ี 15)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ภาพท่ี  15  แผนภูมิแสดงการใชท่ีดิน 5 ประเภทหลัก จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2556 

ทั้งนี้แผนที่สภาพการใชที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2556 แสดงตามภาพที่ 16 และการใชที่ดิน
แตละประเภทตางๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อที่ 244,173 ไร หรือรอยละ 8.20 ของเนื้อที่จังหวัด 
ซ่ึงประกอบดวย  

(1) ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 6,292 ไร หรือ รอยละ 0.21 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย ตัวอําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอบานสราง อําเภอศรีมโหสถ อําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอประจันตคาม 
และอําเภอนาดี  

(2) หมูบาน (U2) มีเนื้อท่ี 158,853 ไร หรือรอยละ 5.33 ของเนื้อท่ีจังหวัด การใชท่ีดินประเภท
หมูบานในจังหวัดปราจีนบุรีจําแนกยอยไดเปน 2 ประเภท คือ หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง (U200) มีเนื้อท่ี 
1,921 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด และ หมูบานบนพ้ืนราบ (U201) มีเนื้อท่ี 156,932 ไร หรือ
รอยละ 5.27 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

(3) สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ (U3) มีเนื้อท่ี 33,564 ไร หรือรอยละ 1.13 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
(4) สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อท่ี 9,681 ไร หรือรอยละ 0.33 ของเนื้อท่ีจังหวัด แบงเปน สถานีรถไฟ 

เนื้อท่ี 6 ไร และถนน เนื้อท่ี 9,675 ไร หรือรอยละ 0.33 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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(5) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (U5) มีเนื้อท่ีรวม 28,916 ไร หรือรอยละ 0.97 ของเนื้อท่ีจังหวัด แบงเปน 
โรงงานอุตสาหกรรมราง 307 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด นิคมอุตสาหกรรม 8,222 ไร หรือ
รอยละ 0.28 ของเนื้อที่จังหวัด โรงงานอุตสาหกรรม 18,836 ไร หรือรอยละ 0.63 ของเนื้อที่จังหวัด 
ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร 1,551 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด ซ่ึงพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
สวนใหญตั้งอยูในอําเภอศรีมหาโพธิ ซ่ึงเปนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหรรม 304 และอําเภอกบินทรบุรีซ่ึงเปนท่ีตั้ง
ของนิคมอุตสาหกรรมกบินทรบุรี 

(6) พื้นที่อื่นๆ (U6) จังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่ประเภทอื่นๆ รวม 5,363 ไร หรือรอยละ 0.18 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ซ่ึงสามารถแยกยอยไดเปนพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ (U601) 2,611 ไร หรือรอยละ 0.09 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
รีสอรท,โรงแรม,เกสตเฮาส (U602) 1,551 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด สุสานและปาชา (U603) 
1,184 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ีจังหวัด สถานีบริการน้ํามัน (U605) 17 ไร เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรี
ยังเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญท้ังการทองเท่ียวทางธรรมชาติ และการศึกษาวัฒนธรรม ทําใหพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ 
รีสอรท โรงแรม และเกสตเฮาส กระจายตัวอยูท่ัวท้ังจังหวัด แตอยางไรก็ตามมีมากในเขตอําเภอนาดี และ
อําเภอเมืองปราจีนบุรีเนื่องจากเปนท่ีต้ังของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
อุทยานแหงชาติทับลาน และแกงหินเพิง เปนตน 

(7) สนามกอลฟ (U701) มีเนื้อท่ี 1,573 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
2) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,586,640 ไร หรือรอยละ 53.31 ของเนื้อท่ีจังหวัด ซ่ึงเปนประเภท

การใชท่ีดินมากท่ีสุดของจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) พ้ืนท่ีนา (A1) มีเนื้อท่ี 644,980 ไร หรือรอยละ 21.67 ของเนื้อท่ีจังหวัด ซ่ึงแบงเปน นาราง 

12,556 ไร หรือรอยละ 0.42 ของเนื้อท่ีจังหวัด และ นาขาว 632,424 ไร หรือรอยละ 21.25 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
(2) พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 305,708 ไร หรือรอยละ 10.27 ของเนื้อท่ีจังหวัด แบงเปน ไรราง 1,508 ไร 

หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด ขาวโพด 1,525 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด ออย 52,366 ไร 
หรือรอยละ 1.76 ของเนื้อท่ีจังหวัด มันสําปะหลัง 249,750 ไร หรือรอยละ 8.39 ของเนื้อท่ีจังหวัด แตงโม 374 ไร 
หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด สัปปะรด 49 ไร ทานตะวัน 136 ไร  

(3) ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 429,180 ไร หรือรอยละ 14.42 ของเนื้อที่จังหวัด แบงเปนพื้นท่ี
ไมยืนตน หรือ เสื่อมโทรม 49 ไร ไมยืนตนผสม 1,074 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ยางพารา 
54,611 ไร หรือรอยละ 1.83 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปาลมน้ํามัน 15,351 ไร หรือรอยละ 0.52 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ยูคาลิปตัส 311,258 ไร หรือรอยละ 10.46 ของเนื้อท่ีจังหวัด สัก 5,818 ไร หรือรอยละ 0.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
สะเดา 286 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด สนประดิพัทธ 183 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
กระถิน 273 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไผปลูกเพ่ือการคา 38,238 ไร หรือรอยละ 1.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ตีนเปด 129 ไร กฤษณา 1,593 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตะกู 317 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

(4) พ้ืนท่ีปลูกไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 76,257 ไร หรือรอยละ 2.56 ของเนื้อท่ีจังหวัด แบงเปนไมผลราง 
หรือเสื่อมโทรม 2,498 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด ไมผลผสม 29,639 ไร หรือรอยละ 1.00 
ของเนื้อท่ีจังหวัด สม 557 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ทุเรียน 1,007 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
เงาะ 647 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด มะพราว 390 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ลิ้นจี่ 
197 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด มะมวง 19,810 ไร หรือรอยละ 0.67 ของเนื้อท่ีจังหวัด มะมวงหิมพานต 
5,330 ไร หรือรอยละ 0.18 ของเนื้อท่ีจังหวัด กลวย 466 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ขนุน 2,298 ไร 
หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด กระทอน 4,434 ไร หรือรอยละ 0.15 ของเนื้อท่ีจังหวัด มังคุด 1,346 ไร 
หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด มะขาม 487 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ลําไย 553 ไร หรือ
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รอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด มะละกอ 954 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด มะนาว 441 ไร หรือ
รอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด สมโอ 4,810 ไร หรือรอยละ 0.16 ของเนื ้อที่จ ังหวัด ลางสาด และ 
ลองกอง 153 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ชมพู 9 ไร แกวมังกร 78 ไร มะปราง มะยงชิด 93 ไร 
และ มะไฟ ละไม 49 ไร  

(5) พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 11,108 ไร หรือรอยละ 0.37 ของเนื้อท่ีจังหวัด แบงเปน พืชสวนราง 
หรือเสื่อมโทรม 63 ไร พืชผัก 943 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไมดอก ไมประดับ 10,006 ไร 
หรือรอยละ 0.34 ของเนื้อท่ีจังหวัด และ แคนตาลูป 96 ไร  

(6) ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 15,158 ไร หรือรอยละ 0.51 เนื้อท่ีจังหวัด 
แบงเปน โรงเรือนราง 1,002 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด ทุงหญาเลี้ยงสัตว 473 ไร หรือรอยละ 
0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 378 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 11,438 ไร หรือรอยละ 0.39 ของเนื้อที่จังหวัด โรงเรือนเลี้ยงสุกร 1,867 ไร 
หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

(7) พืชน้ํา (A8) มีเนื้อท่ี 447 ไร หรือรอยละ 0.02 เนื้อท่ีจังหวัด แบงเปน พ้ืนท่ีปลูกผักกะเฉด 
180 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด ผักบุง 127 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด บัว 81 ไร 
และ กก 59 ไร 

(8) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 103,802 ไร หรือรอยละ 3.49 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
แบงเปน สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง 7,857 ไร หรือรอยละ 0.26 ของเนื้อท่ีจังหวัด สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ผสม 225 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําปลา 77,543 ไร หรือรอยละ 
2.61 ของเนื้อท่ีจังหวัด สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 18,177 ไร หรือรอยละ 0.61 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

3) พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 880,814 ไร หรือรอยละ 29.59 ของเนื้อท่ีจังหวัด แบงเปน  
(1) ปาสมบูรณ (F) มีเนื้อที่ 806,802 ไร หรือรอยละ 27.11 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบดวย 

ปาไมผลัดใบสมบูรณ (F101) และ ปาผลัดใบสมบูรณ (F201)  
(2) ปารอสภาพฟนฟู (F) มีเนื้อท่ี 74,012 ไร หรือรอยละ 2.48 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย 

ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู (F100) และ ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู (F200)  
4) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 67,940 ไร หรือรอยละ 2.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด แบงเปน 

(1) แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง มีเนื้อท่ี 39,416 ไร หรือรอยละ 1.32 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
(2) หนอง บึง ทะเลสาบ มีเนื้อท่ี 6,016 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
(3) บอน้ําในไรนา มีเนื้อท่ี 11,891 ไร หรือรอยละ 0.40 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
(4) อางเก็บน้ํา มีเนื้อท่ี 8,391 ไร หรือรอยละ 0.28 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
(5) คลองชลประทาน มีเนื้อท่ี 2,226 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

5) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 196,909 ไร หรือรอยละ 6.62 ของเนื้อท่ีจังหวัด แบงเปน 
(1) พ้ืนท่ีลุม มีเนื้อท่ี 9,498 ไร หรือรอยละ 0.32 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
(2) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เชน ทุงหญา ไมละเมาะ เหมืองเกา และบอลูกรัง เปนตน รวมเนื้อท่ี 

187,411 ไร หรือรอยละ 6.3 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
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52 ภาพท่ี 16 แผนท่ีสภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2556 
             ดัดแปลงจาก : ฐานขอมูลกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2556 
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4.2 การวิเคราะหสภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุร ีพ.ศ. 2559 
จากใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียม ขอมูลภาพออรโธสี รวมกับการสํารวจภาคสนามเพ่ือ

วิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน และจัดทําแผนท่ีการใชท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 มาตราสวน 1 : 25,000 
สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินไดตามท่ีแสดงในตารางท่ี 10  

ตารางท่ี 10 สภาพการใชท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
พ.ศ. 2559 

เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 

U พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 272,984 9.17 

U101 ตัวเมืองและยานการคา                6,295  0.21 

U200 หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง                1,798  0.06 

U201 หมูบานบนพ้ืนราบ           176,641  5.93 

U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ              34,724  1.17 

U402 สถานีรถไฟ                        6  - 

U403 สถานีขนสง                      14  - 

U405 ถนน                9,703  0.33 

U500 โรงงานอุตสาหกรรมราง                   314  0.01 

U501 นิคมอุตสาหกรรม              10,810  0.36 

U502 โรงงานอุตสาหกรรม              23,364  0.79 

U503 ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร                1,759  0.06 

U600 สถานท่ีราง                1,366  0.05 

U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ                1,478  0.05 

U602 รีสอรท,โรงแรม,เกสตเฮาส                1,865  0.06 

U603 สุสาน ปาชา                1,190  0.04 

U605 สถานีบริการน้ํามัน                      77  - 

U701 สนามกอลฟ                1,580  0.05 

 A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,566,464 52.63 

 A1 นาขาว 630,947 21.20 

A100 นาราง              12,501  0.42 

A101 นาขาว           618,446  20.78 

 A2  พืชไร         320,897  10.78 

A200 ไรราง                3,435  0.12 

A201 พืชไรผสม                        3  - 
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ตารางท่ี 10 สภาพการใชท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 (ตอ) 

สัญลักษณ 
  

ประเภทการใชท่ีดิน 
  

พ.ศ. 2559 

เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 

A202 ขาวโพด                1,274  0.04 

A203 ออย              63,636  2.14 

A204 มันสําปะหลัง           251,829  8.46 

A205 สับปะรด                      61  - 

A220 แตงโม                   637  0.02 

A228 ทานตะวัน                      22  - 

 A3 ไมยืนตน 423,155 14.22 

A300 ไมยืนตน/เสื่อมโทรม                   403  0.01 

A301 ไมยืนตนผสม                   219  0.01 

A302 ยางพารา              64,477  2.17 

A303 ปาลมน้ํามัน              19,869  0.67 

A304 ยูคาลิปตัส           291,470  9.79 

A305 สัก                6,109  0.2 

A306 สะเดา                   216  0.01 

A307 สนประดิพัทธ                   181  0.01 

A308 กระถิน                   257  0.01 

A309 ประดู                   155  0.01 

A312 กาแฟ                        3  - 

A315 ไผปลูกเพ่ือการคา              37,584  1.26 

A319 ตีนเปด                   128  - 

A322 กฤษณา                1,729  0.06 

A323 ตะกู                   355  0.01 

A4  ไมผล 56,702 1.93 

A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม                2,362  0.08 

A401 ไมผลผสม              12,861  0.43 

A402 สม                   552  0.02 

A403 ทุเรียน                   308  0.01 

A404 เงาะ                   506  0.02 
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ตารางท่ี 10 สภาพการใชท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
พ.ศ. 2559 

เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 

A405 มะพราว                   257  0.01 

A406 ลิ้นจี่                   187  0.01 

A407 มะมวง              18,864  0.63 

A408 มะมวงหิมพานต                4,650  0.16 

A411 กลวย                   598  0.02 

A412 มะขาม                   474  0.02 

A413 ลําไย                   943  0.03 

A414 ฝรั่ง                      11  - 

A415 มะละกอ                   879  0.03 

A416 ขนุน                2,267  0.08 

A417 กระทอน                4,338  0.15 

A418 ชมพู                        9  - 

A419 มังคุด                   619  0.02 

A420 ลางสาด ลองกอง                   154  0.01 

A422 มะนาว                   447  0.02 

A426 แกวมังกร                      57  - 

A427 สมโอ                4,460  0.15 

A429 มะปราง มะยงชิด                   833  0.03 

A430 มะไฟ ละไม                      66  - 

 A5 พืชสวน 11,107 0.36 

A500 พืชสวนราง/เสื่อมโทรม                      77  - 

A501 พืชสวนผสม                   115  - 

A502 พืชผัก                1,024  0.03 

A503 ไมดอก ไมประดับ                9,795  0.33 

A512 แคนตาลูป                      96  - 

 A7 ทุงหญาเล้ียงสัตวและโรงเรือนเล้ียงสัตว 16,785 0.56 

A700 โรงเรือนราง                1,069  0.04 

A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว                   778  0.03 
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ตารางท่ี 10 สภาพการใชท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
พ.ศ. 2559 

เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา                   423  0.01 

A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก              12,899  0.43 

A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                1,616  0.05 

A8 พืชน้ํา              349  - 

A802 กก                      39  - 

A803 บัว                      81  - 

A806 ผักบุง                   113  - 

A807 ผักกะเฉด                   116  - 

 A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 106,502 3.58 

A900 สถานท่ีเพราะเลื้ยงสัตวน้ําราง                7,114  0.24 

A901 สถานท่ีเพราะเลื้ยงสัตวน้ําผสม                   225  0.01 

A902 สถานท่ีเพราะเลื้ยงปลา              80,930  2.72 

A903 สถานท่ีเพราะเลื้ยงกุง              18,233  0.61 

 A0 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 20 - 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 20 - 

 F พ้ืนท่ีปาไม 878,364 29.52 

F100 ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู              73,100  2.46 

F101 ปาไมผลัดใบสมบูรณ           783,249  26.32 

F201 ปาผลัดใบสมบูรณ                   220  0.01 

F501 ปาปลูกสมบูรณ              21,795  0.73 

 W พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 79,287 2.66 

W101 แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง              39,601  1.33 

W102 หนอง  บึง ทะเลสาบ                6,035  0.2 

W201 อางเก็บน้ํา              19,070  0.64 

W202 บอน้ําในไรนา              12,227  0.41 

W203 คลองชลประทาน                2,354  0.08 
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ตารางท่ี 10 สภาพการใชท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชท่ีดิน 
พ.ศ. 2559 

เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 

 M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 179,377 6.02 

M101 ทุงหญาธรรมชาติ              71,146  2.39 

M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ              83,848  2.82 

M201 พ้ืนท่ีลุม              10,365  0.35 

M300 เหมืองเกา บอขุดเกา                4,972  0.17 

M302 บอลูกรัง                7,179  0.24 

M303 บอทราย                   120  - 

M304 บอดิน                   138  - 

M405 พ้ืนท่ีถม                1,578  0.05 

M701 ท่ีท้ิงขยะ                      31  - 

รวม 2,976,476 100.00 
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จังหวัดปราจีนบุรีมีเนื้อท่ีท้ังหมด 2,976,476 ไร แบงประเภทการใชท่ีดินหลักออกไดเปน 5 กลุม 
คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อที่ 272,984 ไร หรือรอยละ 9.17 ของเนื้อที่จังหวัด 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,566,464 ไร หรือรอยละ 52.63 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 
878,364 ไร หรือรอยละ 29.52 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีแหลงน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 79,287 ไร หรือรอยละ 2.66 
ของเนื้อท่ีจังหวัด และพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 179,377 ไร หรือรอยละ 6.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด (ภาพท่ี 17)  

 

 

 

  

ภาพท่ี 17 แผนภูมิแสดงการใชท่ีดิน 5 ประเภทหลัก จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
พ้ืนท่ีปาไม 

1,566,464 ไร 
รอยละ 52.63 

878,364 ไร 
รอยละ 29.52 

พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 

272,984 ไร 
รอยละ 9.17 

 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 

179,377 ไร 
รอยละ 6.02 

 

พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 

79,287 ไร 
รอยละ 2.66 

 

 



59 
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ภาพท่ี 18 แผนท่ีสภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
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ท้ังนี้แผนท่ีสภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 แสดงตามภาพที่ 18 โดยการใชที่ดิน
แตละประเภท มีรายละเอียดดังนี้ 

1. พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U)  
พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 272,984 ไร หรือรอยละ 

9.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1.1 ตัวเมืองและยานการคา (U1) มีเนื้อท่ี 6,295 ไร หรือรอยละ 0.21 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย 

ตัวอําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอบานสราง อําเภอศรีมโหสถ อําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอประจันตคาม และ
อําเภอนาดี  

1.2 หมูบาน (U2) มีเนื้อท่ี 178,439 ไร หรือรอยละ 5.99 ของเนื้อท่ีจังหวัด การใชท่ีดินประเภท
หมูบานในจงัหวัดปราจีนบุรีจําแนกยอยไดเปน 2 ประเภท คือ  

1.2.1) หมูบานหรือท่ีดินจัดสรรราง (U200) มีเนื้อท่ี 1,798 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
1.2.2) หมูบานบนพ้ืนราบ (U201) มีเนื้อท่ี 176,641 ไร หรือรอยละ 5.93 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

1.3  สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ (U3) มีเนื้อท่ี 34,724 ไร หรือรอยละ 1.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
จังหวัดปราจีนบุรีเปนจังหวัดท่ีไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาจากภาครัฐอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนศูนยกลาง
ท้ังทางดาน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจการคา และการคมนาคม เปนตน ดังนั้นจึงมีสถานท่ีราชการและ
สถาบันตางๆ มากมาย โดยสถานท่ีราชการท่ีสําคัญ ไดแก ศูนยราชการจังหวัด มณฑลทหารบกท่ี 12 คายจักรพงษ  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โรงพยาบาลอภัยภูเบศร และโบราณสถานตางๆ เปนตน ท้ังนี้เนื้อท่ีของสถานท่ีราชการ
และสถาบันตางๆ  

1.4 สถานีคมนาคม (U4) มีเนื้อท่ี 9,723 ไร หรือรอยละ 0.33 ของเนื้อท่ีจังหวัด เนื่องจากจังหวัด
ปราจีนบุรีเปนจังหวัดท่ีระบบคมนาคมทางบกท่ีดีเนื่องจากเปนจังหวัดที่มีขอบเขตตอเนื่องกับหลายจังหวัด
ของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเสนทางของจังหวัดสามารถเชื่อมโยงไปยัง
ประเทศกัมพูชา ทําใหมีสถานีคมนาคมและถนนมากมาย ซ่ึงสถานีคมนาคม (U4) สามารถแยกยอย ไดแก 
สถานีรถไฟ  มีเนื้อท่ี 6 ไร สถานีขนสง เนื้อท่ี 14 ไร และ ถนน เนื้อท่ี 9,703 ไร 

1.5 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (U5) จังหวัดปราจีนบุรีไดรับการสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรม 
เนื่องจากมีทําเลท่ีตั้งใกลเมืองหลวง เสนทางคมนาคมสะดวก สามารถเชื่อมโยงไปสูภาคตางๆ ไดงาย อีกท้ัง
อยูใกลทาเรือขนสง อีกท้ังผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) ผลิตภัณฑจังหวัดดานอุตสาหกรรมมีสัดสวนมากท่ีสุด 
โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 80 ของผลิตภัณฑจังหวัดท้ังหมด (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ม.ป.ป.) ซ่ึงใน พ.ศ. 2559 
มีพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมรวมท้ังหมด 36,247 ไร หรือรอยละ 1.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด ซ่ึงสามารถแยกเปนประเภทตางๆ 
ไดแก โรงงานอุตสาหกรรมราง 314 ไร นิคมอุตสาหกรรม 10,810 ไร โรงงานอุตสาหกรรม 23,364 ไร 
ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร 1,759 ไร ซ่ึงพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมสวนใหญตั้งอยูในอําเภอศรีมหาโพธิ 
ซ่ึงเปนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหรรม 304 และอําเภอกบินทรบุรีซ่ึงเปนท่ีตั้งของนิคมอุตสาหรรมกบินทรบุรี  

1.6 พ้ืนท่ีอ่ืนๆ (U6) ใน พ.ศ. 2559 จังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เนื้อท่ีรวม 5,976 ไร หรือรอยละ 
0.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยแยกยอยเปน สถานท่ีราง (U600) 1,366 ไร พ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ (U601) 1,478 ไร 
รีสอรท,โรงแรม,เกสตเฮาส (U602) 1,865 ไร สุสานและปาชา (U603) 1,190 ไร สถานีบริการน้ํามัน 
(U605) 77 ไร เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรีมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญท้ังแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ และ
แหลงทองเท่ียวทางการศึกษาวัฒนธรรม ทําใหพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ รีสอรท โรงแรม และเกสตเฮาส กระจายตัว
อยูท่ัวท้ังจังหวัด แตอยางไรก็ตามมีมากในเขตอําเภอนาดี และอําเภอเมืองปราจีนบุรีเนื่องจากเปนที่ตั้ง
ของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลาน และแกงหินเพิงเปนตน  
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1.7 สนามกอลฟ (U701) มีเนื้อท่ี 1,580 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
2. พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A)  

การใชพ้ืนท่ีเพ่ือเกษตรกรรมเปนประเภทการใชท่ีดินมากท่ีสุดของจังหวัดปราจีนบุรีใน พ.ศ.  2559 
มีเนื้อท่ี 1,566,464 ไร หรือรอยละ 52.63 ของเนื้อท่ีจังหวัด ซ่ึงประกอบดวยพ้ืนท่ีนาขาว (A1) 630,947 ไร 
หรือรอยละ 21.2 ของเนื้อท่ีจังหวัด พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 320,897 ไร หรือรอยละ 10.78 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
โดยพืชไรท่ีสําคัญ ไดแก มันสําปะหลัง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกมากถึง 251,829 ไร และ ออยซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูก 63,636 ไร 
เปนตน ไมยืนตน (A3) มีเนื้อที่ 423,155 ไร หรือรอยละ 14.22 ของเนื้อที่จังหวัด สวนใหญเปนพื้นท่ี
ปลูกยูคาลิปตัส มีเนื้อท่ี 291,470 ไร ยางพารา มีเนื้อท่ี 64,477 ไร และ ปาลมน้ํามัน มีเนื้อท่ี 19,869 ไร 
พ้ืนท่ีปลูกไมผล (A4) มีเนื้อท่ี 56,702 ไร หรือรอยละ 1.93 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญเปนพ้ืนท่ีปลูกมะมวง 
มีเนื้อท่ี 18,864 ไร และไมผลผสม มีเนื้อท่ี 12,861 ไร และ พืชสวน (A5) มีเนื้อท่ี 11,107 ไร หรือรอยละ 
0.36 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยสวนใหญเปนพ้ืนท่ีปลูก ไมดอก ไมประดับ มีเนื้อท่ี 9,795 ไร ทุงหญาและ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) มีเนื้อท่ี 16,785 ไร หรือรอยละ 0.56 ของเนื้อท่ีจังหวัด สวนใหญเปนโรงเรือนเลี้ยง
สัตวปก 12,899 ไร พืชน้ํา (A8) มีเนื้อท่ี 349 ไร สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีเนื้อท่ี 106,502 ไร หรือ
รอยละ 3.58 ของเนื้อท่ีจังหวัด และ เกษตรผสมผสานหรือไรนาสวนผสม (A0) มีเนื้อท่ี 20 ไร (ภาพท่ี 18) 
ซ่ึงการใชท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดปราจีนบุรีจําแนกโดยละเอียดไดดังนี้ 

2.1 พ้ืนท่ีนา (A1) เปนพ้ืนท่ีท่ีถูกใชเพ่ือเกษตรกรรมมากท่ีสุดของจังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญเปน
นาอาศัยน้ําฝน พันธุขาวท่ีนิยมปลูก สวนใหญเปนพันธุไวตอชวงแสงท้ังขาวพันธุพ้ืนเมืองและขาวพันธุรัฐบาล
ไดแก เหลืองใหญ ชอไสว จินตหรา ขาวดอกมะลิ105 ปทุมธานี 60 ปราจีนบุรี1 ท่ีเหลือเปนขาวไมไวตอชวงแสง 
ไดแกสุพรรณบุรี1 ชัยนาท1 ปทุมธานี 1 กระจายอยูตามพ้ืนท่ี ท่ีมีความเหมาะสมหรือหนวยแผนท่ีดินตางกัน 
หากมีการจัดการเพาะปลูกและการใสปุยท่ีเหมาะสมสามารถใหผลผลิตสูงสุด 849 กิโลกรัมตอไร (กรมการขาว, 
ม.ป.ป.) ซ่ึงผลการวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี พบวา พ้ืนท่ีนาขาวของจังหวัดปราจีนบุรีใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 
630,947 ไร หรือรอยละ 21.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

พ้ืนท่ีนาแยกตามรายอําเภอแสดงในตารางท่ี 11 โดยพ้ืนท่ีนาของจังหวัดปราจีนบุรีสวนใหญอยูใน
อําเภอกบินทรบุรีซ่ึงมีเนื้อท่ีท้ังหมด 169,092 ไร หรือรอยละ 26.80 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด รองลงมา
ไดแก อําเภอบานสราง 107,866 ไร หรือรอยละ 17.10 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
90,258 ไร หรือรอยละ 14.30 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด อําเภอประจันตคาม 86,501 ไร หรือรอยละ 13.71 
ของเนื้อที่นาขาวทั้งหมด อําเภอศรีมหาโพธิ 85,686 ไร หรือรอยละ 13.58 ของเนื้อที่นาขาวทั้งหมด 
อําเภอนาดี 46,751 ไร หรือรอยละ 7.41 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด และ อําเภอศรีมโหสถ 44,793 ไร หรือ
รอยละ 7.1 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมดตามลําดับ พื้นที่นาของจังหวัดปราจีนบุรีสามารถแยกยอยไดเปน 
2 ประเภท ไดแก นาราง (A100) และ นาขาว (A101) (ตารางท่ี 11) 

1) นาราง (A100) มีเนื้อท่ี 12,501 ไร หรือรอยละ 0.42 ของเนื้อท่ีจังหวัด อําเภอประจันตคาม
มีเนื้อท่ีนารางมากท่ีสุด 3,625 ไร หรือรอยละ 29.00 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด รองลงมาไดแก อําเภอเมือง
ปราจีนบุรีมีพ้ืนท่ีนาราง 3,406 ไร หรือรอยละ 27.25 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด อําเภอกบินทรบุรี 2,879 ไร 
หรือรอยละ 23.03 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด อําเภอนาดีมีพ้ืนท่ีนาราง 876 ไร หรือรอยละ 7.00 ของเนื้อท่ี
นารางท้ังหมด อําเภอศรีมหาโพธิมีพ้ืนท่ีนาราง 664 ไร หรือรอยละ 5.31 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด อําเภอบานสราง
มีพ้ืนท่ีนาราง 526 ไร หรือรอยละ 4.21 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด และ อําเภอศรีมโหสถ มีพ้ืนท่ีนาราง 525 ไร 
หรือรอยละ 4.20 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
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2) นาขาว (A101) มีเนื้อท่ี 618,446 ไร หรือรอยละ 20.78 ของเนื้อท่ีจังหวัด อําเภอกบินทรบุรี
มีพ้ืนท่ีนาขาวมากท่ีสุด 166,213 ไร หรือรอยละ 26.88 ของเนื้อท่ีนายังมีการเพาะปลูกท้ังหมด รองลงมา
ไดแก อําเภอบานสราง 107,340 ไร หรือรอยละ 17.36 ของเนื้อท่ีนายังมีการเพาะปลูกท้ังหมด อําเภอเมือง
ปราจีนบุรี 86,852 ไร หรือรอยละ 14.04 ของพื้นที่นายังมีการเพาะปลูกทั้งหมด อําเภอศรีมหาโพธิ 
85 ,022ไร หรือรอยละ 13 .75 ของ เนื ้อ ที่นายังมีการ เพาะปลูก ทั้งหมด อําเภอประจันตคาม 
82,876 ไร หรือรอยละ 13.40 ของเนื้อท่ีนายังมีการเพาะปลูกท้ังหมด อําเภอนาดี 45,875 ไร หรือรอยละ 
7.41 ของเนื้อท่ีนายังมีการเพาะปลูกท้ังหมด และอําเภอศรีมหาโพธิ 44,268 ไร หรือรอยละ 7.16 ของเนื้อท่ี
นาท่ียังมีการเพาะปลูกท้ังหมด 

ตารางท่ี 11 พ้ืนท่ีนาขาวแยกตามอําเภอของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 

อําเภอ 
นาราง (A100) นาขาว (A101) รวมท้ังหมด (A1) 

เนื้อท่ี (ไร) รอยละ  เนื้อท่ี (ไร) รอยละ  เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 
บานสราง          526  4.21      107,340 17.36 107,866 17.10 
กบินทรบุรี         2,879  23.03      166,213 26.88 169,092 26.80 
เมืองปราจีนบุรี        3,406  27.25        86,852 14.04 90,258 14.30 
นาด ี          876  7.00        45,875 7.41 46,751 7.41 
ประจนัตคาม        3,625  29.00        82,876 13.40 86,501 13.71 
ศรีมโหสถ          525  4.20        44,268 7.16 44,793 7.10 
ศรีมหาโพธิ          664  5.31        85,022 13.75 85,686 13.58 

รวม      12,501  100.00      618,446  100.00      630,947  100.00 

2.2 พืชไร (A2) มีเนื้อท่ี 320,897 ไร หรือรอยละ 10.78 ของเนื้อที่ทั้งหมด ประกอบดวยพื้นท่ี
ไรราง 3,435 ไร พืชไรผสม 3 ไร ขาวโพด 1,274 ไร ออย 63,636 ไร มันสําปะหลัง 251,829 ไร สับปะรด 
61 ไร แตงโม 637 ไร และทานตะวัน 22 ไร พืชไรเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด ไดแก ออย และมันสําปะหลัง 
มีเนื้อท่ีตามอําเภอตางๆ ดังนี้ (ตารางท่ี 12)  

1) ออย (A203) ปจจุบันอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของประเทศไทยมีแนวโนมขยายตัวไป
ไดอีกไกลเนื่องจากมีการขอตั้งและขยายโรงงานน้ําตาลทรายเพิ่มขึ้นจากเดิมเปนจํานวนมาก และ
สืบเนื่องจากรัฐบาลผลักดันนโยบายบริหารพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของพืช (Zoning) ซ่ึงจังหวัดสระแกว และ
จังหวัดปราจีนบุรี ไดรับการสงเสริมพ้ืนท่ีปลูกออยมากท่ีสุดในภาคตะวันออก (สํานักงานคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย, 2558) สงผลใหออยเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด ซ่ึงผลการวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี 
พบวา พ้ืนท่ีปลูกออยของจังหวัดปราจนีบุรีใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 63,636 ไร หรือรอยละ 2.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

พ้ืนท่ีปลูกออยแยกตามรายอําเภอแสดงในตารางท่ี 12 โดยพ้ืนท่ีปลูกออยสวนใหญอยูใน
อําเภอกบินทรบุรี มีเนื้อที่ 63,348 ไร หรือรอยละ 99.54 ของพื้นที่ปลูกออยทั้งหมด รองลงมาไดแก 
อําเภอนาดี 239 ไร หรือรอยละ 0.38 ของพ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด และอําเภอศรีมหาโพธิ 49 ไร หรือรอยละ
0.08 ของพ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด ตามลําดับ ท้ังนี้เกิดจากพ้ืนท่ีของอําเภอกบินทรบุรีสวนใหญเปนดอนเหมาะ
แกการปลูกออย และใกลโรงงานน้ําตาลซ่ึงอยูในจังหวัดสระแกว 

2) มันสําปะหลัง (A204) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังพบท่ัวทุกภาคของประเทศไทย ยกเวนภาคใต 
ในภาคตะวันออก พันธุท่ีนิยมปลูกมากของภูมิภาคนี้ คือ พันธุเกษตรศาสตร 50 ระยอง 90 ระยอง 40 และ 
ระยอง 5 พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังมักมีการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงแปรผันตามราคาของมันสําปะหลังเอง และ
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แปรผกผันตามราคาของพืชชนิดอ่ืน ซ่ึงผลการวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี พบวา พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังของ
จังหวัดปราจีนบุรใีน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 251,829 ไร หรือรอยละ 8.46 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังแยกตามรายอําเภอแสดงในตารางที่ 12 โดยพื้นที่ปลูกพื้นที่ปลูก
มันสําปะหลังสวนใหญอยูในอําเภอกบินทรบุรีมีเนื้อท่ี 130,498 ไร หรือรอยละ 51.82 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง
ท้ังหมด รองลงมาไดแก อําเภอนาดี 54,353 ไร หรือรอยละ 21.58 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด 
อําเภอศรีมหาโพธิ 51,417 ไร หรือรอยละ 20.42 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด อําเภอประจันตคาม 
7,302 ไร หรือรอยละ 2.90 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด อําเภอศรีมโหสถ 5,952 ไร หรือรอยละ 
2.36 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด  และอําเภอเมืองปราจีนบุรี 2,307 ไร หรือรอยละ 0.92 ของพ้ืนท่ีปลูก
มันสําปะหลังท้ังหมด ท้ังนี้เกิดจากพ้ืนท่ีของอําเภอกบินทรบุรี อําเภอนาดี และอําเภอศรีมหาโพธิ สวนใหญ
เปนท่ีดอนเหมาะแกการปลูกมันสําปะหลัง  

ตารางท่ี 12 พ้ืนท่ีปลูกพืชไรเศรษฐกิจแยกตามอําเภอของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 

อําเภอ 
ออย มันสําปะหลัง 

เนื้อท่ี (ไร) รอยละ  เนื้อท่ี (ไร) รอยละ  
บานสราง  -  -  -  - 
กบินทรบุรี           63,348  99.54     130,498  51.82 
เมืองปราจีนบุรี  -  -        2,307  0.92 
นาด ี               239  0.38      54,353  21.58 
ประจนัตคาม  -  -        7,302  2.90 
ศรีมโหสถ  -  -        5,952  2.36 
ศรีมหาโพธิ                49  0.08      51,417  20.42 

รวม          63,636  100.00     251,829  100 
 

2.3 ไมยืนตน (A3) มีเนื้อท่ี 423,155 ไร หรือรอยละ 14.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวยพ้ืนท่ี
ปลูกไมยืนตนรางหรือเสื่อมโทรม 403 ไร ไมยืนตนผสม 219 ไร ยางพารา 64,477 ไร ปาลมน้ํามัน 19,869 ไร 
ยูคาลิปตัส 291,470 ไร สัก 6,109 ไร สะเดา 216 ไร สนประดิพัทธ 181 ไร กระถิน 257 ไร ประดู 155 ไร 
กาแฟ 3 ไร ไผปลูกเพ่ือการคา 37,584 ไร ตีนเปด 128 ไร กฤษณา 1,729 ไร ตะกู 355 ไร ไมยืนตนท่ีปลูกมาก
ของจังหวัดปราจีนบุรี ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส และไผปลูกเพ่ือการคา มีเนื้อท่ีตามอําเภอตางๆ 
รายละเอียดดังนี้  

1) ยางพารา ในปจจุบันยางพาราของไทยไดมีการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกไปทั่วทุกภาค
ของประเทศ รวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผลการวิเคราะหสภาพพื้นที่ พบวา พื้นที่ปลูกยางพาราของ
จังหวัดปราจีนบุรใีน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 64,477 ไร หรือรอยละ 2.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

พ้ืนท่ีปลูกยางพาราแยกตามรายอําเภอแสดงในตารางท่ี 13 โดยยางพาราสวนใหญปลูกอยูใน
อําเภอกบินทรบุรีมีเนื้อท่ี 34,810 ไร หรือรอยละ 53.99 ของเนื้อท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด รองลงมา ไดแก 
อําเภอนาดี 23,799 ไร หรือรอยละ 36.91 ของเนื้อท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด อําเภอศรีมหาโพธิ 4,406 ไร 
หรือรอยละ 6.83 ของเนื้อท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด อําเภอศรีมโหสถ 611 ไร หรือรอยละ 0.95 ของเนื้อท่ี
ปลูกยางพาราท้ังหมด อําเภอเมืองปราจีนบุรี 470 ไร หรือรอยละ 0.73 ของเนื้อท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด และ
อําเภอประจันตคาม 381 ไร หรือรอยละ 0.59 ของเนื้อท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด  

 



64 
 
 

2) ปาลมน้ํามัน เปนพืชน้ํามันที่มีบทบาทสําคัญในธุรกิจน้ํามันพืชเพื่อการบริโภคและไดรับ
การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมจากการแปรรูปอยางงายเปนการแปรรูปมูลคาสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การผลิตน้ํามันไบโอดีเซลเพ่ือทดแทนพลังงานท่ีมีราคาแพงในขณะนี้ จังหวัดปราจีนบุรีเปนจังหวัดหนึ่ง
ท่ีไดรับการสนับสนุนในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันตั้งแต พ.ศ. 2551 (กรมสงเสริม
การเกษตร, 2550) ซ่ึงผลการวิเคราะหสภาพพื้นที่ พบวา พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันของจังหวัดปราจีนบุรี
ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 19,869 ไร หรือรอยละ 0.62 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันแยกตามรายอําเภอแสดงในตารางที่ 13 โดยปาลมน้ํามันสวนใหญ
ปลูกอยูในอําเภอกบินทรบุรีมีเนื้อท่ี 15,628 ไร หรือรอยละ78.66 ของเนื้อท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด 
รองลงมาไดแก อําเภอนาดี 3,457 ไร หรือรอยละ17.40 ของเนื้อท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด อําเภอศรีมหาโพธ ิ
314 ไร หรือรอยละ1.58 ของเนื้อท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด อําเภอเมืองปราจีนบุรี 231 ไร หรือรอยละ 1.16 
ของเนื้อท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด อําเภอศรีมโหสถ 120 ไร หรือรอยละ 0.60 ของเนื้อท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด 
อําเภอประจันตคาม 103 ไร หรือรอยละ 0.52 ของเนื้อท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด และอําเภอบานสราง 16 ไร 
หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด  

3) ยูคาลิปตัส เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดปราจีนบุรี เปนไมโตเร็ว ข้ึนไดในดินหลาย
ประเภทรวมท้ังดินท่ีมความอุดมสมบุรณตํ่า โตเร็ว ใชเวลาปลูก 3-5 ป สามารถตัดขายและยังสามารถไวตอ
หลังตัดใหเจริญโตใหมได นอกจากนี้ยูคาลิปตัสสามารถนํามาใชงานในหลายรูปแบบ เชน ทําเสาเพ่ือใชสอย
สนับสนุนการกอสราง มีหลายโรงงานท่ีรับซ้ือเพ่ือใชทําเยื่อกระดาษ รวมท้ังแหลงรับซ้ือท่ัวไป เพ่ือขายตอไป
ทําชิ้นไมสับเพ่ือการสงออก โดยเฉพาะในจังหวัดปราจีนบุรีซ่ึงปจจุบันมีการปลูกสรางสวนปาไมยูคาลิปตัส
มากข้ึน เพราะราคารับซ้ือไมไดปรับตัวสูงข้ึนมาตั้งแต พ.ศ. 2547 คุมคาการลงทุน และในจังหวัดมี
บริษัทเอกชนในกลุมโรงงานกระดาษ (สมปอง, 2549) ซ่ึงผลการวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี พบวา พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส
ของจังหวัดปราจีนบุรใีน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 291,470 ไร หรือรอยละ 9.79 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสแยกตามรายอําเภอแสดงในตารางท่ี 13 โดยยูคาลิปตัสสวนใหญปลูกอยูใน
อําเภอกบินทรบุรีมีเนื้อท่ี 184,843 ไร หรือรอยละ63.42 ของเนื้อท่ีปลูกปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด รองลงมาไดแก 
อําเภอศรีมหาโพธิ 49,666 ไร หรือรอยละ17.04 ของเนื้อท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด อําเภอนาดี 35,462 ไร หรือ
รอยละ12.17 ของเนื้อท่ียูคาลิปตัสท้ังหมด อําเภอประจันตคาม 10,337 ไร หรือรอยละ 3.54 ของเนื้อท่ี
ปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด อําเภอศรีมโหสถ 6,990 ไร หรือรอยละ 2.40 ของเนื้อท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด 
อําเภอเมืองปราจีนบุรี 4,090 ไร หรือรอยละ 1.40 ของเนื้อท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด และอําเภอบานสราง 82 ไร 
หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด  

4) ไผปลูกเพ่ือการคา ไผตงเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี โดยใน 
พ.ศ. 2556 มีผลผลิตรวม 46,933 ตัน (สุจิต, 2556) ซ่ึงผลการวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี พบวา พ้ืนท่ีไผปลูกเพ่ือการคา 
ของจังหวัดปราจีนบุรีใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 37,584 ไร หรือรอยละ 1.26 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

พ้ืนท่ีปลูกไผเพ่ือการคาแยกตามรายอําเภอแสดงในตารางท่ี 13 ไผปลูกเพ่ือการคาสวนใหญ
ปลูกอยูในอําเภอเมืองปราจีนบุรี 17,599 ไร หรือรอยละ 46.82 ของเนื้อท่ีไผปลูกเพ่ือการคาท้ังหมด 
รองลงมาไดแก อําเภอประจันตคาม 12,011 ไร หรือรอยละ 31.96 ของเนื้อท่ีไผปลูกเพ่ือการคาท้ังหมด 
อําเภอนาดี 4,890 ไร หรือรอยละ 13.01 ของเนื้อท่ีไผปลูกเพ่ือการคาท้ังหมด อําเภอกบินทรบุรี 2,816 ไร 
หรือรอยละ 7.49 ของเนื้อท่ีไผปลูกเพ่ือการคาท้ังหมด อําเภอศรีมหาโพธิ 213 ไร หรือรอยละ 0.57 ของเนื้อท่ี
ไผปลูกเพ่ือการคาท้ังหมด อําเภอศรีมโหสถ 40 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเนื้อท่ีไผปลูกเพ่ือการคาท้ังหมด 
และอําเภอบานสราง 15 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเนื้อท่ีไผปลูกเพ่ือการคาท้ังหมด  
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ตารางท่ี  13 พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนเศรษฐกิจแยกตามอําเภอของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 

อําเภอ 
ยางพารา  ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส 

ไผปลูก 
เพ่ือการคา  

เนื้อท่ี 
(ไร) 

รอยละ 
เนื้อท่ี 
(ไร) 

รอยละ 
เนื้อท่ี 
(ไร) 

รอยละ 
เนื้อท่ี 
(ไร) 

รอยละ 

บานสราง - - 16 0.08 82 0.03 15 0.04 
กบินทรบุรี  34,810 53.99 15,628 78.66 184,843 63.42 2,816 7.49 
เมืองปราจีนบุรี 470 0.73 231 1.16 4,090 1.40 17,599 46.82 
นาด ี 23,799 36.91 3,457 17.40 35,462 12.17 4,890 13.01 
ประจนัตคาม 381 0.59 103 0.52 10,337 3.54 12,011 31.96 
ศรีมโหสถ 611 0.95 120 0.60 6,990 2.40  40 0.11 
ศรีมหาโพธิ 4,406 6.83 314 1.58 49,666 17.04 213 0.57 

รวม 64,477 100.00 19,869 100.00 291,470 100.00 37,584 100.00 
 

2.4 ไมผล (A4) ปราจีนบุรีเปนแหลงผลิตไมผลท่ีสําคัญของประเทศ ไดรับการยอมรับจาก
ผูบริโภคเปนลําดับตนๆ โดยเฉพาะ ทุเรียน กระทอน มังคุด เงาะ สมโอ ลองกอง เกษตรกรชาวสวนผลไม
ของจังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่การทําสวนไมมากนัก เฉลี่ยรายละเพียง 5-10 ไร และเปนการทําสวน
ในลักษณะสวนผสม (สุจิต, 2556) ซ่ึงผลการวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี พบวา พ้ืนท่ีปลูกไมผลของจังหวัดปราจีนบุรี 
ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 56,702 ไร หรือรอยละ 1.93 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบดวยพื้นที่ปลูกไมผลราง
หรือเสื่อมโทรม 2,362 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อที่จังหวัด ไมผลผสม 12,861 ไร หรือรอยละ 0.43 
ของเนื้อท่ีจังหวัด สม  552 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ทุเรียน 308 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
เงาะ 506 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด มะพราว 257 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด ลิ้นจี่ 
187 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด มะมวง 18,864 ไร หรือรอยละ 0.63 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
มะมวงหิมพานต 4,650 ไร  หรือรอยละ 0.16 ของเนื้อท่ีจังหวัด กลวย  598 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ี
จังหวัด มะขาม 474 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด ลําไย 943 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ฝรั่ง 11 ไร มะละกอ 879 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด ขนุน 2,267 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
กระทอน 4,338 ไร หรือรอยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด ชมพู 9 ไร  ลางสาดและลองกอง 154 ไร หรือ
รอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด มะนาว 447 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อที่จังหวัด แกวมังกร 57 ไร 
สมโอ 4,460 ไร หรือรอยละ 0.15 ของเนื้อที่จังหวัด มะปรางและมะยงชิด 833 ไร หรือรอยละ 0.03 
ของเนื้อท่ีจังหวัด มะไฟและละไม 66 ไร  

พ้ืนท่ีปลูกไมผลมีเนื้อท่ีตามอําเภอตางๆ แสดงในตารางท่ี 14 รายละเอียดมีดังนี้ พ้ืนท่ีปลูกไมผล
สวนใหญอยูในอําเภอกบินทรบุรี 19,901 ไร หรือรอยละ 35.10 ของเนื้อท่ีปลูกไมผลท้ังหมด รองลงมา
ไดแก อําเภอนาดี 13,086 ไร หรือรอยละ 23.08 ของเนื้อท่ีปลูกไมผลท้ังหมด อําเภอศรีมหาโพธิ 8,479 ไร 
หรือรอยละ 14.95 ของเนื้อท่ีปลูกไมผลท้ังหมด อําเภอเมืองปราจีนบุรี 6,797 ไร หรือรอยละ 11.99 ของเนื้อท่ี
ปลูกไมผลทั้งหมด อําเภอประจันตคาม 4,329 ไร หรือรอยละ 7.63 ของเนื้อที่ปลูกไมผลทั้งหมด 
อําเภอศรีมโหสถ 3,196 ไร หรือรอยละ 5.64 ของเนื้อท่ีปลูกไมผลท้ังหมด และอําเภอบานสราง 914 ไร 
หรือรอยละ 1.61 ของเนื้อท่ีปลูกไมผลท้ังหมด  
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2.5 พืชสวน (A5) จังหวัดปราจีนบุรีเปนแหลงผลิตพืชสวนที่สําคัญแหงหนึ่ง โดยเฉพาะ
การผลิตไมดอก ไมประดับ จังหวัดปราจีนบุรี ไดคัดเลือกหมูบานไมดอกไมประดับบานดงบัง ตําบลดงข้ีเหล็ก 
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เปนหมูบานไมดอกไมประดับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 6 รอบ
พระชนมพรรษา เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2547 เปนแหลง สรางรายได สรางอาชีพใหคนในจังหวัดปราจีนบุรี
แลวยังสงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีสําคัญของจังหวัด ซ่ึงผลการวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี 
พบวา พ้ืนท่ีพืชสวน ของจังหวัดปราจีนบุรีใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 11,107 ไร หรือรอยละ 0.36 ของเนื้อท่ี
ท้ังหมด ประกอบดวยพ้ืนท่ีพืชสวนรางหรือเสื่อมโทรม 77 ไร พืชสวนผสม 115 ไร พืชผัก 1,024 ไร หรือรอยละ 
0.03 ของเนื้อท่ีจังหวัด ไมดอกและไมประดับ 9,795 ไร หรือรอยละ 0.33 ของเนื้อท่ีจังหวัด แคนตาลูป 96 ไร  

2.6 ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7) ขอมูลสถิติปศุสัตวของกรมปศุสัตว พบวา จังหวัดปราจีนบุรี
เปนแหลงผลิตไกเนื้อ เปดเนื้อ และไกไข ท่ีสําคัญของประเทศ โดยใน พ.ศ. 2553 จังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณ
การเลี้ยงไกเนื้อเปนอันดับท่ี 4 ของประเทศ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 5 ของปริมาณการเลี้ยงไกเนื้อ
ภายในประเทศ มีปริมาณการเลี้ยงไกไขเปนอันดับ 6 ของประเทศ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 4 
ของปริมาณการเลี้ยงไกไขภายในประเทศ และมีการเลี้ยงเปดเนื้อเปนอันดับ 8 ของประเทศคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 5 ของปริมาณการเลี้ยงเปดเนื้อภายในประเทศ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ม.ป.ป.) ซ่ึงผลการ
วิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี พบวา ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว ของจังหวัดปราจีนบุรีใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 
16,785 ไร หรือรอยละ 0.56 ของเนื้อท่ีจังหวด ประกอบดวยพ้ืนท่ีโรงเรือนเลี้ยงสัตวราง 1,069 ไร หรือรอยละ 
0.04 ของเนื้อที่จังหวัด ทุงหญาเลี้ยงสัตว 778 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อที่จังหวัด โรงเรือนเลี้ยงโค 
กระบือ และมา 423 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 12,899 ไร หรือรอยละ 0.43 
ของเนื้อท่ีจังหวัด โรงเรือนเลี้ยงสุกร 1,616 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

ทั้งนี้พื้นที่ปศุสัตวมีเนื้อที่แยกตามอําเภอไดแสดงในตารางที่ 14 และมีรายละเอียดมีดังนี้ 
พ้ืนท่ีปศุสัตวสวนใหญอยูในอําเภอกบินทรบุรี 8,508 ไร หรือรอยละ 50.69 ของเนื้อท่ีปศุสัตวท้ังหมด 
รองลงมา ไดแก อําเภอศรีมหาโพธิ 2,051 ไร หรือรอยละ 12.22 ของเนื้อท่ีปศุสัตวท้ังหมด อําเภอเมืองปราจีนบุร ี
1,807 ไร หรือรอยละ10.77 ของเนื้อท่ีปศุสัตวท้ังหมด อําเภอนาดี 1,494 ไร หรือรอยละ8.90 ของเนื้อท่ี
ปศุสัตวท้ังหมด อําเภอประจันตคาม 1,190 ไร หรือรอยละ 7.09 ของเนื้อท่ีปศุสัตวท้ังหมด อําเภอศรีมโหสถ 
1,060 ไร หรือรอยละ6.31 ของเนื้อท่ีปศุสัตวท้ังหมด และอําเภอบานสราง 675 ไร หรือรอยละ 4.02 
ของเนื้อท่ีปศุสัตวท้ังหมด  

2.7  พืชน้ํา (A8) มีเนื้อท่ี 349 ไร ซ่ึงแบงเปนพ้ืนท่ีปลูกกก 39 ไร บัว 81 ไร ผักบุง 113 ไร และ 
ผักกะเฉด 116 ไร  

2.8 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) จังหวัดปราจีนบุรีมีราษฎรท่ีมีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจํานวนมาก 
โดยใน พ.ศ. 2554 อําเภอบานสรางมีปริมาณการผลิตสัตวน้ํามากถึง 53.95 พันตัน และอําเภอนาดี
มีปริมาณการผลิตสัตวนานอยท่ีสุด 0.35 พันตัน ซ่ึงจากผลการวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี พบวา พ.ศ. 2559 
จังหวัดปราจีนบุรีมีสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เนื้อท่ี 106,502 ไร หรือรอยละ 3.58 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
ประกอบดวย สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง 7,114 ไร หรือรอยละ 0.24 ของเนื้อที่จังหวัด สถานท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม 225 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อท่ีจังหวัด สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 80,930 ไร หรือ
รอยละ 2.72 ของเนื้อท่ีจังหวัด สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง 18,233 ไร หรือรอยละ 0.61 ของเนื้อท่ีจังหวัด   

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีเนื้อท่ีตามอําเภอตางๆ ไดแสดงในตารางท่ี 14 โดยมีรายละเอียดังนี้ 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวนใหญอยูในอําเภอบานสราง 84,096 ไร หรือรอยละ 78.96 ของเนื้อท่ีเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําท้ังหมด อําเภอเมืองปราจีนบุรี 11,875 ไร หรือรอยละ 11.15 ของเนื้อท่ีเพ่ือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท้ังหมด 
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อําเภอศรีมโหสถ 4,928 ไร หรือรอยละ 4.63 ของเนื้อท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท้ังหมด อําเภอศรีมหาโพธิ 3,209 ไร 
หรือรอยละ 3.01 ของเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั้งหมด อําเภอประจันตคาม 1,889 ไร หรือรอยละ1.77 
ของเนื้อท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท้ังหมด อําเภอกบินทรบุรีมีพ้ืนท่ี 389 ไร หรือรอยละ 0.37 ของเนื้อท่ีเพ่ือ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําท้ังหมด และอําเภอนาดี 116 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเนื้อท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท้ังหมด 
อําเภอบานสรางมีสัดสวนของสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํามากกวาอําเภออื่นๆ เนื่องจากบริเวณดังกลาว
เปนพ้ืนท่ีลุม มีพ้ืนทีในเชตชลประทานจํานวนมากทําใหเหมาะตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

2.9 เกษตรผสมผสาน หรือไรนาสวนผสม (A0) มีพ้ืนท่ี 20 ไร (ตารางท่ี 13) การทําเกษตร
ผสมผสานหรือไรนาสวนผสมเปนการปลูกพืชหลายชนิดในพ้ืนท่ีเดียวกัน เชน นาขาว ไมผล ไมยืนตนและผัก 
รวมกับการทําปศุสัตว การเลี้ยงปลา เปนตน เชน การทําการเกษตรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ตารางท่ี 14 พ้ืนท่ีปลูกไมผล ปศุสัตว และเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแยกตามอําเภอของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 

อําเภอ 
ไมผล ปศุสัตว เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

เนื้อท่ี (ไร) รอยละ  เนื้อท่ี (ไร) รอยละ  เนื้อท่ี (ไร) รอยละ  
บานสราง 914 1.61 675 4.02 84,096 78.96 
กบินทรบุรี  19,901 35.10 8,508 50.69 389 0.37 
เมืองปราจีนบุรี 6,797 11.99 1,807 10.77 11,875 11.15 
นาด ี 13,086 23.08 1,494 8.90 116 0.11 
ประจนัตคาม 4,329 7.63 1,190 7.09 1,889 1.77 
ศรีมโหสถ 3,196 5.64 1,060 6.31 4,928 4.63 
ศรีมหาโพธิ 8,479 14.95 2,051 12.22 3,209 3.01 

รวม 56,702 100.00 16,785 100.00 106,502 100.00 

3. พ้ืนท่ีปาไม (F)   
จังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนท่ีปามากท่ีสุดในภาคตะวันออกมีผืนปามรดกโลกมากถึง 3 แหง ไดแก 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติปางสีดา และอุทยานแหงชาติทับลาน ปกคลุมทางดานทิศเหนือ
ของจังหวัด ซ่ึงสวนใหญอยูในอําเภอประจันตคาม และ อําเภอนาดี จากการวิเคราะหโดยภาพถายดาวเทียม
และสํารวจภาคสนามพบวา ใน พ.ศ. 2559 จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนท่ีปาประมาณ 878,364 ไร หรือรอยละ 29.52 
ของเนื้อท่ีของจังหวัด ประกอบดวยพ้ืนท่ีปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู (F100) 73,100 ไร หรือรอยละ 2.46 
ของเนื้อท่ีจังหวัด ปาไมผลัดใบสมบูรณ (F101) 783,249 ไร หรือรอยละ 26.32 ของเนื้อท่ีจังหวัด ปาผลัดใบ
สมบูรณ (F201) 220 ไร หรือรอยละ 0.01 ของเนื้อที่จังหวัด และ ปาปลูกสมบูรณ (F501) 21,795 ไร 
หรือรอยละ 0.73 ของเนื้อท่ีจังหวัด   

4. พ้ืนท่ีแหลงน้ํา (W)  
พ้ืนท่ีของจังหวัดปราจีนบุรีสวนใหญอยูในเขตลุมน้ําปราจีนบุรีซ่ึงเปนแหลงกําเนิดตนน้ําหลายสาย 

เชน แควหนุมาน แควพระปรง และลําน้ําประจันตคาม เปนตน และมีเนื้อท่ีจํานวนเล็กนอยอยูในเขตลุมน้ํา
บางปะกง นอกจากนี้ยังมีแหลงทรัพยากรน้ําหลายชนิดท่ีมนุษยสรางข้ึน เชนอางเก็บน้ํา และ ระบบชลประทาน 
โดยตั้งอยูกระจายท่ัวท้ังจังหวัด ซ่ึงใน พ.ศ. 2559 พ้ืนท่ีแหลงน้ําของจังหวัดปราจีนบุรีมีเนื้อท่ีรวมประมาณ 
79,287 ไร หรือรอยละ 2.66 ของเนื้อท่ีจังหวัด ประกอบดวย แมน้ําลําคลอง 39,601 ไร หรือรอยละ 0.15 
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ของเนื้อท่ีจังหวัด หนอง และบึง 6,035 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด อางเก็บน้ํา 19,070 ไร หรือ
รอยละ 0.64 ของเนื้อที่จังหวัด บอน้ําในไรนา 12,227 ไร หรือรอยละ 0.41 ของเนื้อที่จังหวัด และ
คลองชลประทาน 2,354 ไร หรือรอยละ 0.08 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

5. พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M)  
พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อที่ 179,377 ไร หรือรอยละ 6.02 ของเนื้อที่จังหวัด ประกอบดวย 

ทุงหญาธรรมชาติ 71,146 ไร หรือรอยละ 2.39 ของเนื้อท่ีจังหวัด ทุงหญาสลับไมพุมหรือไมละเมาะ 83,848 ไร 
หรือรอยละ 2.82 ของเนื้อท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีลุม 10,365 ไร  หรือรอยละ 0.35 ของเนื้อท่ีจังหวัด เหมืองเกาและ
บอขุดเกา 4,972 ไร หรือรอยละ 0.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด บอลูกรัง 7,179 ไร หรือรอยละ 0.24 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
บอทราย 120 ไร บอดิน 138 ไร  พ้ืนท่ีถม 1,578 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีจังหวัด และท่ีท้ิงขยะ 31 ไร 

4.3 การประเมินการใชท่ีดินทางการเกษตรตามศักยภาพพ้ืนท่ี 

 4.3.1 การใชท่ีดินจําแนกตามกลุมชุดดิน  
การวิเคราะหสภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 7 ชนิด ไดแก ขาว ออย มันสําปะหลัง 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส และ ไมผล ของจังหวัดปราจีนบุรี ใน พ.ศ. 2559 ตามกลุมชุดดินท่ีพบใน
จังหวัดปราจีนบุรี โดยการซอนทับฐานขอมูล (overlay) และรวมฐานขอมูล (dissolve) ของแผนท่ีการใชท่ีดิน 
พ.ศ. 2559 กับแผนท่ีกลุมชุดดิน พ.ศ. 2558 ของกองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ผลการวิเคราะหท่ีไดมีดังนี้ 

1) การวิเคราะหพ้ืนท่ีนา (A1) แยกตามกลุมชุดดิน 
จังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนท่ีนาใน พ.ศ. 2559 เนื้อท่ี 630,947 ไร ซ่ึงประกอบดวยพ้ืนท่ีนาราง 

(A100) เนื้อท่ี 12,501 ไร และ นาขาว (A101) เนื้อท่ี 618,446 ไร ซ่ึงเม่ือนําแผนท่ีพ้ืนท่ีนามาซอนทับกับแผนท่ี
กลุมชุดดิน พบวา พ้ืนท่ีนาของจังหวัดปราจีนบุรี มีอยูท้ังในกลุมชุดดินพ้ืนท่ีลุม และ กลุมชุดดินพ้ืนท่ีดอน 
(ภาพท่ี 19 และ ภาพท่ี 20) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) นาในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม  
 นาในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม คือ นาท่ีอยูในกลุมชุดดินท่ี 1 - 25 และ ชุดดินท่ี 4 857 - 59 4 8

ซ่ึงจากผลการวิเคราะห พบวา นาในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุมของจังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อท่ีรวม 563,392 ไร หรือ
รอยละ 89.29 ของเนื้อท่ีนาท้ังหมด โดยแบงเปนนารางซ่ึงอยูในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม 11 กลุมชุดดิน มีเนื้อท่ีรวม 
7,856 ไร หรือรอยละ 62.84 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด และ นาขาวซ่ึงอยูในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม 14 กลุมชุดดิน 
มีเนื้อท่ีรวม 555,536 ไร หรือรอยละ 89.83 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด โดยนาท่ีอยูในกลุมชุดดินในท่ีลุมมีเนื้อท่ี 
คุณสมบัติของแตละกลุมชุดดิน และการจัดการสําหรับการปลูกขาวตามกลุมชุดดิน รายละเอียดดังนี้ 

(1.1) กลุมชุดดินท่ี 2 มีนาราง เนื้อท่ี 82 ไร หรือรอยละ 0.66 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
และ นาขาว เนื้อท่ี 43,923 ไร หรือรอยละ 7.10 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด กลุมชุดดินท่ี 2 เปนกลุมดินเหนียวลึกมาก 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก ทําใหเกิดการตรึงธาตุอาหารและปลดปลอยสารท่ีเปนพิษตอพืช โครงสรางแนนทึบ 
ดินแหงแข็งและแตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก คุณภาพน้ําเปนกรดจัดมาก ขาดแคลนแหลงน้ําจืด 
และน้ําทวมขังในฤดูฝน แตอยางไรก็ตามหากเกษตรกรตองการปลูกขาวสามารถจัดการโดยไถพรวนขณะ
ท่ีดินมีความชื้นท่ีเหมาะสม ลดและควบคุมความเปนกรดจัดมากของดินดวยวัสดุปูน 500 กิโลกรัมตอไร 
หวานใหท่ัวแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปลอยไว 3-4 สัปดาห หรือไถกลบพืชปุยสด โดยการหวานโสนอัฟริกัน
หรือโสนอินเดีย อัตรา 4-6 กิโลกรัมตอไร แลวไถกลบเม่ืออายุ 50-70 วัน และปลอยท้ิงไว 1-2 สัปดาห รวมกับ
การใชปุยอินทรียน้ําหรือปุยเคมี พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีขาวขาดน้ําหรือทํานาครั้งท่ี 2 หรือใชปลูกพืชไร
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หรือพืชผักหลังเก็บเก่ียวขาว ไถกลบตอซังและทํารองแบบเตี้ย ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร 
รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(1.2) กลุมชุดดินท่ี 3 นาขาวมีเนื้อท่ี 536 ไร หรือรอยละ 0.09 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด 
เปนกลุมดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนน้ํากรอย อาจพบชั้นดินเลนของตะกอนน้ําทะเลท่ีไมมีศักยภาพ
กอใหเกิดเปนดินกรดกํามะถัน ภายในความลึก 150 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง 
การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็งและแตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก 
บางพ้ืนท่ีอาจพบชั้นดินเลนท่ีมีเกลือสะสมอยูในดินลาง และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา 
การจัดการนาขาวในกลุมชุดดินท่ี 3 ทําโดยการไถพรวนขณะท่ีดินมีความชื้นท่ีเหมาะสม ไถกลบตอซัง ปลอยไว 
3-4 สัปดาห หรือไถกลบพืชปุยสด โดยการหวานโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัมตอไร แลวไถกลบ
เม่ืออายุ 50-70 วัน และปลอยท้ิงไว 1-2 สัปดาห รวมกับการใชปุยอินทรียน้ําหรือปุยเคมี  พัฒนาแหลงน้ําไวใช
ในชวงท่ีขาวขาดน้ําหรือทํานาครั้งท่ี 2 หรือใชปลูกพืชไรหรือพืชผักหลังเก็บเก่ียวขาว โดยทํารองแบบเต้ีย 
ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559)   

(1.3) กลุมชุดดินท่ี 4 มีนารางเนื้อท่ี 181 ไร หรือรอยละ 1.45 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
และ นาขาวมีเนื้อท่ี 50,890 ไร หรือรอยละ 8.23 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด กลุมชุดดินท่ี 4 เปนกลุมดินเหนียวลึกมาก
ที่เกิดจากตะกอนลําน้ําที่มีอายุยังนอย ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําคอนขางเลว 
ความอุดมสมบูรณปานกลาง การปลูกขาวควรทําการไถพรวนขณะท่ีดินมีความชื้นท่ีเหมาะสม ไถกลบตอซัง 
ปลอยไว 3-4 สัปดาห หรือไถกลบพืชปุยสด โดยการหวานโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัมตอไร 
แลวไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน และปลอยทิ้งไว 1-2 สัปดาห รวมกับการใชปุยอินทรียน้ําหรือปุยเคมี 
พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีขาวขาดน้ําหรือทํานาครั้งท่ี 2 หรือใชปลูกพืชไรหรือพืชผักหลังเก็บเก่ียวขาว 
โดยทํารองแบบเตี้ย ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(1.4) กลุมชุดดินท่ี 6 มีนารางเนื้อท่ี 2,806 ไร หรือรอยละ 22.44 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
และ นาขาวมีเนื้อท่ี 60,646 ไร หรือรอยละ 9.81 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด กลุมชุดดินท่ี 6 เปนกลุมดินเหนียวลึกมาก
ที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว 
ความอุดมสมบูรณต่ํา การปลูกขาวควรทําการไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง 
ปลอยไว 3-4 สัปดาห หรือไถกลบพืชปุยสด โดยการหวานโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัมตอไร 
แลวไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน และปลอยทิ้งไว 1-2 สัปดาห รวมกับการใชปุยอินทรียน้ําหรือปุยเคมี 
ในพ้ืนท่ีท่ีเปนกรดจัดมาก ใชวัสดุปูน 200-300 กิโลกรัมตอไร เพ่ือเพ่ิมความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดิน 
พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีขาวขาดน้ําหรือทํานาครั้งท่ี 2 หรือใชปลูกพืชไรหรือพืชผักหลังเก็บเก่ียวขาว 
โดยทํารองแบบเตี้ย ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)   

(1.5) กลุมชุดดินท่ี 7 มีนารางเนื้อท่ี 73 ไร หรือรอยละ 0.58 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด และ 
นาขาวเนื้อท่ี 12,621 ไร หรือรอยละ 2.04 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด กลุมชุดดินท่ี 7 เปนกลุมดินเหนียวลึกมากท่ี
เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง 
โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็ง ทําใหไถพรวนยาก การปลูกขาวควรไถพรวนขณะท่ีดินมีความชื้นท่ีเหมาะสม 
ไถกลบตอซัง ปลอยไว 3-4 สัปดาห หรือไถกลบพืชปุยสด โดยการหวานโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 
กิโลกรัมตอไร แลวไถกลบเม่ืออายุ 50-70 วัน และปลอยท้ิงไว 1-2 สัปดาห รวมกับการใชปุยอินทรียน้ําหรือ
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ปุยเคมี พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีขาวขาดน้ําหรือทํานาครั้งท่ี 2 หรือใชปลูกพืชไรหรือพืชผักหลังเก็บเก่ียวขาว 
โดยทํารองแบบเตี้ย ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)   

(1.6) กลุมชุดดินท่ี 10 มีนารางเนื้อท่ี 127 ไร หรือรอยละ 1.02 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
และ นาขาวเนื้อท่ี 43,133 ไร หรือรอยละ 6.97 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด เปนกลุมดินเปรี้ยวจัดตื้นท่ีเกิดจาก
ตะกอนน้ําทะเล ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินเปนกรดรุนแรงมาก
หรือเปนดินเปรี้ยวจัดตื้นภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เกิดการตรึงของธาตุอาหารและมีสาร
ท่ีเปนพิษตอพืชท่ีปลูก มีโครงสรางดินแนนทึบ ดินแหงแข็งและแตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก คุณภาพน้ํา
เปนกรดรุนแรงมาก ขาดแคลนแหลงน้ําจืด และน้ําทวมขังในฤดูฝน การปลูกขาวควรทําการไถพรวนดิน
ในขณะท่ีดินมีความชื้นท่ีเหมาะสม ลดและควบคุมความเปนกรดรุนแรงมากของดินดวยวัสดุปูน 1,000-2,000 
กิโลกรัมตอไร โดยหวานใหท่ัวแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปลอยไว 3-4 สัปดาห หรือไถกลบพืชปุยสด โดยการหวาน
โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัมตอไร แลวไถกลบเม่ืออายุ 50-70 วัน และปลอยท้ิงไว 1-2 สัปดาห 
รวมกับการใชปุยอินทรียน้ําหรือปุยเคมีสูตร พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในชวงที่ขาวขาดน้ํา 
หรือใชทํานาครั้งท่ี 2 (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)   

(1.7) กลุมชุดดินท่ี 11 มีนารางเนื้อท่ี 1,228 ไร หรือรอยละ 9.82 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
และ นาขาวเนื้อท่ี 160,045 ไร หรือรอยละ 25.88 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด เปนกลุมดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางท่ี
เกิดจากตะกอนน้ําทะเล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินเปนกรดจัดมาก
หรือเปนดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางในชวงความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน เกิดการตรึงของธาตุอาหาร
และมีสารท่ีเปนพิษตอพืชท่ีปลูก มีโครงสรางดินแนนทึบ ดินแหงแข็งและแตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก 
คุณภาพน้ําเปนกรดจัดมาก ขาดแคลนแหลงน้ําจืด และน้ําทวมขังในฤดูฝน การปลูกขาวควรทําการไถ
พรวนดินในขณะท่ีดินมีความชื้นท่ีเหมาะสม ลดและควบคุมความเปนกรดรุนแรงมากของดินดวยวัสดุปูน 
500-1,000 กิโลกรัมตอไร โดยหวานใหท่ัวแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปลอยไว 3-4 สัปดาห หรือไถกลบพืชปุยสด 
โดยการหวานโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัมตอไร แลวไถกลบเม่ืออายุ 50-70 วัน และปลอยท้ิงไว 
1-2 สัปดาห รวมกับการใชปุยอินทรียน้ําหรือปุยเคมีสูตร พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําไวใชในชวงท่ีขาว
ขาดน้ําหรือใชทํานาครั้งท่ี 2 (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(1.8) กลุมชุดดินท่ี 16 มีนารางเนื้อท่ี 318 ไร หรือรอยละ 2.54 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
และนาขาวเนื้อท่ี 25,223 ไร หรือรอยละ 4.08 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด กลุมชุดดินท่ี 16 เปนกลุมดินทรายแปง
ลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณตํ่า หนาดินแนนทึบ 
ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝน การปลูกขาว
ในพ้ืนท่ีท่ีเปนกรดจัดมากควรหวานวัสดุปูน 200-300 กิโลกรัมตอไร เพ่ือเพ่ิมความเปนประโยชนของธาตุ
อาหารในดิน ไถกลบตอซัง ปลอยท้ิงไว 3-4 สัปดาห หรือไถกลบพืชปุยสด โดยการหวานโสนอัฟริกันหรือ
โสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัมตอไร แลวไถกลบเม่ืออายุ 50-70 วัน และปลอยท้ิงไว 1-2 สัปดาห รวมกับการใช
ปุยอินทรียน้ําหรือปุยเคมี การปกดําขาวควรเพ่ิมจํานวนตนตอกอใหมากข้ึน พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบ
การใหน้ําในชวงท่ีขาวขาดน้ําหรือใชทํานาครั้งท่ี 2 หรือปลูกพืชไร พืชผักหรือพืชตระกูลถ่ัวหลังเก็บเก่ียวขาว 
โดยทํารองแบบเตี้ย ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)   

(1.9) กลุมชุดดินท่ี 17 มีนารางเนื้อท่ี 1,461 ไร หรือรอยละ 11.69 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
และนาขาวเนื้อท่ี 77,129 ไร หรือรอยละ 12.47 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด เปนกลุมดินรวนละเอียดลึกมากท่ี
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เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายนําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณตํ่า 
บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ํานาน และน้ําทวมขังในฤดูฝน การปลูกขาวในพ้ืนท่ีท่ีเปนกรดจัดมาก
ควรหวานวัสดุปูน 200-300 กิโลกรัมตอไร เพ่ือเพ่ิมความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดิน ไถกลบตอซัง 
ปลอยท้ิงไว 3-4 สัปดาห หรือไถกลบพืชปุยสด โดยการหวานโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัมตอไร 
แลวไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน และปลอยทิ้งไว 1-2 สัปดาห รวมกับการใชปุยอินทรียน้ําหรือปุยเคมี 
พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงที่ขาวขาดน้ําหรือใชทํานาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร พืชผักหรือพืชตระกูลถั่ว
หลังเก็บเก่ียวขาว โดยทํารองแบบเตี้ย ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร รวมกับปุยเคมี
หรือปุยอินทรียน้ํา (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)   

(1.10) กลุมชุดดินท่ี 18 มีนารางเนื้อท่ี 31 ไร หรือรอยละ 0.25 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
และนาขาวเนื้อท่ี 10,728 ไร หรือรอยละ 1.73 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด กลุมดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจาก
ตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณตํ่าถึง
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพื้นที่ขาดแคลนน้ํานาน และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับ
พืชท่ีไมชอบน้ํา การปลูกขาวควรทําการไถกลบตอซัง ปลอยท้ิงไว 3-4 สัปดาห หรือไถกลบพืชปุยสด โดยการหวาน
โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัมตอไร แลวไถกลบเม่ืออายุ 50-70 วัน และปลอยท้ิงไว 1-2 สัปดาห 
รวมกับการใชปุยอินทรียน้ําหรือปุยเคมีสูตร 16-16-8 ใสปุยแตงหนาหลังปกดํา 35-45 วัน พัฒนาแหลงน้ําไวใช
ในชวงท่ีขาวขาดน้ําหรือใชทํานาครั้งท่ี 2 หรือปลูกพืชไร พืชผักหรือพืชตระกูลถ่ัวหลังเก็บเก่ียวขาว โดยทํารอง
แบบเต้ีย ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา (กองสํารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(1.11) กลุมชุดดินท่ี 21 มีนาขาวเนื้อท่ี 383 ไร หรือรอยละ 0.06 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด 
เปนกลุมดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําในสวนต่ําของพ้ืนท่ีริมแมน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําคอนขางเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง ดินคอนขางเปนทราย 
ขาดแคลนน้ํานาน บางพ้ืนท่ีอาจไดรับอันตรายจากน้ําไหลบาทวมขัง และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหาย
กับพืชท่ีไมชอบน้ํา การปลูกขาวควรเลือกระยะเวลาปลูกใหเหมาะสมกับฤดูกาล ปรับสภาพพ้ืนท่ีใหราบเรียบ 
และทําคันดินเพ่ือชวยกักเก็บน้ํา ไถกลบตอซัง ปลอยไว 3-4 สัปดาห หรือไถกลบพืชปุยสด โดยการหวาน
โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัมตอไร แลวไถกลบเม่ืออายุ 50-70 วัน และปลอยท้ิงไว 1-2 สัปดาห 
รวมกับการใชปุยอินทรียน้ําหรือปุยเคมีสูตร 16-16-8 ใสปุยแตงหนาหลังปกดํา 35-45 วัน มีระบบการใหน้ํา
ในชวงที่ขาวขาดน้ํา หรือทํานาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวขาว 
ทํารองแบบเตี้ย ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(1.12) กลุมชุดดินท่ี 22 มีนารางเนื้อท่ี 566 ไร หรือรอยละ 4.53 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
และนาขาวเนื้อท่ี 31,521 ไร หรือรอยละ 5.10 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด เปนกลุมดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจาก
ตะกอนลําน้ําเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขาดแคลนน้ํานาน และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา การปลูกขาวควรทําการไถกลบ
ตอซัง ปลอยท้ิงไว 3-4 สัปดาห หรือไถกลบพืชปุยสด โดยการหวานโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม
ตอไร แลวไถกลบเม่ืออายุ 50-70 วัน และปลอยท้ิงไว 1-2 สัปดาห รวมกับการใชปุยอินทรียน้ําหรือปุยเคมี
สูตร 16-16-8 ใสปุยแตงหนาหลังปกดํา 35-45 วัน พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงท่ีขาวขาดน้ําหรือใชทํานาครั้ง
ท่ี 2 หรือปลูกพืชไร พืชผักหรือพืชตระกูลถ่ัวหลังเก็บเก่ียวขาว โดยทํารองแบบเตี้ย ปรับปรุงดินดวยปุยหมัก
หรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)   
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(1.13) กลุมชุดดินท่ี 24 นาขาวมีเนื้อท่ี 288 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด 
เปนกลุมดินทรายลึกมากเกิดจากตะกอนลําน้ําท่ีมีเนื้อดินเปนดินทรายหนา ปฏิกิริยาดินเปนกรด การระบายน้ํา
คอนขางเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืช
ท่ีไมชอบน้ําการปลูกขาวควรทําการไถกลบตอซัง ปลอยท้ิงไว 3-4 สัปดาห หรือไถกลบพืชปุยสด โดยการหวาน
โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัมตอไร แลวไถกลบเม่ืออายุ 50-70 วัน และปลอยท้ิงไว 1-2 สัปดาห 
รวมกับการใชปุยอินทรียน้ําหรือปุยเคมีสูตร 16-16-8 ใสปุยแตงหนาหลังปกดํา 35-45 วัน พัฒนาแหลงน้ําไวใช
ในชวงท่ีขาวขาดน้ําหรือใชทํานาครั้งท่ี 2 หรือปลูกพืชไร พืชผักหรือพืชตระกูลถ่ัวหลังเก็บเก่ียวขาว โดยทํารอง
แบบเต้ีย ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา (กองสํารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)   

(1.14) กลุมชุดดินท่ี 25 มีนารางเนื้อท่ี 983 ไร หรือรอยละ 7.86 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
และนาขาวเนื้อท่ี 38,470 ไร หรือรอยละ 6.22 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด กลุมดินต้ืน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
เปนดางเล็กนอย การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินตื้นถึงกอนกรวดหรือลูกรัง
ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ขาดแคลนน้ํานาน ความอุดมสมบูรณตํ่า บางพ้ืนท่ีมีกอนหินหรือ
ลูกรังท่ีหนาดินมาก และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา การปลูกขาวควรเลือกพ้ืนท่ี
เพาะปลูกท่ีมีหนาดินหนา ไถกลบตอซัง ปลอยท้ิงไว 3-4 สัปดาห หรือไถกลบพืชปุยสด โดยการหวานโสนอัฟริกัน
หรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัมตอไร แลวไถกลบเม่ืออายุ 50-70 วัน และปลอยท้ิงไว 1-2 สัปดาห รวมกับการใช
ปุยอินทรียน้ําหรือปุยเคมีสูตร 16-16-8 หรือ 15-15-15 ใสปุยแตงหนาหลังปกดํา 35-40 วัน พัฒนาแหลงน้ําไวใช
ในชวงท่ีขาวขาดน้ําหรือใชทํานาครั้งท่ี 2 หรือปลูกพืชไร พืชผักหรือพืชตระกูลถ่ัว หลังเก็บเก่ียวขาว โดยทํารอง
แบบเต้ีย ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 3-4 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา (กองสํารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)   

(2) นาในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน  
 นาในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน คือ นาท่ีอยูในกลุมชุดดินท่ี 26 - 56 และ ชุดดินท่ี 4 860 - 62 

4 8ซ่ึงจากผลการวิเคราะห พบวา นาในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอนของจังหวัดปราจีนบุรีมีเนื้อท่ีรวม 53,627 ไร 
หรือรอยละ 8.49 ของเนื้อท่ีนาท้ังหมด โดยแบงเปนนารางซึ่งอยูในกลุมชุดดินในพื้นที่ดอน 12 กลุมชุดดิน 
มีเนื้อท่ีรวม 4,219 ไร หรือรอยละ 33.75 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด (ภาพท่ี 19) และ นาขาวซ่ึงอยูในกลุมชุดดิน
บนพ้ืนท่ีดอน 14 กลุมชุดดิน มีเนื้อท่ีรวม 49,408 ไร หรือรอยละ 7.98 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด (ภาพท่ี 20) 
โดยนาท่ีอยูในกลุมชุดดินบนท่ีดอนมีเนื้อท่ี คุณสมบัติของแตละกลุมชุดดิน และการจัดการสําหรับการปลูก
ขาวตามกลุมชุดดิน รายละเอียดดังนี้ 

 (2.1) กลุมชุดดินที่ 28 มีนาขาวเนื้อที่ 21 ไร เปนกลุมดินเหนียวลึกมากสีดําที่มี
รอยแตกระแหงกวางและลึก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ
ปานกลางถึงสูง ดินแหงแข็ง ดินเปยกเหนียวมาก ไถพรวนยาก นอกจากนี้กลุมชุดดินท่ี 28 ยังจัดอยูในกลุม
ชุดดินบนที่ดอนที่อยูในเขตดินแหงทําใหขาดแคลนน้ํา ไมเหมาะสมในการทํานา (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2548; กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) เกษตรกรควรเปลี่ยนไปทํา
เกษตรกรรมชนิดอ่ืน หรือเลือกพืชท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เชน ออย เปนตน 

(2.2) กลุมชุดดินท่ี 29 มีนาขาวเนื้อท่ี 100 ไร หรือรอยละ 0.02 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด 
กลุมดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด การระบายน้ําดี
ถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางพังทลาย
สูญเสียหนาดินในพ้ืนท่ีลาดชัน บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก กลุมชุดดินท่ี 29 จัดอยูในกลุมชุดดินบนที่ดอน
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ท่ีอยูในเขตดินแหง  มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูกพืชไรและไมผลมากกวาท่ีจะนํามาปลูกขาวหรือทํานา 
เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน ยากในการท่ีจะเก็บกักน้ําไวปลูกขาว (กองสํารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน, 2548; กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.3) กลุมชุดดินท่ี 31 มีนารางเนื้อท่ี 51 ไร หรือรอยละ 0.41ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
และ นาขาวเนื้อท่ี 1,102 ไร หรือรอยละ 0.18 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด เปนกลุมดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจาก
วัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ
ปานกลาง ขาดแคลนน้ํา ในพ้ืนท่ีลาดชันสูงเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน กลุมชุดดินท่ี 31 มีศักยภาพ
เหมาะสมในการปลูกพืชไรและไมผลมากกวาท่ีจะนํามาปลูกขาวหรือทํานา เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่น
ลอนลาดถึงลอนชัน ยากในการที่จะเก็บกักน้ําไวปลูกขาว (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2548; 
กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.4) กลุมชุดดินท่ี 33 มีนารางเนื้อท่ี 383 ไร หรือรอยละ 3.06 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
และนาขาวเนื้อที่ 1,372 ไร หรือรอยละ 0.22 ของเนื้อที่นาขาวทั้งหมด กลุมดินทรายแปงละเอียดหรือ
ดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนแมน้ําหรือตะกอนน้ําพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง 
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง ขาดแคลนน้ําในระยะท่ีฝนท้ิงชวงนาน บางพ้ืนท่ี
อาจพบชั้นดานแข็งท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม ไมเหมาะกับการทํานา (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2548; 
กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.5) กลุมชุดดินท่ี 35 มีนารางเนื้อท่ี 377 ไร หรือรอยละ 3.02 ของเนื้อท่ีนาราง
ท้ังหมด และ นาขาวเนื้อท่ี 12,315 ไร หรือรอยละ 1.99 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด เปนกลุมดินรวนละเอียดลึก
ถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําดีถึงดี
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน ดินงายตอการถูกชะลางพังทลาย
สูญเสียหนาดิน บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก ไมเหมาะกับการทํานา (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2548; 
กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.6) กลุมชุดดินท่ี 36 มีนารางเนื้อท่ี 59 ไร หรือรอยละ 0.47 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
และ นาขาวเนื้อท่ี 1,732 หรือรอยละ 0.28 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด เปนกลุมดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ี
เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ขาดแคลนน้ํา และในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน ดินงายตอการถูกชะลางพังทลาย
สูญเสียหนาดิน ไมเหมาะกับการทํานา (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2548; กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.7) กลุมชุดดินท่ี 38 มีนารางเนื้อท่ี 44 ไร หรือรอยละ 0.35 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
และ นาขาวเนื้อท่ี 2,133 ไร หรือรอยละ 0.34 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด กลุมดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจาก
ตะกอนริมแมน้ํา มีปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลางการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ
ปานกลาง เนื้อดินคอนขางเปนทราย ขาดแคลนน้ําในระยะท่ีฝนท้ิงชวงนาน บางพ้ืนท่ีอาจมีน้ําทวมขัง หรือไหลบา
ทวมขังอยางฉับพลันในระยะท่ีมีฝนตกหนัก ไมเหมาะกับการทํานา (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2548; 
กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.8) กลุมชุดดินท่ี 40 มีนารางเนื้อท่ี 1,605 ไร หรือรอยละ 12.84 ของเนื้อท่ีนาราง
ท้ังหมด และ นาขาวเนื้อท่ี 15,599 ไร หรือรอยละ 2.52 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด เปนกลุมดินรวนหยาบลึก
ถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดหรือเปนกลาง 
การระบายนําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน ดินงายตอการถูกชะลาง
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พังทลายสูญเสียหนาดิน ไมเหมาะกับการทํานา (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2548; กองสํารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.9) กลุมชุดดินท่ี 41 มีนารางเนื้อท่ี 259 ไร หรือรอยละ 2.07 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
และ นาขาวเนื้อท่ี 6,743 ไร หรือรอยละ 1.09 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด เปนกลุมดินทรายหนาปานกลาง ท่ีเกิดจาก
ตะกอนลําน้ําหรือตะกอนเนื้อหยาบ ทับอยูบนชั้นดินท่ีมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําดี อยูบนชั้นดินท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินทรายหนาปานกลาง ความอุดมสมบูรณตํ่า ขาดแคลนน้ํานาน ในระยะท่ีฝนตกหนักจะมี
น้ําขังหรือเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน เกิดเปนรองท่ัวไปในแปลงปลูก ไมเหมาะสมในการทํานา 
เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีและเนื้อดินไมอํานวย (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2548; กองสํารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.10) กลุมชุดดินท่ี 44 มีนารางเนื้อท่ี 25 ไร หรือรอยละ 0.20 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
และ นาขาวเนื้อท่ี 1,346 ไร หรือรอยละ 0.22 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด กลุมดินทรายหนาท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา
หรือตะกอนเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําคอนขางมาก ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขาดแคลนน้ํานาน หนาดินงายตอการถูกชะลางพังทลาย สูญเสียหนาดิน เกิดเปนรองทั่วไปในแปลงปลูก 
ไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการทํานา แตมีศักยภาพพอท่ีจะใชในการปลูกหญาเลี้ยงสัตวและปลูกไมโตเร็ว
บางชนิด (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2548; กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)  

(2.11) กลุมชุดดินท่ี 46 มีนารางเนื้อท่ี 1,086 ไร หรือรอยละ 8.69 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
เปนกลุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับท่ี หรือจากการ
สลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถม ของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากพวกหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟ 
พบบริเวณพ้ืนที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นจนถึงเนินเขา เปนดินตื้นมาก มีการระบายน้ําดี เนื้อดิน
เปนพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง หรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบ พบภายในความลึก 50 เซนติเมตร 
สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก
ถึงกรดเล็กนอย ไมเหมาะสมสําหรับปลูกขาว ควรปลูกพืชที่มีความเหมาะสมมากกวา เชน ออย 
มันสําปะหลัง ไมยืนตน และ ไมผล เปนตน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2548; กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.12) กลุมชุดดินท่ี 47 มีนารางเนื้อท่ี 88 ไร หรือรอยละ 0.70 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 
และ นาขาวเนื้อท่ี 1,115 ไร หรือรอยละ 0.18 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด กลุมดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดถึงเปนกลาง มีการระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ําและเกิดการชะลางพังทลาย
สูญเสียหนาดินในพ้ืนท่ีลาดชัน บางพ้ืนท่ีมีเศษหินหรือหินพ้ืนท่ีโผลบริเวณหนาดิน ไมเหมาะสมที่จะนํามาใช
ในการทํานา แตมีศักยภาพพอท่ีจะใชในการปลูกหญาเลี้ยงสัตวและปลูกไมโตเร็วบางชนิด (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2548; กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.13) กลุมชุดดินท่ี 48 มีนาขาวเนื้อท่ี 311 ไร หรือรอยละ 0.05 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด 
เปนกลุมดินตื้นถึงลูกรังหรือชั้นเชื่อมแข็งของเหล็กทับอยูบนชั้นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง 
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณตํ่า ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน กลุมชุดดินท่ี 48 ไมเหมาะสําหรับใชเปนนาขาวเนื่องจากพื้นที่ดินตื้นมากหรือ
มีกอนกรวดหรือลูกรังบริเวณหนาดินมาก ไมควรนํามาใชประโยชน ปลอยไวใหเปนปา พื้นที่เลี้ยงสัตว 
หรือปลูกไมใชสอยโตเร็ว (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2548; กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)  

 



75 
 
 

(2.14) กลุมชุดดินท่ี 49 มีนารางเนื้อท่ี 87 ไร หรือรอยละ 0.70 ของเนื้อท่ีนาราง
ท้ังหมด และ นาขาวมีเนื้อท่ี 1,905 ไร หรือรอยละ 0.31ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด เปนกลุมดินตื้นถึงลูกรัง
หรือชั้นเชื่อมแข็งของเหล็กทับอยูบนชั้นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึง
ดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณตํ่า ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดินในพื้นที่ที่มี
ความลาดชัน กลุมชุดดินท่ี 49 ไมเหมาะสําหรับใชเปนนาขาวเนื่องจากพ้ืนท่ีดินตื้นมากหรือมีกอนกรวดหรือ
หรือมีลูกรังกระจัดกระจายบริเวณหนาดินมาก ไมควรนํามาใชประโยชน ปลอยไวใหเปนปา พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว
หรือปลูกไมใชสอยโตเร็ว (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2548; กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)  

(2.15) กลุมชุดดินท่ี 62 มีนารางเนื้อท่ี 155 ไร หรือรอยละ 1.24 ของเนื้อท่ีนารางท้ังหมด 

และ นาขาวมีเนื้อท่ี 3,614 ไร หรือรอยละ 0.58 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังหมด เปนกลุมชุดดินท่ีพบมากท่ีสุดใน

จังหวัดปราจีนบุรี โดยสวนใหญอยูทางทิศเหนือของจังหวัด เปนกลุมชุดดินท่ีสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง 

ยากตอการจัดการดูแลรักษาสําหรับการเกษตร ควรรักษาไวใหเปนสวนปา สรางสวนปาหรือใชปลูกไมใชสอย

โตเร็ว (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2548; กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)  

โดยปกติพ้ืนท่ีดอนไมเหมาะสมสําหรับทํานาขาวแตอยางไรก็ตามประชาชนบางสวนมีความจําเปน

ในการปลูกขาวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ซึ่งการปลูกขาวในที่ดอนเกษตรกรควรมีการจัดการที่ดีเนื่องจาก

ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดินในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน เจาหนาท่ีของรัฐควรให

คําแนะนํา นอกจากนี้ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนนาขาวในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมใหเปลี่ยนไป

ปลูกพืช หรือเกษตรกรรมชนิดอ่ืนซ่ึงเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เชน ออย หญาเลี้ยงสัตว 

พืชตระกูลถ่ัว ซ่ึงเปนพืชท่ีเหมาะสําหรับพ้ืนท่ีดอนเปนตน 
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The image part with relationship ID rId34 was not found in the file.

 

ภาพท่ี 19 แผนท่ีพ้ืนท่ีนาราง (A100) แยกตามกลุมชุดดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 19 แผนท่ีนารางแยกตามกลุมชุดดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 

The image part with relationship ID rId34 was not found in the file.
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ภาพท่ี 20 แผนท่ีพ้ืนท่ีนาขาว (A101) แยกตามกลุมชุดดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
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2) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกออย (A203) แยกตามกลุมชุดดิน 
จังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนท่ีปลูกออยใน พ.ศ. 2559 เนื้อท่ี 63,636 ไร ซ่ึงเม่ือนําแผนท่ีปลูกออย

มาซอนทับกับแผนท่ีกลุมชุดดิน พบวา พ้ืนท่ีปลูกออยของจังหวัดปราจีนบุรี มีอยูในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม และ
กลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน (ภาพท่ี 21) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) พ้ืนท่ีปลูกออยในกลุมชุดดินพ้ืนท่ีลุม 
พ้ืนท่ีปลูกออยในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม คือ พ้ืนท่ีปลูกออยท่ีอยูในกลุมชุดดินท่ี 1 - 25 

และ ชุดดินท่ี 57 - 59 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห พบวา พ้ืนท่ีปลูกออยในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุมของจังหวัด
ปราจีนบุรี อยูในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม 7 กลุมชุดดิน มีเนื้อท่ีรวม 11,621 ไร หรือรอยละ 18.26 ของเนื้อท่ี
ปลูกออยท้ังหมด โดยท่ัวไปออยเปนพืชท่ีไมชอบน้ํามาก การปลูกออยในพื้นที่ลุมอาจไมมีความเหมาะสม 
แตอยางไรก็ตามหากเกษตรกรตองการปลูกออยในพ้ืนท่ีลุม เกษตรกรควรมีการเตรียมแปลงและมีการจัดการท่ีดี 
เชน การเลือกพันธุออยที่เหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่ลุม ออยพันธุที่ทนน้ําทวมขัง เชน พันธุ เคพีเค98-51 
ซ่ึงเหมาะในการปลูกในท่ีลุม และทนตอน้ําทวมขัง นอกจากนี้การจัดการท่ีดี เชน การพรวนดินจนละเอียด
สามารถชวยลดปญหาออยเนาจากน้ําทวมขัง เปนตน โดยพ้ืนท่ีปลูกออยในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุมมีเนื้อท่ี 
คุณสมบัติของแตละกลุมชุดดิน และการจัดการสําหรับการปลูกออยตามกลุมชุดดิน ดังนี้ 

(1.1) กลุมชุดดินท่ี 4 เนื้อท่ี 1,187 ไร หรือรอยละ 1.86 ของเนื้อที่ปลูกออยทั้งหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําท่ีมีอายุยังนอย ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง 
การระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็งและแตกระแหง 
ทําใหไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา อาจไมเหมาะสม
สําหรับปลูกออย แตอยางไรก็ตามเกษตรสามารถแกไขไดโดยการขุดคูน้ํากวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร 
รอบแปลง ยกรองแปลงปลูกใหอยูสูงจากระดับน้ําท่ีเคยทวม พรอมท้ังปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 
1-2 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)  

(1.2) กลุมชุดดินท่ี 6 เนื้อที่ 446 ไร หรือรอยละ 0.70 ของเนื้อที่ปลูกออยทั้งหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 
การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก 
ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา อาจไมเหมาะสมสําหรับปลูกออย 
แตอยางไรก็ตามเกษตรสามารถแกไขไดโดยการขุดคูน้ํากวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตรรอบแปลง 
ยกรองแปลงปลูกใหอยูสูงจากระดับน้ําท่ีเคยทวม พรอมท้ังปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตันตอไร 
รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(1.3) กลุมชุดดินท่ี 7 เนื้อท่ี 1,738 ไร หรือรอยละ 2.73 ของเนื้อที่ปลูกออยทั้งหมด 
กลุมชุดดินท่ี 7 เปนกลุมดินในท่ีลุม กลุมดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง
เปนดาง การระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง มีปญหาโครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็ง 
ทําใหไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา อาจไมเหมาะสม
สําหรับปลูกออย แตอยางไรก็ตามเกษตรสามารถแกไขไดโดยการขุดคูน้ํากวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร 
รอบแปลง ยกรองแปลงปลูกใหอยูสูงจากระดับน้ําท่ีเคยทวม พรอมท้ังปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 
1-2 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(1.4) กลุมชุดดินท่ี 17 เนื้อที่ 3,575 ไร หรือรอยละ 5.62 ของเนื้อที่ปลูกออยทั้งหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําเลว
ถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ํานาน และน้ําทวมขังในฤดูฝน 
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ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา อาจไมเหมาะสมสําหรับปลูกออย แตอยางไรก็ตามเกษตรสามารถแกไขไดโดย
การขุดคูน้ํากวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตรรอบแปลง ยกรองแปลงปลูกใหอยูสูงจากระดับน้ําท่ีเคยทวม 
พรอมท้ังปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา และเพ่ือเพ่ิมความ
เปนประโยชนของธาตุอาหารในดินควรมีการใชวัสดุปูน 200-300 กิโลกรัมตอไร (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(1.5) กลุมชุดดินที่ 18 เนื้อที่ 595 ไร หรือรอยละ 0.94 ของเนื้อที่ปลูกออยทั้งหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําเลว
ถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพื้นที่ขาดแคลนน้ํานาน 
และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา อาจไมเหมาะสมสําหรับปลูกออย แตอยางไรก็ตาม
เกษตรสามารถแกไขไดโดยการขุดคูน้ํากวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตรรอบแปลง ยกรองแปลงปลูก
ใหอยูสูงจากระดับน้ําท่ีเคยทวม พรอมท้ังปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตันตอไร รวมกับปุยเคมี
หรือปุยอินทรียน้ํา (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(1.6) กลุมชุดดินท่ี 22 เนื้อที่ 17 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อที่ปลูกออยทั้งหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํานาน และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหาย
กับพืชท่ีไมชอบน้ํา อาจไมเหมาะสมสําหรับปลูกออย แตอยางไรก็ตามเกษตรสามารถแกไขไดโดยการขุดคูน้ํากวาง 
1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตรรอบแปลง ยกรองแปลงปลูกใหอยูสูงจากระดับน้ําท่ีเคยทวม พรอมท้ัง
ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(1.7) กลุมชุดดินท่ี 25 เนื้อท่ี 4,063 ไร หรือรอยละ 6.38 ของเนื้อท่ีปลูกออยท้ังหมด 
กลุมชุดดินท่ี 25 เปนกลุมดินตื้นในท่ีลุม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางเล็กนอย การระบายน้ําเลวถึง
คอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ทําใหไมคอยเหมาะท่ีจะดัดแปลงพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกพืชไรอยางถาวรเนื่องจาก
เปนดินตื้นและมีน้ําทวมขังในฤดูฝน อาจไมเหมาะสมสําหรับปลูกออย แตอยางไรก็ตามเกษตรสามารถแกไข
ไดโดยการขุดคูน้ํากวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตรรอบแปลง ยกรองแปลงปลูกใหอยูสูงจากระดับน้ํา
ท่ีเคยทวม พรอมท้ังปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 3-4 ตันตอไรรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2) พ้ืนท่ีปลูกออยบนกลุมชุดดินพ้ืนท่ีดอน 
 พ้ืนท่ีปลูกออยในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน คือ พ้ืนท่ีปลูกออยท่ีอยูในกลุมชุดดินท่ี 26 - 56 

และ ชุดดินท่ี 60 - 62 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห พบวา พ้ืนท่ีปลูกออยในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอนของจังหวัด
ปราจีนบุรี อยูในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน 13 กลุมชุดดิน มีเนื้อท่ีรวม 51,729 ไร หรือรอยละ 81.29 ของเนื้อท่ี
ปลูกออยท้ังหมด โดยพ้ืนท่ีปลูกออยในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอนมีเนื้อท่ี คุณสมบัติของแตละกลุมชุดดินและ
การจัดการสําหรับปลูกออยตามกลุมชุดดิน ดังนี้ 

(2.1) กลุมชุดดินท่ี 28 เนื้อท่ี 251 ไร หรือรอยละ 0.39 ของพื้นที่ปลูกออยทั้งหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินเหนียวลึกมากสีดําท่ีมีรอยแตกระแหงกวางและลึก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง 
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง ดินแหงแข็ง ดินเปยกเหนียวมาก ไถพรวนยาก 
และขาดแคลนน้ํา การปลูกออยควรปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ ไดแก ปุยหมัก หรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร 
หรือ ปุยพืชสด พืชปุยสดท่ีใชควรเลือกชนิดท่ีเหมาะสําหรับพ้ืนท่ีดอนและอัตราเมล็ดท่ีเหมาะสม เชน ถ่ัวพรา 
หวานเมล็ด 8-10 กิโลกรัมตอไร ถ่ัวพุม 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัมตอไร และควรไถกลบ
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ในระยะออกดอกแลวปลอยไว 1-2 สัปดาห โดยอาจใชรวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา พรอมท้ัง
พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)   

(2.2) กลุมชุดดินท่ี 31 เนื้อท่ี 336 ไร หรือรอยละ 0.53 ของพื้นที่ปลูกออยทั้งหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือ
เปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง   ขาดแคลนน้ํา ในพ้ืนท่ีลาดชันสูงเกิด
การชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน การปลูกออยควรเลือกพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบ ควรปรับปรุงดินดวย
อินทรียวัตถุ ไดแก ปุยหมัก หรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร หรือ ปุยพืชสด พืชปุยสดท่ีใชควรเลือกชนิดท่ีเหมาะ
สําหรับพ้ืนท่ีดอนและอัตราเมล็ดท่ีเหมาะสม เชน ถ่ัวพรา หวานเมล็ด 8-10 กิโลกรัมตอไร ถ่ัวพุม 6-8 
กิโลกรัมตอไร หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัมตอไร และควรไถกลบในระยะออกดอกแลวปลอยไว 1-2 สัปดาห 
ท้ังนี้อาจใชรวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา  มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ไถพรวนและปลูกพืช
ตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเปนแถบ พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการ
ใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.3) กลุมชุดดินที่ 35 เนื้อที่ 1,649 ไร หรือรอยละ 2.59 ของพื้นที่ปลูกออยทั้งหมด 
มีลักษณะเปนกลุมกลุมชุดดินท่ี 35 เปนกลุมดินบนท่ีดอน ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา
หรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก   การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา 
เปนดินท่ีเหมาะสําหรับออย การปลูกออยควรเลือกพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบ ควรปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ 
ไดแก ปุยหมัก หรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร หรือ ปุยพืชสด พืชปุยสดท่ีใชควรเลือกชนิดท่ีเหมาะสําหรับพ้ืนท่ีดอน
และอัตราเมล็ดท่ีเหมาะสม เชน ถ่ัวพรา หวานเมล็ด 8-10 กิโลกรัมตอไร ถั่วพุม 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัมตอไร และควรไถกลบในระยะออกดอกแลวปลอยไว 1-2 สัปดาห ทั้งนี้อาจใช
รวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ 
มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเปนแถบ พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.4) กลุมชุดดินท่ี 36 เนื้อท่ี 674 ไร หรือรอยละ 1.06 ของพื้นที่ปลูกออยทั้งหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ขาดแคลนน้ํา 
และในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน ดินงายตอการถูกชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน การปลูกออยควรเลือกพ้ืนท่ี
คอนขางราบเรียบ ควรปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ ไดแก ปุยหมัก หรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร หรือ ปุยพืชสด 
พืชปุยสดท่ีใชควรเลือกชนิดท่ีเหมาะสําหรับพื้นที่ดอนและอัตราเมล็ดที่เหมาะสม เชน ถั่วพรา หวานเมล็ด 
8-10 กิโลกรัมตอไร ถ่ัวพุม 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัมตอไร และควรไถกลบในระยะออก
ดอกแลวปลอยไว 1-2 สัปดาห ท้ังนี้อาจใชรวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา มีระบบอนุรักษดินและน้ํา 
เชน ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเปนแถบ 
พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)  

(2.5) กลุมชุดดินท่ี 38 เนื้อท่ี 139 ไร หรือรอยละ 0.22 ของพื้นที่ปลูกออยทั้งหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมแมน้ํา มีปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง เนื้อดินคอนขางเปนทราย ขาดแคลนน้ําในระยะท่ี
ฝนท้ิงชวงนาน บางพ้ืนท่ีอาจมีน้ําทวมขัง หรือไหลบาทวมขังอยางฉับพลันในระยะท่ีมีฝนตกหนัก มีความ
เหมาะสมสําหรับการปลูกออย แตมีขอจํากัดเรื่องเนื้อดิน ควรจัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนใหมีการปลูกพืช
บํารุงดินอยูดวย ควรปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ ไดแก ปุยหมัก หรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร หรือ ปุยพืชสด 
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พืชปุยสดท่ีใชควรเลือกชนิดท่ีเหมาะสําหรับพ้ืนท่ีดอนและอัตราเมล็ดท่ีเหมาะสม เชน ถ่ัวพรา หวานเมล็ด 8-10 
กิโลกรัมตอไร ถ่ัวพุม 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัมตอไร และควรไถกลบในระยะออกดอก
แลวปลอยไว 1-2 สัปดาห ท้ังนี้อาจใชรวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา  มีการใชปุยเคมีในอัตราท่ี
เหมาะสม เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไวไมใหเสื่อมโทรมลง จัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.6) กลุมชุดดินท่ี 40 เนื้อท่ี 821 ไร หรือรอยละ 1.29 ของพื้นที่ปลูกออยทั้งหมด 
มีลักษณะเปนดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดหรือเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินในกลุมชุดนี้เหมาะสําหรับ
ปลูกออยเนื่องจากระบายน้ําดี แตมีขอจํากัดเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณต่ํา ควรปรับปรุงดินดวย
อินทรียวัตถุ ไดแก ปุยหมัก หรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร หรือ ปุยพืชสด พืชปุยสดท่ีใชควรเลือกชนิดท่ีเหมาะ
สําหรับพ้ืนท่ีดอนและอัตราเมล็ดท่ีเหมาะสม เชน ถ่ัวพรา หวานเมล็ด 8-10 กิโลกรัมตอไร ถ่ัวพุม 6-8 
กิโลกรัมตอไร หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัมตอไร และควรไถกลบในระยะออกดอกแลวปลอยไว 1-2 สัปดาห 
ท้ังนี้อาจใชรวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)    

(2.7) กลุ มชุดดินที่ 41 เนื ้อที ่ 875 ไร  หรือรอยละ 1.38 ของพื้นที่ปลูกออย
ทั้งหมด มีลักษณะเปนกลุมดินทรายหนาปานกลาง ท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือตะกอนเนื้อหยาบ ทับอยูบน
ชั้นดินท่ีมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึง
เปนกลาง การระบายน้ําดี อยูบนชั้นดินท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ในระยะท่ีฝนตก
หนักจะมีน้ําขังหรือเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน เกิดเปนรองท่ัวไปในแปลงปลูก เหมาะสําหรับ
ปลูกออย ควรปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ ไดแก ปุยหมัก หรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร หรือ ปุยพืชสด พืชปุยสด
ท่ีใชควรเลือกชนิดท่ีเหมาะสําหรับพ้ืนท่ีดอนและอัตราเมล็ดท่ีเหมาะสม เชน ถ่ัวพรา หวานเมล็ด 8-10 
กิโลกรัมตอไร ถ่ัวพุม 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัมตอไร และควรไถกลบในระยะออกดอก
แลวปลอยไว 1-2 สัปดาห ท้ังนี้อาจใชรวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา  มีวัสดุคลุมดินหรือปลูกพืช
สลับเปนแถบ พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก ในพ้ืนท่ีต่ําควรทํารองหรือทางระบายน้ํา 
เพ่ือปองกันน้ําขังบริเวณรากพืช (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.8) กลุ มชุดดินที่ 44 เนื ้อที ่ 280 ไร  หรือรอยละ 0.44 ของพื้นที่ปลูกออย
ทั้งหมด มีลักษณะเปนกลุมดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดหรือเปนกลาง การระบายนําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา พ้ืนท่ีท่ีมีความ
ลาดชัน ดินงายตอการถูกชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน ควรปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ ไดแก ปุยหมัก 
หรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร หรือ ปุยพืชสด พืชปุยสดท่ีใชควรเลือกชนิดท่ีเหมาะสําหรับพ้ืนท่ีดอนและอัตรา
เมล็ดท่ีเหมาะสม เชน ถ่ัวพรา หวานเมล็ด 8-10 กิโลกรัมตอไร ถ่ัวพุม 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือปอเทือง 4-6 
กิโลกรัมตอไร และควรไถกลบในระยะออกดอกแลวปลอยไว 1-2 สัปดาห ท้ังนี้อาจใชรวมกับการใชปุยเคมี
หรือปุยอินทรียน้ํา มีวัสดุคลุมดินหรือปลูกพืชสลับเปนแถบ พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.9) กลุมชุดดินท่ี 46 มีเนื้อท่ี 26,314 ไร หรือรอยละ 41.35 ของเนื้อท่ีปลูกออย
ท้ังหมด เปนกลุมชุดดินท่ีใชในการปลูกออยมากท่ีสุดของจังหวัดปราจีนบุรี กลุมชุดดินท่ี 46 มีศักยภาพเหมาะ
สําหรับปลูกออย เปนดินตื้นถึงตื้นมาก จะพบชั้นกรวดลูกรังภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินบน 
แตอาจมีขอจํากัดปานกลางเนื่องจากมีกอนกรวด เศษหินปะปนมากท่ีผิวดินหรือความลึก 50 เซนติเมตร 
มีความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันจะเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินเกิดข้ึน 
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แตอยางไรก็ตามควรมีการเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีหนาดินหนาและมีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืช
หมุนเวียนตลอดท้ังปและปลูกพืชบํารุงดินรวมอยูดวย ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 3-4 ตันตอไร หรือ
ปุยพืชสด พืชปุยสดท่ีใชควรเลือกชนิดท่ีเหมาะสําหรับพ้ืนท่ีดอนและอัตราเมล็ดท่ีเหมาะสม เชน ถ่ัวพรา 
หวานเมล็ด 8-10 กิโลกรัมตอไร ถ่ัวพุม 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัมตอไร และควรไถกลบใน
ระยะออกดอกแลวปลอยไว 1-2 สัปดาห รวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา มีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา 
เชน การไถพรวนตามแนวระดับ พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.10) กลุมชุดดินท่ี 47 เนื้อท่ี 15,085 ไร หรือรอยละ 23.71 ของพ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด 
มีลักษณะเปนดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง มีการระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณ
ต่ําดินในกลุมชุดนี้ไมเหมาะสําหรับปลูกพืชท่ัวไป เนื่องจากเปนดินต้ืนถึงตื้นมากและสวนใหญอยูในพ้ืนท่ีมี
ความลาดชันสูง แตสามารถพัฒนาเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวได หรือสงวนและฟนฟูสภาพปา แตอยางไรก็ตามหาก
มีการปลูกออยควรมีการเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีหนาดินหนาและมีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืช
หมุนเวียนตลอดท้ังปและปลูกพืชบํารุงดินรวมอยูดวย ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 3-4 ตันตอไร หรือ
ปุยพืชสด พืชปุยสดท่ีใชควรเลือกชนิดท่ีเหมาะสําหรับพ้ืนท่ีดอนและอัตราเมล็ดท่ีเหมาะสม เชน ถ่ัวพรา 
หวานเมล็ด 8-10 กิโลกรัมตอไร ถ่ัวพุม 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัมตอไร และควรไถกลบใน
ระยะออกดอกแลวปลอยไว 1-2 สัปดาห รวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา มีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา 
เชน การไถพรวนตามแนวระดับ พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.11) กลุมชุดดินท่ี 48 เนื้อท่ี 27 ไร หรือรอยละ 0.04 ของพื้นที่ปลูกออยทั้งหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินต้ืนถึงชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง มีการระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ขาดแคลนน้ําและเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดินในพ้ืนท่ีลาดชัน บางพ้ืนท่ีมีเศษหินหรือหินพื้นที่โผล
บริเวณหนาดิน  แตอยางไรก็ตามหากมีการปลูกออยควรมีการเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีหนาดินหนาและมีสภาพพ้ืนท่ี
คอนขางราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดท้ังปและปลูกพืชบํารุงดินรวมอยูดวย ปรับปรุงดิน
ดวยปุยหมักหรือปุยคอก 3-4 ตันตอไร หรือปุยพืชสด พืชปุยสดท่ีใชควรเลือกชนิดท่ีเหมาะสําหรับพ้ืนท่ีดอน
และอัตราเมล็ดท่ีเหมาะสม เชน ถ่ัวพรา หวานเมล็ด 8-10 กิโลกรัมตอไร ถ่ัวพุม 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือปอเทือง 
4-6 กิโลกรัมตอไร และควรไถกลบในระยะออกดอกแลวปลอยไว 1-2 สัปดาห รวมกับการใชปุยเคมีหรือ
ปุยอินทรียน้ํา มีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา เชน การไถพรวนตามแนวระดับ พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบ
การใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.12) กลุมชุดดินท่ี 49 เนื้อท่ี 563 ไร หรือรอยละ 0.88 ของพื้นที่ปลูกออยทั้งหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินตื้นถึงลูกรังหรือชั้นเชื่อมแข็งของเหล็กทับอยูบนชั้นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึง
เปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางพังทลาย
สูญเสียหนาดินในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน การปลูกออยควรมีการเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีหนาดินหนาและมีสภาพพ้ืนท่ี
คอนขางราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดท้ังปและปลูกพืชบํารุงดินรวมอยูดวย ปรับปรุงดิน
ดวยปุยหมักหรือปุยคอก 3-4 ตันตอไร หรือปุยพืชสด พืชปุยสดท่ีใชควรเลือกชนิดท่ีเหมาะสําหรับพ้ืนท่ีดอน
และอัตราเมล็ดท่ีเหมาะสม เชน ถ่ัวพรา หวานเมล็ด 8-10 กิโลกรัมตอไร ถั่วพุม 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัมตอไร และควรไถกลบในระยะออกดอกแลวปลอยไว 1-2 สัปดาห รวมกับการใชปุยเคมี
หรือปุยอินทรียน้ํา มีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา เชน การไถพรวนตามแนวระดับ พัฒนาแหลงน้ําและ
จัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 
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(2.13) กลุมชุดดินท่ี 62 เนื้อท่ี 4,715 ไร หรือรอยละ 7.41 ของเนื้อท่ีปลูกออยท้ังหมด 
กลุมชุดดินท่ี 62 อยูในสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูงมากกวารอยละ 35 ซ่ึงถือวายากตอการจัดการดูแลรักษา
สําหรับการเกษตร กลุมดินชุดนี้ไมเหมาะสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เนื่องจากเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
และเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา กรณีท่ีจําเปนตองนํามาใชประโยชนทางการเกษตร จําเปนตองมีการศึกษาดินกอน 
เพ่ือใหทราบถึงความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืช โดยมีการใชประโยชนที่ดินในเชิงอนุรักษหรือ
วนเกษตร ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเปนดินลึกและสามารถพัฒนาแหลงน้ําได มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูกพืชคลุมดิน 
ทําแนวรั้วหญาแฝกและขุดหลุมปลูกเฉพาะตน โดยไมมีการทําลายไมพ้ืนลาง สําหรับในพ้ืนท่ีท่ีไมมีศักยภาพ
ทางการเกษตร ควรรักษาไวใหเปนสวนปา สรางสวนปาหรือใชปลูกไมใชสอยโตเร็ว (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 
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ภาพท่ี 20 แผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกออยแยกตามกลุมชุดดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 

 

ภาพท่ี 21 แผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกออย (A 203) แยกตามกลุมชุดดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
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3) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังแยกตามกลุมชุดดิน 
จังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในป 2559 เนื้อท่ี 251,829 ไร ซ่ึงเม่ือนําแผนท่ี

ปลูกมันสําปะหลังมาซอนทับกับแผนท่ีกลุมชุดดิน พบวา พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังของจังหวัดปราจีนบุรี มีอยู
ในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม และกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน (ภาพท่ี 22) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม  
พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม คือ มันสําปะหลังท่ีอยูในกลุมชุดดินท่ี 

1 - 25 และ ชุดดินท่ี 57 - 59 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห พบวา พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ี
ลุมของจังหวัดปราจีนบุรี อยูในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม 10 กลุมชุดดิน มีเนื้อท่ีรวม 28,349 ไร หรือรอยละ 
11.26 ของเนื้อท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด โดยพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุมมีเนื้อท่ี
คุณสมบัติของแตละกลุมชุดดินและการจัดการสําหรับปลูกมันสําปะหลังตามกลุมชุดดิน ดังนี้ 

(1.1) กลุมชุดดินที่ 2 เนื้อที่ 10 ไร มีลักษณะเปนดินเหนียวลึกมากอาจพบจุดประ
สีเหลืองฟางขาวของสารประกอบกํามะถันลึกกวา 100 เซนติเมตร จากผิวดิน การระบายน้ําเลว 
ความอุดมสมบูรณปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก ทําใหเกิดความไมสมดุลของธาตุอาหารพืชหรือถูกตรึง
อยูในรูปท่ีพืชไมสามารถนําไปใชประโยชนได เชน ขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ขาดธาตุอาหารรอง 
เกิดความเปนพิษของเหล็กและอะลูมินัม ขาดแหลงน้ําจืด คุณภาพน้ําไมเหมาะตอการเกษตรและอุปโภค
บริโภค ฤดูฝนมีน้ําทวมขังนาน 3-5 เดือน ทําความเสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา ไมเหมาะสําหรับการปลูก
มันสําปะหลัง แตอยางไรก็ตามเกษตรกรท่ีตองการปลูกมันสําปะหลัง อาจทําโดยเลือกปลูกมันสําปะหลัง
พันธุท่ีมีอายุเก็บเก่ียวสั้นและปลูกในชวงฤดูแลง และทําการพัฒนาแหลงน้ําใหเหมาะสม หรือหากตองการ
ปลูกพืชตลอดท้ังปจะตองทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ีเพาะปลูกและยกรองปลูกเพ่ือชวยการระบายน้ําของดิน 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.2) กลุมชุดดินท่ี 4 เนื้อท่ี 1,846 ไร หรือรอยละ 0.74 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง
ท้ังหมด มีลักษณะเปนกลุมดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําท่ีมีอายุยังนอย ปฏิกิริยาดินเปนกลาง
ถึงเปนดาง การระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็งและ
แตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝนมีน้ําทวมขังนาน 3-5 เดือน ทําความ
เสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา ไมเหมาะสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตอยางไรก็ตามเกษตรกรท่ีตองการปลูก
มันสําปะหลัง อาจทําโดยเลือกปลูกมันสําปะหลังพันธุท่ีมีอายุเก็บเก่ียวสั้นและปลูกในชวงฤดูแลง และทําการ
พัฒนาแหลงน้ําใหเหมาะสม หรือหากตองการปลูกพืชตลอดท้ังปจะตองทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ีเพาะปลูก
และยกรองปลูกเพ่ือชวยการระบายน้ําของดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)  

(1.3) กลุมชุดดินท่ี 6 เนื้อท่ี 3,993 ไร หรือรอยละ 1.59 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง
ท้ังหมด มีลักษณะเปนกลุมดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 
การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก 
ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝนมีน้ําทวมขังนาน 3-5 เดือน ทําความเสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา 
ไมเหมาะสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตอยางไรก็ตามเกษตรกรท่ีตองการปลูกมันสําปะหลัง อาจทําโดย
เลือกปลูกมันสําปะหลังพันธุท่ีมีอายุเก็บเก่ียวสั้นและปลูกในชวงฤดูแลง และทําการพัฒนาแหลงน้ําให
เหมาะสม หรือหากตองการปลูกพืชตลอดท้ังปจะตองทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ีเพาะปลูกและยกรองปลูกเพ่ือ
ชวยการระบายน้ําของดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)  

(1.4) กลุมชุดดินท่ี 7 เนื้อที่ 1,607 ไร หรือรอยละ 0.64 ของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง
ทั้งหมด มีลักษณะเปนกลุมดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง 
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การระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็ง ทําใหไถพรวนยาก 
ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝนมีน้ําทวมขังนาน 3-5 เดือน ทําความเสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา 
ไมเหมาะสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตอยางไรก็ตามเกษตรกรท่ีตองการปลูกมันสําปะหลัง อาจทําโดย
เลือกปลูกมันสําปะหลังพันธุท่ีมีอายุเก็บเก่ียวสั้นและปลูกในชวงฤดูแลง และทําการพัฒนาแหลงน้ําให
เหมาะสม หรือหากตองการปลูกพืชตลอดทั้งปจะตองทําคันดินลอมรอบพื้นที่เพาะปลูกและยกรองปลูก
เพ่ือชวยการระบายน้ําของดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)  

(1.5) กลุมชุดดินท่ี 16 เนื้อท่ี 1,196 ไร หรือรอยละ 0.47 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง
ท้ังหมด มีลักษณะกลุมดินทรายแปงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบาย
น้ําเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา หนาดินแนนทึบ ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ํา 
และน้ําทวมขังในฤดูฝนมีน้ําทวมขังนาน 3-5 เดือน ทําความเสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา ไมเหมาะสําหรับ
การปลูกมันสําปะหลัง แตอยางไรก็ตามเกษตรกรท่ีตองการปลูกมันสําปะหลัง อาจทําโดยเลือกปลูกมันสําปะหลัง
พันธุท่ีมีอายุเก็บเก่ียวสั้นและปลูกในชวงฤดูแลง และทําการพัฒนาแหลงน้ําใหเหมาะสม หรือหากตองการ
ปลูกพืชตลอดท้ังปจะตองทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ีเพาะปลูกและยกรองปลูกเพ่ือชวยการระบายน้ําของดิน 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.6) กลุมชุดดินท่ี 17 เนื้อท่ี11,727 ไร หรือรอยละ 4.66 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง
ท้ังหมด กลุมชุดดินท่ี 17 เปนกลุมชุดดินในท่ีลุม เปนดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมาก การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา การปลูกมันสําปะหลังอาจมีขอจํากัด
เนื่องจากน้ําทวมขังในฤดูฝนมีน้ําทวมขังนาน 3-5 เดือน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา ไมเหมาะ
สําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตอยางไรก็ตามเกษตรกรท่ีตองการปลูกมันสําปะหลัง  อาจทําโดยเลือกปลูก
มันสําปะหลังพันธุท่ีมีอายุเก็บเก่ียวสั้นและปลูกในชวงฤดูแลง และทําการพัฒนาแหลงน้ําใหเหมาะสม หรือ
หากตองการปลูกพืชตลอดท้ังปจะตองทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ีเพาะปลูกและยกรองปลูกเพ่ือชวยการระบายน้ํา
ของดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.7) กลุมชุดดินท่ี 18 เนื้อท่ี 1,416 ไร หรือรอยละ 0.56 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง
ท้ังหมด กลุมดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําเลว
ถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพื้นที่ขาดแคลนน้ํานาน 
และน้ําทวมขังในฤดูฝนมีน้ําทวมขังนาน 4 เดือน ทําความเสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา ไมเหมาะสําหรับ
การปลูกมันสําปะหลัง แตอยางไรก็ตามเกษตรกรที่ตองการปลูกมันสําปะหลัง อาจทําโดยเลือกปลูก
มันสําปะหลังพันธุท่ีมีอายุเก็บเก่ียวสั้นและปลูกในชวงฤดูแลง และทําการพัฒนาแหลงน้ําใหเหมาะสม หรือ
หากตองการปลูกพืชตลอดท้ังปจะตองทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ีเพาะปลูกและยกรองปลูกเพ่ือชวยการระบายน้ํา
ของดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)  

(1.8) กลุมชุดดินท่ี 21 เนื้อท่ี 34 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําในสวนต่ําของพ้ืนท่ีริมแมน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําคอนขางเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง ดินคอนขางเปนทราย 
ขาดแคลนน้ํานาน บางพ้ืนท่ีอาจไดรับอันตรายจากน้ําไหลบาทวมขัง และน้ําทวมขังในฤดูฝนมีน้ําทวมขังนาน 
2-3 เดือน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา ไมเหมาะสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตอยางไรก็ตามเกษตรกร
ท่ีตองการปลูกมันสําปะหลัง  อาจทําโดยเลือกปลูกมันสําปะหลังพันธุท่ีมีอายุเก็บเก่ียวสั้นและปลูกในชวงฤดูแลง 
และทําการพัฒนาแหลงน้ําใหเหมาะสม หรือหากตองการปลูกพืชตลอดท้ังปจะตองทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ี
เพาะปลูกและยกรองปลูกเพ่ือชวยการระบายน้ําของดิน ปญหาเนื้อดินคอนขางเปนทรายในบางพ้ืนท่ี แกไขโดย
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การใชปุยอินทรีย เชน ปุยคอกและปุยหมัก อัตรา 1-2 ตันตอไร (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; 
กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.9) กลุมชุดดินท่ี 22 เนื้อท่ี 2,000 ไร หรือรอยละ 0.79 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง
ท้ังหมด มีลักษณะเปนกลุมดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
เปนกลาง การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํานาน และน้ําทวมขังฤดูฝน 
ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา ไมเหมาะสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตอยางไรก็ตามเกษตรกร
ท่ีตองการปลูกมันสําปะหลัง อาจทําโดยเลือกปลูกมันสําปะหลังพันธุท่ีมีอายุเก็บเก่ียวสั้นและปลูกในชวงฤดูแลง 
และทําการพัฒนาแหลงน้ําใหเหมาะสม หรือหากตองการปลูกพืชตลอดท้ังปจะตองทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ี
เพาะปลูกและยกรองปลูกเพื่อชวยการระบายน้ําของดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; 
กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.10) กลุมชุดดินที่  25 เนื้อที่  4,520 ไร  หรือรอยละ 1.80 ของพื้นที่ปลูก
มันสําปะหลัง ท้ังหมด มีลักษณะกลุมดินตื้น ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางเล็กนอย การระบายน้ําเลว
ถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินตื้นถึงกอนกรวดหรือลูกรังภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน    
ขาดแคลนน้ํานาน ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีมีกอนหินหรือลูกรังท่ีหนาดินมาก และน้ําทวมขังในฤดูฝน 
มีน้ําทวมขังนาน 3-4 เดือน ทําความเสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา ไมเหมาะสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง 
แตอยางไรก็ตามเกษตรกรที่ตองการปลูกมันสําปะหลัง  อาจทําโดยเลือกปลูกมันสําปะหลังพันธุที่มีอายุ
เก็บเก่ียวสั้นและปลูกในชวงฤดูแลง และทําการพัฒนาแหลงน้ําใหเหมาะสม หรือหากตองการปลูกพืชตลอด
ท้ังปจะตองทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ีเพาะปลูกและยกรองปลูกเพ่ือชวยการระบายน้ําของดิน (กองสํารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

 (2) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน 
พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน คือ พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท่ีอยูในกลุม

ชุดดินท่ี 26 - 56 และ ชุดดินท่ี 60 - 62 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห พบวา พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในกลุมชุดดิน
บนพ้ืนท่ีดอนของจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 17 กลุมชุดดิน มีเนื้อที่รวม 220,591 ไร หรือรอยละ 87.59 
ของเนื้อท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด โดยพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอนมีเนื้อท่ีคุณสมบัติ
ของแตละกลุมชุดดินและการจัดการสําหรับปลูกมันสําปะหลังตามกลุมชุดดิน ดังนี้ 

(2.1) กลุมชุดดินท่ี 28 เนื้อท่ี 109 ไร หรือรอยละ 0.04 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินเหนียวลึกมากสีดําท่ีมีรอยแตกระแหงกวางและลึก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง 
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง ดินแหงแข็ง ดินเปยกเหนียวมาก ไถพรวนยาก 
และขาดแคลนน้ํา เหมาะสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตควรพัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําใน
แปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.2) กลุมชุดดินท่ี 29 เนื้อท่ี 1,025 ไร หรือรอยละ 0.41 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลาง
พังทลายสูญเสียหนาดินในพ้ืนท่ีลาดชัน บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก ในการปลูกมันสําปะหลังควรเลือกพ้ืนท่ี
คอนขางราบเรียบ ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเปนแถบ พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 
พ้ืนท่ีท่ีเปนกรดจัดมาก ควรใชวัสดุปูน 200 - 300 กิโลกรัมตอไร (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.3) กลุมชุดดินท่ี 31 เนื้อท่ี 242 ไร หรือรอยละ 0.10 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง
ท้ังหมด มีลักษณะเปนกลุมดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดิน
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เปนกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง ขาดแคลนน้ํา ในพ้ืนท่ีลาดชันสูงเกิด
การชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน มีปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและดินมีความชื้นไมเพียงพอในบางชวง 
ควรใสปุยหมัก หรือปุยคอกอัตรา 1.5 - 2.0 ตันตอไร หรือปลูกพืชปุยสด แลวไถกลบลงดินเม่ือปุยพืชสดออกดอกได
ประมาณ 50 เปอรเซ็นต ปลูกพืชตระกูลถ่ัวสลับกับพืชไรหลักหรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมกับพืชหลักจะชวย
รักษาและเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหแกดินและยังชวยเพ่ิมความสามารถในการอุมน้ําของดิน (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.4) กลุมชุดดินท่ี 33 เนื้อท่ี 807 ไร หรือรอยละ 0.32 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง
ท้ังหมด มีลักษณะเปนกลุมดินทรายแปงละเอียดหรือดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนแมน้ําหรือตะกอน
น้ําพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ
ปานกลาง ขาดแคลนน้ําในระยะท่ีฝนท้ิงชวงนาน บางพ้ืนท่ีอาจพบชั้นดานแข็งที่เกิดจากการเกษตรกรรม 
ทําใหมีการระบายน้ําเลวอาจแกไขโดยทํารองระบายเพ่ือชวยระบายน้ําผิวดินและสะดวกในการใหน้ําและ
เขาไปดูแลพืชท่ีปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.5) กลุมชุดดินท่ี 35 เนื้อท่ี 19,902 ไร หรือรอยละ 7.90 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด 
เนื้อท่ี 19,902 ไร หรือรอยละ 7.90 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด กลุมชุดดินท่ี 35 เปนดินรวน
ละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา เปนดินท่ีเหมาะสําหรับปลูกพืชไร สวนใหญมีความลาดชัน
ประมาณ 3 - 20 เปอรเซ็นต และบางสวนมีความลาดชันประมาณ 20 - 35 เปอรเซ็นต เปนดินลึก 
มีการระบายน้ําดี ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1.50 เมตรตลอดป  มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา คา pH 
ประมาณ 4.5 - 5.5 มันสําปะหลังพันธุท่ีแนะนํา ไดแก พันธุระยอง 3 และพันธุระยอง 60 เนื่องจากปญหาดินเปนทราย
ความชื้นในดินต่ํา ควรเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินโดยใสปุยหมัก ปุยคอก อัตรา 1-3 ตันตอไร หรือใชปุยพืชสดตระกูลถ่ัว 
ไดแก ปอเทือง ถ่ัวพรา หรือถ่ัวพุม อัตราเมล็ดพันธุ 3-5 กิโลกรัมตอไร สําหรับถ่ัวพราใชเมล็ดพันธุ อัตรา 8-10 
กิโลกรัมตอไร (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.6) กลุมชุดดินท่ี 36 เนื้อท่ี 5,208 ไร หรือรอยละ 2.07 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง
ท้ังหมด มีลักษณะเปนกลุมดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ขาดแคลนน้ํา 
และในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันประมาณ 2 - 5 %  ดินงายตอการถูกชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน เปนดินลึก
ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 2 เมตรตลอดป ควรเตรียมดินตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ทําแนวรั้ว
หญาแฝกขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี เพ่ือชวยชะลอการไหลบาของน้ําท่ีผิวดินเม่ือฝนตกหนัก ขุดบอดักตะกอน 
เพ่ือชวยชะลอการไหลบาของน้ําท่ีผิวดิน และยังสามารถใชน้ําเสริมในการเพาะปลูก ควรนํามาตรการ
อนุรักษดินและน้ําทางพืชมาใช เชน การปลูกพืชเปนแถวขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี การปลูกพืชตระกูลถ่ัว
แซมพืชหลัก เปนตน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.7) กลุมชุดดินท่ี 38 เนื้อท่ี 3,016 ไร หรือรอยละ 1.20 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง
ท้ังหมด มีลักษณะเปนกลุมดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมแมน้ํา มีปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย
ถึงเปนกลางการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง เนื้อดินคอนขางเปนทราย ขาดแคลนน้ํา
ในระยะท่ีฝนท้ิงชวงนาน บางพ้ืนท่ีอาจมีน้ําทวมขัง หรือไหลบาทวมขังอยางฉับพลันในระยะท่ีมีฝนตกหนัก 
มีความลาดชันประมาณ 0 - 2 เปอรเซ็นต เปนดินลึก ระดับน้ําใตดินลึก ประมาณ 1 เมตร ปญหาดิน
คอนขางเปนทรายและมีความสามารถในการอุมน้ําตํ่า ควรใสปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก หรือ
ปุยเทศบาล อัตรา 1-2 ตันตอไร หรือปลูกพืชปุยสดตระกูลถั่ว ไดแก ปอเทือง ถั่วพรา หรือถั่วพุม 

 



89 
 
 

อัตราเมล็ดพันธุ 3 - 5 กิโลกรัมตอไร สําหรับถ่ัวพราใชเมล็ดพันธุ อัตรา 8 - 10 กิโลกรัมตอไร (กองสํารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.8) กลุมชุดดินที่ 40 เนื้อที่ 45,661 ไร หรือรอยละ 18.13 ของพื้นที่ปลูก
มันสําปะหลังท้ังหมด กลุมชุดดินท่ี 40 พบบริเวณพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบ จนถึงพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา สวนใหญ
มีความลาดชันประมาณ 2 - 20 เปอรเซ็นต และบางสวนมีความลาดชันประมาณ 20 - 35 เปอรเซ็นต 
มีลักษณะเปนกลุมดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดเนื้อหยาบ ระดับน้ํา
ใตดินอยูลึกกวา 1 เมตรตลอดป ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดหรือเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินในกลุมชุดนี้เหมาะสําหรับปลูกมันสําปะหลัง แตมีขอจํากัดเนื่องจากมีความ
อุดมสมบูรณต่ํา เพ่ือแกปญหาการชะลางพังทลายของดินควรใชวัสดุคลุมดิน เชน ฟางขาว หรือ เศษพืชตาง ๆ 
เพ่ือปองกันไมใหเม็ดฝนท่ีตกลงมากระทบผิวดิน โดยตรง หรือไถพรวนดินและปลูกพืชไรขวางความลาดเท
ของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความลาดเทเกิน 5 เปอรเซ็นต สรางสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน้ําผิวดิน 
เม่ือฝนตกหนัก เชน คันดิน รองระบายน้ํา คันเบนน้ํา บอดักตะกอน หรือบอน้ําประจําไรนา ปลูกแถบหญา 
เชน หญาแฝกสลับกับพืชท่ีปลูกเปนแถวขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; 
กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.9) กลุมชุดดินท่ี 41 เนื้อท่ี 2,603 ไร หรือรอยละ 1.03 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง
ท้ังหมด มีลักษณะเปนกลุมดินทรายหนาปานกลาง ท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือตะกอนเนื้อหยาบ ทับอยูบน
ชั้นดินท่ีมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย
ถึงเปนกลาง การระบายน้ําดี อยูบนชั้นดินท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินทราย
หนาปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํานาน ในระยะท่ีฝนตกหนักจะมีน้ําขังหรือเกิดการชะลาง
พังทลายสูญเสียหนาดิน เกิดเปนรองท่ัวไปในแปลงปลูก และเนื่องจากดินเปนทราย ควรเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน 
โดยใสปุยหมัก ปุยคอก อัตรา 1-3 ตันตอไร หรือใชปุยพืชสดตระกูลถ่ัว ไดแก ปอเทือง ถ่ัวพรา หรือถ่ัวพุม 
มันสําปะหลัง การใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตรอ่ืนท่ีมีธาตุอาหารพืชใกลเคียงกัน ใชอัตรา 50-100 
กิโลกรัมตอไร แบงใส 2 ครั้ง ครั้งแรก ใสรองกนหลุมกอนปลูกและครั้งท่ีสองโรยขางตนเม่ือตนมันสําปะหลัง 
อายุ 2 เดือน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.10) กลุมชุดดินท่ี 44 เนื้อท่ี 1,445 ไร หรือรอยละ 0.57 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง
ท้ังหมด มีลักษณะเปนกลุมดินทรายหนาท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือตะกอนเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย
ถึงเปนกลาง การระบายน้ําคอนขางมาก ความอุดมสมบูรณตํ่า ขาดแคลนน้ํานาน พบบริเวณพ้ืนท่ีดินท่ีมีลักษณะ
เปนลูกคลื่นจนถึงเชิงเขา มีความลาดชันประมาณ 3 - 20 เปอรเซ็นต เปนดินลึก หนาดินงายตอการถูกชะลาง
พังทลาย สูญเสียหนาดิน เกิดเปนรองท่ัวไปในแปลงปลูก กลุมชุดดินท่ี 44 มีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสมในการ
ปลูกพืชไรและไมผลและไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการทํานา แตมีศักยภาพพอท่ีจะใชในการปลูกหญาเลี้ยงสัตว
และปลูกไมโตเร็วบางชนิด แตอยางไรก็ตามเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังอาจแกไขโดยใชวัสดุคลุมดิน เชน 
ฟางขาวหรือ เศษพืชตาง ๆ เพ่ือปองกันไมใหเม็ดฝนท่ีตกลงมากระทบผิวดินโดยตรง ไถพรวนดินและปลูกพืชไร
ขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี สรางสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน้ําผิวดิน เม่ือฝนตกหนัก เชน คันดิน รองระบายน้ํา 
คันเบนน้ํา บอดักตะกอน หรือบอน้ําประจําไรนา ปลูกแถบหญา เชน หญาแฝกสลับกับพืชท่ีปลูกเปนแถวขวาง
ความลาดเทของพ้ืนท่ี และแกปญหาเนื้อดินคอนขางเปนทรายและมีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา โดยการใสปุย
อินทรีย ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก หรือปุยเทศบาล อัตรา 2-3 ตันตอไร หรือปลูกพืชปุยสด เชน ปอเทือง ถ่ัวพุม 
ถ่ัวดํา เปนตน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 
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(2.11) กลุมชุดดินที่ 46 มีเนื้อที่ 91,114 ไร หรือรอยละ 36.18 ของพื้นท่ี
ปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด ซ่ึงเปนกลุมชุดดินท่ีมีการปลูกมันสําปะหลังมากท่ีสุด พบบริเวณท่ีดินมีลักษณะ
เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชันประมาณ 5 - 20 เปอรเซ็นต เปนดินตื้นมาก 
เปนกลุมดินตื้นถึงกอนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก มีการระบายน้ําดี 
ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 5 เมตรตลอดป ความอุดมสมบูรณต่ํา มีขอจํากัดเนื่องจากดินตื้นมีลูกรังปนและ
ดินมีความชื้นในดินต่ํา มีความอุดมสมบูรณต่ํา มีความเสี่ยงตอการขาดน้ําในระยะฝนท้ิงชวง ควรปลูกพืชไร
ตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ปลูกแถบหญาแฝกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี 
เพ่ือชวยชะลอการไหลบาของน้ําผิวดิน ปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมระหวางแถวพืชหลักหรือปลูกพืชเหลื่อมฤดู
บริเวณที่มีความลาดเทเกิน 5 เปอรเซ็นต ควรนํามาตรการทางวิธีกลมาใชเชนคันดิน คันเบนน้ํา 
ทางระบายน้ํา บอดักตะกอนหรือบอน้ําในไรนา และเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ใสอัตรา 1-3 ตันตอไร หรือ
ปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.12) กลุมชุดดินท่ี 47 เนื้อท่ี 3,986 ไร หรือรอยละ 1.58 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินต้ืนถึงชั้นหินพ้ืน มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชัน
ประมาณ 2 - 20 % มีการระบายน้ําดี ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 3 เมตรตลอดป ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึง
เปนกลาง มี ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ําและเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดินในพ้ืนท่ีลาดชัน 
บางพ้ืนท่ีมีเศษหินหรือหินพ้ืนท่ีโผลบริเวณหนาดิน มีปญหาดินตื้นมีลูกรังหรือเศษหินปะปนเนื้อดินมาก 
การปลูกมันสําปะหลังควรเลือกบริเวณท่ีดินมีความลึกปานกลาง ถาเปนดินตื้นควรมีเนื้อดินบนหนาไมนอย
กวา 15 เซนติเมตร ใสปุยอินทรียไดแก ปุยคอก ปุยหมัก หรือใสวัสดุปรับปรุงดิน เชนกากถ่ัวลิสง แกลบ 
วัสดุเหลือใชทางการเกษตร อัตรา 2 - 3 ตันตอไร และควรปลูกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี 
ปลูกแถบหญาแฝกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ เพื่อชวยชะลอการไหลบาของน้ําผิวดิน 
ปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมระหวางแถวพืชหลักหรือปลูกพืชเหลื่อมฤดูบริเวณท่ีมีความลาดเทเกิน 5 เปอรเซ็นต 
ควรนํามาตรการทางวิธีกลมาใชเชนคันดิน คันเบนน้ํา ทางระบายน้ํา บอดักตะกอนหรือบอน้ําในไรนา 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2 .13) กลุมชุดดินท่ี 48 เนื้อท่ี 5,888 ไร หรือรอยละ 2.34 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด 
เปนกลุมดินตื้นถึงกอนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพ้ืนภายในความลึก 150 เซนติเมตร จากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณต่ํา อาจมีขอจํากัดตอการปลูกมันสําปะหลัง
เนื่องจากมีกอนหินหรือเศษหินมากเปนอุปสรรคตอการไถพรวนและการชอนไชของราก มีลักษณะเปนกลุมดินตื้น
ถึงลูกรังหรือชั้นเชื่อมแข็งของเหล็กทับอยูบนชั้นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง การระบายน้ําดี
ถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน ในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความลาดชัน การปลูกพืชควรเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ใสอัตรา 1-3 ตันตอไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบ
ลงดินเม่ือพืชปุยสด และพัฒนาแหลงน้ําเสริมในการเพาะปลูก ควรปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี 
ปลูกแถบหญา เชน หญาแฝกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ีเพ่ือชวยชะลอการไหลบาของน้ําผิวดิน 
ปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมระหวางแถวพืชหลักหรือปลูกพืชเหลื่อมฤดู บริเวณท่ีมีความลาดเทเกิน 5 เปอรเซ็นต 
ควรนํามาตรการทางวิธีกลมาใช เชน คันดิน คันเบนน้ํา ทางระบายน้ํา บอดักตะกอนหรือบอน้ําในไรนา 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.14) กลุมชุดดินท่ี 49 เนื้อท่ี 1,473 ไร หรือรอยละ 0.58 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด 
พบบริเวณพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 3 - 25 เปอรเซ็นต มีลักษณะเปน
กลุมดินต้ืนถึงลูกรังหรือชั้นเชื่อมแข็งของเหล็กทับอยูบนชั้นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง 
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การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน
ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน มีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสมถึงไมเหมาะสมในการปลูกพืชโดยท่ัวไป เนื่องจาก
เปนดินตื้นถึงตื้นมาก ถาจะใชปลูกพืชไรตองมีหนาดินบนหนาไมต่ํากวา 15 เซนติเมตร การปลูกพืชควรเพ่ิม
อินทรียวัตถุในดิน ใสอัตรา 1-3 ตันตอไร หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดินเม่ือพืชปุยสด และพัฒนาแหลงน้ํา
เสริมในการเพาะปลูก ควรปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ปลูกแถบหญา เชน หญาแฝก
ตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ีเพ่ือชวยชะลอการไหลบาของน้ําผิวดิน ปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซม
ระหวางแถวพืชหลักหรือปลูกพืชเหลื่อมฤดู บริเวณท่ีมีความลาดเทเกิน 5 เปอรเซ็นต ควรนํามาตรการทาง
วิธีกลมาใช เชน คันดิน คันเบนน้ํา ทางระบายน้ํา บอดักตะกอนหรือบอน้ําในไรนา (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.15) กลุมชุดดินท่ี 56 เนื้อท่ี 309 ไร หรือรอยละ 0.12 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง
ท้ังหมด พบบนสภาพพ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 6 - 35 เปอรเซ็นต 
มีล ักษณะเปนกลุ มดินลึกปานกลางถึงชั ้นหินพื ้น เศษหินหรือลูกรัง  ปฏิกิร ิยาดินเปนกรดจัด       
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางทลายสูญเสียหนาดิน
ในพ้ืนท่ีลาดชัน บางพ้ืนท่ีเปนดินกรดจัดมาก ปจจุบันดินนี้สวนใหญจะนํามาใชปลูกพืชไร เชน ขาวโพด 
มันสําปะหลัง แตอาจมีปญหาดินคอนขางเปนทราย มีอินทรียวัตถุและความชื้นในดินต่ํา ควรเพ่ิม
อินทรียวัตถุในดินโดยหวานปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 1-3 ตันตอไร หรือใชปุยพืชสด เชน ปอเทืองหรือ
ปอเทืองเตี้ย ถ่ัวพรา หรือถ่ัวพุม อัตราเมล็ดพันธุ 5 กิโลกรัมตอไร ควรหวานรอฝน หรือตนฤดูฝน 
กลางเดือนเมษายน หรือตนเดือนพฤษภาคม เม่ือพืชปุยสดออกดอก 50 เปอรเซ็นต หรืออายุ 60 วัน 
จึงทําการไถกลบหรือสับกลบลงดิน กอนปลูกพืช ดินเกิดการชะลางพังทลาย ปลูกพืชไรตามแนวระดับ
ขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี หรือใชระบบการปลูกพืชโดยปลูกพืชตระกูลถ่ัวหมุนเวียน หรือแซมในระหวาง
แถวของพืชหลัก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.16) กลุมชุดดินท่ี 60 เนื้อท่ี 70 ไร หรือรอยละ 0.03 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง
ท้ังหมด มีลักษณะลุมดินรวนท่ีเกิดจากดินตะกอนน้ําพาเชิงซอน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
การระบายน้าํดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ําขาดแคลนน้ํา และในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันดินงาย
ตอการถูกชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน  มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูก พืชไร เนื่องจากเปนดินลึก 
แตอาจมีปญหาน้ําทวมบา ควรทําพนังหรือเข่ือนก้ันน้ําพรอมท้ังจัดระบบการระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี
เพาะปลูกหรือ ปรับระยะเวลาการปลูกพืชเพ่ือหลีกเลี่ยงชวงน้ําทวมบา และปญหาดินคอนขางเปนทราย
และมีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา ควรใสปุยอินทรีย ไดแกปุยคอก ปุยหมักหรือปุยเทศบาล อัตรา 1-2 ตันตอไร 
หรือปลูกพืชปุยสดแลวไถกลบลงดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.17) กลุมชุดดินที่ 62 เนื้อที่ 37,733 ไร หรือรอยละ 14.99 ของพื้นที่ปลูก
มันสําปะหลังท้ังหมด กลุมชุดดินท่ี 62 อยูในสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูงมากกวารอยละ 35 ซ่ึงถือวายาก
ตอการจัดการดูแลรักษาสําหรับการเกษตร กลุมดินชุดนี้ไมเหมาะสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เนื่องจากเกิด
การชะลางพังทลายไดงายและเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; 
กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 
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ภาพท่ี 21 แผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังแยกตามกลุมชุดดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 

ภาพท่ี 22 แผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง (A 204) แยกตามกลุมชุดดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
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4) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกยางพาราแยกตามกลุมชุดดิน 
จากการวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกยางพาราแยกตามกลุมชุดดินของจังหวัดปราจีนบุรี พบวาพ้ืนท่ี

ปลูกยางพาราใน พ.ศ. 2559 เนื้อท่ี 64,477 ไร ซ่ึงเม่ือนําแผนท่ีปลูกยางพารามาซอนทับกับแผนท่ีกลุมชุดดิน 
พบวา พ้ืนท่ีปลูกยางพาราของจังหวัดปราจีนบุรี มีอยูในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม กลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน (ภาพท่ี 23)  

(1) พ้ืนท่ีปลูกยางพาราในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม 
พ้ืนท่ีปลูกยางพาราในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม คือ ยางพาราท่ีอยูในกลุมชุดดินท่ี 1 - 25 

และ ชุดดินท่ี 57 - 59 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห พบวา  พ้ืนท่ีปลูกยางพาราของจังหวัดปราจีนบุรีปลูกในกลุม
ชุดดินในพ้ืนท่ีลุม 8 กลุมชุดดิน มีเนื้อท่ีรวม 7,177 ไร หรือรอยละ 11.14 ของเนื้อท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 
โดยพ้ืนท่ีปลูกยางพาราในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุมมีเนื้อท่ีคุณสมบัติของแตละกลุมชุดดินและการจัดการสําหรับ
ปลูกยางพาราตามกลุมชุดดิน ดังนี้ 

(1.1) กลุมชุดดินท่ี 4 เนื้อท่ี 40 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําท่ีมีอายุยังนอย ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง 
การระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็งและแตกระแหง 
ทําใหไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา อาจไมเหมาะ
สําหรับปลูกยางพารา  แตอยางไรก็ตามการปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้อาจทําไดโดยการเตรียมพ้ืนท่ีปลูก
เพ่ือแกปญหาการระบายน้ําของดินและน้ําทวมขังโดยทําคันดินลอมรอบพื้นที่ ยกรองปลูก เพื่อปองกัน
การแชขังของน้ํา และเพ่ือระบายน้ําออกในชวงท่ีมีระดับน้ําใตดินตื้น (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; 
กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.2) กลุมชุดดินท่ี 6 เนื้อท่ี 1,062 ไร หรือรอยละ 1.65 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 
การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก 
ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา อาจไมเหมาะสําหรับปลูกยางพารา 
แตอยางไรก็ตามการปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้อาจทําไดโดยการเตรียมพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือแกปญหาการระบายน้ํา
ของดินและน้ําทวมขังโดยทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ี ยกรองปลูก เพ่ือปองกันการแชขังของน้ํา และเพ่ือระบายน้ําออก
ในชวงท่ีมีระดับน้ําใตดินตื้น (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.3) กลุมชุดดินท่ี 7 เนื้อท่ี 391 ไร หรือรอยละ 0.61 ของพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ํา
คอนขางเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็ง ทําใหไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ํา 
และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา อาจไมเหมาะสําหรับปลูกยางพารา แตอยางไรก็ตาม
การปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้อาจทําไดโดยการเตรียมพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือแกปญหาการระบายน้ําของดินและ
น้ําทวมขังโดยทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ี ยกรองปลูก เพ่ือปองกันการแชขังของน้ํา และเพ่ือระบายน้ําออก
ในชวงท่ีมีระดับน้ําใตดินตื้น (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)  

(1.4) กลุมชุดดินท่ี 16 เนื้อท่ี 95 ไร หรือรอยละ 0.15 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 
ลักษณะเปนกลุมดินทรายแปงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําเลว 
ความอุดมสมบูรณต่ํา หนาดินแนนทึบ ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ํา 
และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา อาจไมเหมาะสําหรับปลูกยางพารา แตอยางไรก็
ตามการปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้อาจทําไดโดยการเตรียมพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือแกปญหาการระบายน้ําของดิน
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และน้ําทวมขังโดยทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ี ยกรองปลูก เพ่ือปองกันการแชขังของน้ํา และเพ่ือระบายน้ําออก
ในชวงท่ีมีระดับน้ําใตดินตื้น (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.5) กลุมชุดดินท่ี 17 เนื้อท่ี 2,617 ไร หรือรอยละ 4.06 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 
กลุมชุดดินท่ี 17 เปนกลุมชุดดินในท่ีลุม เปนดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมาก การระบายนําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา อาจมีขอจํากัดเนื่องจากน้ําทวมขังในฤดูฝน 
อาจไมเหมาะสําหรับปลูกยางพารา แตอยางไรก็ตามการปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้อาจทําไดโดยการ
เตรียมพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือแกปญหาการระบายน้ําของดินและน้ําทวมขังโดยทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ี ยกรองปลูก 
เพ่ือปองกันการแชขังของน้ํา และเพ่ือระบายน้ําออกในชวงท่ีมีระดับน้ําใตดินตื้น นอกจากนี้ปญหาดินเปนกรด 
แกไขโดยการใสปูนขาว อัตรา 100 กิโลกรัมตอไร ใสในชวงระหวางการเตรียมดินปลูกเริ่มแรก หรือใสในชวง
เตรียมหลุมปลูกอัตรา 3-5 กิโลกรัมตอตน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)  

(1.6) กลุมชุดดินท่ี 18 เนื้อท่ี 553 ไร หรือรอยละ 0.86 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําเลว
ถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ํานาน และน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา อาจไมเหมาะสําหรับปลูกยางพารา แตอยางไรก็ตามการปลูก
ไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้อาจทําไดโดยการเตรียมพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือแกปญหาการระบายน้ําของดินและน้ําทวมขัง
โดยทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ี ยกรองปลูก เพ่ือปองกันการแชขังของน้ํา และเพ่ือระบายน้ําออกในชวงท่ีมี
ระดับน้ําใตดินตื้น (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.7) กลุมชุดดินท่ี 22 เนื้อท่ี 998 ไร หรือรอยละ 1.55 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
การระบายน้าํเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณตํ่า ขาดแคลนน้ํานาน และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหาย
กับพืชท่ีไมชอบน้ํา อาจไมเหมาะสําหรับปลูกยางพารา แตอยางไรก็ตามการปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้
อาจทําไดโดยการเตรียมพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือแกปญหาการระบายน้ําของดินและน้ําทวมขังโดยทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ี 
ยกรองปลูก เพ่ือปองกันการแชขังของน้ํา และเพ่ือระบายน้ําออกในชวงท่ีมีระดับน้ําใตดินตื้น (กองสํารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)   

(1.8)  กลุมชุดดินท่ี 25 เนื้อท่ี 1,421 ไร หรือรอยละ 2.20 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 
กลุมชุดดินท่ี 25 เปนกลุมดินตื้นในท่ีลุม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางเล็กนอย การระบายน้ําเลวถึง
คอนขางเลว ความอุดมสมบูรณตํ่า เปนดินตื้นและมีน้ําทวมขังในฤดูฝน อาจไมเหมาะสําหรับปลูกยางพารา 
แตอยางไรก็ตามการปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้อาจทําไดโดยการเตรียมพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือแกปญหาการระบายน้ํา
ของดินและน้ําทวมขังโดยทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ี ยกรองปลูก เพ่ือปองกันการแชขังของน้ํา และเพ่ือระบายน้ําออก
ในชวงท่ีมีระดับน้ําใตดินตื้น (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2) พ้ืนท่ีปลูกยางพาราในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน 
พ้ืนท่ีปลูกยางพาราในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน คือ พ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีอยูในกลุมชุดดินท่ี 

26 - 56 และ กลุมชุดดินท่ี 60 - 62 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห พบวา พ้ืนท่ีปลูกยางพาราในกลุมชุดดินบน
พ้ืนท่ีดอนของจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 14 กลุมชุดดิน มีเนื้อท่ีรวม 56,825 ไร หรือรอยละ 88.13 ของเนื้อท่ี
ปลูกยางพาราท้ังหมด โดยพ้ืนท่ีปลูกยางพาราในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอนมีเนื้อท่ีคุณสมบัติของแตละกลุมชุดดิน
และการจัดการสําหรับปลูกยางพาราตามกลุมชุดดิน ดังนี้ 

(2.1)  กลุมชุดดินท่ี 28 เนื้อท่ี 77 ไร หรือรอยละ 0.12 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินเหนียวลึกมากสีดําท่ีมีรอยแตกระแหงกวางและลึก มีสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
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มีความลาดชันประมาณ 0.2 เปอรเซ็นต บริเวณเทือกเขาหินปูน หรือพวกหินภูเขาไฟ เปนดินลึก การระบายน้ําด ี
ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตรตลอดป ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง ดินแหงแข็ง ดินเปยกเหนียวมาก ไถพรวนยาก และขาดแคลนน้ํา และมีขอจํากัด
เรื่องความเปนดางของดิน อาจไมคอยเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของยางพารา ซ่ึงเกษตรกรอาจแกไขโดย
การใสปุยหมัก หรือปุยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตันตอไร หรือปลูกพืชปุยสด เชน ปอเทือง ถ่ัวพุม และถ่ังพรา 
เปนตน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.2) กลุมชุดดินท่ี 31 เนื้อท่ี 116 ไร หรือรอยละ 0.18 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพารา มีลักษณะ
เปนท้ังหมดกลุมดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือ
เปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง   ขาดแคลนน้ํา ในพ้ืนท่ีลาดชันสูงเกิดการ
ชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน เหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา แตมีขอจํากัดเรื่องการระบายน้ํา ซ่ึงสามารถ
แกไขโดยการไถเตรียมดินปลูกพืชไรขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ทําแนวรั้วหญาแฝกขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี
ชวยชลอการไหลบาของน้ําท่ีผิวดินเม่ือฝนตกหนัก ขุดบอดักตะกอนเพ่ือชวยชะลอการไหลบาของน้ําท่ีผิวดิน และ
ยังสามารถใชน้ําเสริมในการเพาะปลูก นํามาตรการอนุรักษดินและน้ําทางพืชมาใช เชนการปลูกพืชเปนแถบสลับ
กับการปลูกพืชเปนแถว ขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี การปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมพืชหลัก (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.3)  กลุมชุดดินท่ี 33 เนื้อท่ี 18 ไร หรือรอยละ 0.03 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินทรายแปงละเอียดหรือดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนแมน้ําหรือตะกอนน้ําพา
รูปพัด มีพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด  มีความลาดชันประมาณ 2-12 เปอรเซ็นต เปนดินลึกมาก 
มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 1 เมตรตลอดป มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เหมาะสมสําหรับการปลูก
ยางพารา แตอาจขาดแคลนน้ําในระยะท่ีฝนท้ิงชวงนาน บางพ้ืนท่ีอาจพบชั้นดานแข็งท่ีเกิดจากการ
เกษตรกรรม ปญหาดินขาดธาตุอาหารพืชบางอยางและดินคอนขางไมรวนซุย แกไขโดยปลูกพืชตระกูลถ่ัว 
ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง หรือใชปุยอินทรียเชนปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 1-2 ตันตอไร (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.4)  กลุมชุดดินท่ี 35 เนื้อท่ี 5,740 ไร หรือรอยละ 8.90 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 
กลุมชุดดินท่ี 35 เปนดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา เปนดินท่ีเหมาะสําหรับ
ปลูกยางพารา แตมีขอจํากัดเรื่องความอุดมสมบูรณและความสมดุลยของธาตุอาหารพืช ซ่ึงสามารถแกไขโดย 
ใสปุยหมัก หรือปุยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตันตอไร หรือปลูกพืชปุยสด ในบริเวณท่ีเปนกรดจัดมาก ควรใชวัสดุปูน 
200-300 กิโลกรัมตอไร (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.5)  กลุมชุดดินท่ี 36 เนื้อท่ี 1,234 ไร หรือรอยละ 1.91 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพารา
ท้ังหมด มีลักษณะเปนกลุมดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณตํ่าถึงปานกลาง ขาดแคลนน้ํา 
และในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน ดินงายตอการถูกชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน เปนดินท่ีเหมาะสําหรับปลูก
ยางพาราแตมีขอจํากัดเรื่องความอุดมสมบูรณต่ําเนื่องจากเปนทราย ขาดแคลนน้ํา และในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน
ดินงายตอการถูกชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน ซ่ึงสามารถจัดการโดยการทําข้ันบันได คันดิน ปลูกพืชคลุม
ดิน หรือปลูกพืชแซม ปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมกับพืชหลัก จะชวยรักษาและเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหแกดิน 
และยังชวยเพ่ิมความสามารถในการอุมน้ําของดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 
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(2.6) กลุมชุดดินท่ี 38 เนื้อท่ี 401 ไร หรือรอยละ 0.62 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 
มีลักษณะเปนดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมแมน้ํา มีปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง เปนดินที่เหมาะสําหรับปลูกยางพารา 
แตอยางไรก็ตามเพ่ือคงความอุดมสมบูรณของดินเพ่ือใชอยางยั่งยืนสามารถจัดการดินโดยการใสปุยหมัก 
หรือปุยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตันตอไร หรือปลูกพืชปุยสดอยางตอเนื่อง (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; 
กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.7) กลุมชุดดินท่ี 40 เนื้อท่ี 17,399 ไร หรือรอยละ 26.98 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 
กลุมชุดดินท่ี 40 มากเปนอันดับ 2 พบในบริเวณพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบ จนถึงพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา สวนใหญมีความ
ลาดชันประมาณ 2 - 20 เปอรเซ็นต และบางสวนมีความลาดชันประมาณ 20 - 35 เปอรเซ็นต เปนดินลึก ดินรวน
หยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดหรือเปนกลาง 
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา เปนดินท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราแตมีขอจํากัดเรื่อง
ความอุดมสมบูรณของดิน ซ่ึงสามารถจัดการโดย ในบริเวณท่ีเปนท่ีลาดชันอาจทําข้ันบันได คันดิน ปลูกพืชคลุมดิน 
หรือปลูกพืชแซม และปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมกับพืชหลักเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)  

(2.8) กลุมชุดดินท่ี 41 เนื้อท่ี 515 ไร หรือรอยละ 0.80 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินรวนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแมน้ํา มีปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึง
เปนกลางการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง เนื้อดินคอนขางเปนทราย ขาดแคลนน้ํา
ในระยะท่ีฝนท้ิงชวงนาน บางพ้ืนท่ีอาจมีน้ําทวมขัง หรือไหลบาทวมขังอยางฉับพลันในระยะท่ีมีฝนตกหนัก 
เปนดินท่ีไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราเนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องเนื้อดิน ซ่ึงดินเปนทราย ความชื้นในดินต่ํา 
แกไขโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน โดยใสปุยหมัก ปุยคอก หรือเศษใบไมแหง อัตรา 3-5 กิโลกรัมตอหลุม 
ตอนเตรียมหลุมปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.9) กลุมชุดดินท่ี 44 เนื้อท่ี 1,209 ไร หรือรอยละ 1.88 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพารา
ท้ังหมด มีลักษณะเปนกลุมดินทรายหนาท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือตะกอนเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําคอนขางมาก ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํานาน หนาดินงายตอ
การถูกชะลางพังทลาย สูญเสียหนาดิน เกิดเปนรองทั่วไปในแปลงปลูก ไมคอยเหมาะสมในการปลูก
ยางพาราเนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องเนื้อดิน ซ่ึงดินเปนทราย มีความอุดมสมบูรณต่ําและความชื้นในดินต่ํา 
แกไขโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน โดยใสปุยหมัก ปุยคอก หรือเศษใบไมแหง อัตรา 3-5 กิโลกรัมตอหลุม 
ตอนเตรียมหลุมปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.10) กลุมชุดดินท่ี 46 เนื้อท่ี 18,856 ไร หรือรอยละ 29.24 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพารา
ท้ังหมด เปนกลุมดินตื้นถึงกอนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําดี 
ความอุดมสมบูรณต่ํา มีความเสี่ยงตอการขาดน้ําในระยะฝนท้ิงชวง เหมาะสมในการปลูกยางพาราแตมี
ขอจํากัดเรื่องความลึกท่ีพบกอนกรวด 35-60 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร ความอุดมสมบูรณต่ํา มีความชื้นต่ํา
ในบางชวง  และการชะลางพังทลาย ซ่ึงอาจจัดการโดยปลูกพืชไรตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี 
ปลูกแถบหญาแฝกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ เพื่อชวยชะลอการไหลบาของน้ําผิวดิน 
ปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมระหวางแถวพืชหลักหรือปลูกพืชเหลื่อมฤดูบริเวณท่ีมีความลาดเทเกิน 5 เปอรเซนต 
ควรนํามาตรการทางวิธีกลมาใชเชนคันดิน คันเบนน้ํา ทางระบายน้ํา บอดักตะกอนหรือบอน้ําในไรนา 
ในบางพ้ืนท่ีมีดินเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดาง 4.5 หรือตํ่ากวา ควรใสปูนขาวตามความตองการ
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ของดิน หวานใหทั่วแปลงพรอมกับปุยอินทรียตอนเตรียมดินปลูกแลวไถกลบทิ้งไวประมาณ 30 วัน 
กอนปลูกพืช (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.11)  กลุมชุดดินท่ี 47 เนื้อท่ี 3,263 ไร หรือรอยละ 5.06 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 
เปนกลุมดินต้ืนถึงชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง มีการระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณต่ํา           
ไมคอยเหมาะสมในการปลูกยางพาราเนื่องจากความลึกท่ีพบชั้นดานแข็งหรือชั้นท่ีพบกอนกรวดมากกวา 60 
เปอรเซ็นต โดยปริมาตร อาจจัดการโดยเลือกปลูกเฉพาะดินท่ีมีความลึกปานกลาง การเตรียมหลุมปลูก ควรขุด
ใหมีขนาดไมนอยกวา กวาง 75 เซนติเมตร ยาว 75 เซนติเมตร และ ลึก  75 เซนติเมตร ถาโตกวาจะเปนการดี 
หาหนาดินจากท่ีอ่ืนมาใสและคลุกเคลากับปุยอินทรียหรือเศษใบไม ใบหญา หรือเศษวัสดุทางการเกษตรท่ีเหลือใช 
ปญหาการชะลางพังทลายของดินแกโดยปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ปลูกพืชคลุมดิน 
โดยเฉพาะพืชตระกูลถ่ัว นอกจากปองกันการชะลางพังทลายของหนาดินแลวยังชวยเพ่ิมความอุดมสมบรูณใหแกดิน 
และรักษาความชื้นในดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.12)  กลุมชุดดินท่ี 48 เนื้อท่ี 992 ไร หรือรอยละ 1.54 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพารา
ท้ังหมด มีลักษณะเปนกลุมดินตื้นถึงลูกรังหรือชั้นเชื่อมแข็งของเหล็กทับอยูบนชั้นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเปน
กรดถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลาง
พังทลายสูญเสียหนาดินในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน ไมคอยเหมาะสมมีขอจํากัดเรื่องความลึกท่ีพบชั้นดานแข็ง
หรือชั้นท่ีพบกอนกรวดมากกวา 60 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร อาจจัดการโดยเลือกปลูกเฉพาะดินท่ีมีความลึก
ปานกลาง การเตรียมหลุมปลูก ควรขุดใหมีขนาดไมนอยกวา กวาง 75 เซนติเมตร ยาว 75 เซนติเมตร และ 
ลึก  75 เซนติเมตร ถาโตกวาจะเปนการดี หาหนาดินจากท่ีอ่ืนมาใสและคลุกเคลากับปุยอินทรียหรือเศษ
ใบไม ใบหญา หรือเศษวัสดุทางการเกษตรท่ีเหลือใช ปญหาการชะลางพังทลายของดินแกโดยปลูกพืชตาม
แนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ปลูกพืชคลุมดิน โดยเฉพาะพืชตระกูลถ่ัว นอกจากปองกันการชะลาง
พังทลายของหนาดินแลวยังชวยเพ่ิมความอุดมสมบรูณใหแกดิน และรักษาความชื้นในดิน (กองสํารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.13)  กลุมชุดดินท่ี 49 เนื้อท่ี 547 ไร หรือรอยละ 0.85 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 
มีลักษณะเปนกลุมดินต้ืนถึงลูกรังหรือชั้นเชื่อมแข็งของเหล็กทับอยูบนชั้นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปน
กลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน
ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน เหมาะสมในการปลูกยางพาราแตมีขอจํากัดเรื่องความลึกท่ีพบกอนกรวด 35-60 
เปอรเซ็นต โดยปริมาตรและความอุดมสมบูรณ อาจจัดการโดยเลือกปลูกเฉพาะดนิท่ีมีความลึกปานกลาง การเตรียม
หลุมปลูก ควรขุดใหมีขนาดไมนอยกวา กวาง 75 เซนติเมตร ยาว 75 เซนติเมตร และ ลึก  75 เซนติเมตร ถาโตกวา
จะเปนการดี หาหนาดินจากท่ีอ่ืนมาใสและคลุกเคลากับปุยอินทรียหรือเศษใบไม ใบหญา หรือเศษวัสดุทาง
การเกษตรท่ีเหลือใช ปญหาการชะลางพังทลายของดินแกโดยปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี 
ปลูกพืชคลุมดิน โดยเฉพาะพืชตระกูลถ่ัว นอกจากปองกันการชะลางพังทลายของหนาดินแลวยังชวยเพ่ิมความอุดม
สมบรูณใหแกดิน และรักษาความชื้นในดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.14)  กลุมชุดดินท่ี 62 เนื้อท่ี 6,458 ไร หรือรอยละ 10.02 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 
เปนกลุมชุดดินท่ีอยูในสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูงมากกวารอยละ 35 ซ่ึงถือวายากตอการจัดการดูแลรักษา
สําหรับการเกษตร กลุมดินชุดนี้ไมเหมาะสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เนื่องจากเปนดินตื้น หินโผลท่ีผิวดินเปนสวนใหญ 
และพ้ืนท่ีเปนภูเขาสูงชัน มีความลาดเทเฉลี่ยเกิน 35 เปอรเซ็นต เกิดการชะลางพังทลายไดงาย และเสี่ยงตอ
การขาดแคลนน้ํา จึงเหมาะสมท่ีจะรักษาไวเปนพ้ืนท่ีปาไมธรรมชาติเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมและเปนพ้ืนท่ี
ตนน้ําลําธาร (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

 



98 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 22 แผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกยางพาราแยกตามกลุมชุดดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 23 แผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกยางพารา (A 302) แยกตามกลุมชุดดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
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5) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันแยกตามกลุมชุดดิน 
จังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันในป 2559 ประมาณ 19,869 ไร ซ่ึงเม่ือนําแผนท่ี

ปลูกปาลมน้ํามันมาซอนทับกับแผนท่ีกลุมชุดดิน พบวา พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันของจังหวัดปราจีนบุรี มีอยูใน
กลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม กลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน (ภาพท่ี 24)  

(1) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม  
พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม คือ พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท่ีอยูในกลุมชุดดินท่ี 

1 - 25 และ ชุดดินท่ี 57 - 59 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห พบวา  พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม
ของจังหวัดปราจีนบุรี อยูในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม 9 กลุมชุดดิน มีเนื้อท่ีรวม 5,397 ไร หรือรอยละ 27.16 
ของเนื้อท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด โดยพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุมมีเนื้อท่ีคุณสมบัติของแตละ
กลุมชุดดินและการจัดการสําหรับปลูกปาลมน้ํามันตามกลุมชุดดิน ดังนี้ 

(1.1) กลุมชุดดินท่ี 4 เนื้อท่ี 54 ไร หรือรอยละ 0.27 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด 
เปนกลุมดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําท่ีมีอายุยังนอย ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ํา
คอนขางเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็งและแตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก 
ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา ทําใหไมเหมาะสมสําหรับปลูก
ปาลมน้ํามันเนื่องจากเกิดอันตรายจากน้ําแชขัง แตอยางไรก็ตามการปลูกปาลมน้ํามันในกลุมชุดนี้สามารถ
จัดการโดยเตรยีมพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือแกปญหาการระบายน้ําของดินและน้ําทวมขังโดยทําคันดินลอมรอบพื้นท่ี 
ยกรองปลูกไมผล เพื่อปองกันการแชขังของน้ํา และเพื่อระบายน้ําออกในชวงที่มีระดับน้ําใตดินตื้น 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.2) กลุมชุดดินท่ี 6 เนื้อท่ี 1,031 ไร หรือรอยละ 5.19 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด 
กลุมชุดดินท่ี 6 เปนดินเหนียวท่ีมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก ทําใหเกิดความไมสมดุลยของธาตุอาหาร 
เชน ขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียมเนื่องจากถูกตรึงใหอยูในรูปท่ีพืชไมสามารถนํามาใช
ประโยชนได และอาจเกิดความเปนพิษของเหล็กและอลูมินัม  ดินในกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสมสําหรับปลูก
ปาลมน้ํามันเนื่องจากเกิดอันตรายจากน้ําแชขัง แตอยางไรก็ตามการปลูกปาลมน้ํามันในกลุมชุดนี้สามารถ
จัดการโดยเตรียมพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือแกปญหาการระบายน้ําของดินและน้ําทวมขังโดยทําคันดินลอมรอบพื้นท่ี 
ยกรองปลูกไมผล เพ่ือปองกันการแชขังของน้ํา และเพ่ือระบายน้ําออกในชวงท่ีมีระดับน้ําใตดินตื้น ขุดหลุมปลูก
ขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือ
ปุยคอก 15-25 กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือ
ปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ําตามชนิดพืชท่ีปลูก ในพ้ืนท่ีท่ีดินเปนกรดจัดมาก ใชวัสดุปูน 200-300 
กิโลกรัมตอไร หรือ 0.5-1.0 กิโลกรัมตอหลุม เพ่ือเพ่ิมความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดิน พัฒนาแหลงน้ํา
และจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.3) กลุมชุดดินท่ี 7 เนื้อท่ี 463 ไร หรือรอยละ 2.33 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด 
เปนกลุมดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําคอนขางเลว 
ความอุดมสมบูรณปานกลาง โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็ง ทําใหไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา ดินในกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามันเนื่องจาก
เกิดอันตรายจากน้ําแชขัง แตอยางไรก็ตามการปลูกปาลมน้ํามันในกลุมชุดนี้สามารถจัดการโดยเตรียมพ้ืนท่ี
ปลูกเพื่อแกปญหาการระบายน้ําของดินและน้ําทวมขังโดยทําคันดินลอมรอบพื้นที่ ยกรองปลูกไมผล 
เพื่อปองกันการแชขังของน้ํา และเพื่อระบายน้ําออกในชวงที่มีระดับน้ําใตดินตื้น (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)  
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(1.4) กลุมชุดดินท่ี 11 เนื้อท่ี 142 ไร หรือรอยละ 0.71 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด 
เปนกลุมดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางท่ีเกิดจากตะกอนน้ําทะเล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําเลว 
ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินเปนกรดจัดมากหรือเปนดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางในชวงความลึก 50-100 เซนติเมตร 
จากผิวดิน เกิดการตรึงของธาตุอาหารและมีสารท่ีเปนพิษตอพืชท่ีปลูก มีโครงสรางดินแนนทึบ ดินแหงแข็งและ
แตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก คุณภาพน้ําเปนกรดจัดมาก ขาดแคลนแหลงน้ําจืด และน้ําทวมขังในฤดูฝน 
ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา ดินในกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามันเนื่องจากเกิดอันตราย
จากน้ําแชขัง แตอยางไรก็ตามการปลูกปาลมน้ํามันในกลุมชุดนี้สามารถจัดการโดยเตรียมพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือแกปญหา
การระบายน้ําของดินและน้ําทวมขังโดยทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ี ยกรองปลูกไมผล เพ่ือปองกันการแชขังของน้ํา 
และเพ่ือระบายน้ําออกในชวงท่ีมีระดับน้ําใตดินตื้น ขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร 
และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 15-25 กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต 
กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ําตามชนิดพืชท่ีปลูก 
ในพ้ืนท่ีท่ีดินเปนกรดจัดมาก ใชวัสดุปูน 200-300 กิโลกรัมตอไร หรือ 0.5-1.0 กิโลกรัมตอหลุม เพ่ือเพ่ิม
ความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดิน พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.5) กลุมชุดดินท่ี 16 เนื้อท่ี 24 ไร หรือรอยละ 0.12 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด 
กลุมดินทรายแปงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําเลว ความอุดม
สมบูรณต่ํา หนาดินแนนทึบ ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา ดินในกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามันเนื่องจาก
เกิดอันตรายจากน้ําแชขัง แตอยางไรก็ตามการปลูกปาลมน้ํามันในกลุมชุดนี้สามารถจัดการโดยเตรียมพ้ืนท่ีปลูก
เพ่ือแกปญหาการระบายน้ําของดินและน้ําทวมขังโดยทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ี ยกรองปลูกไมผล เพ่ือปองกัน
การแชขังของน้ํา และเพ่ือระบายน้ําออกในชวงท่ีมีระดับน้ําใตดินตื้น  ขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร 
ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 15-25 กิโลกรัมตอหลุม 
ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือ
ปุยอินทรียน้ําตามชนิดพืชท่ีปลูก ในพ้ืนท่ีท่ีดินเปนกรดจัดมาก ใชวัสดุปูน 200-300 กิโลกรัมตอไร หรือ 0.5-1.0 
กิโลกรัมตอหลุม เพ่ือเพ่ิมความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดิน พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ํา
ในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)  

(1.6) กลุมชุดดินท่ี 17 เนื้อท่ี 1,969 ไร หรือรอยละ 9.91 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน
ท้ังหมด กลุมชุดดินท่ี 17 เปนกลุมชุดดินในท่ีลุม เปนดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจํากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมาก การระบายนําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณตํ่า อาจมีขอจํากัดเนื่องจากน้ําทวมขังใน
ฤดูฝน ดินในกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามันเนื่องจากเกิดอันตรายจากน้ําแชขัง แตอยางไร
ก็ตามการปลูกปาลมน้ํามันในกลุมชุดนี้สามารถจัดการโดยเตรียมพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือแกปญหาการระบายน้ําของดิน
และน้ําทวมขังโดยทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ี ยกรองปลูกไมผล เพ่ือปองกันการแชขังของน้ํา และเพ่ือระบายน้ํา
ออกในชวงท่ีมีระดับน้ําใตดินตื้น  ขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 
เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 15-25 กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บ
ผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ําตามชนิดพืชท่ีปลูก 
ในพ้ืนท่ีท่ีดินเปนกรดจัดมาก ใชวัสดุปูน 200-300 กิโลกรัมตอไร หรือ 0.5-1.0 กิโลกรัมตอหลุม เพ่ือเพ่ิมความ
เปนประโยชนของธาตุอาหารในดิน พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 
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(1.7) กลุมชุดดินท่ี 18 เนื้อท่ี 439 ไร หรือรอยละ 2.21 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน
ท้ังหมด กลุมดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําเลว
ถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ํานาน และ    
น้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา ดินในกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามัน
เนื่องจากเกิดอันตรายจากน้ําแชขัง แตอยางไรก็ตามการปลูกปาลมน้ํามันในกลุมชุดนี้สามารถจัดการโดย
เตรียมพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือแกปญหาการระบายน้ําของดินและน้ําทวมขังโดยทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ี ยกรองปลูกไมผล 
เพ่ือปองกันการแชขังของน้ํา และเพ่ือระบายน้ําออกในชวงท่ีมีระดับน้ําใตดินตื้น  ขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 
เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 
กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต มีการใชปุยหมักหรือปุยคอก
รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.8) กลุมชุดดินท่ี 22 เนื้อท่ี 358 ไร หรือรอยละ 1.80 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด 
เปนกลุมดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง การระบายน้ําเลว
ถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํานาน และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา 
ดินในกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามันเนื่องจากเกิดอันตรายจากน้ําแชขัง แตอยางไรก็ตาม
การปลูกปาลมน้ํามันในกลุมชุดนี้สามารถจัดการโดยเตรียมพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือแกปญหาการระบายน้ําของดินและ
น้ําทวมขังโดยทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ี ยกรองปลูกไมผล เพ่ือปองกันการแชขังของน้ํา และเพ่ือระบายน้ําออก
ในชวงท่ีมีระดับน้ําใตดินตื้น  ขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร 
ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต มีการใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบ
การใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.9) กลุมชุดดินท่ี 25 เนื้อท่ี 917 ไร หรือรอยละ 4.62 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน
ท้ังหมด กลุมชุดดินท่ี 25 กลุมดินตื้น ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางเล็กนอย การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว 
ความอุดมสมบูรณตํ่า ดินตื้นถึงกอนกรวดหรือลูกรังภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ขาดแคลนน้ํานาน 
ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีมีกอนหินหรือลูกรังท่ีหนาดินมาก และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับ
พืชท่ีไมชอบน้ํา ดินในกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามันเนื่องจากเกิดอันตรายจากน้ําแชขัง 
แตอยางไรก็ตามการปลูกปาลมน้ํามันในกลุมชุดนี้สามารถจัดการโดยเตรียมพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือแกปญหาการระบาย
น้ําของดินและน้ําทวมขังโดยทําคันดินลอมรอบพ้ืนท่ี ยกรองปลูกไมผล เพ่ือปองกันการแชขังของน้ํา และเพ่ือ
ระบายน้ําออกในชวงท่ีมีระดับน้ําใตดินตื้น  ขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ 
ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 15-25 กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต 
กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ําตามชนิดพืช
ที่ปลูก ในพื้นที่ที่ดินเปนกรดจัดมาก ใชวัสดุปูน 200-300 กิโลกรัมตอไร หรือ 0.5-1.0 กิโลกรัมตอหลุม 
เพ่ือเพ่ิมความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดิน พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 
ในพ้ืนท่ีดินตื้นมาก มีกอนหิน หรือลูกรังมากท่ีผิวดิน ไมเหมาะสมสําหรับทําการเกษตร ควรปลอยไวใหเปนปา
หรือใชปลูกไมใชสอยโตเร็ว (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน 
 พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันในกลุมชุดดินบนพ้ืนที่ดอน คือพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่อยูใน

กลุมชุดดินท่ี 26 - 56 และ กลุมชุดดินที่ 60 - 62 ซึ่งจากผลการวิเคราะห พบวา พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน
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ในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอนของจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 14 กลุมชุดดิน มีเนื้อท่ีรวม 14,329 ไร หรือรอยละ 
72.13 ของเนื้อท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด โดยพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอนมีเนื้อท่ี
คุณสมบัติของแตละกลุมชุดดิน และการจัดการสําหรับปลูกปาลมน้ํามันตามกลุมชุดดิน ดังนี้ 

(2.1) กลุมชุดดินท่ี 28 เนื้อท่ี 41 ไร หรือรอยละ 0.21 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด 
เปนกลุมดินเหนียวลึกมากสีดําท่ีมีรอยแตกระแหงกวางและลึก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําดี
ถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง ดินแหงแข็ง ดินเปยกเหนียวมาก ไถพรวนยาก และ
ขาดแคลนน้ํา อาจไมคอยเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของปาลมน้ํามัน ซ่ึงเกษตรกรอาจแกไขโดยการใสปุยหมัก หรือ
ปุยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตันตอไร หรือปลูกพืชปุยสด เชน ปอเทือง ถ่ัวพุม และถ่ังพรา เปนตน (กองสํารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.2) กลุมชุดดินท่ี 29 เนื้อท่ี 17 ไร หรือรอยละ 0.09 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน
ท้ังหมด กลุมดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด การระบายน้ําดี
ถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณตํ่า ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน
ในพ้ืนท่ีลาดชัน บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก กลุมชุดดินนี้เหมาะสําหรับปลูกปาลมน้ํามัน แตมีขอจํากัดเรื่องความ
อุดมสมบูรณ และการชะลางพังทลายของดิน ซ่ึงสามารถจัดการโดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 
เซนติเมตร และ ลึก  50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 15-25 กิโลกรัมตอหลุม มีระบบ
อนุรักษดินและน้ํา เชน ทําคันดิน ทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทําแนวรั้วหรือฐาน
หญาแฝกเฉพาะตน ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมี
หรือปุยอินทรียน้ําตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก พ้ืนท่ีท่ีเปนกรดจัดมาก 
ควรใชวัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัมตอหลุม (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.3) กลุมชุดดินท่ี 31 เนื้อท่ี 60 ไร หรือรอยละ 0.30 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด 
เปนกลุมดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง ขาดแคลนน้ํา ในพ้ืนท่ีลาดชันสูงเกิดการชะลาง
พังทลายสูญเสียหนาดิน  เหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามัน แตมีขอจํากัดเรื่องการระบายน้ํา ซ่ึงสามารถ
แกไขโดยการไถเตรียมดินปลูกพืชไรขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ทําแนวรั้วหญาแฝกขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี
ชวยชลอการไหลบาของน้ําท่ีผิวดินเม่ือฝนตกหนัก ขุดบอดักตะกอนเพ่ือชวยชะลอการไหลบาของน้ําท่ีผิวดิน 
และยังสามารถใชน้ําเสริมในการเพาะปลูก นํามาตรการอนุรักษดินและน้ําทางพืชมาใช เชนการปลูกพืชเปน
แถบสลับกับการปลูกพืชเปนแถว ขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี การปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมพืชหลัก (กองสํารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.4) กลุมชุดดินท่ี 35 เนื้อท่ี 983 ไร หรือรอยละ 4.94 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน
ท้ังหมด กลุมชุดดินท่ี 35 เปนดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา เปนดินท่ีเหมาะสําหรับปลูก
ไมยืนตน แตมีขอจํากัดเรื่องความอุดมสมบูรณและความสมดุลของธาตุอาหารพืช ซ่ึงสามารถแกไขโดย ใสปุยหมัก 
หรือปุยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตันตอไร หรือปลูกพืชปุยสด ในบริเวณท่ีเปนกรดจัดมาก ควรใชวัสดุปูน 200-300 
กิโลกรัมตอไร (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.5) กลุมชุดดินท่ี 36 เนื้อท่ี 106 ไร หรือรอยละ 0.53 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด 
เปนกลุมดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินกลาง
หรือเปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ขาดแคลนน้ํา และในพ้ืนท่ีท่ีมีความ
ลาดชัน ดินงายตอการถูกชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน เปนดินท่ีเหมาะสําหรับปลูกปาลมน้ํามันแตมีขอจํากัด
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เรื่องความอุดมสมบูรณต่ําเนื่องจากเปนทราย ขาดแคลนน้ํา และในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันดินงายตอการถูกชะลาง
พังทลายสูญเสียหนาดิน ซ่ึงสามารถจัดการโดยการทําข้ันบันได คันดิน ปลูกพืชคลุมดิน หรือปลูกพืชแซม ปลูกพืช
ตระกูลถ่ัวแซมกับพืชหลัก จะชวยรักษาและเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหแกดิน และยังชวยเพ่ิมความสามารถในการ
อุมน้ําของดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.6) กลุมชุดดินท่ี 38 เนื้อท่ี 167 ไร หรือรอยละ 0.85 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน
ท้ังหมด กลุมดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมแมน้ํา มีปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลางการ
ระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง เนื้อดินคอนขางเปนทราย ขาดแคลนน้ําในระยะท่ีฝน
ท้ิงชวงนาน บางพ้ืนท่ีอาจมีน้ําทวมขัง หรือไหลบาทวมขังอยางฉับพลันในระยะท่ีมีฝนตกหนัก เปนดินท่ีเหมาะ
สําหรับปลูกปาลมน้ํามัน แตอยางไรก็ตามเพ่ือคงความอุดมสมบูรณของดินเพ่ือใชอยางยั่งยืนสามารถจัดการดิน
โดยการใสปุยหมัก หรือปุยคอก อัตรา 1.5-2.0 ตันตอไร หรือปลูกพืชปุยสดอยางตอเนื่อง (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.7) กลุมชุดดินท่ี 40 พ้ืนท่ีประมาณ 2,169 ไร หรือรอยละ 10.92 ของพ้ืนท่ีปลูก
ปาลมน้ํามันทั้งหมด พบมากในอําเภอนาดี กลุมชุดดินที่ 40 เปนกลุมดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิด
จากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดหรือเปนกลาง การระบายนําดีถึง
ดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา เปนดินท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามันแตมีขอจํากัดเรื่องความอุดม
สมบูรณของดิน ซ่ึงสามารถจัดการโดย ในบรเิวณท่ีเปนท่ีลาดชันอาจทําข้ันบันได คันดิน ปลูกพืชคลุมดิน หรือ
ปลูกพืชแซม และปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมกับพืชหลักเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.8) กลุมชุดดินท่ี 41 เนื้อท่ี 318 ไร หรือรอยละ 1.60 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน
ท้ังหมด เปนกลุมดินทรายหนาปานกลาง ท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือตะกอนเนื้อหยาบ ทับอยูบนชั้นดินท่ีมี
เนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง 
การระบายน้ําดี อยูบนชั้นดินท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณตํ่า ดินทรายหนาปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํานาน ในระยะท่ีฝนตกหนักจะมีน้ําขังหรือเกิดการชะลางพังทลายสูญเสีย
หนาดิน เกิดเปนรองท่ัวไปในแปลงปลูก เปนดินที่ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามันเนื่องจาก
มีขอจํากัดเรื่องเนื้อดิน ซ่ึงดินเปนทราย ความชื้นในดินต่ํา แกไขโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน โดยใสปุยหมัก 
ปุยคอก หรือเศษใบไมแหง อัตรา 3-5 กิโลกรัมตอหลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.9) กลุมชุดดินท่ี 44 เนื้อท่ี 363 ไร หรือรอยละ 1.83 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน
ท้ังหมด กลุมดินทรายหนาท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือตะกอนเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง 
การระบายน้ําคอนขางมาก ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํานาน หนาดินงายตอการถูกชะลาง
พังทลาย สูญเสียหนาดิน เกิดเปนรองท่ัวไปในแปลงปลูก เหมาะสมในการปลูกปาลมน้ํามัน แตมีขอจํากัด
เนื่องจากความอุดมสมบูรณต่ํา  แกไขโดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน โดยใสปุยหมัก ปุยคอก หรือเศษใบไมแหง อัตรา 
3-5 กิโลกรัมตอหลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.10) กลุมชุดดินท่ี 46 เนื้อท่ี 3,515 ไร หรือรอยละ 17.70 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน
ท้ังหมด พบมากในอําเภอกบินทรบุรี กลุมชุดดินท่ี 46 เปนกลุมดินตื้นถึงกอนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณต่ํา มีความเสี่ยงตอการขาดน้ําในระยะฝนท้ิงชวง
เหมาะสมในการปลูกปาลมน้ํามันแตมีขอจํากัดเนื่องจากเปนดินตื้นถึงชั้นกอนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก 
มีความอุดมสมบูรณต่ํา บริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปญหาเก่ียวกับการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย 
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อาจจัดการโดย ปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ปลูกแถบหญาแฝกตามแนวระดับขวาง
ความลาดเทของพ้ืนท่ี เพ่ือชวยชะลอการไหลบาของน้ําผิวดิน ปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมระหวางแถวพืชหลัก
หรือปลูกพืชเหลื่อมฤดูบริเวณท่ีมีความลาดเทเกิน 5 เปอรเซ็นต ควรนํามาตรการทางวิธีกลมาใชเชนคันดิน 
คันเบนน้ํา ทางระบายน้ํา บอดักตะกอนหรือบอน้ําในไรนา ในบางพ้ืนท่ีมีดินเปนกรดจัด มีคาความเปนกรด
เปนดาง 4.5 หรือต่ํากวา ควรใสปูนขาวตามความตองการของดิน หวานใหท่ัวแปลงพรอมกับปุยอินทรียตอน
เตรียมดินปลูกแลวไถกลบท้ิงไวประมาณ 30 วัน กอนปลูกพืช (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; 
กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.11) กลุมชุดดินท่ี 47 พ้ืนท่ีประมาณ 1,859 ไร หรือรอยละ 9.35 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน
ท้ังหมด กลุมชุดดินท่ี 47 เปนกลุมดินต้ืนถึงชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง มีการระบายน้ําดี 
ความอุดมสมบูรณต่ํา ไมคอยเหมาะสมในการปลูกปาลมน้ํามันเนื่องจากความลึกท่ีพบชั้นดานแข็งหรือชั้นท่ี
พบกอนกรวดมากกวา 60 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร อาจจัดการโดยเลือกปลูกเฉพาะดินท่ีมีความลึกปานกลาง 
การเตรียมหลุมปลูก ควรขุดใหมีขนาดไมนอยกวา กวาง 75 เซนติเมตร ยาว 75 เซนติเมตร และ ลึก 75 
เซนติเมตร ถาโตกวาจะเปนการดี หาหนาดินจากท่ีอ่ืนมาใสและคลุกเคลากับปุยอินทรียหรือเศษใบไม ใบหญา 
หรือเศษวัสดุทางการเกษตรท่ีเหลือใช ปญหาการชะลางพังทลายของดินแกโดยปลูกพืชตามแนวระดับขวาง
ความลาดเทของพ้ืนท่ี ปลูกพืชคลุมดิน โดยเฉพาะพืชตระกูลถ่ัว นอกจากปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน
แลวยังชวยเพ่ิมความอุดมสมบรูณใหแกดิน และรักษาความชื้นในดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; 
กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.12) กลุมชุดดินท่ี 48 เนื้อท่ี 83 ไร หรือรอยละ 0.42 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน
ท้ังหมด เปนกลุมดินตื้นถึงลูกรังหรือชั้นเชื่อมแข็งของเหล็กทับอยูบนชั้นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึง
เปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางพังทลาย
สูญเสียหนาดิน ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน ไมคอยเหมาะสมในการปลูกปาลมน้ํามันเนื่องจากความลึกท่ีพบชั้น
ดานแข็งหรือชั้นท่ีพบกอนกรวดมากกวา 60 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร อาจจัดการโดยเลือกปลูกเฉพาะดินท่ีมี
ความลึกปานกลาง การเตรียมหลุมปลูก ควรขุดใหมีขนาดไมนอยกวา กวาง 75 เซนติเมตร ยาว 75 
เซนติเมตร และ ลึก 75 เซนติเมตร ถาโตกวาจะเปนการดี หาหนาดินจากที่อื่นมาใสและคลุกเคลากับ
ปุยอินทรียหรือเศษใบไม ใบหญา หรือเศษวัสดุทางการเกษตรท่ีเหลือใช ปญหาการชะลางพังทลายของดินแก
โดยปลูกพืชตามแนวระดับขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี ปลูกพืชคลุมดิน โดยเฉพาะพืชตระกูลถ่ัว นอกจาก
ปองกันการชะลางพังทลายของหนาดินแลวยังชวยเพ่ิมความอุดมสมบรูณใหแกดิน และรักษาความชื้นในดิน 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(2.14) กลุมชุดดินท่ี 62 มีเนื้อท่ี 4,652 ไร หรือรอยละ 23.41 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน
ท้ังหมด เปนกลุมชุดดินท่ีปลูกปาลมน้ํามันในจังหวัดปราจีนบุรี มากท่ีสุด ซ่ึงสวนใหญอยูในอําเภอกบินทรบุรี 
กลุมชุดดินท่ี 62 อยูในสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูงมากกวารอยละ 35 ซ่ึงถือวายากตอการจัดการดูแลรักษา
สําหรับการเกษตร กลุมดินชุดนี้ไมเหมาะสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เนื่องจากเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 
และเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา เหมาะสมท่ีจะรักษาไวเปนพ้ืนท่ีปาไมธรรมชาติเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมและ
เปนพ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 
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ภาพท่ี 24 แผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันแยกตามกลุมชุดดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 24 แผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน (A 303) แยกตามกลุมชุดดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
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6) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสแยกตามกลุมชุดดิน 
จังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสใน พ.ศ. 2559 ประมาณ 291,470 ไร ซ่ึงเม่ือนําแผนท่ีปลูก

ยูคาลิปตัสมาซอนทับกับแผนท่ีกลุมชุดดิน พบวา พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสของจังหวัดปราจีนบุรี มีอยูในกลุมชุดดิน
ในพ้ืนท่ีลุม และ กลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน (ภาพท่ี 25) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสในกลุมชุดดินในพื้นที่ลุม  
พื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสในกลุมชุดดินในพื้นที่ลุม คือ พื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสที่อยูในกลุมชุดดินท่ี 

1 - 25 และ ชุดดินที่ 57 - 59 ซึ่งจากผลการวิเคราะห พบวา พื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสในกลุมชุดดินใน
พื้นที่ลุ มของจังหวัดปราจีนบุรี อยูในกลุมชุดดินในพื้นที่ลุ ม 13 กลุมชุดดิน มีเนื้อที่รวม 70,215 ไร 
หรือรอยละ 24.42 ของเนื้อที่ปลูกยูคาลิปตัสทั้งหมด โดยพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสในกลุมชุดดินในพื้นท่ี
ลุมมีเนื้อท่ี คุณสมบัติและการจัดการ ดังนี้ 

(1.1) กลุมชุดดินท่ี 2 เนื้อที่ 150 ไร หรือรอยละ 0.37 ของพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด 
มีลักษณะเปนดินเหนียวลึกมาก อาจพบจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารประกอบกํามะถันลึกกวา 100 
เซนติเมตร จากผิวดิน การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 
ทําใหเกิดความไมสมดุลของธาตุอาหารพืชหรือถูกตรึงอยูในรูปที่พืชไมสามารถนําไปใชประโยชนได 
เชน ขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ขาดธาตุอาหารรอง เกิดความเปนพิษของเหล็กและ
อะลูมินัม  ขาดแหลงน้ําจืด คุณภาพน้ําไมเหมาะตอการเกษตรและอุปโภคบริโภค ฤดูฝนมีน้ําทวมขังทําความ
เสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา โดยท่ัวไปกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสําหรับปลูกไมยืนตนเนื่องจากปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน 
แตอยางไรก็ตามการปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้สามารถทําไดโดยการโดยการยกรองแบบถาวร ใหมีสันรอง
กวาง 6-8 เมตร ใหสันรองสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวมถึง มีคูระบายน้ํากวางประมาณ 1-1.5 เมตร ลึก 
0.5-1 เมตร หรือสรางคันดินอัดแนนลอมรอบพ้ืนท่ี ปรับปรุงบํารุงดินและลดความเปนกรดในดิน โดยการใช
ปุ ยอินทรีย ไดแก ปุ ยพืชสด  โดยการหวานถั่วพราอัตรา 8-10 กิโลกรัมตอไร ถั ่วพุ มอัตรา 6-8 
กิโลกรัมตอไร หรือปอเทือง อัตรา 4-6 กิโลกรัมตอไร เปนตน แลวไถกลบกอนออกดอก ปลอยทิ้งไว 
1-2 สัปดาห หรือการปรับปรุงดินดวยปุยคอกอัตรา 1-2 ตันตอไร รวมกับการไถคลุกเคลาวัสดุปูน 
เชน ปูนมารล หินปูนฝุน หรือปูนขาว อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร ใหทั่วแปลงปลูกและหวานในคูน้ํา
กอนทําการปลูกยูคาลิปตัสอยางนอย 15 วัน กรณีปรับปรุงดินเฉพาะหลุมสามารถทําไดโดยขุดหลุม
ปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวย
ปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 15-25 กิโลกรัมตอหลุม รวมกับวัสดุปูนอัตรา 5 กิโลกรัมตอหลุม พัฒนาแหลงน้ํา
และระบบการใหน้ําในแปลงปลูกพืช ไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา ใชลางความเปนกรดในดิน และควบคุม
ไมใหดินเปนกรดเพ่ิมข้ึน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(1 .2) กลุ มชุดดินที่ 4 เนื ้อที่ 8,119 ไร หรือรอยละ 2.79 ของพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส
ทั้งหมด เปนกลุมดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําที่มีอายุยังนอย ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึง
เปนดาง การระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็งและ
แตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา
โดยทั่วไปกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสําหรับปลูกไมยืนตนเนื่องจากปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน แตอยางไรก็
ตามการปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้สามารถทําไดโดยการโดยการยกรองแบบถาวร ใหมีสันรองกวาง 
6-8 เมตร ใหสันรองสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวมถึง มีคูระบายน้ํากวางประมาณ 1-1.5 เมตร ลึก 
0.5-1 เมตร หรือสรางคันดินอัดแนนลอมรอบพื้นที่ ปรับปรุงบํารุงดินและลดความเปนกรดในดิน 
โดยการใชปุยอินทรีย ไดแก ปุยพืชสด  โดยการหวานถั่วพราอัตรา 8-10 กิโลกรัมตอไร ถั่วพุมอัตรา 
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6-8 กิโลกรัมตอไร หรือปอเทือง อัตรา 4-6 กิโลกรัมตอไร เปนตน แลวไถกลบกอนออกดอก 
ปลอยทิ ้ง ไว  1-2 ส ัปดาห หร ือการปร ับปรุงดินดวยปุ ยคอกอัตรา 1-2 ตันตอไร  ร วมกับการไถ
คลุกเคลาวัสดุปูน เชน ปูนมารล หินปูนฝุน หรือปูนขาว อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร ใหทั่วแปลงปลูก
และหวานในคูน้ํากอนทําการปลูกยูคาลิปตัสอยางนอย 15 วัน กรณีปรับปรุงดินเฉพาะหลุมสามารถ
ทําไดโดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร 
ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 15-25 กิโลกรัมตอหลุม รวมกับวัสดุปูนอัตรา 5 
กิโลกรัมตอหลุม พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลงปลูกพืช ไวใชในชวงที่พืชขาดน้ํา ใชลาง
ความเปนกรดในดิน และควบคุมไมใหดินเปนกรดเพ่ิมข้ึน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(1.3) กลุมชุดดินท่ี 6 เนื้อท่ี 13,494 ไร หรือรอยละ 4.63 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด 
กลุมชุดดินท่ี 6 เปนดินเหนียวท่ีมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก ทําใหเกิดความไมสมดุลย
ของธาตุอาหาร เชน ขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียมเนื่องจากถูกตรึงใหอยูในรูปท่ี
พืชไมสามารถนํามาใชประโยชนได และอาจเกิดความเปนพิษของเหล็กและอลูมินัม โดยท่ัวไปกลุมชุดดินนี้
ไมเหมาะสําหรับปลูกไมยืนตนเนื่องจากปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน แตอยางไรก็ตามการปลูกไมยืนตน
ในกลุมชุดดินนี้สามารถทําไดโดยการโดยการยกรองแบบถาวร ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร ใหสันรองสูงกวา
ระดับน้ําท่ีเคยทวมถึง มีคูระบายน้ํากวางประมาณ 1-1.5 เมตร ลึก 0.5-1 เมตร หรือสรางคันดินอัดแนน
ลอมรอบพ้ืนท่ี พรอมปรับปรุงบํารุงดินดวยการไถกลบพืชปุยสด ปอเทือง อัตรา 4-6 กิโลกรัมตอไร ถ่ัวพุม
อัตรา 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือถ่ัวพราอัตรา 8-10 กิโลกรัมตอไรไถกลบเม่ืออายุ 50-70 วันหลังปลูกหรือออกดอก 
50 เปอรเซ็นต ปลอยท้ิงไว 1-2 สัปดาห หรือไถกลบปุยหมัก หรือปุยคอกอัตรา 1-2 ตันตอไร กรณีปรับปรุงดิน
เฉพาะหลุมสามารถทําไดโดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 
เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 15-25 กิโลกรัมตอหลุม แกไขสภาพความเปนกรด
ในดินดวยการใสวัสดุปูน อัตรา 200-300 กิโลกรัมตอไร หรือ 0.5-1.0 กิโลกรัมตอหลุมเพื่อลดความ
เปนกรดของดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)  

(1.4) กลุมชุดดินท่ี 7 เนื้อท่ี 2,509 ไร หรือรอยละ 0.86 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด 
เปนกลุมดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ํา
คอนขางเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็ง ทําใหไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ํา 
และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา โดยทั่วไปกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสําหรับ
ปลูกไมยืนตนเนื่องจากปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน แตอยางไรก็ตามการปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้
สามารถทําไดโดยการโดยการยกรองแบบถาวร ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร ใหสันรองสูงกวาระดับน้ํา
ที่เคยทวมถึง มีคูระบายน้ํากวางประมาณ 1-1.5 เมตร ลึก 0.5-1 เมตร หรือสรางคันดินอัดแนน
ลอมรอบพ้ืนท่ี (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(1.5) กลุมชุดดินท่ี 10 เนื้อท่ี 732 ไร หรือรอยละ 0.25 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด 
เปนกลุมดินเปรี้ยวจัดตื้นท่ีเกิดจากตะกอนน้ําทะเล ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก การระบายน้ําเลว 
ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินเปนกรดรุนแรงมากหรือเปนดินเปรี้ยวจัดตื้นภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน 
เกิดการตรึงของธาตุอาหารและมีสารที่เปนพิษตอพืชที่ปลูก มีโครงสรางดินแนนทึบ ดินแหงแข็งและ
แตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก คุณภาพน้ําเปนกรดรุนแรงมาก ขาดแคลนแหลงน้ําจืด และน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา โดยทั่วไปกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสําหรับปลูกไมยืนตน
เนื่องจากปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน แตอยางไรก็ตามการปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้สามารถทําได
โดยการโดยการยกรองแบบถาวร ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร ใหสันรองสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวมถึง 
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มีคูระบายน้ํากวางประมาณ 1-1.5 เมตร ลึก 0.5-1 เมตร หรือสรางคันดินอัดแนนลอมรอบพื้นท่ี 
พรอมปรับปรุงบํารุงดินดวยการไถกลบพืชปุยสด ปอเทือง อัตรา 4-6 กิโลกรัมตอไร ถั่วพุมอัตรา 6-8 
กิโลกรัมตอไร หรือถ่ัวพราอัตรา 8-10 กิโลกรัมตอไรไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วันหลังปลูกหรือออกดอก 
50 เปอรเซ็นต ปลอยทิ้งไว 1-2 สัปดาห หรือไถกลบปุยหมัก หรือปุยคอกอัตรา 1-2 ตันตอไร กรณี
ปรับปรุงดินเฉพาะหลุมสามารถทําไดโดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร 
และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 15-25 กิโลกรัมตอหลุม 
แกไขสภาพความเปนกรดในดินดวยการใสวัสดุปูน อัตรา 200-300 กิโลกรัมตอไร หรือ 0.5-1.0 
กิโลกรัมตอหลุมเพ่ือลดความเปนกรดของดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(1 .6) กลุ มชุดดินที่ 11 เนื ้อที่ 164 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส
ทั้งหมด เปนกลุมดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางที่เกิดจากตะกอนน้ําทะเล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 
การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินเปนกรดจัดมากหรือเปนดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางในชวง
ความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน เกิดการตรึงของธาตุอาหารและมีสารที่เปนพิษตอพืชที่ปลูก 
มีโครงสรางดินแนนทึบ ดินแหงแข็งและแตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก คุณภาพน้ําเปนกรดจัดมาก 
ขาดแคลนแหลงน้ําจืด และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา โดยทั่วไปกลุมชุดดินนี้
ไมเหมาะสําหรับปลูกไมยืนตนเนื่องจากปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน แตอยางไรก็ตามการปลูกไมยืนตน
ในกลุมชุดดินนี้สามารถทําไดโดยการโดยการยกรองแบบถาวร ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร ใหสันรอง
สูงกวาระดับน้ําท่ีเคยทวมถึง มีคูระบายน้ํากวางประมาณ 1-1.5 เมตร ลึก 0.5-1 เมตร หรือสรางคันดิน
อัดแนนลอมรอบพื้นที่ พรอมปรับปรุงบํารุงดินโดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 
เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร และปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุ ยคอกอัตรา 25-50 
กิโลกรัมตอตอหลุม รวมกับวัสดุปูนอัตรา 6 กิโลกรัมตอหลุม เพื่อเพิ่มความรวนซุย และความเปน
ประโยชนของธาตุอาหารในดิน (กองสาํรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(1.7) กลุมชุดดินท่ี 16 เนื้อท่ี 1,100 ไร หรือรอยละ 0.38 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด 
กลุมดินทรายแปงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา 
หนาดินแนนทึบ ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝน 
ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา โดยท่ัวไปกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสําหรับปลูกไมยืนตนเนื่องจากปญหาน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน แตอยางไรก็ตามการปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้สามารถทําไดโดยการโดยการยกรองแบบถาวร 
ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร ใหสันรองสูงกวาระดับน้ําท่ีเคยทวมถึง มีคูระบายน้ํากวางประมาณ 1-1.5 เมตร 
ลึก 0.5-1 เมตร หรือสรางคันดินอัดแนนลอมรอบพ้ืนท่ี พรอมปรับปรุงบํารุงดินดวยการไถกลบพืชปุยสด ปอเทือง 
อัตรา 4-6 กิโลกรัมตอไร ถ่ัวพุมอัตรา 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือถ่ัวพราอัตรา 8-10 กิโลกรัมตอไรไถกลบเม่ือ
อายุ 50-70 วันหลังปลูกหรือออกดอก 50 เปอรเซ็นต ปลอยท้ิงไว 1-2 สัปดาห หรือไถกลบปุยหมัก หรือปุยคอก
อัตรา 1-2 ตันตอไร กรณีปรับปรุงดินเฉพาะหลุมสามารถทําไดโดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร 
ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 15-25 
กิโลกรัมตอหลุม แกไขสภาพความเปนกรดในดินดวยการใสวัสดุปูน อัตรา 200-300 กิโลกรัมตอไร หรือ 
0.5-1.0 กิโลกรัมตอหลุมเพ่ือลดความเปนกรดของดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(1.8) กลุมชุดดินท่ี 17 เนื้อท่ี 21,131 ไร หรือรอยละ 7.25 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด 
กลุมชุดดินท่ี 17 เปนกลุมชุดดินในท่ีลุม เปนดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมาก การระบายนําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา อาจมีขอจํากัดเนื่องจากน้ําทวมขังในฤดูฝน 
โดยท่ัวไปกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสําหรับปลูกไมยืนตนเนื่องจากปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน แตอยางไรก็ตาม
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การปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้สามารถทําไดโดยการโดยการยกรองแบบถาวร ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร 
ใหสันรองสูงกวาระดับน้ําท่ีเคยทวมถึง มีคูระบายน้ํากวางประมาณ 1-1.5 เมตร ลึก 0.5-1 เมตร หรือสราง
คันดินอัดแนนลอมรอบพ้ืนท่ี พรอมปรับปรุงบํารุงดินดวยการไถกลบพืชปุยสด ปอเทือง อัตรา 4-6 กิโลกรัมตอไร 
ถ่ัวพุมอัตรา 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือถ่ัวพราอัตรา 8-10 กิโลกรัมตอไรไถกลบเม่ืออายุ 50-70 วันหลังปลูก
หรือออกดอก 50 เปอรเซ็นต ปลอยท้ิงไว 1-2 สัปดาห หรือไถกลบปุยหมัก หรือปุยคอกอัตรา 1-2 ตันตอไร 
กรณีปรับปรุงดินเฉพาะหลุมสามารถทําไดโดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร 
และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 15-25 กิโลกรัมตอหลุม 
แกไขสภาพความเปนกรดในดินดวยการใสวัสดุปูน อัตรา 200-300 กิโลกรัมตอไร หรือ 0.5-1.0 กิโลกรัมตอหลุม
เพ่ือลดความเปนกรดของดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(1.9) กลุมชุดดินท่ี 18 เนื้อท่ี 5,135 ไร หรือรอยละ 1.76 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด 
กลุมดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําเลวถึง
คอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ํานาน และน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา โดยท่ัวไปกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสําหรับปลูกไมยืนตนเนื่องจาก
ปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน แตอยางไรก็ตามการปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้สามารถทําไดโดยการโดยการยกรอง
แบบถาวร ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร ใหสันรองสูงกวาระดับน้ําท่ีเคยทวมถึง มีคูระบายน้ํากวางประมาณ 
1-1.5 เมตร ลึก 0.5-1 เมตร หรือสรางคันดินอัดแนนลอมรอบพ้ืนท่ี พรอมปรับปรุงบํารุงดินดวยการไถกลบ
พืชปุยสด ปอเทือง อัตรา 4-6 กิโลกรัมตอไร ถ่ัวพุมอัตรา 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือถ่ัวพราอัตรา 8-10 กิโลกรัม
ตอไรไถกลบเม่ืออายุ 50-70 วันหลังปลูกหรือออกดอก 50 เปอรเซ็นต ปลอยท้ิงไว 1-2 สัปดาห หรือไถกลบ
ปุยหมัก หรือปุยคอกอัตรา 1-2 ตันตอไร กรณีปรับปรุงดินเฉพาะหลุมสามารถทําไดโดยขุดหลุมปลูกขนาด 
กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก
อัตรา 15-25 กิโลกรัมตอหลุม แกไขสภาพความเปนกรดในดินดวยการใสวัสดุปูน อัตรา 200-300 กิโลกรัมตอไร 
หรือ 0.5-1.0 กิโลกรัมตอหลุมเพ่ือลดความเปนกรดของดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)  

(1.10) กลุมชุดดินท่ี 21 เนื้อท่ี 109 ไร หรือรอยละ 0.04 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด 
เปนกลุมดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําในสวนต่ําของพื้นที่ริมแมน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําคอนขางเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง ดินคอนขางเปนทราย 
ขาดแคลนน้ํานาน บางพ้ืนท่ีอาจไดรับอันตรายจากน้ําไหลบาทวมขัง และ น้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความ
เสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา โดยท่ัวไปกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสําหรับปลูกไมยืนตนเนื่องจากปญหาน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน แตอยางไรก็ตามการปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้สามารถทําไดโดยการโดยการยกรองแบบ
ถาวร ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร ใหสันรองสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวมถึง มีคูระบายน้ํากวางประมาณ 
1-1.5 เมตร ลึก 0.5-1 เมตร หรือสรางคันดินอัดแนนลอมรอบพื้นที่ พรอมปรับปรุงบํารุงดินดวยการ
ไถกลบพืชปุยสด ปอเทือง อัตรา 4-6 กิโลกรัมตอไร ถั่วพุมอัตรา 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือถั่วพราอัตรา 
8-10 กิโลกรัมตอไรไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วันหลังปลูกหรือออกดอก 50 เปอรเซ็นต ปลอยท้ิงไว 1-2 
สัปดาห หรือไถกลบปุยหมัก หรือปุยคอกอัตรา 1-2 ตันตอไร กรณีปรับปรุงดินเฉพาะหลุมสามารถทําได
โดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูก
ดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 15-25 กิโลกรัมตอหลุม แกไขสภาพความเปนกรดในดินดวยการใส
วัสดุปูน อัตรา 200-300 กิโลกรัมตอไร หรือ 0.5-1.0 กิโลกรัมตอหลุมเพื่อลดความเปนกรดของดิน 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 
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(1.11) กลุมชุดดินท่ี 22 เนื้อท่ี 5,536 ไร หรือรอยละ 1.90 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด 
เปนกลุมดินรวนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํานาน และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความ
เสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา โดยท่ัวไปกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสําหรับปลูกไมยืนตนเนื่องจากปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน 
แตอยางไรก็ตามการปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้สามารถทําไดโดยการโดยการยกรองแบบถาวร ใหมีสันรอง
กวาง 6-8 เมตร ใหสันรองสูงกวาระดับน้ําท่ีเคยทวมถึง มีคูระบายน้ํากวางประมาณ 1-1.5 เมตร ลึก 0.5-1 เมตร 
หรือสรางคันดินอัดแนนลอมรอบพ้ืนท่ี พรอมปรับปรุงบํารุงดินดวยการไถกลบพืชปุยสด ปอเทือง อัตรา 4-6 
กิโลกรัมตอไร ถ่ัวพุมอัตรา 6-8 กิโลกรัมตอไร หรือถ่ัวพราอัตรา 8-10 กิโลกรัมตอไรไถกลบเม่ืออายุ 50-70 
วันหลังปลูกหรือออกดอก 50 เปอรเซ็นต ปลอยทิ้งไว 1-2 สัปดาห หรือไถกลบปุยหมัก หรือปุยคอก
อัตรา 1-2 ตันตอไร กรณีปรับปรุงดินเฉพาะหลุมสามารถทําไดโดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร 
ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 15-25 
กิโลกรัมตอหลุม แกไขสภาพความเปนกรดในดินดวยการใสวัสดุปูน อัตรา 200-300 กิโลกรัมตอไร หรือ 
0.5-1.0 กิโลกรัมตอหลุมเพ่ือลดความเปนกรดของดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(1.12) กลุ มชุดดินที่ 24 เนื้อที่ 180 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส
ท้ังหมด เปนกลุมดินทรายลึกมากเกิดจากตะกอนลําน้ําท่ีมีเนื้อดินเปนดินทรายหนา ปฏิกิริยาดินเปนกรด 
การระบายน้ําคอนขางเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝน 
ทําความเสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา โดยทั่วไปกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะสําหรับปลูกไมยืนตนเนื่องจาก
ปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน แตอยางไรก็ตามการปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้สามารถทําไดโดยการโดย
การยกรองแบบถาวร ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร ใหสันรองสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวมถึง มีคูระบาย
น้ํากวางประมาณ 1-1.5 เมตร ลึก 0.5-1 เมตร หรือสรางคันดินอัดแนนลอมรอบพื้นที่ พรอมปรับปรุง
บํารุงดินดวยการไถกลบพืชปุยสด ปอเทือง อัตรา 4-6 กิโลกรัมตอไร ถั่วพุมอัตรา 6-8 กิโลกรัมตอไร 
หรือถั่วพราอัตรา 8-10 กิโลกรัมตอไรไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วันหลังปลูกหรือออกดอก 50 
เปอรเซ็นต ปลอยทิ้งไว 1-2 สัปดาห หรือไถกลบปุยหมัก หรือปุยคอกอัตรา 1-2 ตันตอไร กรณี
ปรับปรุงดินเฉพาะหลุมสามารถทําไดโดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร 
และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 15-25 กิโลกรัมตอหลุม 
แกไขสภาพความเปนกรดในดินดวยการใสวัสดุปูน อัตรา 200-300 กิโลกรัมตอไร หรือ 0.5-1.0 
กิโลกรัมตอหลุมเพ่ือลดความเปนกรดของดิน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)  

(1.13) กลุมชุดดินท่ี 25 เนื้อท่ี 11,856 ไร หรือรอยละ 4.07 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด 
กลุมชุดดินท่ี 25 เปนกลุมดินตื้นในท่ีลุม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางเล็กนอย การระบายน้ําเลวถึง
คอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา เปนดินตื้นและมีน้ําทวมขังในฤดูฝน โดยทั่วไปกลุมชุดดินนี้ไมเหมาะ
สําหรับปลูกไมยืนตนเนื่องจากปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน แตอยางไรก็ตามการปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้
สามารถทําโดยการยกรองแบบถาวร ใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร ใหสันรองสูงกวาระดับน้ําที่เคยทวมถึง 
มีคูระบายน้ํากวางประมาณ 1-1.5 เมตร ลึก 0.5-1 เมตร หรือสรางคันดินอัดแนนลอมรอบพื้นท่ี 
พรอมปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ เชน การไถกลบพืชปุยสด ปอเทืองอัตรา 6-8 กิโลกรัมตอไร ถ่ัวพุม
อัตรา 8-10 กิโลกรัมตอไร หรือถ่ัวพราอัตรา 10-12 กิโลกรัมตอไร ไถกลบเม่ืออายุ 50-70 วันหลังปลูกหรือ
ออกดอก 50 เปอรเซ็นต ปลอยท้ิงไว 1-2 สัปดาห หรือไถกลบปุยหมัก หรือปุยคอกอัตรา 2-3 ตันตอไร 
หรือใสวัสดุปรับปรุงดิน เชน แกลบ ข้ีเลื่อย หรือกากน้ําตาล เปนตน กรณีปรับปรุงดินเฉพาะหลุมสามารถทําได
โดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูก
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ดวยหนาดินท่ีไมเศษหินหรือลูกรังรวมกับปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 35-50กิโลกรัมตอหลุม ปลอยท้ิงไว 1-2 
สัปดาห กอนปลูกพืช (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน 
พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน คือ พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท่ีอยูในกลุมชุดดินท่ี 

26 - 56 และ กลุมชุดดินท่ี 60 - 62 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห พบวา พื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสในกลุมชุดดิน
บนพ้ืนท่ีดอนของจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 17 กลุมชุดดิน มีเนื้อท่ีรวม 217,449 ไร หรือรอยละ 74.60 ของเนื้อท่ี
ปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด โดยพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสบนนกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอนมีเนื้อท่ี คุณสมบัติและการจัดการ ดังนี้ 

(2.1) กลุมชุดดินท่ี 28 เนื้อท่ี 177 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด 
เปนกลุมดินเหนียวลึกมากสีดําท่ีมีรอยแตกระแหงกวางและลึก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําดี
ถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง ดินแหงแข็ง ดินเปยกเหนียวมาก ไถพรวนยาก และ
ขาดแคลนน้ํา กลุมชุดดินนี้เหมาะสําหรับปลูกไมยืนตน การปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้สามารถทํา
โดยการขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุง
หลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 20-35 กิโลกรัมตอหลุม พรอมจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เชน มีการปลูกคลุมดิน หรือใชวัสดุคลุมดิน และ พัฒนาแหลงน้ําในพื้นท่ี
และระบบการใหน้ําในแปลงปลูกพืช(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.2) กลุมชุดดินท่ี 29 เนื้อท่ี 10 ไร กลุมดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน
เนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ความอุดม
สมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดินในพื้นที่ลาดชัน บางพื้นที่ดินเปน
กรดจัดมาก กลุมชุดดินนี้เหมาะสําหรับปลูกไมยืนตน แตมีขอจํากัดเล็กนอย เนื่องจากดินมีความอุดม
สมบูรณต่ํา การปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้สามารถทําโดยการขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 
50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 20-35 กิโลกรัมตอหลุม 
พรอมจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เชน มีการปลูกคลุมดิน หรือใชวัสดุคลุมดิน 
และ พัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีและระบบการใหน้ําในแปลงปลูกพืช(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)  

(2.3) กลุ มชุดดินที่ 31 เนื้อที่ 153 ไร หรือรอยละ 0.05 ของพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส
ท้ังหมด จังหวัด เปนกลุมดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดิน
เปนกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง ขาดแคลนน้ํา    
ในพื้นที่ลาดชันสูงเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน กลุมชุดดินนี้เหมาะสําหรับปลูกไมยืนตน 
แตมีขอจํากัดเล็กนอย เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา การปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้สามารถ
ทําโดยการขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร 
ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 20-35 กิโลกรัมตอหลุม พรอมจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา
ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เชน มีการปลูกคลุมดิน หรือใชวัสดุคลุมดิน และ พัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีและ
ระบบการใหน้ําในแปลงปลูกพืช (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.4) กลุมชุดดินท่ี 33 เนื้อท่ี 293 ไร หรือรอยละ 0.10 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด กลุมดิน
ทรายแปงละเอียดหรือดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนแมน้ําหรือตะกอนน้ําพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเปนกรด
เล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง ขาดแคลนน้ําในระยะท่ีฝนท้ิงชวง
นาน บางพ้ืนท่ีอาจพบชั้นดานแข็งท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม กลุมชุดดินนี้เหมาะสําหรับปลูกไมยืนตน แตบางพ้ืนท่ี
อาจเสี่ยงตอการถูกน้ําไหลบาทวมขัง การปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้สามารถทําโดยการขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 
เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร มีระบบการปองกันน้ําทวมและระบบการระบายน้ําออกจาก
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พ้ืนท่ี และมีระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสม เชน ปลูกพืชปุยสด มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม 
ทําแนวรั้วหญาแฝก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.5) กลุมชุดดินท่ี 35 เนื้อท่ี 21,700 ไร หรือรอยละ 7.45 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด 
กลุมชุดดินท่ี 35 เปนดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา กลุมชุดดินนี้เหมาะสําหรับปลูก
ไมยืนตน แตมีขอจํากัดเล็กนอย เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณต่ําควรขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร 
ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 20-35 กิโลกรัมตอหลุม 
พรอมจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เชน มีการปลูกคลุมดิน หรือใชวัสดุคลุมดิน และ 
พัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีและระบบการใหน้ําในแปลงปลูกพืช(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.6) กลุมชุดดินท่ี 36 เนื้อท่ี 1,334 ไร หรือรอยละ 0.46 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด 
เปนกลุมดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินกลาง
หรือเปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ขาดแคลนน้ํา และในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความลาดชัน ดินงายตอการถูกชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน การปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้ควรมีระบบ
อนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ี เชน ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุยสด วัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเปนแถบ (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.7) กลุมชุดดินที่ 38 เนื้อที่ 2,831 ไร หรือรอยละ 0.97 ของพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส
ท้ังหมด กลุมดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมแมน้ํา มีปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง 
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง เนื้อดินคอนขางเปนทราย ขาดแคลนน้ําในระยะท่ี
ฝนท้ิงชวงนาน บางพ้ืนท่ีอาจมีน้ําทวมขัง หรือไหลบาทวมขังอยางฉับพลันในระยะท่ีมีฝนตกหนักกลุมชุดดินนี้
เหมาะสําหรับปลูกไมยืนตน แตมีขอจํากัดเล็กนอย เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าการปลูกไมยืนตน
ในกลุมชุดดินนี้สามารถทําโดยการขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ 
ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 20-35 กิโลกรัมตอหลุม พรอมจัดทํา
ระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เชน มีการปลูกคลุมดิน หรือใชวัสดุคลุมดิน และ 
พัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีและระบบการใหน้ําในแปลงปลูกพืช (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)  

(2.8) กลุมชุดดินท่ี 40 เนื้อท่ี 36,680 ไร หรือรอยละ 12.59 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส
ท้ังหมด กลุมชุดดินท่ี 40 เปนกลุมดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดหรือเปนกลาง การระบายนําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินในกลุมนี้
เหมาะสมสําหรับปลูก ไมยืนตน มีขอจํากัดบางเล็กนอยเนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา การปลูกไมยืนตน
ในกลุมชุดดินนี้สามารถทําโดยการขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 
เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 20-35 กิโลกรัมตอหลุม พรอมจัดทําระบบ
อนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เชน มีการปลูกคลุมดิน หรือใชวัสดุคลุมดิน และ พัฒนาแหลงน้ํา
ในพ้ืนท่ีและระบบการใหน้ําในแปลงปลูกพืช (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)    

(2.9) กลุมชุดดินที่ 41 เนื้อที่ 3,974 ไร หรือรอยละ 1.36 ของพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส
ทั้งหมด เปนกลุมดินทรายหนาปานกลาง ที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือตะกอนเนื้อหยาบ ทับอยูบนชั้น
ดินท่ีมีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย
ถึงเปนกลาง การระบายน้ําดี อยูบนชั้นดินท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินทรายหนา
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้าํนาน ในระยะที่ฝนตกหนักจะมีน้ําขังหรือเกิดการชะลาง
พังทลายสูญเสียหนาดิน เกิดเปนรองทั่วไปในแปลงปลูก ดินในกลุมนี้เหมาะสมสําหรับปลูกไมยืนตน 
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มีขอจํากัดปานกลาง เนื่องจากเนื้อดินเปนทรายจัด มีความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําในระยะฝนท้ิงชวง และ
การชะลางพังทลาย สูญเสียหนาดินในพื้นที่ลาดชัน การปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้สามารถทําโดย
การขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 75 เซนติเมตร ยาว 75 เซนติเมตร และ ลึก 75 เซนติเมตร ปรับปรุง
หลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 25-50 กิโลกรัมตอหลุม มีระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม
ตามสภาพพ้ืนท่ี เชน ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุยสด วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน 
ปลูกพืชสลับเปนแถบ (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.10) กลุมชุดดินท่ี 44 เนื้อท่ี 3,386 ไร หรือรอยละ 1.16 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส
ท้ังหมด กลุมดินทรายหนาที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือตะกอนเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย
ถึงเปนกลาง การระบายน้ําคอนขางมาก ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํานาน หนาดินงายตอการ
ถูกชะลางพังทลาย สูญเสียหนาดิน เกิดเปนรองทั่วไปในแปลงปลูก ดินในกลุมนี้เหมาะสมสําหรับปลูก
ไมยืนตน มีขอจํากัดปานกลาง เนื่องจากเนื้อดินเปนทรายจัด มีความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําในระยะ
ฝนท้ิงชวง และการชะลางพังทลาย สูญเสียหนาดินในพ้ืนท่ีลาดชัน การปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้สามารถ
ทําโดยการขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 75 เซนติเมตร ยาว 75 เซนติเมตร และ ลึก 75 เซนติเมตร 
ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 25-50 กิโลกรัมตอหลุม  มีระบบอนุรักษดินและน้ํา
ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ เชน ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ ยสด วัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเปนแถบ (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559)  

(2.11) กลุมชุดดินท่ี 46 เนื้อท่ี 93,845 ไร หรือรอยละ 32.20 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส    
ยูคาลิปตัสท่ีปลูกในกลุมชุดดินท่ี 46 พบมากในอําเภอกบินทรบุรี อําเภอ ศรีมโหสถ และ อําเภอ ศรีมหาโพธิ 
ซ่ึงเปนกลุมดินต้ืนถึงกอนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําดี 
ความอุดมสมบูรณตํ่า มีความเสี่ยงตอการขาดน้ําในระยะฝนท้ิงชวง และมีความเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย
ของดินในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสม ดินในกลุมนี้เหมาะสมสําหรับ
การปลูกไมยืนตน มีขอจํากัดปานกลางเนื่องจากมีกอนกรวด เศษหินปะปนมากท่ีผิวดินหรือภายในความลึก 
50 เซนติเมตรจากผิวดิน และดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา การปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้สามารถทําโดย
ถาดินเปนกรดจัด ปรับปรุงโดยการใชวัสดุปูน เชน ปูนขาว หวานใหท่ัวแปลงพรอมปุยอินทรีย ไถกลบแลว
ปลอยท่ีไวประมาณ 20 วันกอนปลูกพืช ขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 75 เซนติเมตร ยาว 75 เซนติเมตร และ 
ลึก 75 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 25-50 กิโลกรัมตอหลุม มีระบบอนุรักษ
ดินและน้ําท่ีเหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ี เชน ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุยสด วัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเปนแถบ (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.12) กลุมชุดดินท่ี 47 เนื้อท่ี 12,283 ไร หรือรอยละ 4.21 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด 
กลุมชุดดินท่ี 47 เปนกลุมดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง มีการระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณต่ํา 
ไมเหมาะสมตอการเกษตร ควรใชปลูกไมใชสอยโตเร็วหรือสรางสวนปา และหลีกเลี่ยงการใชพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 
เพราะวาเกิดการชะลางพังทลายรุนแรง หนาดินสูญหาย ทําใหหินพ้ืนโผล พืชข้ึนไมได จึงควรสงวนไวใหเปนปา
หรือในพ้ืนท่ีท้ิงราง ควรสรางสวนปา การปลูกไมใชสอยโตเร็ว เชน ยูคาลิปตัส ควรมีระบบอนุรักษดินและน้ํา
ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เชน ปลูกพืชปุยสด ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน ปลูกพืช ทําฐานปลูกเฉพาะตนพัฒนา
แหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในพ้ืนท่ีปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.13) กลุมชุดดินท่ี 48 เนื้อท่ี 52 ไร หรือรอยละ 0.02 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด เปนกลุม
ดินตื้นถึงลูกรังหรือชั้นเชื่อมแข็งของเหล็กทับอยูบนชั้นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง การระบายน้ําดี
ถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการ ชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน ดินในกลุมนี้
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เหมาะสมสําหรับการปลูกไมยืนตน มีขอจํากัดปานกลางเนื่องจากมีกอนกรวด เศษหินปะปนมากท่ีผิวดินหรือภายใน
ความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน และดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ควรขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 75 เซนติเมตร ยาว 
75 เซนติเมตร และ ลึก 75 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 25-50 กิโลกรัมตอหลุม 
มีระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ี เชน ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุยสด 
วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเปนแถบ (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.14) กลุมชุดดินท่ี 49 เนื้อท่ี 2,384 ไร หรือรอยละ 0.82 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด 
เปนกลุมดินตื้นถึงลูกรังหรือชั้นเชื่อมแข็งของเหล็กทับอยูบนชั้นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง 
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน
ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน ดินในกลุมนี้เหมาะสมสําหรับการปลูกไมยืนตน มีขอจํากัดปานกลางเนื่องจากมีกอนกรวด 
เศษหินปะปนมากที่ผิวดินหรือภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน และดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 
การปลูกไมยืนตนในกลุมชุดดินนี้สามารถทําโดย ขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 75 เซนติเมตร ยาว 75 เซนติเมตร และ 
ลึก 75 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 25-50 กิโลกรัมตอหลุม มีระบบอนุรักษดิน
และน้ําท่ีเหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ี เชน ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุยสด วัสดุคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวียน ปลูกพืชสลับเปนแถบ (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.15) กลุมชุดดินท่ี 56 เนื้อท่ี 12 ไร เปนกลุมดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหินหรือลูกรัง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางทลาย
สูญเสียหนาดินในพ้ืนท่ีลาดชัน บางพ้ืนท่ีเปนดินกรดจัดมาก เหมาะสมสําหรับการปลูกไมยืนตนปานกลางเนื่องจาก 
เนื้อดินเปนดินปนทราย มีชั้นลูกรัง กอนกรวดหรือเศษหินปนมากในชวงความลึก 50-100 ซนติเมตร จากผิวดิน 
ความสามารถในการอุมน้ําและดูดซับธาตุอาหารต่ํา ความอุดมสมบูรณต่ํา มักขาดแคลนน้ํา และในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาด
ชันสูงจะเกิดการชะลางทลายสูญเสียหนาดินคอนขางสูง ทําใหเกิดเปนดินตื้นและยากตอการปรับปรุงแกไข ควร ขุด
หลุมปลูกขนาด กวาง 75 เซนติเมตร ยาว 75 เซนติเมตร และ ลึก 75 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือ
ปุยคอกอัตรา 25-50 กิโลกรัมตอหลุม ถาดินเปนกรดมาก ปรับปรุงดวยการใสปูนขาว อัตรา 3-5 กิโลกรัมตอตน  มี
ระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ี เชน ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชปุยสด วัสดุคลุมดิน 
ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเปนแถบ (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.16) กลุมชุดดินท่ี 60 เนื้อท่ี 83 ไร หรือรอยละ 0.03 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด 
เปนลุมดินรวนท่ีเกิดจากดินตะกอนน้ําพาเชิงซอน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึง
ดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา และในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันดินงายตอการถูกชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน 
ดินในกลุมนี้เหมาะสมสําหรับการปลูกไมยืนตน แตมีขอจํากัดเนื่องจากเปนดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ
ต่ํา ขาดแคลนน้ํา และในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันดินงายตอการถูกชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน ในชวงการ
เพาะปลูกดินมักไมขาดความชื้น หรือถาขาดก็สามารถนําน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติมาใชได เพราะสวนใหญ
กลุมดินนี้พบบริเวณสันริมฝงแมน้ํา และบริเวณหุบเขา มักมีน้ําเพียงพอ (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559) 

(2.17) กลุมชุดดินท่ี 62 เนื้อท่ี 38,252 ไร หรือรอยละ 13.12 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส
ท้ังหมด กลุมชุดดินท่ี 62 พบมากในอําเภอกบินทรบุรี อําเภอ ศรีมโหสถ และ อําเภอ นาดี เปนกลุมดินท่ีอยู
ในสภาพพ้ืนท่ีมีความลาดชันสูงมากกวารอยละ 35 ซ่ึงถือวายากตอการจัดการดูแลรักษาสําหรับการเกษตร 
กลุมดินชุดนี้ไมเหมาะสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เนื่องจากเกิดการชะลางพังทลายไดงาย และเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 
เหมาะสมที่จะรักษาไวเปนพื้นที่ปาไมธรรมชาติเพื่อรักษาสภาพแวดลอมและเปนพื้นที่ตนน้ําลําธาร 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 
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ภาพท่ี 24 แผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสแยกตามกลุมชุดดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 25 แผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส (A 304) แยกตามกลุมชุดดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
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7) การวิเคราะหพ้ืนท่ีปลูกไมผลแยกตามกลุมชุดดิน 
จังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนท่ีปลูกไมผลใน พ.ศ. 2559 เนื้อท่ี 56,702 ไร ซึ่งเมื่อนําแผนที่ปลูกไมผล

มาซอนทับกับแผนท่ีกลุมชุดดิน พบวา พ้ืนท่ีปลูกไมผลของจังหวัดปราจีนบุรี มีอยูในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม และ 
กลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน (ภาพท่ี 26) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  พ้ืนท่ีปลูกไมผลในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม  
พ้ืนท่ีปลูกไมผลในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม คือ พ้ืนท่ีปลูกไมผลท่ีอยูในกลุมชุดดินท่ี 1 - 25 และ 

ชุดดินท่ี 57 - 59 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห พบวา  พ้ืนท่ีปลูกไมผลในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุมของจังหวัด
ปราจีนบุรี อยูในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม 13 กลุมชุดดิน มีเนื้อท่ีรวม 9,712 ไร หรือรอยละ 17.13 ของเนื้อท่ี
ปลูกไมผลท้ังหมด โดยพ้ืนท่ีปลูกไมผลบนนกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุมมีเนื้อท่ี คุณสมบัติ และการจัดการ ดังนี้ 

(1.1) กลุมชุดดินท่ี 2 เนื้อท่ี 209 ไร หรือรอยละ 0.37 ของพ้ืนท่ีปลูกไมผลท้ังหมด มีลักษณะ
เปนดินเหนียวลึกมาก อาจพบจุดประสีเหลืองฟางขาวของสารประกอบกํามะถันลึกกวา 100 เซนติเมตร 
จากผิวดิน การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก ทําใหเกิดความ 
ไมสมดุลของธาตุอาหารพืชหรือถูกตรึงอยูในรูปท่ีพืชไมสามารถนําไปใชประโยชนได เชน ขาดธาตุไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ขาดธาตุอาหารรอง เกิดความเปนพิษของเหล็กและอะลูมินัม ขาดแหลงน้ําจืด 
คุณภาพน้ํา ไมเหมาะตอการเกษตรและอุปโภคบริโภค ฤดูฝนมีน้ําทวมขังทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา 
ไมเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล เนื่องจากอันตรายจากน้ําแชขัง ซ่ึงหากมีการปลูกไมผลควรมีการจัดการดิน 
ไดแก ยกรองกวาง 6-8 เมตร คูน้ํากวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มีคันดินอัดแนนลอมรอบ กอนยกรอง 
ควรแยกหนาดินมาทับบนดินท่ีขุดมาจากรองคูน้ํา หวานวัสดุปูน 500 กิโลกรัมตอไร บนสันรองและรองคูน้ํา 
ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 
กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 
20-35 กิโลกรัมตอหลุม รวมกับวัสดุปูน 5 กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและหลังเก็บเก่ียว
ผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ําตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหลงน้ําและ
จัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก ไวใชในชวงท่ีพืชขาดน้ํา ลางและควบคุมไมใหดินเกิดกรดเพ่ิมข้ึน เม่ือดิน
เปนกรดเพิ่มขึ้น หวานดวยวัสดุปูน 500 กิโลกรัมตอไร (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; 
กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.2) กลุมชุดดินท่ี 3 เนื้อท่ี 17 ไร หรือรอยละ 0.03 ของพ้ืนท่ีปลูกไมผลท้ังหมด มีลักษณะ
เปนกลุมดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนน้ํากรอย อาจพบชั้นดินเลนของตะกอนน้ําทะเลท่ีไมมีศักยภาพ
กอใหเกิดเปนดินกรดกํามะถัน ภายในความลึก 150 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง     
การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็งและแตกระแหง ทําให
ไถพรวนยาก บางพ้ืนท่ีอาจพบชั้นดินเลนท่ีมีเกลือสะสมอยูในดินลาง และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับ
พืชท่ีไมชอบน้ํา  ไมเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล เนื่องจากอันตรายจากน้ําแชขัง ซ่ึงหากมีการปลูกไมผลควรมี
การจัดการดิน ไดแก ยกรองกวาง 6-8 เมตร คูน้ํากวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มีคันดินอัดแนน
ลอมรอบ กอนยกรอง ควรแยกหนาดินมาทับบนดินที่ขุดมาจากรองคูน้ํา ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือ
ปุยคอก 1-2 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 
50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 15-25 กิโลกรัมตอหลุม 
ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือ
ปุยอินทรียน้ําตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 
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(1.3) กลุมชุดดินที่ 4 เนื้อที่ 392 ไร หรือรอยละ 0.69 ของพื้นที่ปลูกไมผลทั้งหมดมี
ลักษณะเปน กลุมดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําท่ีมีอายุยังนอย ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง 
การระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็งและแตกระแหง 
ทําใหไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา ไมเหมาะสม
สําหรับปลูกไมผล เนื่องจากอันตรายจากน้ําแชขัง ซ่ึงหากมีการปลูกไมผลควรมีการจัดการดิน ไดแก ยกรอง
กวาง 6-8 เมตร คูน้ํากวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มีคันดินอัดแนนลอมรอบ กอนยกรอง ควรแยก
หนาดินมาทับบนดินท่ีขุดมาจากรองคูน้ํา ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตันตอไร รวมกับปุยเคมี
หรือปุยอินทรียน้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร 
ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 15-25 กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ําตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหลงน้ํา
และจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.4) กลุมชุดดินที่ 6 เนื้อที่ 1,654 ไร หรือรอยละ 2.92 ของพื้นที่ปลูกไมผลทั้งหมด
กลุมชุดดินท่ี 6 เปนดินเหนียวท่ีมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก ทําใหเกิดความไมสมดุลของธาตุ
อาหาร เชน ขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียมเนื่องจากถูกตรึงใหอยูในรูปท่ีพืชไมสามารถ
นํามาใชประโยชนได และอาจเกิดความเปนพิษของเหล็กและอะลูมินัม ไมเหมาะตอการเกษตรและอุปโภค
บริโภค ฤดูฝนมีน้ําทวมขังทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา ไมเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล เนื่องจาก
อันตรายจากน้ําแชขัง ซ่ึงหากมีการปลูกไมผลควรมีการจัดการดิน ไดแก ยกรองกวาง 6-8 เมตร คูน้ํากวาง 
1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มีคันดินอัดแนนลอมรอบ ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 15-25 
กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ
ปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ําตามชนิดพืชท่ีปลูก ในพ้ืนท่ีท่ีดินเปนกรดจัดมาก ใชวัสดุปูน 200-300 กิโลกรัมตอไร 
หรือ 0.5-1.0 กิโลกรัมตอหลุม เพ่ือเพ่ิมความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดิน พัฒนาแหลงน้ําและ
จัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.5) กลุมชุดดินท่ี 7 เนื้อท่ี 80 ไร หรือรอยละ 0.14 ของพ้ืนท่ีปลูกไมผลท้ังหมด มีลักษณะ
เปนกลุมดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําคอนขางเลว 
ความอุดมสมบูรณปานกลาง โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็ง ทําใหไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา ไมเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล เนื่องจากอันตรายจากน้ําแชขัง 
ซ่ึงหากมีการปลูกไมผลควรมีการจัดการดิน ไดแก ยกรองกวาง 6-8 เมตร คูน้ํากวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร 
รองแปลงปลูกอยูสูงจากระดับน้ําท่ีเคยทวม ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตันตอไร รวมกับ
ปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 
เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 15-25 กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บ
ผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ําตามชนิดพืชท่ีปลูก 
พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; 
กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.6) กลุมชุดดินท่ี 10 เนื้อท่ี 66 ไร หรือรอยละ 0.12 ของพ้ืนท่ีปลูกไมผลท้ังหมดมีลักษณะ
เปนกลุมดินเปรี้ยวจัดตื้นท่ีเกิดจากตะกอนน้ําทะเล ปฏิกิริยาดินเปนกรดรุนแรงมาก การระบายน้ําเลว ความ
อุดมสมบูรณตํ่า ดินเปนกรดรุนแรงมากหรือเปนดินเปรี้ยวจัดตื้นภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน 
เกิดการตรึงของธาตุอาหารและมีสารที่เปนพิษตอพืชที่ปลูก มีโครงสรางดินแนนทึบ ดินแหงแข็งและ
แตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก คุณภาพน้ําเปนกรดรุนแรงมาก ขาดแคลนแหลงน้ําจืด และน้ําทวมขังในฤดูฝน 
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ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา ไมเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล เนื่องจากอันตรายจากน้ําแชขัง ซ่ึงหากมี
การปลูกไมผลควรมีการจัดการดิน ไดแก ยกรองกวาง 6-8 เมตร คูน้ํากวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร 
หรือถึงชั้นดินเลนของตะกอนน้ําทะเล มีคันดินอัดแนนลอมรอบ กอนยกรอง ควรแยกหนาดินมาทับบนดินท่ี
ขุดมาจากรองคูน้ํา หวานวัสดุปูนบนสันรองและรองคูน้ํา 1,000-2,000 กิโลกรัมตอไร ปรับปรุงดินดวยปุย
หมักหรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 
เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 
กิโลกรัมตอหลุม รวมกับวัสดุปูน 7 กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ําตามชนิดพืชท่ีปลูก เม่ือดินเกิดกรดเพ่ิมข้ึน 
หวานดวยวัสดุปูน 1,000-2,000 กิโลกรัมตอไร พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลงปลูก เพ่ือใชลาง
ความเปนกรดของดิน และควบคุมไมใหดินกรดเพิ่มขึ้น (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; 
กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.7) กลุมชุดดินท่ี 11 เนื้อท่ี 1,952 ไร หรือรอยละ 3.44 ของพ้ืนท่ีปลูกไมผล มีท้ังหมด 
ลักษณะเปน กลุมดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางที่เกิดจากตะกอนน้ําทะเล ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 
การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินเปนกรดจัดมากหรือเปนดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางในชวงความ
ลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน เกิดการตรึงของธาตุอาหารและมีสารท่ีเปนพิษตอพืชท่ีปลูก มีโครงสราง
ดินแนนทึบ ดินแหงแข็งและแตกระแหง ทําใหไถพรวนยาก คุณภาพน้ําเปนกรดจัดมาก ขาดแคลนแหลงน้ํา
จืด และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา ไมเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล เนื่องจาก
อันตรายจากน้ําแชขัง ซ่ึงหากมีการปลูกไมผลควรมีการจัดการดิน ไดแก ยกรองกวาง 6-8 เมตร คูน้ํากวาง 
1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มีคันดินอัดแนนลอมรอบ เพ่ือปองกันน้ําทวม กอนยกรอง ควรแยกหนาดิน
มาทับบนดินท่ีขุดมาจากรองคูน้ํา หวานวัสดุปูน 500-1,000 กิโลกรัมตอไร ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุย
คอก 2-3 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 
เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 กิโลกรัมตอหลุม 
รวมกับวัสดุปูน 6 กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมัก
หรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา ตามชนิดพืชท่ีปลูก เม่ือดินเกิดกรดเพ่ิมข้ึน หวานดวยวัสดุปูน 
500-1,000 กิโลกรัมตอไร พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก เพ่ือใชลางความเปนกรดของดิน 
และควบคุมไมใหดินกรดเพ่ิมข้ึน (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 

(1.8) กลุมชุดดินท่ี 16 เนื้อท่ี 992 ไร หรือรอยละ 1.75 ของพ้ืนท่ีปลูกไมผลท้ังหมดมีลักษณะ
เปน กลุมดินทรายแปงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําเลว ความอุดม
สมบูรณต่ํา หนาดินแนนทึบ ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก ขาดแคลนน้ํา และน้ําทวมขังใน
ฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา ไมเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล เนื่องจากอันตรายจากน้ําแชขัง ซ่ึง
หากมีการปลูกไมผลควรมีการจัดการดิน ไดแก ยกรองกวาง 6-8 เมตร คูน้ํากวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร 
และมีคันดินอัดแนนลอมรอบ ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือ
ปุยอินทรียน้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร พรอม
ปรับปรุงหลุมปลูกดวยอินทรียวัตถุ ปุยหมักหรือปุยคอก 25-50 กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บ
ผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา ตามชนิดพืชท่ีปลูก 
เพ่ือเพ่ิมความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดิน ควรมีการใชวัสดุปูน 200-300 กิโลกรัมตอไร พัฒนาแหลงน้ํา
และจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 
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(1.9) กลุมชุดดินที่ 17 เนื้อที่ 2,206 ไร หรือรอยละ 3.89 ของพื้นที่ปลูกไมผลทั้งหมด 
กลุมชุดดินท่ี 17 เปนกลุมชุดดินในท่ีลุม เปนดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปน
กรดจัดมาก การระบายนําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา อาจมีขอจํากัดเนื่องจากน้ําทวมขังในฤดูฝน
ไมเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล เนื่องจากอันตรายจากน้ําแชขัง ซ่ึงหากมีการปลูกไมผลควรมีการจัดการดิน 
ไดแก ยกรองกวาง 6-8 เมตร คูน้ํากวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคันดินอัดแนนลอมรอบ 
ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด 
กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร พรอมปรับปรุงหลุมปลูกดวยอินทรียวัตถุ 
ปุยหมักหรือปุยคอก 25-50 กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต 
ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา ตามชนิดพืชท่ีปลูก เพ่ือเพ่ิมความเปนประโยชนของ
ธาตุอาหารในดิน ควรมีการใชวัสดุปูน 200-300 กิโลกรัมตอไร พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําใน
แปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)   

(1.10) กลุมชุดดินท่ี 18 เนื้อท่ี 140 ไร หรือรอยละ 0.25 ของพ้ืนท่ีปลูกไมผลท้ังหมด มีลักษณะ
เปนกลุมดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินกลางหรือเปนดาง การระบายน้ําเลวถึง
คอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา บางพื้นที่ขาดแคลนน้ํานาน 
และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา ไมเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล เนื่องจาก
อันตรายจากน้ําแชขัง ซ่ึงหากมีการปลูกไมผลควรมีการจัดการดิน ไดแก ยกรองกวาง 6-8 เมตร คูน้ํากวาง 
1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคันดินอัดแนนลอมรอบ เพ่ือปองกันน้ําทวมขัง ปรับปรุงดินดวยปุย
หมักหรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 
เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร พรอมปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 
20-35 กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต มีการใชปุยหมักหรือ
ปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)   

(1.11) กลุมชุดดินท่ี 21 เนื้อท่ี 18 ไร หรือรอยละ 0.03 ของพ้ืนท่ีปลูกไมผลทั้งหมด  
มีลักษณะเปน กลุมดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําในสวนต่ําของพ้ืนท่ีริมแมน้ํา ปฏิกิริยาดินเปน
กรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําคอนขางเลวถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง ดินคอนขาง
เปนทราย ขาดแคลนน้ํานาน บางพื้นที่อาจไดรับอันตรายจากน้ําไหลบาทวมขัง และน้ําทวมขังในฤดูฝน 
ทําความเสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา ไมเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล เนื่องจากอันตรายจากน้ําแชขัง ซ่ึงหากมี
การปลูกไมผลควรมีการจัดการดิน ไดแก ยกรองกวาง 6-8 เมตร คูน้ํากวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร 
ทําคันดินอัดแนนลอมรอบ เพ่ือปองกันน้ําทวม ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร รวมกับ
ปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 
เซนติเมตร พรอมปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต 
กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา ตามชนิด
พืชท่ีปลูก เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไมใหเสื่อมโทรมลง ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิต
และภายหลังเก็บผลผลิต พัฒนาแหลงน้ําชลประทานและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)   

(1.12) กลุมชุดดินท่ี 22 เนื้อท่ี 1,413 ไร หรือรอยละ 2.49 ของพื้นที่ปลูกไมผลทั้งหมด 
มีลักษณะเปน กลุมดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง 
การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํานาน และน้ําทวมขังในฤดูฝน ทําความ
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เสียหายกับพืชท่ีไมชอบน้ํา ไมเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล เนื่องจากอันตรายจากน้ําแชขัง ซ่ึงหากมีการปลูก
ไมผลควรมีการจัดการดิน ไดแก ยกรองกวาง 6-8 เมตร คูน้ํากวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ทําคันดิน
อัดแนนลอมรอบ เพ่ือปองกันน้ําทวม ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตันตอไร รวมกับปุยเคมีหรือ
ปุยอินทรียน้ํา หรือขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร 
พรอมปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บ
ผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา ตามชนิดพืชท่ีปลูก 
เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไมใหเสื่อมโทรมลง ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต พัฒนาแหลงน้ําชลประทานและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)   

(1.13) กลุมชุดดินที่ 25 เนื้อที่ 573 ไร หรือรอยละ 1.01 ของพื้นที่ปลูกไมผลทั้งหมด 
กลุมชุดดินท่ี 25 เปนกลุมดินตื้นในท่ีลุม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางเล็กนอย การระบายน้ําเลวถึง
คอนขางเลว ความอุดมสมบูรณต่ํา เปนดินตื้นและมีน้ําทวมขังในฤดูฝน ไมเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล 
เนื่องจากอันตรายจากน้ําแชขัง ซ่ึงหากมีการปลูกไมผลควรมีการจัดการดิน ไดแก เลือกพ้ืนท่ีมีหนาดินหนา 
ยกรองกวาง 6-8 เมตร คูน้ํากวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคันดินอัดแนนลอมรอบ เพ่ือปองกัน
น้ําทวมขัง ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 3-4 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา หรือขุดหลุม
ปลูกขนาด กวาง 75 เซนติเมตร ยาว 75 เซนติเมตร และ ลึก 75 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยหนาดิน
ท่ีไมมีเศษหินหรือลูกรังรวมกับปุยหมักหรือปุยคอก 25-50 กิโลกรัมตอหลุม ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บ
ผลผลิตและภายหลังการเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา ตามชนิดพืชท่ีปลูก 
พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลงปลูกในพื้นที่ดินตื้นมาก มีกอนหิน หรือลูกรังมากที่ผิวดิน 
ไมเหมาะสมสําหรับทําการเกษตร ควรปลอยไวใหเปนปาหรือใชปลูกไมใชสอยโตเร็ว (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)   

(2) พ้ืนท่ีปลูกไมผลในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน 
พ้ืนท่ีปลูกไมผลในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน คือ พ้ืนท่ีปลูกไมผลท่ีอยูในกลุมชุดดินท่ี 26 - 56 และ 

กลุมชุดดินท่ี 60 - 62 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห พบวา พ้ืนท่ีปลูกไมผลในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอนของจังหวัด
ปราจีนบุรี จํานวน 13 กลุมชุดดิน มีเนื้อท่ีรวม 45,564 ไร หรือรอยละ 80.37 ของเนื้อท่ีปลูกไมผลท้ังหมด 
โดยพ้ืนท่ีปลูกไมผลในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอนมีเนื้อท่ีคุณสมบัติของแตละกลุมชุดดิน และการจัดการสําหรับ
ปลูกไมผลตามกลุมชุดดิน ดังนี้ 

(2.1) กลุมชุดดินท่ี 28 เนื้อท่ี 63 ไร หรือรอยละ 0.11 ของพ้ืนท่ีปลูกไมผลท้ังหมด มีลักษณะ
เปนกลุมดินเหนียวลึกมากสีดําท่ีมีรอยแตกระแหงกวางและลึก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําดี
ถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง ดินแหงแข็ง ดินเปยกเหนียวมาก ไถพรวนยาก และขาดแคลนน้ํา 
เหมาะสมสําหรับปลูกไมผล การปลูกไมผลบนกลุมชุดดินนี้ควรจัดการโดย ขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร 
ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 กิโลกรัมตอหลุม 
รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือ
ปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)   

(2.2) กลุมชุดดินที่ 29 เนื้อที่ 1,145 ไร หรือรอยละ 2.02 ของพื้นที่ปลูกไมผลทั้งหมด 
มีลักษณะเปน กลุมดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลาง
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พังทลายสูญเสียหนาดินในพ้ืนท่ีลาดชัน บางพ้ืนท่ีดินเปนกรดจัดมาก เหมาะสมสําหรับปลูกไมผลแตมี
ขอจํากัดเรื่องความอุดมสมบูรณ การปลูกไมผลบนกลุมชุดดินนี้ควรจัดการโดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 
เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 15-25 
กิโลกรัมตอหลุม มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ทําคันดิน ทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม 
ทําแนวรั้วหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมัก
หรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก พื้นที่ท่ี
เปนกรดจัดมาก ควรใชวัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัมตอหลุม (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 
2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)   

(2.3) กลุมชุดดินท่ี 31 เนื้อท่ี 34 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพ้ืนท่ีปลูกไมผลท้ังหมด มีลักษณะ
เปนกลุมดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง ขาดแคลนน้ํา ในพ้ืนท่ีลาดชันสูงเกิดการชะลาง
พังทลายสูญเสียหนาดิน เหมาะสมสําหรับปลูกไมผล การปลูกไมผลบนกลุมชุดดินนี้ควรจัดการโดยขุดหลุม
ปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร พรอมปรับปรุงหลุมปลูกดวย
ปุยหมักหรือปุยคอก 15-25 กิโลกรัมตอหลุม มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน การสรางคันดิน ทําข้ันบันได 
ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทําแนวรั้วหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน ในชวงเจริญเติบโต 
กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา พัฒนาแหลงน้ํา
และจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)   

(2.4) กลุมชุดดินที่ 33 เนื้อที่ 105 ไร หรือรอยละ 0.19 ของพื้นที่ปลูกไมผลทั้งหมด 
มีลักษณะเปน กลุมดินทรายแปงละเอียดหรือดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนแมน้ําหรือตะกอนน้ําพา
รูปพัด ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง 
ขาดแคลนน้ําในระยะท่ีฝนท้ิงชวงนาน บางพ้ืนท่ีอาจพบชั้นดานแข็งท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม เหมาะสม
สําหรับปลูกไมผล การปลูกไมผลบนกลุมชุดดินนี้ควรจัดการโดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 
50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 กิโลกรัมตอหลุม 
มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทําแนวรั้วหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน ในชวงเจริญเติบโต 
กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา เพ่ือรักษา
ความสามารถในการผลิตของดินไวไมใหเสื่อมโทรมลงพัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในพ้ืนท่ีปลูก 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)   

(2.5) กลุมชุดดินที่ 35 เนื้อที่ 5,515 ไร หรือรอยละ 9.73 ของพื้นที่ปลูกไมผลทั้งหมด 
กลุมชุดดินท่ี 35 เปนดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณตํ่า เปนดินท่ีเหมาะสําหรับ
ปลูกไมผล เหมาะสมสําหรับปลูกไมผล แตมีขอจํากัดเรื่องความอุดมสมบูรณของดิน การปลูกไมผลบนกลุม
ชุดดินนี้ควรจัดการโดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร 
ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 กิโลกรัมตอหลุม รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา 
มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน การทําข้ันบันได หรือการสรางคันดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน 
ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต 
ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและมีระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 
พ้ืนท่ีท่ีเปนกรดจัดมาก ควรใชวัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัมตอหลุม (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; 
กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)   
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(2.6) กลุมชุดดินท่ี 36 เนื้อท่ี 579 ไร หรือรอยละ 1.02 ของพ้ืนท่ีปลูกไมผลท้ังหมด มีลักษณะ
เปนกลุมดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบปฏิกิริยาดินเปนกลาง
หรือเปนดาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ขาดแคลนน้ํา และในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความลาดชัน ดินงายตอการถูกชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน เหมาะสมสําหรับปลูกไมผล แตมีขอจํากัด
เรื่องความอุดมสมบูรณของดิน การปลูกไมผลบนกลุมชุดดินนี้ควรจัดการโดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 
เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 
กิโลกรัมตอหลุม รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ทําขั้นบันได คันดิน 
ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน ในชวงเจริญเติบโต 
กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา พัฒนาแหลงน้ํา
และจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)   

(2.7) กลุมชุดดินท่ี 38 เนื้อท่ี 2,132 ไร หรือรอยละ 3.76 ของพ้ืนท่ีปลูกไมผลท้ังหมด มีลักษณะ
เปนกลุมดินรวนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแมน้ํา มีปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง
การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณปานกลาง เนื้อดินคอนขางเปนทราย ขาดแคลนน้ําในระยะ
ท่ีฝนท้ิงชวงนาน บางพ้ืนท่ีอาจมีน้ําทวมขัง หรือไหลบาทวมขังอยางฉับพลันในระยะท่ีมีฝนตกหนัก เหมาะสม
สําหรับปลูกไมผล แตมีขอจํากัดเรื่องเนื้อดินหรือชั้นขนาดอนุภาคดินซ่ึงคอนขางเปนทราย การปลูกไมผลบน
กลุมชุดดินนี้ควรจัดการโดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 
เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 กิโลกรัมตอหลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชแซม ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา จัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)   

(2.8)  กลุมชุดดินท่ี 40 เนื้อท่ี 18,417 ไร หรือรอยละ 32.48 ของพ้ืนท่ีปลูกไมผลท้ังหมด 
กลุมชุดดินท่ี 40 เปนกลุมดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดหรือเปนกลาง การระบายนําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา เหมาะสมสําหรับ
ปลูกไมผล แตมีขอจํากัดเรื่องความอุดมสมบูรณของดิน การปลูกไมผลบนกลุมชุดดินนี้ควรจัดการโดยขุดหลุม
ปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมัก
หรือปุยคอก 20-35 กิโลกรัมตอหลุม รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน 
ทําข้ันบันได คันดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน 
ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือ
ปุยอินทรียน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; 
กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)    

(2.9) กลุมชุดดินที่ 41 เนื้อที่ 223 ไร หรือรอยละ 0.39 ของพื้นที่ปลูกไมผลทั้งหมด 
มีลักษณะเปน กลุมดินทรายหนาปานกลาง ท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําหรือตะกอนเนื้อหยาบ ทับอยูบนชั้นดินท่ี
มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง 
การระบายน้ําดี อยูบนชั้นดินท่ีมีการระบายน้ําดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ดินทรายหนาปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํานาน ในระยะท่ีฝนตกหนักจะมีน้ําขังหรือเกิดการชะลางพังทลายสูญเสีย
หนาดิน เกิดเปนรองท่ัวไปในแปลงปลูก ไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมผล เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องเนื้อดิน 
การปลูกไมผลบนกลุมชุดดินนี้ควรจัดการโดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 75 เซนติเมตร ยาว 75 เซนติเมตร 
และ ลึก 75 เซนติเมตร พรอมปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 25-50 กิโลกรัมตอหลุม ทํารอง
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ระบายน้ําระหวางแถวปลูก เพ่ือปองกันน้ําขังบริเวณรากพืช ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชแซม 
ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน พัฒนาแหลงน้ําและระบบการใหน้ําในแปลงปลูก ในชวง
เจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา 
พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559;  
กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)    

(2.10) กลุมชุดดินท่ี 46 เนื้อท่ี 10,876 ไร หรือรอยละ 19.18 ของพ้ืนท่ีปลูกไมผล ไมผลท่ีปลูก
ในกลุมชุดดินท่ี 46 พบมากในอําเภอกบินทรบุรี อําเภอศรีมโหสถ และอําเภอศรีมหาโพธิ ซ่ึงเปนกลุมดินตื้น
ถึงกอนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก การระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณต่ํา 
มีความเสี่ยงตอการขาดน้ําในระยะฝนทิ้งชวง และมีความเสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดินในพื้นท่ี
ท่ีมีความลาดชันควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสม กลุมชุดดินนี้เหมาะสมสําหรับปลูกไมผลแตมี
ขอจํากัดเรื่องความลึกที่พบกอนกรวด 35-60 เปอรเซ็นต โดยปริมาตรและความอุดมสมบูรณของดิน 
การปลูกไมผลบนกลุมชุดดินนี้ควรจัดการโดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 75 เซนติเมตร ยาว 75 เซนติเมตร 
และ ลึก 75 เซนติเมตร พรอมปรับปรุงหลุมปลูกดวยหนาดินรวมกับปุยหมักหรือปุยคอก 25-50 กิโลกรัมตอหลุม 
มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน การสรางคันดิน ทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญาแฝก
เฉพาะตน ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือ
ปุยอินทรียน้ํา  พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 
2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)    

(2.11) กลุมชุดดินท่ี 47 พ้ืนท่ีประมาณ 746 ไร หรือรอยละ 1.32 ของพ้ืนท่ีปลูกไมผล
ท้ังหมด กลุมชุดดินท่ี 47 เปนกลุมดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึงเปนกลาง มีการระบายน้ําดี 
ความอุดมสมบูรณต่ํา ไมคอยเหมาะสําหรับปลูกไมผล เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องความลึกท่ีพบชั้นดานแข็ง
หรือชั้นท่ีพบกอนกรวดมากกวา 60 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร การปลูกไมผลบนกลุมชุดดินนี้ควรจัดการโดย
ขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และ ลึก 50 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวย
หนาดินท่ีไมมีเศษหินหรือกอนหินรวมกับปุยหมักหรือปุยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ควรมีไมคํ้ายันและเอา
หนาดินบริเวณใกลเคียงมาผสมกับปุยหมักหรือปุยคอกพูนโคนอยูเปนประจํา มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน 
ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน ใชปุยหมักหรือปุยคอก
รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา ตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 
(กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)    

(2.12) กลุมชุดดินที่ 48 เนื้อที่ 587 ไร หรือรอยละ 1.04 ของพื้นที่ปลูกไมผลทั้งหมด 
มีลักษณะเปน กลุมดินตื้นถึงลูกรังหรือชั้นเชื่อมแข็งของเหล็กทับอยูบนชั้นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดถึง
เปนกลาง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ํา และเกิดการชะลางพังทลาย
สูญเสียหนาดิน ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน กลุมชุดดินนี้เหมาะสมสําหรับปลูกไมผลแตมีขอจํากัดเรื่องความลึก
ท่ีพบกอนกรวด 35-60 เปอรเซ็นต โดยปริมาตรและความอุดมสมบูรณของดิน การปลูกไมผลบนกลุมชุดดิน
นี้ควรจัดการโดยขุดหลุมปลูกขนาด กวาง 75 เซนติเมตร ยาว 75 เซนติเมตร และ ลึก 75 เซนติเมตร พรอม
ปรับปรุงหลุมปลูกดวยหนาดินรวมกับปุยหมักหรือปุยคอก 25-50 กิโลกรัมตอหลุม มีระบบอนุรักษดินและน้ํา 
เชน การสรางคันดิน ทําข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน ในชวง
เจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา 
พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; 
กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข)     
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(2.13) กลุมชุดดินท่ี 62 เนื้อท่ี 5,142 ไร หรือรอยละ 9.07 ของพื้นที่ปลูกไมผลทั้งหมด 
กลุมชุดดินท่ี 62 พบมากในอําเภอกบินทรบุรี อําเภอศรีมโหสถ และอําเภอนาดี เปนกลุมดินท่ีอยูในสภาพ
พ้ืนท่ีมีความลาดชันสูงมากกวารอยละ 35 ซ่ึงถือวายากตอการจัดการดูแลรักษาสําหรับการเกษตร กลุมดิน
ชุดนี้ไมเหมาะสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เนื่องจากเกิดการชะลางพังทลายไดงาย และเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา 
ไมเหมาะสําหรับปลูกไมผล เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องสภาพพื้นที่สภาพพื้ที่มีความลาดชันสูงทําใหยากตอ
การจัดการดูแลรักษาสําหรับการเกษตร กลุมดินชุดนี้ไมเหมาะสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เนื่องจากเกิดการชะลาง
พังทลายไดงาย และเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา เหมาะสมท่ีจะรักษาไวเปนพ้ืนท่ีปาไมธรรมชาติเพ่ือรักษา
สภาพแวดลอมและเปนพ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร (กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, 2559; กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560ข) 
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ภาพท่ี 25 แผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกไมผลแยกตามกลุมชุดดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 26 แผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกไมผล (A 4) แยกตามกลุมชุดดิน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
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4.3.2 การใชท่ีดินในเขตชลประทาน 

เขตชลประทาน หมายถึง เขตพ้ืนท่ีของการพัฒนาทรัพยากรน้ําโดยการจัดสรรน้ําเพ่ือใชประโยชนใน
ดานเกษตรกรรม การวิเคราะหการใชท่ีดินในเขตชลประทานเปนการวิเคราะหโดยการนําขอมูลการใชท่ีดิน พ.ศ. 2559 
มาซอนทับฐานขอมูล (overlay) และรวมฐานขอมูล (dissolve) กับฐานขอมูลเขตชลประทาน พ.ศ. 2556 
ของกรมชลประทาน ผลการวิเคราะห พบวา ภายในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรี มีโครงการชลประทาน 
11 โครงการ รวมเนื้อท่ีท้ังสิ้น 496,930 ไร (ตารางท่ี 15) มีการใชท่ีดินหลายประเภทตามท่ีแสดงในภาพท่ี 27 
โดยการใชท่ีดินสามารถจําแนกได 5 กลุมหลัก และมีรายละเอียดดังนี้  

ตารางท่ี 15 โครงการชลประทานหลักจังหวัดปราจีนบุรี 

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ เนื้อท่ี (ไร) 
1 ปตร.คลองยาง 19,250 
2 อางเก็บน้ําคลองวังบอน 1,724 
3 ทรบ.ตะเคียนทอง 5,404 
4 ปตร.คลองสารภี 29,216 
5 ปตร.ประจันตคาม 16,981 
6 ปตร.หวยเกษียร 2,323 
7 ปตร.โคกกะจะ 22,233 
8 ฝายหวยไคร 10,341 
9 โครงการทาแห 70,635 
10 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก 8,253 
11 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง 310,570 

รวมเนื้อท่ี 496,930 
 
1) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีเนื้อท่ี 42,773 ไร หรือรอยละ 8.61 ของพ้ืนท่ีชลประทาน 

ตั้งอยูกระจายท่ัวไปภายในเขตชลประทาน ท้ังนี้ปริมาณความตองการน้ําเพ่ือการอุปโภค – บริโภค ตอคนตอวัน 
ข้ึนกับท่ีต้ังของชุมชน โดยชุมชนท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลมีอัตราการใชน้ํา 120 ลิตรตอคนตอวัน และ 
ชุมชนท่ีอยูนอกเขตเทศบาลมีอัตราการใชน้ํา 50 ลิตรตอคนตอวัน (บริษัท แอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด, 2555) 
ดังนั้นรัฐและหนวยงานในทองถิ่นควรมีการควบคุมการขยายตัวของชุมชนเนื่องจากพื้นที่สวนอาจมี
การจัดสรรการใชน้ําซ่ึงมีอยูอยางจํากัดไปใชทําใหปริมาณน้ํามีไมเพียงพอเพ่ือการเกษตร 

2) พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 420,918 ไร  หรือรอยละ 84.70 ของพื้นที่ชลประทาน 
การใชท่ีดินสวนใหญในเขตชลประทานของจังหวัดปราจีนบุรีสวนใหญใชเพ่ือเกษตรกรรม ซ่ึงพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมสวนใหญเปนนาขาว รองลงมาไดแก สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตน พ่ืนท่ีปลูกไม
ผล ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว พ้ืนท่ีปลูกพืชไร และ พ้ืนท่ีปลูกพืชสวน ตามลําดับ ซ่ึงเนื้อท่ีการใช
ประโยชนท่ีดินประเภทเกษตรกรรมในเขตชลประทานมีดังตอไปนี้ 

2.1) นาขาว เนื้อท่ี 306,112 ไร หรือรอยละ 61.60 ของพ้ืนท่ีชลประทาน การปลูกขาว
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรี มีท้ังหวานขาวแหง  หวานน้ําตม และปกดํา ข้ึนอยูกับระบบนิเวศ
และปริมาณน้ําฝนในชวงตนฤดู ซ่ึงเกษตรกรมีความสามารถในการจัดการและปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกใหเขา
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กับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงของแตละปได นอกจากนี้การปลูกขาวของจังหวัดปราจีนบุรี มีการปลูก
แบบนาปและนาปรัง โดยขาวนาปใหผลผลิต 356 ตัน ตอไร และ ขาวนาปรัง 517 ตันตอไร (ศูนยวิจัยขาว
ปราจีนบรุี, 2548) 

2.2) พืชไร เนื้อท่ี 1,248 ไร หรือ รอยละ 0.25 ของพ้ืนท่ีชลประทาน 
2.3) ไมยืนตน เนื้อท่ี 8,035 ไร หรือ รอยละ 1.62 ของพ้ืนท่ีชลประทาน 
2.4) ไมผล เนื้อท่ี 5,116 ไร หรือ รอยละ 1.03 ของพ้ืนท่ีชลประทาน 
2.5) พืชสวน เนื้อท่ี 729 ไร หรือ รอยละ 0.15 ของพ้ืนท่ีชลประทาน 
2.6) ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว เนื้อท่ี 1,659 ไร หรือ รอยละ 0.33 ของพ้ืนท่ี

ชลประทาน 
2.7) พืชน้ํา เนื้อท่ี 233 ไร หรือ รอยละ 0.05 ของพ้ืนท่ีชลประทาน 
2.8) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เนื้อท่ี 97,786 ไร หรือ รอยละ 19.68 ของพ้ืนท่ีชลประทาน 
กิจกรรมทางการเกษตรมีผลตอการใชทรัพยากรน้ําซ่ึงมีอยูอยางจํากัดโดยเฉพาะในฤดูแลง 

ซ่ึงจากผลการวิเคราะหพบวาพื้นที่สวนใหญเปนนาขาวซึ่งตองการใชน้ําปริมาณมาก เพื่อใหไดผลผลิต
ที่ดี โดยเฉพาะขาวนาปรัง รวมท้ังไมผล และปศุสัตว ดังนั้นหนวยงานในพ้ืนท่ีควรมีการจัดสรรน้ําท่ีดี 
โดยเฉพาะในฤดูแลงเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตอพืชและสัตวเลี้ยง 

3) พ้ืนท่ีปาไม เนื้อท่ี 32 ไร พ้ืนท่ีปาไมในเขตชลประทานปนลักษณะของปาชุมชนท่ีมีประโยชนตอ
พ้ืนท่ีเนื่องจากชวยรักษาความชุมชื้นในพ้ืนท่ี และชวยใหระบบนิเวศนดีข้ึน 

4) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา เนื้อท่ี 19,113 ไร  หรือรอยละ 3.84 ของพ้ืนท่ีชลประทาน ซ่ึงเปนแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติ และแหลงน้ําในไรนายังมีอยูนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีทางหารเกษตร แตอยางไรก็ตาม
พ้ืนท่ีเหลานั้นยังสามารถใชน้ําจากระบบชลประทาน ซ่ึงอาจมีผลกระทบไมมากเทาพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 
ในกรณีการขาดน้ําในฤดูแลง 

5) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เนื้อท่ี 14,094 ไร หรือ รอยละ 2.84 ของพ้ืนท่ีชลประทาน ซ่ึงสวนใหญ
เปนพ้ืนท่ีลุมซ่ึงพ้ืนท่ีเหลานี้จะชวยบรรเทาในกรณีน้ําทวมในฤดูฝน  
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ภาพท่ี 26 สภาพการใชท่ีดินในพ้ืนท่ีชลประทาน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559
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ภาพท่ี 27 การใชท่ีดินในเขตชลประทาน จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
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4.3.3 การประเมินการใชที่ดินของพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ กับเขตความเหมาะสมสําหรับปลูก
พืชเศรษฐกิจ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 

49กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทําเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 
โดยวิเคราะหความเหมาะสมของท่ีดินกับปจจัยความตองการของพืชแตละชนิดตามสภาพท่ีมีการเพาะปลูก
พืชรวมกับปจจัยท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ อาทิ เขตปาไมตามกฎหมาย เขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน ซ่ึงได
ดําเนินการจัดทําประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง "การกําหนดเขตเหมาะสม สําหรับการปลูกขาว 
มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน ออยโรงงาน และขาวโพดเลี้ยงสัตว" และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง "การกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกสับปะรดโรงงาน และลําไย" จําแนกตามรายภาค จังหวัด 
อําเภอ และตําบล ซ่ึงการออกประกาศการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจจะเปนขอมูลท่ี
สําคัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ในการทําการผลิต หรือสงเสริมการผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม มีปริมาณ
การผลิตท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด สามารถรักษาเสถียรภาพของระดับราคาผลิตทางการเกษตร 
และยกระดับรายไดของเกษตรกรใหสูงข้ึน โดยท่ีภาคเกษตรกรจะมีสวนรวม ในการพิจารณาและตัดสินใจ
รวมกับเจาหนาท่ี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณในพ้ืนท่ีนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะมีการพิจารณา 
มาตรการจูงใจ ใหเกษตรกรหันมาปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกชนิดพืชท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีตอไป4 9 ซ่ึงจากการ
นําแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 มาซอนทับกับแผนท่ีความเหมาะสมสําหรับการปลูก
พืชเศรษฐกิจซ่ึงวิเคราะหและจัดทําโดยกลุมวางแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ใน พ.ศ. 2558 พบวาพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดปราจีนบุรี49ซ่ึงไดมีการวิเคราะหเขตความเหมาะสมแลว จํานวน 5 ชนิด ไดแก ขาว 
ออย มันสําปะหลัง ยางพารา และปาลมน้ํามัน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การประเมินพ้ืนท่ีนา49 (A1) กับเขตความเหมาะสมสําหรับปลูกขาวจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
49นาขาวในจังหวัดปราจีนบุรีเปนนาท่ีอาศัยน้ําฝนรอยละ 86 ดังนั้น พันธุขาวท่ีนิยมปลูกในพ้ืนท่ี

จังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญเปนพันธุไวตอชวงแสงท้ังขาวพันธุพ้ืนเมืองและขาวพันธุรัฐบาล ไดแก เหลืองใหญ 
ชอไสว จินตหรา ขาวดอกมะลิ 105 ปทุมธานี 60 ปราจีนบุรี1 ท่ีเหลือเปนขาวไมไวตอชวงแสง ไดแกสุพรรณบุรี1, 
ชัยนาท1, ปทุมธานี 1  กระจายอยูตามพ้ืนท่ี ท่ีมีความเหมาะสมหรือหนวยแผนท่ีดินตางกัน (สํานักวิจัยและ
พัฒนาขาว, 2560) ซ่ึง พ.ศ. 2559 จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนท่ีนา เนื้อท่ี 630,947 ไร แบงเปน นาราง (A100) 
เนื้อท่ี 12,501 ไร หรือรอยละ1.98 ของพื้นที่นาขาวทั้งหมด และ นาขาว (A101) เนื้อท่ี 618,446 ไร หรือ
รอยละ98.02 ของพื้นที่นาขาวทั้งหมด ซึ่งจากการประเมินพ้ืนท่ีนาประเภทตางๆ 4 9กับเขตความเหมาะสม
สําหรับปลูกขาวไดผลดังนี้ (ภาพท่ี 28) 

(1) เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวสูง (S1) มีเนื้อท่ีรวม 268,086 ไร หรือรอยละ 42.49 
ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังจังหวัด โดยแบงเปน  

(1.1) นาราง เนื้อท่ี 2,095 ไร หรือรอยละ 0.33 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังจังหวัด  
(1.2) นาขาว เนื้อท่ี 265,991 ไร หรือรอยละ 42.16 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังจังหวัด 
นาขาวท่ีอยูในเขตความเหมาะสมสูง มีศักยภาพการผลิตขาว 849 กิโลกรัมตอไร 

(สํานักวิจัยและพัฒนาขาว, 2560) สวนใหญอยูในอําเภอบานสราง อําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอศรีมโหสถ 
และบางสวนของอําเภอประจันตคาม ซ่ึงพ้ืนท่ีนี้ควรมีการสงเสริมใหมีการเพาะปลูกขาวอยางตอเนื่อง และ
ควรใหความรูดานการเพ่ิมผลผลิตและการผลิตขาวอยางยั่งยืน แตอยางไรก็ตามจากผลการวิเคราะหพบวา
ยังมีพ้ืนท่ีนารางซ่ึงอยูในเขตความเหมาะสมสําหรับปลูกขาวสูง ซ่ึงพ้ืนท่ีเหลานี้ควรไดรับการสนับสนุนให
กลับมาปลูกขาวตอไป 
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(2) เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวปานกลาง (S2) มีเนื้อที่รวม 205,175 ไร หรือ
รอยละ 32.52 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังจังหวัด โดยแบงเปน 

(2.1) นาราง เนื้อท่ี 5,937 ไร หรือรอยละ 0.94 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังจังหวัด  
(2.2) นาขาว เนื้อท่ี 199,238 ไร หรือรอยละ 31.58 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังจังหวัด 
นาขาวท่ีในเขตความเหมาะสมปานกลาง มีศักยภาพการผลิตขาว 428 กิโลกรัมตอไร 

(สํานักวิจัยและพัฒนาขาว, 2560) สวนใหญอยูในอําเภอประจันตคาม อําเภอนาดี และบางสวนของ
อําเภอบานสราง ซึ่งพื้นที่นี้ควรมีการสงเสริมใหมีการเพาะปลูกขาวอยางตอเนื่อง และควรใหความรู
ดานการเพ่ิมผลผลิตและการผลิตขาวอยางยั่งยืน แตอยางไรก็ตามจากผลการวิเคราะหพบวายังมีพ้ืนท่ีนาราง
ซ่ึงอยูในเขตความเหมาะสมสําหรับปลูกขาวปานกลาง ซ่ึงพ้ืนท่ีเหลานี้ควรไดรับการสนับสนุนใหกลับมาปลูกขาวตอไป 

(3) เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวเล็กนอย (S3) มีเนื้อท่ีรวม 102,296 ไร หรือรอยละ 
16.21 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังจังหวัด โดยแบงเปน 

(3.1) นาราง เนื้อท่ี 2,273 ไร หรือรอยละ 0.36 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังจังหวัด  
(3.2) นาขาว เนื้อท่ี 100,023 ไร หรือรอยละ 15.85 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังจังหวัด 
นาขาวท่ีในเขตความเหมาะสมเล็กนอย มีศักยภาพการผลิตขาว 371 กิโลกรัมตอไร 

(สํานักวิจัยและพัฒนาขาว, 2560) สวนใหญอยูในอําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอกบินทรบุรี และบางสวนของ
อําเภอประจันตคาม และอําเภอศรีมโหสถ พ้ืนท่ีนี้ควรมีการใหความรูในการปลูกขาวท่ีเหมาะสมตอพ้ืนท่ี 
หรือสงเสริมใหปรับเปลี่ยนเปนการทําเกษตรกรรมชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม และใหรายไดมากกวา 

(4) เขตไมเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว (N) มีเนื้อท่ีรวม 49,258 ไร หรือรอยละ 7.80 
ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังจังหวัด โดยแบงเปน   

(4.1) นาราง นื้อท่ี 2,035 ไร หรือรอยละ 0.32 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังจังหวัด  
(4.2) นาขาว เนื้อท่ี 47,223 ไร หรือรอยละ 7.48 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังจังหวัด 
นาขาวท่ีในเขตไมเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว มีศักยภาพการผลิตขาวนอยกวา 

371 กิโลกรัมตอไร สวนใหญอยูกระจายในอําเภอศรีมหาโพธิ และ อําเภอกบินทรบุรี พ้ืนท่ีนี้ควรมีการ
สงเสริมใหปรับเปลี่ยนเปนการทําเกษตรกรรมชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม และใหรายไดมากกวา หรือหากเกษตร
ตองการปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือน เจาหนาท่ีรัฐควรใหความรูในการเพาะปลูกและการบํารุงรักษาดินตาม
มาตรการอนุรักษดินและน้ํา 

(5) เขตปา (F) มีเนื้อที่รวม 6,132 ไร หรือรอยละ 0.98 ของเนื้อที่นาขาวทั้งจังหวัด 
โดยแบงเปน   

(5.1) นาราง เนื้อท่ี 161 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังจังหวัด  
(5.2) นาขาว เนื้อท่ี 5,971 ไร หรือรอยละ 0.95 ของเนื้อท่ีนาขาวท้ังจังหวัด 
นาขาวในเขตปาอาจเกิดจากการกําหนดเขตปาไมทับซอนกับพ้ืนท่ีของเกษตรกร 

หรือมีการบุกรุก ซึ่งรัฐควรเรงพิสูจนเอกสารสิทธิใหแกเกษตรกร หรือปราบปรามการบุกรุกปาไมตอไป 
ซ่ึงหากเปนการบุกรุกรัฐควรนําพ้ืนท่ีเหลานั้นกลับมาฟนฟูปาไมตอไป 
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ภาพท่ี 28 พ้ืนท่ีนา (A1) จําแนกตามเขตความเหมาะสมสําหรับปลูกขาวระดับตางๆ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
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2) การประเมินพ้ืนท่ีปลูกออย 4 9(A203) กับเขตความเหมาะสมสําหรับปลูกออยจังหวัดปราจีนบุรี 
พ.ศ. 2559 

ออยเปนพืชเขตรอน ความยาวของชวงวันท่ีเหมาะสม ประมาณ 11.5-12.5 ชั่วโมง และ
อุณหภูมิเฉลี่ยท่ีเหมาะสม ตลอดฤดูการปลูกประมาณ 26-35 องศาเซลเซียส สามารถปลูกในดินทรายจนถึง
ดินเหนียวจัด แตดินท่ีเหมาะสําหรับปลูกออย คือ ดินรวนทราย หรือดินรวนเหนียว มีคาคาความเปนกรดเปนดาง
ตั้งแต 5.5-7 มีความลึกของหนาดินพอสมควรและระบายน้ําหรืออากาศไดดีจนถึงปานกลาง จากผลการวิเคราะหพ้ืนท่ี 
พบวา พื้นที่ปลูกออยของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีเนื้อที่ 63,636 ไร ซึ่งจากการประเมินพื้นท่ี
ปลูกออยกับเขตความเหมาะสมสําหรับปลูกออยไดผลดังนี้ (ภาพท่ี 29) 

(1) เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกออยสูง (S1) 1,061 ไร หรือรอยละ 1.67 ของพื้นท่ี
ปลูกออยท้ังหมด  

(2) เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกออยปานกลาง (S2) 10,273 ไร หรือรอยละ 16.14 
ของพ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด  

(3) เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกออยเล็กนอย (S3) 39,120 ไร หรือรอยละ 61.48 
ของพ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด  

(4) เขตไมเหมาะสมสําหรับการปลูกออย (N) 13,015 ไร หรือรอยละ 20.45 ของพื้นท่ี
ปลูกออยท้ังหมด  

(5) เขตปา (F) 167 ไร หรือรอยละ 0.26 ของพ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด  
จากผลการแคราะหพบวา พ้ืนท่ีปลูกออยของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 อยูในเขต

เหมาะสมสําหรับการปลูกออยตํ่าหรือไมเหมาะสมสําหรับการปลูกออยมากถึงรอยละ 81.92 ของเนื้อท่ีปลูกออย
ท้ังหมด ซ่ึงเกษตรกรอาจตองใชปจจัยทางการเกษตรสูงเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงอาจมีตนทุนท่ีสูงและ
ไมคุมคาสําหรับการลงทุน 

3) การประเมินพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง (A204) กับเขตความเหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลัง
จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 

มันสําปะหลังปลูกไดในดินทุกชนิด แตชอบดินรวนปนทรายเพราะจะลงหัวและเก็บเก่ียวงาย 
เจริญเติบโตไดดีในสภาพดินท่ีไมมีน้ําทวมขัง มีคาความเปนกรดเปนดาง ระหวาง 5.5-8.0 ทนตอสภาพความ
เปนกรดสูงไดแมคาความเปนกรดเปนดาง องดินจะต่ําจนถึง 4.5 ก็ไมทําใหผลผลิตลด แตไมทนตอสภาพ
พื้นที่เปนดาง พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังของจังหวัดปราจีนบุรี ป 2559 ซ่ึงมีเนื้อท่ี 251,829 ไร ซ่ึงจากการ
ประเมินพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังกับเขตความเหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลังไดผลดังนี้ (ภาพท่ี 30) 

(1) อยูในเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลังสูง (S1) เนื้อที่ 7,563 ไร หรือ
รอยละ 3.00 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด  

(2) เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลังปานกลาง (S2) 51,222 ไร หรือรอยละ 
20.34 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด  

(3) เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลังเล็กนอย (S3) 114,296 ไร หรือรอยละ 
45.39 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด  

(4) เขตไมเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง (N) 62,833 ไร หรือรอยละ 24.95 
ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด  

(5) เขตปา (F) 15,915 ไร หรือรอยละ 6.32 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด 
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ภาพท่ี 29 พ้ืนท่ีปลูกออยจําแนกตามเขตความเหมาะสมสําหรับปลูกออยระดับตางๆ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 30 พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังจําแนกตามเขตความเหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลังระดับตางๆ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559  
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4) การประเมินพ้ืนท่ีปลูกยางพารากับเขตความเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราจังหวัดปราจีนบุรี 
พ.ศ. 2559 

พ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีเหมาะสมควรมีความลาดชันไมเกิน 35 องศา หากมีความลาดชัน
มากกวา 15 องศาจะตองปลูกตามแนวระดับและทําขั้นบันได หนาดินไมนอยกวา 1 เมตร ไมมีชั้นหินหรือ
ชั้นดินดาน ระดับน้ําใตดินต่ํากวา 1 เมตรการระบายน้ําดีไมเปนพ้ืนท่ีนาหรือน้ําทวมขัง ดินมีความเปนกรด
เปนดาง ระหวาง 4.5-5.5 ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 600 เมตร เพราะยิ่งสูงอัตราการ
เจริญเติบโตยิ่งลดลง ปริมาณน้ําฝนไมนอยกวา 1,250 มิลิเมตรตอป จํานวนวันฝนตก 120-150 วันตอป 
(การยางแหงประเทศไทย, 2554) ท้ังนี้พื้นที่ปลูกยางพาราของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีเนื้อท่ี 
64,477 ไร ซ่ึงจากการประเมินพ้ืนท่ีปลูกยางพารกับเขตความเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราไดผล ดังนี้ 
(ภาพท่ี 31) 

(1) เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพาราสูง (S1) เนื้อท่ี 14,887 ไร หรือรอยละ 23.09 
ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด  

(2) เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพาราปานกลาง (S2) เนื้อท่ี 12,740 ไร หรือรอยละ 
19.76 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด  

(3) เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพาราเล็กนอย (S3) เนื้อที่ 26,061 ไร หรือ
รอยละ 40.42 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 

(4) เขตไมเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา (N) เนื้อที่ 8,957 ไร หรือรอยละ 
13.89 ของพ้ืนท่ีปลกูยางพาราท้ังหมด  

(5) เขตปา 1,832 ไร หรือรอยละ 2.84 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด 
5) การประเมินพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันกับเขตความเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามันจังหวัด

ปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามันควรเปนพ้ืนท่ี มีอุณหภูมิเฉลี่ยท่ีเหมาะสมอยู

ระหวาง 20-30 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนไมนอยกวา 1,800 มม.ตอป มีการกระจายของน้ําฝนสมํ่าเสมอ มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 300 เมตร เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดเอียงไมเกิน 12 เปอรเซ็นต เปนพ้ืนท่ีท่ีไมมี
น้ําทวมขัง มีการระบายน้ําดีถึงปานกลาง เปนดินรวน หรือดินรวนปนดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณปานกลาง
ถึงสูง เปนดินท่ีมีความลึกของหนาดิน มากกวา 75 เซนติเมตร ไมมีชั้นดินดาน มีคาความเปนกรดดางของดิน 4-6 
ระดับน้ําใตดินลึก 75-100 เซนติเมตร  ซ่ึงพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีเนื้อท่ี 
19,869 ไร (ภาพท่ี 32) สามารถแบงตามเขตความเหมาะสมไดดังนี ้

(1) เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามันสูง (S1) 5,403ไร หรือรอยละ 27.19 
ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด  

(2) เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามันปานกลาง (S2) 458 ไร หรือรอยละ 2.31 
ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด  

(3) เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามันเล็กนอย (S3) 359 ไร หรือรอยละ 1.81 
ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด  

(4) เขตไมเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามัน (N) 12,939 ไร หรือรอยละ 65.12 
ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด  

(5) เขตปา 710 ไร หรือรอยละ 3.57 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด 
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ภาพท่ี 31 พ้ืนท่ีปลูกยางพาราจําแนกตามเขตความเหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราระดับตางๆ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 32 พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันจําแนกตามเขตความเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามันระดับตางๆ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
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4.4 การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี ระหวาง พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ 
พ.ศ. 2559      

เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรีไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาอยางตอเนื่องและไดรับการพัฒนาจนกลายเปน
หัวเมืองรองในดานเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาคตะวันออก ท้ังทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว  
ทําใหจังหวัดปราจีนบุรีมีประเภทการใชท่ีดินท่ีหลากหลายและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ซ่ึงจากการวิเคราะห
การเปลี่ยนแปลงสภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุร ีระหวาง พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 พบวา 
การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน 2 ประเภทหลัก ไดแก พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง และ พ้ืนท่ีแหลงน้ํา มีการเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน 3  ประเภทหลัก ไดแก พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พื้นที่ปาไม 
และพื้นที่เบ็ดเตล็ดลดลงอยางตอเนื่อง (ภาพที่ 33) ซึ่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
แตละประเภทมีดังนี้ 

 
 

        
 

   ภาพท่ี 33 เนื้อท่ีการใชประโยชนท่ีดิน 5 ประเภทหลักของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556  
                 และ พ.ศ. 2559 
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4.4.1 การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 
 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 

มีเนื้อท่ี 158,900 244,173 และ 272,984 ไร หรือรอยละ 5.37 8.20 และ 9.17 ของพ้ืนท่ีจังหวัดตามลําดับ 
(ตารางท่ี 16 และ 17) ซ่ึงเห็นไดวาการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางของจังหวัดปราจีนบุรีเปนไป
อยางตอเนื่องและรวดเร็ว โดยการเปลี่ยนแปลงระหวาง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2556 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง
ชนิดอ่ืนๆ (U ) เพ่ิมข้ึน 79,290 ไร และ ระหวาง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2559 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง เพ่ิมข้ึน 
100,775 ไร ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางจะเปนการเพ่ิมของหมูบานบนพ้ืนราบ (U201) ซ่ึงมี
เนื้อท่ี 96,823 ไร ใน พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเปน 156,932 และ 176,641 ไร ใน พ.ศ. 2556 และพ.ศ. 2559 ตามลําดับ 
ขณะท่ีพ้ืนท่ีโรงงานชนิดตางๆ (U5) ไดแก โรงงานอุตสาหกรรมราง (U500) นิคมอุตสาหกรรม (U501) 
โรงงานอุตสาหกรรม (U502) และ ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร (U503) มีเนื้อที่รวม 
22,933 ไร ใน พ.ศ 2549 เพ่ิมเปน 28,916 ไร ใน พ.ศ. 2556 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 5,944 ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 
26.09 จากท่ีมีอยูเดิม ใน พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเปน 36,247 ไร ใน พ.ศ.  2559 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 13,314 ไร หรือ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 58.06 จากท่ีมีอยูเดิม ใน พ.ศ. 2549 (ตารางท่ี 16) จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโดยใช
ตาราง confusion matrix (ตารางท่ี 17) ซ่ึงใชศึกษาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางของ
จังหวัดปราจีนบุรี 2 กลุม ไดแก พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางชนิดอ่ืนๆ (U) และ พ้ืนท่ีโรงงาน (U5) พบวา
การเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 1) การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางชนิดอ่ืนๆ (U) เปนการวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีชุมชนชนิดตางๆ เชน ตัวเมืองและยานการคา หมูบาน สถานท่ีราชการ สถานีขนสง 
ถนน สถานท่ีพักผอนหยอนใจ และสถานีบริการตางๆ เปนตน ซึ่งสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก 
ซ่ึงจากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางชนิดตางๆ ระหวาง พ.ศ. 2549 
และ พ.ศ. 2559 โดยการใชตาราง confusion matrix มีผลดังนี้ 

(1) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางชนิดอ่ืนๆ พ.ศ. 2549 เปลี่ยนแปลงเปนการใชท่ีดิน
ประเภทอ่ืน ไดแก การเปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนท่ีโรงงาน 72 ไร ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดจากการขยายพ้ืนท่ีเดิม 
หรือปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเดิมซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอยูแลวไปเปนโรงงานอุตสาหกรรม 

(2) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางชนิดอ่ืนๆ พ.ศ. 2559 เปนพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง
ชนิดตางๆ เดิมใน พ.ศ. 2549 มีเนื้อท่ี 135,895 ไร และเปลี่ยนแปลงมาจากการใชท่ีดินประเภทอ่ืนของ 
พ.ศ. 2549 ไดแก 

(2.1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ เนื้อท่ี 9,341 ไร 
(2.2) พ้ืนท่ีนา เนื้อท่ี 5,966 ไร 
(2.3) พ้ืนท่ีปลูกออย เนื้อท่ี 173 ไร 
(2.4) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง เนื้อท่ี 3,636 ไร 
(2.5) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนชนิดตางๆ เนื้อท่ี 1,353 ไร 
(2.6) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา เนื้อท่ี 4 ไร 
(2.7) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส เนื้อท่ี 1,284 ไร 
(2.8) พ้ืนท่ีปลูกไมผล เนื้อท่ี 73,482 ไร 
(2.9) พ้ืนท่ีปา เนื้อท่ี 1,357 ไร 
(2.10) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เนื้อท่ี 4,246 ไร 
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2) พ้ืนท่ีโรงงาน (U5) ซ่ึงประกอบดวย โรงงานราง (U500) นิคมอุตสาหกรรม (U501) 
โรงงานอุตสาหกรรม (U502) ลานตาก และแหลงรับซ้ือทางการเกษตร (U503) เปนการใชท่ีดินท่ีมีลักษณะเดน
ของจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากนโยบายการสงเสริมใหจังหวัดพัฒนาดานอุตสาหกรรม ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงให
ความสําคัญเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีชนิดนี้ เนื่องจากสามารถสงผลกระทบตอการใชท่ีดินประเภทอ่ืน 
โดยเฉพาะอยายิ่ง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และปาไม ซ่ึงจากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีโรงงาน 
ระหวาง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559 โดยการใชตาราง confusion matrix พบวา พื้นที่โรงงาน พ.ศ. 2559 
เปนพื้นที่โรงงาน เดิมใน พ.ศ. 2549 เนื้อที่ 22,933 ไร และมีบางสวนเปลี่ยนแปลงมาจากการใช
ท่ีดินประเภทอ่ืนของพ.ศ. 2549 ไดแก 

(1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ เนื้อท่ี 1,011 ไร 
(2) พ้ืนท่ีนา เนื้อท่ี 2,708 ไร 
(3) พ้ืนท่ีปลูกออย เนื้อท่ี 60 ไร 
(4) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง เนื้อท่ี 4,040 ไร 
(5) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนชนิดตางๆ เนื้อท่ี 98 ไร 
(6) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส เนื้อท่ี 2,255 ไร 
(7) พ้ืนท่ีปลูกไมผล เนื้อท่ี 881 ไร 
(8) พ้ืนท่ีปา เนื้อท่ี 53 ไร 
(9) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เนื้อท่ี 2,136 ไร 
(10) พ้ืนท่ีพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางชนิดตางๆ เนื้อท่ี 72 ไร 

จากผลวิเคราะหเห็นไดวาพ้ืนท่ีท่ีเปลี่ยนแปลงมาเปนพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางชนิดอ่ืนๆ 
และ โรงงาน พ.ศ. 2559 สวนใหญเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีทางการเกษตร ทําใหพ้ืนท่ีสําหรับการเกษตร
ลดลง ซ่ึงอาจสงผลตอความม่ันคงทางดานพืชอาหารและพืชพลังงาน เนื่องจากสวนใหญเปนพ้ืนท่ีนาขาว 
พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง และพ้ืนท่ีปลูกไมผล นอกจากนี้การลดลงของพ้ืนท่ีปาไมอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เชน พ้ืนท่ีแหลงตนน้ําลําธารถูกทําลาย และพื้นที่กักเก็บคารบอนลดลง เปนตน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง สามารถสังเกตไดจากขอมูลภาพดาวเทียมตามภาพท่ี 35 ซ่ึงแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใชท่ีดินประเภทนาขาว (A101) และ ทุงหญาธรรมชาติ (M101) เปนพ้ืนท่ีโรงงาน
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (U502) บริเวณอําเภอกบินทรบุรี และภาพท่ี 36 แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพ
การใชท่ีดินจากพ้ืนท่ีไผปลูกเพ่ือการคา (A315) เปนสถานท่ี พักผอนหยอนใจ (U601) โครงการเดอะเวโรนา 
ทับลาน อําเภอนาดี ซ่ึงสามารถวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงไดจากการใชขอมูลภาพดาวเทียม เปนตน 

ปจจัยท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางของ
จังหวัดปราจีนบุรีอาจเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากร นโนบายของภาครัฐ และการลงทุนของเอกชน 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การเพ่ิมข้ึนของประชากร จังหวัดปราจีนบุรีมีประชากรเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2549 
พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 มีประชากรท้ังสิ้น 390,051 412,595 และ 422,264 คน ตามลําดับ (กรมการปกครอง,2559) 
นอกจากนี้พบวาระหวาง พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2559 จังหวัดปราจีนบุรี มีการลงทุนประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
และการทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน จังหวัดปราจีนบุรีเปนพ้ืนท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม มีเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมตั้งอยูในเขตอําเภอกบินทรบุรี อําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอบานสราง สวนใหญเปนอุตสาหกรรมท่ี
ใชแรงงานมาก เชน เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร และสิ่งทอ เปนตน 
ซ่ึงสงผลใหความตองการท่ีอยูอาศัย ท่ีพัก และ พ้ืนท่ีสรางโรงงานเพ่ิมมากข้ึน 
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2) นโยบายของภาครัฐ จังหวัดปราจีนบุรีมีนโยบายสงเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของ
อุตสาหกรรมสีเขียว เปนเมืองนาอยูดวยการพัฒนาทุนทางสังคมและความม่ันคงสูสังคมเปนสุข และพัฒนาการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและสุขภาพ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ม.ป.ป.) รัฐบาลมีนโยบาย
เปดการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ รวมท้ังการกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหจังหวัดปราจีนบุรีมี
โอกาสพัฒนาเศรษฐกิจการคาและลงทุน ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ การคมนาคมขนสงสินคา 
ระบบขนสงโลจีสติกสระหวางประเทศ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาเพ่ือการสงออก จังหวัดปราจีนบุรี
ใหความสําคัญกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศและประวัติศาสตรโดยเฉพาะอุทยานแหงชาติเขาใหญ - ทับลาน นอกจากนี้
ยังมีโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร เปนศูนยกลางการคนควาและวิจัยดานการแพทยแผนไทย 
ซ่ึงจะสนับสนุนการทองเท่ียวดานการฟนฟูสุขภาพ อีกท้ังยังเปนจุดเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวกับกลุมจังหวัดและกับ
ประเทศเพ่ือนบานได เชน นครวัด นครธมในกัมพูชา ผานเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 33 ตามแนวทางหลวง
แผนดินหมายเลข 304 สามารถปรับตัวเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ําท่ีเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมตนน้ําพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก และมีโอกาสพัฒนาสูการเปนฐานการผลิตสินคา
อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาสูงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จังหวัดปราจีนบุรีเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสง
เชื่อมโยงจังหวัดชายฝงทะเลตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเสนทางเชื่อมระหวางภาคตะวันออก 
กับภาคตะวันตก ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเสนทางเศรษฐกิจจากประเทศพมาสูไทย กัมพูชา และ เวียดนาม 

3) การลงทุนของเอกชน เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรีมีการสงเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถ
ดานอุตสาหกรรม และการทองเท่ียว ท้ังนี้ผลิตภัณฑจังหวัดท่ีเปนสาขานอกดานการเกษตรมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ จนเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาใหเปนแหลงอุตสาหกรรม ในขณะท่ีดานการขายสงและคาปลีก
มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมสูงมากข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาพบวาชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรีมีการเติบโตข้ึนเปนอยางมาก 
ทําใหปริมาณความตองการบริโภคสินคาในจังหวัดเพ่ิมข้ึน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ม.ป.ป.) 
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ตารางท่ี 16  การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินท่ีมีลักษณะเดนของจังหวัดปราจีนบุรีระหวาง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559 

การใชท่ีดิน 
เนื้อท่ีการใชท่ีดิน (ไร) 

การเปลี่ยนแปลงระหวาง 
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2556 

การเปลี่ยนแปลง ระหวาง 
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 เนื้อท่ี (ไร) รอยละ เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 
พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ (A) 118,801 30,305 33,593 -88,496 -74.49 -85,208 -71.72 
นาขาว (A1) 703,890 644,980 630,947 -58,910 -8.37 -72,943 -10.36 
ออย (A203) 30,366 52,366 63,636 +22,000 +72.45 +33,270 +109.56 
มันสําปะหลัง (A204) 314,477 249,750 251,829 -64,727 -20.58 -62,648 -19.92 
ไมยืนตนอ่ืนๆ (A3) 46,521 47,960 47,947 +1,439 +3.09 +1,426 +3.07 
ยางพารา (A302) 4,248 54,611 64,477 +50,363 +1185.57 +60,229 +1417.82 
ปาลมน้ํามัน (A303) 376 15,351 19,669 +14,975 +3982.71 +19,293 +5131.12 
ยูคาลิปตัส (A304) 175,275 311,258 291,162 +135,983 +77.58 +115,887 +66.12 
ไมผล (A4) 165,967 76,257 56,702 -89,710 -54.05 -109,265 -65.84 
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) 88,225 103,802 106,502 +15,577 +17.66 +18,277 +20.72 
ปาไม (F) 899,142 880,814 878,364 -18,328 -2.04 -20,778 -2.31 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) 223,426 196,909 179,377 -26,517 -11.87 -44,049 -19.72 
พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) 135,967 215,257 236,737 +79,290 +58.32 +100,775 +74.11 
โรงงาน (U5) 22,933 28,916 36,247 +5,944 +26.09 +13,314 +58.06 
แหลงนํ้า (W) 46,862 67,940 79,287 +21,078 +44.98 +32,425 +69.19 

หมายเหตุ A = พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ ซึ่งมีเน้ือท่ีเพาะปลูกนอย เชน ไรราง (A 200 ) ขาวโพด (A202) สัก (A305) พืชสวน (A5) เปนตน และ ไมรวมพ้ืนท่ีเกษตรท่ีมลีักษณะเดน ไดแก A1, A203, 
A204, A3, A302, A303, A304, A4, และ A9, A1 = นาขาว, A203 = ออย, A204 = มันสาํปะหลัง, A3 = ไมยืนตนอ่ืนๆ ซึ่งไมรวม A302, A303 และ A304, A302 = ยางพารา, 
A303 = ปาลมนํ้ามัน, A304 = ยูคาลิปตัส, A4 = ไมผล, A9 = สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า, F = พ้ืนท่ีปาไม, M = พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด, U = พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางชนิดอ่ืนๆ เชน ตัวเมืองและยานการคา 
หมูบาน สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ สถานีขนสง สถานท่ีพักผอนหยอนใจ เปนตน ซึ่งไมรวม U5, U5 = โรงงานราง (U500) นิคมอุตสาหกรรม (U501) โรงงานอุตสาหกรรม (U502) ลานตาก
และแหลงรับซื้อทางการเกษตร (U503), W = พ้ืนท่ีแหลงนํ้า 
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ประเภทการใชท่ีดิน 

พ.ศ. 2549 

พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ A = พื้นที่เกษตรอื่นๆ ซ่ึงมีเนื้อที่เพาะปลูกนอย เชน ไรราง (A 200 ) ขาวโพด (A202) สัก (A305) พืชสวน (A5) เปนตน 
และ ไมรวมพื้นที่เกษตรที่มีลักษณะเดน ไดแก A1, A203, A204, A3, A302, A303, A304, A4, และ A9, A1 = นาขาว, 
A203 = ออย, A204 = มันสําปะหลัง, A3 = ไมยืนตนอื่นๆ ซ่ึงไมรวม A302, A303 และ A304, A302 = ยางพารา, A303 = ปาลมน้ํามัน, 
A304 = ยูคาลิปตัส, A4 = ไมผล, A9 = สถานที่เพาะเล้ียงสัตวน้ํา, F = พื้นที่ปาไม, M = พื้นที่เบ็ดเตล็ด, U* = พื้นที่ชุมชนและส่ิงปลูกสราง
ชนิดอื่นๆ เชน ตัวเมืองและยานการคา หมูบาน สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ สถานีขนสง สถานที่พักผอนหยอนใจ เปนตน 
ซ่ึงไมรวม U5, U5 = โรงงานราง (U500) นิคมอุตสาหกรรม (U501) โรงงานอุตสาหกรรม (U502) ลานตากและแหลงรับซ้ือ
ทางการเกษตร (U503), W = พื้นที่แหลงน้ํา 
 

ภาพท่ี 34 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินท่ีมีลักษณะเดนของจังหวัดปราจีนบุรี 
             ระหวาง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559 
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หมายเหตุ A = พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ ซึ่งมีเน้ือท่ีเพาะปลูกนอย เชน ไรราง (A 200 ) ขาวโพด (A202) สัก (A305) พืชสวน (A5) เปนตน และ ไมรวมพ้ืนท่ีเกษตรท่ีมีลักษณะเดน ไดแก A1, A203, 
A204, A3, A302, A303, A304, A4, และ A9, A1 = นาขาว, A203 = ออย, A204 = มันสําปะหลัง, A3 = ไมยืนตนอ่ืนๆ ซึ่งไมรวม A302, A303 และ A304, A302 = ยางพารา, 
A303 = ปาลมนํ้ามัน, A304 = ยูคาลิปตสั, A4 = ไมผล, A9 = สถานท่ีเพาะเลีย้งสัตวนํ้า, F = พ้ืนท่ีปาไม, M = พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด, U* = พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางชนิดอ่ืนๆ เชน ตัวเมืองและ
ยานการคา หมูบาน สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ สถานีขนสง สถานท่ีพักผอนหยอนใจ เปนตน ซึ่งไมรวม U5, U5 = โรงงานราง (U500) นิคมอุตสาหกรรม (U501) โรงงานอุตสาหกรรม (U502) 
ลานตาก และแหลงรับซื้อทางการเกษตร (U503), W = พ้ืนท่ีแหลงนํ้า 

ตารางท่ี  17 Confusion Matrix Table แสดงการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินซ่ึงมีลักษณะเดนใน พ.ศ. 2549 เปน การใชท่ีดินลักษณะเดนใน พ.ศ. 2559 
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ภาพท่ี 35 การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินประเภทนาขาว (A101) และ ทุงหญาธรรมชาติ (M101) เปนพ้ืนท่ี  
            โรงงานไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (U502) บริเวณอําเภอกบินทรบุรี 

 

แผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน พ.ศ. 2559 ซอนทับบนภาพถาย
ดาวเทียม LANDSAT 8 บันทึกเภาพมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2559 

 

แผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน พ.ศ. 2549 ซอนทับบน 
ภาพออโธสีเชิงเลข พ.ศ. 2545 

 

 

แผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน พ.ศ.2559 ซอนทับบน
ภาพถายดาวเทียมของ Google Earth 

    

ภาพถายบริเวณพ้ืนท่ีโรงงานไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย อําเภอกบินทรบุร ี

พ้ืนท่ีนาขาว (A101) และ ทุงหญาธรรมชาติ (M101) 

เปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีโรงงานไฟฟาพลังงาน
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ภาพท่ี 36 การเปลี่ยนแปลงสภาพการใชท่ีดินจากพ้ืนท่ีไผปลูกเพ่ือการคา (A315) เปนสถานท่ี 
             พักผอนหยอนใจ (U601) โครงการเดอะเวโรนา ทับลาน อําเภอนาดี 

แผนท่ีสภาพการใชท่ีดินป พ.ศ. 2559 ซอนทับบนภาพถาย 
ดาวเทียมของ Google Earth 

 

แผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน พ.ศ. 2559 ซอนทับบนภาพถาย 
ดาวเทียม Landsat 8 บันทึกภาพมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2559 

 

ท่ีตั้งโครงการเดอเวโรนา ทับลาน 

ท่ีตั้งโครงการเดอเวโรนา ทับลาน 

ท่ีตั้งท่ีทําการอุทยานแหงชาติทับลาน 

ท่ีตั้งท่ีทําการอุทยานแหงชาติทับลาน 

แผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน พ.ศ. 2549 ซอนทับบนภาพถาย 
ดาวเทียม LANDSAT 5TM บันทึกภาพมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2549 

 

ท่ีตั้งท่ีทําการอุทยานแหงชาติทับลาน 

ไผปลูกเพ่ือการคา (A315) 
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4.4.2 การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีเกษตรกรรม   
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 

(ภาพท่ี 33 และ 34 และ ตารางท่ี 16 และ 17)  มีเนื้อท่ี 1,648,146 1,586,640 และ 1,566,464 ไร หรือ
รอยละ 55.37 53.31 และ 52.63 ของเนื้อท่ีจังหวัด ตามลําดับ ซ่ึงเห็นไดวาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดปราจีนบุรี
ลดลงตอเนื่อง โดยระหวาง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2556 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมลดลงประมาณ 61,506 ไร และ
ระหวางพ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2559 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมลดลง 81,682 ไร ซึ่งการลดลงของพื้นที่เกษตรกรรม
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ (A) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ ซ่ึงมีเนื้อท่ีเพาะปลูกนอย เชน ไรราง (A 200) 
ขาวโพด (A202) สัก (A305) พืชสวน (A5) เปนตน และไมรวมพ้ืนท่ีเกษตรท่ีมีลักษณะเดน ไดแก พ้ืนท่ีนา 
พ้ืนท่ีปลูกออย มันสําปะหลัง ไมยืนตน ไมผล และสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีเนื้อท่ีรวม 118,801 ไร ใน พ.ศ. 2549 
และลดลงเปน 30,305 ไร ใน พ.ศ. 2556 ซ่ึงลดลง 88,496 ไร หรือรอยละ 74.49 ของพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ ท่ีมี
อยู เดิม พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ กลับเพ่ิมข้ึนเล็กนอยใน พ.ศ. 2559 เปน 33,593 ไร แตอยางไรก็ตามเม่ือ
เปรียบเทียบกับจํานวนพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ เดิมใน พ.ศ. 2549 พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ มีจํานวนลดลง 85,208 ไร หรือ 
รอยละ 71.72 ของพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ ท่ีมีอยูเดิมใน พ.ศ. 2549 ซ่ึงจากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี
พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ ระหวาง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559 โดยการใชตาราง confusion matrix มีผลดังนี้ 

(1) พื้นที่เกษตรอื่นๆ ใน พ.ศ. 2549 เปลี่ยนแปลงเปนการใชที่ดินประเภทอื่น          
ใน พ.ศ. 2559 ไดแก  

(1.1) พ้ืนท่ีนาขาว เนื้อท่ี 12,357 ไร 
(1.2) พ้ืนท่ีปลูกออย เนื้อท่ี 11,185 ไร 
(1.3) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง เนื้อท่ี 27,208 ไร 
(1.4) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนชนิดตางๆ เนื้อท่ี 3,088 ไร 
(1.5) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา เนื้อท่ี 4,964 ไร 
(1.6) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน เนื้อท่ี 1,980 ไร 
(1.7) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส เนื้อท่ี 17,154 ไร 
(1.8) พ้ืนท่ีปลูกไมผล เนื้อท่ี 2,964 ไร 
(1.9) พ้ืนท่ีปา เนื้อท่ี 61 ไร 
(1.10) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เนื้อท่ี 5,996 ไร 
(1.11) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางชนิดตางๆ 9,341 ไร 
(1.12) พ้ืนท่ีโรงงาน 1,011 ไร 
(1.13) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 578 ไร 

(2) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ พ.ศ. 2559 เปนพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ เดิม ใน พ.ศ. 2549 เนื้อท่ี 
20,892 ไร และเปลี่ยนแปลงมาจากการใชท่ีดินประเภทอ่ืนของ พ.ศ. 2549 ไดแก 

(2.1) พ้ืนท่ีนาขาว เนื้อท่ี 2,413 ไร 
(2.2) พ้ืนท่ีปลูกออย เนื้อท่ี 204 ไร 
(2.3) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง เนื้อท่ี 3,059 ไร 
(2.4) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนชนิดตางๆ เนื้อท่ี 549 ไร 
(2.5) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส เนื้อท่ี 965 ไร 
(2.6) พ้ืนท่ีปลูกไมผล เนื้อท่ี 2,487 ไร 
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(2.7) พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 19 ไร 
(2.8) พ้ืนท่ีปา เนื้อท่ี 346 ไร 
(2.9) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด เนื้อท่ี 2,741ไร 

   จากผลการวิเคราะหพบวา พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืน  ๆเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังมากท่ีสุด 
ซึ่งอาจเกิดจากมันสําปะหลังเปนพืชที่ปลูกงาย เจริญเติบโตไดในดินทุกชนิด ตองการการดูแลรักษา
นอย รองลงมา ไดแก ยูคาลิปตัส นาขาว และ พ้ืนท่ีปลูกออยตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 
ไปเปนพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส อาจเกิดจากยูคาลิปตัสเปนพืชท่ีปลูกงาย เจริญเติบโตเร็ว ตองการการดูแลรักษานอย 
อีกท้ังมีแหลงรับซ้ือเปนจํานวนมาก การเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ เปนพ้ืนท่ีปลูกขาวอาจเกิดจาก
การเพ่ิมข้ึนของประชากรทําใหมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ือบริโภค  ซ่ึงจังหวัดปราจีนบุรีเปนจังหวัดหนึ่งท่ี
เปนแหลงขาวพันธุดี การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรอื่นๆ เปนพื้นที่ปลูกออยอาจเกิดจากปจจุบัน
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของประเทศไทยมีแนวโนมขยายตัว ทําใหเกิดการขยายตัวของโรงงาน
ในภาคตะวันออก เนื่องจากมีการขอตั้งและขยายโรงงานน้ําตาลทรายเพิ่มขึ้นจากเดิมเปนจํานวนมาก 
ซ่ึงสืบเนื่องจากรัฐบาลผลักดันนโยบายบริหารพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของพืช (Zoning) โดยจังหวัดสระแกว และ
จังหวัดปราจีนบุรี ไดรับการสงเสริมพ้ืนท่ีปลูกออยมากท่ีสุดในภาคตะวันออก (สํานักงานคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย, 2558) ทําใหมีความตองการวัตถุดิบเพิ่มขึ้น สงผลใหมีการสงเสริมใหปลูกมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังพบวา พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ เปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางชนิดตางๆ และ
โรงงาน ซ่ึงอาจเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร และการลงทุน โดยพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมักมีราคาต่ํา และ
สามารถเปลี่ยนแปลงเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนไดงาย 

 2) พ้ืนท่ีนาขาว (A1) มีเนื้อท่ีรวม 703,890 ไร ใน พ.ศ. 2549 ลดลงเปน 644,980 ไร 
ใน พ.ศ. 2556 ซ่ึงลดลง 58,910 ไร หรือรอยละ 8.37 ของพ้ืนท่ีนาขาวท่ีมีอยูเดิมใน พ.ศ.2549 และลดลง 
เปน 630,947 ไร ใน พ.ศ. 2559 ซ่ึงลดลง 72,943 ไร หรือรอยละ 10.36 ของพื้นที่นาขาวที่มีอยูเดิมใน 
พ.ศ. 2549 ซ่ึงจากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีนาขาว ระหวาง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559 
โดยการใชตาราง confusion matrix มีผลดังนี้ 

(1) พ้ืนท่ีนาขาว พ.ศ. 2549 เปลี่ยนแปลงเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืน ใน พ.ศ. 2559 ไดแก 
(1.1) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมอ่ืนๆ 2,413 ไร  
(1.2) พ้ืนท่ีปลูกออย 7,061 ไร  
(1.3) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 14,116 ไร  
(1.4) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 1,267 ไร  
(1.5) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 2,881 ไร  
(1.6) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 2,688 ไร  
(1.7) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 33,465 ไร  
(1.8) พ้ืนท่ีปลูกไมผล 1,900 ไร  
(1.9) พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 15,079 ไร  
(1.10) พ้ืนท่ีปาไม 34 ไร  
(1.11) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 13,323 ไร  
(1.12) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ 5,966 ไร 
(1.13) พ้ืนท่ีโรงงาน 2,708 ไร  
(1.14) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 9,136 ไร  
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(2) พื้นที่นาขาว พ.ศ. 2559 เปนพื้นที่นาขาวเดิมใน พ.ศ. 2549 เนื้อท่ี 
591,853 ไร และเปลี่ยนแปลงมาจากการใชท่ีดินประเภทอ่ืนของ พ.ศ. 2549 ไดแก 

(2.1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 12,357 ไร  
(2.2) พ้ืนท่ีปลูกออย 334 ไร  
(2.3) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 8,034 ไร  
(2.4) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 339 ไร  
(2.5) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 7 ไร  
(2.6) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 1 ไร  
(2.7) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 2,108 ไร  
(2.8) พ้ืนท่ีปลูกไมผล 4,177 ไร  
(2.9) พ้ืนท่ีปาไม 286 ไร  
(2.10) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 11,451 ไร  

 พื ้นที ่นาข าวมีแนวโน มลดลง ซึ ่งจากขอมูลสําน ักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พบวา ใน พ.ศ. 2555 จังหวัดปราจีนบุรี มีจํานวนเนื้อท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิต
ขาวนาปท่ีลดลงจาก พ.ศ. 2554 ซ่ึงเปนผลมาจากผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัยในขณะท่ีมีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว
และ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ม.ป.ป.) ซึ่งจากผลวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพบวา นาขาว เปลี่ยนแปลง
เปนพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสมากที่สุด ซึ่งอาจเกิดจากยูคาลิปตัสเปนพืชที่ปลูกงาย เจริญเติบโตเร็ว ตองการ
การดูแลรักษานอย เจริญเติบโตไดดีในดินเกือบทุกประเภท ทนตอน้ําทวม อีกทั้งมีแหลงรับซื้อเปน
จํานวนมาก รองลงมาไดแกการเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งอาจเกิดจากการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําเปนอาชีพที่สําคัญของเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งใหผลตอบแทนสูง และยังชวยแกปญหา
อันเกิดจากน้ําทวมท่ีนา  

3) พื้นที่ปลูกออย (A203) มีเนื ้อที่รวม 30,366 ไร ใน พ.ศ. 2549 เพิ่มขึ้นเปน 
52,366 ไร ในพ.ศ.2556 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 22,000 ไร หรือรอยละ 72.45 ของพ้ืนท่ีปลูกออยท่ีมีอยูเดิมใน พ.ศ.2549 
และเพ่ิมข้ึนอีกใน พ.ศ. 2559 เปน 63,636ไร ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 33,270 ไร หรือรอยละ 109.56 ของพ้ืนท่ีปลูกออย
ท่ีมีอยูเดิมใน พ.ศ. 2549 จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปลูกออย ระหวาง พ.ศ. 2549 และ 
พ.ศ. 2559 โดยการใชตาราง confusion matrix มีผลดังนี้ 

(1) พื้นที่ปลูกออยใน พ.ศ. 2549 เปลี่ยนแปลงเปนการใชที่ดินประเภทอื่นใน 
พ.ศ. 2559 ไดแก 

   (1.1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 204 ไร  
   (1.2) พ้ืนท่ีนาขาว 334 ไร  
   (1.3) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 3,259 ไร  
   (1.4) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 36 ไร  
   (1.5) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 2,593 ไร  
   (1.6) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 2,074 ไร  
   (1.7) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 6,214 ไร  
    (1.8) ไพ้ืนท่ีปลูกมผล 300 ไร  
    (1.9) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 343 ไร  
    (1.10) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ 173 ไร  
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    (1.11) พ้ืนท่ีโรงงาน 60 ไร  
 (1.12) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 421 ไร  

(2) พ้ืนท่ีปลูกออยใน พ.ศ. 2559 เปนพ้ืนท่ีปลูกออยเดิมใน พ.ศ. 2549 เนื้อท่ี 
14,355 ไร และเปลี่ยนแปลงมาจากการใชท่ีดินประเภทอ่ืนของ พ.ศ. 2549 ไดแก 

   (2.1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 11,185 ไร  
   (2.2) พ้ืนท่ีนาขาว 7,061 ไร  
   (2.3) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 18,893 ไร  
   (2.4) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 202 ไร  
   (2.5) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 31 ไร  
   (2.6) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 71 ไร  
   (2.7) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 5,822 ไร  
   (2.8) พ้ืนท่ีปลูกไมผล 246 ไร  
   (2.9) พ้ืนท่ีปาไม 8 ไร  
   (2.10) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 5,762 ไร   

พ้ืนท่ีปลูกออยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเกิดจากนโนบายของรัฐ และการลงทุนของเอกชน 
โดยปจจุบันอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของประเทศไทยมีแนวโนมขยายตัว เนื่องจากมีการขอตั้งและ
ขยายโรงงานน้ําตาลทรายเพ่ิมข้ึนจากเดิมเปนจํานวนมาก และสืบเนื่องจากรัฐบาลผลักดันนโยบายบริหาร
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมของพืช (Zoning) ซ่ึงจังหวัดสระแกว และจังหวัดปราจีนบุรี ไดรับการสงเสริมพ้ืนท่ีปลูก
ออยมากท่ีสุดในภาคตะวันออก (สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย, 2558) การเพ่ิมข้ึนของ
พ้ืนท่ีปลูกออยสวนใหญเปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง รองลงมาไดแกการเปลี่ยนแปลงมาจาก
พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ และนาขาว ซ่ึงอาจเกิดจากออยมีผลตอบแทนสูงกวามันปะหลัง พืชไรชนิดอื่น และขาว 
อีกท้ังมีแหลงรับซ้ือท่ีแนนอน เนื่องจากมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล  

4) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง (A204) มีเนื้อท่ีรวม 314,477 ไร ใน พ.ศ. 2549 ลดลงเปน 
249,750 ไร ใน พ.ศ.  2556 ซ่ึงลดลง 64,727 ไร หรือลดลงรอยละ 20.58 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท่ีมีอยู
เดิม แตอยางไรก็ตามพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังกลับพ่ิมข้ึนเล็กนอยใน พ.ศ.  2559 เปน 251,829 ไร แตเม่ือ
เปรียบเทียบกับจํานวนพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังเดิมใน พ.ศ.  2549 พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังมีจํานวนลดลง 62,648 ไร 
หรือ ลดลงรอยละ 19.92 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท่ีมีอยูเดิมใน พ.ศ. 2549 จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง ระหวาง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559 โดยการใชตาราง confusion 
matrix มีผลดังนี้ 

(1) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังใน พ.ศ. 2549 เปลี่ยนแปลงเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืน 
ใน พ.ศ. 2559 ไดแก 

(1.1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 3,059 ไร  
(1.2) พ้ืนท่ีนาขาว 8,034 ไร  
(1.3) พ้ืนท่ีปลูกออย 18,893 ไร  
(1.4) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 4,632 ไร  
(1.5) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 28,639 ไร  
(1.6) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 4,774 ไร  
(1.7) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 63,336 ไร  
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(1.8) พ้ืนท่ีปลูกไมผล 3,894 ไร  
(1.9) พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 12 ไร  
(1.10) พ้ืนท่ีปาไม 1,851 ไร  
(1.11) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 7,651 ไร  
(1.12) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืน  ๆ3,636 ไร  
(1.13) พ้ืนท่ีโรงงาน 4,040 ไร  
(1.14) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 3,215 ไร   

(2) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังใน พ.ศ. 2559 เปนพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังเดิมใน 
พ.ศ. 2549 เนื้อท่ี 158,811 ไร และเปลี่ยนแปลงมาจากการใชท่ีดินประเภทอ่ืนของ พ.ศ. 2549 ไดแก  

(2.1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 27,208 ไร  
(2.2) พ้ืนท่ีนาขาว 14,116 ไร  
(2.3) พ้ืนท่ีปลูกออย 3,259 ไร  
(2.4) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 4,780 ไร  
(2.5) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 391 ไร  
(2.6) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 1 ไร  
(2.7) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 16,571 ไร  
(2.8) พ้ืนท่ีปลูกไมผล 3,832 ไร  
(2.9) พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1 ไร  
(2.10) พ้ืนท่ีปาไม 2,942 ไร  
(2.11) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 19,917 ไร  

พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังมีการเปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสมากท่ีสุดซ่ึงเกิดจาก 
ยูคาลิปตัสเปนไมโตเร็ว ข้ึนไดในดินหลายประเภทรวมท้ังดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํา โตเร็ว ใชเวลาปลูก 
3-5 ป สามารถตัดขายและยังสามารถไวตอหลังตัดใหเจริญเติบโตใหมได นอกจากนี้ยูคาลิปตัสสามารถ
นํามาใชงานในหลายรูปแบบ เชน ทําเสาเพ่ือใชสอยสนับสนุนการกอสราง มีหลายโรงงานท่ีรับซ้ือเพ่ือใชทําเยื่อ
กระดาษ รวมท้ังแหลงรับซ้ือท่ัวไป เพ่ือขายตอไปทําชิ้นไมสับเพ่ือการสงออก โดยเฉพาะในจังหวัดปราจีนบุรี
ซ่ึงปจจุบันมีการปลูกสรางสวนปาไมยูคาลิปตัสกันมากขึ้น เพราะราคารับซื้อไมไดปรับตัวสูงขึ้นมาตั้งแต 
พ.ศ. 2547 คุมคาตอการลงทุน และในจังหวัดมีบริษัทเอกชนในกลุมโรงงานกระดาษเพ่ิมมากข้ึน (สมปอง, 
2549) ทําใหเกษตรกรนิยมปลูกมากข้ึน รองลงมาไดแกการเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา ซ่ึงอาจ
เกิดจากการปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก ระหวาง พ.ศ. 2549 – 2556 ยางพารามีราคาสูง นอกจากนี้ยังพบวา
เกษตรกรมักนิยมปลูกมันสําปะหลังเปนพืชแซมขณะท่ียางพารามีขนาดเล็ก ซ่ึงเม่ือยางพาราเจริญเติบโตข้ึน
จนกระท่ังพ้ืนท่ีเหลานั้นไมสามารถปลูกมันสําปะหลังแซมไดอีกจึงเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังลดลง 

 5) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ (A3) ซ่ึงไมรวมพ้ืนท่ีปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน และยูคาลิปตัส 
ใน พ.ศ. 2549 มีเนื้อท่ีรวม 46,521 ไร ใน พ.ศ.  2556 พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนเล็กนอยเปน 47,960 ไร 
ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,439 ไร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.09 ของพื้นที่ปลูกไมยืนตนอื่นๆ ที่มีอยูเดิมใน พ.ศ. 2549 
แตอยางไรก็ตามพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ กลับลดลงเล็กนอยใน พ.ศ. 2559 เปน 47,947 ไร แตเม่ือ
เปรียบเทียบกับจํานวนพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ เดิมใน พ.ศ. 2549 พื้นที่ปลูกไมยืนตนอื่นๆ ใน พ.ศ. 2559 
มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 1,426 ไร หรือ เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.07 ของพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ ท่ีมีอยูเดิมใน พ.ศ. 2549 
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จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ ระหวาง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559 โดยการใช
ตาราง confusion matrix มีผลดังนี้ 

(1) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ พ.ศ. 2549 เปลี่ยนแปลงเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืน  
ใน พ.ศ. 2559 ไดแก           

    (1.1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 549 ไร  
    (1.2) พ้ืนท่ีนาขาว 339 ไร  
    (1.3) พ้ืนท่ีปลูกออย 202 ไร  
    (1.4) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 4,780 ไร  
    (1.5) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 4,284 ไร  
    (1.6) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 326 ไร     
    (1.7) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 5,708 ไร  
    (1.8) พ้ืนท่ีปลูกไมผล 3,371 ไร  
    (1.9) พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 15 ไร  
    (1.10) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 867 ไร  
    (1.11) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ 1,353 ไร  
    (1.12) พ้ืนท่ีโรงงาน 98 ไร  

(1.13) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 152 ไร   
(2) พื้นที่ปลูกไมยืนตนอื่นๆ ใน พ.ศ. 2559 เปนพื้นที่ปลูกไมยืนตนอื่นๆ เดิม

ใน พ.ศ. 2549 เนื้อท่ี 24,477 ไร และเปลี่ยนแปลงมาจากการใชท่ีดินประเภทอ่ืนของ พ.ศ. 2549 ไดแก 
    (3.1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 3,088 ไร  
    (3.2) พ้ืนท่ีนาขาว 1,267 ไร  
    (3.3) พ้ืนท่ีปลูกออย 36 ไร  
    (3.4) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 4,632 ไร  
    (3.5) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 39 ไร  
    (3.6) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 1,062 ไร  
    (3.7) พ้ืนท่ีปลูกไมผล 9,261 ไร 
    (3.8) พ้ืนท่ีปาไม 1,395 ไร  
    (3.9) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 2,082 ไร 

6) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา (A302) มีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2549 มีเนื้อท่ี
รวม 4,248 ไร โดยเพ่ิมข้ึนใน พ.ศ. 2556 เปน 54,611 ไร ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 50,363 ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 
1,185.57 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีมีอยูเดิมใน พ.ศ. 2549 และเพ่ิมข้ึนอีกใน พ.ศ. 2559 เปน 64,477 ไร 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 60,229 ไร หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 1,417.82 ของพื้นที่ปลูกยางพารา ที่มีอยูเดิมใน พ.ศ. 2549 
จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปลูกยางพารา ระหวาง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559 โดยการใช
ตาราง confusion matrix มีผลดังนี้ 

(1) พื้นที่ปลูกยางพารา พ.ศ. 2549 เปลี่ยนแปลงเปนการใชที่ดินประเภทอื่น 
ใน พ.ศ. 2559 ไดแก 

    (1.1) พ้ืนท่ีนาขาว 7 ไร  
    (1.2) พ้ืนท่ีปลูกออย 31 ไร 
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    (1.3) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 391 ไร 
    (1.4) พ้ืนท่ีไมยืนตนอ่ืนๆ 39 ไร 
    (1.5) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 71 ไร     
    (1.6) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 232 ไร 
    (1.7) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ 4 ไร 
(2) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา ใน พ.ศ. 2559 เปนพ้ืนท่ีปลูกยางพาราเดิมใน พ.ศ. 2549 

เนื้อท่ี 3,473 ไร และ เปลี่ยนแปลงมาจากการใชท่ีดินประเภทอ่ืนของ พ.ศ. 2549 ไดแก 
    (2.1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 4,964 ไร  
    (2.2) พ้ืนท่ีนาขาว 2,881 ไร  
    (2.3) พ้ืนท่ีปลูกออย 2,593 ไร  
    (2.4) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 28,639 ไร  
    (2.5) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 4,284 ไร  
    (2.6) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 7,797 ไร  
    (2.7) พ้ืนท่ีปลูกไมผล 2,792 ไร  
    (2.8) พ้ืนท่ีปาไม 1,099 ไร  
    (2.9) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 5,955 ไร 

พ้ืนท่ีปลูกยางพาราของจังหวัดปราจีนบุรีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องอาจเกิดจากในชวง 
พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2556 ราคายางคอนขางสูง โดยกลางป 2545 เปนตนมา ราคายางพาราสูงข้ึนเปนลําดับ
จากระดับ 30 บาท เปน 100 บาทตอกิโลกรัม ใน พ.ศ. 2554  เปนเหตุจูงใจใหในระยะ 10 ปดังกลาวมีการ
ขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพารากันอยางกวางขวางไปท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีปลูก
และราคายางเกิดจากนโยบายของรัฐในเวลานั้น ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราครบวงจร ระหวาง 
พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546 และ ยุทธศาสตรการพัฒนายางพารา พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556 (สมบูรณ, 2558) 
พื้นที่ปลูกยางพารา พ.ศ. 2559 เปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังซึ่งอาจเกิดจากพื้นที่ปลูก
มันสําปะหลังเหมาะตอการปลูกยางพารา และนอกจากนี้เม่ือเปรียบเทียบทางดานราคายางพารามีมูลคาสูงกวา
ทําใหเปนเหตุจูงใจในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ในภาคตะวันออกเกษตรกรนิยมปลูกมันสําปะหลังเปนพืชแซม
ขณะท่ียางพารามีขนาดเล็ก ซ่ึงเม่ือยางพาราเจริญเติบโตข้ึนจนกระท่ังพ้ืนท่ีเหลานั้น ไมสามารถปลูกมันสําปะหลัง
แซมไดอีกจึงเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังลดลง 

 7) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน (A303) มีเนื้อท่ีรวม 376 ไร ใน พ.ศ.  2549 เพ่ิมข้ึนเปน 
15,351 ไร ใน พ.ศ. 2556 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 14,975 ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 3,982.71 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน
ท่ีมีอยูเดิมใน พ.ศ. 2549  และเพ่ิมข้ึนอีกใน พ.ศ. 2559 เปน 19,669 ไร ซ่ึงมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 19,293 ไร 
หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 5,131.12 ของพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่มีอยูเดิมใน พ.ศ. 2549 จากการวิเคราะห
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน ระหวาง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559 โดยการใชตาราง 
confusion matrix มีผลดังนี้ 

(1) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันใน พ.ศ. 2549 เปลี่ยนแปลงเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืน  
ใน พ.ศ. 2559 ไดแก 

    (1.1) พ้ืนท่ีนาขาว 1 ไร  
    (1.2) พ้ืนท่ีปลูกออย 71 ไร 
    (1.3) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 1 ไร 

 



154 
 
 

(2) พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันใน พ.ศ. 2559 เปนพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันเดิมใน 
พ.ศ. 2549 เนื้อท่ี 303 ไร และเปลี่ยนแปลงมาจากการใชท่ีดินประเภทอ่ืนของ พ.ศ. 2549 ไดแก 

    (3.1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 1,980 ไร  
    (3.2) พ้ืนท่ีนาขาว 2,688 ไร  
    (3.3) พ้ืนท่ีปลูกออย 2,074 ไร  
    (3.4) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 4,774 ไร  
    (3.5) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 326 ไร 
    (3.6) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 71 ไร  
    (3.7) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 2,614 ไร  
    (3.8) พ้ืนท่ีปลูกไมผล 695 ไร  
    (3.9) พ้ืนท่ีปาไม 217 ไร  
    (3.10) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 4,127 ไร 

จากผลการวิเคราะหเห็นไดว าพื้นที ่ปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นหลายเทาตัว
ในชวง พ.ศ. 2549 –  พ.ศ. 2559 ซ่ึงเกิดจากปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีใหผลตอบแทน และมี
ศักยภาพในการแขงขันคอนขางสูง ท้ังในอุตสาหกรรมบริโภคและดานพลังงาน ประเทศไทยผลิตน้ํามันปาลมดิบ
ไดประมาณ 870,000 ตัน จากพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด 2.05 ลานไร เปนพ้ืนท่ีใหผลผลิตแลว 1.80 ลานไร ขณะท่ี
ความตองการใชในประเทศปละประมาณ 900,000 ตัน จึงตองมีการนําเขาจากตางประเทศดังนั้นเพ่ือเปนการ
ลดการนําเขา และเพ่ือใหสามารถใชเปนวัตถุดิบทดแทนพลังงาน  รัฐจึงหาแนวทาง ในการขยายพ้ืนท่ีเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีในภาคตะวันออกของประเทศไทย ซ่ึงจังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนท่ีศักยภาพขยายปลูก
ปาลมน้ํามัน เนื้อท่ี 118,433 ไร โดยเปาหมายสวนใหญอยูในอําเภอกบินทรบุรี และ อําเภอนาดี (สุเทพ และ 
สมปอง, 2550)  

8) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส (A304) เนื้อท่ีรวม 175,275 ไร ใน พ.ศ. 2549 เพ่ิมข้ึนเปน 
311,258 ไร ใน พ.ศ. 2556 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 135,983 ไร หรือรอยละ 77.58 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสที่มีอยูเดิมใน 
พ.ศ. 2549  แตลดลงเล็กนอยใน พ.ศ. 2559 เปน 291,162 ไร แตเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 
เดิมใน พ.ศ. 2549 พ้ืนท่ีปลูกไปลูกยูคาลิปตัส ใน พ.ศ. 2559 มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 115,887 ไร หรือ เพ่ิมข้ึนรอยละ 
66.12 ของพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัสที่มีอยูเดิมใน พ.ศ.  2549 จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส ระหวาง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559  โดยการใชตาราง confusion matrix มีผลดังนี้ 

(1) พื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส พ.ศ. 2549 เปลี่ยนแปลงเปนการใชที่ดินประเภทอื่น 
ใน พ.ศ. 2559 ไดแก 

    (1.1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 965 ไร  
    (1.2) พ้ืนท่ีนาขาว 2,108 ไร  
    (1.3) พ้ืนท่ีปลูกออย 5,822 ไร  
    (1.4) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 16,571 ไร  
    (1.5) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 1,062 ไร 
    (1.6) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 7,797 ไร 
    (1.7) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 2,614 ไร     
    (1.8) พ้ืนท่ีปลูกไมผล 1,616 ไร  
    (1.9) พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 8 ไร  
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    (1.10) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 752 ไร  
    (1.11) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ 1,284 ไร  
    (1.12) พ้ืนท่ีโรงงาน 2,255 ไร  
    (1.13) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 3,320 ไร   
(2) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส ท่ีมีอยูเดิมใน พ.ศ. 2549 เนื้อที่ 129,790 ไร พื้นที่ปลูก

ยูคาลิปตัส พ.ศ. 2559 เปลี่ยนแปลงมาจากการใชท่ีดินประเภทอื่น ของ พ.ศ. 2549 ไดแก 
    (2.1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 17,154 ไร  
    (2.2) พ้ืนท่ีนาขาว 33,465 ไร  
    (2.3) พ้ืนท่ีปลูกออย 6,214 ไร  
    (2.4) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 63,336 ไร  
    (2.5) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 5,708 ไร 
    (2.6) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 232 ไร 
    (2.7) พ้ืนท่ีปลูกไมผล 9,593 ไร  
    (2.8) พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 102 ไร 
    (2.9) พ้ืนท่ีปาไม 3,212 ไร 
    (2.10) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 22,664 ไร 

ยูคาลิปตัสเปนไมเนื้อออน โตเร็ว  มีศักยภาพสูงในการปลูกเปนแนวรั้วแนวกันลม 
รวมทั้งใชปลูกแทรกในแปลงปลูกพืชเกษตร และไมยูคาลิปตัสเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมเยื่อและ
กระดาษ ไมอัดและไมพลังงานเชื้อเพลิง นิยมปลูกกันอยางแพรหลายทั่วไปในภาคตะวันออก เนื่องจาก
เจริญเติบโตไดดีในทุกสภาพพื้นที่ตั้งแตในพื้นที่ริมน้ํา ที่ราบ และที่ดอน ทนทานตอทุกสภาพอากาศ 
และสภาพอากาศท่ีแปรปรวน เชน น้ําทวมบางระยะในรอบป หรือมีความแหงแลงติดตอกันเปนเวลานาน 
น้ําฝนนอยกวา 650 มิลลิเมตรตอป และสามารถเจริญเติบโตไดทุกสภาพดินทั้งดินทราย ดินเหนียว 
ดินลูกรัง และดินมีปญหาประเภทตางๆ เชน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว มี พ้ืนท่ีดินเลวท่ีมีปริมาณ โดยจังหวัดท่ี
นิยมปลูก ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธนวัตร, 2551) 

9) พ้ืนท่ีปลูกไมผล (A4) มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2549 มีเนื้อท่ีรวม 
165,967 ไร โดยลดลงใน พ.ศ.  2556 เปน 76,257 ไร ซ่ึงลดลง 89,710 ไร หรือรอยละ 54.05 ของพ้ืนท่ี
ปลูกไมผลท่ีมีอยูเดิมใน พ.ศ. 2549 และลดลงอีกใน พ.ศ. 2559 เปน 56,702 ไร ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ
จํานวนพ้ืนท่ีปลูกไมผล เดิมใน พ.ศ. 2549 พ้ืนท่ีปลูกไมผลใน พ.ศ. 2559 มีจํานวนลดลง 109,265 ไร หรือ
ลดลงรอยละ 65.84 ของพ้ืนท่ีปลูกไมผลท่ีมีอยูเดิมใน พ.ศ.  2549 จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนท่ีปลูกไมผล ระหวาง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559 โดยการใชตาราง confusion matrix มีผลดังนี้ 

(1) พื้นที่ปลูกไมผลใน พ.ศ. 2549 เปลี่ยนแปลงเปนการใชที่ดินประเภทอื่น   
ใน พ.ศ. 2559 ไดแก 

    (1.1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 2,487 ไร  
    (1.2) พ้ืนท่ีนาขาว 4,177 ไร  
    (1.3) พ้ืนท่ีปลูกออย 246 ไร  
    (1.4) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 3,832 ไร  
    (1.5) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 9,261 ไร 
    (1.6) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 2,792 ไร 
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    (1.7) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 695 ไร     
    (1.8) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 9,593 ไร  
    (1.9) พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2,179 ไร  
    (1.10) พ้ืนท่ีปาไม 75 ไร 
    (1.11) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 14,607 ไร  
    (1.12) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ 73,482 ไร  
    (1.13) พ้ืนท่ีโรงงาน 881 ไร  
    (1.14) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 2,171 ไร   
(2) พื้นที่ปลูกไมผลใน พ.ศ. 2559 เปนพื้นที่ปลูกไมผลเดิมใน พ.ศ. 2549 

เนื้อท่ี 39,489 ไร และเปลี่ยนแปลงมาจากการใชท่ีดินประเภทอ่ืน ของ พ.ศ. 2549 ไดแก 
    (2.1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 2,986 ไร  
    (2.2) พ้ืนท่ีนาขาว 1,900 ไร  
    (2.3) พ้ืนท่ีปลูกออย 300 ไร  
    (2.4) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 3,894 ไร  
    (2.5) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 3,371 ไร 
    (2.6) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 1,616 ไร 
    (2.7) พ้ืนท่ีปาไม 539 ไร 
    (2.8) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 2,607 ไร  

10) พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9) มีพื้นที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2549 
มีเนื้อท่ีรวม 88,225 ไร โดยเพ่ิมข้ึนในป 2556 เปน 103,802 ไร ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 15,577 ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 
17.66 ของพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีมีอยูเดิมใน พ.ศ. 2549 และเพ่ิมข้ึนอีกในป  2559 เปน 106,502 ไร 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 18,277 ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 20.72 ของพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่มีอยูเดิมในป 2549 จากการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ระหวาง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559 โดยการใชตาราง 
confusion matrix มีผลดังนี้ 

(1) พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พ.ศ. 2549 เปลี่ยนแปลงเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืน 
ใน พ.ศ. 2559 ไดแก 

    (1.1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 19 ไร  
    (1.2) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 1 ไร  
    (1.3) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 102 ไร 
    (1.4) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 150 ไร 
(2) พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําใน พ.ศ. 2559 เปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเดิมใน 

พ.ศ. 2549 เนื้อท่ี 87,953 ไร และเปลี่ยนแปลงมาจากการใชท่ีดินประเภทอ่ืนของ พ.ศ. 2549 ไดแก 
    (2.1) พ้ืนท่ีนาขาว 15,079 ไร 
    (2.2) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 12 ไร 
    (2.3) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 15 ไร 
    (2.4) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 8 ไร 
    (2.5) พ้ืนท่ีปลูกไมผล 2,179 ไร 
    (2.6) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 1,274 ไร 
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 4.4.3 การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีปาไม 
พ้ืนท่ีปาไมของปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 มีจํานวน 889,142 

880,814 และ 878,364 ไร หรือรอยละ 30.21 29.59 และ 29.52 ของเนื้อท่ีจังหวัดตามลําดับ ซ่ึงเม่ือคิดรอยละ
ของการลดลงของพ้ืนท่ี พบวาพ้ืนท่ีปาไมของจังหวัดปราจีนบุรีมีการลดลงอยางตอเนื่อง โดยพ้ืนท่ีปาไมลดลง
ใน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 รอยละ 2.04 และ 2.31 จากพ้ืนท่ีปาไมท่ีมีอยูใน พ.ศ. 2549 จากการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไม ระหวาง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2559  โดยการใชตาราง 
confusion matrix มีผลดังนี้ 

1) พ้ืนท่ีปาไมใน พ.ศ. 2549 เปลี่ยนแปลงเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืนใน พ.ศ. 2559 ไดแก 
    (1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 346 ไร  
    (2) พ้ืนท่ีนาขาว 286 ไร  
    (3) พ้ืนท่ีปลูกออย 8 ไร  
    (4) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 2,942 ไร  
    (5) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 1,395 ไร 
    (6) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 1,099 ไร 
    (7) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 217 ไร     
    (8) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 3,212 ไร  
    (9) พ้ืนท่ีปลูกไมผล 539 ไร 
    (10) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 882 ไร 
    (11) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ 1,357 ไร 
    (12) พ้ืนท่ีโรงงาน 53 ไร 
    (13) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 10,801 ไร   
2 )  พื ้น ที่ปา ไมใน  พ . ศ .  2559  เปน พื้น ที่ปา ไม เ ดิม ใน  พ . ศ .  2549  เนื ้อ ท่ี 

876 ,005 ไร  และเปลี่ยนแปลงมาจากการใช ท่ีดินประเภทอื่นของ พ.ศ. 2549 ไดแก  
    (1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 61 ไร  
    (2) พ้ืนท่ีนาขาว 34 ไร 
    (3) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 1,851 ไร  
    (4) พ้ืนท่ีปลูกไมผล 75 ไร  
    (5) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 338 ไร 
พ้ืนท่ีปาไมของจังหวัดปราจีนบุรีมีการลดลงอยางตอเนื่อง ซ่ึงจากการวิเคราะหพบวา 

พ้ืนท่ีปาไมสวนใหญเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ไดแก ยูคาลิปตัสมากท่ีสุด รองลงมาไดแกมันสําปะหลัง 
และไมยืนตนอ่ืนๆ ท้ังนี้อาจเกิดจากยูคาลิปตัส ไมยืนตนอ่ืนๆ และมันสําปะหลังเปนพืชท่ีปลูกงาย เจริญเติบโต
ไดในดินทุกชนิด ตองการการดูแลรักษานอย พื้นที่ปาเปดใหมมัมีความอุดมสมบูรณสูง ทําใหยูคาลิปตัส
และมันสําปะหลังเจริญเติบโตไดดี นอกจากนี้ยังพบวา พ้ืนท่ีปาไมถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 
ซ่ึงเกิดจากตั้งแตกลาง พ.ศ. 2545 เปนตนมา ราคายางพาราสูงขึ้นเปนลําดับจากระดับ 30 บาท เปน 
100 บาทตอกก. ใน พ.ศ. 2554 เปนเหตุจูงใจใหในระยะ 10 ป ดังกลาวมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ยางพารากันอยางกวางขวาง (สมบูรณ, 2558) ท้ังนี้ภาพท่ี 37 แสดงการเปลี่ยนแปลงของบริเวณพ้ืนท่ีปาสมบูรณ 
(F201) และ ปารอสภาพฟนฟู (F200) พ.ศ. 2549 เปนแปลงปลูกมันสําปะหลัง (A204) พ.ศ. 2559 
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4.4.4 การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีแหลงน้ํา 
พ้ืนท่ีแหลงน้ําของจังวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 

46,862 67,940 และ 79,287 ไร หรือรอยละ 1.57 2.28 และ 2.66 ของเนื้อท่ีจังหวัดตามลําดับ พ้ืนท่ีแหลงน้ํา
ของปราจีนบุรีมีการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีการเพ่ิมข้ึนใน พ.ศ. 2556 เนื้อท่ี 21,078 ไร หรือรอยละ 
44.98 จากพ้ืนท่ีแหลงน้ําท่ีมีอยูในป 2549 และเพ่ิมข้ึนใน พ.ศ. 2559 เนื้อท่ี 32,425 ไร หรือรอยละ 69.19 
จากพ้ืนท่ีแหลงน้ําท่ีมีอยูในป 2549 จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไม ระหวาง พ.ศ. 2549 
และ พ.ศ. 2559 โดยการใชตาราง confusion matrix พบวา พ้ืนท่ีแหลงน้ําใน พ.ศ. 2559 เปนพ้ืนท่ีแหลง
น้ําเดิมใน พ.ศ. 2549 เนื้อท่ี 46,862 ไร และเปลี่ยนแปลงมาจากการใชท่ีดินประเภทอ่ืนของ พ.ศ. 2549 ไดแก 

1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 578 ไร  
2) พ้ืนท่ีนา 9,136 ไร  
3) พ้ืนท่ีปลูกออย 421 ไร  
4) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 3,215 ไร  
5) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 152 ไร 
6) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 2,631 ไร 
7) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 2,171 ไร     
8) พ้ืนท่ีปาไม 10,801 ไร 
9) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 3,320 ไร 
จากผลวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง พบวา พ้ืนท่ีเกษตรกรรมหลายประเภท เชน พ้ืนท่ีนา 

พ้ืนท่ีปลูกออย มันสําปะหลัง ไมยืนตน และปาไม ใน พ.ศ.2549 มีการเปลี่ยนแปลงเปนการใชท่ีดินประเภทแหลงน้ํา 
เชน อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน ใน พ.ศ. 2559 ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเห็นได
ชัดเจนในบริเวณโครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ท่ีมีการสราง
อางเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา ใน พ.ศ. 2559 (ภาพท่ี 38) การเพ่ิมข้ึนของแหลงน้ําโดยเฉพาะอยางยิ่งอางเก็บน้ํา
ขนาดใหญอาจสงผลกระทบในหลายดานเนื่องจากทําใหพ้ืนท่ีบางชนิดลดลง เชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรมลดลง
รวมเนื้อท่ี 18,304 ไร โดยพบวาพื้นที่ปลูกพืชอาหารบางชนิดมีเนื้อที่ลดลง เชน นาขาวลดลง 9,136 ไร 
มันสําปะหลังลดลง 3,215 ไร และ ไมผลลดลง 2,171 ไร เปนตน ทําใหอาจมีผลกระทบตอความม่ันคง
ทางดานอาหาร พืชท่ีใชเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทางเลือกบางชนิดมีเนื้อท่ีลดลง เชน มันสําปะหลัง
ลดลง3,215 ไร และ ปาลมน้ํามันลดลง 2,171 ไร เปนตน อาจสงผลกระทบตอแหลงพลังงานทางเลือก 
นอกจากนี้พ้ืนท่ีปาไมลดลง 10,801 ไร อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน พ้ืนท่ีตนน้ําและพ้ืนกักเก็บ
คารบอนลดลง เปนตน แตอยางไรก็ตามการกอสรางอางเก็บน้ําฯ ไดมีการศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว พบวา โครงการหวยโสมงฯ เปนการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญท่ีมีประโยชนตอ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและสงผลดีตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากมีความจุ 295 ลานลูกบาศกเมตร มีความสามารถ
ในการจายน้ําในฤดูฝนครอบคลุมพื้นที่ 111,300 ไร และฤดูแลงครอบคลุมพื้นที่ 45,000 ไร ในเขต
อําเภอนาดี และอําเภอกบินทรบุรี ทําใหประชาชนสามารถเพาะปลูก อุปโภค และบริโภคไดท้ังในฤดูฝนและ
ฤดูแลง อีกทั้งชวยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ มน้ําปราจีนบุรีและลุมน้ําสาขา และชวยรักษาระบบนิเวศ 
โดยใชผลักดันน้ําเค็มและน้ําเนาเสียในแมน้ําปราจีนบุรีและแมน้ําบางปะกง (กรมชลประทาน, ม.ป.ป.) 
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4.4.5 การเปล่ียนแปลงสภาพการใชท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 

223,426 196,909 และ 179,377 ไร หรือรอยละ 7.51 6.62 และ 6.02 ของพ้ืนท่ีจังหวัดตามลําดับ ซ่ึงเม่ือคิด
อัตราการลดลงของพ้ืนท่ี พบวาพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดของจังหวัดปราจีนบุรีมีการลดลงอยางตอเนื่อง โดยพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด
ลดลงใน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 รอยละ 11.87 และ 19.72 จากพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดท่ีมีอยู ใน พ.ศ.  2549 

1) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ.ศ. 2549 เปลี่ยนแปลงเปนการใชท่ีดินประเภทอ่ืน ใน พ.ศ. 2559 ไดแก 
    (1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 2,741 ไร  
    (2) พ้ืนท่ีนาขาว 11,451 ไร  
    (3) พ้ืนท่ีปลูกออย 5,762 ไร 
    (4) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 19,917 ไร 
    (5) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 2,082 ไร 
    (6) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 5,955 ไร 
    (7) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 4,127 ไร 
    (8) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 22,664 ไร 
    (9) พ้ืนท่ีปลูกไมผล 2,607 ไร 
    (10) พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1,274 ไร 
    (11) พ้ืนท่ีปาไม 338 ไร 
    (12) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอ่ืนๆ 4,246 ไร 
    (13) พ้ืนท่ีโรงงาน 2,136 ไร 

(14) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 3,320 ไร 
2) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดใน พ.ศ. 2559 เปนพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดเดิมใน พ.ศ. 2549 เนื้อท่ี 134,806 ไร 

และเปลี่ยนแปลงมาจากการใชท่ีดินประเภทอ่ืนของ พ.ศ. 2549 ไดแก 
    (1) พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 5,996 ไร  
    (2) พ้ืนท่ีนาขาว 13,323 ไร  
    (3) พ้ืนท่ีปลูกออย 343 ไร  
    (4) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 7,651 ไร  
    (5) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 867 ไร 
    (6) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 752 ไร 
    (7) พ้ืนท่ีปลูกไมผล 14,607 ไร    
    (8) พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 150 ไร 
    (9) พ้ืนท่ีปาไม 882 ไร 
ซ่ึงจากการวิเคราะหโดยการใชตาราง confusion matrix พบวาพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดเปลี่ยนเปน

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมมากถึง 43,689 ไร ใน พ.ศ. 2559 ซ่ึงสวนใหญเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนท่ีปลูกไมผล 14,607 ไร 
พ้ืนท่ีนาขาว 13,323 ไร และ มันสําปะหลัง 7,651 ไร ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 37 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปาไม (F) ใน พ.ศ. 2549 เปนพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง (A204) ใน พ.ศ. 2559 

แผนท่ีการใชท่ีดินป พ.ศ.2549 ซอนทับบน 
ภาพออโธสีเชิงเลข พ.ศ. 2545 

แผนท่ีการใชท่ีดินป พ.ศ. 2549  
ซอนทับบนดาวเทียม LANDSAT 5TM  
บันทึกภาพม่ือวันท่ี 22 ธนัวาคม 2549 

 

แผนท่ีการใชท่ีดิน พ.ศ. 2559  
ซอนทับบนภาพถายดาวเทียม LANDSAT 8  

บันทึกเภาพม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 
 

แผนท่ีการใชท่ีดิน พ.ศ. 2559 ซอนทับบน 
ภาพถายดาวเทียมของ Google Earth 

 

บริเวณพ้ืนท่ีปาสมบูรณ (F201) 
และ ปารอสภาพฟนฟู (F200)  

พ.ศ. 2549 เปลี่ยนเปนแปลงปลูก 
มันสําปะหลัง (A204) พ.ศ. 2559 

 

บริเวณพ้ืนท่ีปาสมบูรณ (F201) 
และ ปารอสภาพฟนฟู (F200)  

พ.ศ. 2549 เปลี่ยนเปนแปลงปลูก 
มันสําปะหลัง (A204) พ.ศ. 2559 

บริเวณแปลงปลูกมันสําปะหลัง (A204) 
ป พ.ศ. 2559 เปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ี 

ปาสมบูรณ (F201) และ 
ปารอสภาพฟนฟู (F200) ป พ.ศ. 2549 

บริเวณแปลงปลูกมันสําปะหลัง (A204) 
พ.ศ. 2559 เปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ี 

ปาสมบูรณ (F201) และ 
 ปารอสภาพฟนฟู (F200) พ.ศ. 2549 
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ภาพท่ี 38 การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน ไดแก หมูบาน และพื้นที่เกษตรกรรม ใน พ.ศ. 2549  
เปนอางเก็บน้ํา ในบริเวณ16โครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอนาด ี 
จังหวัดปราจีนบุร ีใน พ.ศ. 2559 

 

 

      

ภาพถายบริเวณพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาแหลงนํ้าโครงการหวยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอนาด ี

พ้ืนท่ีปาปลูกสมบูรณ (F501) 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม เชน A204, 
A304 และA401 เปนตน และ

หมูบาน (U201) เปลี่ยนเปนเปน
อางเก็บน้ํา (W201) ในบริเวณ

โครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

 

แผนท่ีการใชท่ีดิน พ.ศ. 2559 ซอนทับบนภาพถายดาวเทียม 
LANDSAT 8 บันทึกเภาพมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2559 

 

แผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน พ.ศ. 2549 ซอนทับบน 
ภาพออโธสีเชิงเลข พ.ศ. 2545 

 

 

แผนท่ีการใชท่ีดิน พ.ศ. 2559 ซอนทับบนภาพถาย
ดาวเทียมของ Google Earth 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุป 
5.1.1 การวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน พ.ศ. 2559  

จากการวิเคราะหสภาพการใชท่ีดินและจัดทําแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
มาตราสวน 1:25,000 สามารถจําแนกประเภทการใชท่ีดินไดดังนี้ จังหวัดปราจีนบุรีมีเนื้อท่ีท้ังหมด 
2,976,476 ไร แบงประเภทการใชท่ีดินไดเปน 5 กลุมหลัก คือ  

1) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อท่ี 272,984 ไร หรือรอยละ 9.17 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
เปนประเภทการใชท่ีดินท่ีมีมากเปนอันดับ 3 ของจังหวัดปราจีนบุรี 

2) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (A) มีเนื้อท่ี 1,566,464 ไร หรือรอยละ 52.63 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนประเภท
การใชที่ดินที่มีมากเปนอันดับ 2 ของจังหวัดปราจีนบุรี โดยพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความสําคัญของ
จังหวัดปราจีนบุรี ไดแก 

(1) พ้ืนท่ีนา เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีมากท่ีสุดของจังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อท่ี 630,947 ไร 
หรือรอยละ 21.20 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยแบงได 2 ประเภท คือ นาราง มีเนื้อท่ี 12,501 ไร หรือรอยละ 
0.42 ของเนื้อท่ีจังหวัด และ นาขาว ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีนาท่ียังคงปลูกขาวในปท่ีสํารวจ มีเนื้อท่ี 618,446 ไร หรือ
รอยละ 20.78 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

(2) พืชไร เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีมากเปนอันดับ 3 ของจังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อท่ี 320,897 ไร 
หรือรอยละ 10.78 ของเนื้อที่จังหวัด พืชไรที่ปลูกในจังหวัดปราจีนมีหลายชนิดแตพืชไรที่ปลูกมากคือ 
มันสําปะหลัง มีเนื้อท่ีปลูก 251,829 ไร หรือรอยละ 8.46 ของเนื้อท่ีจังหวัด และออย มีเนื้อท่ีปลูก 63,636 ไร 
หรือรอยละ 2.14 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

(3) ไมยืนตน เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีมากเปนอันดับ 2 ของจังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อท่ีปลูก 
423,155 ไร หรือรอยละ 14.22 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยไมยืนตนท่ีปลูกมาก ไดแก ยูคาลิปตัส มีเนื้อท่ีปลูก 
291,470 ไร หรือ รอยละ 9.79 ของเนื้อท่ีจังหวัด ยางพารา มีเนื้อที่ปลูก 64,477 ไร หรือ รอยละ 2.17
ของเนื้อที่จังหวัด ไผปลูกเพื่อการคา มีเนื้อที่ปลูก 37,584 ไร หรือรอยละ 1.26 ของเนื้อที่จังหวัด และ
ปาลมน้ํามัน มีเนื้อท่ีปลูก 19,869 หรือรอยละ 0.67 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

(4) ไมผล มีเนื้อท่ีปลูก 56,702 ไร หรือรอยละ 1.93 ของเนื้อท่ีจังหวัด โดยไมผลท่ีปลูกมาก ไดแก 
มะมวง 18,864 ไร หรือรอยละ 0.63 ของเนื้อท่ีจังหวัด และไมผลผสม 12,861 ไร หรือรอยละ 0.43 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

(5) พืชสวน มีเนื้อท่ีปลูก 11,107 ไร หรือรอยละ 0.36 ของเนื้อที่จังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี
มีชื่อเสียงดานการเปนแหลงปลูกไมดอกไมประดับ โดยมีเนื้อท่ีปลูก 9,795 ไร หรือรอยละ 0.33 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

(6) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว มีเนื้อท่ี 16,785 ไร หรือรอยละ 0.56 ของเนื้อท่ีจังหวัด 
โดยเปนโรงเรือนเลี้ยงสัตวปกมากท่ีสุดมีเนื้อท่ี 12,899 ไร หรือรอยละ 0.43 ของเนื้อท่ีจังหวัด 

(7) สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีมากเปนอันดับ 4 ของจังหวัดปราจีนบุรี 
มีเนื้อท่ี 106,502 ไร หรือรอยละ 3.58 ของเนื้อท่ีจังหวัด ซ่ึงเปนสถานท่ีเพาะเลี้ยงปลามากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 
80,930 ไร หรือรอยละ 2.72 ของเนื้อท่ีจังหวัด รองลงมา คือ สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง มีเนื้อท่ี 18,233 ไร หรือ
รอยละ 0.61 ของเนื้อท่ีจังหวัด  
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3) พ้ืนท่ีปาไม (F) มีเนื้อท่ี 878,364 ไร หรือรอยละ 29.52 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนประเภทการใชท่ีดิน
ท่ีมีมากท่ีสุดของจังหวัดปราจีนบุรี 

4) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา (W) มีเนื้อท่ี 79,287 ไร หรือรอยละ 2.66 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนประเภทการใชท่ีดิน
ท่ีมีนอยท่ีสุดของจังหวัดปราจีนบุรี 

5) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (M) มีเนื้อท่ี 179,377 ไร หรือรอยละ 6.02 ของเนื้อท่ีจังหวัด เปนประเภท
การใชท่ีดินท่ีมีมากเปนอันดับ 4 ของจังหวัดปราจีนบุรี 

5.1.2 การประเมินการใชท่ีดินทางการเกษตรตามศักยภาพพ้ืนท่ี พ.ศ. 2559 
1) การใชท่ีดินจําแนกตามกลุมชุดดิน  

การนําฐานขอมูลกลุมชุดดิน มาตราสวน 1 : 25,000 พ.ศ. 2558 ซ่ึงจําแนกทรัพยากรดิน
ในจังหวัดปราจีนบุรีจําแนกไดเปน 31 กลุมชุดดินมาซอนทับกับฐานขอมูลการใชที่ดิน พ.ศ. 2559 
เพ่ือวิเคราะหสภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดปราจีนบุรีใน พ.ศ. 2559 ตามศักยภาพของกลุมชุดดิน 
ไดแก ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน ยูคาลิปตัส และ ไมผล มีผลการวิเคราะหดังตอไปนี้ 

(1) พ้ืนท่ีนาใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 630,947 ไร ประกอบดวยพ้ืนท่ีนาราง 12,501 ไร และ 
พ้ืนท่ีนาขาวท่ียังมีการเพาะปลูก 618,446 ไร ซ่ึงเม่ือวิเคราะหตามกลุมชุดดิน พบวา 

(1.1) พ้ืนท่ีนาราง อยูในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม 7,856 ไร หรือ รอยละ 62.84 ของพ้ืนท่ี
นารางท้ังหมด และอยูในกลุมชุดดินมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก กลุมชุดดินท่ี 6 มีเนื้อท่ี 2,806 ไร หรือรอยละ 
22.44 ของเนื้อท่ีนาราง กลุมชุดดินท่ี 17 มีเนื้อท่ี 1,461 ไร หรือรอยละ 11.69 ของเนื้อท่ีนาราง และกลุมชุดดินท่ี 11 
มีเนื้อท่ี 1,228 ไร หรือรอยละ 9.82 ของเนื้อท่ีนาราง ซ่ึงพบวารัฐอาจมีการศึกษา และสงเสริมใหเกษตรกร
นําพ้ืนท่ีเหลานี้กลับมาปลูกขาวอีกครั้งเนื่องจากกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุมบางกลุมชุดดินมีศักยภาพสูงในการปลูกขาว 
ขณะท่ีนารางบางสวนอยูในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอนเนื้อท่ีรวม 4,219 ไร หรือ รอยละ 33.75 ของพ้ืนท่ีนาราง
ท้ังหมด ซ่ึงพ้ืนท่ีดอนอาจมีขอจํากัดในการทํานารัฐอาจสงเสริมใหเกษตรกรนําพ้ืนท่ีเหลานี้ไปปลูกพืชหรือ
เกษตรกรรมชนิดอ่ืนมีความเหมาะสมมากกวา เชน ออย หรือปศุสัตว เปนตน 

(1.2) พ้ืนท่ีนาขาวท่ียังมีการเพาะปลูก อยูในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม 555,536 ไร หรือ 
รอยละ 89.83 ของพ้ืนท่ีนายังมีการเพาะปลูกท้ังหมด โดยพ้ืนท่ีนาขาวท่ียังมีการเพาะปลูกอยูในกลุมชุดดิน
มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก กลุมชุดดินท่ี 11 มีเนื้อท่ี 160,045 ไร หรือรอยละ 25.88 ของเนื้อท่ีนาขาว
ท่ียังมีการเพาะปลูก กลุมชุดดินท่ี 17 มีเนื้อท่ี 77,129 ไร หรือรอยละ 12.47 ของเนื้อท่ีนาขาวท่ียังมีการเพาะปลูก 
และกลุมชุดดินท่ี 6 มีเนื้อท่ี 60,646 ไรหรือรอยละ 9.81 ของพื้นที่นาขาวที่ยังมีการเพาะปลูก ทั้งนี้นาขาว
ท่ีปลูกในกลุมชุดดินท่ี 2 ถึง กลุมชุดดินท่ี 25 ซ่ึงจัดเปนกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม อาจไมมีขอจํากัดเรื่องการขาดแคลนน้ํา
ในฤดูฝน แตอยางไรก็ตามในบางกลุมชุดดินอาจมีขอจํากัดทางดานเคมี และความอุดมสมบูรณ เชน 
กลุมชุดดินท่ี 2 และ กลุมชุดดินท่ี 6 เปนดินเหนียวที่มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดจัดมาก ทําให
เกิดความไมสมดุลของธาตุอาหาร เชน ขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียมเนื่องจากถูกตรึง
ใหอยูในรูปท่ีพืชไมสามารถนํามาใชประโยชนได และอาจเกิดความเปนพิษของเหล็ก และอลูมิน ัม 
เกษตรกรอาจตองปรับปรุงดินโดยการใชวัสดุปูนทางการเกษตรกอนการปลูกขาว นอกจากนี้ยังพบวามี
นาขาวบางสวนในปลูกในกลุมชุดดินดอน และกลุมชุดดินท่ี 62 ซ่ึงเปนกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอน
หรืพ้ืนท่ีภูเขา อาจมีขอจํากัดทางดานการจัดการ และ การขาดแคลนน้ําโดยเฉพาะในชวงฝนท้ิงชวง ซึ่งพื้นที่นี้
อาจปรับเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนหรืออนุรักษเปนปาไม 

(2) พื้นที่ปลูกออยใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อที่ 63,636 ไร โดยอยูในกลุมชุดดินในพื้นที่ลุม 
รวมเนื้อท่ี 11,621 ไร หรือ รอยละ 18.26 ของพ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด และอยูในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน 
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รวมเนื้อท่ี 51,729 ไร หรือ รอยละ 81.29 ของพ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด โดยกลุมชุดดินท่ีใชปลูกออยมากท่ีสุด 
3 ลําดับแรก ไดแก กลุมชุดดินท่ี 46 มีเนื้อท่ี 26,314 ไร หรือรอยละ 41.35 ของพ้ืนท่ีปลูกออยท่ีท้ังหมด 
กลุมชุดดินท่ี 47 เนื้อท่ี 15,085 ไร หรือรอยละ 23.71 ของพื้นที่ปลูกออยทั้งหมด และ กลุมชุดดินที่ 62 
เนื้อท่ี 4,715 ไร หรือรอยละ 7.41 ของพ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด โดยกลุมชุดดินท่ี 46 และ 47 สําหรับปลูกออย
จัดเปนกลุมชุดดินบนที่ดอนที่เหมาะสําหรับการปลูกออย ขณะที่กลุมชุดดินที่ 62 เปนกลุมชุดดินที่มี
ความลาดชันสูง หากปลูกออยอาจเสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดิน เหมาะสําหรับการทําสวนปาหรือ
ปลูกไมใชสอยโตเร็วมากกวา 

(3) มันสําปะหลัง ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ีปลูก 251,829 ไร โดยอยูในกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุม 
รวมเนื้อท่ี 28,349 ไร หรือ รอยละ 11.26 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด และอยูในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน 
รวมเนื้อท่ี 220,591 ไร หรือ รอยละ 87.59 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด โดยกลุมชุดดินที่ใชปลูก
มันสําปะหลังมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก กลุมชุดดินที่ 46 มีเนื้อที่ 91,114 ไร หรือรอยละ 36.18 
ของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังทั้งหมด กลุมชุดดินที่ 40 มีเนื้อที่ 45,661 ไร หรือรอยละ 18.13 และ
กลุมชุดดินท่ี 62 มีเนื้อท่ี 37,733 ไร หรือ รอยละ 14.99 โดยกลุมชุดดินท่ี 46 และ 40 สําหรับปลูกมันสําปะหลัง
จัดเปนกลุมชุดดินบนท่ีดอนท่ีเหมาะสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง แตกลุมชุดดินท่ี 40 อาจมีขอจํากัด
เนื่องจากอาจเปนดินกรดจัดควรปรับปรุงดินดวยปูน ขณะท่ีกลุมชุดดินท่ี 62 เปนกลุมชุดดินท่ีมีความลาดชันสูง 
หากปลูกมันสําปะหลังอาจเสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดิน เหมาะสําหรับการทําสวนปาหรือปลูก
ไมใชสอยโตเร็วมากกวา 

(4) ยางพารา ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ีปลูก 64,477 ไร พ้ืนท่ีปลูกยางพาราปลูกในกลุมชุดดิน
ในท่ีลุมเนื้อท่ีรวม 7,177 ไร หรือรอยละ 11.14 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด และอยูในกลุมชุดดินบนท่ีดอน
มีเนื้อท่ีรวม 56,825ไร หรือรอยละ 88.13 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด โดยกลุมชุดดินท่ีใชปลูกยางพารา
มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก กลุมชุดดินที่ 46 มากที่สุด เนื้อที่ 18,856 ไรหรือรอยละ 29.24 ของพ้ืนท่ี
ปลูกยางพารา รองลงมา ไดแก กลุมชุดดินท่ี 40 เนื้อท่ี 17,399 ไรหรือรอยละ 26.98 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 
และกลุมชุดดินท่ี 62 เนื้อท่ี 6,458 ไรหรือรอยละ 10.02 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพารา ซ่ึงกลุมชุดดินท่ี 40 และ 46 
เปนกลุมชุดดินท่ีเหมาะสําหรับปลูกยางพารา แตกลุมชุดดินท่ี 40 อาจมีขอจํากัดเนื่องจากอาจเปนดินกรดจัด
ควรปรับปรุงดินดวยปูน ขณะท่ีกลุมชุดดินท่ี 62 เปนกลุมชุดดินท่ีมีความลาดชันสูง อาจใชปลูกยางพาราได
แตควรมีการจัดการระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน การทําข้ันบันได หรือปลูกหญาแฝก เปนตน 

(5) ปาลมน้ํามัน ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อที่ปลูก 19,869 ไร พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันอยูใน
กลุมชุดดินในท่ีลุม รวมเนื้อท่ี 5,397 ไร หรือรอยละ 27.16 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด และอยูใน
กลุมชุดดินบนที่ดอน รวมเนื้อที่ 14,333 ไร หรือรอยละ 72.13 ของพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันทั้งหมด 
โดยกลุมชุดดินท่ีใชปลูกปาลมน้ํามันมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก กลุมชุดดินท่ี 62 เนื้อท่ี 4,652 ไร หรือรอยละ 
23.41 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน กลุมชุดดินท่ี 46 เนื้อท่ี 3,515 ไร หรือรอยละ 17.70 ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด 
และกลุมชุดดินท่ี 40 เนื้อท่ี 2,169 ไร หรือรอยละ 10.92 ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด กลุมชุดดินท่ี 62 เปนกลุมชุดดิน
ท่ีมีความลาดชันสูง และเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา อาจใชปลูกปาลมน้ํามันไดแตควรมีการจัดเตรียมแหลงน้ํา 
และจัดการระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน การทําข้ันบันได หรือปลูกหญาแฝก เปนตน ขณะท่ีกลุมชุดดินท่ี 40 
และ 46 เปนกลุมชุดดินท่ีเหมาะสําหรับปลูกปาลมน้ํามัน แตกลุมชุดดินท่ี 40 อาจมีขอจํากัดเนื่องจากอาจเปน
ดินกรดจัดควรปรับปรุงดินดวยปูน 

(6) ยูคาลิปตัส ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ีปลูก 291,470 ไร พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสอยูในกลุมชุดดิน
ในท่ีลุม รวมเนื้อท่ี 70,215 ไร หรือรอยละ 24.42 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัสท้ังหมด และอยูในกลุมชุดดินบนท่ีดอน 
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รวมเนื้อท่ี 217,449 ไร หรือรอยละ 74.60 ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด และ โดยกลุมชุดดินท่ีใชปลูกยูคาลิปตัส
มากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก กลุมชุดดินที่ 46 เนื้อที่ 93,845 ไร หรือรอยละ 32.20 ของพื้นที่ปลูก
ยูคาลิปตัสท้ังหมด กลุมชุดดินท่ี 62 เนื้อท่ี 38,252 ไร หรือรอยละ 13.12 ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด และกลุมชุดดินท่ี 40 
เนื้อท่ี 36,680 ไร หรือรอยละ 12.59 ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด ท้ัง 3 กลุมชุดดินเหมาะสําหรับปลูกยูคาลิปตัส 
แตกลุมชุดดินท่ี 40 อาจมีขอจํากัดเนื่องจากอาจเปนดินกรดจัดควรปรับปรุงดินดวยปูน และกลุมชุดดินท่ี 62 
เปนกลุมชุดดินที่มีความลาดชันสูง ควรมีการจัดการระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน การทําขั้นบันได หรือ
ปลูกหญาแฝก เปนตน 

(7) ไมผล ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ีปลูก 56,702 ไร พื้นที่สวนใหญอยูในกลุมชุดดินบนที่ดอน
ซ่ึงมีเนื้อท่ีรวม 45,564 ไร หรือรอยละ 80.37 ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด และปลูกในกลุมชุดดินในท่ีลุม ซึ่ง
มีเนื้อท่ีรวมประมาณ 9,712 ไร หรือรอยละ 17.13 ของพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมดโดยกลุมชุดดินที่ใชปลูกไมผล
มากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก กลุมชุดดินที่ 40 เนื้อที่ 18,417 ไร รอยละ 32.48 ของพื้นที่ปลูกไมผล
ทั้งหมด กลุมชุดดินท่ี 46 เนื้อท่ี 10,876 ไร หรือรอยละ 19.18 กลุมชุดดินท่ี 35 เนื้อท่ี 5,515 ไร หรือรอยละ 
9.73 ของพ้ืนท่ีปลูกไมผลท้ังหมด ท้ัง 3 กลุมชุดดินเหมาะสําหรับปลูกยูคาลิปตัส แตกลุมชุดดินท่ี 35 และ 40 
อาจมีขอจํากัดเนื่องจากอาจเปนดินกรดจัดควรปรับปรุงดินดวยปูน 

2) การใชท่ีดินในเขตชลประทาน  
จังหวัดปราจีนบุรี มีโครงการชลประทาน 11 โครงการ รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 496,930 ไร 

การใชท่ีดินสวนใหญใชเพ่ือเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 420,918 ไร หรือรอยละ 84.70 ของพ้ืนท่ีชลประทาน 
รองลงมาไดแก พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 42,773 ไร หรือรอยละ 8.61 ของพ้ืนท่ีชลประทาน พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 
19,113 ไร หรือรอยละ 3.84 ของพื้นที่ชลประทาน และพื้นที่เบ็ดเตล็ด 14,094 ไร หรือรอยละ 2.84 
ของพ้ืนท่ีชลประทาน สําหรับพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสวนใหญเปนนาขาว รวมเนื้อท่ี 306,112 ไร หรือรอยละ 
61.60 ของพ้ืนท่ีชลประทาน รองลงมาไดแก พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตน 8,035 ไร หรือรอยละ 1.62 ของพ้ืนท่ีชลประทาน 
และพ้ืนท่ีปลูกไมผล 5,116 ไร หรือรอยละ 1.03 ของพื้นที่ชลประทาน ซึ่งอาจมีผลตอการใชทรัพยากรน้ํา
ซ่ึงมีอยูอยางจํากัดโดยเฉพาะในฤดูแลง 

3) การประเมินการใชท่ีดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ พ.ศ. 2559 กับชั้นความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
เพ่ือพืชเศรษฐกิจ  

จากการนําแผนท่ีสภาพการใชที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 มาซอนทับกับ แผนท่ี
ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด ไดแก ขาว ออย มันสําปะหลัง 
ยางพารา และปาลมน้ํามัน พบวา 

(1) พ้ืนท่ีนาของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีเนื้อท่ี 630,947 ไร แบงเปน  
(1.1) พื้นที่นาราง มีเนื้อที่ 12,501 ไร หรือ หรือรอยละ 1.98 ของเนื้อที่นาทั้งหมด 

โดยอยูในเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวปานกลาง (S2) มากที่สุด เนื้อที่ 5,937 ไร หรือรอยละ 
0.94 ของเนื้อท่ีนาท้ังหมด รองลงมาไดแก เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวเล็กนอย (S3) 2,273 ไร 
หรือรอยละ 0.36 ของเนื้อท่ีนาท้ังหมด เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวสูง (S1) 2,095 ไร หรือรอยละ 
0.33 ของเนื้อท่ีนาท้ังหมด เขตไมเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว (N) 2,035 ไร หรือรอยละ 0.32 ของเนื้อท่ีนาท้ังหมด 
และอยูในเขตปา 161 ไรหรือรอยละ 0.03 ของเนื้อท่ีนาท้ังหมด ตามลําดับ จากผลการวิเคราะหเห็นไดวา
พ้ืนท่ีนาราง เนื้อท่ี 8,032 ไร หรือรอยละ 1.27 ของพ้ืนท่ีนาท้ังหมด เปนนารางท่ีอยูในเขตความเหมาะสม
สําหรับปลูกขาวสูงถึงปานกลาง ซ่ึงพ้ืนท่ีเหลานี้ควรไดรับการสนับสนุนใหกลับมาเพาะปลูกขาวตอไป  
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(1.2) พ้ืนท่ีนาท่ียังมีการเพาะปลูกมีเนื้อท่ี 618,446 ไร หรือรอยละ 98.02 ของเนื้อท่ีนาท้ังหมด 
โดยนาท่ียังมีการเพาะปลูกอยูในเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวสูง (S1) มากที่สุด มีเนื้อที่ 265,991 ไร 
หรือรอยละ 42.16 ของเนื้อท่ีนาท้ังหมด รองลงมาไดแก เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวปานกลาง (S2) 
เนื้อท่ี 199,238 ไร หรือรอยละ 31.58 ของเนื้อท่ีนาท้ังหมด เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวเล็กนอย (S3) 
100,023 ไร หรือรอยละ 15.85 ของเนื ้อที่นาทั้งหมด เขตไมเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว (N) 
47,223 ไร หรือรอยละ 7.48 ของเนื้อที่นาทั้งหมด และอยูในเขตปา (F) 5,971 ไร หรือรอยละ 0.95 
ของเนื้อท่ีนาท้ังหมด ซ่ึงจากผลการวิเคราะหเห็นไดวา พ้ืนท่ีนาท่ียังมีการเพาะปลูกของจังหวัดปราจีนบุรี 
ใน พ.ศ. 2559 อยูในเขตความเหมาะสมสูงถึงปานกลาง มีเนื้อที่รวม 465,229 ไร หรือรอยละ 73.74 
ของเนื้อท่ีนาท้ังหมด ซ่ึงพ้ืนท่ีนี้ควรมีการสงเสริมใหมีการเพาะปลูกขาวอยางตอเนื่อง และควรใหความรู
ดานการเพิ่มผลผลิตและการผลิตขาวอยางยั่งยืน ขณะที่พื้นที่นาที่ยังมีการเพาะปลูกอยูในเขต
ความเหมาะสมเล็กนอยและไมเหมาะสมมีเนื้อท่ีรวม 147,246 ไร หรือรอยละ 23.33 ของเนื้อท่ีนาท้ังหมด 
อาจทําใหไดผลผลิตต่ํา รัฐอาจเขาไปใหความรูดานการจัดการ หรือแนะนําในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เปน
การทําเกษตรกรรมชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา 

(2) พ้ืนท่ีปลูกออยของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีเนื้อท่ี 63,636 ไร โดยออยปลูกอยู
ในเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกออยเล็กนอย (S3) มากที่สุด มีเนื้อที่ 39,120 ไร หรือรอยละ 61.48 
ของพ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด รองลงมา ไดแก อยูในเขตไมเหมาะสมสําหรับการปลูกออย (N) เนื้อท่ี 13,015 ไร 
หรือรอยละ 20.45 ของพ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกออยปานกลาง (S2) เนื้อท่ี 
10,273 ไร หรือรอยละ 16.14 ของพ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกออยสูง (S1) เนื้อท่ี 
1,061 ไร หรือรอยละ 1.67 ของพ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด และอยูในเขตปา (F) 167 ไร หรือรอยละ 0.26 ของ
พ้ืนท่ีปลูกออยท้ังหมด ตามลําดับ จากผลการเคราะหพบวาพ้ืนท่ีปลูกออยของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 
อยูในเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกออยตํ่าหรือไมเหมาะสมสําหรับการปลูกออยมากถึง 52,135 ไร หรือ 
รอยละ 81.93 ซ่ึงเกษตรกรอาจตองใชปจจัยทางการเกษตรสูงเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงอาจมีตนทุนท่ี
สูงและไมคุมคาสําหรับการลงทุน 

(3) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังของจังหวัดปราจีนบุรี ป 2559 ซึ่งมีเนื ้อที่ 251,829 ไร 
โดยมันสําปะหลังปลูกอยูในเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลังเล็กนอย (S3) 114,296 ไร หรือ
รอยละ 45.39 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด รองลงมา ไดแก อยูในเขตไมเหมาะสมสําหรับการปลูก
มันสําปะหลัง (N) 62,833 ไร หรือรอยละ 24.95 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด เขตเหมาะสมสําหรับ
การปลูกมันสําปะหลังปานกลาง (S2) 51,222 ไร หรือรอยละ 20.34 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด 
เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลังสูง (S1) 7,563 ไร หรือรอยละ 3.00 ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง
ทั้งหมด และอยูในเขตปา 15,915 ไร หรือรอยละ 6.32 ของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังทั้งหมด ตามลําดับ 
จากผลการเคราะหพบวาพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 อยูในเขตเหมาะสม
สําหรับการปลูกมันสําปะหลังต่ําหรือไมเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลังมากถึง 177,129 ไร หรือ 
รอยละ 70.34 ซ่ึงเกษตรกรอาจตองใชปจจัยทางการเกษตรสูงเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงอาจมีตนทุนท่ีสูง
และไมคุมคาสําหรับการลงทุน 

(4) พ้ืนท่ีปลูกยางพาราของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีเนื้อท่ี 64,477 ไร โดยยางพารา
ปลูกอยูในเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพาราเล็กนอย (S3) มากท่ีสุด มีเนื้อท่ี 26,061 ไร หรือรอยละ 
40.42 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด รองลงมา ไดแก อยูในเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพาราสูง (S1) 
เนื้อที่ 14,887 ไร หรือรอยละ 23.09 ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมด เขตเหมาะสมสําหรับการปลูก
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ยางพาราปานกลาง (S2) 12,740 ไร หรือรอยละ 19.76 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด เขตไมเหมาะสม
สําหรับการปลูกยางพารา (N) 8,957 ไร หรือรอยละ 13.89 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท้ังหมด และอยูใน
เขตปา 1,832 ไร หรือรอยละ 2.84 ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมด จากผลการวิเคราะหพบวาพื้นท่ี
ปลูกยางพาราของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 อยูในเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพาราสูง และ
เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพาราปานกลาง เนื้อท่ีรวม 27,627 ไร หรือรอยละ 42.85 ของพื้นท่ี
ปลูกยางพาราทั้งหมด ซึ่งรัฐควรมีการสงเสริมใหปลูกยางพาราในพื้นที่นี้ตอไป พรอมทั้งใหคําแนะนํา
เก่ียวกับการจัดการสําหรับปลูกยางพาราท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เชน การปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยอินทรีย
เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน หรือการจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน การปลูกหญาแฝกเพื่อรักษา
ความชื ้นของดินและปองกันการชะลางพังทลายของดินเปนตน เพื่อใหเกิดการใชที่ดินอยางยั่งยืน 
ในขณะที่พื้นที่ปลูกยางพาราอยูในเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพาราเล็กนอย และเขตไมเหมาะสม
สําหรับการปลูกยางพารา เนื้อที่รวม 35,018 ไร หรือรอยละ 54.31 ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 
ซึ่งเกษตรกรอาจตองใชปจจัยทางการเกษตรสูงเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งอาจมีตนทุนที่สูงและ
ไมคุมคาสําหรับการลงทุน รัฐควรเขาไปใหความชวยเหลือโดยใหความรูเรื่องการการปลูกและจัดการดิน
อยางเหมาะสม หรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพื้นที่เปนการทําเกษตรกรรมชนิดอื่นท่ี
เหมาะสมกวา 

(5) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีเนื้อท่ี 19,869 ไร โดยปาลมน้ํามัน
ปลูกอยูในเขตไมเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามัน (N) มากที่สุด มีเนื้อที่ 12,939 ไร หรือรอยละ 
65.12 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด รองลงมาไดแก อยูในเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามันสูง 
(S1) 5,403 ไร หรือรอยละ 27.19 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามัน
ปานกลาง (S2) 458 ไร หรือรอยละ 2.31 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด เขตเหมาะสมสําหรับการปลูก
ปาลมน้ํามันเล็กนอย (S3) 359 ไร หรือรอยละ 1.81 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด และอยูในเขตปาไม 
710 ไร หรือรอยละ 3.57 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันท้ังหมด ซ่ึงจากผลการวิเคราะหพบวาปาลมน้ํามัน
สวนใหญปลูกอยูในเขตไมเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามันซ่ึงเกษตรกรอาจตองใชปจจัยทางการเกษตรสูง
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งอาจมีตนทุนที่สูงและไมคุมคาสําหรับการลงทุน รัฐควรเขาไปให
ความชวยเหลือโดยใหความรูเรื่องการการปลูกและจัดการดินอยางเหมาะสม หรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเปนการทําเกษตรกรรมชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา 

5.1.3 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ระหวาง พ.ศ. 2549 
พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 

เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรีไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาอยางตอเนื่อง จนกลายเปนหัวเมืองรอง
ในดานเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภูมิภาค ท้ังทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว ทําใหจังหวัดปราจีนบุรี
มีประเภทการใชท่ีดินท่ีหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ 

1) พื้นที่ชุมชนและสิ ่งปลูกสรางใน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 มีเนื ้อ ท่ี 
158,900 244,173 และ 272,984 ไร หรือรอยละ 5.37 8.20 และ 9.17 ของเนื้อที่จังหวัดตามลําดับ 
ซ่ึงเห็นไดวาพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งเมื่อคิดรอยละของ
การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางในแตละชวง พบวา 

(1) พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางชนิดอื่นๆ เชน ตัวเมืองและยานการคา หมูบาน สถานท่ี
ราชการและสถาบันตางๆ สถานีขนสง สถานที่พักผอนหยอนใจ เปนตน ใน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 
และ พ.ศ. 2559 มีเนื้อที่ 135,967 215,257 และ 236,737 ไร ตามลําดับ ซึ่งเมื่อคิดอัตราการ
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เปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางชนิดตางๆ พบวา พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางชนิดตางๆ 
ใน พ.ศ. 2556 มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 79,290 ไร หรือรอยละ 58.32 ของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางชนิด
ตางๆ ใน พ.ศ. 2549 และ ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 100,775 ไร หรือรอยละ 74.11 ของพื้นท่ี
ชุมชนและสิ่งปลูกสรางชนิดตางๆ ใน พ.ศ. 2549 จากการวิเคราะหโดยใชตาราง confusion matrix 
พบวาพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางชนิดตางๆ เปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่ตางๆ มากใน 3 ลําดับแรก 
ไดแก พ้ืนท่ีปลูกไมผล 73,482 ไร พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 9,341 ไร และพ้ืนท่ีนา 5,966 ไร  

(2) พื้นโรงงานชนิดตางๆ มีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน โดยพื้นที่โรงงานชนิดตางๆ 
ใน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 22,933 28,916 และ 36,247 ไร ตามลําดับ ซึ่งเมื่อคิด
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีโรงงานชนิดตางๆ พบวา พ้ืนโรงงานชนิดตางๆ ใน พ.ศ. 2556 มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 
5,944 ไร หรือรอยละ 26.09 ของพ้ืนท่ีโรงงานชนิดตางๆ ใน พ.ศ. 2549 และ ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 
13,314 ไร หรือรอยละ 58.06 ของพ้ืนท่ีโรงงานชนิดตางๆ ใน พ.ศ. 2549 จากการวิเคราะหโดยใชตาราง 
confusion matrix พบวาพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางชนิดตางๆ เปลี่ยนแปลงมาจากพ้ืนท่ีตางๆ มากใน 3 
ลําดับแรก ไดแก พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 4,040 ไร พ้ืนท่ีนา 2,708 ไร และพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 2,255 ไร 

2) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 
1,648,146 1,586,640 และ 1,566,464 ไร ตามลําดับ หรือรอยละ 55.37 53.31 และ 52.63 ของเนื้อท่ี
จังหวัดตามลําดับ ซึ่งเมื่อคิดรอยละของการลดลงของพื้นที่ ใน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 พบวามีการ
ลดลงเนื้อท่ี 61,506 ไร และ 81,682 ไร จากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่มีอยูเดิมใน พ.ศ. 2549 ตามลําดับ 
จากผลการวิเคราะหพบวา พ้ืนท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดปราจีนบุรีมีการลดลงอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตาม
ยังพบวาพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจบางชนิดเพ่ิมข้ึน เชน พ้ืนท่ีปลูกออย ยางพารา ปาลมน้ํามัน และ ยูคาลิปตัส 
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมบางประเภท และพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

(1) พ้ืนที่เกษตรอื่นๆ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกนอย เชน ไรราง ขาวโพด สัก และพืชสวน เปนตน 
ใน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 118,801 30,305 และ 33,593 ไร ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือคิด
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ พบวา พ้ืนเกษตรอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2556 มีเนื้อท่ีลดลง 88,496 ไร 
หรือลดลงรอยละ 74.49 ของพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2549 และ ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ีลดลง 85,208 ไร 
หรือหรือลดลงรอยละ 71.72 ของพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2549 จากการวิเคราะหโดยใชตาราง 
confusion matrix พบวา พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2549 มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชนชนิดอ่ืนๆ 
มากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 27,208 ไร พื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส 17,154 ไร และ 
พ้ืนท่ีปลูกออย 11,185 ไร นอกจากนี้ยังพบวา พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ เปลี่ยนแปลงไปเปน พ้ืนท่ีชุมชน สิ่งปลูกสราง 
และโรงงาน เนื้อท่ีรวม 10,352 ไร ขณะท่ีพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงมาจากการใช
ประโยชนชนิดอ่ืนมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 3,059 ไร พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 2,741 ไร 
และ พ้ืนท่ีปลูกไมผล 2,487 ไร 

(2) นาขาว ใน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 703,890 644,980 และ 
630,947 ไร ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือคิดอัตราการเปลี่ยนแปลงของนาขาว พบวา นาขาว ใน พ.ศ. 2556 มีเนื้อท่ี
ลดลง 58,910 ไร หรือลดลงรอยละ 8.37 ของนาขาว ใน พ.ศ. 2549 และ ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ีลดลง 
72,943 ไร หรือหรือลดลงรอยละ 10.36 ของนาขาว ใน พ.ศ. 2549 จากการวิเคราะหโดยใชตาราง 
confusion matrix พบวา นาขาว ใน พ.ศ. 2549 มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชนชนิดอ่ืนมาก
ใน 3 ลําดับแรก ไดแก พื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส 33,465 ไร พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 14,116 ไร และ 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 13,323 ไร นอกจากนี้ยังพบวา นาขาวเปลี่ยนแปลงไปเปน พ้ืนท่ีชุมชน สิ่งปลูกสราง และโรงงาน 
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เนื้อที่รวม 8,674 ไร ขณะที่นาขาว ใน พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงมาจากการใชประโยชนชนิดอื่น
มากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พื้นที่เกษตรอื่นๆ 12,357 ไร พื้นที่เบ็ดเตล็ด 11,451 ไร และ พื้นที่ปลูก
มันสําปะหลัง 8,034 ไร  

(3) พ้ืนท่ีปลูกออย ใน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 30,366 52,366 
และ 63,636 ไร ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือคิดการอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปลูกออย พบวา พ้ืนท่ีปลูกออย 
ใน พ.ศ. 2556 มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 22,000 ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 72.45 ของพ้ืนท่ีปลูกออย ใน พ.ศ. 2549 และ 
ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 33,270 ไร หรือหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 109.56 ของพ้ืนท่ีปลูกออย ใน พ.ศ. 2549 
จากการวิเคราะหโดยใชตาราง confusion matrix พบวา พ้ืนท่ีปลูกออย ใน พ.ศ. 2549 มีการเปลี่ยนแปลง
ไปเปนการใชประโยชนชนิดอื่นมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส 6,214 ไร พื้นที่ปลูก
มันสําปะหลัง 3,259 ไร  และ พื ้นที่ปลูกยางพารา 2,593 ไร นอกจากนี ้ย ังพบวา พื ้นที ่ปลูกออย
เปลี่ยนแปลงไปเปน พื้นที่ชุมชน สิ่งปลูกสราง และโรงงาน เนื้อที่รวม 233 ไร ขณะที่พื้นที่ปลูกออย 
ใน พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงมาจากการใชประโยชนชนิดอื่นมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พื้นที่ปลูก
มันสําปะหลัง 18,893 ไร พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 11,185 ไร และ พ้ืนท่ีนาขาว 7,061 ไร  

(4) พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง ใน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 314,477 
249,750 และ 251,829 ไร ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือคิดการอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 
พบวา พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง ใน พ.ศ. 2556 มีเนื้อท่ีลดลง 64,727 ไร หรือลดลงรอยละ 20.58 ของพ้ืนท่ีปลูก
มันสําปะหลัง ใน พ.ศ. 2549 และ ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ีลดลง 62,648 ไร หรือหรือลดลงรอยละ 19.92 
ของพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง ใน พ.ศ. 2549 จากการวิเคราะหโดยใชตาราง confusion matrix พบวา พ้ืนท่ีปลูก
มันสําปะหลัง ใน พ.ศ. 2549 มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชนชนิดอ่ืนมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก 
พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 63,336 ไร พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 28,639 ไร และ พ้ืนท่ีปลูกออย 18,893 ไร นอกจากนี้
ยังพบวา พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังเปลี่ยนแปลงไปเปน พื้นที่ชุมชน สิ่งปลูกสราง และโรงงาน เนื้อที่รวม 
7,676 ไร ขณะท่ีพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง ใน พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงมาจากการใชประโยชนชนิดอ่ืน
มากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พื้นที่เกษตรอื่นๆ 27,208 ไร พื้นที่เบ็ดเตล็ด 19,917 ไร และ พื้นที่ปลูก
ยูคาลิปตัส 16,571 ไร 

(5) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 46,521 
47,960 และ 47,947 ไร ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือคิดการอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืน  ๆเชน ไมยืนตนผสม 
สัก ไผปลูกเพ่ือการคา และ กฤษณา เปนตน พบวา พื้นที่ปลูกไมยืนตนอื่นๆ ใน พ.ศ. 2556 มีเนื้อที่เพ่ิมข้ึน 
1,439 ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.09 ของพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2549 และ ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี
เพ่ิมข้ึน 1,426 ไร หรือหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.07 ของพื้นที่ปลูกไมยืนตนอื่นๆ ใน พ.ศ. 2549 จากการ
วิเคราะหโดยใชตาราง confusion matrix พบวา พื้นที่ปลูกไมยืนตนอื่นๆ ใน พ.ศ. 2549 มีการ
เปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชนชนิดอ่ืนมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 5,708 ไร พื้นท่ี
ปลูกมันสําปะหลัง 4,780 ไร และ พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 4,284 ไร นอกจากนี้ยังพบวา พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 
เปลี่ยนแปลงไปเปน พ้ืนท่ีชุมชน สิ่งปลูกสราง และโรงงาน เนื้อท่ีรวม 1,451 ไร ขณะท่ีพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 
ใน พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงมาจากการใชประโยชนชนิดอ่ืนมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พ้ืนท่ีปลูกไมผล 
9,261 ไร พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 4,632 ไร และ พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 3,088 ไร 

(6) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา ใน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 4,284 54,611 
และ 64,477 ไร ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือคิดการอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปลูกยางพารา พบวา พ้ืนท่ีปลูกยางพารา 
ใน พ.ศ. 2556 มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 50,363 ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 1,185.57 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพารา ใน พ.ศ. 2549 
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และ ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 60,229 ไร หรือหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 1,417.82 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 
ใน พ.ศ. 2549 จากการวิเคราะหโดยใชตาราง confusion matrix พบวา พ้ืนท่ีปลูกยางพารา ใน พ.ศ. 2549 
มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชนชนิดอ่ืนมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 391 ไร 
พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 232 ไร และ พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 71 ไร ขณะท่ีพ้ืนท่ีปลูกยางพารา ใน พ.ศ. 2559 
มีการเปลี่ยนแปลงมาจากการใชประโยชนชนิดอ่ืนมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 
28,639 ไร พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 7,797 ไร และ พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 5,955 ไร 

(7) พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน ใน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 376 15,351 
และ 19,669 ไร ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือคิดอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน พบวา พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 
ใน พ.ศ. 2556 มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 14,975 ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 3,982.71 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน ใน พ.ศ. 2549 
และ ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 19,293 ไร หรือหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 5,131.12 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 
ใน พ.ศ. 2549 จากการวิเคราะหโดยใชตาราง confusion matrix พบวา พ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน ใน พ.ศ. 2549 
มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชนชนิดอ่ืนมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พ้ืนท่ีปลูกออย 71 ไร นาขาว 1 ไร 
และ พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 1 ไร ขณะท่ีพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน ใน พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงมาจาก
การใชประโยชนชนิดอ่ืนมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 4,774 ไร พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 4,127 ไร 
และ นาขาว 2,688 ไร  

(8) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส ใน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 175,275 
311,258 และ 291,162 ไร ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือคิดอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส พบวา 
พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส ใน พ.ศ. 2556 มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 135,983 ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 77.58 ของพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 
ใน พ.ศ. 2549 และ ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 115,887 ไร หรือหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 66.12 ของพ้ืนท่ี
ปลูกยูคาลิปตัส ใน พ.ศ. 2549 จากการวิเคราะหโดยใชตาราง confusion matrix พบวา พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 
ใน พ.ศ. 2549 มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชนชนิดอื่นมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พื้นที่ปลูก
มันสําปะหลัง 16,571 ไร พื้นที่ปลูกยางพารา 7,797 ไร และ พื้นที่ปลูกออย 5,822 ไร นอกจากนี้
ยังพบวา พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ เปลี่ยนแปลงไปเปน พ้ืนท่ีชุมชน สิ่งปลูกสราง และโรงงาน เนื้อท่ีรวม 
3,539 ไร ขณะท่ีพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส ใน พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงมาจากการใชประโยชนชนิดอ่ืนมาก
ใน 3 ลําดับแรก ไดแก พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 63,336 ไร พ้ืนท่ีนาขาว 33,465 ไร และ พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 
22,664 ไร 

(9) พ้ืนท่ีปลูกไมผล ใน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 165,967 76,257 
และ 56,702 ไร ตามลําดับ ซึ่งเมื่อคิดอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปลูกไมผล พบวา พื้นที่ปลูกไมผล 
ใน พ.ศ. 2556 มีเนื้อท่ีลดลง 89,710 ไร หรือลดลงรอยละ 54.05 ของพ้ืนท่ีปลูกไมผล ใน พ.ศ. 2549 และ 
ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ีลดลง 109,265 ไร หรือลดลงรอยละ 65.84 ของพื้นที่ปลูกไมผล ใน พ.ศ. 2549 
จากการวิเคราะหโดยใชตาราง confusion matrix พบวา พ้ืนท่ีปลูกไมผล ใน พ.ศ. 2549 มีการเปลี่ยนแปลง
ไปเปนการใชประโยชนชนิดอ่ืนมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางอื่นๆ 73,482 ไร 
พ้ืนท่ีปลูกเบ็ดเตล็ด 14,607 ไร และ พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 9,593 ไร ขณะท่ีพ้ืนที่ปลูกไมผล ใน พ.ศ. 2559 
มีการเปลี่ยนแปลงมาจากการใชประโยชนชนิดอ่ืนมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 3,894 ไร 
พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนอ่ืนๆ 3,371 ไร และ พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 2,986 ไร 

(10) พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ี 88,225 
103,802 และ 106,502 ไร ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือคิดอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พบวา พ้ืนท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใน พ.ศ. 2556 มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 15,577 ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 17.66 ของพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว
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น้ํา ใน พ.ศ. 2549 และ ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 18,277 ไร หรือหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 20.72 ของพ้ืนท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใน พ.ศ. 2549 จากการวิเคราะหโดยใชตาราง confusion matrix พบวา พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ใน พ.ศ. 2549 มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชนชนิดอ่ืนมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พื้นที่เบ็ดเตล็ด 
150 ไร พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 102 ไร และ พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ 19 ไร ขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใน พ.ศ. 2559 
มีการเปลี่ยนแปลงมาจากการใชประโยชนชนิดอ่ืนมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก นาขาว 15,079 ไร พ้ืนท่ีปลูกไมผล 
2,179 ไร และ พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 1,274 ไร  

3) พ้ืนท่ีปาไมของปราจีนบุรีมีแนวโนมลดลง โดยพ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 
ปาไมมีเนื้อท่ี 899,142 880,814 และ 878,364 ไร ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือคิดอัตราการลดลงของพ้ืนท่ีพบวาพ้ืนท่ี
ปาไมของจังหวัดปราจีนบุรีมีการลดลงอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2556 พ้ืนท่ีปาไมมีเนื้อท่ีลดลง 18,328 ไร 
หรือลดลงรอยละ 2.04 ของพ้ืนท่ีปาไม ใน พ.ศ. 2549 และ ใน พ.ศ. 2559 มีเนื้อท่ีลดลง 20,778 ไร หรือลดลง
รอยละ 2.31 ของพ้ืนท่ีปาไม ใน พ.ศ. 2549 จากการวิเคราะหโดยใชตาราง confusion matrix พบวา พ้ืนท่ีปาไม 
ใน พ.ศ. 2549 มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนการใชประโยชนชนิดอ่ืนมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 
10,801 ไร พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 3,212 ไร และ พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 2,942 ไร ขณะท่ีพ้ืนท่ีปาไม ใน พ.ศ. 2559 
มีการเปลี่ยนแปลงมาจากการใชประโยชนชนิดอ่ืนมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 1,851 ไร 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 338 ไร และ พ้ืนท่ีปลูกไมผล 75 ไร 

4) พ้ืนท่ีแหลงน้ําของปราจีนบุรีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยพ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 
พื้นที่แหลงน้ํามีเนื้อท่ี 46,862 67,940 และ 79,287 ไร ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือคิดรอยละของการเพิ่มขึ้นของ
พ้ืนท่ีพบวาพ้ืนท่ีแหลงน้ําของจังหวัดปราจีนบุรีมีการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2556 พื้นที่แหลงน้ํา
มีเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน 21,078 ไร หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 44.98 ของพ้ืนท่ีแหลงน้ํา ใน พ.ศ. 2549 และ ใน พ.ศ. 2559 
มีเนื้อท่ีเพิ่มขึ้น 32,425 ไร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 69.19 ของพื้นที่แหลงน้ํา ใน พ.ศ. 2549 จากการวิเคราะห
โดยใชตาราง confusion matrix พบวา พื้นที่แหลงน้ํา ใน พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงมาจาก
การใชประโยชนชนิดอื่นมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พื้นที่ปาไม 10,801 ไร นาขาว 9,136 ไร และ 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 3,320 ไร  

5) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดของปราจีนบุรีมีแนวโนมลดลง โดยพ.ศ. 2549 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559 
พื้นที่เบ็ดเตล็ดมีเนื้อที่ 223,426 196,909 และ 179,377 ไร ตามลําดับ ซึ่งเมื่อคิดอัตราการลดลงของ
พื้นที่พบวาพื้นที่เบ็ดเตล็ดของจังหวัดปราจีนบุรีมีการลดลงอยางตอเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2556 พื้นท่ี
เบ็ดเตล็ดมีเนื้อท่ีลดลง 26,517 ไร หรือลดลงรอยละ 11.87 ของพ้ืนท่ีเบด็เตล็ด ใน พ.ศ. 2549 และ ใน พ.ศ. 2559 
มีเนื้อที่ลดลง 44,049 ไร หรือลดลงรอยละ 19.72 ของพื้นที่เบ็ดเตล็ด ใน พ.ศ. 2549 จากการวิเคราะห
โดยใชตาราง confusion matrix พบวา พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด ใน พ.ศ. 2549 มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนการใช
ประโยชนชนิดอื่นมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส 22,664 ไร พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 
19,917 ไร และ นาขาว 11,451 ไร นอกจากนี้ยังพบวา พื้นที่เบ็ดเตล็ดเปลี่ยนแปลงไปเปน พื้นที่ชุมชน 
สิ ่งปลูกสราง  และโรงงาน เนื ้อ ที่รวม 6 ,382 ไร ขณะที่พื ้นที ่เบ็ดเตล็ด ใน พ.ศ.  2559 มีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากการใชประโยชนชนิดอ่ืนมากใน 3 ลําดับแรก ไดแก พ้ืนท่ีปลูกไมผล 14,607 ไร นาขาว 
13,323 ไร และ พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 7,651 ไร 

 

 

 

 



172 
 
 

5.2 ขอเสนอแนะ 
1. การใชท่ีดินเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรีบางสวนยังไมเหมาะสมตาม

ศักยภาพของพ้ืนท่ี เชน การทํานาในกลุมชุดดินบนพ้ืนท่ีดอน โดยเฉพาะกลุมชุดดินท่ี 62 ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีลาดชัน 
ทําใหเสี่ยงตอการขาดน้ําและการชะลางพังทลายของดิน หรือการปลูกพืชในกลุมชุดดินท่ีมีขอจํากัดทางดาน
ความอุดมสมบูรณของดิน หรือคุณสมบัติทางเคมีของดิน เปนตน ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐควรใหความชวยเหลือ 
หรือใหคําแนะนําตอเกษตรกร เชน การพัฒนาแหลงน้ําบนพ้ืนท่ีดอน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถมีน้ําใชเพ่ือ
ปลูกขาวเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญปลูกขาวไวบริโภคเองในครัวเรือนถึงแมจะทราบวาการปลูกขาวบนพ้ืนท่ี
ท่ีไมเหมาะสมนั้นใหผลผลิตต่ํา นอกจากนี้รัฐอาจใหความรูเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีจากพืชท่ีไมมีความเหมาะสม
สําหรับพ้ืนท่ีนั้น เปนการปลูกพืชชนิดอ่ืน หรือทําเกษตรกรรมชนิดอ่ืน เชน การทําปศุสัตวในพ้ืนท่ีท่ีดินขาด
ความอุดมสมบูรณ หรือทําประมงในพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซาก เปนตน  

2. พ้ืนท่ีในเขตชลประทานของจังหวัดปราจีนบุรีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และสวนใหญ
เปนพ้ืนท่ีปลูกขาวและสวนผลไม ซ่ึงเจาหนาท่ีควรจัดสรรน้ําและใหคําแนะนําการใชน้ําอยางเหมาะสม
โดยเฉพาะในหนาแลง เชน การรณรงคลดการปลูกขาวนาปรัง เนื่องจากขาวใชน้ําปริมาณมากในการ
เพาะปลูก หากปลูกในปริมาณมากอาจมีผลกระทบตอพืชชนิดอ่ืน เชนไมยืนตน หรือไมผล การสงเสริมพืชใช
น้ํานอยทดแทนการปลูกขาวนาปรัง เปนตน การนอกจากนี้ยังพบวาในเขตชลประทานบางสวนเปนพ้ืนท่ี
ชุมชนและสิ่งปลูกสรางซึ่งรัฐควรมีการจํากัดการขยายตัวของพื้นที่เหลานี้เนื ่องจากอาจทําใหพื้นท่ี
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ีชลประทานลดลง หรือการใชน้ําในกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากเพ่ือการเกษตรกรรม
มากเกินไป 

3. รัฐควรกําหนดเขตพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning) ของจังหวัดปราจีนบุรี โดยพิจารณา
ตามชั้นความเหมาะสมท่ีกรมพัฒนาท่ีดินดําเนินการแลว เชน ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา และปาลมน้ํามัน 
ซ่ึงจากผลการวิเคราะห พบวา พืชเศรษฐกิจดังกลาวมีพ้ืนท่ีบางสวนปลูกอยูในเขตท่ีมีความเหมาะสมสูงหรือ
เหมาะสมปานกลางอยูแลว รัฐควรสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเหลานี้ในพ้ืนท่ีดังกลาว พรอมท้ังให
คําแนะนําในการปลูกพืชเพ่ือการเพาะปลูกท่ียั่งยืน เชน มาตรการอนุรักษดินและน้ํา เปนตน นอกจากนี้ยัง
พบวาพืชบางชนิดมีการปลูกอยูในเขตความเหมาะสมเล็กนอย หรือความเหมาะสมต่ํา ซ่ึงรัฐควรใหคําแนะนํา
ในการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเปนการปลูกพืช หรือเกษตรกรรมชนิดอ่ืน เชน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หรือ ปศุสัตว 
เปนตน แตอยางไรก็ตามกรณีท่ีเกษตรกรไมตองการปรับเปลี่ยน เชน การปลูกขาวเพ่ือบริโภค รัฐควรให
คําแนะนําเก่ียวกับการจัดการพ้ืนท่ี เชน การใสปุยอินทรียเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินเพ่ือใหสามารถใชท่ีดินได
อยางยั่งยืนและเพ่ิมผลผลิต  

4. พ้ืนท่ีการเกษตรบางชนิดท่ีมีแนวโนมลดลง เชน ขาวและไมผล ซ่ึงจังหวัดปราจีนมีความสําคัญใน
การปลูกพืชอาหารและเปนแหลงผลิตผลิตภัณฑเกษตรท่ีมีคุณภาพสูง เปนแหลงผลิตขาวและไมผลชื่อดังของ
ประเทศ รัฐควรเขามาดูแลพ้ืนท่ีเหลานี้โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสําหรับปลูกขาว และไมผลสูง 
หรือความเหมาะสมปานกลาง เพ่ือปองกันการนําไปใชในกิจกรรมอ่ืน  ๆเชน โรงงานอุตสาหกรรม หรือรีสอรท เปนตน  

5. พ้ืนท่ีปาไมของจังหวัดปราจีนบุรีมีแนวโนมลดลง รัฐควรเขาไปดูแลพ้ืนท่ีเหลานี้และมี
มาตรการตอการบุกรุกเขตปาไมอยางจริงจัง เนื่องจากยังพบวามีประชากรบุกรุกเขตปาสงวนเพ่ือเขาไปอยู
อาศัยและทํากิน ซ่ึงเห็นไดวาการเพ่ิมอัตราการผลิตสวนใหญเกิดจากการเพ่ิมปริมาณเนื่องจากการขยายพื้นท่ี
ปลูกมากกวาการสงเสริมใหเกษตรกรเพิ่มผลผลิตจากการจัดการที่ดี ซึ ่งรัฐควรมีการแนะนําและ
สงเสริมใหประชาชนใชพ้ืนท่ีตามศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยใช Agri-Map ชวยในการตัดสินใจ สงเสริมใหเกษตรกรมี
การปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือลดปริมาณการใชสารเคมีและปุยเคมี  เพ่ือลดการบุกรุกปาเพ่ือขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก  
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5.3 ประโยชนที่ไดรับ 
1) การไดรับประโยชนของหนวยงานภาครฐั  
   1.1)  ไดขอมูลและแผนท่ีสภาพการใชท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรีท่ีเปนปจจุบัน ท้ังในรูปของสิ่งพิมพ 

และขอมูลดิจิตอล ทําใหหนวยงานท้ังภาครัฐสามารถรับรูสถานการณการใชท่ีดินท่ีเปนอยูในปจจุบัน  
   1.2) รัฐสามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชในการวางแผนการใชท่ีดิน เชน การวางผังเมือง การกําหนดเขต

การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในจังหวัดปราจีนบุรี และการวางแผนปองกันกรณีสินคาเกษตรลนตลาดทํา
ใหสินคาราคาตกต่ํา เชน ออย มันสําปะหลัง และยางพารา เปนตน การปองกันการตัดไมทําลายปา 
เนื่องจากแผนที่การใชที่ดินสามารถใชในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมวาบริเวณใดที่เกิด
การบุกรุกทําใหเจาหนาท่ีเขาไปปราบปรามไดทันทวงที นอกจากนี้รัฐและเอกชนสามารถรวมมือกันงดรับ
ซ้ือวัตถุดิบ เชน มันสําปะหลัง หรือขาวโพดในพ้ืนท่ีปลูกท่ีบุกรุกปาไม เปนตน  

1.3) รัฐสามารถนําฐานขอมูลเหลานี้ไปใชในการวางแผนรับมือและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เชน ภัยแลง น้ําทวม หรือการระบาดของโรคและแมลง เปนตน โดยรัฐสามารถรับรูถึงพ้ืนท่ีท่ีแนนอนสําหรับ
การวางแผนรับมือและบรรเทาภัยพิบัติ เชน กรณีเกิดภัยแลงรัฐอาจมีมาตรการจํากัดพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีใชน้ํา
มาก และใหปรับเปลี่ยนเปนพืชใชน้ํานอยแทน เชน การลดการทํานาหากพบวาในปนั้นๆ มีแนวโนมท่ีจะเกิด
ภัยแลง เปนตน 

1.4) รัฐทราบถึงสถานการณการใชท่ีดินของปจจุบันวาตรงตามศักยภาพของพ้ืนท่ีหรือไม ทําให
สามารถใหคําแนะนําหรือใหความรูแกประชาชนไดอยางถูกตอง เชน การปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตท่ีมีความ
เหมาะสมสูง รัฐอาจใหคําแนะนําหรือสนับสนุนปจจัยการผลลิตเพ่ือใหพ้ืนท่ีนั้นคงความอุดมสมบูรณเหมาะท่ีจะ
ปลูกพืชตอไป  

1.5) รัฐสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินจากอดีตถึงปจจุบันจนกระท่ังทราบถึงแนวโนม
การใชท่ีดินของจังหวัดในอนาคต ทําใหสามารถรับมือตอสถานการณท่ีจะเปลี่ยนแปลงไป เชน การขยายพ้ืนท่ี
ชุมชนและสิ่งปลูกสราง โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหรรมของจังหวัดปราจีนบุรี รัฐอาจใชในการวางแผนดาน
สิ่งแวดลอม เชน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา หรือความแออัดของชุมชน เปนตน นอกจากนี้เนื่องจาก
พ้ืนท่ีของจังหวัดจํากัดการขยายตัวของชุมชนและสิ่งปลูกสรางอาจเปนสาเหตุให พ้ืนท่ีท่ีเหมาะกับการเกษตร 
หรือปาไมสูญหายไป รัฐอาจตองมีมาตรการเพ่ือปองกันการสูญเสียของพ้ืนท่ีเหลานี้ 

2) การไดรับประโยชนของหนวยงานภาคเอกชน 
2.1) เอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรทราบถึงสถานการณการใชประโยชนท่ีดินตั้งแต

ในอดีตจนถึงปจจุบันทําใหทราบการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินในพ้ืนท่ี เชน การเปลี่ยนแปลงจากปาไมหรือ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมเปนพ้ืนท่ีอยูอาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบในอนาคตสงผลใหพื้นท่ี
ที่มีความอุดมสมบูรณลดลง เปนตน ขอมูลเหลานี้อาจชวยใหเอกชนและเกษตรกรตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลงในแงลบ และมีสวนรวมในการอนุรักษพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณสูงเพ่ือใหคงเปนปาไมหรือ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมชั้นดีตอไป 

2.2) เกษตรกรทราบสถานการณการใชประโยชนท่ีดินของตนเอง และสามารถประเมิน
ความเหมาะสมการใชประโยชนท่ีดินของตนเองวาตรงตามศักยภาพของพ้ืนท่ีหรือไม เชน ความเหมาะสม
ทางดานดิน การชลประทาน และ ความเหมาะสมตอการปลูกพืชเศรษฐกิจ เปนตน ซ่ึงจะเปนสวนชวย
เกษตรกรในการตัดสินใจเลือกพืชเพ่ือปลูกในพ้ืนท่ี และการจัดการการเพาะปลูก เปนตน เชน ในกรณี
เกษตรกรทราบวาพ้ืนท่ีปลูกขาวอยูในกลุมชุดดินบนท่ีดอนซ่ึงไมเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว เกษตรกรอาจ
เปลี่ยนพืชปลูกหรือเปลี่ยนเปนการทําเกษตรกรรมชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสมมากกวา เชน เปลี่ยนเปนการปลูกออย 
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หรือการทําปศุสัตว เปนตน หรือกรณีท่ีเกษตรทราบวาพ้ืนท่ีปลูกขาวอยูในกลุมชุดดินในท่ีลุมแตมีขอจํากัด
เก่ียวกับเคมีดิน เชน ดินเปนกรดเกษตรอาจตองทําการปรับปรุงดินโดยใชวัสดุปูนทางการเกษตรกอนปลูก
ขาว หรือหากดินมีอินทรียวัตถุต่ําอาจตองปรับปรุงดินโดยใชปุยพืชสด เปนตน 

  2.3) เอกชนทราบถึงปริมาณการใชพ้ืนท่ีแตละประเภทของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งทําให
สามารถนําไปชวยในการตัดสินใจตางๆ เชน การประเมินราคาที่ดิน การเขาไปติดตอรับซื้อสินคาเกษตร         
การคาดการณปริมาณสินคาเกษตร เปนตน 
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ภาคผนวก 
ตารางผนวกท่ี 1 การจําแนกใชการประโยชนท่ีดิน (Land Use Classification) 
ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

U U1 ตัวเมืองและยาน
การคา  

U101  ตัวเมืองและยานการคา City, Town, Commercial 

พ้ืนที่ชุมชนและ   City, Town, 
Commercial  

      

สิ่งปลูกสราง           

Urban and  U2 หมูบาน U200 หมูบาน/ที่ดินจัดสรรราง Abandoned village 

built-up land   Village U201       หมูบานบนพื้นราบ Village 

      U202 หมูบานชาวไทยภูเขา   Hill tribe village 

      U203 หมูบานชาวเล Moken village 

  U3 สถานที่ราชการ  U300 สถานที่ราชการ  Abandoned institutional land 

    และสถาบันตาง ๆ           และสถาบันตาง ๆ ราง   

    Institutional land  U301 สถานที่ราชการ  Institutional land 

        และสถาบันตาง ๆ   

  U4 สถานีคมนาคม  U400 สถานีคมนาคมราง Abandoned communication and 
utility 

    Communication 
and utility 

U401 สนามบิน Airport 

      U402  สถานีรถไฟ   Railway station 

      U403 สถานีขนสง   Bus station 

      U404  ทาเรือ Harbor 

      U405 ถนน Road 

      *U406 ทางรถไฟ Railway  

  U5 พ้ืนที่อุตสาหกรรม U500 พื้นที่อุตสาหกรรมราง  Abandoned industrial land 

    Industrial land U501 นิคมอุตสาหกรรม  Industrial estate 

             U502 โรงงานอุตสาหกรรม   Factory 

      U503 ลานตากและแหลงรับซ้ือทาง Agricultural product trading 
center 

        การเกษตร   

  U6 สิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ  U600 สถานที่ราง  Abandoned area 

    Other built-up 
land 

U601 สถานที่พักผอนหยอนใจ  Recreation area 

      U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส Resort, Hotel, Guesthouse 

      U603 สุสาน ปาชา   Cemetery 

      U604 ศูนยอพยพ   Refugee camp 

      U605 สถานีบริการน้ํามัน  Gasoline Station 

  U7 สนามกอลฟ U700 สนามกอลฟราง Abandoned golf course 

    Golf course U701 สนามกอลฟ Golf course 
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ตารางผนวกท่ี 1 การจําแนกใชการประโยชนท่ีดิน (Land Use Classification) (ตอ) 
ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

A      A1 พ้ืนที่นา A100 นาราง    Abandoned paddy field 

พ้ืนที่เกษตรกรรม   Paddy field A101  นาขาว Active paddy field 

Agricultural 
land 
  

A2 พืชไร A200  ไรราง   Abandoned field crop 

  Field crop A201    พืชไรผสม   Mixed field crop 

      A202     ขาวโพด  Corn 

      A203     ออย  Sugarcane 

      A204     มันสําปะหลัง   Cassava 

      A205     สับปะรด   Pineapple 

      A206     ยาสูบ  Tobacco 

      A207    ฝาย   Cotton 

      A208     ถั่วเขียว   Mungbean 

      A209    ถั่วเหลือง    Soybean 

      A210     ถั่วลิสง   Peanut 

      A211     ปอแกว ปอกระเจา  Kenaf, Jute 

      A212     ถั่วดํา ถั่วแดง  Black bean, Red bean 

      A213     ขาวฟาง   Sorghum 

      A214     ละหุง   Castor bean 

      A215     งา    Sesame 

      A216     ขาวไร   Upland rice 

      A217     มันฝร่ัง   Potato 

      A218     มันแกว    Jam potato 

      A219     มันเทศ   Sweet potato 

      A220     แตงโม   Watermelon 

      A221     ลูกเดือย   Millet 

      A222     ขิง            Ginger   

      A223     กะหลํ่าปลี  Cabbage 

      A224     มะเขือเทศ  Tomato 

      A225    วานหางจระเข   Aloe vera 

      A226    ปานศรนารายณ   Agave 

      A227    ปอสา   Paper mulberry 

      A228    ทานตะวัน  Sunflower 

      A229     พริก   Chili 

      A230     ขาวสาลี   Wheat 

      A231   ขาวบารเลย   Barley 
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ตารางผนวกท่ี 1 การจําแนกใชการประโยชนท่ีดิน (Land Use Classification) (ตอ) 
ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

   A232     ขาวไรย   Rye 

      A233    ฝน   Opium 

      A234    กัญชา กัญชง  Marihuana, Hemp 

      A235     กระเจี๊ยบแดง   Roselle 

      A236     เผือก  Taro 

  A3 ไมยืนตน  A300 ไมยืนตนราง/เส่ือมโทรม Abandoned perennial 

    Perennial crop A301 ไมยืนตนผสม   Mixed perennial 

      A302      ยางพารา   Para rubber 

      A303      ปาลมน้ํามัน   Oil palm 

      A304      ยูคาลิปตัส   Eucalyptus 

      A305      สัก   Teak 

      A306      สะเดา   Magosa 

      A307      สนประดิพัทธ  Casuarina 

      A308      กระถิน Acacia 

      A309      ประดู   Padauk 

      A310      ซอ   Gmelina sp. 

      A311      ไมชายเลน   Mangrove 

      A312     กาแฟ   Coffee 

      A313      ชา   Tea 

      A314     หมอน   Mulberry 

      A315     ไผปลูกเพื่อการคา Bamboo 

      A316     นุน   Kapok 

      A317      หมาก   Betel palm 

      A318      จามจุรี   Rain tree 

      A319      ตีนเปด  White cheesewood 

      A320       เปลา  Croton sp. 

      A321       ยมหอม มะฮอกกานี Indian mahogany, Broad leaf  
mahogany 

      A322        กฤษณา  Eagle wood 

      A323 ตะก ู Bur-flower tree 

  A4  ไมผล   A400 ไมผลราง/เส่ือมโทรม Abandoned orchard 

    Orchard A401      ไมผลผสม   Mixed orchard 

      A402      สม   Orange 

      A403      ทุเรียน   Durian 

      A404     เงาะ   Rambutan 
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ตารางผนวกท่ี 1 การจําแนกใชการประโยชนท่ีดิน (Land Use Classification) (ตอ) 
ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

   A405      มะพราว    Coconut 

   A406      ล้ินจี ่  Litchi 

      A407      มะมวง   Mango 

      A408    มะมวงหิมพานต   Cashew 

      A409    พุทรา   Jujube 

      A410     นอยหนา   Custard apple 

      A411     กลวย   Banana 

      A412     มะขาม   Tamarind 

      A413    ลําไย    Longan 

      A414    ฝร่ัง   Guava 

      A415     มะละกอ  Papaya 

      A416     ขนุน   Jack fruit 

      A417      กระทอน   Santol 

      A418      ชมพู   Rose apple 

      A419     มังคุด   Mangosteen 

      A420     ลางสาด ลองกอง  Langsat 

      A421      ระกํา สละ   Rakum, Sala  

      A422      มะนาว   Lime 

      A423     ไมผลเมืองหนาว  Sub-tropical fruit 

      A424      มะขามเทศ  Manila tamarind 

      A425     มะกอกน้าํ มะกอกฝร่ัง Elaeocarpaceae 

      A426     แกวมังกร   Dragon fruit 

      A427 สมโอ Pomelo 

      A428 ละมุด Sapodilla 

      A429 มะปราง มะยงชิด Plummango 

      A430 มะไฟ ละไม Burmese grape 

      A431 ทับทิม Pomegranate 

  A5 พืชสวน    A500 พืชสวนราง/เส่ือมโทรม Abandoned horticulture 

    Horticulture A501     พืชสวนผสม   Mixed horticulture 

      A502     พืชผัก   Truck crop 

      A503      ไมดอก ไมประดับ Floricultural/Ornamental plant 

      A504      องุน   Grapevine 

      A505      พริกไทย   Pepper 

      A506     สตรอเบอร่ี   Strawberry 
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ตารางผนวกท่ี 1 การจําแนกใชการประโยชนท่ีดิน (Land Use Classification) (ตอ) 
ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

   A507     เสาวรส  Passion fruit 

   A508     แรสเบอร่ี   Raspberry 

   A509      พืชสมุนไพร   Herbs 

   A510      นาหญา   Grass plantation 

      A511      หวาย   Rattan  

      A512 แคนตาลูป Cantaloupe 

      A513 กระเจี๊ยบเขยีว Okra 

      A514 หนอไมฝร่ัง Asparagus 

      A515 เห็ด Mushroom 

  A6 ไรหมุนเวียน A600     ไรหมุนเวียนราง   Bush fallow 

    Shifting cultivation A601    พืชไรผสม(ไรหมุนเวียน)  Mixed field crop(Shifting 
cultivation) 

      A602     ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) Corn(Shifting cultivation) 

      A603     ออย(ไรหมุนเวียน) Sugarcane(Shifting cultivation) 

      A604     มันสําปะหลัง(ไรหมุนเวียน)    Cassava(Shifting cultivation) 

      A605     สับปะรด(ไรหมุนเวียน)   Pineapple(Shifting cultivation) 

      A606     ยาสูบ(ไรหมุนเวียน)   Tobacco(Shifting cultivation) 

      A607    ฝาย(ไรหมุนเวียน)   Cotton(Shifting cultivation) 

      A608     ถั่วเขียว(ไรหมุนเวียน)     Mungbean(Shifting cultivation) 

      A609    ถั่วเหลือง(ไรหมุนเวียน)      Soybean(Shifting cultivation) 

      A610     ถั่วลิสง(ไรหมุนเวียน)    Peanut(Shifting cultivation) 

      A611     ปอแกว ปอกระเจา(ไรหมุนเวยีน) Kenaf, Jute(Shifting cultivation) 

      A612     ถั่วดํา ถั่วแดง(ไรหมุนเวียน)   Black bean, Red bean(Shifting 
cultivation) 

      A613     ขาวฟาง(ไรหมุนเวียน)     Sorghum(Shifting cultivation) 

      A614     ละหุง(ไรหมุนเวียน)     Castor bean(Shifting cultivation) 

      A615     งา(ไรหมุนเวียน)      Sesame(Shifting cultivation) 

      A616     ขาวไร(ไรหมุนเวียน)     Upland rice(Shifting cultivation) 

      A617     มันฝร่ัง(ไรหมุนเวียน)     Potato(Shifting cultivation) 

      A618     มันแกว(ไรหมุนเวยีน)      Jam potato(Shifting cultivation) 

      A619     มันเทศ(ไรหมุนเวียน)     Sweet potato(Shifting 
cultivation) 

      A620     แตงโม(ไรหมุนเวียน)     Watermelon(Shifting cultivation) 

      A621     ลูกเดือย(ไรหมุนเวียน)     Millet(Shifting cultivation) 

      A622     ขิง(ไรหมุนเวียน)              Ginger(Shifting cultivation) 

      A623     กะหลํ่าปลี(ไรหมุนเวยีน)   Cabbage(Shifting cultivation) 
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ตารางผนวกท่ี 1 การจําแนกใชการประโยชนท่ีดิน (Land Use Classification) (ตอ) 
ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

   A624     มะเขือเทศ(ไรหมุนเวียน)    Tomato(Shifting cultivation) 

   A625    วานหางจระเข(ไรหมุนเวียน)     Aloe vera(Shifting cultivation) 

   A626    ปานศรนารายณ(ไรหมุนเวียน)     Agave(Shifting cultivation) 

   A627    ปอสา(ไรหมุนเวียน)    Paper mulberry(Shifting 
cultivation) 

   A628    ทานตะวัน(ไรหมุนเวียน)    Sunflower(Shifting cultivation) 

      A629     พริก(ไรหมุนเวียน)      Chili(Shifting cultivation) 

      A630     ขาวสาลี(ไรหมุนเวยีน)        Wheat(Shifting cultivation) 

      A631   ขาวบารเลย(ไรหมุนเวียน)        Barley(Shifting cultivation) 

      A632     ขาวไรย(ไรหมุนเวียน)        Rye(Shifting cultivation) 

      A633    ฝน(ไรหมุนเวียน)        Opium(Shifting cultivation) 

      A634    กัญชา กัญชง(ไรหมุนเวียน)      Marihuana, Hemp(Shifting 
cultivation) 

      A635     กระเจี๊ยบแดง(ไรหมุนเวียน)      Roselle(Shifting cultivation) 

      A636     เผือก(ไรหมุนเวียน)       Taro(Shifting cultivation) 

  A7  ทุงหญาเลีย้งสัตวและ A700 โรงเรือนราง Abandoned farm house 

    โรงเรือนเลี้ยงสัตว A701    ทุงหญาเล้ียงสัตว   Pasture 

    Pasture and farm 
house 

A702     โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ และมา Cattle farm house 

      A703     โรงเรือนเล้ียงสัตวปก  Poultry  farm house 

      A704     โรงเรือนเล้ียงสุกร  Swine farm house 

  A8 พืชนํ้า    A801      พืชน้ําผสม   Mixed aquatic plant 

    Aquatic plant A802       กก   Reed 

      A803      บัว   Lotus 

      A804      กระจับ   Water caltrop 

      A805     แหว  Water chestnut  

      A806     ผักบุง   Water spinach 

      A807      ผักกะเฉด   Water mimosa 

  A9 สถานที่เพาะเลี้ยง 
สัตวนํ้า 

A900      สถานที่เพาะเล้ียงสัตวน้าํราง  Abandoned aquacultural land 

    Aquacultural land A901      สถานที่เพาะเล้ียงสัตวน้าํผสม  Mixed aquacultural land 

      A902      สถานที่เพาะเล้ียงปลา  Fish farm 

      A903      สถานที่เพาะเล้ียงกุง  Shrimp farm 

      A904     สถานที่เพาะเล้ียงป ูหอย  Crab/Shellfish farm 

      A905      ฟารมจระเข   Crocodile farm 
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ตารางผนวกท่ี 1 การจําแนกใชการประโยชนท่ีดิน (Land Use Classification) (ตอ) 
ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

 A0  เกษตรผสมผสาน/ไร
นาสวนผสม 
Integrated 
farm/Diversified 
farm 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม Integrated farm/Diversified farm 

F      
พ้ืนที่ปาไม 
Forest land 

F1 
  

ปาไมผลัดใบ 
Evergreen forest 

F100    ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟ ู  Disturbed evergreen forest 

F101    ปาไมผลัดใบสมบูรณ   Dense evergreen forest 

 F2 ปาผลัดใบ   
Deciduous forest 

F200     ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟ ู  Disturbed deciduous forest 

  F201 ปาผลัดใบสมบูรณ   Dense deciduous forest 

 F3 ปาชายเลน  
Mangrove forest 

F300    ปาชายเลนรอสภาพฟนฟ ู  Disturbed mangrove  forest 

  F301     ปาชายเลนสมบูรณ   Dense mangrove  forest 

  F4 ปาพร ุ  F400     ปาพรุรอสภาพฟนฟ ู  Disturbed swamp forest 

    Swamp forest F401    ปาพรุสมบูรณ   Dense swamp forest 

  F5 ปาปลูก F500     ปาปลูกรอสภาพฟนฟ ู  Disturbed forest plantation 

    Forest plantation F501    ปาปลูกสมบูรณ   Dense forest plantation 

  F6 วนเกษตร  F600     วนเกษตรรอสภาพฟนฟ ู  Disturbed agro-forestry 

    Agro-forestry F601    วนเกษตรสมบูรณ   Dense agro-forestry 

    (พื้นที่ปลูกปารวมกับ
การเกษตร) 

      

  F7 ปาชายหาด F700     ปาชายหาดรอสภาพฟนฟ ู  Disturbed beach forest 

    Beach forest F701    ปาชายหาดสมบูรณ   Dense beach forest 

W W1 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ W101      แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง River, Canal 

พ้ืนที่นํ้า   Natural water 
body 

W102     หนอง บึง ทะเลสาบ Lake, Lagoon 

Water body     W103 ทะเล Ocean 

  W2 แหลงนํ้าที่สรางขึ้น         W201     อางเก็บน้ํา  Reservoir 

    Artificial water 
body 

W202      บอน้ําในไรนา   Farm pond 

      W203      คลองชลประทาน  Irrigation canal 

M     M1 ทุงหญาและไมละเมาะ  M101      ทุงหญาธรรมชาติ   Grass 

      

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด   Rangeland M102      ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ Shrubland 

Miscellaneous 
land 

    M103      ไผปา ไผหนาม Giant thorny bamboo 

  M2 พ้ืนที่ลุม 
Marsh and Swamp  

M201 พื้นที่ลุม Marsh and Swamp 
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ตารางผนวกท่ี 1 การจําแนกใชการประโยชนท่ีดิน (Land Use Classification) (ตอ) 
ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

  M3 เหมืองแร  บอขุด  M300      เหมืองเกา บอขุดเกา Abandoned mine, Pit 

    Mine, Pit M301     เหมืองแร   Mine 

      M302     บอลูกรัง    Laterite pit 

      M303           บอทราย    Sand pit 

      M304      บอดิน  Soil pit 

      M305      พื้นที่ขุดเจาะน้ํามัน Oil field 

  M4 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ M401 พื้นที่กองวัสดุ Material dump 

      

 M4 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ M401 พื้นที่กองวัสดุ Material dump 

    Other 
miscellaneous 
land 

M402 พื้นที่ดินถลม Landslide 

      M403      ที่หินโผล   Rock out crop 

      M404  -  - 

      M405     พื้นที่ถม    Landfill 

  M5 นาเกลือ   M500 นาเกลือราง Abandoned salt flat 

    Salt flat M501 นาเกลือ Salt flat 

  M6 หาดทราย   M601 หาดทราย   Beach 

    Beach          

  M7 ที่ทิ้งขยะ       M701 ที่ทิ้งขยะ       Garbage dump   

    Garbage dump         

หมายเหต ุ: 
     1) การเขียนสัญลักษณผสม ใชเคร่ืองหมายดังนี้ :- 

       X/Y  พื้นที่การใชประโยชนที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราสวนประมาณ 50% ตอ 50% 
     X+Y พื้นที่การใชประโยชนที่ดิน 2 ชนิดตอเนื่องกัน โดยมีพืช x เปนพื้นที่หลักหรือเปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

           มากกวาพืช Y คํานวณเนื้อที่เฉพาะ X 
   2) พื้นที่ที่เคยทําเกษตรกรรมแตปลอยทิง้รางมานาน เนื่องจากดินไมเหมาะสม หรือพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าโดย 

    ธรรมชาติ ใชสัญลักษณ M101 สําหรับพื้นที่ที่มีหญาเปนสวนใหญ  M102 สําหรับพื้นที่ที่เปนไมพุมหรือสลับหญาธรรมชาติ 

    บางสวน  M201  สําหรับพื้นที่ที่มพีชืน้ําหรือวัชพืชน้ําขึ้น  และ M403 สําหรับพื้นที่หินโผล 
 3) ขนาดของหนวยแผนทีก่ารใชที่ดินที่เล็กที่สุดสําหรับลงบนแผนที่คือ 0.25 ตารางเซนติเมตรทุกมาตราสวน (0.5x0.5 ซม. หรือพื้นที่ 40 ไร  

    บนแผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 หรือพื้นที่ 10 ไร บนแผนที่มาตราสวน 1 : 25,000) 
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4) แผนที่โครงการชลประทานไดมาจาก กรมชลประทาน และหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบ  สําหรับพื้นที่ที่มกีารชลประทาน 

    ใส I ไวตรงหนาสัญลักษณ เฉพาะงานระดับโครงการพิเศษ เทานั้น 
 5) * ใชในการจําแนกแผนที่การใชที่ดินมาตราสวนใหญ ต้ังแต 1:4,000 ขึ้นไป เทานั้น 
 

     
กลุมวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน 

     
กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 

     
กรมพัฒนาที่ดิน 

     
14 ตุลาคม 2557 

 
 
 

 




