
ข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 

บ้านนาขอม 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  
 

1. สภาพภูมิประเทศ  
     สภำพทั่วไปของต ำบลนำขอม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่รำบสูง มีภู เขำล้อมรอบลำดเทไปทำง             
ทิศตะวันตกมีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 150 – 1,780 เมตร มีควำมลำดชันมำกกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นลูกคลื่นลอนตื้น 

2. ลักษณะดิน 
     ชุดดินที่ 55 กลุ่มดินลึกปำนกลำงถึงชั้นหินดิน เศษหิน ก้อนหินหรือลูกรัก ปฏิกิริยำดินเป็นกลำงหรือ
เป็นด่ำง กำรระบำยน้ ำดีถึงดีปำนกลำง ควำมอุดมสมบูรณ์ปำรกลำง ชุดดินที่ 46 กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษ
หิน และอำจพบชั้นหินพ้ืนภำยในควำมลึก 150 ซม. จำกผิวดินปฏิกิริยำดินเป็นกรดถึงปำนกลำง กำรระบำย
น้ ำดี ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ 

3. แหล่งน ้า    
 - คลองห้วยใหญ่ ขนำด กว้ำง 0.025 กิโลเมตร ยำว 17 กิโลเมตร 
 - คลองชลประทำน ขนำด กว้ำง 0.020 กิโลเมตร ยำว 7 กิโลเมตร 
 - คลองห้วยน้ ำใส ขนำด กว้ำง 0.015 กิโลเมตร ยำว 6 กิโลเมตร 
    ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำเปรียบเทียบกับปริมำณน้ ำที่มีในพ้ืนที่    
 น้ ำแห้งในช่วงเดือน  มีนำคม    -  พฤษภำคม   
 น้ ำท่วมในช่วงเดือน  กันยำยน  -  ตุลำคม   

    คุณภำพของน้ ำที่มี  

  น้ ำสะอำดไม่มีปัญหำกำรปนเปื้อน 

4. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
 เช้ำ 24 °C          เที่ยง    37 °C  เย็น   33 °C 
    ณ พ้ืนที่เก็บโดยรวมต่อวัน          สูงสุด    37 °C     ต่ ำสุด     24 °C  

5. ปริมาณแสง (เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแสง)        

 เช้ำ 20 %          เที่ยง     90 % เย็น  40 %    

6. พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GIS)            

  ค่ำ X :  691172  ค่ำ Y : 1738568   

7. พื นที่ป่า 
 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
- - - 

 
 



ข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 

บ้านบ่อทอง 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  

1. สภาพภูมิประเทศ  
     สภำพทั่วไปของต ำบลนำขอม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่รำบสูง มีภู เขำล้อมรอบลำดเทไปทำง             
ทิศตะวันตกมีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 150 – 1,780 เมตร มีควำมลำดชันมำกกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นลูกคลื่นลอนตื้น 

2. ลักษณะดิน 
     ชุดดินที่ 55 กลุ่มดินลึกปำนกลำงถึงชั้นหินดิน เศษหิน ก้อนหินหรือลูกรัก ปฏิกิริยำดินเป็นกลำงหรือ
เป็นด่ำง กำรระบำยน้ ำดีถึงดีปำนกลำง ควำมอุดมสมบูรณ์ปำรกลำง ชุดดินที่ 46 กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษ
หิน และอำจพบชั้นหินพ้ืนภำยในควำมลึก 150 ซม. จำกผิวดินปฏิกิริยำดินเป็นกรดถึงปำนกลำง กำรระบำย
น้ ำดี ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ 

3. แหล่งน ้า    
 - คลองห้วยใหญ่ ขนำด กว้ำง 0.025 กิโลเมตร ยำว 17 กิโลเมตร 
 - คลองชลประทำน ขนำด กว้ำง 0.020 กิโลเมตร ยำว 7 กิโลเมตร 
 - คลองห้วยน้ ำใส ขนำด กว้ำง 0.015 กิโลเมตร ยำว 6 กิโลเมตร 

    ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำเปรียบเทียบกับปริมำณน้ ำที่มีในพ้ืนที่    
 น้ ำแห้งในช่วงเดือน  มีนำคม    -  พฤษภำคม   
 น้ ำท่วมในช่วงเดือน  กันยำยน  -  ตุลำคม   

    คุณภำพของน้ ำที่มี  

  น้ ำสะอำดไม่มีปัญหำกำรปนเปื้อน 

4. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
 เช้ำ 23 °C          เที่ยง    34 °C  เย็น   30 °C 
    ณ พ้ืนที่เก็บโดยรวมต่อวัน          สูงสุด    38 °C     ต่ ำสุด     18 °C  

5. ปริมาณแสง (เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแสง)        

 เช้ำ 20 %          เที่ยง     90 % เย็น  40 %    

6. พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GIS)            

  ค่ำ X :  691172  ค่ำ Y : 1,738,568  

7. พื นที่ป่า 
 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
6 ไร่ 5.5 ไร่ 5 ไร่ 

 
 



ข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 

บ้านเขาใหญ ่
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  

1. สภาพภูมิประเทศ  
     สภำพทั่วไปของต ำบลนำขอม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่รำบสูง มีภู เขำล้อมรอบลำดเทไปทำง             
ทิศตะวันตกมีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 150 – 1,780 เมตร มีควำมลำดชันมำกกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นลูกคลื่นลอนตื้น 

2. ลักษณะดิน 
 ชุดดินที่ 47 ลักษณะเด่น กลุ่มดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยำดินเป็นกรดถึงเป็นกลำง กำรระบำยน้ ำดี 
อุดมสมบูรณ์ ชุดดินที่ 55 ลักษณะเด่น กลุ่มดินลึกปำนกลำงถึงชั้นหินพ้ืน เศษหิน ก้อนหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยำ
ดินเป็นด่ำง กำรระบำยน้ ำดีถึงดีปำนกลำง ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง ชุดดินที่ 62 ลักษณะเด่น พื้นที่ลำดชัน
เชิงซ้อนที่มีควำมลำดชันมำกกว่ำ 35% พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีกำรศึกษำส ำรวจ และจ ำแนกดิน เนื่องจำกสภำพ
พ้ืนที่มีควำมลำดชันสูง ซึ่งถือว่ำยำกต่อกำรจัดกำรดูแลรักษำส ำหรับกำรเกษตร 

3. แหล่งน ้า    
 - คลองเกตุ ขนำด กว้ำง 12 กิโลเมตร ยำว 3 กิโลเมตร 

    ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำเปรียบเทียบกับปริมำณน้ ำที่มีในพ้ืนที่    
 น้ ำแห้งในช่วงเดือน  มีนำคม    -  พฤษภำคม   
 น้ ำท่วมในช่วงเดือน  กันยำยน  -  ตุลำคม   

    คุณภำพของน้ ำที่มี  

  น้ ำสะอำดไม่มีปัญหำกำรปนเปื้อน 

4. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
 เช้ำ 23 °C          เที่ยง    34 °C  เย็น   30 °C 
    ณ พ้ืนที่เก็บโดยรวมต่อวัน          สูงสุด    38 °C     ต่ ำสุด     18 °C  

5. ปริมาณแสง (เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแสง)        

 เช้ำ 20 %          เที่ยง     90 % เย็น  40 %    

6. พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GIS)            

  ค่ำ X :  694222  ค่ำ Y : 1734273   

7. พื นที่ป่า 
  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
743 ไร่ 743 ไร่ 743 ไร่ 

 
 
 



ข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 

 

บ้านวังไทรทอง 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  

1. สภาพภูมิประเทศ  
     สภำพทั่วไปของต ำบลนำขอม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่รำบสูง มีภู เขำล้อมรอบลำดเทไปทำง             
ทิศตะวันตกมีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 150 – 1,780 เมตร มีควำมลำดชันมำกกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นลูกคลื่นลอนตื้น 

2. ลักษณะดิน 
     ชุดดินที่ 55 กลุ่มดินลึกปำนกลำงถึงชั้นหินดิน เศษหิน ก้อนหินหรือลูกรัก ปฏิกิริยำดินเป็นกลำงหรือ
เป็นด่ำง กำรระบำยน้ ำดีถึงดีปำนกลำง ควำมอุดมสมบูรณ์ปำรกลำง ชุดดินที่ 46 กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษ
หิน และอำจพบชั้นหินพ้ืนภำยในควำมลึก 150 ซม. จำกผิวดินปฏิกิริยำดินเป็นกรดถึงปำนกลำง กำรระบำย
น้ ำดี ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ 

3. แหล่งน ้า    
 - ฝำยน้ ำล้น ขนำด กว้ำง 0.015 กิโลเมตร ยำว 6 กิโลเมตร 

    ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำเปรียบเทียบกับปริมำณน้ ำที่มีในพ้ืนที่    
 น้ ำแห้งในช่วงเดือน  มีนำคม    -  พฤษภำคม   
 น้ ำท่วมในช่วงเดือน  กันยำยน  -  ตุลำคม   

    คุณภำพของน้ ำที่มี  

  น้ ำสะอำดไม่มีปัญหำกำรปนเปื้อน 

4. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
 เช้ำ 23 °C          เที่ยง    34 °C  เย็น   30 °C 
    ณ พ้ืนที่เก็บโดยรวมต่อวัน          สูงสุด    38 °C     ต่ ำสุด     18 °C  

5. ปริมาณแสง (เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแสง)        

 เช้ำ 20 %          เที่ยง     90 % เย็น  40 %    

6. พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GIS)            

  ค่ำ X :  691172  ค่ำ Y : 1738568  

7. พื นที่ป่า 
 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
669 ไร่ 669 ไร่ 669 ไร่ 

 
 
 

 



ข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 

 

บ้านหนองหญ้าขาว 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  

1. สภาพภูมิประเทศ  
     สภำพทั่วไปของต ำบลนำขอม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่รำบสูง มีภู เขำล้อมรอบลำดเทไปทำง             
ทิศตะวันตกมีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 150 – 1,780 เมตร มีควำมลำดชันมำกกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นลูกคลื่นลอนตื้น 

2. ลักษณะดิน 
     ชุดดินที่ 55 กลุ่มดินลึกปำนกลำงถึงชั้นหินดิน เศษหิน ก้อนหินหรือลูกรัก ปฏิกิริยำดินเป็นกลำงหรือ
เป็นด่ำง กำรระบำยน้ ำดีถึงดีปำนกลำง ควำมอุดมสมบูรณ์ปำรกลำง  

3. แหล่งน ้า    
 - คลองห้วยนำนอก ขนำด กว้ำง 0.015 กิโลเมตร ยำว 6 กิโลเมตร                           
 - คลองห้วยนำใน กว้ำง 0.015 กิโลเมตร ยำว 6 กิโลเมตร 

    ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำเปรียบเทียบกับปริมำณน้ ำที่มีในพ้ืนที่    
 น้ ำแห้งในช่วงเดือน  มีนำคม    -  พฤษภำคม   
 น้ ำท่วมในช่วงเดือน  กันยำยน  -  ตุลำคม   

    คุณภำพของน้ ำที่มี  

  น้ ำสะอำดไม่มีปัญหำกำรปนเปื้อน 

4. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
 เช้ำ 23 °C          เที่ยง    34 °C  เย็น   30 °C 
    ณ พ้ืนที่เก็บโดยรวมต่อวัน          สูงสุด    38 °C     ต่ ำสุด     18 °C  

5. ปริมาณแสง (เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแสง)        

 เช้ำ 20 %          เที่ยง     90 % เย็น  40 %    

6. พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GIS)            

  ค่ำ X :  692728  ค่ำ Y : 1740355   
 

7. พื นที่ป่า 
 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
375 ไร่ 375 ไร่ 375 ไร่ 

 
 
 
 
 



ข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 

 

บ้านประจันตคีรี 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  

1. สภาพภูมิประเทศ  
     สภำพทั่วไปของต ำบลนำขอม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่รำบสูง มีภู เขำล้อมรอบลำดเทไปทำง             
ทิศตะวันตกมีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 150 – 1,780 เมตร มีควำมลำดชันมำกกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นลูกคลื่นลอนตื้น 

2. ลักษณะดิน 
     ชุดดินที่ 47 ลักษณะเด่น กลุ่มดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ปฏิกิริยำดินเป็นกรดถึงเป็นกลำง กำรระบำยน้ ำดี 
อุดมสมบูรณ์ ชุดดินที่ 55 ลักษณะเด่น กลุ่มดินลึกปำนกลำงถึงชั้นหินพ้ืน เศษหิน ก้อนหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยำ
ดินเป็นด่ำง กำรระบำยน้ ำดีถึงดีปำนกลำง ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง ชุดดินที่ 62 ลักษณะเด่น พื้นที่ลำดชัน
เชิงซ้อนที่มีควำมลำดชันมำกกว่ำ 35% พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีกำรศึกษำส ำรวจ และจ ำแนกดิน เนื่องจำกสภำพ
พ้ืนที่มีควำมลำดชันสูง ซึ่งถือว่ำยำกต่อกำรจัดกำรดูแลรักษำส ำหรับกำรเกษตร 

3. แหล่งน ้า    
 - คลองห้วยนำนอก ขนำด กว้ำง 0.015 กิโลเมตร ยำว 6 กิโลเมตร                           
 - คลองห้วยนำใน กว้ำง 0.015 กิโลเมตร ยำว 6 กิโลเมตร 

    ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำเปรียบเทียบกับปริมำณน้ ำที่มีในพ้ืนที่    
 น้ ำแห้งในช่วงเดือน  เมษำยน   -  พฤษภำคม   
 น้ ำท่วมในช่วงเดือน  กันยำยน  -  ตุลำคม   

    คุณภำพของน้ ำที่มี  

  น้ ำสะอำดไม่มีปัญหำกำรปนเปื้อน 

4. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
 เช้ำ 23 °C          เที่ยง    34 °C  เย็น   30 °C 
    ณ พ้ืนที่เก็บโดยรวมต่อวัน          สูงสุด    38 °C     ต่ ำสุด     18 °C  

5. ปริมาณแสง (เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแสง)        

 เช้ำ 20 %          เที่ยง     90 % เย็น  40 %    

6. พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GIS)            

  ค่ำ X :  690683  ค่ำ Y : 1740553   
 

7. พื นที่ป่า 
 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
2,672 ไร่ 2,672 ไร่ 2,672 ไร่ 

 
  



ข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 

 

บ้านหนองตกกล้า 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  

1. สภาพภูมิประเทศ  
     สภำพทั่วไปของต ำบลนำขอม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่รำบสูง มีภู เขำล้อมรอบลำดเทไปทำง             
ทิศตะวันตกมีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 150 – 1,780 เมตร มีควำมลำดชันมำกกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นลูกคลื่นลอนตื้น 

2. ลักษณะดิน 
 ชุดดินที่ 7 กลุ่มดินเหนียวลึกมำกที่เกิดจำกตะกอนล ำน้ ำ ปฏิกิริยำเป็นกลำงหรือเป็นด่ำง ชุดดินที่ 55 
ลักษณะเด่น กลุ่มดินลึกปำนกลำงถึงชั้นหินพื้น เศษหิน ก้อนหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยำดินเป็นด่ำง กำรระบำยน้ ำดี
ถึงดีปำนกลำง ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง  

3. แหล่งน ้า       
 - คลองห้วยใหญ่ ขนำด กว้ำง 0.025 กิโลเมตร ยำว 17 กิโลเมตร 
 - คลองชลประทำน ขนำด กว้ำง 0.020 กิโลเมตร ยำว 7 กิโลเมตร 
 - คลองห้วยน้ ำใส ขนำด กว้ำง 0.015 กิโลเมตร ยำว 6 กิโลเมตร 
 - ฝำยตัวเอ็ม ขนำด กว้ำง 0.015 - 0.020 กิโลเมตร ยำว 6.4 กิโลเมตร 

    ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำเปรียบเทียบกับปริมำณน้ ำที่มีในพ้ืนที่    
 น้ ำแห้งในช่วงเดือน  มีนำคม    -  พฤษภำคม   
 น้ ำท่วมในช่วงเดือน  กันยำยน  -  ตุลำคม   

    คุณภำพของน้ ำที่มี  

  น้ ำสะอำดไม่มีปัญหำกำรปนเปื้อน 

4. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
 เช้ำ 23 °C          เที่ยง    34 °C  เย็น   30 °C 
    ณ พ้ืนที่เก็บโดยรวมต่อวัน          สูงสุด    38 °C     ต่ ำสุด     18 °C  

5. ปริมาณแสง (เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแสง)        

 เช้ำ 20 %          เที่ยง     90 % เย็น  40 %    

6. พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GIS)            

  ค่ำ X :  691120  ค่ำ Y : 1738627   

7. พื นที่ป่า 
 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
- - - 

 
 



ข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 

 

บ้านหนองม่วง 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  

1. สภาพภูมิประเทศ  
     สภำพทั่วไปของต ำบลนำขอม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่รำบสูง มีภู เขำล้อมรอบลำดเทไปทำง             
ทิศตะวันตกมีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 150 – 1,780 เมตร มีควำมลำดชันมำกกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นลูกคลื่นลอนตื้น 

2. ลักษณะดิน 
     ชุดดินที่ 55 กลุ่มดินลึกปำนกลำงถึงชั้นหินดิน เศษหิน ก้อนหินหรือลูกรัก ปฏิกิริยำดินเป็นกลำงหรือ
เป็นด่ำง กำรระบำยน้ ำดีถึงดีปำนกลำง ควำมอุดมสมบูรณ์ปำรกลำง  

3. แหล่งน ้า    
 - คลองล ำห้วยใหญ่ ขนำด กว้ำง 0.025 กิโลเมตร ยำว 17 กิโลเมตร                       
 - คลองธีรวัฒน์ ขนำด กว้ำง 0.015 กิโลเมตร ยำว 3 กิโลเมตร 
 - คลองห้วยใหญ่ ขนำด กว้ำง 0.025 กิโลเมตร ยำว 17 กิโลเมตร 
 - คลองชลประทำน ขนำด กว้ำง 0.020 กิโลเมตร ยำว 7 กิโลเมตร 

    ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำเปรียบเทียบกับปริมำณน้ ำที่มีในพ้ืนที่    
 น้ ำแห้งในช่วงเดือน  มีนำคม    -  พฤษภำคม   
 น้ ำท่วมในช่วงเดือน  สิงหำคม  -  ตุลำคม   

    คุณภำพของน้ ำที่มี  

  น้ ำสะอำดไม่มีปัญหำกำรปนเปื้อน 

4. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
 เช้ำ 23 °C          เที่ยง    34 °C  เย็น   30 °C 
    ณ พ้ืนที่เก็บโดยรวมต่อวัน          สูงสุด    38 °C     ต่ ำสุด     18 °C  

5. ปริมาณแสง (เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแสง)        

 เช้ำ 20 %          เที่ยง     90 % เย็น  40 %    

6. พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GIS)            

  ค่ำ X :  691115  ค่ำ Y : 1738629   

7. พื นที่ป่า 
 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
- - - 

 
 
 



ข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 

 

บ้านวังเงิน 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  

1. สภาพภูมิประเทศ  
     สภำพทั่วไปของต ำบลนำขอม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่รำบสูง มีภู เขำล้อมรอบลำดเทไปทำง             
ทิศตะวันตกมีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 150 – 1,780 เมตร มีควำมลำดชันมำกกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นลูกคลื่นลอนตื้น 

2. ลักษณะดิน 
     ชุดดินที่ 55 กลุ่มดินลึกปำนกลำงถึงชั้นหินดิน เศษหิน ก้อนหินหรือลูกรัก ปฏิกิริยำดินเป็นกลำงหรือ
เป็นด่ำง กำรระบำยน้ ำดีถึงดีปำนกลำง ควำมอุดมสมบูรณ์ปำรกลำง ชุดดินที่ 15 ดินทรำยแป้งลึกมำกที่เกิด
จำกตะกอนล ำน้ ำ 

3. แหล่งน ้า    
 - คลองส ำเภำ ขนำด กว้ำง 0.015 กิโลเมตร ยำว 6 กิโลเมตร 

    ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำเปรียบเทียบกับปริมำณน้ ำที่มีในพ้ืนที่    
 น้ ำแห้งในช่วงเดือน  มีนำคม    -  พฤษภำคม   
 น้ ำท่วมในช่วงเดือน  กันยำยน  -  ตุลำคม   

    คุณภำพของน้ ำที่มี  

  น้ ำสะอำดไม่มีปัญหำกำรปนเปื้อน 

4. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
 เช้ำ 23 °C          เที่ยง    34 °C  เย็น   30 °C 
    ณ พ้ืนที่เก็บโดยรวมต่อวัน          สูงสุด    38 °C     ต่ ำสุด     18 °C  

5. ปริมาณแสง (เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแสง)        

 เช้ำ 20 %          เที่ยง     90 % เย็น  40 %    

6. พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GIS)            

  ค่ำ X :  691122  ค่ำ Y : 1738656  

7. พื นที่ป่า 
 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
- - - 

 
 
 
 
 



ข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 

 

บ้านถนนสุด 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  

1. สภาพภูมิประเทศ  
     สภำพทั่วไปของต ำบลนำขอม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่รำบสูง มีภู เขำล้อมรอบลำดเทไปทำง             
ทิศตะวันตกมีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 150 – 1,780 เมตร มีควำมลำดชันมำกกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นลูกคลื่นลอนตื้น 

2. ลักษณะดิน 
     ชุดดินที่ 55 กลุ่มดินลึกปำนกลำงถึงชั้นหินดิน เศษหิน ก้อนหินหรือลูกรัก ปฏิกิริยำดินเป็นกลำงหรือ
เป็นด่ำง กำรระบำยน้ ำดีถึงดีปำนกลำง ควำมอุดมสมบูรณ์ปำรกลำง ชุดดินที่ 46 กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษ
หิน และอำจพบชั้นหินพ้ืนภำยในควำมลึก 150 ซม.  จำกผิวดินปฏิกิริยำดินเป็นกรดถึงปำนกลำง                
กำรระบำยน้ ำดี ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ ชุดดินที่ 7 กลุ่มดินเหนียวลึกมำกที่เกิดจำกตะกอนล ำน้ ำ ปฏิกิริยำเป็น
กลำงหรือเป็นด่ำง ชุดดินที่ 15  ดินทรำยแป้งลึกมำกที่เกิดจำกตะกอนล ำน้ ำ 

3. แหล่งน ้า    
 - คลองห้วยใหญ่ ขนำด กว้ำง 0.025 กิโลเมตร ยำว 17 กิโลเมตร 
 - คลองชลประทำน ขนำด กว้ำง 0.020 กิโลเมตร ยำว 7 กิโลเมตร 

    ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำเปรียบเทียบกับปริมำณน้ ำที่มีในพ้ืนที่    
 น้ ำแห้งในช่วงเดือน  มีนำคม    -  พฤษภำคม   
 น้ ำท่วมในช่วงเดือน  กันยำยน  -  ตุลำคม   

    คุณภำพของน้ ำที่มี  

  น้ ำสะอำดไม่มีปัญหำกำรปนเปื้อน 

4. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
 เช้ำ 23 °C          เที่ยง    34 °C  เย็น   30 °C 
    ณ พ้ืนที่เก็บโดยรวมต่อวัน          สูงสุด    38 °C     ต่ ำสุด     18 °C  

5. ปริมาณแสง (เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแสง)        

 เช้ำ 20 %          เที่ยง     90 % เย็น  40 %    

6. พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GIS)            

  ค่ำ X :  695791  ค่ำ Y : 1738239   

7. พื นที่ป่า 
 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
- - - 

 
 



ข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 

 

บ้านหนองเคล็ด 
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ต ำบลนำขอม อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์  

1. สภาพภูมิประเทศ  
     สภำพทั่วไปของต ำบลนำขอม พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่รำบสูง มีภู เขำล้อมรอบลำดเทไปทำง             
ทิศตะวันตกมีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ 150 – 1,780 เมตร มีควำมลำดชันมำกกว่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นลูกคลื่นลอนตื้น 

2. ลักษณะดิน 
     ชุดดินที่ 55 กลุ่มดินลึกปำนกลำงถึงชั้นหินดิน เศษหิน ก้อนหินหรือลูกรัก ปฏิกิริยำดินเป็นกลำงหรือ
เป็นด่ำง กำรระบำยน้ ำดีถึงดีปำนกลำง ควำมอุดมสมบูรณ์ปำรกลำง ชุดดินที่ 46 กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษ
หิน และอำจพบชั้นหินพื้นภำยในควำมลึก 150 ซม. จำกผิวดินปฏิกิริยำดินเป็นกรดถึงปำนกลำง               กำร
ระบำยน้ ำดี ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำ ชุดดินที่ 7 กลุ่มดินเหนียวลึกมำกที่เกิดจำกตะกอนล ำน้ ำ ปฏิกิริยำเป็นกลำง
หรือเป็นด่ำง ชุดดินที่ 15 ดินทรำยแป้งลึกมำกท่ีเกิดจำกตะกอนล ำน้ ำ 

3. แหล่งน ้า    
 - คลองห้วยใหญ่ ขนำด กว้ำง 0.025 กิโลเมตร ยำว 17 กิโลเมตร 
 - คลองชลประทำน ขนำด กว้ำง 0.020 กิโลเมตร ยำว 7 กิโลเมตร 

    ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำเปรียบเทียบกับปริมำณน้ ำที่มีในพ้ืนที่    
 น้ ำแห้งในช่วงเดือน  มีนำคม    -  พฤษภำคม   
 น้ ำท่วมในช่วงเดือน  กันยำยน  -  ตุลำคม   

    คุณภำพของน้ ำที่มี  

  น้ ำสะอำดไม่มีปัญหำกำรปนเปื้อน 

4. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
 เช้ำ 23 °C          เที่ยง    34 °C  เย็น   30 °C 
    ณ พ้ืนที่เก็บโดยรวมต่อวัน          สูงสุด    38 °C     ต่ ำสุด     18 °C  

5. ปริมาณแสง (เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของแสง)        

 เช้ำ 20 %          เที่ยง     90 % เย็น  40 %    

6. พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GIS)            

  ค่ำ X :  692189  ค่ำ Y : 1738615   

7. พื นที่ป่า 
 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
- - - 

 
 



 


