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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ในอดี ตที่ ผ่ า นมาประเทศไทยได้ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ ไ ปใช้ ใ น การพั ฒ น าประ เ ทศ
โดยขาดการจัดการอย่างมีระบบเป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ เ กิ ดความเสื่ อ มโทรมอย่ า งรวดเร็ ว
โดยเ ฉพ าะ ทรั พ ยากรดิ น ซึ่ ง เ ป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานของ การพั ฒ นาทั้ ง ทาง ด้ า นเ กษตรกรรม
อุตสาหกรรม และกิ จการบริ การอื่ นๆ การใช้ ทรั พยากรธรรมชาติ ไปอย่ างฟุ่ มเฟื อย โดยขาดการบริ หาร
จัดการอย่างเหมาะสมเป็นเหตุให้มีการบุ กรุ กพื้ นที่ ป่าไม้ ซึ่ งเป็ นการทาลายแหล่ งต้ นน้ าล าธารโดยตรงจน
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลตามธรรมชาติ ซึ่ งส่ งผลให้ เกิ ดภาวะน้ าท่ วม ภั ย แล้ ง หรื อ แผ่ น ดิ น ถล่ มและยั ง
ส่งผลให้เกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ าอย่ า งรุ น แรง อั น
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อความเป็นอยู่ของประชากรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดิน โดยสานักนโยบายและแผนการใช้ ที่ดิน จึ ง ได้ จัดทาเขตการใช้ ที่ดิน
ระดับตาบลโดยพิจารณาจากข้ อมู ลสภาพพื้ นที่ ความต้ องการของชุ มชน แนวนโยบายด้ านการเกษตรของ
รัฐและท้องถิ่นในระดับต่างๆ นามาวิเคราะห์กาหนดเขตการใช้ ที่ดิน ระดั บตาบล แล้ วน าเสนอผล
รายงานประกอบแผนที่ขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 พร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการที่ดิน

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 กาหนดเขตการใช้ที่ดินทางการเกษตร พร้อมทั้งจัดทาแผนที่และรายงานเพื่ อ เสนอแนะ
แนวทางการใช้ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรควบคู่ ไ ปกั บการอนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในตาบล
1.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรระดับตาบล

1.3 สถานที่ ระยะเวลา และผู้ดาเนินงาน
1.3.1 สถานที่ดาเนินงาน พื้นที่ตาบลบ้านป่า อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
1.3.2 ระยะเวลาดาเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
1.3.3 ผู้ดาเนินงาน กลุ่ มวางแผนการใช้ที่ดิน สานักงานพัฒนาที่ ดินเขต 1
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1.4 ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.4.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ จากฐานข้ อ มู ล แผนที่ ขนาดมาตราส่ วน 1 : 25,000
อาทิ ข้อมูลดินและสภาพการใช้ที่ดิน พร้อ มทั้ ง ข้ อ มู ล ด้ า นป่ า ไม้ ตามกฎหมาย ชลประทาน ปฏิ รู ป
ที่ดินและ ชั้นคุณภาพลุ่มน้า เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ ข้อ มู ล ด้ า นเศรษฐกิ จและสั ง คม รวมทั้ ง การ
ประเมินความเหมาะสมของที่ดินด้านการเกษตร
1.4.2 ศึกษาวิเคราะห์ด้านนโยบายการใช้ที่ดินทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดั บจั ง หวั ด
และระดับท้องถิ่น
1.4.3 นาเสนอขั้นตอนการดาเนินงานและรู ปแบบของการก าหนดเขตการใช้ ที่ดิน ระดั บ
ตาบล ให้กับส่วนราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น รวมถึ ง เกษตรกรและหมอดิ น อาสา
ในพื้นที่พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์
1.4.4 สารวจทัศนคติ ปัญหาและความต้ อ งการของเกษตรกรในพื้ น ที่ เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดในการพั ฒ นาด้ า นเกษตรกรรม โดยน ามาประมวลผลร่ วมกั บ
ข้อมูลในข้อ 1.4.1
1.4.5 กาหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตาบล พร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการทรัพยากรในพื้นที่
1.4.6 จัดทารายงานเขตการใช้ ที่ดิน ระดั บตาบล พร้ อ มข้ อ เสนอแนะ ประกอบกั บแผนที่
ขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับตาบลอย่ า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยคานึงถึงแนวนโยบายของรัฐในระดับต่างๆ
1.5.2 เขตการใช้ที่ดินระดับตาบล สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาก าหนดเป้ า หมาย
การพัฒนาด้านเกษตรกรรมระดับตาบล เพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน

เขตการใช้ที่ดินตาบลบ้านป่ า

อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

บทที่ 2
สภาพทั่วไปของพื้นที่
2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ตั้ง
ตาบลบ้านป่า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (รูปที่ 2-1)
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อ กับ
ติดต่อ กับ
ติดต่อ กับ
ติดต่อ กับ

ตาบลท่ าคล้ อ อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ตาบลตาลเดี่ย ว อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
เทศบาลตาบลทั บกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวั ดสระบุรี
แม่น้าป่าสั กตลอดแนว

ตาบลบ้านป่า มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,533 ไร่ หรือประมาณ 31.25 ตารางกิโลเมตร
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่ บ้านดังนี้
หมู่ ที่ 1 บ้านวังกวาง

หมู่ ที่ 6 บ้านหนองมะค่า

หมู่ ที่ 2 บ้านปางโก

หมู่ ที่ 7 บ้านช่องเหนือ

หมู่ ที่ 3 บ้านป่าเหนือ

หมู่ ที่ 8 บ้านช่องใต้

หมู่ ที่ 4 บ้านป่าใต้

หมู่ ที่ 9 บ้านแก่งคอยเหนือ

หมู่ ที่ 5 บ้านช่องเหนือ

หมู่ ที่ 10 บ้านป่าเกษม

2.2 สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบและภูเขาเตี้ย ทางฝั่งทิ ศ ตะวั น ตกติ ดกั บแม่ น้ าป่ า สั ก
และอยู่ในเขตดงพญาเย็น พื้นที่ส่วนหนึ่งเป้นของที่ราบแม่น้าป่าสักตอนล่ า ง เกิ ดจากการทั บถมของ
ตะกอนลาน้า ภายในพื้นที่มีคลองธรรมชาติ เพื่อใช้ในการทาการเกษตร
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2.3 สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตาบลบ้านป่า อ าเภอแก่ ง คอย จั ง หวั ดสระบุ รี จั ดอยู่ ใ นภู มิอ ากาศ
แบบร้ อ นชื้ น สลั บแล้ ง (tropical wet and dry climate) ตามการจาแนกภู มิอ ากาศตามแบบของ
KOPPEN (KOPPEN’s classification) ในเขตนี้ จ ะมี ฤ ดู ฝ นและฤดู แ ล้ ง แตกต่ า งกั น อย่ า งชั ดเจน
สามารถแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่ม ประมาณเดือนกุมภาพัน ธ์ ถึ ง เดื อ นเมษายน โดยได้ รั บอิ ทธิ พ ล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝน เริ่ มประมาณเดื อ นพฤษภาคมถึ ง กั น ยายน โดยฤดู นี้ จะเริ่ มมี
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมชื้นพัดปกคลุม ทาให้ ฝ นตกแพร่ ก ระจายตามร่ องมรสุ มประกอบ
กับร่องความกดอากาศต่า(depression) พาดผ่านทางทิศตะวันออกทาให้อากาศชุ่ มชื้ น และมี ฝ นตกชุ ก
โดยเฉพาะในเดือนกัน ยายนอากาศจะชุ่ มชื้ น ส่ วนฤดู ห นาว เริ่ มประมาณเดื อ นเดื อ นตุ ล าคมถึ ง
มกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน
จากสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยา ในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2535-2554) จั ง หวั ดลพบุ รี
ได้นามาใช้พิจารณาเป็นตัวแทนลักษณะภูมิอ ากาศในพื้ น ที่ ตาบลบ้ า นป่ า อ าเภอแก่ ง คอย จั ง หวั ด
สระบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-2)
หมายเหตุ :เ นื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา

2.3.1 ปริมาณน้้าฝน มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 1,115.60 มิ ล ลิ เ มตร เดื อ นที่ มี
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนกันยายน มี ปริ มาณฝนเฉลี่ ย 270.77 มิ ล ลิ เ มตร เดื อ นที่ มีปริ มาณ
ฝนตกเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณฝนเฉลี่ย 4.46 มิ ล ลิ เ มตร ลั ก ษณะการตกของฝน
พบว่าฝนจะเริ่มตกมากขึ้นตั้งแต่กลางเดือนเมษายนและจะตกมากที่ สุ ดในเดื อ นกั น ยายน จากนั้ น
ปริมาณฝนจะค่อยๆ ลดลงจนถึง ปลายเดือนตุลาคม
2.3.2 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.75 องศาเซลเซี ย ส เดื อ นเมษายน มี อุ ณ หภู มิ
เฉลี่ยสูงสุด 38.67 องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุด 16.48 องศาเซลเซียส
2.3.3 ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ เ ฉลี่ ย ตลอดปี 70.75 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โดย
ทีเ่ ดือนกันยายนมีความชื้ น สั มพั ทธ์ เ ฉลี่ ย สู ง สุ ด 80.85 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และเดื อ นธั น วาคมมี ความชื้ น
สัมพัทธ์เฉลี่ยต่าสุด ประมาณ 59.70 เปอร์เซ็นต์
2.3.4 การวิ เ คราะห์ ช่ว งฤดู เ พาะปลู ก เป็ น การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล เพื่ อ หาช่ วงเวลาที่
เหมาะสมในการเพาะปลูก โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ าฝนรายเดื อ นเฉลี่ ย และค่ า ศั ก ยภาพการ
ระเหยน้าของพืชรายเดือนเฉลี่ ย (Evapotranspiration : ETo) ซึ่ ง คานวณได้ ด้วยโปรแกรม Cropwat
(Version 8.0) เมื่อนามาสร้างกราฟเพื่ อ หาช่ วงเวลาที่ เ หมาะสมในการปลู ก พื ช โดยพิ จารณาจาก
ระยะเวลาช่วงที่เส้นปริมาณน้าฝนอยู่เหนือเส้น 0.5 ของค่าศัก ยภาพการคายระเหยน้ า(0.5 ETo) ซึ่ ง
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต1

กรมพัฒนาที่ดิน
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สามารถนามาหาช่วงเวลาที่ เ หมาะสมในการปลู ก พื ช ของ ตาบลบ้ า นป่ า อ าเภอแก่ ง คอย จั ง หวั ด
สระบุรี ได้ดังนี้
1.) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จะอยู่ในช่วงต้นเดือ นเมษายน (ปริ มาณ
น้าฝนสูงกว่าครึ่งหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้า) จนกระทั่งถึงกลางเดื อ นพฤศจิ ก ายน(ปริ มาณ
น้าฝนต่ ากว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ของศั ก ยภาพการคายระเหยน้ า ) และช่ วงระหว่ า งต้ น เดื อ นสิ ง หาคมถึ ง
กลางเดือนตุลาคม จะมีฝนตกมากจนทาให้มีปริมาณน้ ามากเกิ น พอความต้ อ งการของพื ช (ปริ มาณ
น้าฝนสูงกว่าศักยภาพการคายระเหยน้า)
2.) ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ซึ่งจะมีปริ มาณน้ าฝนและการกระจาย
น้อยหรือไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจะอยู่ในช่วงกลางเดื อ นพฤศจิ ก ายนถึ ง ต้ น เดื อ น
เมษายนของทุกปี

เขตการใช้ที่ดินตาบลบ้านป่ า

อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

2-5

ตารางที่ 1 สถิติข้อมูล ภูมิอากาศ จังหวัด สระบุรี (สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี)
ปริม าณ

ปริม าณน้้าฝนที่เป็น

อุณหภูม ิ

อุณหภูม ิ

ความยาวนาน

ความชื้น

ความเร็วลม

การคาย

น้้าฝน (มม.)

ประโยชน์ (มม.)

สูงสุด (ซ.)

ต่้าสุด (ซ.)

แสงแดด (ชม./วัน)

สัม พัทธ์ (%)

(กม./วัน)

ระเหยน้้า(มม.)*

ม.ค.

8.00

7.9

35.45

16.61

8.57

62.00

61.82

118.42

ก.พ.

4.46

4.4

36.55

19.24

8.78

64.45

52.03

119.28

มี.ค.

41.19

38.5

37.96

21.11

8.22

66.75

63.15

148.49

เม.ย.

90.99

77.7

38.67

23.04

8.86

69.55

53.37

158.10

พ.ค.

147.42

112.6

37.79

23.51

7.51

74.30

48.03

149.42

มิ.ย.

119.20

96.5

36.46

23.81

6.34

75.60

52.03

131.40

ก.ค.

118.71

96.2

36.17

23.39

5.45

76.25

48.92

126.48

ส.ค.

145.98

111.8

35.88

23.42

5.12

78.15

43.58

122.76

ก.ย.

270.77

152.1

34.89

23.05

5.49

80.85

28.91

115.20

ต.ค.

137.56

107.3

34.73

21.92

6.87

76.15

43.14

121.83

พ.ย.

25.66

24.6

34.79

18.93

8.26

65.30

78.72

122.10

ธ.ค.

5.68

5.6

34.90

16.48

8.58

59.70

88.05

122.76

รวม

1,115.60

835.2

-

-

-

-

-

1,556.24

เฉลี่ย

-

-

36.18

21.21

7.34

70.75

55.15

-

เดือน

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุ รี จังหวัดลพบุรี กรมอุ ตุนิยมวิทยา (2554)
หมายเหตุ : *จากการคานวณด้วยโปรแกรม CROPWAT (Version 8.0)

รูปที่ 2 สมดุลของน้าในดินเพื่อการเกษตร จังหวัดสระบุรี (สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี)
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต1
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2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร
สภาพสังคมและการรวมกลุ่ มเกษตรกรตาบลบ้ า นป่ า อ าเภอแก่ ง คอย ได้ จากการศึ ก ษา
ข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานสถิติจานวนประชากรและบ้ า น (กรมการ
ปกครอง,2553) รายง านข้ อ มู ล ความจะเป็ น พื้ นฐาน(จปฐ.) ปี 2552 (กรมการพั ฒ นาชุ มชน )
แผนพัฒนาการเกษตรตาบล (สานักงานเกษตรอาเภอ) และแผนพั ฒ นาสามปี (องค์ ก ารบริ ห ารส่ วน
ตาบลบ้านป่า) เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้
2.4.1 สภาพทางสังคม
ตาบลบ้านป่า มีพื้นที่ในเขตการปกครองขององค์การบริ ห ารส่ วนตาบลบ้ า นป่ า เต็ มทั้ ง
หมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 9,502 คน เป็ น ชาย 4,689 คนและเป็ น หญิ ง 4,813 คน
จานวนบ้าน 4,023 หลังคาเรือน จานวนประชากรเฉลี่ย 3 คนต่ อ หลั ง คาเรื อ น (รายงานสถิ ติจานวน
ประชากรและบ้าน กรมการปกครอง ณ เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2553) ความหนาแน่ น 304.06 คนต่ อ
ตารางกิโลเมตร
ประชากรส่ วนใหญ่ นั บถื อ ศาสนาพุ ทธ บางส่ วนนั บถื อ ศาสนาคริ ส ต์ แ ละอิ ส ลาม
มีประเพณีการทาบุญตามพระพุทธศาสนาในเดื อ นต่ า งๆ ที่ สื บสานต่ อ เนื่ อ งกั น มา มี ความเป็ น อยู่
แบบเครือญาติผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันให้ความเคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้นาชุมชน
2.4.2 การรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร
ตาบลบ้านป่า มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยได้ รั บการสนั บสนุ น และส่ ง เสริ มจาก
หน่วยงานรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่ วน
ตาบล/เทศบาล ๆ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านป่า กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มทานา กลุ่มวิสาหกินชุมชน

2.5 สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจของตาบลบ้ า นป่ า ได้ จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ทุ ติย ภู มิ เอกสารและรายงานที่
เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลการศึกษาดังนี้
2.5.1 การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชี พ เกษตรกรรมเป็ น หลั ก คิ ดเป็ น
ร้อยละ 50.00 ของครัวเรื อ นทั้ ง หมด โดยมี พื้ น ที่ ทาการเกษตรเฉลี่ ย 10.00 ไร่ ต่อ ครั วเรื อ นและมี
แรงงานภาคเกษตรเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน อาชีพรองลงมาเป็ น การค้ า ขาย รั บจ้ า ง รั บราชการและ
อื่นๆ การถือครองที่ดิน เกษตรกรมีที่ดินทากินเป็ น ของตนเอง ร้ อ ยละ 30 บางส่ วนเช่ า ที่ ดิน ทากิ น
ร้อยละ 40 โดยมีเอกสิทธิ์ที่ดินเป็น โฉนด
2.5.2 การผลิตทางการเกษตร
พืช

เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เขตการใช้ที่ดินตาบลบ้านป่ า
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-

ผลผลิตข้าวนาปี
ผลผลิตข้าวนาปรัง
ผลผลิตมันสาปะหลัง
ผลผลิตอ้อยโรงงาน
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ปีการผลิต 2554/55
ปีการผลิต 2554/55
ปีการผลิต 2554/55
ปีการผลิต 2554/55
ปีการผลิต 2554/55

เฉลี่ย 500 กิโลกรัมต่อไร่
เฉลี่ย 500 กิโลกรัมต่อไร่
เฉลี่ย 5,000 กิโลกรัมต่อไร่
เฉลี่ย 9 ตันต่อไร่
เฉลี่ย 950 กิโลกรัมต่อไร่

ปศุ สั ต ว์ จากข้ อ มู ล ของปศุ สั ตว์ จัง หวั ด สระบุ รี (ปี 2554) มี เ กษตรกรจานวน 147
ครั วเรื อ น เลี้ ย งสั ตว์ ไ ว้ เ พื่ อ จาหน่ า ยเพื่ อ เป็ น รายได้ เ สริ มของครอบครั ว และบางส่ วนบริ โ ภ ค
ภายในครัวเรือน เช่น โคเนื้อ จานวน 2,418 ตัว โคนม จานวน 146 ตั ว กระบื อ จานวน 84 ตั ว ไก่
จานวน 32,834 ตั ว เป็ ด จานวน 70 ตั ว แพะ จานวน 181 ตั ว แกะจานวน 529 ตั ว สั ตว์ อื่ น ๆ
จานวน 85 ตัว โดยเลี้ยงเพื่อปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ
ประมง จากข้อมูลของประมงจั ง หวั ดสระบุ รี (ปี 2554) มี เ กษตรกรมี ก ารทาประมง
ไว้เพื่อ จาหน่ า ยเพื่ อ เป็ น รายได้ ของครอบครั วและบางส่ วนบริ โ ภคภายในครั วเรื อ น ปร ะมาณ
10 ครั วเรื อ น เลี้ ย งใน บ่ อ ดิ น จานวน 5 ครั วเ รื อ น พื้ น ที่ 3.75 ไร่ เ ลี้ ย งใน กระชั ง จานวน 5
ครัวเรือน พื้นที่ 725 ตารางเมตร ปลาที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นปลานิลและปลาตะเพียน
2.5.3 ต้นทุนการผลิต
ข้าวนาปี

ต้นทุนการผลิต 3,550 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 10.00 บาทต่อกิโลกรัม

ข้าวนาปรัง

ต้นทุนการผลิต 3,500 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 12.00 บาทต่อกิโลกรัม

มันส้าปะหลัง ต้นทุนการผลิต 3,500 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 2.80 บาทต่อกิโลกรัม
อ้อยโรงงาน

ต้นทุนการผลิต 4,500 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 1,100 บาทต่อตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นทุนการผลิต 3,330 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 3.80 บาทต่อกิโลกรัม
2.5.4 การอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุ รี รายงานว่ า พ.ศ. 2554 มี โ รงงานอุ ตสาหกรรม
ประเภท 3 ตั้งอยู่ในตาบลทั้งสิ้น 13 โรง จาแนกได้ดังนี้ โรงงานอุตสาหกรรม 13 แห่ง โรงไฟฟ้า 1 แห่ง
โรงกลึง เจาะ คว้าน ไส 5 แห่ง โรงทาผลิตภัณฑ์จากโลหะแผ่น 2 แห่ง โรงผลิ ตคอนกรี ตผสมเสร็ จ
3 แห่ง โรงผลิตพลังงานไฟฟ้า 2 แห่ง โรงผลิตตะกั่วบริ สุ ทธิ์ 1 แห่ ง โรงทาปู น ขาว 1 แห่ ง โรง
ผลิ ต แผ่ น ยิ บซั่ มบอร์ ด 1 แห่ ง โรง คั ด ขน าดหิ น ปู น 1 แห่ ง โรง ทาเชื้ อ เ พลิ ง ทดแทน จาก
น้ามันหล่อลื่น 2 แห่ง

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต1

กรมพัฒนาที่ดิน
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2.5.5 รายได้และแหล่งสินเชื่อ
รายได้ จากข้ อ มู ล ความจาเป็ น พื้ น ฐาน ปี 2552 (จปฐ.) โดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 100 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 50,311.75 บาทต่อคนต่อปี
แหล่งสินเชื่อ เกษตรกรใช้บริการสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารพาณิชย์และเอกชน เป็นต้น
2.5.6 โครงสร้างพื้นฐาน
1) สาธารณูปโภค ได้แก่
(1) ไฟฟ้า มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน
(2) ประปา มีประปาทุกหมู่บ้าน
(3) การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะ
2) สถานบริการสาธารณะและสถานที่ ร าชการ ได้ แ ก่ โรงเรี ย น ประถมศึ ก ษา 2 แห่ ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง วัด 9 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง โบสถ์ 1 แห่ง ที่ อ่ า นหนั ง สื อ พิ มพ์ ประจาหมู่ บ้า น
1 แห่ง สถานีอนามัยประจาตาบล 1 แห่ง และเทศบาลตาบลสวนดอกไม้ 1 แห่ง เป็นต้น

เขตการใช้ที่ดินตาบลบ้านป่ า

อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
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บทที่ 3
สถานภาพทรัพยากร
3.1 ทรัพยากรที่ดินและการใชที่ดิน
3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปจจุบัน
จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปจจุบันที่ใชในการเกษตรของตําบล

บานปา

อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี อาศัยจากการรายงานสํารวจดินเพื่อการเกษตรแบบคอนขางละเอียด มาตราสวน
1:25,000 ของจังหวัดสระบุรี โดยสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดินจัดทําลักษณะและสมบัติทางกายภาพ
และเคมีที่สําคัญ เชน เนื้อดิน การระบายน้ําของดิน ปฏิกิริยาดิน เปนตน เพื่อแสดงใหเห็นคุณภาพที่ดินและ
นําไปใชในการจัดความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจตอไป ดังแสดงในรูปที่ 3.1 และตารางที่ 3.1
ซึ่งสามารถบรรยายพอสังเขปไดดังนี้
1) กลุมดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอยลําน้ํา (กลุมชุดดินที่ 4) มีเนื้อที่ประมาณ 4,612 ไร หรือรอยละ 23.62
ของพื้นที่ตําบล เปนกลุมดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา ในบริเวณที่ราบลุมหรือที่ราบเรียบ ที่
อาจไดรับอิทธิพลจากการทวมของน้ําจากแมน้ําได มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน เปนกลุมดินลึกที่มีการระบายน้ํา
เลวหรือคอนขางเลว มีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองในฤดูแลง และ
อาจมีรอยถูไถลในดิน ดินบนมีสีดําหรือเทาเขม ดินลางมีสีเทาน้ําตาล น้ําตาลออนหรือเทาปนเขียวมะกอก มีจุด
ประสีน้ําตาลปนเหลือง สีเหลือง สีน้ําตาลแก หรือสีแดง อาจพบกอนปูน หรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและ
แมงกานีสในชั้นดินลาง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด
เล็กนอย คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 แตถาดินมีกอนปูน ปะปนจะมีปฏิกิริยาคอนขางเปนกลาง
หรือดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.0 ปจจุบันพื้นที่บริเวณนี้สวนใหญใชทํานา
ปญหาการใชประโยชนที่ดิน กลุมชุดดินนี้ไมคอยมีปญหาในการใชประโยชนที่ดิน สําหรับการ
เพาะปลูกขาว แตถาเปนที่ลุมมากๆ จะมีปญหาเรื่องน้ําทวมขังในฤดูฝน
แนวทางการจัดการ
การปลูกขาว ควรไถพรวนดิน เมื่อดินมีความชื้นที่เหมาะสมและที่ระดับความลึกแตกตาง
กันในแตละป เพื่อปองกันการเกิดชั้นดินดานใตชั้นไถพรวน ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ เชน ไถกลบ
ตอซัง ปลูกพืชปุยสด ใสปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 1-2 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมี ในปริมาณและชวงเวลาที่
เหมาะสม หากเกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูกขาวอินทรียจะทําใหไดผลตอบแทนที่สูงขึ้น สําหรับใน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1 กรมพัฒนาที่ดิน
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พื้นที่ชลประทานควรมีการวางแผนการเพาะปลูกพืชใหสอดคลองกับน้ําชลประทาน โดยเฉพาะในฤดูแลงที่
มักประสบปญหาน้ําไมเพียงพอแกการทํานา เกษตรกรอาจเลือกปลูกพืชไรหรือพืชผักที่ใชน้ํานอย
การปลูกไมผล การเตรียมแปลงปลูกควรขุดดินใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร รองคูน้ํา 1.0-1.5
เมตร และลึก 0.5-1.0 เมตร มีคันดินอัดแนนลอมรอบพื้นที่เพื่อปองกันน้ําทวม ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือ
ปุยคอก 1-2 ตัน/ไร ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร พรอมรองกนหลุมดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1520 กก./ตน ในชวงเจริญเติบโต กอนเก็บผลผลิตและภายหลังจากเก็บผลผลิต ใสปุยหมักหรือปุยคอก รวมกับ
ปุยเคมี ตามชนิดพืชที่ปลูกและควรมีการพัฒนาระบบการใหน้ําสําหรับพืช
2) กลุมดินเหนียวลึกถึงลึกมาก (กลุมชุดดินที่ 31) มีเนื้อที่ประมาณ 4,239 ไร หรือรอยละ 21.70 ของพื้นที่
ตําบล เปนกลุมดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหิน
เนื้อละเอียด หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา ในบริเวณพื้นที่ดอน ที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอน
ชัน เปนกลุมดินลึกที่มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนดินเหนียว สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสี
แดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรด
เปนดางประมาณ 5.5-7.0 ปจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ใชปลูกพืชไรชนิดตางๆ และไมละเมาะ
ปญหาการใชประโยชนที่ดิน ไมคอยมีปญหาในกาเพาะปลูกพืชไร แตอาจมีปญหาขาดแคลนน้ํา
ในชวงฤดูกาลเพาะปลูก หากเกิดฝนทิ้งชวง ไมเหมาะสมในการทํานา
แนวทางการจัดการ
การปลูกพืชไร เลือกพื้นที่คอนขางราบเรียบ ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตัน/
ไร หรือไถกลบพืชปุยสด รวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา ในอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม มีระบบ
อนุรักษดินและน้ํา เชน ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชสลับเปนแถบ
ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก
การปลูกไมผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50 x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือ
ปุยคอก 20-30 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน มีวัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือฐานหญาแฝก
เฉพาะตน ในชวงที่ไมผลเจริญเติบโต ควรใชปุยหมักหรือปุยคอก รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา ตามชนิด
ของพืชที่ปลูก พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก
3) กลุมดินรวนปนทรายแปงลึกมาก (กลุมชุดดินที่ 33) มีเนื้อที่ 839 ไร หรือ รอยละ 4.31 ของพื้นที่ตําบล
เปนกลุมดินทรายแปงลึกมากที่เกิดจาก ตะกอนแมน้ําหรือตะกอนน้ําพารูปพัด พบบนสันดินริมน้ําเกา เนิน
ตะกอนรูปพัดหรือที่ราบตะกอนน้ําพา มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด การระบาย
น้ําดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง เนื้อดินชั้นบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดิน
เขตการใชที่ดินตําบลบานปา อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
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รวน สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง ปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.5-6.5 สวนดินชั้นลาง ถามีกอนปูนปะปน มีปฏิกิริยาเปนกลางถึงเปนดางจัด มีคาความเปน
กรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไมคอยมีปญหาในการใชประโยชน แตอาจขาด แคลนน้ําใน
บางชวงเวลา เมื่อฝนทิ้งชวงนาน การแพรกระจายพบบนสันดินริมน้ําเกา เนินตะกอนรูปพัด หรือที่ราบ
ตะกอนน้ําพา
แนวทางการจัดการ
เปนพื้นที่ที่เหมาะสมตอการปลูกพืชเศรษฐกิจทุกชนิด โดยเลือกใชพื้นที่ที่ไมเสี่ยงตอการ
ถูกน้ําทวมหรือน้ําหลากในฤดูฝน มีการจัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ใหมีการปลูกพืชบํารุงดินอยูดวย
โดยใชปุยพืชสด ปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ เชน ปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมี เพื่อรักษาความ
สามรถในการผลิตของดินไวไมใหเสื่อมโทรมลง ชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและผลผลิต จัดระบบ
การชลประทานและระบบการใหน้ําในพื้นที่ปลูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช สําหรับการปลูกไม
ควรขุดหลุมปลูกและรองกนหลุมดวยปุยคอกรวมกับปุยเคมี ควรจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ปลูก
พืชคลุมดิน ทําคันดินรวมกับปลูกหญาแฝกในพื้นที่เสี่ยงตอการชะลางพังทลายหนาดิน
4) กลุมดินรวนหยาบลึกมาก การระบายน้ําดี (กลุมชุดดินที่ 38) มีเนื้อที่ 218 ไร หรือ รอยละ 1.12 ของพื้นที่
ตําบล เปนกลุมดินที่มีวัตถุตนกําเนิดดินเปนพวกตะกอนลําน้ํา ที่มีลักษณะการทับถมเปนชั้นๆ ของตะกอน
ลําน้ําในแตละชวงเวลา พบบนสันดินริมน้ํา บริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ เปนกลุมดิน
ลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินรวนหรือดินรวนปนทรายละเอียด สีดินเปนสีน้ําตาล
ออน อาจพบจุดประสีเทาและสีน้ําตาลในชั้นดินลาง อาจมีแรไมกาหรือกอนปูนปะปนอยูดวย ดินมีความ
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง

มีคาความเปนกรดเปนดาง

ประมาณ 5.5-7.0 ปจจุบันพื้นที่บริเวณนี้สวนใหญใชเปนที่อยูอาศัย หรือปลูกผัก ไมผลหรือไมยืนตน
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน เนื้อดินคอนขางเปนดินทราย แตถานํามาใชทํานาดินอาจขาด
แคลนน้ําไดในระยะที่ฝนทิ้งชวงนาน
แนวทางการจัดการ
การปลูกพืชไรหรือพืชผัก
จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนใหมีการปลูกพืชบํารุงดินอยูดวย
ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตัน/ไร หรือไถกลบพืชปุยสด (หวานเมล็ดถั่วพรา 8-10 กก./ไร
เมล็ดถั่วพุม 6-8 กก./ไรหรือปอเทือง 4-6 กก./ไร ไถกลบระยะออกดอก ปลอยไว 1-2 สัปดาห) รวมกับการใช
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1 กรมพัฒนาที่ดิน
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อินทรียน้ําหรือปุยเคมีในอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม ควรจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน การปลูก
พืชคลุมดิน ทําคันดินรวมกับปลูกหญาแฝกในพื้นที่เสี่ยงตอการชะลางพังทลายของหนาดิน จัดระบบการให
น้ําในแปลงปลูก
การปลูกไมผล เลือกพื้นที่ที่ไมเสี่ยงตอการทวขังของน้ํา ขุดหลุมปลูกขนาด
50x50x50
ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืช
แซม ทําแนวรั้วหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน ในชวงเจริญเติบโต กอนและหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือ
ปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ําตามชนิดพืชปลูก พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก
5) กลุมดินตื้นถึงชั้นหินพื้น (กลุมชุดดินที่ 47C) กลุมชุดดินที่ 47 C มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่
ประมาณ 62 ไร หรือรอยละ 0.32 ของพื้นที่ตําบล เปนกลุมดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือถูก
เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินที่มาจากหินเนื้อละเอียด บริเวณพื้นที่ดอน ที่มี
ลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินตื้น มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดิน
รวนที่มีเศษหินปะปนมาก มักพบชั้นหินพื้นตื้นกวา 50 ซม. จากผิวดินบน สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสี
แดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปน
กรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 ปจจุบันพื้นที่บริเวณนี้สวนใหญใชปลูกขาวโพด และพืชไร ชนิดตางๆ บาง
แหงมีสภาพเปนปาไมผลัดใบ
ปญหาการใชประโยชนที่ดิน ที่สําคัญคือ มีหนาดินตื้น มีเศษหินปะปนอยูในเนื้อดินเปนปริมาณมาก
ในบริเวณที่มีความลาดชันสูง จะมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดิน พื้นที่เปนที่ดอน ไม
เหมาะสมในการทํานา
แนวทางการจัดการ
พื้นที่ที่เปนดินตื้นมาก มีเศษหินหรือหินพื้นโผลมาก ไมเหมาะสมสําหรับการทําการเกษตร
ควรปลอยไวใหเปนปา ปลูกไมใชสอยโตเร็ว หรือทุงหญาเลี้ยงสัตว
การปลูกพืชไร เลือกพื้นที่ที่มีหนาดินหนาไมนอยกวา 25 ซม. จัดระบบการปลูกพืช
หมุนเวียน ปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยคอกหรือปุยหมัก 2-3 ตัน/ไร หรือไถกลบพืชปุยสด รวมกับการใชปุยเคมี
หรือปุยอินทรียน้ํา ในอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม บริเวณที่เสี่ยงตอการชะลางพังทลายควรมีระบบ
อนุรักษดินและน้ํา ไดแก ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชสลับเปนแถบ ทําคัน
ดินรวมกับปลูกหญาแฝก เปนตน ควรพัฒนาแหลงน้ําสํารองและจัดระบบใหน้ําในแปลงปลูก

เขตการใชที่ดินตําบลบานปา อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
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การปลูกไมผลและไมยืนตน ขุดหลุมปลูกขนาด 75 x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุย
หมักหรือปุยคอก 20-40 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะกับชนิดพืชและสภาพความลาด
ชันของพื้นที่ เชน มีวัสดุคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน การทําขั้นบันไดดิน เปนตน ในชวง
ที่ไมผลเจริญเติบโต ควรใชปุยหมักหรือปุยคอก รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา ตามชนิดของพืชที่ปลูก
พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก
6) กลุมดินตื้นถึงชั้นเศษหิน การระบายน้ําดี (กลุมชุดดินที่ 48B และ 48C) กลุมชุดดินที่ 48B ที่มีความลาดชัน
2-5 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 163 ไร หรือรอยละ 0.83 ของพื้นที่ตําบล และกลุมชุดดินที่ 4 8C ที่มีความ
ลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 259 ไร หรือรอยละ 1.33 ของพื้นที่ตําบล เปนกลุมดินที่เกิดจากการ
สลายตัวผุพังอยู กับที่หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินที่มาจากหินเนื้อ
คอนขางหยาบ บนบริเวณพื้นที่ดอน ลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินตื้นถึงชั้นเศษหิน
หนาแนนภายในความลึก 50 เซนติเมตร เปนดินที่มีการระบายน้ําดี เนื้อดินบนสวน ใหญเปนดินรวนปน
ทราย สวนดินลางเปนดินรวนปนทรายปนเศษหิน สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.07.0 ปจจุบันพื้นที่บริเวณดังกลาวเปนปาเบญจพรรณ ปาเต็งรังหรือปา ละเมาะและทุงหญาธรรมชาติ บาง
แหงใชปลูกพืชไร ไมโตเร็ว
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินตื้น บริเวณที่มีความลาดชันสูงเกิดการชะลาง
พังทลายไดงาย นอกจากนี้ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําอีกดวย
แนวทางการจัดการ
พื้นที่ดินตื้นมากหรือมีกอนกรวดหรือลูกรังบริเวณหนาดินมาก ไมควรนํามาใชประโยชน
ปลอยไวใหเปนปา พื้นที่เลี้ยงสัตวหรือปลูกไมใชสอยโตเร็ว
การปลูกพืชไรหรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่มีหนาดินหนาและมีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ
จัดระบบการปลูกพืชใหหมุนเวียนตลอดทั้งปและปลูกพืชบํารุงดินรวมอยูดวย

ปรับปรุงบํารุงดินดวยปุย

หมักหรือปุยคอก 3-4 ตัน/ไร หรือไถกลบปุยพืชสด (หวานเมล็ดถั่วพรา 10-12 กิโลกรัม/ไร เมล็ดถั่วพุม 810 กิโลกรัมตอไร หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัมตอไร ไถกลบระยะออกดอก ปลอยไว 1-2 สัปดาห) รวมกับ
การใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดินหรือทําแนวรั้วหญา
แฝก พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก
การปลูกไมผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75 x75x75 เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกดวยหนาดิน
รวมกับปุยหมักหรือปุยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน การสรางคันดิน ทํา
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1 กรมพัฒนาที่ดิน
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ขั้นบันได ทําฐานปลูกเฉพาะตน ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน

ในชวง

เจริญเติบโตกอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรืออินทรียน้ํา
ตามชนิดพืชปลูก พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก
7) กลุมดินตื้นถึงชั้นปูนมารล (กลุมชุดดินที่ 52B) กลุมชุดดินที่ 52B ที่มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่
ประมาณ 708 ไร หรือรอยละ 3.62 ของพื้นที่ตําบล เปนกลุมดินที่เปนดินเหนียวตื้นถึงชันมารลหรือกอนปูน
มารล ที่เกิดจากตะกอนลําน้ําทับถมอยูบนชั้นปูนหรือมารล

พบบริเวณพื้นที่เขาหินปูน มีสภาพพื้นที่

คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึง
สูง เนื้อดินชั้นบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวสีดํา ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง มีคา
ความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 มีเนื้อดินชั้นลางเปนดินเหนียวปนเม็ดปูนสีดําและดินลางชั้นถัดไป
เปนชั้นมารลหรือเม็ดปูนมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน

ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปาน

กลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ดินตื้นถึงชั้นปูนมารลหรือกอนปูน ดิน เมื่อ แหงแข็ง และเมื่อ
ดินเปยกจะเหนียวจัด ทําใหไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ําและดินเปนดางจัด
แนวทางการจัดการ
การปลูกพืชไร เลือกชนิดพืชที่ชอบดินเปนดางมาปลูก ควรไถพรวนดินในขณะที่ดินมี
ความชื้นที่เหมาะสม ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตัน/ไร หรือไถกลบดวยปุยพืชสด (หวานเมล็ด
ถั่วพรา 8-10 กิโลกรัม/ไร เมล็ดถั่วพุม 6-8 กิโลกรม/ไร หรือ ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร ไถกลบระยะออกดอก
ปลอยไว 1-2 สัปดาห) รวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา

ไถพรวนและปลูกพืชขวางความลาดชัน

ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกสลับเปนแถว ปลูกพืชคลุมดิน ทําคันดินรวมกับปลูกหญาแฝก พัฒนาแหลงน้ํา
และจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก
การปลูกไมผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50 x50x50 เซนติเมตร หรือถึงชั้นมารล ปรับปรุงหลุม
ปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน การปลูกพืชคลุมดิน
วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน
พบวามีรากลอยในชวงเจริญเติบโตกอนและหลังเก็บผลผลิต

มีการพูนโคนดวยหนาดิน เมื่อ

ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือ

อินทรียน้ําตามชนิดพืชปลูก พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก
8) พื้นที่ลาดชันเชิงซอน (กลุมชุดดินที่ 62) มีเนื้อที่ 1,624 ไร หรือ รอยละ 8.31 ของพื้นที่ตําบล เปนกลุมดิน
ที่ประกอบดวยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต ดินที่พบบริเวณดังกลาวมีทั้ง
เขตการใชที่ดินตําบลบานปา อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
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ดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติแตกตางกันไปแลวแตชนิดของ
หินตนกําเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน กอนหินหรือพื้นโผลกระจัดกระจายทั่วไป สวนใหญยังปกคลุม
ดวยปาไมประเภทตางๆ แตบางบริเวณเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน จนบางแหงเหลือแตหินโผล
กลุมดินนี้ไมควรนํามาใชประโยชนทางการเกษตร
ผลกระทบตอระบบนิเวศน

เนื่องจากมีปญหาหลายประการที่มี

ควรสงวนไวเปนปาตามธรรมชาติเพื่อรักษาแหลงตนน้ําลําธาร

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1 กรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 3-1 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ตําบลบานปา อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

หนวยที่ดิน

เนื้อดิน
บน

ลาง

4

เหนียว

เหนียว

31

รวนปนดิน
เหนียว

เหนียว

33

รวนปน
ทรายแปง

รวนเหนียว
ปนทราย
แปง

38
47C

48B

รวนปน
ทราย
รวนปนดิน
เหนียวปน
เหนียวปน
กรวด
กรวด
รวนปน รวนเหนียว
ทรายปน ปนทรายปน
กรวด
กรวด

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1 กรมพัฒนาที่ดิน

ความ
ระดับ
การ
ระบาย ความอุดม ลาดชัน
(%)
สมบูรณ
น้ํา
เลว
ปานกลาง 0-2
มาก

ระดับกอนหิน ความ
(ซม.)
ลึก
บน ลาง (ซม.)

ระดับ
CEC
(%)

ระดับ
BS
(%)

สูง

สูง

5.0-6.0 6.0-7.0

-

-

>150 4,612

23.62

pH
บน

ลาง

เนื้อที่
ไร

รอยละ

ปานกลาง

0-2

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

5.5-6.5 5.5-7.0

-

-

>150 4,239

21.70

ดีปาน
กลาง- ปานกลาง
ดี

0-2

ต่ํา

ปาน
กลาง

5.0-5.5 5.5-6.5

-

-

>150

839

4.31

-

-

ดี

ดี

ปานกลาง

0-2

ต่ํา

ปาน
กลาง

5.5-7.0 5.0-8.0

>150

218

1.12

ดี

ต่ํา

5-12

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

5.5-6.5 6.5-7.0 15-35 35-60 0-50

62

0.32

ดี

ต่ํา

2-5

ต่ํา

ต่ํา

5.0-5.5 5.5-6.0 15-35 35-60 0-50

163

0.83

3-10

ตารางที่ 3-1(ตอ)

หนวยที่ดิน

เนื้อดิน
บน
รวนปน
ทรายปน
กรวด

ลาง
รวนเหนียว
ปนทรายปน
กรวด

52B

เหนียว

62

48C

ความ
ระดับ
การ
ระบาย ความอุดม ลาดชัน
(%)
สมบูรณ
น้ํา

ระดับ
CEC
(%)

ระดับ
BS
(%)

pH
บน

ลาง

ระดับกอนหิน ความ
(ซม.)
ลึก
บน ลาง (ซม.)

ไร

รอยละ

เนื้อที่

ดี

ต่ํา

5-12

ต่ํา

ต่ํา

5.0-5.5 5.5-6.0 15-35 35-60 0-50

259

1.33

เหนียวปน
กรวด

ดี

สูง

2-5

สูง

สูง

6.0-7.0

7.0-8.5

-

35-60

0-50

708

3.62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,624

8.31

ML
(พื้นที่ตัดแปลง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,421

7.27

U (ที่อยูอาศัย)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,082

26.01

W (แหลงน้ํา)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

306

1.56

รวม
ที่มา : สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน

เขตการใชที่ดินตําบลบานปา อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

19,533 100.00
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3.2 ทรัพยากรน้ํา

3.2.1 แหลงน้ําธรรมชาติ
แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญไดแก แมน้ําปาสัก
3.2.2 แหลงน้ําที่สรางขึ้น
พื้นที่ของตําบลบานปาไมมีระบบชลประทาน แตมีระบบประปาหมูบานที่ใช

ประโยชนในการอุปโภคบริโภค

3.3 ทรัพยากรปาไม

จากขอมูลแผนที่เขตปาไมถาวรของกรมพัฒนาที่ดิน แผนที่เขตปาสงวนแหงชาติของกรม

ปาไมและแผนที่เขตอุทยานแหงชาติของกรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช เพื่อแสดงพื้นที่ปาตาม
กฎหมาย พบวาตําบลบานปา มีพื้นที่ บางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาทับกวาง-มวกเหล็ก
โดยประกอบไปดวย พื้นที่เขตปาไมเพื่อการอนุรักษ จํานวน 286 ไร หรือคิดเปนรอยละ 1.46 ของ
พื้นที่ตําบล และพื้นที่เขตปาไมเศรษฐกิจ จํานวน 390 ไร หรือคิดเปนรอยละ 2.0 และ พื้นที่ บางสวน
อยูในเขตปาไมถาวรปาทับกวาง-มวกเหล็ก จํานวน 789 ไร หรือคิดเปนรอยละ 4.04 ของพื้นที่ตําบล
จากแผนที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ยังพบวาพื้นที่ตําบลบานปา มีพื้นที่คุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 และ 2 จํานวน
463 ไร หรือคิดเปนรอยละ 2.37 ของพื้นที่ตําบล
จากขอมูลแผนที่การใชที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ป 255 2 พบวา ปจจุบัน ในเขตปาสงวน
แหงชาติปาทับกวาง-มวกเหล็ก มีสภาพเปนปาไมสมบูรณ จํานวน 629 ไร หรือคิดเปนรอยละ 3.22
ของพื้นที่ตําบล สวนในเขตปาไมถาวรปาทับกวาง-มวกเหล็ก มีสภาพเปนปาไมสมบูรณ จํานวน
491 ไร หรือคิดเปนรอยละ 2.51 ของพื้นที่ตําบล และในพื้นที่คุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 และ 2 มีสภาพ
เปนปาไมสมบูรณทั้งหมด
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่มีสภาพเปนปาไมสมบูรณ ซึ่งอยูนอกเขตปาไมตามกฎหมาย จํานวน
266 ไร หรือคิดเปนรอยละ 1.36 ของพื้นที่ตําบล
หมายเหตุ : จากการวิเคราะหแผนที่มาตราสวน 1:50,000 โดยวิธีซอนทับดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

3.4 สภาพการใชที่ดิน
จากการสํารวจการใชประโยชนที่ดินของ ตําบลบานปา อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ใน
ป พ.ศ. 255 2 โดยสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1 สํานัก นโยบาย และแผนการใชที่ดิน พบวา
ตําบลบานปา มีเนื้อที่ทั้งหมด 19,533ไร มีการใชประโยชนที่ดินจําแนกเปน 5 ประเภท โดยเปน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1 กรมพัฒนาที่ดิน
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พื้นที่ประเภทเกษตรกรรมสูงเปนอันดับหนึ่ง มีเนื้อที่ 6,549ไร หรือรอยละ 33.54 สวนใหญเปน
พื้นที่ปลูกขาวโพดถึง 2,158ไร หรือรอยละ 11.05 รองลงมาคือพื้นที่ประเภท อื่นๆโดยมีเนื้อที่ 5,747
ไร หรือรอยละ 29.42 ของพื้นที่ตําบล พื้นที่ปาไมมีเนื้อที่ 1,849ไร หรือรอยละ 9.47 พื้นที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสราง มีเนื้อที่ 5,082ไร หรือรอยละ 26.01 พื้นที่แหลงน้ํา มี เนื้อที่ 306ไร หรือรอยละ 1.56
สรุปไดตามรูปที่ 3-2
การใชประโยชนที่ดินตําบลบานปา
26.01%

1.56%

9.47%

พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ปาไม
29.42%

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง
พื้นที่แหลงน้ํา

33.54%

พื้นที่อนื่ ๆ

รูปที่ 3-2 สัดสวนการใชประโยชนที่ดินตําบลบานปา
ตารางที่3-2 สภาพการใชที่ดินตามประเภทตางๆ ในปจจุบันของ
ตําบลบานปา อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
ประเภทการใชที่ดิน

เนื้อที่
ไร

รอยละ

1.พื้นที่เกษตรกรรม

6,549

33.54

-นาราง
-นา
-ไรราง
-ขาวโพด
-ออย
-มันสําปะหลัง
-ทานตะวัน
-ยูคาลิปตัส
-ไมผลผสม
-มะมวง

1,157
1,678
39
2,158
35
76
85
451
44
29

5.92
8.59
0.20
11.05
0.18
0.39
0.44
2.31
0.23
0.15

เขตการใชที่ดินตําบลบานปา อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
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ตารางที่3-2 (ตอ)
ประเภทการใชที่ดิน

เนื้อที่
ไร

รอยละ

-นอยหนา
-ทุงหญาเลี้ยงสัตว
-โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา
-สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง
-สถานที่เพาะเลี้ยงปลา

22
393
306
39
37

0.11
2.01
1.57
0.20
0.19

2.พื้นที่ปาไม
-ปาผลัดใบสมบูรณ

1,849
1,849

9.47
9.47

3.พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง
-ตัวเมืองและยานการคา
-หมูบาน
-หมูบาน/ไมผลผสม
-สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ
-ถนน
-โรงงานอุตสาหกรรม
-สุสาน,ปาชา

5,082
202
1,273
86
219
143
3,036
123

26.01
1.03
6.52
0.44
1.12
0.73
15.54
0.63

4.พื้นที่แหลงน้ํา
-แมน้ําลําคลอง
-บอน้ําในไรนา

306
274
32

1.56
1.40
0.16

5.พื้นที่อื่นๆ
-ทุงหญา
-ไมละเมาะ
-เหมืองเกา บอขุดเกา
-เหมืองแร
-บอดิน

5,747
1,824
2,534
21
915
453

29.42
9.34
12.97
0.11
4.68
2.32

19,533

100.00

รวม

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1 กรมพัฒนาที่ดิน
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เขตการใชที่ดินตําบลบานปา อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

บทที่ 4
การประเมินคุณภาพที่ดิน
การประเมินคุณภาพที่ดิน เป็ น การพิ จารณาศั ก ยภาพของหน่ วยทรั พ ยากรดิ น ต่ อ การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในระดับการจัดการที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากสมบั ติของดิ น ด้ า น
กายภาพและเคมี สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้ อ มที่ มีผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บโตของพื ช
รวมทั้งความยากง่ายในการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืช หรือประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
4.1 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หมายถึง ชนิดหรือระบบที่ดินด้านการเกษตร สภาพการผลิต ลักษณะการดาเนิ น งาน การใช้
แรงงาน เทคโนโลยีแ ละการจั ดการ จากการศึ ก ษาการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน ที่ ดาเนิ น การโดยส่ วน
วิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1 รวมทั้งนโยบายพัฒนาการเกษตรของรั ฐ สภาพเศรษฐกิ จและสั ง คม
และความต้องการของท้องถิ่นในพื้นที่ตาบลบ้านปา อาเภอแก่งคอย จังหวั ดสระบุ รี สามารถก าหนด
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมได้ ดังนี้
ตารางที่ 4-1 ประเภทการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ตาบลบ้านป่า อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ประเภท
การใช้ประโยชน์ทดี่ ินหลัก

ชนิดพืช

พันธุ์

ผลผลิตเฉลี่ย
(กิโลกรัมต่อไร่)

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

พันธุ์ลูกผสม

950

ข้าวนาปี/นาปรัง

(ชัยนาท1, สุพรรณบุรี1,

500

หอมปทุม)
การใช้ประโยชน์ทดี่ ินทางเลือก

มะม่วง

เขียวเสวย,น้าดอกไม้

-

ไม้ยืนต้น

-

-

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

-

-

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
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4.2 คุณภาพที่ดินที่นามาประเมิน
คุณภาพที่ดิน (Land Qualities :LQ) ที่นามาประเมินสาหรั บการปลู ก พื ช ในระบบของ FAO
Framework ได้กาหนดไว้ 25 ชนิด สาหรับในพื้นที่ตาบลนี้อาจนาคุณภาพที่ ดิน มาประเมิ น เพี ย งไม่ กี่
ชนิดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้ อ มู ล ความแตกต่ า งของภู มิภ าค และระดั บความรุ น แรงของ
คุณลักษณะดินที่มีผลต่อผลผลิ ตตลอดจนชนิ ดของพื ช และความต้ อ งการการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน
(Land Use Requirements : LUR) ดังนั้นคุณภาพที่ดินที่นามาใช้มีดังนี้
- ระบบอุ ณหภู มิ (Temperature regime : t) คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดิน ที่ เ ป็ น ตั วแทน ได้ แ ก่ ค่ า
อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูเพาะปลูกเพราะอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการงอกของเมล็ด การออกดอกของพื ช บาง
ชนิดและมีส่วนสัมพันธ์กับขบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบของพืช
- ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ ต่ อ รากพื ช (Moisture availability : m) คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดิน ที่
เป็นตัวแทนได้แก่ ระยะเวลาของการท่วมขังของน้าในฤดูฝน ปริมาณน้าฝนเฉลี่ ย ในรอบปี ห รื อ ความ
ต้องการน้าในช่วงการเจริญเติบโตของพืช และลักษณะของเนื้อดิน ซึ่ ง มี ผ ลทางอ้ อ มในเรื่ อ งความจุ
ในการอุ้มน้าที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
- ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (Oxygen availability : o) คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดิน
ที่เป็นตัวแทนได้แก่ สภาพการระบายน้าของดิน ทั้งนี้พืชโดยทั่ วๆ ไปรากพื ช ต้ อ งการออกซิ เ จนใน
ขบวนการหายใจ
- ความเป็นประโยชน์ของธาตุ อ าหาร (Nutrient availability : s) คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดิน ที่ เ ป็ น
ตัวแทนได้แก่ ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน
- สภาวะการหยั่งลึกของราก (Rooting conditions :r) คุณลักษณะที่ดินที่ เ ป็ น ตั วแทนได้ แ ก่
ความลึกของดิน ความลึกของระดับน้าใต้ดิน และชั้นการหยั่งลึกของราก โดยความยากง่ า ยของการ
หยั่งลึกของรากในดินมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลักษณะเนื้อดิน โครงสร้ า งของดิ น การเกาะตั วของ
ดิน และปริมาณกรวดหรือเศษหินที่พบในหน้าตัดดิน
- ความเสียหายจากน้าท่วม (Flood hazard :f) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนได้ แ ก่ จานวน
ครั้งที่น้าท่วมในช่วงรอบปี
- การมีเกลือมากเกินไป (Excess of salts :x) คุณลั ก ษณะที่ ดิน ที่ เ ป็ น ตั วแทนได้ แ ก่ ปริ มาณ
เกลืออิสระที่สะสมมากเกินพอจนเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช
- สารพิษ (Soil toxicities :z) ระดับความลึกของชั้น jarosite ซึ่งจะมี อิ ทธิ พ ลต่ อ ปฏิ กิ ริ ย าของ
ดินจะทาให้ดินเป็นกรดจัดมาก ปริมาณซัลเฟตของเหล็กและอลูมินั่ มในดินจะสูงมากจนเป็นพิษต่อพืช

เขตการใช้ที่ดินตาบลบ้านปา
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ในที่นี้พิจารณาความเป็ น กรดเป็ น ด่ า งของดิ น ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ ความเจริ ญ เติ บโตของพื ช เนื่ อ งจาก
ปฏิกิริยาดินจะทาให้สภาพต่างๆ ทางด้านเคมีและชีวภาพของดินถูกเปลี่ ย นไปในสภาพที่ เ หมาะสม
หรือไม่เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกหรือมีผลต่อกิจกรรมของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นดิ น โดยกิ จกรรมของจุ ลิ น ทรี ย์
ในดินสามารถเป็นตัวควบคุมระดับของธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ ต่อ พื ช ได้ ด้ วยสาเหตุ นี้ จึง ต้ อ งมี
การปรับปรุงสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของพื ช ที่ ปลู ก ด้ วย เพื่ อ ให้ ความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ในสภาพที่เหมาะสม
- ศักยภาพการใช้ เ ครื่ อ งจั ก ร (Potential for mechanization :w) คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดิน ที่ เ ป็ น
ตัวแทน ได้แก่ ความลาดชันของพื้นที่ ปริมาณหินโผล่ ปริมาณก้ อ นหิ น และการมี เ นื้ อ ดิ น เหนี ย วจั ด
ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 นี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนโดยเครื่องจักร
- ความเสี ย หายจากการกั ด กร่ อ น (Erosion hazard :e) คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดิน ที่ เ ป็ น ตั วแทน
ได้แก่ ความลาดชันของพื้นที่
4.3 การจาแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน
หลักการของ FAO Framework ได้ จาแนกอั น ดั บความเหมาะสมของที่ ดิน เป็ น 2 อั น ดั บ
(Order) คือ
(1) อันดับที่เหมาะสม(Order S : Suitability)
(2) อันดับที่ไม่เหมาะสม(Order N : Not Suitability )
และจาก 2 อันดับที่ได้แบ่งย่อยออกเป็น 4 ชั้น (Class) ดังนี้
S1 : ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (Highly Suitable)
S2 : ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suitable)
S3 : ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (Marginally Suitable)
N : ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (Not Suitable)
การจาแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพื้ น ที่ ตาบลเป็ น การประเมิ น ความสามารถของ
ดินหรือประเมินศักยภาพของดินต่อการปลูก พื ช หรื อ ประเภทการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้
แล้วโดยการหาความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพที่ ดิน จากกลุ่ มชุ ดดิ น ที่ ไ ด้ ทาการส ารวจไว้ ใ นขั้ น
ละเอียด (ส่วนสารวจจาแนกดินที่ 1, 2551) กับความต้ อ งการปั จจั ย ต่ า งๆ ที่ มีผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บโต
และให้ผลผลิตของพืชหรือประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละชนิด เพื่อจาแนกชั้ น ความเหมาะสม
ของชุดดินต่างๆ ต่อประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ทั้งนี้ได้ทาการจาแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินดังกล่าวออกเป็ น 4 ชั้ น โดยใช้ ปัจจั ย หรื อ
ข้อขีดขั้นต่างๆ พิจารณาผลของการจาแนกชั้นความเหมาะสมของที่ ดิน ในพื้ น ที่ ตาบลได้ ดัง ตารางที่
4-2 และการจาแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน ดั ง กล่ า ว สามารถสรุ ปชุ ดดิ น และเนื้ อ ที่ ของแต่ ล ะ
ประเภทการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน ที่ มีชั้ น ความเหมาะสมสู ง ความเหมาะสมปานกลาง และความ
เหมาะสมเล็กน้อย ดังตารางที่ 4-3, 4-4 และ 4-5 ตามลาดับ

มะม่วง

พริก

มะเขือเทศ

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

N

N

N

N

N

S1

S1

S1

S3m

S2m

S1

S1

S1

S1

S1

S3m

S2m

S1

S1

S1

S1

S1

S3m

S2m

S1

S1

S1

S3r

S3r

S3mr

N

S3r

S2re

S2r

S3r

S3r

S3mr

N

S3r

S2snre

S2r

S3r

S3r

S3mr

N

S3r

S2snre

S2r

S3r

S3r

S3mr

N

S3r

S2re

S1

N

N

N

N

N

N

N

-

-

-

-

-

-

-

รวม

เขตการใช้ที่ดินตาบลบ้านปา

ร้อยละ

อ้อยโรงงาน

N

พื้นที่ (ไร่)

มันสาปะหลัง

เขตน้าฝน
4
S3m N
31
N S2m
N S2m
33
38
N S2m
47C
N
S3r
48B
N
S3r
N
S3r
48C
52B
N
S3r
62
N
N
ML
U
W
-

ข้าวฟ่าง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

หน่วย
แผนที่ดิน

ข้าว

ตารางที่ 4-2 ชั้นความเหมาะสมของที่ดิน ตาบลบ้านป่า อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

4,612 23.62
4,239 21.70
839
4.31
218
1.12
62
0.32
163
0.83
259
1.33
708
3.62
1,624
8.31
1,421
7.27
5,082 26.01
306
1.56
19,533 100.00
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คาอธิบาย
S1

=

ชั้นที่มีความเหมาะสมของที่ดินสูง

S2

=

ชั้นที่มีความเหมาะสมของที่ดินปานกลาง

S3

=

ชั้นที่มีความเหมาะสมของที่ดินเล็กน้อย

N

=

ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสมของที่ดิน

m

=

ข้อจากัดของทีด่ ินเนื่องจากความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

s

=

ข้อจากัดของทีด่ ินเนื่องจากความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช

n

=

ข้อจากัดของทีด่ ินเนื่องจากความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร

e

=

ข้อจากัดของดินเนื่องจากความเสียหายจากการกัดกร่อน

ตารางที่ 4-3 ชั้นความเหมาะสมสูง (S1) ของที่ดินแต่ล ะประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตาบลบ้านป่า อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การใช้ ประโยชน์ที่ดิน
1. ข้าว
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
3. ข้าวฟาง
4. มันสาปะหลัง
5. อ้อยโรงงาน
6. มะม่วง
7. พริก
8. มะเขือเทศ
9. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
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หน่วยที่ดิน
เขตน้าฝน
31,33,38
31,33,38
31,31B,33,38
31,33,38
4,31,31B,33,38,52B

เขตชลประทาน
-
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ตารางที่ 4-4 ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) ของที่ดินแต่ล ะประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตาบลบ้านป่า อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การใช้ ประโยชน์ที่ดิน
1. ข้าว
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
3. ข้าวฟาง
4. มันสาปะหลัง
5. อ้อยโรงงาน
6. มะม่วง
7. พริก
8. มะเขือเทศ
9. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

หน่วยที่ดิน
เขตน้าฝน
31,33,38
31,31B,33,38
31B,47C,48B,48C,52B
47C,48B,48C

เขตชลประทาน
-

ตารางที่ 4-5 ชั้นความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ของที่ดินแต่ล ะประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตาบลบ้านป่า อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การใช้ ประโยชน์ที่ดิน
1. ข้าว
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
3. ข้าวฟาง
4. มันสาปะหลัง
5. อ้อยโรงงาน
6. มะม่วง
7. พริก
8. มะเขือเทศ
9. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

เขตการใช้ที่ดินตาบลบ้านปา

หน่วยที่ดิน
เขตน้าฝน
4
47C,48B,52B
47C,48B,52B
47C,48B,52B
31,31B,33,38,48B,52B
48B,52B
-

เขตชลประทาน
-
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บทที่ 5
ศักยภาพของพื้นที่ปญ
ั หา – ความต้องการและทัศนคติของเกษตรกร
ศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของเกษตร ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อ มู ล ปฐมภู มิที่
สารวจได้ในพื้นที่ตาบลและข้อมูลทุติยภูมิ รายงานแผนพั ฒ นาการเกษตร แผนพั ฒ นา 3 ปี แ ละ
แผนยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลและหรื อ เทศบาล โดยแบ่ ง การศึ ก ษา
ออกเป็น 3 ส่วนได้ แ ก่ ส่ วนที่ 1 ทั ศ นคติ ของเกษตรกรด้ า นการใช้ แ ละพั ฒ นาที่ ดิน ส่ วนที่ 2
ปัญหาของเกษตรกร(ปัญหาด้านการประกอบอาชีพและปัญหาด้านการครองชี พ )และความต้ อ งการ
ของเกษตร(ความต้องการด้ า นการประกอบอาชี พ และความต้ อ งการด้ า นการครองชี พ )ส่ วนที่ 3
ศักยภาพของพื้นที่(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดของพื้นที่)

5.1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และการพัฒนาที่ดิน
จากการสารวจเกษตรกรตั วอย่ า งเกี่ ย วกั บทั ศ นคติ ด้า นการใช้ แ ละการพั ฒ นาที่ ดิน พบว่ า
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน สภาพดินที่ใช้ทาการเกษตรในปั จจุ บัน ส่ วนใหญ่
เป็นดินและดินร่วนปนทราย หากสภาพดินเสื่อมโทรมเกษตรกรตั วอย่ า งส่ วนใหญ่ มีวิธี ก ารแก้ ไ ข
ปัญหาด้วยการใส่ใส่ปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใส่ปุ๋ยชีวภาพ และพืชปุ๋ยสด เช่นโสน ถั่วต่ า งๆ
ในด้านแหล่งน้าที่ใช้ในการทาการเกษตรเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้น้าจากโครงการชลประทาน
เป็นหลัก เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนน้า พบว่าเกษตรกรตัวอย่ า งร้ อ ยละ 50.00 ประสบ
ปัญหาโดยประสบปัญหา3-5 ปีต่อ ครั้ ง ส่ วนปั ญ หาน้ าท่ วมในพื้ น ที่ ก ารเกษตรพบว่ า เกษตรกร
ทั้งหมดไม่ประสบปัญหา ในด้ า นความต้ อ งการที่ จะเปลี่ ย นแปลงชนิ ดพื ช ที่ ปลู กอยู่ เ ดิ มเป็ น พื ช
อุตสาหกรรมเช่น อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง ยางพารา ยู คาลิ ปตั ส ไม้ ผ ลหรื อ สบู่ ดา เกษตรกร
ตัวอย่างเกือบทั้งหมด ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงโดยให้เหตุผลว่ า พื ช เดิ มที่ ปลู ก ราคาผลผลิ ต ดี ปลู ก ไว้
บริโภคในครัวเรือน และมีตลาดรองรับ ในด้ า นความสนใจต่ อ พื ช ชนิ ดใหม่ ห รื อ พั น ธุ์ ใ หม่ ห รื อ
เทคโนโลยีใหม่เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 90.00 สนใจและมี ความสนใจในการทาเกษตรอิ น ทรี ย์
แบบใช้สารเคมีระดับปลอดภัย ปั จจุ บัน การทาเกษตรอิ น ทรี ย์ ใ นตาบลยั ง ไม่ แ พร่ ห ลายมากนั ก
นอกจากนี้เกษตรกรตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีความสนใจในการทาการเกษตรแบบพอเพี ย ง เกี่ ย วกั บ
การรวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตทางการเกษตรมี เ กษตรกรตั วอย่ า งทั้ ง หมด ไม่ มีก ารรวมกลุ่ ม
กันผลิตหรือขายผลผลิตซึ่งทาให้ไม่มอี านาจในการต่อรองราคาสิน ค้ า ส าหรั บแนวทางในการเพิ่ ม
ผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดทราบแนวทางในการเพิ่ มผลผลิ ตโดยส่ วนใหญ่ จะ
ใช้วิธีการใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุต่างๆเพื่อปรับปรุ ง บารุ ง ดิ น ปลู ก พื ช ปุ๋ ย สดเช่ น
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต1

กรมพัฒนาที่ดิน
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พืชตระกูลถั่ว โสนอัฟริกัน ปอเทืองแล้วไถกลบ และเพิ่ มพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ในด้ า นการเลี้ ย งสั ตว์
เพื่อการค้าเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 90.00 ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดไม่เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
ในด้านการได้รับบริ ก ารจากกรมพั ฒ นาที่ ดิน พบว่ า เกษตรกรตั วอย่ า งทั้ ง หมดเคยได้ รั บ
บริการจากกรมพัฒนาที่ดินโดยประเภทบริการที่ได้รับได้แก่ สารเร่ง(พด.ต่างๆ) ปุ๋ ย หมั ก แหล่ ง น้ า
ในไร่นา เช่น บ่อ สระ และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ย สด เกษตรกรตั วอย่ า ง ร้ อ ยละ 80.00 ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่งน้าโดยเฉพาะขุดบ่อ สระในไร่นา ในด้านความยิ น ดี ที่จะปลู ก หญ้ า
แฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้าในพื้นที่การเกษตรบางส่ วนเกษตรกรตั วอย่ า ง ร้ อ ยละ 40.00 ยิ น ดี ที่
จะทาตาม เกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด เคยรั บทราบเกี่ ย วกั บผลิ ตภั ณ ฑ์ ปรั บปรุ ง บารุ ง ดิ น ของกรม
พัฒนาที่ดินและร้อยละ 85.71 เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์โดยได้รับคาแนะนาจากเจ้ า หน้ า ที่ ก รมพั ฒ นา
ที่ดิน และจากหมอดินอาสา สาหรับผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ใช้ใ นการปรั บปรุ ง บารุ ง ดิ น ที่
เกษตรกรตัวอย่างต้องการมากที่สุดได้แก่ สารเร่งพด.1 ใช้ทาปุ๋ยหมั ก สารเร่ ง พด.2 ใช้ ผ ลิ ตปุ๋ ย น้ า
หมักชีวภาพ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สารเร่งพด.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช ดังตารางที่ 5-1
ตารางที่ 5-1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้แ ละพัฒนาที่ดิน ต.บ้ านป่า อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุ รี
รายการ
 พืชหลักที่เ กษตรกรปลู ก
ข้าว
เขตชลประทาน

ร้อยละ
100.00
90.00

 สภาพดินที่เ กษตรกรปลูกพืชหลั ก
ดินไม่มีปัญหา
ดินร่วน

100.00

ดินร่วนปนทราย

80.00

ดินเหนียว

30.00

 วิธีแก้ไขดินเสื่อมโทรมของเกษตรกร
ใส่วัส ดุปรับปรุงบารุงดิน
ใส่ปุ๋ยเคมี

100.00

ใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก

100.00

ใส่ปุ๋ยชีวภาพ

80.00

ใช้พืชปุ๋ยสด เช่น โสน ถั่ วต่ างๆ

70.00

ใส่สารปรับปรุงดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูน โดโลไมท์

40.00

เขตการใช้ที่ดินตาบลบ้านป่ า

อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ)
รายการ

ร้อยละ

วิธี การอื่นๆ
ใช้วัส ดุคลุม ดิน

10.00

 แหล่งน้าที่เ กษตรกรใช้ในการทาการเกษตร
แหล่งน้าธรรมชาติ
น้าฝน

50.00

แหล่งน้าที่ส ร้างขึ้น
น้าจากโครงการชลประทาน

100.00

 พื้นที่ทาการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง /ขาดแคลนน้าที่ ทาให้พืชที่ ปลูกเสียหาย
ไม่มี

50.00

มี

50.00

 ช่วงระยะเวลาที่เ กิดปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้า
3-5 ปีต่อครั้ง

80.00

1-2 ปีต่อครั้ง

20.00

 พื้นที่ทาการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาน้าท่วมที่ทาให้พืชที่ ปลู กเสียหาย
ไม่มี

100.00

 เกษตรกรต้องการเปลี่ยนจากพืชที่ ปลูกอยู่เ ดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม
ไม่ต้องการ

90.00

 พืชที่เ กษตรกรต้องการปลูกทดแทนพืชเดิม
มันสาปะหลัง

100.00

 เกษตรกรไม่ต้องการเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลู กเพราะพืชเดิม
ราคาผลผลิตดี

100.00

ปลูกไว้ บริโภคในครัวเรือน

100.00

มีตลาดรองรับ/เป็นที่ต้องการของตลาด

66.67

ปลูกและดูแลรักษาง่าย

11.11

 ความสนใจของเกษตรกร เมือ่ มีผู้มาแนะนาส่งเสริมพืชชนิดใหม่หรือพันธุ์ใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่
ไม่สนใจ

10.00

สนใจ

90.00

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต1

กรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ)
รายการ

ร้อยละ

 แนวทางของเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิ ตพืช
ทราบ

100.00
ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และวัสดุ ต่างๆ เพื่อปรับปรุงบารุงดิน

90.00

ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกู ลถั่ ว โสนอัฟริ กัน ปอเทือง แล้ วไถกลบ

90.00

เพิม่ พื้นทีเ่ พาะปลูก

60.00

เข้ารับการฝึกอบรม/หาความรู้เ พิ่ม

10.00

 ความสนใจของเกษตรกรในการทาการเกษตรอินทรีย์
สนใจ

100.00

 ชนิดของเกษตรอินทรีย์ที่เ กษตรกรสนใจ
ใช้สารเคมีระดับปลอดภัย

100.00

 การทาการเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน/ตาบล
ไม่มี

90.00

มี

10.00

 ความสนใจของเกษตรกรที่จะทาการเกษตรแบบพอเพียง
ไม่สนใจ

10.00

สนใจ

90.00

 การรวมกลุ่มกันผลิ ตหรือจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้าน
ไม่มี

100.00

 เกษตรกรมี การเลี้ยงสัตว์ไ ว้เ พื่อจาหน่ายเป็นรายได้
ไม่เ ลี้ยง

90.00

เลี้ยง

10.00

 ชนิดของสัตว์ที่เ ลี้ยง
สัตว์ปีก

100.00

 บริการจากกรมพัฒนาที่ดินที่เ กษตรกรในหมู่บ้าน/ตาบล เคยได้รับ
มี

เขตการใช้ที่ดินตาบลบ้านป่ า

100.00

อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ)
รายการ

ร้อยละ

 ชนิดของบริการที่ได้รับจากกรมพัฒนาที่ดิน
ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบารุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ)

100.00

ปุ๋ยหมัก

90.00

แหล่งน้าในไร่นา เช่น บ่อ สระ

70.00

เมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด

60.00

เข้ารับการฝึ กอบรม/ดูง าน

10.00

 การพัฒนาแหล่งน้าในหมู่บ้าน เกษตรกรคิ ดว่ากรมพัฒนาที่ดินควรสนับสนุน /ช่ วยเหลือ
สนับสนุน/ช่วยเหลือ

80.00

ไม่ต้องสนับสนุน

20.00

 ประเภทแหล่งน้าที่เ กษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือ ได้แก่
บ่ อ สระในไร่นา
 ความเต็มใจของเกษตรกรที่จะปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันรักษาหน้าดินและอนุรักษ์น้าในพื้นที่
เพาะปลูก

100.00

ไม่ยนิ ดี

60.00

ยินดี

40.00

 เหตุผลที่เ กษตรกรไม่ยินดีปลูกหญ้าแฝก
ไม่มีพื้นที่พอที่จะปลูก

83.33

ไม่ได้เ ป็นเจ้าของที่ดิน

66.67

ไม่ทราบประโยชน์ของหญ้าแฝก

33.33

เสียพื้นที่ทาการเกษตร/ทาให้พื้นที่รก

16.67

 เกษตรกรเคยรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบารุงดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน
เคย

100.00
เกษตรกรที่ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินเคยทดลองใช้

100.00

 บุคคล/สื่ อที่แนะนาให้เ กษตรกรใช้ ผลิ ตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน

100.00

หมอดินหมู่บ้าน/ตาบล

100.00

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต1

กรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ)
รายการ

ร้อยละ

 ชนิดผลิ ตภัณฑ์บารุง ดินของกรมพัฒนาที่ดินที่เ กษตรกรต้องการใช้
สารเร่ง พด.1 ใช้ทาปุ๋ยหมัก

100.00

สารเร่ง พด.2 ใช้ทาปุ๋ยอินทรีย์น้า

100.00

เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

100.00

สารเร่ง พด.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศั ตรูพืช

70.00

สารเร่ง พด.6 ใช้หมักเศษอาหารเหลือทิ้ง/ดักกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์และบาบัดน้าเสีย

20.00

ที่มา : จากการสารวจ , 2555

5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
5.2.1 ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการครองชีพ
จากการสารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง พบว่าเกษตรกรในตาบลประสบปั ญ หาที่ ส าคั ญ สองประการ
ได้แก่ ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและด้านการครองชีพ ซึ่ ง ปั ญ หาในการประกอบ
อาชีพมีเกษตรกรตัวอย่างเกือบทั้งหมดประสบปัญหาโดยปัญหาที่ ส าคั ญ ที่ เ กษตรกรตั วอย่ า งประสบ
เป็นอันดับหนึ่งได้แก่ ต้นทุนการผลิตสูง และปัจจัยการผลิ ตราคาสู ง คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 100.00 ของ
จานวนเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ราคาผลผลิตตกต่า ผู้ รั บซื้ อ หรื อ พ่ อ ค้ า เอาเปรี ย บ
และขาดแคลนเงินทุน คิดเป็นร้อยละ 44.44 11.11 และ 11.11 ตามลาดับ ที่ เ หลื อ เป็ น ปั ญ หาอื่ น ๆ ที่
แตกต่างกันไป ดังกราฟที่5
ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ร้อยละ
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ปัจจัยการผลิตราคาสูง
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ปัญหา
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ผู้รับซื้อ /พ่อค้าเอา
เปรียบ

กราฟที่ 5-1 ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร
เขตการใช้ที่ดินตาบลบ้านป่ า
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ส่วนปัญหาด้ า นการครองชี พ และด้ า นอื่ น ๆ เกษตรกรตั วอย่ า ง ทั้ ง หมด ไม่ ประสบ
ปัญหา
5.2.2 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากทางราชการ
จากการสารวจข้ อ มู ล เกษตรกรตั วอย่ า ง พบว่ า มี เ กษตรกรตั วอย่ า งทั้ ง หมดต้ อ งการ
ความช่วยเหลือจากทางราชการ ซึ่งความต้องการความช่ วยเหลื อ ที่ เ กษตรกรตั วอย่ า งต้ อ งการเป็ น
อันดับหนึ่งได้แก่ ให้ลดค่าครองชีพ เช่นลดค่ า ไฟฟ้ า น้ าประปา ค่ า น้ ามั น คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 100.00
ของเกษตรกรตัวอย่างที่ต้องการความช่วยเหลื อ รองลงมาได้ แ ก่ จั ดหาปั จจั ย การผลิ ตเช่ น ปุ๋ ย ยา
ในราคายุติธรรม ประกันราคาผลผลิต และจัดหาแหล่งเงินทุนคิดเป็ น ร้ อ ยละ 80.00 60.00 และ
30.00 ตามลาดับ ที่เหลือเป็นความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังตารางที่ 5-3
ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากราชการ
ร้อยละ
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กราฟที่ 5-3 ความต้ องการความช่ วยเหลือและส่งเสริ มจากราชการ

5.3 ศักยภาพของพื้นที่
ศักยภาพของพื้นที่ ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพในพื้ นที่ ของตาบลที่ เ ป็ น จุ ดแข็ ง และ
จุดอ่อน รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและข้อจากัดในการพั ฒ นาด้ า นต่ า งๆ ข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษาได้
จากข้อมูลปฐมภูมิที่สารวจในพื้นที่ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิจากหน่ วยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ แ ก่
นโยบายของระดับต่างๆ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรระดั บตาบล แผนพั ฒ นา 3 ปี
องค์การบริหารส่วนตาบล แผนงานและโครงการต่างๆ เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต1
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
จุดแข็ง
 สภาพพื้นที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าป่าสัก ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้าขนาดใหญ่ เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม
 ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนี ย วที่ มีความลึ ก มาก มี ความเหมาะสมต่ อ การเกษตร ได้ แ ก่
การทานา การปลูกพืชไร่ และยกร่องปลูกไม้ผล
 พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลมีทรัพยากรป่าไม้ ร วมถึ ง ป่ า ชุ มชน อั น จะส่ ง ผลดี ต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ระบบนิเวศน์โดยรวมของพื้นที่
จุดอ่อน
 พื้นที่ทั้งหมดของตาบลอยู่นอกเขตชลประทาน อาจทาให้ เ กษตรกรไม่ ส ามารถทาการเกษตรได้
ตลอดทั้งปีเนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้าที่ใช้ในการทาการเกษตรนอกฤดูกาลเพาะปลูก
 ประสบปัญหาน้าท่วมขังในฤดูน้าหลากหรือช่วงที่ มีพ ายุ ฝ นพั ดผ่ า น 3-5 ปี ต่อ ครั้ ง ทาให้ พื ช ผล
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
 เกษตรกรบางส่วนขาดองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรดินและน้าเพื่อให้ ส ามารถใช้ ทรั พ ยากร
ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ตัวอย่างเช่น การทาการเกษตรตลอดทั้ ง ปี โดยมิ ไ ด้ พั ก ดิ น หรื อ ฟื้ น ฟู แ ละ
ปรับปรุงบารุงดิน
 เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีป้องกัน กาจัดศัตรูพืชและวั ช พื ช ปริ มาณมาก เป็ น การเพิ่ มต้ น ทุ น
การผลิต สารเคมีบางส่วนได้ตกค้างและสะสมอยู่ ใ นดิ น ตลอดจนได้ ปนเปื้ อ นลงสู่ แ หล่ ง น้ า เป็ น
อันตรายต่อสัตว์น้าและผู้ใช้น้า รวมถึงผู้บริโภคผลิตผลทางการเกษตร
โอกาส
 รัฐบาลได้กาหนดเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับประชาชนมี ความต้ อ งการบริ โ ภค
อาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษมากขึ้น ทาให้เกษตรกรได้ ล ดปริ มาณการใช้ ส ารเ คมี ล งและหั น มาใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และการกาจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมากขึ้น
 เนื่องจากวิกฤตโลกร้อน ทาให้หน่วยงานของรัฐ มี น โยบายและมาตรการต่ า งๆ ในการอนุ รั ก ษ์
ฟื้นฟูและส่งเสริม การจัดการทรัพยากรดิน น้าและป่าไม้ อย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่ ง ยื น เช่ น การ
ไถกลบตอซังและการปลูกต้นไม้ยืนต้น เป็นต้น
 รัฐบาลมีนโยบายการฟื้ น ฟู แ ละการใช้ ประโยชน์ ที่ดิน ทิ้ ง ร้ า งและที่ ดิน ว่ า งเปล่ า เพื่ อ ให้ ใ ช้
ทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
เขตการใช้ที่ดินตาบลบ้านป่ า
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อุปสรรค
 สภาพอากาศปัจจุบันมีความแปรปรวนจากผลกระทบของภาวะโลกร้ อ น ทาให้ เ กิ ดปั ญ หาภั ย
ธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงการระบาดของโรคและแมลงที่ควบคุมได้ยาก
 การถือครองที่ดินของเกษตรกรลดลง เนื่องจากโยบายที่ดิน กาหนดให้ ที่ดิน เป็ น ทรั พ ยากรที่ มีค่า
มีราคาและมีเจ้าของ เป็นแรงจูงใจให้ เ กษตรกรขายที่ ดิน แก่ น ายทุ น ซึ่ ง เ ป็ น สาเหตุ ห ลั ก ทาให้ ก าร
บริหารจัดการทรัพยากรอื่นๆ ทาได้ ย าก โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ที่มีก ารใช้ ที่ดิน อย่ า งเข้ มข้ น เช่ น เขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง
 มีระบบสาธารณู ปโภคอานวยความสะดวกที่ จาเป็น ทั้งระบบโครงข่า ยคมนาคม ใกล้ ท่าเรือ
ไฟฟ้าและน้าประปา รวมถึง ทางลาเลียงผลผลิตจากไร่ นาสู่ ตลาด ครอบคลุ มทั้งตาบล
 มีหน่วยงานดูแลและบริ การด้านการศึก ษาและสาธารณสุข ครอบคลุ มทั้งตาบล
 มีองค์กรส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในพืน้ ที่ตาบล
จุดอ่อน
 ไม่ มีตลาดกลางรับซื้อพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ ทาให้ต้องเสี ยต้นทุนในการขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตรไปขายในพื้นที่อื่น
โอกาส
 รัฐบาลมีน โยบายกาหนดให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก (ครัวไทยสู่ครัวโลก)
และสนับสนุนการเดินงานของท้องถิ่น ทาให้หน่วยงานของรัฐต้ องดูแ ลและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านการเกษตรให้ส มบูร ณ์ทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ของตาบลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
แหล่งผลิ ตพืชไร่เศรษฐกิจที่สาคัญ
 หน่วยงานองค์การบริหารส่ วนตาบลและหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง ได้ กาหนดแผนงานใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง
อุปสรรค
 เนื่องจากประเทศไทยเป็น ประเทศก าลังพัฒนา การลงทุน สร้างและปรั บปรุงระบบโครงสร้าง
พื้นฐานให้สมบูร ณ์ทั่วถึง มากยิ่งขึ้น จาเป็น ต้องใช้เวลาและมีข้อจากัดด้านงบประมาณ
 โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถดาเนินการเองได้
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต1
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ด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง
 ตามข้อมูลเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประชากรในตาบลบ้านป่ า มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ไม่ ต่ากว่ า
50,311.75 บาทต่อปีต่อคนร้อยละ 100 ของประชากรทั้งหมด
 มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรได้ แ ก่ กลุ่ มแม่ บ้า นเกษตรบ้ า นป่ า กลุ่ มแม่ บ้า น กลุ่ มทานา กลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน
 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว เกษตรกรที่สารวจส่วนใหญ่ จึง ไม่ ต้อ งการเปลี่ ย นชนิ ดพื ช เดิ มเป็ น
พืชอุตสาหกรรมเพราะเห็นว่าที่ดินไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ พื ช เดิ มที่ ปลู ก มี ร าคาผลผลิ ตดี ปลู ก
ไว้บริโภคในครัวเรือนและมีตลาดรองรับ เป็นต้น
 เกษตรกรที่สารวจส่วนใหญ่สนใจรับเทคโนโลยีใหม่และทราบวิธีการเพิ่ มผลผลิ ตทางการเกษตร
ได้แก่ ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ ย ชี วภาพและวั ส ดุ เ พื่ อ ปรั บปรุ ง บารุ ง ดิ น ปลู ก พื ช ปุ๋ ย สด เช่ น พื ช
ตระกูลถั่ว โสนอัฟริกัน ปอเทือง แล้วไถกลบ และเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ตามลาดับ
 การประกอบอาชีพเกษตรกรอาศัยน้าจากโครงการชลประทานเป็นหลัก
จุดอ่อน
 ขาดอานาจต่อรองในการจาหน่ายผลผลิตเพราะการรวมกลุ่ มอาชี พ ยั ง มี น้ อ ยและบางกลุ่ มยั ง ไม่
เข้มแข็ง ทาให้ถูกผู้รับซื้อเอาเปรียบ โดยกดราคาผลผลิตให้ต่า
 เกษตรกรขาดความรู้ในด้านการจัดการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทาให้เกิดหนี้สินนอกระบบ
และในระบบ
 การเร่งจาหน่ายผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวทันที ทาให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตต่า
โอกาส
 นโยบายรัฐบาลเอื้ออานวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเกษตรกรที่
สารวจเกือบทั้งหมดให้ความสนใจในการทาการเกษตรแบบพอเพียงและสนใจที่จะทาเกษตรอิ น ทรี ย์
ต้องการทาแบบใช้สารเคมีระดับปลอดภัย
 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ
 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE) ในปี 2558 เป็นโอกาสในการขยายตลาดการ
ส่งออกสินค้าเกษตรโดยไม่มีกาแพงภาษี ตลอดจนโอกาสในการแลกเปลี่ ย นเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต
สินค้าเกษตรระหว่างประเทศสมาชิก
เขตการใช้ที่ดินตาบลบ้านป่ า

อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
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อุปสรรค
 ราคาผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะข้าว ขึ้นอยู่กับตลาดโลกและตลาดภูมิภาค การแก้ไขปัญ หาราคา
ผลผลิตตกต่าจึงทาได้ลาบาก
 มีศัตรูพืชรบกวน ทาให้ผลผลิตต่า
 ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูง เช่น ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมี พันธุ์พืช พัน ธุ์ สั ตว์
ค่าจ้างแรงงาน ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเนื่องจากต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
 การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE)ในปี 2558 หากไม่มีการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยนาเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาใช้เพื่อเพิ่ มมูลค่าแก่สิ น ค้ า ก็ จะไม่
สามารถแข่งขันกับประเทศสมาชิกซึ่งมีต้นทุนในการผลิตต่ากว่าประเทศไทย เช่นประเทศจีน กัมพู ช า
และเวียดนาม เป็นต้น

ด้านสังคม
จุดแข็ง
 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล โดยมี โ ครงการจั ดสวั ส ดิ ก ารสั ง คมสงเคราะห์
แก่ผู้ยากไร้ เพื่อการยังชีพ
 ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น โดยจัดงานประเพณีต่างๆ เพื่ อ สื บทอดวั ฒ นธรรมและประเพณี อั น ดี
งามของท้องถิ่น รวมทั้งทานุบารุงศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้ ดารงไว้ ซึ่ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
 มี โ รงงานอุ ตสาหกรรมประเภท 3 ตั้ ง อยู่ ใ นตาบลทั้ ง สิ้ น 13 โรง จาแนกได้ ดัง นี้ โรงงาน
อุตสาหกรรม 13 แห่ง โรงไฟฟ้า 1 แห่ง โรงกลึง เจาะ คว้าน ไส 5 แห่ ง โรงทาผลิ ตภั ณ ฑ์ จากโลหะ
แผ่น 2 แห่ง โรงผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 3 แห่ง โรงผลิตไฟฟ้า 2 แห่ง โรงผลิตตะกั่ วบริ สุ ทธิ์ 1 แห่ ง
โรงทาเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ามันหล่อลื่น 2 แห่งซึ่งสามารถรองรับแรงงานได้จานวนหนึ่ง
จุดอ่อน
 ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ ทาให้มีความคิดในการแข่ ง ขั น เพื่ อ ประกอบอาชี พ
น้อยขาดความคิดริเริ่มไม่กล้าลุงทน
 มีปัญหาเรื่องยาเสพติด

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต1
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โอกาส
 รัฐบาลให้ความสาคัญกับการดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนภาคประชาชนและส่งเสริมอาชีพ
 รัฐบาลให้ความสาคัญกับการดาเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติ ด การจั ดระเบี ย บสั ง คม
และการทุจริตคอรัปชั่น
อุปสรรค

 การแปรเปลี่ยนความเจริ ญ จากภาคเกษตรกรรมไปสู่ ภ าคอุ ตสาหกรรม ตลอดจนการพั ฒ นา
การศึ ก ษา ซึ่ ง เน้ น ภาคธุ ร กิ จภาคธุ ร กิ จอุ ตสาหกรรมมากกว่ า เกษตรกรรม ทาให้ ส ภาพสั ง คม
เปลี่ยนไปและมีปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาแพร่ระบาดของเสพติด เป็นต้น
 ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของโลก ทาให้เกิดภาวะถดถอย เกิ ดการชะลอตั วทางเศรษฐกิ จ และภั ย
พิบัติทางธรรมชาติทาให้เกิดปัญหาเรื่องรายได้ของประชาชน

เขตการใช้ที่ดินตาบลบ้านป่ า

อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

บทที่ 6
เขตการใชที่ดิน
6.1 การกําหนดเขตการใชที่ดิน
ผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ อันไดแก ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา
ทรัพยากรปาไมสภาพการใชที่ดิน สภาพพื้นที่ ลักษณะภูมิอากาศ ตลอดจนความเหมาะสมของที่ดิน
ดานกายภาพ สภาพทางเศรษฐกิจสังคม ประกอบกับมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมา
พิจารณารวมกับนโยบาย ยุทธศาสตรของจังหวัดและกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร
สามารถนํามาสังเคราะหกําหนดเปนเขตการใชที่ดิน ตําบล บานปา อําเภอแกงคอย จังหวัด สระบุรี
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดการใชที่ดินอยางเหมาะสมและยั่งยืน ไดดังนี้

1. เขตพื้นที่ปาไม

มีเนื้อที่ 1,928 ไรหรือรอยละ 9.87 ของพื้นที่ตําบล ประเภทปาไมประกอบดวยปา
สมบูรณ ปาเสื่อมโทรม และปาละเมาะ ซึ่งเปนเขตปาไมตามกฎหมาย สามารถแบงยอย ไดแก เขต
พื้นที่ปาอนุรักษและเขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เขตพื้นที่ปาอนุรักษ
มีเนื้อที่ 749 ไรหรือรอยละ 3.83 ของพื้นที่ตําบล เปนเขตที่สําคัญตอระบบนิเวศ
ปาไมมากที่สุด และเปนแหลงตนน้ําที่สําคัญ สามารถแบงออกเปน 1 เขตยอยดังนี้
1.1 เขตพื้นที่
คุมครองสภาพปา (หนวยแผนที่ 111)
มีเนื้อที่ 749 ไรหรือรอยละ 3.82 ของพื้นที่ตําบล เปนพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษใน
เขต ปาสงวนแหงชาติ และชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่1 และ 2 ซึ่งมีสภาพปาไมเปนปาสมบูรณ เปนเขต
ที่กําหนดไวเพื่อการอนุรักษ ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการดานการอนุรักษที่เขมงวด ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินในเขตนี้จะสงผลกระทบตอความเสื่อมโทรมของที่ดินอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะการสูญเสียหนาดินจากการชะลางพังทลายที่รุนแรง ซึ่งสงผลกระทบตอปริมาณตะกอน
และคุณภาพของน้ําในพื้นที่ทายน้ํา
ขอเสนอแนะ ในมาตรการใชประโยชนที่ดินในเขตปาเพื่อการอนุรักษ รวมกับ
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 2504 และมาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ําชั้นที่ 1 และ 2 เพื่อเปน
แนวทางการใชประโยชนที่ดินอยางเครงครัด และควรสรางจิตสํานึกใหแกชุมชนในพื้นที่ตําบลให
เห็นถึงคุณคาของปา ซึ่งเปนพื้นที่ตนน้ํามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชนและยังชวย
ปองกันปญหาภัยธรรมชาติ น้ําปา ดินถลม ไดอีกดวย

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1 กรมพัฒนาที่ดิน
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เขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ
มีเนื้อที่ 1,179 ไรหรือรอยละ 6.04 ของพื้นที่ตําบล ซึ่งประกอบดวย เขตปาสงวน
แหงชาติที่เปนเขตเศรษฐกิจ (โซน E) เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี สามารถแบงออกเปน 3
เขตยอย ดังนี้
1.2 เขตพื้นที่
คุมครองสภาพปา (หนวยแผนที่ 121)
มีเนื้อที่ 834 ไรหรือรอยละ 4.27 ของพื้นที่ตําบล เปนพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (โซน
E) และปาไมถาวน ที่มีสภาพเปนปาไมสมบูรณ พื้นที่เขตนี้กําหนดไวใหเปนพื้นที่ที่ควรรักษาสภาพ
ปาธรรมชาติไว และขณะเดียวกันก็สามารถนําทรัพยากรมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจได หาก
จําเปนและไดรับการยินยอมของประชากรสวนใหญในพื้นที่ลุมน้ํา
ขอเสนอแนะ
ปองกันและรักษาปาธรรมชาติที่มีอยูอยางจริงจังและตอเนื่อง การขอใชพื้นที่เพื่อ
กิจการใดๆ ใหดําเนินตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวของ โดยมีการศึกษา
ผลกระทบที่มีตอสภาพแวดลอมและปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรปาไม
1.3 เขตพื้นที่ฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนที่ 122)
มีเนื้อที่ 94 ไรหรือรอยละ 0.48 ของพื้นที่ตําบล เปนพื้นที่ปาไมถาวรซึ่งมีสภาพ
เปนปาไมเสื่อมโทรม แตสามารถฟนฟูสภาพปาไมสมบูรณไดเองตามธรรมชาติ
ขอเสนอแนะ
ปองกันและรักษาปาธรรมชาติที่มีอยูอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยควบคุมดูแล
รักษาพื้นที่ปาไมไมใหถูกทําลาย เพื่อใหสภาพปาฟนคืนสูธรรมชาติไดอยางรวดเร็ว การขอใชพื้นที่
เพื่อกิจการใดๆ ใหดําเนินตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวของ โดยมีการศึกษา
ผลกระทบที่มีตอสภาพแวดลอมและปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรปาไม
1.4 เขตพื้นที่ฟนฟูทรัพยากร (หนวยแผนที่ 123)
มีเนื้อที่ 251 ไรหรือรอยละ 1.29 ของพื้นที่ตําบล เปนพื้นที่ปาไมถาวรที่ถูกบุกรุก
เพื่อทําการเกษตรทั้งที่ดินไมเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของควรดําเนินการปลูกปาที่มีคาทาง
เศรษฐกิจ และสงเสริมใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม และในพื้นที่สูงชัน
ตองมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํารวมดวย คือ ตองมีการปลูกแฝก เพื่อปองกันการชะลางพังทลาย
ของดิน ทําบอดักตะกอน คูรับน้ํารอบเขา

เขตการใชที่ดินตําบลบานปา

อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
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2.

เขตพื้นที่การเกษตร

มีเนื้อที่ 8,883 ไรหรือรอยละ 45.48 ของพื้นที่ตําบล เปนพื้นที่ทําการเกษตร นอก
เขตปาสงวนแหงชาติหรือพื้นที่ที่ไดดําเนินการปฏิรูปที่ดินแลว กําหนดขึ้นเพื่อเปนเขตพัฒนาการผลิต
ทางการเกษตรเปนหลักสามารถแบงเปนเขตตางๆ ไดดังนี้
เขตพื้นที่เกษตรกาวหนา
มีเนื้อที่ 8 ,689 ไรหรือรอยละ 44.49 ของพื้นที่ตําบล เปนเขตพื้นที่ทําการเกษตร
โดยอาศัยน้ําฝน ที่ดินมีศักยภาพในการผลิตคอนขางสูง แตอาจมีขอจํากัดการใชประโยชน
บาง ซึ่ง สามารถแกไขไดงาย เชน ดินขาดความอุดมสมบูรณหรือปฏิกิริยาดินไมเหมาะสมเปนตน
ลักษณะดินที่พบในที่ลุมสวนใหญเปนดินลึกถึงลึกมาก มีการระบบน้ําคอนขางเลว มีการใช
ประโยชนที่ดินในการทํานาปลูกขาว สวนบริเวณที่เปนที่ดินมีสภาพพื้นที่ราบเรียบ ลักษณะดินที่พบ
สวนใหญเปนดินลึกถึงลึกมาก มีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี การใชประโยชนที่ดินสวนใหญใช
ทํานา สามารถแบงเปนเขตยอยตามประเภทและความเหมาะสมของการใชที่ดินดังนี้
2.1 เขตพื้นที่ทํานาที่มีศักยภาพ

(หนวยแผนที่ 221)

มีเนื้อที่ 3
,428 ไรหรือรอยละ 17.55 ของพื้นที่ตําบล สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม และ
ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย ในการทํานาปลูกขาวโดยอาศัยน้ําฝน
ขอเสนอแนะ ควรพัฒนาทําการผลิตเพื่อการคา โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตดวย
การใชพันธุขาวที่ดีจากแหลงผลิตที่เชื่อถือได ประกอบกับการใชปุยคอก ปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ
ควบคูกับการใชปุยเคมี ซึ่งจะเห็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุย สามารถชวยลดตนทุนการผลิต
โดยรวมได นอกจากนี้เกษตรกรควรมีแหลงน้ําเชน สระน้ําในไรนาเพื่อเก็บกักน้ําสําหรับพืชที่ปลูก
เพื่อลดความเสียหายจาการที่ฝนทิ้งชวงและควรมีการขุดทางระบายน้ํา ทําทางลอดตามถนนที่ตัด
ขวางทางน้ํา เพื่อระบายน้ําในพื้นที่เพื่อไมใหเกิดน้ําแชขังเปนเวลานาน
2.2 เขตพื้นที่ปลูกพืชไรที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 222)
มีเนื้อที่ 4,386 ไรหรือรอยละ 22.45 ของพื้นที่ตําบล สภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ
ถึงลูกคลื่นลอนลาด ลักษณะดินที่พบเปนดินที่มีการระบายน้ําดี ความเหมาะสมสูง เปนเขต
เกษตรกรรมที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไรโดยอาศัยน้ําฝน พืชที่เหมาะสมคือ พืชพลังงาน เชน
ออยโรงงาน, มันสําปะหลัง, ขาวโพดเลี้ยงสัตว, และถั่วเมล็ดแหงตางๆ
ขอเสนอแนะ ในการผลิตควรมีการปรับปรุงดินดวยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลด
และทดแทนการใชปุยและสารเคมี เชน การใชปุยพืชสด โดยการปลูกปอเทือง ถั่วพราและไถกลบ
เมื่อพืชออกดอกเปนปุยพืชสดและใชปุยหมัก ปุยคอก น้ําหมักชีวภาพ ในการปรับปรุงบํารุงดินและ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1 กรมพัฒนาที่ดิน
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พืชที่ปลูก เชน การไถพรวน ขวางทางลาดชัน การใชแถบหญาแฝกเพื่อเก็บตะกอนดินและน้ําใน
พื้นที่ที่มีความลาดชัน เปนตน ทั้งนี้ในการผลิต เพื่ออุตสาหกรรม การใชปุยเคมีควบคูกับปุยอินทรีย
ยังคงเปนทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อใหไดผลผลิตสูงสุดตามกําลังผลิตของที่ดิน
2.3 เขตพื้นที่ปลูกไมยืนตนที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 223)
มีเนื้อที่ 433 ไรหรือรอยละ 2.22 ของพื้นที่ตําบล เปนพื้นที่คอนขางราบเรียบถึง
ลูกคลื่นลอนลาด ดินมีความเหมาะสมปานกลาง สําหรับปลูกไมยืนตนโดยอาศัยน้ําฝน
ขอเสนอแนะ เขตปลูกไมยืนตนนี้ สวนใหญเกษตรกรไมไดปลูกเพื่อมุงเนน
ผลประโยชนมากนัก เนื่องจากอาจปลูกเพื่อเปนแนวกันลม (Wind Break) หรือเปนไมใชสอยใน
ครัวเรือน สวนนอยที่ผลิตเพื่อการคา ไดแก ยูคา ดังนั้นจึงควรมีเขตกรรม เพื่อปองกันการเปนแหลง
สะสมของโรคแมลง และควรมีการจัดการดินและปุยใหเหมาะสมกับพืชแตละชนิด
2.4 เขตพื้นที่ปลูกไมผลที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 224)
มีเนื้อที่ 50 ไรหรือรอยละ 0.26 ของพื้นที่ตําบล เปนพื้นที่คอนขางราบเรียบ มี
ความเหมาะสมของดินและภูมิอากาศในการปลูกไมผล
ขอเสนอแนะ ผลผลิตทางการเกษตรพวกไมผล เสียหายงายไมสามารถเก็บไวได
นาน จําเปนตองรีบจําหนาย ดังนั้นในการผลิตเกษตรกรจําเปนตองคํานึงถึงเรื่องการตลาดและความ
ตองการของผูบริโภค เขตการผลิตนี้ควรอยูใกลกับชุมชนหรือที่โรงงานแปรรูป นอกจากนี้เกษตรกร
ควรผลิตพืชแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชหลายชนิด เพื่อลดความเสียหายในเรื่องของราคาและความ
แปรปรวนของภูมิอากาศ
2.5

เขตพื้นที่ทุงหญาเลี้ยงสัตว (หนวยแผนที่ 227)
มีเนื้อที่ 392 ไรหรือรอยละ 2.01 ของพื้นที่ตําบล

ขอเสนอแนะ เปนเขตพื้นที่ที่มีขอจํากัดเปนอุปสรรคตอการปลูกพืชรุนแรง เปน
ดินตื้นมากหรือมีกอนกรวดหรือลูกรังบริเวณหนาดินมาก ความอุดมสมบูรณต่ํา ขาดแคลนน้ําและ
เกิดการชะลางพังทลาย
เขตเรงรัดพัฒนาการเกษตร
มีเนื้อที่ 194 ไรหรือรอยละ 0.99 ของพื้นที่ตําบล เปนเขตพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณของดินต่ําและมีขอจํากัดสําหรับการทําการเกษตร

เขตการใชที่ดินตําบลบานปา

อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
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2.6 เขตพื้นที่ปลูกพืชไร (หนวยแผนที่ 232)
มีเนื้อที่ 194 ไรหรือรอยละ 0.99 ของพื้นที่ตําบล เปนเขตพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอยถึงลูกคลื่นลอนลาด ไมมีระบบชลประทาน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา
ขอเสนอแนะ เนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทานทําใหขาดน้ําในฤดูแลง
อีกทั้งยังมีขอจํากัดรุนแรง เปนดินตื้นถึงชั้นหินพื้นเกิดการชะลางพังทลายและสูญเสียหนาดิน
คอนขางมาก การปลูกพืชไรควรเลือกบริเวณที่มีหนาดินหนา จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนและ
ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอกหรือไถกลบพืชปุยสด เชน ถั่วพราและปอเทือง เปนตน
นอกจากนั้นควรปลูกพืชตามแนวระดับรวมกับการปลูกหญาแฝก เพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน
ลงสูพื้นที่ต่ํา

3. เขตพื้นที่เลี้ยงสัตว

มีเนื้อที่ 388 ไรหรือรอยละ 1.98 ของพื้นที่ตําบล
3.1 เขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสัตวปก (หนวยแผนที่ 240)
มีเนื้อที่ 73 ไรหรือรอยละ 0.37 ของพื้นที่ตําบล

ขอเสนอแนะ ควรมีระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม อาทิ การนํามูลสัตวมาทํา
กาซชีวภาพ มีระบบถายเทอากาศที่ถูกสุขลักษณะไมสงกลิ่นรบกวนชุมชน ควรมีระบบบําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา การเลี้ยงสัตวน้ํา ควรมีระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม อาทิ การ
บําบัดของเสียจากระบบการเลี้ยงสัตวน้ํา และมีสุขลักษณะที่ถูกตองในการจัดการฟารม
3.2

เขตพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสัตว (หนวยแผนที่ 241)
มีเนื้อที่ 315 ไรหรือรอยละ 1.61 ของพื้นที่ตําบล

ขอเสนอแนะ ควรมีระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม อาทิ การนํามูลสัตวมาทํา
กาซชีวภาพ มีระบบถายเทอากาศที่ถูกสุขลักษณะไมสงกลิ่นรบกวนชุมชน ควรมีระบบบําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา การเลี้ยงสัตวน้ํา ควรมีระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม อาทิ การ
บําบัดของเสียจากระบบการเลี้ยงสัตวน้ํา และมีสุขลักษณะที่ถูกตองในการจัดการฟารม

4

. เขตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง

มีเนื้อที่ 2,000 ไรหรือรอยละ10.24 ของพื้นที่ตําบล
4.1 เขตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (หนวยแผนที่ 300)
มีเนื้อที่ 1,644 ไรหรือรอยละ8.42 ของพื้นที่ตําบล

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1 กรมพัฒนาที่ดิน
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ขอเสนอแนะ องคการบริหารสวนทองถิ่นควรที่จะศึกษาถึงปญหาและความ
ตองการของพื้นที่ โดยยึดหลักวิชาการผนวกกับศักยภาพของพื้นที่และชุมชน ประกอบกับขอมูล
ของหนวยงานตางๆ เพื่อกําหนดทิศทางพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนใหสอดคลองกับ
ทรัพยากรตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชนอยางยั่งยืน
4.2 เขตพื้นที่สถานที่ราชการ (หนวยแผนที่ 301)
มีเนื้อที่ 219 ไรหรือรอยละ1.12 ของพื้นที่ตําบล
4.3 เขตพื้นที่สุสาน (หนวยแผนที่ 303)
มีเนื้อที่ 137 ไรหรือรอยละ0.70 ของพื้นที่ตําบล

5

. เขตพื้นที่แหลงน้ํา (หนวยแผนที่ 400)

มีเนื้อที่ 303 ไรหรือรอยละ 1.55 ของพื้นที่ตําบล เปนพื้นที่แหลงน้ํา เชน หวย
หนอง คลอง บึง ตามธรรมชาติ รวมถึงแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น เชน คลองชลประทาน อางเก็บน้ํา
สระน้ําในไรนา เปนตน
ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการในการดูแลแหลงน้ําในพื้นที่ใหเกิดประโยชนแก
ชุมชน โดยมีการขุดลอกและซอมบํารุง เพื่อที่ใหแหลงน้ําที่มีสามารถชวยเก็บกักน้ําไวเพื่อ
การเกษตร การ ประมงและเพื่อการพักผอนของคนในชุมชน ตลอดจนทางน้ําทําหนาที่ชวยระบาย
น้ําในชวงหนาฝนได

6

. เขตพื้นที่อุตสาหกรรม (หนวยแผนที่ 500)
มีเนื้อที่ 3,053 ไรหรือรอยละ 15.63 ของพื้นที่ตําบล

7

. เขตพื้นที่เขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย (หนวยแผนที่ 600)
มีเนื้อที่ 1,617 ไรหรือรอยละ 8.28 ของพื้นที่ตําบล

ขอเสนอแนะ เปนเขตพื้นที่นอกเขตปาไมตามกฎหมาย แตมีสภาพเปนปาผลัดใบ
ไมละเมาะ ไมยืนตน หรือไมโตเร็ว ซึ่งควรคงสภาพพื้นที่ดังกลาวไวเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ
ในชุมชน

8. เขตพื้นที่เบ็ดเล็ด (หนวยแผนที่ 800)

มีเนื้อที่ 1,361 ไรหรือรอยละ 6.97 ของพื้นที่ตําบล เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
ใชประโยชน หรือบริเวณที่ไมเปนดินตามธรรมชาติ ไดแกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการใชประโยชน
หรือบริเวณที่ไมเปนดินตามธรรมชาติไดแก พื้นที่ดัดแปลงจําพวก บอดิน, บอทราย และพื้นที่ถม
เขตการใชที่ดินตําบลบานปา

อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
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ขอเสนอแนะ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของไดแก ผังเมือง, ชลประทาน , องคการ
บริหารสวนตําบล , พัฒนาชุมชน และกรมพัฒนาที่ดิน เปนตน ควรกําหนดทิศทางรวมกัน เพื่อให
การขยายตัวของชุมชนและการใชพื้นที่เกษตรกรรมสอดคลองกับทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับชุมชนอยางยั่งยืน
ตารางที่ 6 -1 เขตการใชที่ดินตําบลบานปา อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
เขตการใชที่ดิน
1. เขตพื้นที่ปาไม
เขตพื้นที่ปาอนุรักษ
- เขตพื้นที่คุมครองสภาพปา (หนวยแผนที่ 111)
เขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ
- เขตพื้นที่คุมครองสภาพปา (หนวยแผนที่ 121)
- เขตพื้นที่ฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนที่ 122)
- เขตพื้นที่ฟนฟูทรัพยากร (หนวยแผนที่ 123)
2. เขตพื้นที่การเกษตร
เขตพื้นที่เกษตรกาวหนา
- เขตพื้นที่ทํานาที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 221)
- เขตพื้นที่ปลูกพืชไรที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 222)
- เขตพื้นที่ปลูกไมยืนตนที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 223)
- เขตพื้นที่ปลูกไมผลที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 224)
- เขตพื้นที่ทุงหญาเลี้ยงสัตว (หนวยแผนที่ 227)
เขตเรงรัดพัฒนาการเกษตร
- เขตพื้นที่ปลูกพืชไร (หนวยแผนที่ 232)
3. เขตพื้นที่เลี้ยงสัตว
- เขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสัตวปก (หนวยแผนที่ 240)
- เขตพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสัตว (หนวยแผนที่ 241)
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เนื้อที่
ไร
รอยละ
1,928
9.87
749
3.83
749
3.82
1,179
6.04
834
4.27
94
0.48
251
1.29
8,883 45.48
8,689 44.49
3,428 17.55
4,386 22.45
433
2.22
50
0.26
392
2.01
194
0.99
194
0.99
388
1.98
73
0.37
315
1.61
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4. เขตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง
- เขตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (หนวยแผนที่ 300)
- เขตพื้นที่สถานที่ราชการ (หนวยแผนที่ 301)
- เขตพื้นที่สุสาน (หนวยแผนที่ 303)

5. เขตพื้นที่แหลงน้ํา (หนวยแผนที่ 400)
6. เขตพื้นที่อุตสาหกรรม (หนวยแผนที่ 500)
7. เขตพื้นที่เขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย (หนวยแผนที่ 600)
8. เขตพื้นที่เบ็ดเล็ด (หนวยแผนที่ 800)
รวม

เนื้อที่
ไร
รอยละ
2,000 10.24
1,644
8.42
219
1.12
137
0.70
303
3,053
1,617
1,361
19,533

1.55
15.63
8.28
6.97
100.00

6.2 แผนการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตดานการเกษตร
การที่จะใหเขตการใชที่ดินระดับตําบลที่กําหนดบรรลุเปาหมายจําเปนตองมีแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรดานตางๆ ทั้งดานการพัฒนาการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับดานการพัฒนาดานการเกษตร มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
พรอมทั้งมีการจัดการที่ดินและสิ่งแวดลอมใหสามารถใชที่ดินไดอยางยั่งยืนถาวร ทั้งนี้ในดานของ
งานพัฒนาที่ดินควรที่จะตองดําเนินการพัฒนาในเขตพื้นที่การเกษตรตามศักยภาพของเขตการใช
ที่ดินที่กําหนด โดยในเขตพื้นที่พัฒนาเกษตรกรรม หนวยงานของรัฐตองดูแลดานโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปน เชน ระบบชลประทานและระบบระบายน้ํา ระบบการขนสงและลําเลียงผลผลิต
รวมถึงการจัดรูปที่ดินใหมีความสัมพันธกันอันจะสงผลตอผลผลิตที่ไดทั้งคุณภาพและปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงการลดตนทุนการผลิตและสิ่งแวดลอม ดังนั้นการดําเนินการสงเสริม
การลดใชปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร โดยการใชเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนเปน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือเทคโนโลยีชาวบานได เขารวมในขั้นตอนผลิต อันจะสงผลถึงคุณภาพ
ของผลผลิตและคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวมได
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6.3 ขอเสนอแนะการนําแผนการใชที่ดินไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
จากเขตการใชที่ดินที่กําหนดในการดําเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของตําบล
หนวยปฏิบัติ การที่มีหนาที่รับผิดชอบสามารถนําไปตรวจสอบและขยายผลจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการเกษตรหรือแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ดินในระดับตําบล โดยจะตองทําการสอบถามความ
คิดเห็นจัดทําประชาพิจารณ ทําความเขาใจกับชุมชนหรือเกษตรกรที่เกี่ยวของถึงปญหาและแนวทาง
ในการจัดการในการไปแกปญหารวมกันเพื่อใหทราบถึงความเปนไปได ความพรอมของเกษตรกร
ในการแกไขปญหาตางๆ ในพื้นที่ดังกลาว ควรมีการเลือกพื้นที่นํารองในการพัฒนาที่ดิน เพื่อแกปญหา
แตละปญหาแลวขยายผลความสําเร็จของงานในการพัฒนาที่ดินไปสูพื้นที่ใกลเคียงที่มีปญหาใน
ลักษณะเดียวกัน เพื่อใหการพัฒนาที่ดินเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรครอบคลุมพื้นที่พืชเศรษฐกิจทั้ง
ตําบลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
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