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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทท่ี 1  
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ในอดีตท่ีผ่านมาประเทศไทยได้น าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ในการพัฒน าประ เ ทศ 
โดยขาดการจัดการอย่างมีระบบเป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเ กิดความเ ส่ือมโทรมอย่างรวดเ ร็ว 
โดย เ ฉพ าะทรัพยากร ดิน ซ่ึง เ ป็นปัจจัยพื้น ฐ านของการพัฒนา ท้ัง ทาง ด้านเ กษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และกิจการบริการอ่ืนๆ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างฟุ่มเฟือย โดยขาดการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสมเป็นเหตุให้มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ ซ่ึงเป็นการท าลายแหล่งต้นน้ าล าธารโดยตรงจน
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลตามธรรมชาติ ซ่ึงส่งผลให้เกิดภาวะน้ าท่วม ภัยแล้งหรือแผ่นดินถล่มและยัง
ส่งผลให้เกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ าอย่างรุนแรง อัน
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อความเป็นอยู่ของประชากรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 ดังนั้นกรมพัฒนาท่ีดิน โดยส านักนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน จึงได้จัดท าเขตการใช้ท่ีดิน
ระดับต าบลโดยพิจารณาจากข้อมูลสภาพพื้นท่ี ความต้องการของชุมชน แนวนโยบายด้านการเกษตรของ
รัฐและท้องถ่ินในระดับต่างๆ น ามาวิเคราะห์ก าหนดเขตการใช้ท่ีดินระดับต าบล แล้วน าเสนอผล
รายงานประกอบแผนท่ีขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 พร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการท่ีดิน 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 ก าหนดเขตการใช้ท่ีดินทางการเกษตร พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีและรายงานเพื่อเสนอแนะ
แนวทางการใช้ท่ีดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมในต าบล 

 1.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 

1.3 สถานที่ ระยะเวลา และผู้ด าเนินงาน 

 1.3.1 สถานท่ีด าเนินงานพื้นท่ีแขวงล าปลาทิว   เขตลาดกระบัง   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 1.3.2 ระยะเวลาด าเนินงาน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

 1.3.3  ผู้ด าเนินงาน กลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดิน ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  
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1.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1.4.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ จากฐานข้อมูลแผนท่ีขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 
อาทิ ข้อมูลดินและสภาพการใช้ท่ีดิน พร้อมท้ังข้อมูล ด้านป่าไม้ตามกฎหมาย ชลประทาน ปฏิรูป
ท่ีดินและ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการ
ประเมินความเหมาะสมของท่ีดินด้านการเกษตร 

 1.4.2 ศึกษาวิเคราะห์ด้านนโยบายการใช้ท่ีดินท้ังในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด 
และระดับท้องถ่ิน 

 1.4.3 น าเสนอข้ันตอนการด าเนินงานและรูปแบบของการก าหนดเขตการใช้ท่ีดินระดับ
ต าบล ให้กับส่วนราชการในพื้นท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงเกษตรกรและหมอดินอาสา
ในพื้นท่ีพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ 

 1.4.4 ส ารวจทัศนคติ ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อน ามาวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดในการพัฒนาด้านเกษตรกรรม  โดยน ามาประมวลผลร่วมกับ
ข้อมูลในข้อ 1.4.1 

 1.4.5 ก าหนดเขตการใช้ท่ีดินระดับต าบล พร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการทรัพยากรในพื้นท่ี 

 1.4.6 จัดท ารายงานเขตการใช้ท่ีดินระดับต าบล พร้อมข้อเสนอแนะ ประกอบกับแผนท่ี
ขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับต าบลอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยค านึงถึงแนวนโยบายของรัฐในระดับต่างๆ  

 1.5.2 เขตการใช้ท่ีดินระดับต าบล สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาด้านเกษตรกรรมระดับต าบล เพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ทรัพยากรท่ีดินอย่างย่ังยืน  
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 บทท่ี 2  

สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ี 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ท่ีตั้ง 

 แขวงล าปลาทิว  ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (รูปท่ี 2-1) 

 อาณาเขต  

ทิศเหนือ  ติดกับ  แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรีและแขวงล าต้อยต่ิง เขตหนองจอก  

 จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

ทิศใต้  ติดกับ  แขวงทับนายาว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร   
ทิศตะวันออก  ติดกับ  แขวงทับนายาว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร   
ทิศตะวันตก  ติดกับ  แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 แขวงล าปลาทิว  มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ   20,494  ไร่ หรือประมาณ  32.79  ตารางกิโลเมตร  
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  9  ชุมชน ดังนี้  
 ชุมชนท่ี 1 ชุมชนล าพุทรา                 ชุมชนท่ี 6 ชุมชนบึงบัว 

ชุมชนท่ี 2 หมู่บ้านพัฒนาหมู่ 11 (คลองเจ๊ก)            ชุมชนท่ี 7 บ้านทิวไผ่พัฒนา  
ชุมชนท่ี 3 หมู่บ้านพัฒนาหมู่ 12 (ล าผะอง)              ชุมชนท่ี 8 มิตรสัมพันธ์หมู่ 9 ล าปลาทิว 
ชุมชนท่ี 4 หมู่บ้านพัฒนาหมู่ 13 (ล าคูเวียง)               ชุมชนท่ี 9 ริมคลองล าปลาทิว 
ชุมชนท่ี 5 หมู่บ้านพัฒนาทิพพาวาส     

2.2 สภาพภูมิประเทศ  

 สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของท่ีราบแม่น้ าบางปะกง ความสูงของพื้นท่ีอยู่
ระหว่าง 2-3 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง  
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2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของแขวงล าปลาทิว  เ ขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร จัดอยู่ใ น
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแล้ง ( tropical wet and dry climate)  ตามการจ าแนกภูมิอากาศตามแบบ
ของ KOPPEN (KOPPEN’s classification) ในเขตนี้จะมีฤดูฝนและฤดูแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
สามารถแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเร่ิม ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เ ดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝน เ ร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน โดยฤดูนี้จะ เ ร่ิมมี
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงเป็นลมชื้นพัดปกคลุม ท าให้ฝนตกแพร่กระจายตามร่องมรสุมประกอบ
กับร่องความกดอากาศต่ า(depression) พาดผ่านทางทิศตะวันออกท าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก
โดยเฉพาะในเดือนกันยายนอากาศจะชุ่มชื้น ส่วนฤดูหนาว เ ร่ิมประมาณเดือนเดือนตุลาคมถึง
มกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน  

        จากสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาบางนา ในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2535-2554) 
จังหวัดสมุทรปราการ ได้น ามาใช้พิจารณาเป็นตัวแทนลักษณะภูมิอากาศในพื้นท่ี    แขวงล าปลาทิว   
เขตลาดกระบัง   กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 2-1 และรูปท่ี 2-2) 

2.3.1 ปริมาณน้้าฝน มีปริมาณน้ าฝนเฉล่ียท้ังปีประมาณ 1,675.56 มิลลิเมตร เ ดือนท่ีมี
ปริมาณฝนตกเฉล่ียสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉล่ีย 358.19 มิลลิเมตร เ ดือนท่ีมีปริมาณ
ฝนตกเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ เดือนธันวาคม มีปริมาณฝนเฉล่ีย 10.52 มิลลิเมตร ลักษณะการตกของฝน
พบว่าฝนจะเร่ิมตกมากข้ึนต้ังแต่กลางเดือนเมษายนและจะตกมากท่ีสุดในเดือนกันยายน จากนั้น
ปริมาณฝนจะค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายเดือนตุลาคม 

2.3.2 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28.69 องศาเซลเซียส เ ดือนเมษายน มีอุณหภู มิ
เฉล่ียสูงสุด 37.16 องศาเซลเซียส และเดือนมกราคม มีอุณหภูมิเฉล่ียต่ าสุด 17.07 องศาเซลเซียส 

2.3.3  ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปี 70.62 เปอร์เ ซ็นต์ โดย
ท่ีเดือนกันยายนมีความชื้นสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด 74.30 เปอร์เ ซ็นต์ และเดือนธันวาคมมีความชื้น
สัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด ประมาณ 64.40 เปอร์เซ็นต์ 

2.3.4  การวิเคราะห์ช่วงฤดูเพาะปลูก เ ป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมในการเพาะปลูก โดยใช้ข้อมูลเก่ียวกับปริมาณน้ าฝนรายเ ดือนเฉล่ีย และค่าศักยภาพการ
ระเหยน้ าของพืชรายเดือนเฉล่ีย (Evapotranspiration : ETo)  ซ่ึงค านวณได้ด้วยโปรแกรม Cropwat 
(Version 8.0) เม่ือน ามาสร้างกราฟเพื่อหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกพืช โดยพิจารณาจาก
ระยะเวลาช่วงท่ีเส้นปริมาณน้ าฝนอยู่เหนือเส้น 0.5 ของค่าศักยภาพการคายระเหยน้ า (0.5 ETo) ซ่ึง
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สามารถน ามาห าช่วงเ วลาท่ีเหมาะสมในการปลูกพืช ของ แขวงล าปลาทิว  เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ 

1.) ช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูก จะอยู่ในช่วงต้นเดือนเมษายน  (ปริมาณ
น้ าฝนสูงกว่าคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ า) จนกระท่ังถึงปลายเ ดือนพฤศจิกายน(ปริมาณ
น้ าฝนต่ ากว่าคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ า)  และช่วงระหว่างปลายเ ดือนเมษายนถึงต้น
เดือนพฤศจิกายน จะมีฝนตกมากจนท าให้มีปริมาณน้ ามากเ กินพอความต้องการของพืช (ปริมาณ
น้ าฝนสูงกว่าศักยภาพการคายระเหยน้ า)  

2.) ช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ซ่ึงจะมีปริมาณน้ าฝนและการกระจาย
น้อยหรือไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงจะอยู่ในช่วงปลายเ ดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน
เมษายนของทุกปี 
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ตารางท่ี 1 สถิติข้อมูลภูมิอากาศ กรุงเทพมหานคร (สถานีอุตุนิยมวิทยาบางนา) 
 
 

เดือน 
ปริมาณ ปริมาณน้้าฝนที่เปน็ อุณหภมู ิ อุณหภมู ิ ความยาวนาน ความชื้น ความเร็วลม การคาย 

น้้าฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.) สูงสุด (ซ.) ต้่าสุด (ซ.) แสงแดด (ชม./วัน) สัมพัทธ์ (%) (กม./วัน) ระเหยน้้า(มม.)* 
ม.ค. 11.42 11.2 34.27 17.07 7.76 66.60 66.71 115.01 

ก.พ. 24.60 23.6 34.91 19.54 8.34 69.05 96.50 124.04 

มี.ค. 48.36 44.6 36.65 21.19 7.93 70.65 125.86 155.93 

เม.ย. 111.53 91.6 37.16 23.39 8.05 70.90 104.51 158.10 

พ.ค. 201.27 136.5 37.15 23.48 6.32 72.95 87.61 145.08 

มิ.ย. 203.24 137.1 36.07 23.27 5.41 72.20 96.95 131.40 

ก.ค. 179.19 127.8 35.54 23.57 4.92 73.20 92.06 128.96 

ส.ค. 232.51 146.0 35.57 23.39 4.31 73.25 91.17 124.62 

ก.ย. 358.19 160.8 34.98 23.21 4.43 74.30 75.60 114.90 

ต.ค. 245.50 149.1 34.49 22.13 5.53 73.40 56.48 114.70 

พ.ย. 49.26 45.4 34.42 20.17 7.03 66.55 76.94 115.50 

ธ.ค. 10.52 10.3 33.96 17.26 7.72 64.40 86.72 117.80 

รวม 1,675.56  1084.0 - - - - - 1,546.04  
เฉลี่ย - - 35.43 21.47 6.48 70.62 88.09 - 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาบางนา กรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา (2554) 
หมายเหตุ : *จากการค านวณด้วยโปรแกรม CROPWAT (Version 8.0) 

 

 
รูปท่ี 2 สมดุลของน้ าในดินเพื่อการเกษตร กรุงเทพมหานคร (สถานีอุตุนิยมวิทยาบางนา) 

 



 

เขตการใช้ท่ีดินแขวงล าปลาทิว  เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2-6 

2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร 

 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกรแขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง  ได้จากการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน (กรมการ
ปกครอง,2 554) รายง านข้อมูลความจะเป็นพื้ นฐาน(จปฐ .)  ปี 255 4 (กรมการพัฒนาชุมชน ) 
แผนพัฒนาการเกษตร (ส านักงานเกษตรเขตลาดกระบัง) เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  แขวงล าปลาทิว  มีพื้นท่ีในเขตการปกครองของส านักงานเขตลาดกระบัง  เ ต็มท้ังชุมชน 
9  ชุมชน มีประชากรรวมท้ังส้ิน 20,073 คน เ ป็นชาย 9,704  คนและเป็นหญิง 10,369  คน จ านวน
บ้าน 9,032 หลังคาเรือน จ านวนประชากรเฉล่ีย 3 คนต่อหลังคาเรือน (รายงานสถิติจ านวนประชากร
และบ้าน กรมการปกครอง ณ เ ดือนธันวาคม พ .ศ. 2554) ความหนาแน่น  612.16 คนต่อตาราง
กิโลเมตร  

  ประชากรส่วน ใหญ่นั บถือศาสน าพุทธ และ อิสลาม มีประเ พณีการท า บุญตาม
พระพุทธศาสนาในเดือนต่างๆ ท่ีสืบสานต่อเนื่องกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและ
พึ่งพาอาศัยกันให้ความเคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน 

2.4.2 การรวมกลุ่มเพ่ือการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 แขวงล าปลาทิว   มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
หน่วยงานรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล ๆ ได้แก่  กลุ่มช่างป้ันล าพุทรา  กลุ่มปภาพินท์หมูสวรรค์  กลุ่มหัตถกรรมของตกแต่ง
บ้านทดแทนไม้คุ้มเกล้า  กลุ่มอาชีพคุ้มเกล้า กลุ่มยุวเกษตรกรทิพพาวาส กลุ่มยุวเกษตรกรวัดบึงบัว 

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจของแขวงล าปลาทิว  ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานท่ี
เก่ียวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

 2.5.1 การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 ของครัวเ รือนท้ังหมด โดยมีพื้นท่ีท าการเกษตรเฉล่ีย 20.00  ไร่ต่อครัวเ รือนและมี
แรงงานภาคเกษตรเฉล่ีย 2 คนต่อครัวเรือน อาชีพรองลงมาเป็นการค้าขาย รับจ้าง รับราชการและ
อ่ืนๆ การถือครองท่ีดิน เกษตรกรส่วนใหญ่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง ร้อยละ 2 บางส่วนเช่า
ท่ีดินท ากินท้ังหมด ร้อยละ 95 
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 2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 

 พืช เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่  ข้าว  
 - ผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2554/55 เฉล่ีย   800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตนาปรัง ปีการผลิต 2554/55 เฉล่ีย   800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

 ปศุสัตว์  ด้านการปศุสัตว์ ส่วนใหญ่จะเล้ียงไว้เพื่อการบริโภคและจ าหน่าย ท่ีนิยมเ ล้ียง 
ได้แก่ โค กระบือ สุกร แพะ ไก่ เป็ด เป็นต้น 

ประมง  ด้านการประมง ได้แก่ การเล้ียงปลาในบ่อ เป็นการท าประมงน้ าจืด ปลาท่ีนิยม
เล้ียง เช่น ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสวายและกบ เป็นต้น 

 2.5.3 ต้นทุนการผลิต 

 ข้าวนาปี ต้นทุนการผลิต 4,500 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 10.00 บาทต่อกิโลกรัม 

 ข้าวนาปรัง ต้นทุนการผลิต 4,500 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 10.00 บาทต่อกิโลกรัม 

2.5.4 การอุตสาหกรรม 

  ส านักงานอุตสาหกรรมเขตลาดกระบัง  รายงานว่า พ .ศ. 2554 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท 1, 2 และ 3 ต้ังอยู่ในต าบลท้ังส้ิน 133 แห่ง จ าแนกได้ดังนี้  โรงผลิตดอกไม้หอมแห้ง ธูปหอม 
เทียนหอม และของขวัญท่ีมีกล่ินหอม เพื่อจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 1 แห่ง  โรงผลิตไส้
กรอก แซนด์วิชแฮม เบคอน อกไก่รมคัน โบโลน่า ลูกชิ้น หมูยอ ผลิตไส้กรอก  แฮม เนื้อ และปลา
รมควันต่างๆ 2 แห่ง โรงผลิตหูฉลาม รังนก กระเพาะปลา อบพืช/เมล็ดพืช กะเทาะเปลือกเมล็ดพืช 
ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปท่ีท าจากถ่ัวต่าง  ๆ 2 แห่ง  โรงผลิตอาหาร เช่น   ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี เช่น 
ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังสอดไส้  ขนมปังปอนด์ มันและโรลแซนวิช  เบเกอร่ี 4 แห่ง  โรงผลิต
อาหารส าเร็จรูป 1 แห่ง โรงกาแฟส าเร็จรูป กาแฟค่ัวและบด กาแฟปรุงส าเ ร็จชนิดผงและสินค้าท่ี
เก่ียวข้องกับกาแฟทุกชนิด ผลิต Candy, Gum and Compressed Mints  ผลิตเคร่ืองด่ืมชูก าลัง   3 แห่ง 
โรงผลิตไอศครีม 1 แห่ง โรงผลิตซอสหอยนางรม  ผลิตภัณฑ์จากพืช ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เคร่ืองปรุง
รส ซอส เคร่ืองด่ืม อาหารก่ึงส าเร็จรูป หมากฝร่ังและลูกอม น้ ามันปาล์ม  ผลิตภัณฑ์กระเทียม และ
ผลิต วัตถุแต่งกล่ินรส วัตถุท่ีใช้ปรุงแต่งรสอาหาร  เคร่ืองปรุงรส เคร่ืองเทศต่าง ๆ (FLAVOUR & 
SEASONING 2 แห่ง โรงทอผ้าขนหนู  เพื่อการส่งออก ทอผ้าปูเ ตียง  ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนู และ 
SHOP TOWER ผลิตผ้าชุดปูท่ีนอน ผ้าชุดคลุมโต๊ะ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนู  ตัดเ ย็บผ้าปูท่ีนอน  ปลอก
หมอน และผ้าปูโต๊ะ ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากผ้าทุกชนิด พีวีซี และไนล่อน  10  แห่ง  โรงผลิตเ ต้นท์ 
ชิ้นส่วน/อุปกรณ์ของเต้นท์ ถุง เป้ ย่าม ถุงนอน อุปกรณ์ปิคนิค/แคมป้ิงและกระเป๋าท าจากหนัง ,ผ้า,
พลาสติก,โลหะ การบรรจุและแบ่งบรรจุเต้นท์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเ ต้นท์ ถุง เ ป้ ย่าม ถุงนอน  
อุปกรณ์ปิคนิค แค้มป้ิง 2 แห่ง โรงผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป 3 แห่ง โรงผลิตสี ทินเนอร์ส าหรับแลคเกอร์ 
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และสีอุตสาหกรรมทุกชนิด สีน้ าพลาสติกและสีน้ ามัน สี,ทินเนอร์,แลคเคอร์,น้ ามันผสมสี สีน้ า
พลาสติก สีน้ ามัน 4 แห่ง  โรงผลิตและประ กอบเคร่ืองประดับ  ผลิตเคร่ืองประดับทอง -เงิ น 
ประกอบอัญมณี   ผลิตเคร่ืองประดับเงิน  ทอง เพชร พลอย และอัญมณี เพื่อการส่งออก  ผลิต
เคร่ืองประดับเงิน ทอง และโลหะอ่ืนๆ  เคร่ืองประดับอัญมณี 7 แห่ง โรงผลิตส่วนประกอบของ
นาฬิกา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนนาฬิกา 11 แห่ง  โรงผลิตเคร่ืองเ ขียน(ยางลบ ปากกา
มาร์คเกอร์ ปากกาลูกล่ืน ดืนสอ ปากกาสะท้อนแสง และอ่ืนๆ   3 แห่ง   โรงผลิตเคร่ืองส าอาง 
เคร่ืองส าอาง ผลิตเคร่ืองส าอาง เช่น สบู่ แชมพู โลชั่น แป้ง น้ าหอม โคโลญจ์  และเคร่ืองปรุงแต่ง
ร่างกายทุกชนิด 5 แห่ง โรงผลิตหลอดไฟฟ้า  ผลิตอุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้าแรงสูง  4  แห่ง  โรงผลิต
เลนส์ส าหรับแว่นตา 5 แห่ง โรงผลิตและประกอบกล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป  กล้อง
วีดีโอ อุปกรณ์ถ่ายภาพ เลนส์ เคร่ืองขยายภาพ เคร่ืองค านวณ เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า  เคร่ืองถ่ายส าเนา 
เคร่ืองโทรสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3 แห่ง โรงผลิตผลิตภัณฑ์โลหะส าหรับใช้ในงานก่อสร้าง
และอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับใช้ในก่อสร้าง 3 แห่ง  โรงผลิตอุปกรณ์ข้อต่อส าหรับ
งานไฮโดรลิก ผลิตเคร่ืองยนต์ส าหรับรถยนต์ ผลิตและแยกอะไหล่ ชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิกส์ 
ชิ้นส่วนรถยนต์ 11 แห่ง โรงผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ ท าล าโพง เคร่ืองเสียง และอุปกรณ์ชิ้นส่วน
ของล าโพง  ชิ้นส่วนล าโพง  (Voice Coil) ผลิตตู้ล าโพงและตู้ส าหรับใส่ล าโพง   ผลิตอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  และอิเ ล็คทรอนิกส์  18  แห่ง  โรงผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 
อุปกรณ์ชิ้น ส่วนมอเ ตอร์คอมเพรสเซอร์ และ อุปกรณ์เ คร่ืองความเ ย็น ประ กอบและบรร จุ  
เคร่ืองปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ และชิ้นส่วนเคร่ืองปรับอากาศ  ชนิดส าเ ร็จรูปและก่ึงส าเ ร็จรูป 
ผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองปรับอากาศ และผลิตเคร่ืองปรับอากาศ  7 แห่ง  โรงปรับปรุง  ซ่อมแซมสภาพ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน จักรอุตสาหกรรม เคร่ืองมือเกษตร  ซ่อมแซม เปล่ียนแปลง
สภาพ รถยนต์ รถบรรทุก รถพ่วง รถเทเลอร์ รถเครน รถยก รถแทรกเตอร์  รถเกรดเดอร์ รถตัก รถ
ขุด รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ท่ีใช้ในการก่อสร้าง  ซ้ือมาขายไปรถยนต์ และรถบรรทุก 
ผลิตและประกอบเคร่ืองยนต์ทุกชนิดรวมท้ังชิ้นส่วนส าหรับยานยนต์  15 แห่ง  โรงรับจ้างกลึง ไส 
เชื่อมโลหะท่ัวไป 3 แห่ง โรงท ากระดาษส าเนาในตัว ผลิตหมึกพิมพ์ซิลค์สกรีน  ผลิตแถบกาว ,กาว
ยาง,แผ่นใยขัดถู,สติกเกอร์และแผ่นสะท้อนแสง 5 แห่ง ฯลฯ 

2.5.5 รายได้และแหล่งสินเช่ือ 

 รายได้ จากข้อมูลความจ าเ ป็นพื้นฐาน ปี 2554 (จปฐ.)  โดยเฉล่ียร้อยละ 70.00 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉล่ียไม่ต่ ากว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี  

 แหล่งสินเช่ือ เกษตรกรใช้บริการสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารพาณิชย์และเอกชน เป็นต้น 
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2.5.6 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) สาธารณูปโภค ได้แก่  

(1) ไฟฟ้า มีไฟฟ้าทุกชุมชน 

(2) ประปา มีประปาทุกชุมชน   

(3) การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะ  

  2) สถานบริการสาธารณะและสถานท่ีราชการ ได้แก่ โรงเ รียน 3 แห่ง  วัด 2 แห่ง  สน.
ฉลองกรุง 1 แห่ง เป็นต้น 
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บทท่ี 3 

สถานภาพทรัพยากร 

3.1 ทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน 

 3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรท่ีดินในปัจจุบัน 

  จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรท่ีดินในปัจจุบันท่ีใช้ในการเกษตรของแขวง

ล าปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร อาศัยจากการรายงานส ารวจดินเพื่อการเกษตรแบบ

ค่อนข้างละเอียด มาตราส่วน 1:25,000 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยส านักส ารวจและวิจัยทรัพยากร

ดิน จัดท าลักษณะและสมบัติทางกายภาพและเคมีท่ีส าคัญ เช่น เนื้อดิน การระบายน้ าของดิน ปฏิกิริยา

ดิน เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นคุณภาพท่ีดินและน าไปใช้ในการจัดความเหมาะสมของท่ีดินส าหรับ

พืชเศรษฐกิจต่อไป ดังแสดงในรูปท่ี 3.1 และตารางท่ี 3.1 ซ่ึงสามารถบรรยายพอสังเขปได้ดังนี้ 

1) กลุ่มดินเหนียวลึกมาก (กลุ่มชุดดินท่ี 2)  เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอน
น้ ากร่อยและตะกอนน้ าจืด สภาพพื้นท่ีท่ีพบมีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่มน้ าทะเลเคยท่วมถึงและท่ีราบลุ่ม
น้ าจากแม่น้ าท่วมถึง  ลักษณะพื้นท่ีราบเรียบถึงเกือบราบเ รียบ มีความลาดชันน้อย  มีการระบายน้ า
เลว ดินมีความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ช้า มีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า ท าให้มักมีน้ าแช่ขัง
ในช่วงฤดูฝน  ลักษณะดินบนมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว สีเทาเข้ม ถึงสีเทาเ ข้มมาก สีน้ าตาลปนเทา มี
จุดประสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างประมาณ 6.0-6.5 ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีสีน้ าตาลปนเทา  มีจุดประสีเหลืองปนน้ าตาล 
สีน้ าตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง อาจพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบก ามะถัน (จาโร
ไซต์) ภายในชั้นดิน ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.5 ส่วน
ดินล่างพบดินเลนสีเทาปนเขียวท่ีความลึกประมาณ 150 ซม.ลงไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติปานกลาง ปัจจุบันพื้นท่ีบริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้ท านา มีเนื้อท่ีประมาณ 953  ไร่ หรือร้อยละ 
4.63 ของพื้นท่ีต าบล 

 ปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในบางพื้นท่ีอาจพบปัญหาดิน เป็นกรดซ่ึงจะมีผลท าให้
เกิดการตรึงธาตุอาหารและปลดปล่อยสารท่ีเป็นพิษต่อพืช โครงสร้างแน่นทึบ เ ม่ือดินแห้งจะแข็ง
และแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก คุณภาพน้ าเป็นกรด  และน้ าท่วมขังในฤดูฝน  ท าความเสียหาย
ให้กับพืชท่ีไม่ชอบน้ า  
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แนวทางการจัดการ 

การปลูกข้าว ไถพรวนขณะท่ีดินมีความชื้นท่ีเหมาะสม ลดและควบคุมความเป็นกรด

ของดินด้วยวัสดุปูน โดยหว่านให้ท่ัวแปลงปลูก พร้อมกับการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ไถ

กลบตอซังหรือไถกลบปุ๋ยพืชสด ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยเพิ่มความอุดม

สมบูรณ์ของดิน ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ช่วงท่ีข้าวขาดน้ าหรือท านาคร้ัง ท่ี 2 

หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเก่ียวข้าว โดยไถกลบตอซังและท าร่องแบบเ ต้ีย ปรับปรุงดิน

ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 

การปลูกพืชผักหรือไม้ผล เตรียมแปลงปลูกโดยการยกร่องกว้าง 6-8 เมตร ร่องคูน้ า

กว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ เพื่อป้องกันน้ าท่วม ก่อนยกร่องควร

แยกหน้าดินมาทับบนดินท่ีขุดมาจากร่องคูน้ า หว่านวัสดุปูนบนสันร่องและร่องคูน้ า ปรับปรุงดิน

ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า  เตรียมหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม.

พร้อมรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับวัสดุปูน ในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิต

และภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืช ท่ีปลูก 

เม่ือดินเกิดกรดเพิ่มข้ึนให้หว่านด้วยวัสดุปูน พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก

เพื่อใช้ล้างความเป็นกรดของดิน และควบคุมไม่ให้ดินเป็นกรดเพิ่มข้ึน 

2) กลุ่มดินเหนียวลึกมาก (กลุ่มชุดดินท่ี 3) เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอน
น้ าทะเล และตะกอนน้ าจืด สภาพพื้นท่ีท่ีพบมีลักษณะพื้นท่ีราบเ รียบ มีความลาดชันน้อย  มีการ
ระบายน้ าเลว ดินมีความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ช้า มีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า ท าให้มักมีน้ า
แช่ขังในช่วงฤดูฝน ลักษณะดินบนมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว สีเทาเข้มถึงเข้มมาก สีน้ าตาลปนเทาถึงสี
เทา มีจุดประสีน้ าตาลหรือแดงปนเหลือง และสีน้ าตาลเข้ม ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดจัดถึงเ ป็นกลาง  
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 5.5-7.0 ส่วนดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว  สีน้ าตาลปนเทา มีจุด
ประสีเหลืองปนน้ าตาล และอาจจะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบก ามะถัน (จาโร
ไซต์) ปนอยู่บ้างเล็กน้อยในระดับความลึกมากกว่า 100 ซม. ในดินล่างจะพบดินเลนสีน้ าเงินท่ีมี
ปริมาณก ามะถันต่ าและรอยไถล  ปฏิกิริยาของดินเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปัจจุบันพื้นท่ีบริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้ท า
นา มีเนื้อท่ีประมาณ 7,066 ไร่ หรือร้อยละ 34.48 ของพื้นท่ีต าบล 
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ปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ดินมีโครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท าให้ไถ

พรวนยาก และในบางพื้นท่ีอาจพบชั้นดินกรดและชั้นดินเลนท่ีมีเกลือสะสมอยู่ในดินล่าง และน้ า

ท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายให้กับพืชท่ีไม่ชอบน้ า 

แนวทางการจัดการ 

การปลูกข้าว ไถพรวนขณะท่ีดินมีความชื้นเหมาะสม ปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ 

เช่น ไถกลบตอซังหรือไถกลบปุ๋ยพืชสด ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเพิ่มความ

อุดมสมบูรณ์ของดิน ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า และถ้าดินในบางพื้นท่ีพบปัญหาดินเป็นกรดให้

ปรับปรุงดินด้วยการหว่านวัสดุปูนเพื่อลดความเป็นกรดของดิน พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ช่วงท่ีข้าวขาด

น้ าหรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเก่ียวข้าว โดยท าร่องแบบเต้ีย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือ

ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 

การปลูกพืชผักหรือไม้ผล เตรียมแปลงปลูกโดยการยกร่องกว้าง 6-8 เมตร ร่องคูน้ า

กว้าง 1.0-1.5 เมตร  ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้ าท่ีเคยท่วม และถ้าดินในบาง

พื้นท่ีพบปัญหาดินเป็นกรดให้ปรับปรุงดินด้วยการหว่านวัสดุปูนเพื่อลดความเป็นกรดของดิน 

เตรียมหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม.พร้อมรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ในช่วงการ

เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ ย

อินทรีย์น้ าตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

3) กลุ่มดินท่ีมีการยกร่อง (กลุ่มชุดดินท่ี 8) เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเ กิดจากตะกอนน้ าทะเลพัดมา
ทับถม แล้วภายหลังถูกยกร่องเป็นร่องเพื่อใช้ปลูกผัก แ ละท าสวนผลไม้ สภาพพื้นท่ีท่ีพบมีลักษณะ
พื้นท่ีราบเรียบ มีความลาดชันน้อย ดินมีการระบายน้ าค่อนข้างดี ดินมีความสามารถให้น้ าซึมผ่าน
ปานกลาง มีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า ลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียวตลอดหน้าตัดดิน ดินบนมี
ลักษณะการทับถมเป็นชั้นๆ ของดินและอินทรียวัตถุท่ีได้จากากรขุดลอกร่องน้ า ดินล่างมีสี เทา บาง
แห่งพบเปลือกหอยปะปนอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังพบจุดประสีน้ าตาลเข้มและสีน้ าตาลปนเหลืองอยู่ใน
ดินชั้นล่าง ท่ีประมาณความลึก 100 ซม. ลงไป จะพบโคลนก้นทะเลสีเทาปนน้ าเงิน ปฏิกิริยาของดิน
เป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 6.5-8.0 ส่วนดินชั้นล่าง 
มีปฏิกิริยาของดินเป็นกลางถึงด่างจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 7.0-8.5 ลักษณะเด่นของ
กลุ่มชุดดินท่ี 8 ก็คือเป็นกลุ่มดินท่ีเกษตรกรได้เปล่ียนสภาพพื้นท่ีจากราบเ รียบท าเ ป็นร่องสวน หรือ
ขนัดสวนปลูกไม้ผลอย่างถาวร จึงท าให้ลักษณะของดินและการใช้ประโยชน์เปล่ียนแปลงไปจาก
ของเดิม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง  ปัจจุบันพื้นท่ีบริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้
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ในการปลูกไม้ผล พืชผัก และสถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า มีเนื้อท่ีประมาณ 442ไร่ หรือร้อยละ 2.15 
ของพื้นท่ีต าบล 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เนื่องจากกลุ่มชุดดินท่ี 8 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพ

พื้นท่ีเดิมจากพื้นท่ีปลูกนาข้าวเป็นพืชผักหรือไม้ผล ท าให้ลักษณะและสมบัติของดินในแต่ละพื้นท่ี

ไม่สม่ าเสมอ ข้ึนอยู่กับลักษณะและสมบัติของดินเดิมก่อนมีการยกร่องและวิธีการเตรียมแปลงปลูก 

โดยท่ัวไปจะน าดินชั้นล่างท่ีมีโครงสร้างแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่ ามาก ชั้นดินท่ีเ ป็นกรดรุนแรง

มากหรือเป็นดินเค็มมาไว้ท่ีผิวดิน ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช  

แนวทางการจัดการ 

ปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ แก้ไขความเป็นกรดรุนแรงมากของดินหรือความเค็มของดิน 

ก่อนท่ีจะมีการปลูกพืช มีระบบป้องกันน้ าท่วมและน้ าทะเลเ ข้าถึง เช่น  ท าคันดินรอบพื้นท่ีปลูก 

และควบคุมระดับน้ าในร่องระหว่างแปลงปลูก ปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ไถกลบตอซังหรือ

ไถกลบปุ๋ยพืชสด ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก และเนื่องจากกลุ่มชุดดินนี้ มีการยกร่อง ปลูก

พืชไม้ผล พืชผักและพืชไร่อย่างถาวร ดังนั้นการใช้ประโยชน์กลุ่มชุดดินนี้ควรเน้นการปลูกไม้ผล 

พืชผักต่างๆ และพืชไร่เ ป็นอันดับแรก แต่เพื่อให้เ กิดรายได้เสริมควรมีการเ ล้ียงปลาในร่องน้ า

ระหว่างร่องสวนควบคู่กันไปด้วยเช่น ปลาสลิด ปลานิล ปลาไน และปลาหมอเทศ จะช่วยท าให้การ

ใช้ท่ีดินมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูง 
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  ตารางที่ 3-1 สมบัตทิางกายภาพและเคมีของดนิ  แขวงล าปลาทิว  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 

หน่วยที่ดนิ 
เนื้อดนิ 

การระบายน้ า 
ระดับความ

อุดม
สมบูรณ์ 

ความ
ลาดชนั 
(%) 

ระดับ CEC 
ระดับ BS 

(%) 

pH ความ
ลึก
(ซม.) 

จาโร
ไซต์ 
(ซม.) 

ชั้นดนิ
เลน
(ซม.) 

เนื้อที ่

บน ล่าง บน ล่าง ไร ่ ร้อยละ 

2 ดินเหนยีว ดินเหนยีว เลว ปานกลาง  0-2 สูง ปานกลาง  6.0-7.0 6.0-6.5 >150 >50 >150 953 4.65 

3 ดินเหนยีว ดินเหนยีว เลว ปานกลาง  0-2 สูง ปานกลาง  6.0-7.0 5.5-8.0 >150 >100 >100 7,066 34.48 

8 ดินเหนยีว ดินเหนยีว เลว ปานกลาง  0-2 สูง สูง 6.0-7.0 7.0-8.0 >150 no >100 442 2.15 

AQ (เพาะเล้ียงสัตว์น้ า) - - - - - - - - - - - - 1,929 9.41 

U (ท่ีอยู่อาศัย) - - - - - - - - - - - - 9,805 47.85 

W (แหล่งน้ า) - - - - - - - - - - - - 299 1.46 

รวม 20,494 100.00 

ท่ีมา : ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน  
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3.2  ทรัพยากรน้ า  
 3.2.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

แหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญได้แก่ คลองล าปลาทิว  คลองชวดด้วน  คลองล าพุทรา  
คลองเจ็ก  คลองล าพะอง  และคลองกอไผ่   
 3.2.2 แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 

  พื้นท่ีของแขวงล าปลาทิวอยู่ในเขตชลประทานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
คลองด่านซ่ึงเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ตลอดท้ังปี นอกจากนี้ ยังมีระบบ
ประปาหมู่บ้านท่ีใช้ประโยชน์ในการอุปโภคปริโภค 

3.3   ทรัพยากรป่าไม้ 
 จากข้อมูลแผนท่ีเขตป่าไม้ถาวรของกรมพัฒนาท่ีดินและแผนท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติของ
กรมป่าไม้ เพื่อแสดงพื้นท่ีป่าตามกฎหมาย  พบว่าแขวงล าปลาทิวไม่มีพื้นท่ีป่าตามกฎหมายและจาก
ข้อมูลแผนท่ีการใช้ประโยชน์ของกรมพัฒนาท่ีดิน ปี 2550  พบว่า  นอกพื้นท่ีป่าไม้ตามกฎหมาย
แขวงล าปลาทิว ไม่มีพื้นท่ีป่าอยู่เลย 
หมายเหตุ : จากการวิเคราะห์แผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 โดยวิธีซ้อนทับด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

3.4 สภาพการใช้ที่ดิน 

 จากการส ารวจการใช้ประโยชน์ท่ีดินของ  แขวง ล าปลาทิว เขตลาดกระบัง  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2550 โดยส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดินท่ี 1 ส านักนโยบายและ
แผนการใช้ท่ีดิน พบว่า แขวงล าปลาทิว  มีเนื้อท่ีท้ังหมด 20,494ไร่ มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินจ าแนก
เป็น 4 ประเภท โดยเป็นพื้นท่ีประเภทชุมชนและส่ิงปลูกสร้างเป็นอันดับหนึ่ง  มีเนื้อท่ี 9,805ไร่ หรือ
ร้อยละ 47.85 ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีหมู่บ้านบนพื้นท่ีราบและไม้ผลผสมถึง 3,544ไร่ หรือร้อยละ 17.29
รองลงมาคือพื้นท่ีประเภทเกษตรกรรมโดยมีเนื้อท่ี 7,383ไร่ หรือร้อยละ 36.02 พื้นท่ีแหล่งน้ ามีเนื้อท่ี 
299ไร่ หรือร้อยละ 1.46 และพื้นท่ีอ่ืนๆ มีเนื้อท่ี 3,007ไร่ หรือร้อยละ 14.67 ของพื้นท่ีต าบล สรุปได้
ตามรูปท่ี 3-2 
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รูปที่ 3-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินแขวงล  าปลาทิว 

ตารางที่ 3-2 สภาพการใช้ที่ดินตามประเภทต่างๆ ในปัจจุบันของแขวงล  าปล าทิว  เขตล าดกระบัง       

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

1. พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  7,383 36.02 

นาด า  5,325 25.98 

ไม้ผลผสม 129 0.63 

โรงเรือนเล้ียงสัตว์ปีก/สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา  90 0.44 

สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา  1,839 8.97 

2. พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  9,805 47.85 

หมู่บ้านบนพื้นท่ีราบ 2,471 12.06 

หมู่บ้านบนพื้นท่ีราบ/ไม้ผลผสม 3,544 17.29 

หมู่บ้านบนพื้นท่ีราบ/ทุ่งหญ้า  และไม้ละเมาะ  91 0.44 

สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ  532 2.60 

ถนน 370 1.81 

นิคมอุตสาหกรรม 2,773 13.53 

โรงงานอุตสาหกรรม 24 0.12 

   

36.02%

47.85%

1.46%

14.67%

พื้นทีก่ารเกษตร

พื้นทีชุ่มชนและส่ิงปลูกสร้าง

พื้นที่แหล่งน้ า

พื้นทีอ่ื่นๆ

การใช้ประโยชนท์ี่ดนิแขวงล าปลาทิว
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ตารางที่ 3-2(ต่อ) 
  

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

3. พ้ืนท่ีแหล่งน้ า 299 1.46 

แม่น้ าล าคลอง 205 1.00 

ทะเลสาบ บึง  30 0.15 

บ่อน้ าในไร่นา  64 0.31 

4. พ้ืนท่ีอื่นๆ 3,007 14.67 

ทุ่งหญ้า  และไม้ละเมาะ  1,314 6.41 

พื้นท่ีลุ่ม 1,693 8.26 

รวม 20,494 100.00 
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เขตการใช้ท่ีดินแขวงล าปลาทิว  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 



ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาที่ดิน  

บทที่ 4 

การประเมินคุณภาพที่ดิน 

การประเมินคุณภาพที่ดิน เป็นการพิจารณาศักยภาพของหน่วยทรัพยากรดินต่อการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในระดับการจัดการที่แตกต่างกัน  โดยพิจารณาจากสมบัติของดินด้าน
กายภาพและเคมี สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
รวมทั้งความยากง่ายในการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืช หรือประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

4.1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 หมายถึง ชนิดหรือระบบที่ดินด้านการเกษตร สภาพการผลิต ลักษณะการด าเนินงาน การใช้
แรงงาน เทคโนโลยีและการจัดการ จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ด าเนินการโดยส่วน
วิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1  รวมทั้งนโยบายพัฒนาการเกษตรของรัฐ สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
และความต้องการของท้องถิ่นในพื้นที่แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สามารถก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินแขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ประเภท ชนิดพืช พันธุ ์ ผลผลิตเฉลี่ย
(กิโลกรัมต่อไร่) 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินหลัก ข้าว 

  -  นาป ี

  -  นาปรัง 

 

(ปทุมธานี1,พิษณุโลก2, 

สุพรรณบุรี90,กข31) 

 

( 800 - 

1,000 ) 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินทางเลือก มะม่วง 

มะพร้าว 

กล้วย 

พืชผัก 

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

เขียวเสวย,น้ าดอกไม ้

มะพร้าวน้ าหอม 

กล้วยน้ าว้า,กล้วยหอม 

- 

หญ้าในพื้นที่ลุ่ม เช่น 
หญ้าขน 

- 

- 

- 

- 

- 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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4.2  คุณภาพท่ีดินที่น ามาประเมิน 

 คุณภาพที่ดิน ( Land Qualities :LQ) ที่น ามาประเมินส าหรับการปลูกพืชในระบบของ FAO 
Framework ได้ก าหนดไว้ 25 ชนิด ส าหรับในพื้นที่ต าบลนี้อาจน าคุณภาพที่ดินมาประเมินเพียงไม่กี่
ชนิดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูล ความแตกต่างของภูมิภาค และระดับความรุนแรงของ
คุณลักษณะดินที่มีผลต่อผลผลิตตลอดจนชนิดของพืช และความต้องการการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Land Use Requirements : LUR) ดังนั้นคุณภาพที่ดินที่น ามาใช้มีดังนี้ 

- ระบบอุณหภูมิ ( Temperature regime : t) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน ได้แก่ ค่า
อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูเพาะปลูกเพราะอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการงอกของเมล็ด การออกดอกของพืช บาง
ชนิด และมีส่วนสัมพันธ์กับขบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบของพืช 

- ความชุ่มชื้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อรากพืช  (Moisture availability : m) คุณลักษณะที่ดินที่
เป็นตัวแทนได้แก่ ระยะเวลาของการท่วมขังของน้ าในฤดูฝน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในรอบปีหรือความ
ต้องการน้ าในช่วงการเจริญเติบโตของพืช และลักษณะของเน้ือดิน ซึ่งมีผลทางอ้อมในเร่ืองความจุ
ในการอุ้มน้ าที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 

- ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช  (Oxygen availability : o) คุณลักษณะที่ดิน
ที่เป็นตัวแทนได้แก่ สภาพการระบายน้ าของดิน ทั้งนี้พืชโดยทั่วๆ ไปรากพืชต้องการออกซิเจนใน
ขบวนการหายใจ 

- ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร  (Nutrient availability : s) คุณลักษณะที่ดินที่เป็น
ตัวแทนได้แก่ ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน 

- สภาวะการหยั่งลึกของราก  (Rooting conditions :r) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนได้แก่ 
ความลึกของดิน ความลึกของระดับน้ าใต้ดิน และชั้นการหยั่งลึกของราก โดยความยากง่ายของการ
หยั่งลึกของรากในดินมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลักษณะเนื้อดิน โครงสร้างของดิน การเกาะตัวของ
ดิน และปริมาณกรวดหรือเศษหินที่พบในหน้าตัดดิน 

- ความเสียหายจากน้ าท่วม (Flood hazard :f) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนได้แก่ จ านวน
คร้ังที่น้ าท่วมในช่วงรอบปี 

- การมีเกลือมากเกินไป  (Excess of salts :x) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนได้แก่ ปริมาณ
เกลืออิสระที่สะสมมากเกินพอจนเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช 

- สารพิษ (Soil toxicities :z) ระดับความลึกของชั้น jarosite ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของ
ดินจะท าให้ดินเป็นกรดจัดมาก ปริมาณซัลเฟตของเหล็กและอลูมินั่มในดินจะสูงมากจนเป็นพิษต่อพืช 



4-3 
 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาที่ดิน  

ในที่นี้พิจารณาความเป็นกรดเป็นด่างของดินซึ่งจะมีผลต่อความเจริญเติบโตของพืช เนื่องจาก
ปฏิกิริยาดินจะท าให้สภาพต่างๆ ทางด้านเคมีและชีวภาพของดินถูกเปลี่ยนไปในสภาพที่เหมาะสม
หรือไม่เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกหรือมีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์
ในดินสามารถเป็นตัวควบคุมระดับของธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้  ด้วยสาเหตุนี้จึงต้องมี
การปรับปรุงสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูกด้วย เพื่อให้ความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ในสภาพที่เหมาะสม 

- ศักยภาพการใช้เครื่องจักร  (Potential for mechanization :w) คุณลักษณะที่ดินที่เป็น
ตัวแทน ได้แก่ ความลาดชันของพื้นที่ ปริมาณหินโผล่ ปริมาณก้อนหิน และการมีเนื้อดินเหนียวจัด
ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 นี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนโดยเคร่ืองจักร 

- ความเสียหายจากการกัดกร่อน ( Erosion hazard :e) คุณลักษณ ะที่ดินที่เป็นตัวแทน 
ได้แก่ ความลาดชันของพื้นที่ 

4.3  การจ าแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน 

 หลักการของ FAO Framework ได้จ าแนกอันดับความเหมาะสมของที่ดินเป็น 2 อันดับ 
(Order) คือ 

(1) อันดับที่เหมาะสม(Order S : Suitability) 
(2) อันดับที่ไม่เหมาะสม(Order N : Not Suitability ) 

และจาก 2 อันดับที่ได้แบ่งย่อยออกเป็น 4 ชั้น (Class) ดังนี ้

 S1 : ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (Highly Suitable) 

 S2 : ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suitable) 

S3 : ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (Marginally Suitable) 

N : ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (Not Suitable) 

 การจ าแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพื้นที่ต าบลเป็นการประเมินความสามารถของ
ดินหรือประเมินศักยภาพของดินต่อการปลูกพืชหรือประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้กล่าวไว้
แล้วโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพที่ดินจาก กลุ่ม ชุดดินที่ได้ท าการส ารวจไว้ในขั้น
ละเอียด (ส่วนส ารวจจ าแนกดินที่ 1, 2551) กับความต้องการปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตของพืชหรือประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละชนิด เพื่อจ าแนกชั้นความเหมาะสม
ของชุดดินต่างๆ ต่อประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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 ทั้งนี้ได้ท าการจ าแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินดังกล่าวออกเป็น 4 ชั้น โดยใช้ปัจจัยหรือ
ข้อขีดขั้นต่างๆ พิจารณาผลของการจ าแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพื้นที่ต าบลได้ดังตารางที่ 
4-2 และการจ าแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินดังกล่าว สามารถสรุปชุดดินและเนื้อที่ของแต่ละ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีชั้นความเหมาะสม สูง และความเหมาะสมปานกลาง  ดังตารางที่ 
4-3 และ 4-4 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4-2 ชั้นความเหมาะสมของที่ดินแขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

หน่วย 
แผนที่ดิน 

 

ข้า
ว 

ข้า
วโ
พด

 

เผ
ือก

 

ถั่ว
เข
ียว

 

มะ
พร

้าว
 

มะ
ม่ว

ง 

พร
ิก 

มะ
เข
ือเท

ศ 

ทุ่ง
หญ

้าเล
ี้ยง
สัต

ว ์

พื้น
ที่ 

(ไร
่) 

ร้อ
ยล
ะ 

เขต
ชลประทาน            

2 S1 N S2o S1 N N N N S1 953 4.65 
3 S1 N S2o S1 N N N N S1 7,066 34.48 
8 N N S1 S1 S1 S1 S1 S1 N 442 2.15 

AQ - - - - - - - - - 1,929 9.41 
U - - - - - - - - - 9,805 47.85 
W - - - - - - - - - 299 1.46 

รวม 20,494 100.00 

หมายเหตุ : การประเมินคุณภาพที่ดินส าหรับการปลูกถั่วเขียวเป็นการประเมินความเหมาะสม
ในช่วงฤดูแล้ง 

ค าอธิบาย 

S1 = ชั้นที่มีความเหมาะสมของที่ดินสูง 

S2 = ชั้นที่มีความเหมาะสมของที่ดินปานกลาง 

S3 = ชั้นที่มีความเหมาะสมของที่ดินเล็กน้อย 

N = ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสมของที่ดิน 

o = ข้อจ ากัดของที่ดินเนื่องจากความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช 

z = ข้อจ ากัดของที่ดินเนื่องจากสารพิษ 
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ตารางท่ี 4-3  ชั้นความเหมาะสมสูง (S1) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
  แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน หน่วยท่ีดิน 
1. ข้าว 2,3 
2. ข้าวโพด - 
3. เผือก 8 
4. ถั่วเขียว 2,3,8 
5. มะพร้าว 8 
6. มะม่วง 8 
7. พริก 8 
8. มะเขือเทศ 8 
9.ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,3 

 

ตารางท่ี 4-4  ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
  แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน หน่วยท่ีดิน 
1. ข้าว - 
2. ข้าวโพด - 
3. เผือก 2,3 
4. ถั่วเขียว - 
5. มะพร้าว - 
6. มะม่วง - 
7. พริก - 
8. มะเขือเทศ - 
9.ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ - 

 

 



 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน  

บทที่ 5 

ศักยภาพของพ้ืนที่ปัญหา – ความต้องการและทัศนคติของเกษตรกร 

 ศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของเกษตร  ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิที่
ส ารวจได้ในพื้นที่ต าบลและข้อมูลทุติยภูมิ  รายงานแผนพัฒนาการเกษตร  แผนพัฒนา   3  ปีและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและหรือเทศบาล   โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น   3  ส่วนได้แก่ ส่วนที่   1  ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพัฒนาที่ดิน   ส่วนที่   2  
ปัญหาของเกษตรกร(ปัญหาด้านการประกอบอาชีพและปัญหาด้านการครองชีพ )และความต้องการ
ของเกษตร (ความต้องการด้านการประกอบอาชีพและความต้องการด้านการครองชีพ )ส่วนที่ 3 
ศักยภาพของพื้นที่(จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและข้อจ ากัดของพื้นที่) 

5.1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และการพัฒนาที่ดิน 

 จากการส ารวจเกษตรกรตัวอย่างเกี่ยวกับทัศนคติด้านการใช้และการพัฒนาที่ดิน   พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูก ข้าวในเขตชลประทาน   สภาพดินที่ใช้ท าการเกษตรในปัจจุบันส่วนใหญ่
เป็นดินเหนียวปนทราย  หากสภาพดิน เสื่อมโทรมเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการแก้ไขปัญหา
ด้วยการ  ใส่ปุ๋ยเคมี ใส่สารปรับปรุงดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูน โดโลไมท์  ใส่ปุ๋ยชีวภาพ   ในด้านแหล่งน้ า
ที่ใช้ในการท าการเกษตรเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้น้ าจากห้วย  คลอง เป็นหลัก   เกี่ยวกับปัญหา
ภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ า   พบว่าเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด ประสบปัญหาทุกปี  ส่วนปัญหาน้ าท่วม
ในพื้นที่การเกษตรพบว่าเกษตรกรทั้งหมดประสบปัญหา  โดยประสบปัญหาทุกปี ในด้านความ
ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลู กอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรมเช่น  อ้อยโรงงาน   มัน
ส าปะหลัง ยางพารา ยูคาลิปตัส  ไม้ผลหรือสบู่ด า เกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง
โดยให้เหตุผลว่า  พืชเดิมที่ปลูกราคาผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ   ได้รับผลผลิตเร็ว    และไม่ต้องใช้
เงินทุนมาก     ในด้านความสนใจต่อพืชชนิดใหม่หรือพันธุ์ใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่เกษตรกร
ตัวอย่าง ร้อยละ 50.00  สนใจและ มีความสนใจในการท าเกษตรอินทรีย์ แบบใช้สารเคมีระดับ
ปลอดภัย   ปัจจุบันการท าเกษตรอินทรีย์ ในต าบล ยังไม่แพร่หลายมาก นัก    นอกจากนี้เกษตรกร
ตัวอย่างร้อยละ 30.00 มีความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียง   เกี่ยวกับการรวมกลุ่มกันผลิต
หรือขายผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดไม่มีการรวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิต
ซึ่งท าให้ไม่มีอ านาจในการต่อรองราคาสินค้า   ส าหรับแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มี
เกษตรกรตัวอย่า งร้อยละ 40.00 ทราบแนวทางในการเพิ่มผลผลิตโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ เปลี่ยน
พันธุ์ใหม่   ใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุต่างๆเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  ปลูกพืช
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หมุนเวียน  เข้ารับการฝึกอบรมหรือหาความรู้เพิ่มเติม ในด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าเกษตรกร
ตัวอย่างทั้งหมด  ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดไมเ่ลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า    

 ในด้านการได้รับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน   พบว่าเกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ 20.00 เคย
ได้รับบริการจากกรมพัฒนาที่ดินโดยประเภทบริการที่ได้รับได้แก่   สารเร่งพด.ต่างๆ แหล่งน้ าในไร่
นา  เช่น  บ่อ สระ  ค าแนะน าวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน เข้ารับการฝึกอบรม และ หญ้าแฝก  เกษตรกร
ตัวอย่างร้อยละ 50.00   ต้องการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่งน้ า โดยเฉพาะขุดลอกแหล่งน้ า   
ในด้านความ ยินดีที่จะปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่การเกษตรบางส่วน
เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 40.00 ไม่แน่ใจที่จะท าตาม   เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 90.00 เคยรับทราบ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดินของกรมพัฒนาที่ดินทั้งหมด  ไม่เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์  
ดังตารางที่ 5-1 

ตารางท่ี 5-1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพัฒนาที่ดิน  แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

รายการ ร้อยละ 

 พืชหลักที่เกษตรกรปลูก 
  ข้าว 100.00 

                                             เขตชลประทาน 100.00 

 สภาพดินที่เกษตรกรปลูกพืชหลัก 
           ดินไม่มีปัญหา 
  ดินเหนียวปนทราย 60.00 

 ดินเหนียว 30.00 

 ดินร่วน 10.00 

 วิธีแก้ไขดินเส่ือมโทรมของเกษตรกร 
           ใส่วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน 
  ใส่ปุ๋ยเคม ี 70.00 

 ใส่สารปรับปรุงดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท ์ 40.00 

 ใส่ปุ๋ยชีวภาพ 40.00 

         ใช้วิธีทางพืช 
  ไม่เผาเศษ/ซากพืช 20.00 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 

รายการ ร้อยละ 

 แหล่งน้ าที่เกษตรกรใช้ในการท าการเกษตร 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ห้วย คลอง 100.00 

 พื้นที่ท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ าที่ท าให้พืชที่ปลูกเสียหาย 
  มี 100.00 

 ช่วงระยะเวลาที่เกิดปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ า 
                                             ทุกปี 100.00 

 พื้นที่ท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาน้ าท่วมที่ท าให้พืชที่ปลูกเสียหาย 
  มี 100.00 

 ช่วงระยะเวลาการเกิดปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ท าการเกษตร 
                                             ทุกปี 70.00 

                                            1-2 ปีต่อครั้ง 30.00 

 เกษตรกรต้องการเปลี่ยนจากพืชที่ปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม 
 ไม่ต้องการ 100.00 

 เกษตรกรไม่ต้องการเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกเพราะพืชเดิม 
  ราคาผลผลิตด ี 90.00 

 ได้รับผลผลิตเร็ว 80.00 

 ไม่ต้องใช้เงินทุนมาก 50.00 

 ที่ดินไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ 40.00 

 ใช้แรงงานน้อย 20.00 

 ความสนใจของเกษตรกร เมื่อมีผู้มาแนะน าส่งเสริมพืชชนิดใหม่หรือพันธ์ุใหม่หรือเทคโนโลยีใหม ่
  สนใจ 50.00 

 ไม่แน่ใจ 40.00 

ไม่สนใจ 10.00 

 แนวทางของเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตพืช 
 ไม่ทราบ 60.00 

ทราบ 40.00 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 

รายการ ร้อยละ 

               เปลี่ยนพันธุ์ใหม ่ 100.00 

              ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และวัสดุต่างๆ เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน 75.00 

              ปลูกพืชหมุนเวียน 25.00 

              เข้ารับการฝึกอบรม/หาความรู้เพิ่ม 25.00 

 ความสนใจของเกษตรกรในการท าการเกษตรอินทรีย ์
 ไม่สนใจ 60.00 

สนใจ 40.00 

 ชนิดของเกษตรอินทรีย์ที่เกษตรกรสนใจ 
                                            ใช้สารเคมีระดับปลอดภัย 100.00 

 การท าการเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน/ต าบล 
 ไม่ม ี 100.00 

 ความสนใจของเกษตรกรที่จะท าการเกษตรแบบพอเพียง 
 ไม่สนใจ 70.00 

 สนใจ 30.00 

 การรวมกลุ่มกันผลิตหรือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้าน 
 ไม่ม ี 100.00 

 เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได ้
  ไม่เลี้ยง 100.00 

 บริการจากกรมพัฒนาที่ดินที่เกษตรกรในหมู่บ้าน/ต าบล เคยได้รับ 
 ไม่ม ี 80.00 

มี 20.00 

 ชนิดของบริการที่ได้รับจากกรมพัฒนาที่ดิน 
  ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ) 100.00 

 ค าแนะน าวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน 50.00 

 เข้ารับการฝึกอบรม/ดูงาน 50.00 

 หญ้าแฝก 50.00 

 ตรวจสอบสภาพดิน 50.00 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 

รายการ ร้อยละ 

 การพัฒนาแหล่งน้ าในหมู่บ้าน เกษตรกรคิดว่ากรมพัฒนาที่ดินควรสนับสนุน/ช่วยเหลือ 
 ไม่ต้องสนับสนุน 50.00 

สนับสนุน/ช่วยเหลือ 50.00 

 ประเภทแหล่งน้ าที่เกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือ ได้แก่ 
                                             ขุดลอกแหล่งน้ า  100.00 

                                             ท าฝายก้ันน้ า  20.00 
 ความเต็มใจของเกษตรกรที่จะปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันรักษาหน้าดินและอนุรักษ์น้ าในพื้นที่

เพาะปลูก 
  ไม่แน่ใจ 40.00 

 ไม่ยินดี 40.00 

 ยินดี 20.00 

 เหตุผลที่เกษตรกรไม่ยินดีปลูกหญ้าแฝก 
                                              ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน 50.00 

                                             ไม่มีพ้ืนที่พอที่จะปลูก 25.00 

 เกษตรกรเคยรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน 
  ไม่เคย 90.00 

 เคย 10.00 

              เกษตรกรที่ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินไม่เคยทดลองใช้ 100.00 

 ชนิดผลิตภัณฑ์บ ารุงดินของกรมพัฒนาที่ดินที่เกษตรกรต้องการใช ้
  สารเร่ง พด.3 ใช้ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช 100.00 

 สารเร่ง พด.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช 90.00 

 สารเร่ง พด.5 ใช้ผลิตสารก าจัดวัชพืช/หญ้าต่างๆ 50.00 

 สารปรับปรุงบ ารุงดิน พด.4 ใช้ปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร 20.00 

 หญ้าแฝก 10.00 

  ที่มา : จากการส ารวจ , 2555 
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5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร  

 5.2.1 ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการครองชีพ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง พบว่าเกษตรกรในต าบลประสบปัญหาที่ส าคัญ
สองประการได้แก่  ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและด้านการครองชีพ   ซึ่งปัญหาใน
การประกอบอาชีพมีเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด ประสบปัญหาโดยปัญหาที่ส าคัญที่เกษตรกรตัวอย่าง
ประสบเป็นอันดับหน่ึงได้แก่ ราคาผลผลิตตกต่ า และศัตรูพืชรบกวน มีสัดส่วนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 
70.00  ของจ านวนเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด  รองลงมาได้แก่   ผู้รับซื้อ /พ่อค้าเอาเปรียบ ไม่มีที่ดิน
เป็นของตนเอง  และวัชพืชมากมีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็น ร้อยละ  40.00 ตามล าดับ  ที่เหลือเป็น
ปัญหาอ่ืนๆ ที่แตกต่างกันไป  ดังกราฟที่ 5-1 

 
กราฟที่ 5-1 ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร 

                     ส่วนปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ เกษตรกรตัวอย่าง เกือบ 90.00  ประสบ
ปัญหา   โดยปัญหาที่ประสบเป็นอันดับหน่ึงได้แก่ แล้งจัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวน
เกษตรกรทั้งหมด รองลงมาได้แก่ น้ าท่วม  ยาเสพติด  และโรคระบาด คิดเป็นร้อยละ 77.78  77.78
และ 44.44 ตามล าดับ ที่เหลือเป็นปัญหาอื่นๆ  ที่แตกต่างกันไปดัง กราฟที่ 5-2 
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กราฟที่ 5-2 ปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ 

 5.2.2 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากทางราชการ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง   พบว่ามีเกษตรกรตัวอย่าง ทั้งหมด ต้องการ
ความช่วยเหลือจากทางราชการ    ซึ่งความต้องการความช่วยเหลือที่เกษตรกรตัวอย่างต้องการเป็น
อันดับหน่ึงได้แก่   ขุดลอก  ห้วย  หนอง  บึง  สระ คิดเป็นร้อยละ 70.00  ของเกษตรกรตัวอย่างที่
ต้องการความช่วยเหลือ  รองลงมาได้แก่    ประกันราคาผลผลิต  จัดหาตลาดจ าหน่ายผลผลิต และ
จัดหาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย  ยา ในราคายุติธรรม คิดเป็นร้อยละ  60.00   50.00  และ 30.00 
ตามล าดับ   ที่เหลือเป็นความต้องการที่แตกต่างกันไป     ดังตารางที่ 5-3 

 

กราฟที่ 5-3   ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากราชการ 
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5.3 ศักยภาพของพื้นที่ 

 ศักยภาพของพื้นที่  ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพในพื้นที่ของต าบลที่เป็นจุดแข็ง
จุดอ่อน   รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดในการพัฒนาด้านต่างๆ  ข้อมูลที่ศึกษาได้
จากข้อมูลปฐมภูมิที่ส ารวจในพื้นที่ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องได้แก่  
นโยบายของระดับต่างๆ   แผนพัฒนาจังหวัด    แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล  แผนพัฒนา 3 ปี 
องค์การบริหารส่วนต าบล   แผนงานและโครงการต่างๆ เป็นต้น   ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

จุดแข็ง 

 สภาพพื้นที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ าขนาดใหญ่ เหมาะสมแก่การ
เกษตรกรรม 

 ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวที่มีความลึกมาก  มีความเหมาะสมต่อการเกษตร ได้แก่ 
การท านา และยกร่องปลูกไม้ผล 

 พื้นที่ทั้งหมดของต าบลอยู่ในเขตชลประทาน และมีระบบคู คลองส่งน้ าต่อเน่ืองทั้งพื้นที่  
เกษตรกรสามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 

 จุดอ่อน 

 ประสบปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูน้ าหลากหรือช่วงที่มีพายุฝนพัดผ่าน  3-5 ปีต่อคร้ัง  ท าให้พืชผล
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 

 เกษตรกรบางส่วนขาดองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรดินและน้ าเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากร
ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ตัวอย่างเช่น การท าการเกษตรตลอดทั้งปี โดยมิได้พักดินหรือฟื้นฟูและ
ปรับปรุงบ ารุงดิน 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมี ป้องกัน ก าจัด ศัตรูพืชและวัชพืชปริมาณมาก  เป็นการเพิ่มต้นทุน
การผลิต  สารเคมี บางส่วนได้ตกค้างและสะสมอยู่ในดิน ตลอดจน ได้ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า เป็น
อันตรายต่อสัตว์น้ าและผู้ใช้น้ า รวมถึงผู้บริโภคผลิตผลทางการเกษตร  

โอกาส 

 รัฐบาลได้ก าหนดเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับประชาชนมีความต้องการบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษมากขึ้น ท าให้เกษตรกรได้ลดปริมาณการใช้สารเคมีลงและหันมาใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และการก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมากขึ้น 
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 เน่ืองจากวิกฤตโลกร้อน ท าให้หน่วยงานของรัฐ มีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและส่งเสริม การจัดการทรัพยากรดิน น้ าและป่าไม้ อย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืน  เช่น การ
ไถกลบตอซังและการปลูกต้นไม้ยืนต้น เป็นต้น 

 รัฐบาลมีนโยบายการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ที่ดินทิ้งร้างและที่ดินว่างเปล่า เพื่อให้ใช้
ทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

อุปสรรค 

 สภาพอากาศปัจจุบันมีความแปรปรวนจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ท าให้เกิดปัญหาภัย
ธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงการระบาดของโรคและแมลงที่ควบคุมได้ยาก 

 การถือครองที่ดินของเกษตรกรลดลง  เน่ืองจากโยบายที่ดิน ก าหนดให้ที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีค่า 
มีราคาและมีเจ้าของ เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขายที่ดินแก่นายทุนซึ่งเ ป็นสาเหตุหลัก ท าให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรอ่ืนๆ ท าได้ยาก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้น  เช่นเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จุดแข็ง 

 มีระบบสาธารณูปโภคอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น ทั้งระบบโครงข่ายคมนาคม ไฟฟ้าและ
น้ าประปา รวมถึงทางล าเลียงผลผลิตจากไร่นาสู่ตลาด ครอบคลุมทั้งต าบล 

 มีหน่วยงานดูแลและบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งต าบล 

 มีองค์กรส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ต าบล 

จุดอ่อน 

 ขาดระบบป้องกันอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดอุทกภัย ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย
อย่างรุนแรง 

 ไม่มีตลาดกลางรับซื้อพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ ท าให้ต้องเสียต้นทุนในการขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตรไปขายในพื้นที่อ่ืน 

โอกาส 

 รัฐบาลมีนโยบายก าหนดให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก (ครัวไทยสู่ครัวโลก) 
และสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น ท าให้หน่วยงานของรัฐต้องดูแลและพัฒนาโครงสร้าง
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พื้นฐานทางด้านการเกษตรให้สมบูรณ์ทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ของต าบลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
แหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดแผนงานใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดอย่างต่อเน่ือง  

อุปสรรค 

 เน่ืองจากประเทศไทย เป็นประเทศก าลังพัฒนา การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานให้
สมบูรณ์ทั่วถึง จ าเป็นต้องใช้เวลาและมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

 โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการเองได้ 

ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง 

 ตามข้อมูลเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประชากรในแขวงล าปลาทิว  มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 23,000  บาทต่อปีต่อคนร้อยละ 70.00  ของประชากรทั้งหมด 

 มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร ได้แก่  กลุ่มช่างปั้นล าพุทรา   กลุ่มปภาพินท์หมูสวรรค์    
กลุ่มหัตถกรรมของตกแต่งบ้านทดแทนไม้คุ้มเกล้า   กลุ่มอาชีพคุ้มเกล้า  กลุ่มยุวเกษตรกรทิพพาวาส  
กลุ่มยุวเกษตรกรวัดบึงบัว 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว  เกษตรกรที่ส ารวจส่วนใหญ่จึงไม่ต้องการเปลี่ยนชนิดพืชเดิมเป็น
พืชอุตสาหกรรมเพราะเห็นว่า พืชเดิมที่ปลูกราคาผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ  ได้รับผลผลิตเร็ว และไม่
ต้องใช้เงินทุนมาก    เป็นต้น 

 เกษตรกรที่ส ารวจส่วนใหญ่สนใจรับเทคโนโลยีใหม่และทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
ได้แก่  เปลี่ยนพันธุ์ใหม่  ใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  และปลูก
พืชหมุนเวียน  ตามล าดับ 

 การประกอบอาชีพเกษตรกรอาศัยน้ าจากห้วยคลองเป็นหลัก 

จุดอ่อน 

 ขาดอ านาจต่อรองในการจ าหน่ายผลผลิตเพราะการรวมกลุ่มอาชีพยังมีน้อยและบางกลุ่มยังไม่
เข้มแข็ง  ท าให้ถูกผู้รับซื้อเอาเปรียบ  โดยกดราคาผลผลิตให้ต่ า 

 เกษตรกรขาดความรู้ในด้านการจัดการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ท าให้เกิดหนี้สินนอกระบบ
และในระบบ 
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 การเร่งจ าหน่ายผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวทันที  ท าให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตต่ า 

โอกาส 

 นโยบายรัฐบาลเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเกษตรกรที่
ส ารวจบางส่วนให้ความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียงและสนใจที่จะท าเกษตรอินทรีย์   
ต้องการท าแบบใช้สารเคมีระดับปลอดภัย   

 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 

 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE) ในปี 2558 เป็นโอกาสในการขยายตลาดการ
ส่งออกสินค้าเกษตรโดยไม่มีก าแพงภาษี ตลอดจนโอกาสในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าเกษตรระหว่างประเทศสมาชิก 

อุปสรรค 

 ราคาผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะข้าว  ขึ้นอยู่กับตลาดโลกและตลาดภูมิภาค  การแก้ไขปัญหาราคา
ผลผลิตตกต่ าจึงท าได้ล าบาก 

 มีศัตรูพืชรบกวน  และวัชพืชมากท าให้ผลผลิตต่ า 

 ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเน่ืองจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูง  เช่น  ค่าปุ๋ย  ค่าสารเคมี  พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  
ค่าจ้างแรงงาน   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเนื่องจากต้องน าเข้าจากต่างประเทศ   

 การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE)ในปี 2558 หากไม่มีการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยน าเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้า ก็จะไม่
สามารถแข่งขันกับประเทศสมาชิกซึ่งมีต้นทุนในการผลิตต่ ากว่าประเทศไทย  เช่นประเทศจีน  กัมพูชา  
และเวียดนาม เป็นต้น 

ด้านสังคม 

จุดแข็ง 

 ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการจัดสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้  เพื่อการยังชีพ 

 ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  โดยจัดงานประเพณีต่างๆ  เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น  รวมทั้งท านุบ ารุงศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้ด ารงไว้  ซึ่งศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
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 มีโรงงานอุตสาหกรรม ประเภท 1, 2 และ 3 ตั้งอยู่ในต าบลทั้งสิ้น 133 แห่ง จ าแนกได้ โรงผลิต
อาหาร เช่น   ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี เช่น ขนมปังชนิดแผ่น ขนมปังสอดไส้  ขนมปังปอนด์ มันและโรล
แซนวิช เบเกอร่ี 4 แห่ง โรงกาแฟส าเร็จรูป  กาแฟคั่วและบด กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับกาแฟทุกชนิด ผลิต Candy, Gum and Compressed Mints  ผลิตเคร่ืองดื่มชูก าลัง  3 แห่ง 
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าทุกชนิด  พีวีซี และไนล่อน  10  แห่ง โรงผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป 3 แห่ง เป็น
ต้น ซึ่งสามารถรองรับแรงงานได้จ านวนหนึ่ง 

จุดอ่อน 

 ประชากรรวมทั้งเกษตรกรประสบน้ าท่วม  มีโรคระบาด  และขาดวินัยในการใช้จ่าย  ท าให้มี
หนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเน่ือง 

 ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ  ท าให้มีความคิดในการแข่งขัน  เพื่อประกอบอาชีพ
น้อยขาดความคิดริเร่ิมไม่กล้าลุงทน 

 มีปัญหาเร่ืองยาเสพติด 

โอกาส 

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนภาคประชาชนและส่งเสริมอาชีพ 

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  การจัดระเบียบสังคม
และการทุจริตคอรัปชั่น 

อุปสรรค 

 การแปรเปลี่ยนความเจริญจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนการพัฒนา
การศึกษา  ซึ่งเน้นภาคธุรกิจภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม  ท าให้สภาพสังคม
เปลี่ยนไปและมีปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น ปัญหาการว่างงาน  ปัญหาแพร่ระบาดของเสพติด  เป็นต้น 

 ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของโลก ท าให้เกิดภาวะถดถอย เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ  และภัย
พิบัติทางธรรมชาติท าให้เกิดปัญหาเร่ืองรายได้ของประชาชน 
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เขตการใช้ท่ีดิน 

6.1 การก าหนดเขตการใช้ที่ดิน 

 ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรป่าไม้ สภาพการใช้ท่ีดิน สภาพพื้นท่ี ลักษณะภูมิอากาศ ตลอดจนความเหมาะสมของท่ีดิน 
ด้านกายภาพ สภาพทางเศรษฐกิจสังคม ประกอบกับมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมา
พิจารณาร่วมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกฎหมายท่ีเ ก่ียวกับการพัฒนาการเกษตร 
สามารถน ามาสังเคราะห์ก าหนดเป็นเ ขตการใช้ท่ีดิน แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร   ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสมและย่ังยืน ได้
ดังนี้ 

 1. เขตพื้นที่การเกษตร 

   มีเนื้อท่ี 10,286 ไร่หรือร้อยละ 50.19 ของพื้นท่ีต าบล เป็นพื้นท่ีท าการเกษตร นอก
เขตป่าสงวนแห่งชาติหรือพื้นท่ีท่ีได้ด าเนินการปฏิรูปท่ีดินแล้ว ก าหนดข้ึนเพื่อเป็นเขตพัฒนาการผลิต
ทางการเกษตรเป็นหลัก สามารถแบ่งเป็นเขตต่างๆ ได้ดังนี้ 

 เขตเกษตรพัฒนาในพ้ืนท่ีชลประทาน 

   มีเนื้อท่ี 8,356 ไร่หรือร้อยละ 40.78 ของพื้นท่ีต าบล เ ป็นเขตพื้นท่ีท าการเกษตร
โดยอาศัยระบบชลประทาน ดินมีศักยภาพในการผลิตสูง  เนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีส าคัญใน
การผลิตข้าว พืชอาหารและพืชอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก มีระบบชลประทาน สามารถท่ีจะท า
การเกษตรนอกฤดูฝน ประกอบกับระบบขนส่งผลผลิตและตลาดรับซ้ือผลผลิตคลอบคลุมท่ัวท้ัง
พื้นท่ี แบ่งเป็นเขตย่อยตามประเภทความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ดังนี้  

1.1 เขตพ้ืนท่ีท านาศักยภาพสูง  (หน่วยแผนท่ี 211) 

   มีเนื้อท่ี 8,224 ไร่หรือร้อยละ 40.13 ของพื้นท่ีต าบล สภาพพื้นท่ีเ ป็นท่ีราบและ
ส่วนใหญ่ท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง ในการท านาปลูกข้าวโดยอาศัยระบบชลประทาน 

   ข้อเสนอแนะ เนื่องจากมีระบบชลประทานจึงควรจัดระบบการให้น้ าในแปลง
ปลูกเพื่อชะล้างความเป็นกรดของดิน และควบคุมไม่ให้ดินกรดเพิ่มข้ึน ควรพัฒนาท าการผลิตเพื่อ
การค้า โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตด้วยการใช้พันธุ์ข้าวท่ีดีจากแหล่งผลิตท่ีเชื่อถือได้ ประกอบกับการ
ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมี ซ่ึงจะเห็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ปุ๋ย สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยรวมได้ ในพื้นท่ีสามารถใช้น้ าชลประทาน นอกฤดูฝนควรมี
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การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการน้ าของกลุ่มผู้ใช้น้ าและเ ลือกชนิดพืชปลูก ตามปริมาณน้ า
ต้นทุนในแต่ละปี 

1.2 เขตพ้ืนท่ีปลูกพืชผักและไม้ผลศักยภาพสูง  (หน่วยแผนท่ี 212)  

   มีเนื้อท่ี 132 ไร่หรือร้อยละ 0.65 ของพื้นท่ีต าบล พื้นท่ีค่อนข้างราบเ รียบเป็นพื้นท่ี
ท่ีปรับรูปโดยการยกร่องปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง มีความเหมาะสมของท่ีดินและภูมิอากาศ
ในการปลูกไม้ผล ท่ีให้ผลผลิตสูง 

   ข้อเสนอแนะ เขตการผลิตนี้ควรอยู่ใกล้ตลาดกลางทางการเกษตรหรือใกล้
โรงงานแปลงรูป และควรปลูกในรูปแบบของการผสมผสาน โดยปลูกพืชหลายชนิด เพื่อลดความ
เส่ียงในเร่ืองของราคาและแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ผลผลิตจากการเกษตรจ าพวกไม้ผลและ
พืชผัก ส่วนใหญ่จะเน่าเสียง่ายเนื่องจากการขนส่งและขาดความรู้เร่ืองการจัดการผลิตหลังเ ก็บเ ก่ียว 
ดังนั้นในการผลิตพืช เกษตรกรควรค านึงเร่ืองการขนส่งสินค้า การบรรจุหีบห่อของผลผลิต ในเ ร่ือง
ของการตลาด และความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนั้นเกษตรการควรมีการจัดการความรู้ใน
ด้านการจัดการหลักการเก็บเก่ียว อาทิ การเคลือบผิวผลไม้เพื่อยืดอายุการสุกงอม , การฉายรังสี, การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตเป็นต้น การปลูกพืชผักควรค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค ลดการใช้สารเคมี โดยการผลิตอาหารปลอดภัยต่อสารพิษ  (Food Safety) และควรผลิตผัก
อินทรีย์เพื่อยกระดับชีวิตของผู้บริโภค และเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า และสินค้านั้นเ ป็นท่ี
ต้องการของตลาดผู้บริโภคท้ังไทยและต่างประเทศ 

 เขตพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว์น้ า (หน่วยแผนท่ี 240)  

   มีเนื้อท่ี 1,837 ไร่หรือร้อยละ 8.96 ของพื้นท่ีต าบล 

   ข้อเสนอแนะ ควรมีระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม อาทิ การบ าบัดของเสียจาก
ระบบการเล้ียงสัตว์น้ า และมีสุขลักษณะท่ีถูกต้องในการจัดการฟาร์ม 

 เขตพ้ืนท่ีเกษตรผสมผสาน  

  1.3 เขตพ้ืนท่ีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (หน่วยแผนท่ี 250)      

   มีเนื้อท่ี 93 ไร่หรือร้อยละ 0.45 ของพื้นท่ีต าบล  

 2. เขตพื้นที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง  (หน่วยแผนที่ 300) 

    มีเนื้อท่ี 7,112 ไร่หรือร้อยละ 34.70 ของพื้นท่ีต าบล เป็นพื้นท่ีท่ีมีประชากรหนาแน่น
น้อย เป็นชุมชนชนบท ท่ีมีการต้ังบ้านเรือนใกล้กับพื้นท่ีท าการเกษตร 
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   ข้อเสนอแนะ องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินควรท่ีจะศึกษาถึงปัญหาและความ
ต้องการของพื้นท่ี โดยยึดหลักวิชาการผนวกกับศักยภาพของพื้นท่ีและชุมชน ประกอบกับข้ อมูล
ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อก าหนดทิศทางพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนให้สอดคล้องกับ
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนอย่างย่ังยืน  

 3. เขตพื้นที่อุตสาหกรรม (หน่วยแผนที่ 400) 

    มีเนื้อท่ี 2,797 ไร่หรือร้อยละ 13.65 ของพื้นท่ีต าบล  

 4. เขตพื้นที่แหล่งน้ า (หน่วยแผนที่ 500) 

  มีเนื้อท่ี 299 ไร่หรือร้อยละ 1.46 ของพื้นท่ีต าบล เ ป็นพื้นท่ีแหล่งน้ า เช่น ห้วย หนอง 
คลอง บึง ตามธรรมชาติ รวมถึงแหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เช่น คลองชลประทาน อ่างเ ก็บน้ า สระน้ า
ในไร่นา เป็นต้น 

  ข้อเสนอแนะ ควรมีมาตรการในการดูแลแหล่งน้ าในพื้นท่ีให้เ กิดประโยชน์แก่ชุมชน 
โดยมีการขุดลอกและซ่อมบ ารุง เพื่อท่ีให้แหล่งน้ าท่ีมีสามารถช่วยเ ก็บกักน้ าไว้เพื่อการเกษตร 
การประมงและเพื่อการพักผ่อนของคนในชุมชน ตลอดจนทางน้ าท าหน้าท่ีช่วยระบายน้ าในช่วง
หน้าฝนได้ 
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ตารางที่ 6 -1 เขตการใช้ที่ดินแขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เขตการใช้ท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

1. เขตพ้ืนท่ีการเกษตร 10,286  50.19  

   เขตเกษตรพัฒนาในพ้ืนท่ีชลประทาน 8,356  40.78  

- เขตพื้นท่ีท านาศักยภาพสูง  (หน่วยแผนท่ี 211)  8,224  40.13  

- เขตพื้นท่ีปลูกพืชผักและไม้ผลศักยภาพสูง  (หน่วยแผนท่ี 212)  132 0.65  

  เขตพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว์น้ า (หน่วยแผนท่ี 240) 1,837  8.96  

  เขตพ้ืนท่ีเกษตรผสมผสาน  93 0.45  

- เขตพื้นท่ีโรงเรือนเล้ียงสัตว์ (หน่วยแผนท่ี 250)   93 0.45  

2. เขตพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  (หน่วยแผนท่ี 300) 7,112  34.70  

3. เขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (หน่วยแผนท่ี 400) 2,797  13.65  

4. เขตพ้ืนท่ีแหล่งน้ า  (หน่วยแผนท่ี 500)   299 1.46  

รวม 20,494  100.00  

6.2 แผนการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 

 การท่ีจะให้เขตการใช้ท่ีดินระดับต าบลท่ีก าหนดบรรลุเ ป้าหมายจ าเ ป็นต้องมีแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรด้านต่างๆ ท้ังด้านการพัฒนาการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับด้านการพัฒนาด้านการเกษตร มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
พร้อมท้ังมีการจัดการท่ีดินและส่ิงแวดล้อมให้สามารถใช้ท่ีดินได้อย่าง ย่ังยืนถาวร ท้ังนี้ในด้านของ
งานพัฒนาท่ีดินควรท่ีจะต้องด าเนินการพัฒนาในเขตพื้นท่ีการเกษตรตามศักยภาพของเขตการใช้
ท่ีดินท่ีก าหนด โดยในเขตพื้นท่ีพัฒนาเกษตรกรรม หน่วยงานของรัฐต้องดูแลด้านโครงสร้ าง
พื้นฐานท่ีจ าเป็น เช่น ระบบชลประทานและระบบระบายน้ า ระบบการขนส่งและล าเ ลียงผลผลิต
รวมถึงการจัดรูปท่ีดินให้มีความสัมพันธ์กันอันจะส่งผลต่อผลผลิตท่ีได้ท้ังคุณภาพและปริมาณเพิ่ม
มากข้ึน  ท้ังนี้จะต้องค านึงถึงการลดต้นทุนการผลิตและส่ิงแวดล้อม ดังนั้นการด าเนินการส่งเ สริม
การลดใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีสามารถปรับเปล่ียนเป็น
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมหรือเทคโนโลยีชาวบ้านได้ เข้าร่วมในข้ันตอนผลิต อันจะส่งผลถึงคุณภาพ
ของผลผลิตและคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวมได้ 
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6.3 ข้อเสนอแนะการน าแผนการใช้ที่ดินไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน 

 จากเขตการใช้ท่ีดินท่ีก าหนดในการด าเนินการพัฒนาท่ีดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของต าบล 
หน่วยปฏิบัติ การท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบสามารถน าไปตรวจสอบและขยายผลจัดท าแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการเกษตรหรือแผนปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินในระดับต าบล โดยจะต้องท าการสอบถามความ
คิดเห็นจัดท าประชาพิจารณ์ ท าความเข้าใจกับชุมชนหรือเกษตรกรท่ีเก่ียวข้องถึงปัญหาและแนวทาง
ในการจัดการในการไปแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ ความพร้อมของเกษตรกร
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นท่ีดังกล่าว ควรมีการเลือกพื้นท่ีน าร่องในการพัฒนาท่ีดิน เพื่อแก้ปัญหา
แต่ละปัญหาแล้วขยายผลความส าเร็จของงานในการพัฒนาท่ีดินไปสู่พื้นท่ีใกล้เ คียงท่ีมีปัญหาใน
ลักษณะเดียวกัน เพื่อให้การพัฒนาท่ีดินเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรครอบคลุมพื้นท่ีพืช เศรษฐกิจท้ัง
ต าบลได้รวดเร็วย่ิงข้ึน 
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