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บทที่ 1  
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ในอดีตที่ผานมาประเทศไทยไดนําทรัพยากรธรรมชาติไปใชในการพัฒนาประเทศ   โดยขาดการจัดการ
อยางมีระบบเปนผลใหทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว   โดยเฉพาะทรัพยากรดินซึ่งเปน
ปจจัยพื้นฐานของการพัฒนาทั้งทางดานเกษตรกรรม    อุตสาหกรรมและกิจการบริการอื่นๆ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติไปอยางฟุมเฟอย   โดยขาดการบริหารจัดการอยางเหมาะสมเปนเหตุใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาไม 
ซ่ึงเปนการทําลายแหลงตนน้ําลําธารโดยตรงจนกอใหเกิดความไมสมดุลตามธรรมชาติ ซ่ึงสงผลใหเกิดภาวะน้ําทวม 
ภัยแลง หรือแผนดินถลมและยังสงผลใหเกิดปญหาการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรดินและ
ทรัพยากรน้ําอยางรุนแรง   อันกอใหเกิดผลเสียหายตอความเปนอยูของประชากรและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดิน โดยสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดินจึงไดจัดทําเขตการใชที่ดินระดับ
ตําบลโดยพิจารณาจากขอมูลสภาพพื้นที่ ความตองการของชุมชน แนวนโยบายดานการเกษตรของรัฐ และ
ทองถ่ินในระดับตางๆ นํามาวิเคราะหกําหนดเขตการใชที่ดินระดับตําบล แลวนําเสนอผลรายงานประกอบแผน
ที่ขนาดมาตราสวน 1 : 25,000 พรอมขอเสนอแนะดานการจัดการที่ดิน 

1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 กําหนดเขตการใชที่ดินทางการเกษตร พรอมทั้งจัดทําแผนที่และรายงานเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการใชที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ในตําบล 

 1.2.2 เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรระดับตําบล 

1.3 สถานที่ ระยะเวลา และผูดําเนินงาน 

 1.3.1 สถานที่ดําเนินงาน พื้นที่ตําบลวังตะเคียน  อําเภอหนองมะโมง   จังหวัดชัยนาท 

 1.3.2 ระยะเวลาดําเนินงาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 

 1.3.3 ผูดําเนินงาน  กลุมวางแผนการใชที่ดิน  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
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1.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 1.4.1 ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานกายภาพ จากฐานขอมูลแผนที่ขนาดมาตราสวน 1 : 25,000 อาทิ ขอมูล
ดินและสภาพการใชที่ดิน พรอมทั้งขอมูล ดานปาไมตามกฎหมาย ชลประทาน ปฏิรูปที่ดินและ ช้ันคุณภาพลุม
น้ํา เปนตน ตลอดจนวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการประเมินความเหมาะสมของที่ดินดาน
การเกษตร 

 1.4.2 ศึกษาวิเคราะหดานนโยบายการใชที่ดินทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และระดับ
ทองถ่ิน 

 1.4.3 นําเสนอขั้นตอนการดําเนินงานและรูปแบบของการกําหนดเขตการใชที่ดินระดับตําบล ใหกับ
สวนราชการในพื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงเกษตรกรและหมอดินอาสาในพื้นที่พรอมรับฟง
ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงขอมูลใหมีความสมบูรณ 

 1.4.4 สํารวจทัศนคต ิ ปญหาและความต องการของเกษตรกรในพื ้นที ่ เพื ่อนํามาว ิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดในการพัฒนาดานเกษตรกรรม โดยนํามาประมวลผลรวมกับขอมูลในขอ 
1.4.1 

 1.4.5 กําหนดเขตการใชที่ดินระดับตําบล พรอมขอเสนอแนะดานการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ 

 1.4.6 จัดทํารายงานเขตการใชที่ดินระดับตําบล พรอมขอเสนอแนะ ประกอบกับแผนที่ขนาดมาตรา
สวน 1 : 25,000 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.5.1 เปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับตําบลอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน โดยคํานึงถึงแนวนโยบายของรัฐในระดับตางๆ 

 1.5.2 เขตการใชที่ดินระดับตําบล สามารถใชเปนฐานขอมูลในการพิจารณากําหนดเปาหมายการพัฒนา
ดานเกษตรกรรมระดับตําบล เพื่อเพิ่มผลผลิต และการใชทรัพยากรที่ดินอยางยั่งยืน 
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บทที่ 2  
สภาพทั่วไปของพื้นที่ 

2.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต 

 ท่ีตั้ง 

 ตําบลวังตะเคียน ตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท (รูปที่ 2-1) 

 อาณาเขต  

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลหนองยาง อําเภอหนองฉาง จังหวดัอุทัยธานี 
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลสะพานหิน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลหนองมะโมง อําเภอหนองมะโมง จังหวดัชัยนาท 
ทิศตะวนัตก ติดตอกับ ตําบลวังหิน อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธาน ี

 ตําบลวังตะเคียน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 59,691 ไร หรือประมาณ 95.506 ตารางกิโลเมตร 
แบงเขตการปกครองออกเปน 13 หมูบานดังนี้  (กรมการปกครอง, 2550) 
 หมูที่  1 บานทุงวัวแดง หมูที่  8 บานดงสวนหลวง 
 หมูที่  2 บานทุงหัวเรือ หมูที่  9 บานภิรมยสุข 
 หมูที่  3 บานวังน้ําขาว หมูที่  10 บานหนองยาง 
 หมูที่  4 บานวังตะเคียน หมูที่  11 บานรมโพธ์ิ 
 หมูที่  5 บานหนองหวาย หมูที่  12 บานโคกสวาง 
 หมูที่  6 บานบอลึก หมูที่  13 บานหนองรังนก 
 หมูที่  7 บานใหมหินเรียง 

2.2 สภาพภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบลุม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของที่ราบลุมเจาพระยาหรือ
แองเจาพระยา เกิดจาการทับถมของตะกอนลําน้ํา พื้นที่มีความลาดเทเล็กนอย จากทิศตะวันตกไป
ทางทิศตะวันออก บริเวณตอนกลางของตําบลเปนพื้นที่ภูเขา (เขาพนมเกินสูง 173 เมตร เขา
พรหมจรรยสูง 151 เมตร เขานอยสูง 91 และเขากลางสูง 64 เมตร) มีคลองวังน้ําขาวและหวยวังน้ําขาว 
ซ่ึงเปนลําน้ําที่เชื่อมตอมาจากอางเก็บน้ํา ความสูงของพื้นที่สวนใหญอยูระหวาง 44-62 เมตรเหนือ
ระดับทะเลปานกลาง 
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2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จัดอยูใน
ลักษณะภูมิอากาศเขตรอนแบบรอนชื้นสลับแลง (Tropical wet-dry climate) ตามการจําแนกของ 
KOPPEN (KOPPEN’s classification)ในเขตนี้จะมีฤดูฝนและฤดูแลงแตกตางกันอยางชัดเจน ซ่ึง
แบงได 3 ฤดู คือฤดูรอนเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต มีลักษณะอากาศรอนและอบอาว สวนฤดูฝนเริ่มประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยฤดูนี้จะเริ่มเมื่อมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต  
ซ่ึงเปนลมชื้นพัดปกคลุมทําใหฝนตกแผกระจายตามรองมรสุมประกอบกับรองความกดอากาศต่ํา  
(depression) พาดผานจากทางทิศตะวันออกทําใหมีอากาศชุมชื้นและฝนตกชุกโดยทั่วไปโดยเฉพาะ
ชวงปลายเดือนกันยายนและชวงตนเดือนตุลาคม สําหรับฤดูหนาวเริ่มประมาณกลางเดือน
พฤศจิกายนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ โดยไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึง
จะนําความหนาวเย็นมาสูประเทศไทย 

 จากสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาในรอบ 10 ป (พ.ศ.2542-2551) จังหวัดชัยนาท 
ไดนํามาใชพิจารณาเปนตัวแทนลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่ ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง 
จังหวัดชัยนาท สามารถสรุปไดดังนี้ (ตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-2) 

 หมายเหตุ : เนื่องจากจังหวัดสิงหบุรีไมมีสถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 

2.3.1 ปริมาณน้ําฝน มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งป 1,021.35 มิลลิเมตร โดยเดือนกันยายนเปน
เดือนที่มีปริมาณน้ําฝนมากที่สุด คือ 235.71 มิลลิเมตรและปริมาณน้ําฝนนอยที่สุด คือ 2.71 
มิลลิเมตรอยูในเดือนธันวาคม  

 2.3.2 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดทั้งปประมาณ 33.20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย
ต่ําสุดทั้งปอยูที่ 23.18 องศาเซลเซียส โดยเดือนเมษายนเปนเดือนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด คือ 35.72 
องศาเซลเซียส สวนเดือนธันวาคมเปนเดือนที่มีอุณหภูมิต่ําที่สุดอยูที่ 19.93 องศาเซลเซียสและมีคา
ความยาวนานของแสงแดดในหนึ่งวันมากที่สุด คือ 8.73 ช่ัวโมงตอวัน  

 2.3.3 ความชื้นสัมพัทธ มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยทั้งป 70.42 เปอรเซ็นต โดยเดือนกันยายน   
มีคาความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยมากที่สุด คือ 75.75 เปอรเซ็นตและเดือนธันวาคมมีคาความชื้นสัมพัทธ
นอยที่สุด คือ 64.71 เปอรเซ็นต 

 2.3.4 การวิเคราะหชวงฤดูเพาะปลูก เปนการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาชวงเวลาที่เหมาะสมใน
การเพาะปลูก โดยใชขอมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ําฝนรายเดือนเฉลี่ย และคาศักยภาพการคายระเหยน้ํา
ของพืชรายเดือนเฉลี่ย (Evapotranspiration: ETo)ซ่ึงคํานวณโดยใชโปรแกรม Cropwat (Version 4.3) 

2-3 



 

เขตการใชที่ดินตําบลวังตะเคียน  อําเภอหนองมะโมง    จังหวัดชัยนาท 

2-4 

เมื่อนํามาสรางกราฟเพื่อหาชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยพิจารณาจากระยะเวลาชวง
ที่เสนน้ําฝนอยูเหนือเสน 0.5ETo ซ่ึงสามารถนํามาหาชวงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืชของตําบลวัง
ตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ไดดังนี้ 

  1) ชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จะอยูในชวงตั้งแตกลางเดือน
เมษายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ชวงระหวางกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคมเปนชวงที่มี
ปริมาณน้ําฝนมากเกินพอสําหรับฤดูการเพาะปลูกและหลังจากนั้นคือชวงที่สํารองน้ําไวเพาะปลูกจะ
มีระยะเวลาประมาณ 15วันคือชวงตนเดือนพฤศจิกายน 

  2) ชวงเวลาที่ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูกพืช ซ่ึงจะมีปริมาณน้ําฝนและการ
กระจายนอยหรือไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงจะอยูในชวงกลางเดือนพฤศจิกายนถึง
กลางเดือนเมษายนของทุกป 
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ตารางที่ 2-1 สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดชัยนาท (ป พ.ศ.2542-2551) 

เดือน ปริมาณน้ําฝน 
(มม.) 

ปริมาณฝนที่เปน
ประโยชน(มม.) 

อุณหภูม ิ
สูงสุด (ºซ) 

อุณหภูม ิ
ต่ําสุด (ºซ) 

ความยาวนาน
แสงแดด (ชม./วัน) 

ความชื้น
สัมพัทธ (%) 

ความเร็วลม 
(กม./วัน) 

การคาย 
ระเหยน้ํา (มม.)* 

ม.ค. 5.39 5.4 31.92 20.14 8.52 65.19 54.75 106.64 

ก.พ. 17.68 17.2 32.97 22.03 8.69 67.36 64.10 113.96 

มี.ค. 20.92 20.2 34.59 23.97 8.15 67.68 85.56 146.63 

เม.ย. 79.03 69 35.72 25.38 8.73 68.22 130.42 166.20 

พ.ค. 166.29 122.1 34.21 25.26 7.38 72.29 167.06 162.75 

มิ.ย. 109.41 90.3 33.81 25.20 6.43 74.14 160.31 146.70 

ก.ค. 107.47 89 33.36 24.93 5.54 73.48 124.37 139.81 

ส.ค. 123.41 99 33.16 24.78 5.24 73.74 126.64 137.33 

ก.ย. 235.71 146.8 32.77 22.16 5.55 75.75 87.23 121.80 

ต.ค. 129.02 102.4 32.70 21.97 7.29 73.80 62.82 121.21 

พ.ย. 24.31 23.4 32.04 22.40 8.28 68.66 80.14 112.50 

ธ.ค. 2.71 2.7 31.16 19.93 8.50 64.71 61.18 102.30 

รวม 1,021.35 787.5 - - - - - 1,577.83 

เฉลี่ย - - 33.20 23.18 7.36 70.42 100.38 - 

 ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2551 
 หมายเหตุ : *จากการคํานวณดวยโปรแกรม CROPWAT 
 
 

 

 รูปท่ี 2-2 สมดุลของน้ําเพื่อการเกษตร จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2542-2551 
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2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุมเกษตรกร 
 สภาพสังคมและการรวมกลุมเกษตรกรตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง ไดจากการศึกษา
ขอมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่เกี่ยวของ ไดแก รายงานสถิติจํานวนประชากรและบาน 
(กรมการปกครอง) ผลการสํารวจขอมูลระดับหมูบาน (สํานักงานสถิติแหงชาติ) แผนพัฒนา
การเกษตรตําบล (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวังตะเคียน)และ
แผนพัฒนาสามป (องคการบริหารสวนตําบลวังตะเคียน) เปนตน ไดผลการศึกษาดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  ตําบลวังตะเคียน มีหมูบานที่อยูในเขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลวัง
ตะเคียน จํานวน 13 หมูบาน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 6,700 คน เปนชาย 3,328 คนและเปนหญิง 
3,372 คน จํานวนบาน 2,102 หลังคาเรือน จํานวนประชากรเฉลี่ย 3 คนตอหลังคาเรือน (รายงาน
สถิติจํานวนประชากรและบาน กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2550) ความหนาแนน  
70.15 คนตอตารางกิโลเมตร ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการทําบุญตาม
พระพุทธศาสนาในเดือนตางๆ ที่สืบสานตอเนื่องกันมา มีความเปนอยูแบบเครือญาติผูกพันและ
พึ่งพาอาศัยกันใหความเคารพนับถือพระสงฆ ผูอาวุโสและผูนําชุมชน 

2.4.2 การรวมกลุมเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 สถาบันเกษตรกร มีการรวมกลุมเพื่อการประกอบอาชีพอยางเปนทางการและไม
เปนทางการในตําบลวังตะเคียน มีการรวมกลุมหลายรูปแบบ ไดแก กลุมจักรสานผักตบชวา กลุมทํา
ไมกวาด กลุมทอผา กลุมเลี้ยงไก กลุมชาวนาปุยชีวภาพ กลุมนาหญา 

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจของตําบลวังตะเคียน ไดจากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงาน
ที่เกี่ยวของเชนเดียวกับหัวขอ 2.4 ไดผลการศึกษาดังนี้ 

 2.5.1 การประกอบอาชีพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักคิดเปน
รอยละ 64.03 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยมีพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย 15.60 ไรตอครัวเรือนและมี
แรงงานภาคเกษตรเฉลี่ย 3 คนตอครัวเรือน อาชีพรองลงมาเปนการคาขาย รับจาง รับราชการและ
อ่ืนๆ การถือครองที่ดิน สวนใหญมีที่ดินทํากินเปนของตนเองและบางสวนเชาที่ดินทํากินเพิ่ม 

2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 

  พืช เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูก ไดแก ขาว พันธุขาวที่ปลูก ปทุมธานี1 สุพรรณบุรี1
ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน 
  - ผลผลิตขาวนาป ปการผลิต 2550/51 เฉลี่ย 747 กิโลกรัมตอไร 
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  - ผลผลิตขาวนาปรัง ปการผลิต 2550/51 เฉลี่ย 759 กิโลกรัมตอไร 
  - ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2550/51 เฉลี่ย 760 กิโลกรัมตอไร 
  - ผลผลิตมันสําปะหลัง ปการผลิต 2550/51 เฉลี่ย 3,000 กิโลกรัมตอไร 

- ผลผลิตออยโรงงาน ปการผลิต 2550/51 เฉลี่ย 10,000 กิโลกรัมตอไร 

  ปศุสัตว จากขอมูลของปศุสัตวจังหวัดชัยนาท (ป 2551) มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อจํานวน  
186 ราย โคเนื้อ 3,057 ตัว เกษตรกรเลี้ยงกระบือ จํานวน 105 ราย กระบือ 995 ตัว เกษตรกรเลี้ยงสุกร  
จํานวน 18 ราย สุกร 286 ตัว เกษตรกรเลี้ยงไก จํานวน 297 ราย ไก 10,727 ตัว เกษตรกรเลี้ยงเปด
จํานวน 94 ราย เปด 5,557 ตัว 

  ประมง จากขอมูลของประมงจังหวัดชัยนาท (ป 2551) มีจํานวนเกษตรกรที่เพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา บอเล้ียง 1,121 บอ พื้นที่ 919.15 ไร สัตวน้ําที่เพาะเลี้ยง ไดแก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก 
ปลาสลิด ปลาทับทิม ปลาแรด ปลาสวาย ปลาน้ําจืดและอื่นๆ  

5.2.3 ตนทุนการผลิต 

 ขาวนาป ตนทุนการผลิต 3,480 บาทตอไร  

 ขาวนาปรัง ตนทุนการผลิต 3,480 บาทตอไร  

 ขาวโพดเลี้ยงสัตว ตนทุนการผลิต 1,275 บาทตอไร  

 มันสําปะหลัง ตนทุนการผลิต 3,585 บาทตอไร 

 ออยโรงงาน ตนทุนการผลิตป (1) 10,284 บาทตอไร  

    ตนทุนการผลิตป (2-3) 4,390 บาทตอไร  

2.5.4 การอุตสาหกรรม 

  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท รายงานวา พ.ศ. 2550 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท 2 และ 3 ตั้งอยูในตําบลทั้งสิ้น 3 โรง จําแนกไดดังนี้ โรงสีขาว 2 แหง โรงผลิตสุรากลั่น
ชนิดสุราสามทับ 1 แหง 

2.5.5 รายได รายจายและแหลงสินเชื่อ 

 รายได จากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ป 2550-2554 (จปฐ.) โดยเฉลี่ยรอยละ 97.90 
ของครัวเรือนทั้งหมด มีคนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวา 23,000 บาทตอคนตอป 

 รายจาย จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2550 พบวา รายจายเฉลี่ยตอ
ครัวเรือนตอเดือน 12,841 บาทตอครัวเรือนตอเดือน 
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 แหลงสินเชื่อ เกษตรกรใชบริการสินเชื่อจากแหลงตางๆ ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) สหกรณการเกษตร กองทุนหมูบาน ธนาคารพาณิชยและเอกชน เปนตน 

2.5.6 โครงสรางพื้นฐาน 

1)สาธารณูปโภค ไดแก  

(1) ไฟฟา มีไฟฟาทุกหมูบาน 

(2) ประปา มปีระปาครบทุกหมูบาน 

(3) การโทรคมนาคม มีโทรศัพทสาธารณะ 24 แหง 

  2) สถานบริการสาธารณะและสถานที่ราชการ ไดแก โรงเรียนประถมศึกษา 5 แหง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง วัด 3 แหง ที่ทําการไปรษณียโทรเลข 1 แหง 
สถานีอนามัยประจําตําบล 2 แหง ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 3 แหง  
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 13 แหงและที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 1 แหง เปนตน 
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บทที่ 3 

สถานภาพทรัพยากร 
 

3.1 ทรัพยากรที่ดินและการใชท่ีดิน 

 3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปจจุบัน 

  จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปจจุบันที่ใชในการเกษตรของ

ตําบลวังตะเคียน   อําเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท   อาศัยจากการรายงานสํารวจดินเพื่อ

การเกษตรแบบคอนขางละเอียด   มาตราสวน 1:25,000 ของจังหวัดชัยนาท   โดยสํานักสํารวจดิน

และวางแผนการใชที่ดิน   จัดทําลักษณะและสมบัติทางกายภาพและเคมีที่สําคัญเชน   เนื้อดิน   การ

ระบายน้ําของดิน   ปฏิกิริยาดิน   เปนตน   เพื่อแสดงใหเห็นคุณภาพที่ดินและนําไปใชในการจัด

ความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจตอไป   ดังแสดงในรูปที่ 3.1 และตารางที่ 3.1 ซ่ึง

สามารถบรรยายพอสังเขปไดดังนี้ 

 1) กลุมดินเหนียวลึกมาก การระบายน้ําเลว   (กลุมชุดดินที่ 4,4I (เขตชลประทาน), 6, 6I(

เขตชลประทาน) 7 และ 7I (เขตชลประทาน) มีเนื้อที่ 19,337 ไร  หรือรอยละ 32.40 ของพื้นที่ตําบล

วังตะเคียน   เปนกลุมดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา   ในบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา   

เปนพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ   มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน   เปนกลุมดินลึกที่มีการระบายน้ําเลว

ถึงคอนขางเลว   มีเนื้อดินเปนดินเหนียว  ดินบนมีสีดําหรือสีเทา   ดินลางมีสีเทาน้ําตาลหรือสีน้ําตาล

ออน   มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง   อาจพบกอนปูนหรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและ

แมงกานีสในชั้นดินลาง   ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง   ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

ถึงเปนกรดเล็กนอย   คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 ปจจุบันพื้นที่บริเวณนี้สวนใหญใชทํา

นา 

  ปญหาการใชประโยชนท่ีดิน   ปกติไมคอยมีปญหาในการใชประโยชนที่ดิน   
สําหรับการปลูกขาว   แตถาเปนที่ลุมต่ํา   อาจประสบปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝนหรือชวงน้ําไหลบา  
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  แนวทางการจัดการ 

  การปลูกขาว   ควรเลือกชวงเวลาปลูกที่เหมาะสม   เพื่อปองกันความ
เสียหายจากน้ําทวมขังเมื่อมีฝนตกมาก   การไถพรวนดินควรกระทําเมื่อดินมีความชื้นที่เหมาะสม
และที่ระดับความลึกแตกตางกันในแตละป   เพื ่อปองกันการเกิดชั ้นดินดานใตชั ้นไถพรวน   
ปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุเชน   ไถกลบตอซัง   พืชปุยสด   การใสปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ
ปุยเคมี   เพื่อชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและผลผลิต   หากเกษตรกรสามารถทําการเพาะปลกู
ขาวในระบบเกษตรอินทรียไดจะทําใหไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในพื้นที่ชลประทานควรมีการวาง
แผนการปลูกพืชใหสอดคลองกับน้ําชลประทานโดยเฉพาะในฤดูแลงที่มักประสบปญหาน้ําไม
เพียงพอแกการทํานา เกษตรกรควรเตรียมทางเลือกอื่นเชน   ปลูกพืชไรที่ใชน้ํานอย   เปนตน  

  การปลูกไมผล   เตรียมแปลงปลูกโดยการขุดดินใหมีสันรองกวาง 6-8 
เมตร รองคูน้ํา กวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร   และมีคันดินอัดแนนลอมรอบเพื่อปองกันน้ํา
ทวม   เตรียมหลุมปลูกขนาด 50×50×50 ซม. พรอมรองกนหลุมดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ
ปุยเคมี   ควรมีการพัฒนาระบบการใหน้ําแปลงปลูกพืช 

 2) กลุมดินรวนละเอียดลึกมาก (กลุมชุดดินที่ 18 และ 18I (เขตชลประทาน)) มีเนื้อที่ 

15,331 ไร  หรือรอยละ 25.68 ของพื้นที่ตําบลวังตะเคียน   เปนกลุมดินที่เกิดจากพวกตะกอนน้ําหรือ

บางพื้นที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลของตะกอนเนื้อ

หยาบ   โดยบริเวณพื้นที่ที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ จะมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน   เปนกลุมดิน

ลึกที่มีการระบายน้ําสวนใหญคอนขางเลวถึงเลว   เนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทรายหรือดิน

รวน   มีปฏิกิริยาเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง   คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0  

ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนเหนียวมีสีน้ําตาลออนถึงสีเทา   พบจุดประพวกสี

น้ําตาล   สีเหลืองหรือสีแดงปะปน   บางแหงอาจพบศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก

และแมงกานีสในดินชั้นลาง   มีความเปนกรดนอยกวาดินบน   มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 

6.0-7.5ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา   ปจจุบันพื้นที่บริเวณนี้สวนใหญใชทํานา   บาง

แหงปลูกออยหรือพืชลมลุกในฤดูแลง 

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา   บางพื้นที่ขาด

แคลนน้ํานานและน้ําทวมขังในฤดูฝน   ทําความเสียหายกับพืชที่ไมชอบน้ํา 

 



 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1                                                                                                                กรมพัฒนาที่ดิน 

3-3 

แนวทางการจัดการ  

 การปลูกขาว ไถกลบตอซัง ปลอยทิ้งไว 3-4 สัปดาหหรือไถกลบปุยพืชสด   

(หวานโสนอัฟริกัน 4-6 กิโลกรม/ไร ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปลอยทิ้งไว 1-2 สัปดาห)   รวมกับ

การใชปุยอินทรียน้ําหรือปุยเคมีสูตร 16-16-8 ใสปุยแตงหนาหลังปกดํา 35-45 วัน พัฒนาแหลงน้ํา

ไวใชในชวงที่ขาวขาดน้ําหรือใชทํานาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร   พืชผักหรือพืชตระกูลถ่ัวหลังเก็บ

เกี่ยวขาว   โดยทํารองแบบเตี้ย   ปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2 ตัน/ไร   รวมกับปุย

อินทรียน้ํา 

 การปลูกพืชไร พืชผักหรือไมผล การปลูกพืชไร พืชผักหรือไมผล ยกรอง

กวาง 6-8 เมตร  คูน้ํากวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มีคันดินอัดแนนลอมรอบ   เพื่อปองกัน

น้ําทวมขัง   ปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2 ตัน/ไร   รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา

หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร   พรอมปรับปรุงหลุมปลูกดวยอินทรียวัตถุ   ปุยหมัก

หรือปุยคอก 25-35 กิโลกรัม/หลุม   ในชวงเจริญเติบโตกอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต   

ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ําตามชนิดพืชที่ปลูก   พัฒนาแหลงน้ําและ

จัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 

 3) กลุมดินรวนหยาบลึกมาก การระบายน้ําเลว (กลุมชุดดินที่ 21 และ 21I (เขต

ชลประทาน)) มีเนื้อที่ 1,133 ไร หรือ รอยละ 1.90 ของพื้นที่ตําบลวังตะเคียน เปนกลุมดินที่เกิดจาก

วัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนน้ํา   บริเวณพื้นที่ที่ราบเรียบ   มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน   เปนกลุมดิน

ลึกที่มีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงดีปานกลาง   เนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทรายหรือดินทราย

ปนดินรวน   ดินลางเปนดินรวนปนทราย   สีพื้นเปนสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา   มีจุดประสีน้ําตาล

ปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ําตาล   ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา   ถึงปานกลาง   

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนดางปานกลาง   มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-8.0 ปจจุบัน

พื้นที่บริเวณนี้สวนใหญใชทํานา   บริเวณที่มีแหลงน้ําสามารถปลูกผักและถั่วตางๆ ในฤดูแลง 

  ปญหาการใชประโยชนท่ีดิน ไมคอยมีขอจํากัด   แตถานํามาใชทํานา   ดินอาจขาด
แคลนน้ําไดในชวงแลง   เนื่องจากดินทรายมีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา 
   
 



 

เขตการใชที่ดินตําบลวังตะเคียน                                                                        อําเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 

3-4 

 แนวทางการจัดการ  

   การปลูกขาว ควรเลือกระยะเวลาเพาะปลูกใหเหมาะสมกับฤดูกาล   เพิ่ม
ความรวนซุยและความสามารถในการอุมน้ําของดินดวยอินทรียวัตถุ เชน   การไถกลบตอซัง   พืช
ปุยสด   ปุยหมัก   ปุยคอกรวมกับปุยเคมี มีระบบการใหน้ําไวใชในชวงที่ขาวขาดน้ําหรือทํานาครั้งที่ 
2 หรือใชปลูกพืชไรหรือพืชผักที่ใชน้ํานอย   ในปที่แลงน้ําชลประทานไมเพียงพอตอการทํานา  

   การปลูกพืชไร พืชผักหรือไมผล  เตรียมแปลงปลูก   โดยการขุดดินใหมี
สันรองกวาง 6-8 เมตร รองกวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคันดินอัดแนนลอมรอบหรือทํา
รองแบบเตี้ย   เพื่อใชปลูกพืชผักหรือพืชไร   เพื่อปองกันน้ําแชขังในฤดูฝน   ปรับปรุงดินดวย
อินทรียวัตถุ   โดยใชพืชปุยสด ปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและควรพัฒนาระบบการใหน้ํา
ในแปลงปลูก สําหรับการปลูกไมผลควรเตรียมหลุมปลูกขนาด 30×30×30 ซม. พรอมปรับปรุงหลุม
ปลูกดวยอินทรียวัตถุ   ปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมี 

 4) กลุมดินรวนเหนียวปนทรายลึกมาก (กลุมชุดดินที่ 36 และ36B (ความลาดชัน 2-5 

เปอรเซ็นต)) มีเนื้อที่ 5,070 ไร หรือรอยละ 8.49 ของพื้นที่ตําบลวังตะเคียน   เปนกลุมดินที่เกิดจาก

การสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของตะกอนเนื้อหยาบหรือ

จากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา   บริเวณพื้นที่ดอน   ที่มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึง

ที่ลาดเชิงเขา   เปนกลุมดินลึกที่มีการระบายน้ําคอนขางดีถึงดี    เนื้อดินบนเปนพวก   ดินรวนปน

ทราย   สวนดินลางเปนดินรวนปนทราย   ดินมีสีเทาหรือสีน้ําตาล   ดินมีความอุดมสมบูรณตาม

ธรรมชาติคอนขางต่ําถึงปานกลาง   ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง   มีคาความเปนกรดเปนดาง

ประมาณ 5.0-7.0   ปจจุบันพื้นที่บริเวณนี้สวนใหญใชปลูกพืชไรตางๆ เชน  ออย  ขาวโพด   เปนตน 

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน  ดินปนทราย   ความอุดมสมบูรณต่ํา   ขาด

แคลนน้ําและในพื้นที่ที่มีความลาดชันดินงายตอการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดิน 

แนวทางการจัดการ  

   การปลูกพืชไรหรือพืชผัก เลือกพื้นที่คอนขางราบเรียบ   ปรับปรุงบํารุง

ดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตัน/ไร  หรือไถกลบปุยพืชสด (หวานเมล็ดถ่ัวพรา 8-10 กิโลกรัม/ไร 

เมล็ดถ่ัวพุม 6-8 กิโลกรัม/ไรหรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร   ไถกลบระยะออกดอก ปลอยไว 1-
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2 สัปดาห) รวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา   มีวัสดุคลุมดิน   ปลูกพืชหมุนเวียนหรือปลูก

พืชสลับเปนแถบ   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 

   การปลูกไมผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร   ปรับปรุงหลุมปลูก

ดวยปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม   รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา   มีระบบอนุรักษดิน

และน้ํา  เชน ทําคันดิน ทําขั้นบันได  ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทําแนวรั้วหรือ

ฐานหญาแฝกเฉพาะตน   ในชวงเจริญเติบโตกอนและหลังเก็บผลผลิต ใชปุยหมักหรือปุยคอก

รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ําตามชนิดพืชปลูก   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลง

ปลูก 

 5) กลุมดินรวนปนทรายดินลึก การระบายน้ําดี (กลุมชุดดินที่ 40, 40I (เขตชลประทาน), 

40B และ40BI (เขตชลประทาน)) มีเนื้อที่ 16,898 ไร  หรือรอยละ 28.31 ของพื้นที่ตําบลวังตะเคียน   

เปนกลุมดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของ

ตะกอนเนื้อหยาบหรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา   บริเวณพื้นที่ดอน   ที่มีลักษณะเปน

ลูกคลื่นจนถึงที่ลาดเชิงเขา   เปนกลุมดินลึกที่มีการระบายน้ําดี   เนื้อดินเปนพวกดินรวนปนทราย   

มีสีน้ําตาล   สีเหลืองหรือแดง   ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา   ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง

เปนกลาง   มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-7.0 ปจจุบันพื้นที่บริเวณนี้สวนใหญใชปลูกพืช

ไรตางๆ  เชน   ออย   ขาวโพด   เปนตน 

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก   เนื้อดินคอนขางเปนทราย   พืชที่

ปลูกมีโอกาสเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําไดงาย   ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําและมีปญหาเกี่ยวกับการ

ชะลางพังทลายของหนาดินโดยเฉพาะบริเวณที่มีความลาดชันสูง 

แนวทางการจัดการ  

   การปลูกพืชไรหรือพืชผัก เลือกพื้นที่คอนขางราบเรียบ   ปรับปรุงบํารุง

ดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตัน/ไร หรือไถกลบปุยพืชสด (หวานเมล็ดถ่ัวพรา 8-10 กิโลกรัม/ไร 

เมล็ดถ่ัวพุม 6-8 กิโลกรัม/ไร หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร ไถกลบระยะออกดอก ปลอยไว 1-2 

สัปดาห) รวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา   มีวัสดุคลุมดิน   ปลูกพืชหมุนเวียนหรือปลูกพืช

สลับเปนแถบ   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 
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   การปลูกไมผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ปรับปรุง

หลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม   รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา   มี

ระบบอนุรักษดินและน้ํา  เชน  ทําคันดิน   ทําขั้นบันได   ปลูกพืชคลุมดิน   มีวัสดุคลุมดิน   ปลูกพืช

แซม   ทําแนวรั้วหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน   ในชวงเจริญเติบโตกอนและหลังเก็บผลผลิต   ใชปุย

หมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ําตามชนิดพืชปลูก   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบ

การใหน้ําในแปลงปลูก 

 6) กลุมดินลึกปานกลาง ความลาดชันสูง (กลุมชุดดินที่ 56B มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต, 

56BI มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นตและอยูในเขตชลประทาน, 56C มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต 

และ 56CI  มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นตและอยูในเขตชลประทาน) มีเนื้อที่ 1,046 ไร หรือรอยละ 

1.75 ของพื้นที่ตําบลวังตะเคียน   เปนกลุมดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือถูกเคลื่อนยาย

มาในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินที่มาจากหินตะกอนเนื้อหยาบ   บนบริเวณพืน้ทีด่อน   

มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา   เปนดินลึกปานกลางถึงชั้นเศษหินหรือช้ันหินพื้น   

ดินมีการระบายน้ําดี   เนื้อดินตอนบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย   สวนดินลางตอนบนเปน

ดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายและพบชั้นเศษหินหนาแนนระยะความลึก 50-100 

เซนติเมตร   สีดินเปนสีน้ําตาล   สีเหลืองหรือสีแดง   ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา   

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง   มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 ปจจุบัน

พื้นที่บริเวณนี้สวนใหญใชปลูกพืชไรตางๆ เชน   มันสําปะหลัง   ออย   ขาวโพด   เปนตน 

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน   คือ   ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น   เศษหิน   

กอนกรวดหรือลูกรัง ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ําและอาจเกิดการชะลางพังทลายไดงาย   ถา

ปลูกพืชในบริเวณที่มีความลาดชันมากๆ   โดยไมมีการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม 

แนวทางการจัดการ  

 การปลูกพืชไรหรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่คอนขางราบเรียบ   จัดระบบการ

ปลูกพืชใหหมุนเวียนตลอดทั้งป   ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตัน/ไร หรือไถกลบดวย

ปุยพืชสด (หวานเมล็ดถั่วพรา 8-10 กิโลกรัม/ไร เมล็ดถั่วพุม 6-8 กิโลกรม/ไร   หรือปอเทือง 4-6 

กิโลกรัม/ไร   ไถกลบระยะออกดอก ปลอยไว 1-2 สัปดาห) รวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา   
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ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ   มีวัสดุคลุมดิน   การปลูกพืชหมุนเวียน   ปลูกพืชสลับเปนแถบ

หรือทําแนวรั้วหญาแฝก   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 

 การปลูกไมผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร   ปรับปรุง

หลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม   มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน   การปลกู

พืชคลุมดิน   วัสดุคลุมดิน   ปลูกพืชแซม สรางคันดิน   ทําขั้นบันได   ทําแนวรั้วหรือทําฐานหญา

แฝกเฉพาะตน   ในชวงเจริญเติบโตกอนและหลังเก็บผลผลิต   ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ

ปุยเคมีหรืออินทรียน้ําตามชนิดพืชปลูก   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 

 7) พื้นท่ีลาดชันเชิงซอน (กลุมชุดดินที่ 62)  มีเนื้อที่ 876 ไร  หรือรอยละ 1.47 ของพื้นที่

ตําบลหนองมะโมง  เปนกลุมดินที่ประกอบดวยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกวา 

35 เปอรเซ็นต ดินที่พบบริเวณดังกลาวมีทั้งดินลึกและดินตื้น   ลักษณะของเนื้อดินและความอุดม

สมบูรณตามธรรมชาติแตกตางกันไปแลวแตชนิดของหินตนกําเนิดในบริเวณนั้น   มักมีเศษหิน   

กอนหินหรือพื้นโผลกระจัดกระจายทั่วไป   สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมประเภทตางๆ แตบาง

บริเวณเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน   จนบางแหงเหลือแตหินโผล   

กลุมดินนี้ไมควรนํามาใชประโยชนทางการเกษตร   เนื่องจากมีปญหาหลายประการ

ที่มีผลกระทบตอระบบนิเวศน   ควรสงวนไวเปนปาตามธรรมชาติเพื่อรักษาแหลงตนน้ําลําธาร 
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ตารางที่ 3-1 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน  ตําบลวังตะเคียน  อําเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 

เนื้อดิน pH เนื้อที่ 
หนวยที่ดิน 

บน ลาง 
การระบายน้ํา 

ระดับความ

อุดมสมบูรณ 

ระดับ 

CEC  

ระดับ  % 

BS  

ความลึก 

(ซม.) บน ลาง 

%ความ

ลาดชัน  
สภาพพื้นที่ 

ไร รอยละ 

7 
ดินเหนียว ดินรวนเหนียว 

หรือดินรวนเหนียวปนทราย 

ดินเหนียว หรือดินรวน

เหนียว 

เลว - คอนขาง

เลว  
ปานกลาง ปานกลาง สูง >150 6.0-7.0 6.5-8.0  0-2 

คอนขาง

ราบเรียบ 
19,337 32.40 

18 
ดินรวนปนทรายหรือดิน

รวน 

ดินรวนเหนียวปนทราย 

หรือดินรวนเหนียว 

เลว - คอนขาง

เลว  

คอนขางต่ํา – 

ปานกลาง  

 

สูง ปานกลาง >150 5.5-6.0 6.0-7.5  0-2 
คอนขาง

ราบเรียบ 
15,331 25.68 

21 
ดินรวนปนทราย หรือ    ดิน

ทรายปนดินรวน 

ดินรวน ดินรวนปนดิน

เหนียว ดินรวนเหนียวปน

ทรายหรือดินทรายปน   

ดินรวน 

ดีปานกลาง-

คอนขางเลว 
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง >150 5.5-8.0 5.5-8.0 0-2 

คอนขาง

ราบเรียบ  
1,133 1.90 

36 ดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียวปนทราย ดี 
คอนขางต่ํา – 

ปานกลาง  
ปานกลาง ปานกลาง >150 5.0-7.0 5.0-7.0 0-2 

คอนขาง

ราบเรียบ 
5,070 8.49 

40 
ดินรวนปนทราย หรือ    ดิน

ทรายปนดินรวน 
ดินรวนปนทราย ดี-ดีปานกลาง คอนขางต่ํา สูง ต่ํา >150 5.0-7.0 5.0-7.0 0-2 

คอนขาง

ราบเรียบ 
6,365 10.66 

40B 
ดินรวนปนทราย หรือ    ดิน

ทรายปนดินรวน 
ดินรวนปนทราย ดี-ดีปานกลาง คอนขางต่ํา สูง ต่ํา >150 5.0-7.0 5.0-7.0 2-5 

ลูกคลื่นลอน

ลาดเล็กนอย 
10,533 17.65 

56B 
ดินรวนปนทราย หรือดิน

รวนเหนียวปนทราย 

ดินรวนปนทราย หรือดิน

รวนเหนียวปนทราย และ

พบเศษหินมากภายใน 

ดี คอนขางต่ํา ต่ํา ต่ํา 50-100 5.0-6.0 5.0-6.0 2-5 
ลูกคลื่นลอน

ลาดเล็กนอย 
997 1.67 
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ตารางที่ 3-1 (ตอ) 

เนื้อดิน pH เนื้อที่ 
หนวยที่ดิน 

บน ลาง 
การระบายน้ํา 

ระดับความ

อุดมสมบูรณ 

ระดับ 

CEC  

ระดับ  % 

BS  

ความลึก 

(ซม.) บน ลาง 

%ความ

ลาดชัน  
สภาพพื้นที่ 

ไร รอยละ 

56C 
ดินรวนปนทราย หรือดิน

รวนเหนียวปนทราย 

ดินรวนปนทราย หรือดิน

รวนเหนียวปนทราย และ

พบเศษหินมากภายใน 

ดี คอนขางต่ํา ต่ํา ต่ํา 50-100 5.0-6.0 5.0-6.0 5-12 
ลูกคลื่นลอน

ลาด 
49 0.08 

62 - - - - - - - - - >35 

เปนภูเขา

หรือพื้นที่มี

ความลาดชัน

มากกวา 35 

เปอรเซ็นต 

876 1.47 

รวม 59,691 100.00 

ที่มา : สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 
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3.2 ทรัพยากรน้ํา  

 3.2.1 แหลงน้ําธรรมชาติ 

แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญไดแก   ลําหวยขุน   ลําหวยวังตูม   หวยวังน้ําขาวและ
คลองวังน้ําขาว 

 3.2.2 แหลงน้ําท่ีสรางขึ้น 

  แหลงน้ําที่สรางขึ้นที่สําคัญไดแก   ฝายทดน้ํา   บอน้ําตื้น   บอโยกและระบบ
ประปาหมูบานเพื่อใชประโยชนในการอุปโภคบริโภค 

3.3 ทรัพยากรปาไม   
 จากขอมูลแผนที่เขตปาไมถาวรของกรมพัฒนาที่ดินและแผนที่เขตปาสงวนแหงชาติของ

กรมปาไม  เพื่อแสดงพื้นที่ปาไมตามกฎหมาย  พบวา  ตําบลวังตะเคียน   มีพื้นที่บางสวนอยูในเขต

ปาสงวนแหงชาติปาเขาชองลมและปาเขาหลัก   โดยพื้นที่ปาสงวนแหงชาติทั้งหมดเปนปาไมเพื่อ

การอนุรักษ (โซนC) จํานวน 335 ไรหรือรอยละ 0.56  ของพื้นที่ตําบล   ซ่ึงปจจุบันมีสภาพเปนปา

ไมเสื่อมโทรมจํานวน  289  ไรหรือรอยละ  0.48  ของพื้นที่ตําบล 

 นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สภาพเปนปาไมเสื่อมโทรมอยูนอกเขตปาไมตามกฎหมายอยู  6,729 

ไรหรือรอยละ  11.27  ของพื้นที่ตําบล   พบอยูบริเวณดานทิศใตของตําบล 

หมายเหตุ  : จากการวิเคราะหแผนที่มาตรสวน  1 : 50,000   โดยวิธีซอนทับดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

3.4  สภาพการใชท่ีดิน  

 จากการสํารวจการใชประโยชนที่ดินของตําบลวังตะเคียน   อําเภอหนองมะโมง   จังหวัด

ชัยนาท ในป พ.ศ. 2552   โดยสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1 สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช

ที่ดินพบวา   ตําบลวังตะเคียน   มีเนื้อที่มากที่สุดของทั้งอําเภอ มีเนื้อที่ทั้งหมด 59,691 ไร   และมีการ

ใชประโยชนที่ดินจําแนกเปน 4 ประเภท   โดยเปนพื้นที่ประเภทเกษตรกรรมสงูเปนอนัดบัหนึง่มเีนือ้ที ่

46,027 ไร   หรือรอยละ 77.11 ของพื้นที่ตําบล   สวนใหญถูกใชเปนพื้นที่นาขาวถึง 34,132   รองลงมา

คือ   พื้นที่ประเภทปาไมมีเนื้อที่ประมาณ 7,085 ไร   หรือรอยละ 11.87 ของพื้นที่ตําบล   พื้นที่ประเภท

ชุมชนและสิ่งกอสราง   มีเนื้อที่ประมาณ 4,688 หรือรอยละ 7.86 ของพื้นที่ทั้งหมด   สวนใหญเปน
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หมูบานและพื้นที่ประเภทแหลงน้ํามีเนื้อที่ 1,805 ไร   หรือรอยละ 3.02 ของพื้นที่ทั้งตําบล    สรุปได

ตามรูปที่ 3-2    

 

รูปท่ี 3-2 สัดสวนการใชประโยชนท่ีดินตําบลวังตะเคียน 

สามารถสรุปสภาพการใชท่ีดินตามประเภทตางๆในปจจุบันของ ตําบลวังตะเคียน  ไดดังนี้ 

ตารางที่ 3-2 สภาพการใชท่ีดินตามประเภทตางๆในปจจุบันของ ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 

เนื้อท่ี 
ประเภทการใชท่ีดิน 

ไร รอยละ 

1. พื้นที่เกษตรกรรม 46,027 77.11 

- นา 
- ไมยืนตนผสม 
- ไมผลผสม 
- ขาวโพด 
- ออย 
- พืชไรผสม 
- นาหญา 
- ไรราง 
- สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 
- โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 
- นาราง 
- ยูคาลิปตัส 
- ถ่ัวเขียว 

34,132 
6,419 
1,699 
1,479 
1,377 
378 
161 
122 
110 
107 
23 
10 
10 

57.18 
10.75 
2.85 
2.48 
2.31 
0.63 
0.27 
0.20 
0.18 
0.18 
0.04 
0.02 
0.2 
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ตารางที่ 3-2 (ตอ) 

เนื้อท่ี 
ประเภทการใชท่ีดิน 

ไร รอยละ 

2. พื้นที่ปาไม 7,085 11.87 

- ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู 7,085 11.87 

3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 4,688 7.86 

- หมูบาน 3,759 6.30 

4. พื้นที่แหลงน้ํา 1,805 3.02 

- แมน้ําลําคลอง 
้ ไ

969 1.62 

5. พื้นที่อ่ืนๆ 86 0.14 

- ทุงหญา 86 0.14 

รวม 59,691 100.00 
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บทที่ 4 

การประเมินคุณภาพที่ดิน 

การประเมินคุณภาพที่ดิน 

 การประเมินคุณภาพที่ดิน เปนการประเมินความเหมาะสมของที่ดินที่ไดจําแนกไวในแตละ
ชุดดินกับประเภทการใชประโยชนที่ดิน โดยพิจารณาจากสมบัติของดินดานกายภาพและเคมี 
สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดลอมที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งความยาก
งายในการใชประโยชนที่ดินในการปลูกพืชหรือประเภทการใชประโยชนที่ดิน 

4.1 ประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 

 หมายถึง ชนิดหรือระบบที่ดินดานการเกษตร สภาพการผลิต ลักษณะการดําเนินงาน การใช
แรงงาน เทคโนโลยีและการจัดการ จากการศึกษาการใชประโยชนที่ดินที่ดําเนินการโดย สวน
วิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1 รวมทั้งนโยบายพัฒนาการเกษตรของรัฐ สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
และความตองการของทองถ่ินในพื้นที่ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท สามารถ
กําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมไดดังนี้ 

ตารางที่ 4-1 ประเภทการใชประโยชนท่ีดินตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

ประเภท ชนิดพืช พันธุ ผลผลิตเฉล่ีย 
(กิโลกรัมตอไร) 

การใชประโยชนท่ีดินหลัก 

 
 
 
 
 
 

ขาวเจา 
- นาป 
- นาปรัง 
-ออย 

 
(ปทุมธานี1 
สุพรรณบุรี1) 
K 84-69 
K 84-200 
K 92-80 
อูทอง 4  

 
750 
759 

7,916-9,057 
7,739-8,353 
7,219-8,724 
7,409-8,008 

การใชประโยชนท่ีดินทางเลือก 

 
ขาวโพด 
มันสําปะหลัง 
หญาเล้ียงสัตว 

CPK 888 
 

4,900-6340 
3,585 

- 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทป 2551 
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4.2 การกําหนดคุณภาพที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน (Land Qualities :LQ) ที่นํามาประเมินสําหรับการปลูกพืชในระบบของ FAO 
Framework ไดกําหนดไว 25 ชนิด สําหรับในพื้นที่ตําบลนี้อาจนําคุณภาพที่ดินมาประเมินเพียงไมกี่
ชนิดทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมของขอมูล ความแตกตางของภูมิภาค และระดับความรุนแรงของ
คุณลักษณะดินที่มีผลตอผลผลิตตลอดจนชนิดของพืช และความตองการการใชประโยชนที่ดิน 
(Land Use Requirements : LUR) ดังนั้นคุณภาพที่ดินที่นํามาใชมีดังนี้ 

- ระบบอุณหภูมิ (Temperature regime :t) คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทน ไดแก 
คาอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูเพาะปลูกเพราะอุณหภูมิมีอิทธิพลตอการงอกของเมล็ด การออกดอกของพืช
บางชนิด และมีสวนสัมพันธกับขบวนการสังเคราะหแสง ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการเจริญเติบของพืช 

- ความชุมชื้นท่ีเปนประโยชนตอรากพืช (Moisture availability : m) คุณลักษณะที่ดินที่
เปนตัวแทนไดแก ระยะเวลาของการทวมขังของน้ําในฤดูฝน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในรอบปหรือความ
ตองการน้ําในชวงการเจริญเติบโตของพืช และลักษณะของเนื้อดิน ซ่ึงมีผลทางออมในเรื่องความจุ
ในการอุมน้ําที่เปนประโยชนตอพืช 

- ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (Oxygen availability : o) คุณลักษณะที่ดิน
ที่เปนตัวแทนไดแก สภาพการระบายน้ําของดิน ทั้งนี้พืชโดยทั่วๆ ไปรากพืชตองการออกซิเจนใน
ขบวนการหายใจ 

- ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร (Nutrient availability : s) คุณลักษณะที่ดินที่เปน
ตัวแทนไดแก ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน 

- สภาวะการหยั่งลึกของราก (Rooting conditions :r) คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทนไดแก 
ความลึกของดิน ความลึกของระดับน้ําใตดิน และช้ันการหยั่งลึกของราก โดยความยากงายของการ
หยั่งลึกของรากในดินมีปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ลักษณะเนื้อดิน โครงสรางของดิน การเกาะตัวของ
ดิน และปริมาณกรวดหรือเศษหินที่พบในหนาตัดดิน 

- ความเสียหายจากน้ําทวม (Flood hazard :f) คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทนไดแก จํานวน
คร้ังที่น้ําทวมในชวงรอบป 

- การมีเกลือมากเกินไป (Excess of salts :x) คุณลักษณะที่ดินที่เปนตัวแทนไดแก ปริมาณ
เกลืออิสระที่สะสมมากเกินพอจนเปนอันตรายตอการเจริญเติบโตของพืช 

- สารพิษ (Soil toxicities :z) ระดับความลึกของชั้น jarosite ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอปฏิกิริยาของ
ดินจะทําใหดินเปนกรดจัดมาก ปริมาณซัลเฟตของเหล็กและอลูมินั่มในดินจะสูงมากจนเปนพิษตอพืช 
ในที่นี้พิจารณาความเปนกรดเปนดางของดินซึ่งจะมีผลตอความเจริญเติบโตของพืช เนื่องจาก
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ปฏิกิริยาดินจะทําใหสภาพตางๆ ทางดานเคมีและชีวภาพของดินถูกเปลี่ยนไปในสภาพที่เหมาะสม
หรือไมเหมาะสมตอพืชที่ปลูกหรือมีผลตอกิจกรรมของจุลินทรียในดิน โดยกิจกรรมของจุลินทรีย
ในดินสามารถเปนตัวควบคุมระดับของธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืชได ดวยสาเหตุนี้จึงตองมี
การปรับปรุงสภาพความเปนกรดเปนดาง ของดิน โดยขึ้นอยูกับชนิดของพืชที่ปลูกดวย เพื่อให
ความเปนกรดเปนดางของดินอยูในสภาพที่เหมาะสม 

- ศักยภาพการใชเคร่ืองจักร (Potential for mechanization :w) คุณลักษณะที่ดินที่เปน
ตัวแทน ไดแก ความลาดชันของพื้นที่ ปริมาณหินโผล ปริมาณกอนหิน และการมีเนื้อดินเหนียวจัด
ซ่ึงปจจัยทั้ง 4 นี้ อาจเปนอุปสรรคตอการไถพรวนโดยเครื่องจักร 

- ความเสียหายจากการกัดกรอน (Erosion hazard :e) คุณลักษณะ ที่ดินที่เปนตัวแทน 
ไดแก ความลาดชันของพื้นที่ 

4.3 การจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน 
 หลักการของ FAO Framework ไดจําแนกอันดับความเหมาะสมของที่ดินเปน 2 อันดับ (Order) คือ 

(1) อันดับที่เหมาะสม(Order S : Suitability) 

(2) อันดับที่ไมเหมาะสม(Order N : Not Suitability ) 
และจาก 2 อันดับที่ไดแบงยอยออกเปน 4 ช้ัน (Class) ดังนี้ 

 S1 : ช้ันที่มีความเหมาะสมสูง (Highly Suitable) 

 S2 : ช้ันที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suitable) 

S3 : ช้ันที่มีความเหมาะสมเล็กนอย (Marginally Suitable) 

N : ช้ันที่ไมมีความเหมาะสม (Not Suitable) 

 การจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพื้นที่ตําบลเปนการประเมินความสามารถของ
ดินหรือประเมินศักยภาพของดินตอการปลูกพืชหรือประเภทการใชประโยชนที่ดินที่ไดกลาวไว
แลวโดยการหาความสัมพันธระหวางคุณภาพที่ดินจากชุดดินที่ไดทําการสํารวจไวในขั้นละเอียด 
(สวนสํารวจจําแนกดินที่ 1,2551) กับความตองการปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเจริญเติบโตและใหผล
ผลิตของพืชหรือประเภทการใชประโยชนที่ดินแตละชนิด เพื่อจําแนกชั้นความเหมาะสมของชุดดิน
ตางๆ ตอประเภทการใชประโยชนที่ดิน 

 ทั้งนี้ไดทําการจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินดังกลาวออกเปน 4 ช้ัน โดยใชปจจัยหรือ
ขอขีดขั้นตางๆ พิจารณาผลของการจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพื้นที่ตําบลไดดังตารางที่ 
4-2 และการจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินดังกลาว สามารถสรุปชุดดินและเนื้อที่ของแตละ
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ประเภทการใชประโยชนที่ดินที่มีช้ันความเหมาะสมสูง ความเหมาะสมปานกลาง และความ
เหมาะสมเล็กนอยดังตารางที่ 4-3  4-4 และ 4-5 ตามลําดับ 
ตารางที่ 4-2 ชั้นความเหมาะสมของที่ดิน ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

หนวย 
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7 S2ms N N N N N N S1 1,681 2.80 
36 N S2msn S2ms S2msn S2sn S2msn S2msn S1 1,207 2.01 

36B N S2msn S2ms S2msn S2sn S2msn S2msn S1 7,378 12.30 
40 N S2ms S2ms S3m S2s S2ms S2ms S2m 8,163 13.60 

40B N S2ms S2ms S3m S2s S2ms S2ms S2m 17,330 28.89 
41 N S2msn S2msn S3m S2sn S2msn S2msn S2m 2,247 3.75 

41B N S2msn S2msn S3m S2sn S2msn S2msn S2m 11,228 18.72 
44B N S2msn S3m S2msn S2msn S2msn S2msn S1 358 0.60 
48D N S3mr S3mr N N S3mr S3mr S2m 10 0.02 
56B N N S3mr N N S3msn S3r S2m 2,819 4.70 
56C N N S3mr N N S3msn S3r S2m 2,955 4.93 
62 N N N N N N N N 4,607 7.68 

รวม 59,983 100.00 
คําอธิบาย 
S1 = ช้ันที่มีความเหมาะสมของที่ดินสูง 
S2 = ช้ันที่มีความเหมาะสมของที่ดินปานกลาง 
S3 = ช้ันที่มีความเหมาะสมของที่ดินเล็กนอย 
N = ช้ันที่ไมมีความเหมาะสมของที่ดิน 
m = ขอจํากัดที่ของดินเนื่องจากความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช 
o = ขอจํากัดที่ของดินเนื่องจากความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช 
s = ขอจํากัดที่ของดินเนื่องจากความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืช 
n = ขอจํากัดที่ของดินเนื่องจากความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร 
r = ขอจํากัดของที่ดินเนื่องจากเปนอุปสรรคตอการหยั่งลึกของราก 
x = ขอจํากัดของที่ดินเนื่องจากมีเกลือมากไป 
k = ขอจํากัดของที่ดินเนื่องจากสภาวะเขตกรรม 
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ตารางที่ 4-3  ชั้นความเหมาะสมสูง (S1) ของท่ีดินแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดิน ตําบลวังตะเคียน 

                      อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

การใชประโยชนท่ีดิน ชุดดนิ 
1. ขาว - 
2. ขาวโพด - 
3. ออย - 
4. มันสําปะหลัง  - 
5. พริก - 
6. ถ่ัวเขียว - 
7. มะมวง - 
8. สมโอ - 
9. ทุงหญาเลี้ยงสัตว 7, 36, 36B, 44B 

 

ตารางที่ 4-4  ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) ของท่ีดินแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดิน  

           ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

การใชประโยชนท่ีดิน ชุดดนิ 
1. ขาว 7 
2. ขาวโพด 36, 36B, 40, 40B, 41, 41B, 44B 
3. ออย 36, 36B, 40, 40B, 41, 41B,  
4. มันสําปะหลัง  36, 36B, 44B 
5. พริก 36, 36B, 40, 40B, 41, 41B, 44B 
6. ถ่ัวเขียว 36, 36B, 40, 40B, 41, 41B, 44B 
7. มะมวง 36, 36B, 40, 40B, 41, 41B, 44B 
8. สมโอ 36, 36B, 44B 
9. ทุงหญาเลี้ยงสัตว 40, 40B, 41, 41B, 48D, 56B, 56C 
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ตารางที่ 4-5  ชั้นความเหมาะสมเล็กนอย (S3) ของท่ีดินแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดิน    

         ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

การใชประโยชนท่ีดิน ชุดดนิ 
1. ขาว - 
2. ขาวโพด 48D 
3. ออย 44B, 48D, 56B, 56C 
4. มันสําปะหลัง  40, 40B, 41, 41B 
5. พริก - 
6. ถ่ัวเขียว 48D, 56B, 56C 
7. มะมวง 48D, 56B, 56C 
8. สมโอ 40, 40B, 41, 41B 
9. ทุงหญาเลี้ยงสัตว - 

 



สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 

บทที่ 5 
ศักยภาพของพื้นที่ปญหา – ความตองการและทัศนคติของเกษตรกร 

 ศักยภาพของพื้นที่และความตองการของเกษตร ไดจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ
ที่สํารวจไดในพื้นที่ตําบลและขอมูลทุติยภูมิ รายงานแผนพัฒนาการเกษตร แผนพัฒนา 3 ปและ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและหรือเทศบาล โดยแบงการศึกษา
ออกเปน 3 สวนไดแก  สวนที่ 1 ทัศนคติของเกษตรกรดานการใชและพัฒนาที่ดิน สวนที่ 2 ปญหา
ของเกษตรกร(ปญหาดานการประกอบอาชีพและปญหาดานการครองชีพ)และความตองการของ
เกษตร(ความตองการดานการประกอบอาชีพและความตองการดานการครองชีพ)สวนที่ 3 ศักยภาพ
ของพื้นที่(จุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัดของพื้นที่) 

5.1 ทัศนคติของเกษตรกรดานการใชและการพัฒนาที่ดิน 

 จากการสํารวจเกษตรกรตัวอยางเกี่ยวกับทัศนคติดานการใชและการพัฒนาที่ดิน พบวา
เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวนอกเขตชลประทานสภาพดินที่ใชทําการเกษตรในปจจุบันสวนใหญ
เปนดินรวนปนทรายหากสภาพดินเสื่อมโทรมเกษตรกรตัวอยางสวนใหญมีวิธีการแกไขปญหาดวย
การใสปุยชีวภาพ ใสสารปรับปรุงบํารุงดินเชน ปูนมารล ปูนไดโลไมท ใสปุยหมักหรือปุยคอกและ
ปุยพืชสดเชน โสน ถ่ัวตางๆ ในดานแหลงน้ําที่ใชในการทําการเกษตร เกษตรกรตัวอยางสวนใหญ
จะใชน้ําฝนเปนหลักโดยในบางพื้นที่จะใชน้ําจากหวยคลอง บอบาดาล บอสระเกี่ยวกับปญหาภัยแลง
หรือขาดแคลนน้ําในพื้นที่การเกษตรเกษตรกรตัวอยางรอยละ 88.46 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด
ประสบปญหาโดยสวนใหญจะประสบปญหาทุกป สวนปญหาน้ําทวมมีเกษตรกรตัวอยางรอยละ 
65.38 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดที่ประสบปญหาโดยสวนใหญจะประสบปญหาน้ําทวมทุกป ใน
ดานความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูกอยูเดิมเปนพืชอุตสาหกรรมเชน ออยโรงงาน 
มันสําปะหลัง ยางพารา ยูคาลิปตัส ไมผลหรือสบูดํา เกษตรกรตัวอยางสวนใหญไมตองการ
เปลี่ยนแปลงหรือรอยละ 92.31 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดโดยใหเหตุผลวาพืชเดิมที่ปลูก
ราคาผลผลิตดี มีตลาดรองรับ ในดานความสนใจตอพืชชนิดใหมหรือพันธุใหมหรือเทคโนโลยีใหม
เกษตรกรตัวอยางรอยละ 76.92 มีความสนใจและมีความสนใจในการทําเกษตรอินทรียในตําบลเริ่ม
แพรหลายมากขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรตัวอยางทั้งหมดยังมีความสนใจในการทําการเกษตรแบบ
พอเพียงเกี่ยวกับการรวมกลุมกันผลิตหรือขายผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอยางรอยละ 
69.23 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดไมมีการรวมกลุมกันผลิตหรือขายผลผลิตซึ่งทําใหขาดอํานาจ
ในการตอรองราคาสินคา สําหรับแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเกษตรกรตัวอยางรอยละ 
96.15 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดที่ทราบแนวทางในการเพิ่มผลผลิตโดยสวนใหญจะใชวิธีการ
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เปลี่ยนพันธุใหม ใสปุยเคมี ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพและวัสดุตางๆ เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน ปลูกพืชปุยสด
เชน พืชตระกูลถ่ัว โสนอัฟริกัน ปอเทืองและปลูกพืชหมุนเวียน ในดานการเลี้ยงสัตวเพื่อการคามี
เกษตรกรตัวอยางรอยละ 80.77 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดที่เล้ียงสัตวเพื่อการคาโดยสัตวที่เล้ียง
เพื่อการคาไดแก สัตวปกและปลา 

 ในดานการไดรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน พบวาเกษตรกรตัวอยางรอยละ 88.46 เคยไดรับ
บริการจากกรมพัฒนาที่ดินโดยประเภทบริการที่ไดรับไดแก สารเรง(พด.ตางๆ)เมล็ดพันธุพืชปุยสด 
คําแนะนําวิธีการปรับปรุงบํารุงดินและตรวจสอบสภาพดิน เกษตรกรตัวอยางรอยละ 84.62 ตองการ
ความชวยเหลือดานการพัฒนาแหลงน้ําโดยเฉพาะบอหรือสระน้ําในไรนาและขุดลอกแหลงน้ํา ใน
ดานความยินดีที่จะปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่การเกษตรบางสวนเกษตรกร
ตัวอยางสวนใหญยินดีที่จะทําตามหรือรอยละ 84.62 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดเกษตรกร
ตัวอยางรอยละ 92.31 เคยรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑปรับปรุงบํารุงดินของกรมพัฒนาที่ดินและ
ทั้งหมดเคยทดลองใชผลิตภัณฑโดยไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา
และเจาหนาที่เกษตรตําบลหรืออําเภอ สําหรับผลิตภัณฑของกรมพัฒนาที่ดินที่ใชในการปรับปรุง
บํารุงดินที่เกษตรกรตัวอยางตองการมากที่สุดไดแก สารเรงพด.2 ใชผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพ 
เมล็ดพันธุพืชปุยสด สารเรงพด.1 ใชทําปุยหมัก สารเรงพด.7 ใชผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืชและ
สารเรงพด.3 ใชผลิตเชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืช      ดังตารางที่  5-1 

ตารางที่ 5-1   ทัศนคติของเกษตรกรดานการใชและพัฒนาที่ดิน  ตําบลวังตะเคียน  อําเภอหนองมะโมง 

                       จังหวัดชัยนาท  

รายการ รอยละ 

• พืชหลักที่เกษตรกรปลูก  
 ขาว 100.00 

 นอกเขตชลประทาน 100.00 
 มันสําปะหลัง 19.23 
 ออยโรงงาน 11.54 

• สภาพดินที่เกษตรกรปลูกพืชหลัก  

ดินไมมีปญหา  

 ดินรวนปนทราย 53.85 

 ดินเหนียวปนทราย 38.46 

 ดินเหนียว 11.54 

ดินมีปญหา  

 ดินทราย 30.77 

 ดินมีกรวดหินปะปน 11.54 
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ตารางที่ 5-1 (ตอ)  

รายการ รอยละ 

• วิธีแกไขดินเสื่อมโทรมของเกษตรกร  

ใสวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน  

 ใสปุยชีวภาพ 80.77 

 ใสสารปรับปรุงดิน เชน ปูนมารล ปูนไดโลไมท 61.54 

 ใสปุยหมัก/ปุยคอก 61.54 

 ใชปุยพืชสด เชน โสน ถ่ัวตางๆ 57.69 

 ใสปุยเคมี 23.08 

ใชวิธีทางพืช  

 ไมเผาเศษ/ซากพืช 50.00 

 ปลูกพืชหมุนเวียน 46.15 

 ปลูกพืชขวางทางลาดชัน 15.38 

วิธีการอื่นๆ  

 ไถพรวนหลายครั้ง 34.62 

• แหลงน้ําที่เกษตรกรใชในการทําการเกษตร  

แหลงน้ําธรรมชาติ  

 น้ําฝน 88.46 

 หวย คลอง 69.23 

แหลงน้ําที่สรางขึ้น  

 บอบาดาล บอ สระ  เหมือง/ฝาย/ฝายน้ําลน 34.62 

• พ้ืนที่ทําการเกษตรของเกษตรกรประสบปญหาภัยแลง/ขาดแคลนน้ําที่ทําใหพืชที่  

 มี 88.46 

ไมมี 11.54 

• ชวงระยะเวลาที่เกิดปญหาภัยแลง/ขาดแคลนน้ํา  

ทุกป 52.17 

1-2 ปตอครั้ง 43.48 

3-5 ปตอครั้ง 8.70 

• พ้ืนที่ทําการเกษตรของเกษตรกรประสบปญหาน้ําทวมที่ทําใหพืชที่ปลูกเสียหาย  

 มี 65.38 

ไมมี 34.62 

• ชวงระยะเวลาการเกิดปญหาน้ําทวมพื้นที่ทําการเกษตร  

ทุกป 52.94 

1-2 ปตอครั้ง 29.41 
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ตารางที่ 5-1 (ตอ)  

รายการ รอยละ 

3-5 ปตอครั้ง 17.65 

• เกษตรกรตองการเปลี่ยนจากพืชที่ปลูกอยูเดิมเปนพืชอุตสาหกรรม  

ไมตองการ 92.31 

 ตองการ 7.69 

• พืชที่เกษตรกรตองการปลูกทดแทนพืชเดิม  

ออยโรงงาน 100.00 

มันสําปะหลัง 100.00 

• เกษตรกรตองการเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกเปนพืชชนิดใหม เพราะพืชชนิดใหม  

 ลงทุนนอย/ตนทุนต่ํา 100.00 

 ใชน้ํานอย/ไมมีปญหาขาดแคลนน้ํา 100.00 

 ไมมีศัตรูพืชรบกวน 100.00 

 ปลูกและดูแลรักษางาย 100.00 

 เหมาะสมกับสภาพดิน/พ้ืนที่ 100.00 

 ไดรับผลผลิตเร็ว 50.00 

 เปนพืชที่ใหผลผลิตนานหลายป 50.00 

 ใชแรงงานนอย 50.00 

 มีตลาดรองรับ/เปนที่ตองการของตลาด 50.00 

• เกษตรกรไมตองการเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกเพราะพืชเดิม  

 ราคาผลผลิตดี 75.00 

 มีตลาดรองรับ/เปนที่ตองการของตลาด 62.50 

 ที่ดินไมสามารถปลูกพืชอื่นได 37.50 

 ปลูกและดูแลรักษางาย 33.33 

 ไดรับผลผลิตเร็ว 33.33 

 ใชน้ํานอย/ไมมีปญหาขาดแคลนน้ํา 29.17 

 ปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 29.17 

 ไมตองใชเงินทุนมาก 25.00 

 ใชแรงงานนอย 25.00 

 มีโรงงานรับซื้อ 20.83 

• ความสนใจของเกษตรกร เมื่อมีผูมาแนะนําสงเสริมพืชชนิดใหมหรือพันธุใหมหรือ  

 สนใจ 76.92 

 ไมแนใจ 15.38 

ไมสนใจ 7.69 
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ตารางที่ 5-1 (ตอ)  

รายการ รอยละ 

• แนวทางของเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตพืช  

ทราบ 96.15 

ไมทราบ 3.85 

เปลี่ยนพันธุใหม 72.00 
 ใสปุยเคมี ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และวัสดุตางๆ เพื่อปรับปรุงบํารุง 64.00 
 ปลูกพืชปุยสด เชน พืชตระกูลถ่ัว โสนอัฟริกัน ปอเทือง แลวไถ 60.00 

 ปลูกพืชหมุนเวียน 56.00 

 เขารับการฝกอบรม/หาความรูเพิ่ม 52.00 

 ลงทุนสรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เชน ขุดสระ ขุดบอ 20.00 

• ความสนใจของเกษตรกรในการทําการเกษตรอินทรีย  

สนใจ 100.00 

• ชนิดของเกษตรอินทรียที่เกษตรกรสนใจ  

 ใชสารเคมีระดับปลอดภัย 69.23 

ไมใชสารเคมี 30.77 

• การทําการเกษตรอินทรียในหมูบาน/ตําบล  

 มี 53.85 

ไมมี 46.15 

• ความสนใจของเกษตรกรที่จะทําการเกษตรแบบพอเพียง  

 สนใจ 100.00 

• การรวมกลุมกันผลิตหรือจําหนายผลผลิตทางการเกษตรในหมูบาน  

ไมมี 69.23 

 มี 30.77 

• เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตวไวเพื่อจําหนายเปนรายได  

  เลี้ยง 80.77 

 ไมเลี้ยง 19.23 

• ชนิดของสัตวที่เลี้ยง  

สัตวปก 61.90 

ปลา 52.38 

โคเนื้อ 19.05 

• บริการจากกรมพัฒนาที่ดินที่เกษตรกรในหมูบาน/ตําบล เคยไดรับ  

มี 88.46 

ไมมี 11.54 
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ตารางที่ 5-1 (ตอ)  

รายการ รอยละ 

• ชนิดของบริการที่ไดรับจากกรมพัฒนาที่ดิน  

 ผลิตภัณฑปรับปรุงบํารุงดิน(สารเรง พด. ตางๆ) 82.61 

 เมล็ดพันธพืชปุยสด 78.26 

 คําแนะนําวิธีการปรับปรุงบํารุงดิน 65.22 

 ตรวจสอบสภาพดิน 60.87 

 เขารับการฝกอบรม/ดูงาน 56.52 

 คําแนะนํา/ความชวยเหลือจากหมอดินอาสา 52.17 

 หญาแฝก 43.48 

 แหลงน้ําในไรนา เชน บอ สระ 39.13 

 ปุยหมัก 39.13 

 ไถกลบตอซัง 34.78 

 ระบบอนุรักษดินและน้ํา 26.09 

• การพัฒนาแหลงน้ําในหมูบาน เกษตรกรคิดวากรมพัฒนาที่ดินควรสนับสนุน/  

สนับสนุน/ชวยเหลือ 84.62 

ไมตองสนับสนุน 15.38 

• ประเภทแหลงน้ําที่เกษตรกรตองการใหกรมพัฒนาที่ดินชวยเหลือ ไดแก  

บอ สระในไรนา 86.36 

 ขุดลอกแหลงน้ํา  45.45 

 วางทอ/คลอง/ระบบสงน้ํา 36.36 

 ทําฝายกั้นน้ํา  22.73 

• ความเต็มใจของเกษตรกรที่จะปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันรักษาหนาดินและอนุรักษน้ํา  

 ยินดี 84.62 

 ไมแนใจ 11.54 

 ไมยินดี 3.85 

• เหตุผลที่เกษตรกรไมยินดีปลูกหญาแฝก  

พ้ืนที่ราบไมลาดชันจึงไมมีปญหาดินถูกชะลางพังทลาย 100.00 

• เกษตรกรเคยรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑปรับปรุงบํารุงดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน  

 เคย 92.31 

 ไมเคย 7.69 

เกษตรกรที่ทราบขอมูลผลิตภัณฑของกรมพัฒนาที่ดินเคยทดลองใช 100.00 
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ตารางที่ 5-1 (ตอ)  

รายการ รอยละ 

• บุคคล/สื่อที่แนะนําใหเกษตรกรใชผลิตภัณฑของกรมพัฒนาที่ดิน  

 เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน 83.33 

 หมอดินหมูบาน/ตําบล 50.00 

 เจาหนาที่เกษตรอําเภอ/ตําบล และ/หรือเจาหนาที่จากหนวยงานอื่น 25.00 

• ชนิดผลิตภัณฑบํารุงดินของกรมพัฒนาที่ดินที่เกษตรกรตองการใช  

 สารเรง พด.2 ใชทําปุยอินทรียน้ํา 76.92 

 เมล็ดพันธุพืชปุยสด 65.38 

 สารเรง พด.1 ใชทําปุยหมัก 61.54 

 สารเรง พด.7 ใชผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืช 57.69 

 สารเรง พด.3 ใชผลิตเชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืช 53.85 

 สารปรับปรุงบํารุงดิน พด.4 ใชปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร 46.15 
 สารเรง พด.6 ใชหมักเศษอาหารเหลือทิ้ง/ดักกลิ่นเหม็นในคอกสัตวและบําบัดน้ํา 46.15 

 สารเรง พด.9 เช้ือจุลินทรียเพิ่มความเปนประโยชนของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยว 38.46 

 สารเรง พด.5 ใชผลิตสารกําจัดวัชพืช/หญาตางๆ 34.62 
 สารเรง พด.10 สารปรับปรุงดินทราย (ทําใหดินอุมน้ําและรักษาความชื้นไดมาก

้
34.62 

ท่ีมา : จากการสํารวจ , 2551  

5.2 ปญหาและความตองการของเกษตรกร 

 5.2.1 ปญหาในการประกอบอาชีพดานการเกษตรและการครองชีพ 

  จากการสํารวจขอมูลเกษตรกรตัวอยาง พบวาเกษตรกรในตําบลประสบปญหาที่สําคัญ
สองประการไดแก ปญหาในการประกอบอาชีพดานการเกษตรและดานการครองชีพซ่ึงปญหาดาน
การเกษตรมีเกษตรกรตัวอยางที่ประสบปญหารอยละ 100.00 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด โดย
ปญหาที่สําคัญที่เกษตรกรตัวอยางประสบเปนอันดับหนึ่งไดแก ปญหาราคาผลผลิตตกต่ําและ
ตนทุนการผลิตสูงซึ่งมีสัดสวนเทากันคิดเปนรอยละ 69.23 ของจํานวนเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด 
รองลงมาไดแก ปญหาศัตรูพืชรบกวน ประสบภัยธรรมชาติและมีปจจัยการผลิตราคาสูงคิดเปนรอยละ 
65.38 57.69 และ 53.85 ตามลําดับ ที่เหลือเปนปญหาอื่นๆ ที่แตกตางกันไป สวนปญหาดานการ
ครองชีพและดานอื่นๆ มีเกษตรกรตัวอยางประสบปญหารอยละ 84.62 ของเกษตรกรตัวอยาง
ทั้งหมดโดยปญหาที่สําคัญที่เกษตรกรตัวอยางประสบเปนอันดับหนึ่งไดแก คาครองชีพสูงคิด
เปนรอยละ 63.64 ของเกษตรกรตัวอยางที่ประสบปญหาดานการครองชีพและดานอื่นๆ รองลงมา
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ไดแก ปญหาไมมีอาชีพเสริม รายไดนอยกวารายจายและโรคระบาดซึ่งมีสัดสวนเทากันคิดเปนรอยละ 
40.91  ดังตารางที่ 5-2 

5.2.2 ความตองการความชวยเหลือและสงเสริมจากทางราชการ 

  จากการสํารวจขอมูลเกษตรกรตัวอยาง พบวามีเกษตรกรตัวอยางที่ตองการความ
ชวยเหลือจากทางราชการรอยละ 100.00 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดซึ่งความตองการความ
ชวยเหลือที่เกษตรกรตัวอยางตองการเปนอันดับหนึ่งไดแก ประกันราคาผลผลิตคิดเปนรอยละ 
96.15 ของเกษตรกรตัวอยางที่ตองการความชวยเหลือ รองลงมาไดแก ตองการใหปจจัยการผลิตเชน 
ปุย ยา ในราคายุติธรรม ขุดลอกหวยหนองบึงสระและจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรคิดเปนรอยละ 
76.92 65.38 และ 61.54 ที่เหลือเปนความตองการที่แตกตางกันไป      ดงัตารางที่  5-2 

ตารางที่ 5-2   ปญหาและความตองการของเกษตรกร  ตําบลวังตะเคียน  อําเภอหนองมะโมง  

                       จังหวัดชัยนาท  

รายการ รอยละ 

• ปญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร  

  มี 100.00 

• ถามีปญหาดานการประกอบอาชีพไดแก  

ราคาผลผลิตตกต่ํา 69.23 

ตนทุนการผลิตสูง 69.23 

ศัตรูพืชรบกวน 65.38 

ประสบภัยธรรมชาติ 57.69 

ปจจัยการผลิตราคาสูง 53.85 

ผูรับซื้อ/พอคาเอาเปรียบ 50.00 

ปริมาณผลผลิตต่ํา 50.00 

ขาดคลองสงน้ําเขาพื้นที่การเกษตร 50.00 

ขาดแคลนน้ํา/แหลงน้ํา 50.00 

ขาดแคลนเงินทุน 42.31 

วัชพืชมาก 42.31 

ขาดแคลนพันธุคุณภาพดี 38.46 

ไมมีตลาดรับซื้อในหมูบาน/แหลงรับซื้อผลผลิตอยูไกล 38.46 

ไมมีผูแนะนํา/ไมมีความรู 30.77 

ดินไมอุดมสมบูรณ 26.92 
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ตารางที่ 5-2 (ตอ)  

รายการ รอยละ 

• ปญหาดานการครองชีพและดานอื่นๆ  

 มี 84.62 

ไมมี 15.38 

• ถามีปญหาดานการครองชีพฯ ไดแก  

คาครองชีพสูง 63.64 

ไมมีอาชีพเสริม 40.91 

โรคระบาด 40.91 

รายไดนอยกวารายจาย 40.91 

น้ําทวม 36.36 

ขาดแคลนน้ําดื่ม/น้ําใช 31.82 

วางงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 31.82 

แลงจัด 27.27 

ประปาหมูบานไมเพียงพอ/ไมทั่วถึง 22.73 

การคมนาคมไมสะดวก 18.18 

มีหนี้สิน/หนี้สินเพิ่ม 18.18 

• ความตองการใหทางราชการเขามาสงเสริมหรือชวยเหลือ  

 ตองการ 100.00 

• ถาควรเขามาชวยเหลือ/สงเสริมไดแก  

ดานการประกอบอาชีพการเกษตร  

ประกันราคาผลผลิต/พยุงราคาผลผลิต 96.15 

จัดหาปจจัยการผลิต เชน ปุย ยา ในราคายุติธรรม 76.92 

จัดหา/สรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 61.54 

จัดอบรมใหความรูดานการเกษตรอยางตอเนื่อง 57.69 

สงเสริมและแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงดิน 53.85 

ปลด/ลดหนี้ใหเกษตรกร 50.00 

สงเสริมและแนะนําเกี่ยวกับการอนุรักษดินและน้ํา 46.15 

จัดหาตลาดจําหนายผลผลิต 38.46 

ปรับพื้นที่ไร/นา ใหสม่ําเสมอ 34.62 

สรางยุงฉาง/โรงเก็บผลผลิตของชุมชน 26.92 

จัดสรรที่ดินทํากิน 26.92 
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ตารางที่ 5-2 (ตอ)  

รายการ รอยละ 

ดานการครองชีพและดานอื่นๆ  

ขุดลอก หวย หนอง บึง สระ 65.38 

จัดใหมีการอบรม/จัดหาอาชีพเสริม 57.69 

ใหลดคาครองชีพ เชน ลดคาไฟฟา คาน้ําประปา คาน้ํามัน 53.85 

จัดหา/สรางแหลงน้ํากินน้ําใช 50.00 

ปรับปรุง/ซอม/สรางถนน 42.31 

จัดหาแหลงเงินทุน 26.92 

ท่ีมา : จากการสํารวจ , 2551  

5.3 ศักยภาพของพื้นที่   

 ศักยภาพของพื้นที่ ไดจากการศึกษาและวิเคราะหสภาพในพื้นที่ของตําบลที่เปนจุดแข็ง 
และจุดออน รวมทั้งปจจัยภายนอกที่เปนโอกาสและขอจํากัดในการพัฒนาดานตางๆ ขอมูลที่ศึกษา 
ไดจากขอมูลปฐมภูมิที่สํารวจในพื้นที่ประกอบกับขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ไดแก นโยบายของรัฐระดับตางๆ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล แผนพัฒนา 
3 ป องคการบริหารสวนตําบล แผนงานและโครงการตางๆ เปนตน ไดผลการศึกษาดังนี้ 

ดานเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง 

 ตามขอมูลเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ. 1) ประชากรในตําบลวังตะเคียน มีรายไดเฉลี่ย 
ไมต่ํากวา 23,000 บาทตอปตอคน รอยละ 97.90 ของประชากรทั้งหมด  

 เกษตรกรมีความชํานาญในการทํานาปและนาปรัง นอกจากนี้ยังมีการปลูกมันสําปะหลังและ
ออยโรงงาน เกษตรกรที่สํารวจสวนใหญจึงไมตองการเปลี่ยนชนิดพืชเดิมเปนพืชอุตสาหกรรม
เพราะเห็นวาพืชเดิมมีราคาผลผลิตดี มีตลาดรองรับและที่ดินไมสามารถปลูกพืชอ่ืนได  เปนตน 

 เกษตรกรที่สํารวจสวนใหญสนใจรับเทคโนโลยีใหมและทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ไดแก เปลี่ยนพันธุใหม ใสปุยเคมีปุยอินทรีย ปุยชีวภาพและวัสดุตางๆ เพื่อปรับปรุงบํารุงดินและปลูก
พืชปุยสดแลวไถกลบ ตามลําดับ 

 มีการรวมกลุมของเกษตรกร โดยไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากหนวยงานรัฐ ไดแก 
กลุมจักรสานผักตบชวา กลุมทําไมกวาด กลุมทอผา กลุมเลี้ยงไก กลุมชาวนาปุยชีวภาพ กลุมนาหญา 
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 มีแหลงจําหนายผลผลิตที่ดี เพราะมีโรงสีอยูในตําบลวังตะเคียน 2 โรง และยังมีพอคามารับซื้อ
ผลผลิตถึงที่นาอีกดวย 

 เกษตรกรที่สํารวจสวนใหญนิยมเลี้ยงสัตวเพื่อจําหนายเปนรายได สัตวที่เล้ียงไดแก สัตวปกและปลา 

จุดออน 

 เกษตรกรสวนใหญทําการเกษตรเชิงเดีย่ว คือ ทํานา 

 ขาดอํานาจตอรองในการจําหนายผลผลิตเพราะการรวมกลุมอาชีพยังมีนอยและบางกลุม 
ยังไมเขมแข็ง ทําใหถูกผูรับซื้อเอาเปรียบ โดยกดราคาผลผลิตใหต่ํา  

 เกษตรกรขาดความรูในดานการจัดการเงินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหเกิดหนี้สิน 
นอกระบบ และในระบบ 

 คุณภาพผลผลิตยังไมดีเทาที่ควรเพราะเมล็ดพันธุมีการสืบทอดตอเนื่อง ทําใหคุณภาพลดลง
ประกอบกับเกษตรกรยังยึดติดกับคานิยมเดิมซึ่งใชสารเคมีปริมาณมากทําใหส้ินเปลืองคาใชจายเพิ่มขึ้น
โดยไมจําเปนและสารเคมีอาจตกคางในผลผลิตขาว 

โอกาส 

 เกษตรกรที่สํารวจสวนใหญใหความสนใจในการทําการเกษตรแบบพอเพียงและสวนใหญ
สนใจที่จะทําเกษตรอินทรีย ตองการทําแบบใชสารเคมีระดับปลอดภัย เกษตรกรสวนใหญที่พบวามี
ผูทําเกษตรอินทรียอยูในหมูบานซึ่งสามารถใชเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูสนใจไดเปนอยางดี  

 นโยบายรัฐบาลเอื้ออํานวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มุงเนนเศรษฐกิจพอเพียง 

 นโยบายของรัฐบาลสงเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 

 องคการบริหารสวนตําบลมีแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยสรางความ
หลากหลายในรูปแบบการบริหารจัดการการผลิตและผลิตภัณฑ สงเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนเพื่อลดรายจายเพิ่มรายได  

อุปสรรค 

 ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงไมมีแหลงเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํา 

 ตนทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากปจจัยการผลิตมีราคาสูง เชน คาปุย คาสารเคมี พันธุพืช พันธุสัตว 
คาจางแรงงานและคาน้ํามันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้ํามันเชื้อเพลิง ปุยเคมีและสารเคมีเนื่องจากตอง
นําเขาจากตางประเทศ ขณะที่ราคาผลผลิตตกต่ํา 
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 ราคาผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะขาว ขึ้นอยูกับตลาดโลกและตลาดภูมิภาค การแกไขปญหาราคา
ผลผลิตตกต่ําจึงทําไดลําบาก 

 ภัยธรรมชาติและการแพรระบาดของศัตรูพืชทําใหปริมาณผลผลิตที่ไดรับลดลง 

ดานสังคม 

จุดแข็ง 

 ผูนําชุมชนมีการบูรณาการรวมกันพัฒนาตําบล เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาใหมีความเจริญยิ่งขึ้น 

 มีการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนกลุมตางๆ ในตําบลใหมคีวามเขมแข็ง 

 ผูสูงอายุไดรับการดูแลเปนอยางดี โดยมีโครงการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะหแกผูยากไร เพื่อ
การยังชีพ 

 มีการสงเสริมดานกฬีาระหวางหมูบาน เชน ฟุตบอล เปตองและกฬีาพื้นบาน เพื่อสงเสริมให
ประชาชนใชเวลาวางในการออกกําลังกาย เพื่อใหมีรางกายแข็งแรงและเพื่อตานยาเสพติด 

 สงเสริมประเพณีทองถ่ิน โดยจัดงานประเพณีตางๆ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของทองถ่ิน 

จุดออน 

 ประชากรรวมทั้งเกษตรกรยากจน  รายไดนอยกวารายจายเพราะขาดวินัยในการใชจาย  
คาครองชีพสูงทําใหมีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบอยางตอเนื่อง 
 ประชากรสวนใหญจบการศึกษาภาคบังคับ ทําใหมีความคิดในการแขงขันเพื่อประกอบอาชีพนอย 

ขาดความคิดริเร่ิมไมกลาลงทุนและไมมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 
 ประชากรบางสวนประสบภยัน้ําทวมทุกปทําใหทรัพยสินและบานเรือนเสียหายและบางสวน

ประสบภัยแลง ทําใหผลผลิตตกต่ํา 
 ประชากรและเกษตรกรมีปญหาไมมีอาชีพเสริมและโรคระบาด 

 มีปญหายาเสพติดระบาด 

โอกาส 

 รัฐบาลใหความสําคัญกับการดําเนินการแกไขปญหาความยากจนภาคประชาชน 

 รัฐบาลใหความสําคัญกับการดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบสังคมและ
การทุจริตคอรัปชั่น 
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 นโยบายผูบริหารทองถ่ิน เนนเสริมสรางสุขภาพประชาชนใหเขมแข็งเปนภูมิคุมกันโรค  
ลดจํานวนผูปวย สรางสวนสาธารณะและสนามกีฬา  

 มีโครงการดานสังคมสงเคราะหขยายฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ ผูยากไรโอกาส 
รวมทั้งผูประสบภัยใหกวางขวางและมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มสัดสวนงบประมาณ 

อุปสรรค 

 การแปรเปลี่ยนความเจริญจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนา
การศึกษาซึ่งเนนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากกวาเกษตรกรรม ทําใหสภาพสังคมเปลี่ยนไปและมี
ปญหาอื่นๆ ตามมา เชน ปญหาการวางงาน ปญหาแพรระบาดของยาเสพติดและปญหาแหลงน้าํตืน้เขนิ 
เปนตน 

 การกระจายอํานาจของสวนภูมิภาคใหทองถ่ินยังไมเต็มรูปแบบเนื่องจากทองถ่ินยังไมมีความ
พรอมและศักยภาพการรองรับกําลังเริ่มตน 

 ขาดความตอเนื่องในการดําเนินการตามแผน 

 จํานวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอตอจํานวนโครงการที่ประชาชนเสนอ
ขอรับการชวยเหลือในแตละป 

 ขาดการประสานความรวมมือและความเขาใจรวมกันระหวางหนวยงานกับหนวยงานและ
ระหวางหนวยงานกับประชาชนทําใหการชวยเหลือไมตรงกับความตองการหรือเกิดความซ้ําซอน 
ส้ินเปลืองงบประมาณโดยไมจําเปน 

5.4 ขอเสนอ/กลยุทธเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนา 

 จากการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ ทําใหสามารถนํามาสรางเปนกลยุทธเพื่อเปนแนวทางใน
การกําหนดแผนพัฒนาตอไป กลยุทธที่สรางขึ้นจากการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่เปนตัวอยางได
พอสังเขป ดังนี้ 

กลยุทธดานเศรษฐกิจ 

 สงเสริมการทําการเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมใหครัวเรือนเกษตรมี
ความมั่นคงดานอาหาร เนนใหเกษตรกรมีรายไดเพื่อความเปนอยูที่มั่นคง 

 ถายทอดความรูดานการปรับปรุงบํารุงดินและสงเสริมใหใชปุยอินทรียและสารอินทรีย เชนการ
ทํา/การใชปุยหมัก ปุยพืชสดและปุยชีวภาพตลอดจนน้ําสกัดชีวภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต ลดการ
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ใชปุยเคมีและสารเคมีโดยอบรมใหความรูแกเกษตรกรรูถึงคุณและโทษของการใชสารเคมี นอกจาก
ลดคาใชจายแลวยังเปนการรักษาสภาพแวดลอมไดอีกทางหนึ่ง 

 พัฒนาความรู ทักษะและประสบการณในการประกอบอาชีพใหแกคนในชุมชน 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรโดยสรางความหลากหลายในรูปแบบ 
การบริหารจัดการและผลิตภัณฑ 

 จัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรจําหนายแกเกษตรกรและ/หรือกลุมเกษตรกรในราคายุติธรรม
และสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกันซื้อปจจัยและรวมกลุมกันจําหนายโดยมีคณะกรรมการ บริหาร
กองทุนเปนผูจัดการ 

 สงเสริมใหเกษตรตระหนักถึงการรวมกลุม เพื่อมีอํานาจในการตอรองราคา และใหการสงเสริม
และสนับสนุนสถาบันเกษตรกรใหเขมแข็งเพื่อการเขาถึงแหลงทุนดอกเบี้ยต่ํา 

 สงเสริม สนับสนุนการจัดตั้งสหกรณชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มในการพัฒนาสินคาเกษตร 

 สงเสริมการทําไรนาสวนผสมเพื่อลดปญหาราคาสินคาและตลาด 

 ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตขาวโดยคัดเลือกเมล็ดพันธุขาวที่ดีไมสืบทอดเมล็ดพันธุติดตอกัน
นานเกินไป ลดการใชสารเคมีและสงเสริมการใชสารชีวภาพแทน 

กลยุทธดานสังคม 

 แกไขปญหาความยากจนโดยใชแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ”เศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเอง” โดยใหความรูและสงเสริมใหชุมชนเขาใจและดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 สงเสริมการรวมกลุมทํากิจกรรมและมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาสังคมทองถ่ินตนเอง 

 สงเสริมใหความรูเร่ืองการบริหารจัดการและการรวมกลุมของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ
ใหเขมแข็ง 

 มีการสรางงานในชวงเวลานอกฤดูกาลเกษตรเพื่อลดการทํางานและการอพยพของแรงงานออก
นอกพื้นที่ 

 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนับสนุนงบประมาณดาน
การศึกษา การพัฒนาศูนยเด็กเล็กและพัฒนาคุณภาพประชากรใหไดรับโอกาสและความรูเทาเทียม
กันเพื่อเสริมสรางปญญานําสูการมีสวนรวม 
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 ใหความรูแกชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนใหปลอดภัยจากยาเสพติด แกไข รณรงคการปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด โดยใหประชาชนในชุมชนชวยกันดูแลและสมาชิกในครอบครัวชวยกันดูแล 
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บทที่ 6 

เขตการใชที่ดิน 

6.1 การกําหนดเขตการใชท่ีดิน 

 ผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา 
ทรัพยากรปาไม สภาพการใชที่ดิน สภาพพื้นที่ ลักษณะภูมิอากาศ ตลอดจนความเหมาะสมของทีด่นิ 
ดานกายภาพ สภาพทางเศรษฐกิจสังคม ประกอบกับมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมา
พิจารณารวมกับนโยบาย ยุทธศาสตรของจังหวัดและกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร 
สามารถนํามาสังเคราะหกําหนดเปนเขตการใชที่ดิน ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัด
ชัยนาท ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดการใชที่ดินอยางเหมาะสมและยั่งยืน ไดดังนี้ 

 1. เขตพื้นทีป่าไม 

  มีเนื้อที่ 7,177 ไรหรือรอยละ 12.02 ของพื้นที่ตําบล  แบงเขตปาไมไดดังนี้ 

เขตพื้นท่ีปาไมท่ีตองสงวนไวเพื่อการอนุรักษ 

  มีเนื้อที่ 335 ไรหรือรอยละ 0.56 ของพื้นที่ตําบลเปนเขตพื้นที่ปาไมตามกฎหมาย 
กําหนดไวเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม ดิน น้ํา ปาไมและสัตวปา เปนแหลงตนน้ําลําธาร ตลอดจน
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศน แบงเปนเขตยอยดังนี้ 

1.1 เขตพื้นท่ีปลอยใหปาไมฟนตัว (หนวยแผนที่ 112) 

  มีเนื้อที่ 289 ไรหรือรอยละ 0.48 ของพื้นที่ตําบล เปนพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษใน
เขตปาสงวนแหงชาติ ที่มีสภาพเปนปาไมเสื่อมโทรม แตสภาพปาสามารถฟนตัวตามธรรมชาติได 
กําหนดไวเปนพื้นที่ฟนฟูสภาพปาเพื่อจะเปนพื้นที่ปาไมที่สมบูรณตอไป 

  ขอเสนอแนะ  ควรมีมาตรการฟนฟูสภาพปาและอนุรักษพื้นที่อยางเขมขน เพื่อให
พื้นที่สามารถกลับคืนสูสภาพปาสมบูรณไดโดยเร็ว ในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง มีความเสี่ยง
ตอการชะลางพังทลายของดิน ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํารวมดวย เชน การปลูกหญาแฝก 
ประกอบกับใหความรูแกชุมชนใหมีสวนรวมและจิตสํานึกในการชวยรักษาและฟนฟูสภาพปาไม
ใหสมบูรณยั่งยืนตลอดไป 
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 1.2 เขตพื้นท่ีฟนฟูสภาพปาดวยการปลูกปาทดแทน (หนวยแผนที่ 113) 

  มีเนื้อที่ 46 ไรหรือรอยละ 0.08 ของพื้นที่ตําบล   เปนเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ
ในเขตปาสงวนแหงชาติ   ที่มีสภาพเปนปาไมเสื่อมโทรมไมสามารถปลอยใหฟนตัวดวยวิธี
ธรรมชาติ   จําเปนตองเรงรัดปลูกปาทดแทนเพื่อใหพื้นที่คงสภาพเปนปาไมสมบูรณตอไป 

  ขอเสนอแนะ   ควรมีมาตรการพื้นฟูสภาพปาไมและอนุรักษพื้นที่อยางเขมขน   
โดยมีโครงการปลูกปาทดแทนรวมกับมาตรการอนุรักษดินและน้ํา   เชน  การปลูกหญาแฝก  เพื่อให
ปาไมสามารถฟนตัวไดเร็วขึ้น   โดยจําเปนตองอาศัยความรวมมือกับชุมชนในพื้นที่ใกลเคียงในการ
อนุ รักษฟ นฟูและมีการรณรงคสร า งจิตสํ านึกของชุมชนให เห็นคุณค าและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

  เขตพื้นท่ีควรสงวนไวเปนพื้นท่ีปา 

  มีเนื้อที่ 6,842 ไรหรือรอยละ 11.46 ของพื้นที่ตําบล เปนเขตพื้นที่ที่มีสภาพเปน
พื้นที่ปาไมอยูนอกเขตปาไมตามกฎหมาย ซ่ึงควรสงวนสภาพการใชประโยชนที่ดินใหคงสภาพเปน
ปาตอไป เพื่อเสริมสรางสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม ตลอดจนเพื่อความสวยงามของ
ทัศนียภาพของชุมชนสวนรวม แบงเปนเขตยอยดังนี้ 

1.3 เขตพื้นท่ีบํารุงรักษาสภาพปา (หนวยแผนที่ 131) 

  มีเนื้อที่ 6,729 ไรหรือรอยละ 11.27 ของพื้นที่ตําบล เปนเขตพื้นที่ที่ยังมีสภาพเปน
ปาไม อาจอยูในพื้นที่สาธารณประโยชนหรือพื้นที่ของเอกชน กําหนดไวใหคงสภาพเปนปาไม
ตอไปหรือมีการใชประโยชนโดยการทําการเกษตรรวมกับพื้นที่ปาไมในระบบวนเกษตร 

  ขอเสนอแนะ ควรรักษาสภาพพื้นที่ปลอยใหเปนพื้นที่ปาไมในบริเวณพื้นที่
สาธารณประโยชนควรมีการดูแลพื้นที่โดยองคการบริหารสวนทองถ่ินรวมกันกับชุมชนและมีการ
รณรงค เพื่อสรางจิตสํานึกของชุมชนใหเห็นคุณคาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สวนในพื้นที่
ของเอกชนควรมีมาตรการโนมนาวใหเจาของที่ดินคงสภาพที่ดินเปนพื้นที่ปาไมหรือใชประโยชน
ที่ดินแบบวนเกษตรเพื่อเสริมสรางสิ่งแวดลอมที่ดีของชุมชน 

1.4 เขตพื้นฟูสภาพปาดวยการปลูกทดแทน (หนวยแผนที่ 132) 

  มีเนื้อที่ 113 ไรหรือรอยละ 0.19 ของพื้นที่ตําบล เปนเขตพื้นที่ที่มีสภาพเปนปาไม
เสื่อมโทรม อาจอยูในพื้นที่สาธารณประโยชนหรือพื้นที่ของเอกชนกําหนดไวใหปลอยเปนพื้นที่ปา
ไมตอไป และสมควรที่จะมีมาตรการฟนฟูสภาพปา โดยการปลูกปาเพิ่มเติมหรือทําการเกษตรที่ใช
ประโยชนรวมกับพื้นที่ปาเปนระบบวนเกษตร 
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  ขอเสนอแนะ ควรรักษาสภาพพื้นที่ปลอยใหเปนพื้นที่ปาไมในบริเวณพื้นที่
สาธารณประโยชนควรมีการดูแลพื้นที่โดยองคการบริหารสวนทองถ่ินรวมกันกับชุมชนและมีการ
รณรงค เพื่อสรางจิตสํานึกของชุมชนใหเห็นคุณคาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สวนในพื้นที่
ของเอกชนควรมีมาตรการโนมนาวใหเจาของที่ดินคงสภาพที่ดินเปนพื้นที่ปาไมหรือใชประโยชน
ที่ดินเปนระบบวนเกษตรเพื่อเสริมสรางสิ่งแวดลอมที่ดีของชุมชน 

 2. เขตพื้นที่การเกษตร 

  มีเนื้อที่ 45,803 ไรหรือรอยละ 76.72 ของพื้นที่ตําบล เปนพื้นที่ทําการเกษตร นอกเขต
ปาสงวนแหงชาติหรือพื้นที่ที่ไดดําเนินการปฏิรูปที่ดินแลว กําหนดขึ้นเพื่อเปนเขตพัฒนาการผลิต
ทางการเกษตรเปนหลัก สามารถแบงเปนเขตตางๆ ไดดังนี้ 

  เขตพื้นท่ีเกษตรกาวหนา 

   มีเนื้อที่ 45,508 ไรหรือรอยละ 76.23 ของพื้นที่ตําบล เปนเขตพื้นที่ทําการเกษตร
โดยอาศัยน้ําฝน ที่ดินมีศักยภาพในการผลิตคอนขางสูง แตอาจมีขอจํากัดการใชประโยชน
บาง ซึ่งสามารถแกไขไดงาย เชน ดินขาดความอุดมสมบูรณหรือปฏิกิริยาดินไมเหมาะสมเปนตน 
ลักษณะดินที่พบในที่ลุมสวนใหญเปนดินลึกถึงลึกมาก มีการระบบน้ําคอนขางเลว มีการใช
ประโยชนที่ดินในการทํานาปลูกขาว สวนบริเวณที่เปนที่ดินมีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึงลูก
คล่ืนลอนลาด ลักษณะดินที่พบสวนใหญเปนดินลึกถึงลึกมาก มีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี การ
ใชประโยชนที่ดินสวนใหญใชปลูกพืชไรสามารถแบงเปนเขตยอยตามประเภทและความเหมาะสม
ของการใชที่ดินดังนี้ 

2.1 เขตทํานา (หนวยแผนที่ 221) 

   มีเนื้อที่ 24,673 ไรหรือรอยละ 41.33 ของพื้นที่ตําบล สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม
และที่ดินมีความเหมาะสมปานกลางถึงสูงในการทํานาปลูกขาวโดยอาศัยน้ําฝน 

   ขอเสนอแนะ   ควรพัฒนาทําการผลิตเพื่อการคา โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตดวย
การใชพันธุขาวที่ดีจากแหลงผลิตที่เชื่อถือได ประกอบกับการใชปุยคอก ปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ
ควบคูกับการใชปุยเคมี ซ่ึงจะเห็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุย สามารถชวยลดตนทุนการผลิต
โดยรวมได นอกจากนี้เกษตรกรควรมีแหลงน้ําเชน สระน้ําในไรนาเพื่อเก็บกักน้ํา สําหรับพืชที่ปลูก
เพื่อลดความเสียหายจากการที่ฝนทิ้งชวงและควรมีการขุดทางระบายน้ํา ทําทอลอดตามถนนที่ตัด
ขวางทางน้ํา เพื่อระบายน้ําในพื้นที่เพื่อไมใหเกิดน้ําแชขังเปนเวลานาน 
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2.2 เขตปลูกพืชไร (หนวยแผนที่ 222) 

   มีเนื้อที่ 12,828 ไรหรือรอยละ 21.49 ของพื้นที่ตําบล สภาพพื้นที่ในเขตนี้
คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด ลักษณะดินที่พบเปนดินลึกถึงลึกมาก มีการระบายน้ําดี 
ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง กําหนดใหเปนเขตเกษตรกรรม เพื่อการปลูกพืชไร โดยอาศัย
น้ําฝน พืชที่เหมาะสม คือ พืชพลังงาน เชน ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตวและถ่ัว
เมล็ดแหงตางๆ 

   ขอเสนอแนะ ในการผลิตควรมีการปรับปรุงดินดวยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลด
และทดแทนการใชปุยและสารเคมี เชน การใชปุยพืชสด โดยการปลูกปอเทือง ถั่วพราและไถ
กลบ เมื่อพืชออกดอกเปนปุยพืชสดและใชปุยหมัก ปุยคอก น้ําหมักชีวภาพ ในการปรับปรุงบํารุง
ดินและพืชที่ปลูก ประกอบกับการมีระบบอนุรักษดินและน้ํา เพื่อสงวนความอุดมสมบูรณและ
ความชื้นใหแกพืชที่ปลูก เชน การไถพรวน ขวางทางลาดชัน การใชแถบหญาแฝกเพื่อเก็บตะกอน
ดินและน้ําในพื้นที่ที่มีความลาดชัน เปนตน ทั้งนี้ในการผลิต เพื่ออุตสาหกรรม การใชปุยเคมี
ควบคูกับปุยอินทรียยังควรเปนทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อใหไดผลผลิตสูงสุดตามกําลังผลิตของที่ดิน 

2.3 เขตพื้นท่ีปลูกไมผลหรือไมยืนตน (หนวยแผนที่ 223)  

   มีเนื้อที่ 8,007 ไรหรือรอยละ 13.41 ของพื้นที่ตําบล พื้นที่คอนขางราบเรียบเปน
สันดินริมน้ําหรือพื้นที่ที่ปรับรูปโดยการยกรองปลูกพืชเพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง  มีความเหมาะสม
ของที่ดินและภูมิอากาศในการปลูกไมผล  ไมยืนตน ที่ใหผลผลิตสูง 

   ขอเสนอแนะ ผลผลิตทางการเกษตรพวกไมผล สวนใหญเสียหายงายไมสามารถ
เก็บไวไดนาน  จําเปนตองรีบจําหนาย ดังนั้นในการผลิตเกษตรกรจําเปนตองคํานึงถึงเรื่องตลาดและ
ความตองการของผูบริโภค เขตการผลิตนี้ควรอยูใกลกับชุมชนหรือมีโรงงานแปรรูป นอกจากนี้
เกษตรกรควรผลิตพืชแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชหลายชนิด เพื่อลดความเสียในเรื่องของราคาและ
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 

  เขตพื้นท่ีเรงรัดพัฒนาการเกษตร 

   มีเนื้อที่ 295 ไรหรือรอยละ 0.49 ของพื้นที่ตําบล เปนพื้นที่ทําการเกษตรโดยอาศัย
น้ําฝน กําหนดใหเปนเขตเกษตรกรรมที่ตองมีการดําเนินการแกไขปญหาที่เปนขอจํากัดของการใช
ที่ดินตางๆ เชน ปญหาทางกายภาพ เนื้อดินเปนทรายทําใหมีความสามารถอุมน้ําและมีความอุดม
สมบูรณต่ํา หรือสภาพพื้นที่มีความลาดชัน ทําใหสูญเสียหนาดินและความอุดมสมบูรณ อันจะสงผล
ใหผลผลิตทางการเกษตรที่ไดอยูในระดับต่ํา จากขอจํากัดดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของตองดําเนินการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ใหสามารถเพิ่มผลผลิตทาง
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การเกษตรใหสูงขึ้น รวมถึงมีมาตรการปองกันความเสื่อมโทรมของพื้นที่และระบบนิเวศนโดยรวม 
แบงเปนเขตยอยตามประเภทและความเหมาะสมของการใชประโยชนที่ดินดังนี้ 

  2.4 เขตพื้นท่ีปลูกพืชไรศักยภาพต่ํา (หนวยแผนที่ 232) 

   มีเนื้อที่ 264 ไรหรือรอยละ 0.44 ของพื้นที่ตําบล สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด
ถึงลูกคลื่นลอดชัน มีเนื้อที่ดินคอนขางเปนทราย ทําใหพืชที่ปลูกมีโอกาสเสี่ยงตอการขาดน้ํา 
โดยเฉพาะในชวงที่ฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน ในการผลิตพืชจําเปนตองใชปจจัยในการผลิตสูงเพื่อให
ไดผลผลิตที่เหมาะสม ดังนั้นจึงควรเลือกพืชไรที่ใชน้ํานอยและสามารถทนแลงได เชน มันสําปะหลัง 
ออยโรงงาน สําหรับปลูกในเขตนี้ 

   ขอเสนอแนะ ควรเปนพื้นที่เปาหมายในการเรงรัดการเกษตรของหนวยงาน
ของรัฐ เพื่อแกไขปญหาใหผลผลิตคุมคาตอการลงทุน ทั้งนี้ตองใหความรูแกเกษตร ในการเลือก
ชนิดและพันธุพืช ตลอดจนชวงเวลาปลูกพืชที่เหมาะสม ประกอบกับการใชเทคโนโลยีชีวภาพ เชน 
การใชปุยคอก ปุยหมัก ปุยอินทรียหรือปุยพืชสด ควบคูกับการใชปุยเคมีเพื่อใหการใชปุยมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ควรมีการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อเก็บกักน้ําและความอุดมสมบูรณของดินไว  

  2.5 เขตพื้นท่ีปลูกไมยืนตนหรือไมโตเร็วศักยภาพต่ํา (หนวยแผนที่ 233) 

   มีเนื้อที่ 31 ไรหรือรอยละ 0.05 ของพื้นที่ตําบล สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอดลาด 
ลูกคลื่นลอนชัน จนถึงเนินเขา ที่ดินมีศักยภาพคอนขางต่ํา เนื้อดินปนทรายและมีกอนกรวดปะปน 
ทําใหพื้นที่ปลูกมีโอกาสเสี่ยงตอการขาดน้ําในชวยที่ฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน ในการปลูกพืช
จําเปนตองมีการเตรียมดินหรือหลุมปลูกอยางประณีต ทําใหเสียคาใชจายในการลงทุนสูง เพื่อใหได
ผลผลิตที่เหมาะสม เขตนี้ที่ดินมีความเหมาะสมแกการปลูกไมยืนตน/ไมโตเร็วเพื่อสรางเปนสวนปา
เศรษฐกิจตางๆ 

   ขอเสนอแนะ ควรเปนพื้นที่เปาหมายในการเรงรัดพัฒนาการเกษตรและสงเสริม
ใหเกษตรกรมีระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมตอสภาพพื้นที่ เพื่อเปนการรักษาหนาดิน น้ําและ
ความชื้นของดินใหเปนประโยชนตอพืชที่ปลูก ตลอดจนมีแนวทางแกไขดินมีปญหา เพื่อใหได
ผลผลิตที่คุมคาตอการลงทุน โดยการเลือกชนิดและพันธุพืชที่เหมาะสมประกอบกับการใช
เทคโนโลยีชีวภาพ เชน การใชปุยคอก ปุยหมัก ปุยอินทรีย พืชปุยสดควบคูกับการใชปุยเคมี เพื่อให
การใชปุยมีประสิทธิภาพมากที่สุดอันจะสงผลตอการลดตนทุนการผลิตโดยรวมได 
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 3. เขตพื้นที่ชุมชน 

  มีเนื้อที่ 4,684 ไรหรือรอยละ 7.85 ของพื้นที่ตําบล แบงเปนเขตยอยดังนี้ 

3.1 เขตพื้นท่ีชุมชนเมือง  (หนวยแผนที่310) 

    มีเนื้อที่ 829 ไรหรือรอยละ 1.39 ของพื้นที่ตําบล เปนพื้นที่ที่มีประชากรหนาแนน 
เชน เขตเทศบาล ยานการคา รวมถึงสถานที่ราชการตางๆ 

3.2 เขตพื้นท่ีชุมชนชนบท (หนวยแผนที่ 320)  

    มีเนื้อที่ 3,855 ไรหรือรอยละ 6.46 ของพื้นที่ตําบล เปนพื้นที่ที่มีประชากรหนาแนน
นอย เปนชุมชนชนบท ที่มีการตั้งบานเรือนใกลกับพื้นที่ทําการเกษตร 

   ขอเสนอแนะ องคการบริหารสวนทองถ่ินควรที่จะศึกษาถึงปญหาและความ
ตองการของพื้นที่ โดยยึดหลักวิชาการผนวกกับศักยภาพของพื้นที่และชุมชน ประกอบกับขอมูล
ของหนวยงานตางๆ เพื่อกําหนดทิศทางพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนใหสอดคลองกับ
ทรัพยากรตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชนอยางยั่งยืน 

 4. เขตพื้นที่อุตสาหกรรม 

  มีเนื้อที่ 79 ไรหรือรอยละ 0.13 ของพื้นที่ตําบล 

 5. เขตพื้นที่แหลงน้ํา 

  มีเนื้อที่ 1,948 ไรหรือรอยละ 3.26 ของพื้นที่ตําบล เปนพื้นที่แหลงน้ํา เชน หวย หนอง 
คลอง บึง ตามธรรมชาติ รวมถึงแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น เชน คลองชลประทาน อางเก็บน้ํา สระน้ํา
ในไรนา เปนตน 

  ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการในการดูแลแหลงน้ําในพื้นที่ใหเกิดประโยชนแกชุมชน 
โดยมีการขุดลอกและซอมบํารุง เพื่อที่ใหแหลงน้ําที่มีสามารถชวยเก็บกักน้ําไวเพื่อการเกษตร 
การประมงและเพื่อการพักผอนของคนในชุมชน ตลอดจนทางน้ําทําหนาที่ชวยระบายน้ําในชวง
หนาฝนได 
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ตารางที่ 6 -1 เขตการใชท่ีดินตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
เนื้อท่ี 

เขตการใชท่ีดนิ 
ไร รอยละ 

1. เขตพื้นที่ปาไม 7,177 12.02 
เขตพื้นท่ีอนุรักษ (เขตปาไมตามกฎหมาย) 335 0.56 

1.1 เขตพื้นที่ปลอยใหปาไมฟนตัว (หนวยแผนที่ 112) 289 0.48 

1.2 เขตพื้นที่ฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนที่ 113) 46 0.08 

เขตพื้นท่ีควรสงวนเปนพื้นท่ีปา (นอกเขตปาไมตามกฎหมาย) 6,842 11.46 

1.3 เขตพื้นที่บาํรุงรักษาสภาพปา (หนวยแผนที่ 131) 6,729 11.27 

1.4 เขตพื้นที่ฟนฟูสภาพปาดวยการปลูกทดแทน (หนวยแผนที่ 132) 113 0.19 

2. เขตพื้นที่การเกษตร 45,803 76.72 
เขตพื้นท่ีเกษตรกาวหนา 45,508 76.23 

2.1 เขตพื้นที่ทาํนา (หนวยแผนที่221) 24,673 41.33 

2.2 เขตพื้นที่ปลูกพืชไร (หนวยแผนที่ 222) 12,828 21.49 

2.3 เขตพื้นที่ปลูกไมผลหรือไมยืนตน (หนวยแผนที่ 223) 8,007 13.41 

เขตพื้นท่ีเรงรดัพัฒนาการเกษตร 295 0.49 

2.4 เขตพื้นที่ปลูกพืชไรศักยภาพต่ํา (หนวยแผนที่ 232) 264 0.44 

2.5 เขตพื้นที่ปลูกไมยืนตนหรือไมโตเร็วศกัยภาพต่ํา (หนวยแผนที่ 233) 31 0.05 

3. เขตพื้นที่ชุมชน 4,684 7.85 
3.1 เขตพื้นที่ชุมชนเมือง (หนวยแผนที่ 310) 829 1.39 

3.2 เขตพื้นที่ชุมชนชนบท (หนวยแผนที่ 320) 3,855 6.46 

4. เขตพื้นที่อุตสาหกรรม (หนวยแผนที่ 400)  79 0.13 

5. เขตพื้นที่แหลงน้ํา (หนวยแผนที่ 500) 1,948 3.26 
รวม 59,691 100.00 
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6.2 แผนการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตดานการเกษตร 

 การที่จะใหเขตการใชที่ดินระดับตําบลที่กําหนดบรรลุเปาหมายจําเปนตองมีแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรดานตางๆ ทั้งดานการพัฒนาการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพ 

 สําหรับดานการพัฒนาดานการเกษตร มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
พรอมทั้งมีการจัดการที่ดินและสิ่งแวดลอมใหสามารถใชที่ดินไดอยางยั่งยืนถาวร ทั้งนี้ในดานของ
งานพัฒนาที่ดินควรที่จะตองดําเนินการพัฒนาในเขตพื้นที่การเกษตรตามศักยภาพของเขตการใช
ที่ดินที่กําหนด  

 ในเขตพื้นที่พัฒนาเกษตรกรรม หนวยงานของรัฐจักตองดูแลดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน 
เชน ระบบชลประทานสงและระบายน้ํา ระบบการขนสงและลําเรียงผลผลิตรวมถึงการจัดรูปที่ดิน
ใหมีความสัมพันธกันอันจะสงผลตอผลผลิตที่ไดทั้งคุณภาพและปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จะตอง
คํานึงถึงการลดตนทุนการผลิตและสิ่งแวดลอม ดังนั้นการดําเนินการสงเสริมการลดใชปุยเคมีและ
สารเคมีทางการเกษตร โดยการใชเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนเปนเทคโนโลยีที่
เหมาะสมหรือเทคโนโลยีชาวบานไดเขารวมในขั้นตอนผลิต อันจะสงผลถึงคุณภาพของผลผลิต
และคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวมได 

 เขตพื้นที่เกษตรกาวหนารัฐจะตองหาแนวทางในการเพิ่มระบบโดยสรางพื้นฐานที่จําเปน 
โดยเฉพาะดานระบบชลประทาน เนื่องจากในเขตนี้อาศัยน้ําฝนเปนหลัก มักจะประสบปญหาภัย
แลงและปญหาน้ําทวมขอเสียหายเปนประจําเพราะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การจัดการ
น้ําใหเหมาะสมจึงเปนเรื่องจําเปน นอกจากนี้การดําเนินการสงเสริมและใหความรูแกเกษตรกร ใน
เร่ืองการจัดการพื้นที่การเกษตรการใชที่ดินและปุย การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสม ในการ
ปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อลดตนทุนและชวยเพิ่มผลผลิตใหสมารถผลิตเพื่อการคาได ยังคงเปนประเด็น
สําคัญ 

 สวนในเขตพื้นที่เรงรัดพัฒนาการเกษตรจะตองเพิ่มมาตรการอนุรักษดินและน้ําใหเขมขน 
เนื่องจากในเขตนี้มักจะพบปญหาขอจํากัดที่รุนแรง ทําใหไดผลตอบแทนจากการผลิตต่ํา หนวยของ
รัฐที่เกี่ยวของจักตองชวยเรงดําเนินการชวยใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตรเพื่อเล้ียงตัวได 
สําหรับมาตรการพัฒนาที่ดินที่ควรดําเนินการ คือ เพิ่มพื้นที่แหลงน้ําในไรนาและปรับปรุงบํารุงดิน 
โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสมรวมกับการใชปุยเคมีในการผลิตใชวิธีการปรับปรุงระบบปลูก
พืชใหเหมาะสม ปองกันการเสื่อมโทรมของพื้นที่ และจะตองใชหลายมาตรการรวมกัน เพื่อที่จะ
ชวยใหพื้นที่ฟนตัวและอุดมสมบูรณไดเร็วข้ึน 
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6.3 ขอเสนอแนะการนําแผนการใชท่ีดินไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน 

 จากเขตการใชที่ดินที่กําหนดในการดําเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของตําบล 
หนวยปฏิบัติ การที่มีหนาที่รับผิดชอบสามารถนําไปตรวจสอบและขยายผลจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการเกษตรหรือแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ดินในระดับตําบล โดยทําการสอบถามความคิดเห็น 
จัดทําประชาพิจารณ ทําความเขาใจกับชุมชนหรือเกษตรกรที่เกี่ยวของถึงปญหาและแนวทางในการ
จัดการในการไปแกปญหารวมกันเพื่อใหทราบถึงความเปนไปได ความพรอมของเกษตรกรในการ
แกไขปญหาตางๆ ในพื้นที่ดังกลาว ควรมีการเลือกพื้นที่นํารองในการพัฒนาที่ดินเพื่อแกปญหาแตละ
ปญหาแลวขยายผลความสําเร็จของงานในการพัฒนาที่ดินไปสูพื้นที่ใกลเคียงที่มีปญหาในลักษณะ
เดียวกัน เพื่อใหการพัฒนาที่ดินเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรครอบคลุมพื้นที่พืชเศรษฐกิจทั้งตําบลได
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 

ตัวชี้วัดความจาํเปนพื้นฐาน (จปฐ). 

ขอมูล จปฐ. เปนขอมูลในระดับครัวเรือนที่จัดเก็บจากทุกครัวเรือนที่มีผูอาศัยอยูจริงในหมูบาน 
ชุมชน ทั้งที่มีเลขที่บานและไมมีเลขที่บานเปนประจําทุกป เพื่อแสดงถึงสภาพความจําเปนพื้นฐานของ
คนในครัวเรือนตาง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพการดํารงชีวิตที่ไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําไววาคนควรจะมี
คุณภาพชีวิตในแตละเรื่องอยางไร ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ ซ่ึงโดยปกติคณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) จะแตงตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวยผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกภาคสวน เพื่อชวยกันปรับปรุงตัวช้ีวัดและเกณฑช้ีวัดทุก 5 ป ใหเหมาะสมกับเปาหมายในการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในชวงเวลานั้น ๆ เครื่องชี้วัดชุดที่ใชจัดเก็บขอมูล 
จปฐ. ป 2550 ก็เชนเดียวกัน กลาวคือไดรับการปรับปรุงและพัฒนาแบบสอบถาม ตัวช้ีวัดและเปาหมาย
การพัฒนาใหสอดคลองกับเปาหมายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และจะถูกนํามาใชบงชี้คุณภาพชีวิตของคนชนบทไทยเปน
ระยะเวลา 5 ป ตามแผนฯ 10 ประกอบดวย 6 หมวด 42 ตัวช้ีวัด โดยมีรายละเอียดแตละตัวช้ีวัดและ
เปาหมายของการพัฒนา ดังนี้ 

เครื่องชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน ป 2550 - 2554 

หมวด/ตัวชี้วดั  หนวย 
เปาหมาย
(รอยละ) หมายเหตุ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (13 ตัวชี้วัด) 

1. หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอดและฉีดวัคซีน
ครบตามเกณฑบริการ 

คน 100  

2. แมท่ีคลอดลูกไดรับการทําคลอดและดูแลหลังคลอด คน 100  
3. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมต่ํากวา 2,500 กรัม คน 100  
4. เด็กแรกเกิดถึง 1 ปเต็มไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน 
ครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

คน 100  

5. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 4 เดือน
แรกติดตอกัน 

คน 95 ปรับเปาหมายเพิ่มขึ้น
จากเดิมรอยละ 90 เปน
รอยละ 95 

6. เด็กแรกเกิดถึง 5 ปเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน คน 100  



หมวด/ตัวชี้วดั  หนวย 
เปาหมาย
(รอยละ) หมายเหตุ 

7. เด็กอาย ุ6 – 15 ปเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน คน 100  

8. เด็กอาย ุ6 – 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบ
ตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 

คน 100  

9. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย
และไดมาตรฐาน 

ครัวเรอืน 95 ปรับเปาหมายเพิ่มขึ้น
จากเดิมรอยละ 90 เปน
รอยละ 95 

10. ทุกคนในครัวเรอืนมีความรูในการใชยาที่ถูกตอง
เหมาะสม 

ครัวเรอืน 100  

11. คนอายุ 35 ปข้ึนไปไดรับการตรวจสุขภาพประจําป คน 50 ปรับเปาหมายเพิ่มขึ้น
จากเดิมรอยละ 30 เปน
รอยละ 50 

12. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ออกกําลงักายอยางนอยสัปดาหละ 
3 วัน วันละ 30 นาที 

คน 60 ตัวช้ีวัดใหม 

13. คนที่มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพถวนหนามี
หลักประกันสุขภาพ (ไดรับบัตรทอง) 

คน 98 ตัวช้ีวัดใหม 

หมวดที่ 2 มีบานอาศัย (8 ตัวชี้วัด) 

14. ครัวเรอืนมคีวามมั่นคงในที่อยูอาศัยและบานมีสภาพ
คงทนถาวร 

ครัวเรอืน 100  

15. ครัวเรอืนมนี้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดป 

ครัวเรอืน 95  

16. ครัวเรอืนมนี้ําใชเพียงพอตลอดป  ครัวเรอืน 95  

17. ครัวเรอืนมกีารจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

ครัวเรอืน 95  

18. ครัวเรอืนไมถูกรบกวนจากมลพิษ ครัวเรอืน 100  

19. ครัวเรอืนมกีารปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธ ี ครัวเรอืน 100  

20. ครัวเรอืนมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ครัวเรอืน 100  

21. ครอบครัวมคีวามอบอุน ครัวเรอืน 100  

    



หมวด/ตัวชี้วดั  หนวย 
เปาหมาย
(รอยละ) หมายเหตุ 

หมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา (7 ตัวชี้วัด) 
22. เด็กอายุต่ํากวา 3 ปเต็ม ไดรบัการสงเสริมการเรียนรู
จากการทํากิจกรรมรวมกับผูใหญในบาน  

คน 80 ตัวช้ีวัดใหม 

23. เด็กอาย ุ3 – 5 ปเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความ
พรอมกอนวัยเรยีน  

คน 80 ลดเปาหมายจากเดิมรอย
ละ100 เปนรอยละ 80 

24. เด็กอาย ุ6 – 15 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป คน 100  
25. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไดเรียนตอ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

คน 95 ปรับเปาหมายเพิ่มขึ้น
จากเดิมรอยละ 50 เปน
รอยละ 95 

26. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป แตไมไดเรียนตอ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และยังไมมีงาน
ทํา ไดรับการฝกอบรมอาชีพ 

คน 80  

27. คนอายุ 15 – 60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทยและ
คิดเลขอยางงายได 

คน 100  

28. คนในครัวเรือนไดรับรูขาวสารที่เปนประโยชน
อยางนอยสัปดาหละ 5 ครั้ง 

ครัวเรอืน 100  

หมวดที่ 4 รายไดกาวหนา (3 ตัวชี้วัด) 
29. คนอายุ 15 – 60 ปเต็ม มีการประกอบอาชีพ
และมีรายได 

คน 95 ปรับเปาหมายเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 80 เปนรอย
ละ 95เปลี่ยนกลุม
ประชากรที่สํารวจจาก
เดิม 18-60 ป เต็ม เปน
15-60 ปเต็ม 

30. คนในครัวเรือนมรีายไดเฉลี่ยไมต่ํากวาคนละ 23,000 
บาทตอป 

คน 70 ปรับเพิ่มรายไดเฉลี่ย
จากเดิม20,000 บาท : 
คน : ป 

31. ครัวเรอืนมกีารเก็บออมเงนิ ครัวเรอืน 80 ปรับเปาหมายเพิ่มขึ้น
จากเดิม รอยละ 60 เปน
รอยละ 80 



หมวด/ตัวชี้วดั  หนวย 
เปาหมาย
(รอยละ) หมายเหตุ 

หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยมไทย (6 ตัวชี้วัด)    

32. คนในครัวเรือนไมติดสุรา คน 100  

33. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ คน 90 ปรับเปาหมายเพิ่มจาก
เดิม รอยละ 50 เปนรอย
ละ 90 

34. คนในครัวเรือนไดปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม
และมารยาทไทย 

ครัวเรอืน 95 ตัวช้ีวัดใหม 

35. คนอายุ 6 ปข้ึนไปทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

ครัวเรอืน 100  

36. คนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรอืน คน 100  

37. คนพิการไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรอืน คน 100  

หมวดที่ 6 รวมใจพัฒนา (5 ตัวชี้วัด) 

38. คนในครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมที่ตั้งข้ึนในหมูบาน/
ชุมชน ตําบล 

ครัวเรอืน 95 ปรับเปาหมายเพิ่มจากเดิม
รอยละ 90 เปนรอยละ 95 

39. คนในครัวเรือนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อ
ประโยชนของชุมชนหรือทองถิ่น 

ครัวเรอืน 95 ปรับเปาหมายเพิ่มจากเดิม
รอยละ 90 เปนรอยละ 95 

40. ครัวเรอืนมสีวนรวมในการทํากิจกรรมเกีย่วกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชนของชุมชน
หรือทองถิ่น 

ครัวเรอืน 90 ตัวช้ีวัดใหม 

41. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของ
หมูบาน/ชุมชน 

ครัวเรอืน 100  

42. คนอายุ 18 ปข้ึนไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใชสิทธิ์
เลือกตั้งในชุมชนของตน 

คน 90 ลดเปาหมายจากเดิมรอย
ละ 100 เปนรอยละ 90 
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