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บทที่ 1  
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ในอดีตที่ผานมาประเทศไทยไดนําทรัพยากรธรรมชาติไปใชในการพัฒนาประเทศ   โดยขาดการจัดการ
อยางมีระบบเปนผลใหทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว   โดยเฉพาะทรัพยากรดินซ่ึงเปน
ปจจัยพื้นฐานของการพัฒนาทั้งทางดานเกษตรกรรม    อุตสาหกรรมและกิจการบริการอื่นๆ การใช
ทรัพยากรธรรมชาติไปอยางฟุมเฟอย   โดยขาดการบริหารจัดการอยางเหมาะสมเปนเหตุใหมีการบุกรุกพื้นที่ปา
ไม ซ่ึงเปนการทําลายแหลงตนน้ําลําธารโดยตรงจนกอใหเกิดความไมสมดุลตามธรรมชาติ ซ่ึงสงผลใหเกิดภาวะ
น้ําทวม ภัยแลง หรือแผนดินถลมและยังสงผลใหเกิดปญหาการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ   ทั้งทรัพยากรดิน
และทรัพยากรน้ําอยางรุนแรง   อันกอใหเกิดผลเสียหายตอความเปนอยูของประชากรและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

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

1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 กําหนดเขตการใชที่ดินทางการเกษตร พรอมทั้งจัดทําแผนที่และรายงานเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการใชที่ดิน   เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ในตําบล 

 1.2.2 เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรระดับตําบล 

1.3 สถานที่ ระยะเวลา และผูดําเนินงาน 

 1.3.1 สถานที่ดําเนินงาน พื้นที่ตําบลชัยนาท   อําเภอเมืองชัยนาท   จังหวัดชัยนาท 

 1.3.2 ระยะเวลาดําเนินงาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 

 1.3.3 ผูดําเนินงาน  กลุมวางแผนการใชที่ดิน  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 
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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 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.5.1 เปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับตําบลอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน โดยคํานึงถึงแนวนโยบายของรัฐในระดับตางๆ 

 1.5.2 เขตการใชที่ดินระดับตําบล สามารถใชเปนฐานขอมูลในการพิจารณากําหนดเปาหมายการพัฒนา
ดานเกษตรกรรมระดับตําบล เพื่อเพิ่มผลผลิต และการใชทรัพยากรที่ดินอยางยั่งยืน 

เขตการใชที่ดินตําบลชัยนาท  อําเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท 



บทที่ 2  
สภาพทั่วไปของพื้นที่ 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ท่ีตั้ง 

 ตําบลชัยนาท ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท (รูปที่ 2-1) 

 อาณาเขต  

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลทาชัยและตําบลนางลือ อําเภอเมืองชัยนาท จังหวดัชัยนาท 
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จงัหวัดชยันาท 

 ทิศตะวนัออก ติดตอกับ แมน้ําเจาพระยา 
ทิศตะวนัตก ติดตอกับ ตําบลแพรกศรีราชา ตําบลเที่ยงแท อําเภอสรรคบุรี  
 จังหวดัชัยนาท 

 ตําบลชัยนาท มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 18,604 ไร หรือประมาณ 29.766 ตารางกิโลเมตร 
แบงเขตการปกครองออกเปน 9 หมูบานดังนี้ (กรมการปกครอง, 2550) 
 หมูที่  1 บานเที่ยงแท หมูที่  6 บานดอนตาไล 
 หมูที่  2 บานวังไผ หมูที่  7 บานวังไผ 
 หมูที่  3 บานทากะยาง หมูที่  8 บานปากคลองแพรก 
 หมูที่  4 บานดอนมะรุม หมูที่  9 บานเที่ยงธรรม 
 หมูที่  5 บานหนองตาดวง 

2.2 สภาพภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบลุม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของที่ราบลุมเจาพระยาหรือ
แองเจาพระยา เกิดจาการทับถมของตะกอนลําน้ํา พื้นที่มีความลาดเทเล็กนอย จากทิศตะวันออก
เฉียงใตไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีหวยกรด ซึ่งเปนลําน้ําที่เชื่อมตอมาจากคลองหนึ่งซาย 
มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานทางดานทิศเหนือของตําบลและเปนจุดเริ่มตนของแมน้ํานอยที่แยก
มาจากแมน้ําเจาพระยาไหลผานทางดานทิศตะวันตกของตําบล นอกจากนี้ยังมีระบบคูคลองสงน้ํา
ชลประทานครอบคลุมทั่วทั้งตําบล ความสูงของพื้นที่อยูระหวาง 17-21 เมตร เหนือระดับทะเลปาน
กลาง 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 
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2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดอยูในลักษณะ
ภูมิอากาศเขตรอนแบบรอนชื้นสลับแลง (Tropical wet-dry climate) ตามการจําแนกของ 
KOPPEN(KOPPEN’s classification)ในเขตนี้จะมีฤดูฝนและฤดูแลงแตกตางกันอยางชัดเจน ซ่ึงแบง
ได 3 ฤดู คือฤดูรอนเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยไดรับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต มีลักษณะอากาศรอนและอบอาว สวนฤดูฝนเริ่มประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยฤดูนี้จะเริ่มเมื่อมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซ่ึงเปนลมชื้น
พัดปกคลุมทําใหฝนตกแผกระจายตามรองมรสุมประกอบกับรองความกดอากาศต่ํา (depression) 
พาดผานจากทางทิศตะวันออกทําใหมีอากาศชุมชื้นและฝนตกชุกโดยทั่วไปโดยเฉพาะชวงปลาย
เดือนกันยายนและชวงตนเดือนตุลาคม สําหรับฤดูหนาวเริ่มประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึง
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ โดยไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงจะนําความ
หนาวเย็นมาสูประเทศไทย 

 จากสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาในรอบ 10 ป (พ.ศ.2542-2551) จังหวัดชัยนาท 
ไดนํามาใชพิจารณาเปนตัวแทนลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่ ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัด
ชัยนาท สามารถสรุปไดดังนี้ (ตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-2) 

 หมายเหตุ : เนื่องจากจังหวัดสิงหบุรีไมมีสถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 

2.3.1 ปริมาณน้ําฝน มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งป 1,021.35 มิลลิเมตร โดยเดือนกันยายนเปน
เดือนที่มีปริมาณน้ําฝนมากที่สุด คือ 235.71 มิลลิเมตร และปริมาณน้ําฝนนอยท่ีสุด 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 องศาเซลเซียส และมีคา
ความยาวนานของแสงแดดในหนึ่งวันมากที่สุด คือ 8.73 ช่ัวโมงตอวัน  

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

 2.3.4 การวิเคราะหชวงฤดูเพาะปลูก เปนการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาชวงเวลาที่เหมาะสมใน
การเพาะปลูก โดยใชขอมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ําฝนรายเดือนเฉลี่ย และคาศักยภาพการคายระเหยน้ํา
ของพืชรายเดือนเฉลี่ย (Evapotranspiration: ETo)ซ่ึงคํานวณโดยใชโปรแกรม Cropwat (Version 4.3)
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เมื่อนํามาสรางกราฟเพื่อหาชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยพิจารณาจากระยะเวลาชวง
ที่เสนน้ําฝนอยูเหนือเสน 0.5ETo ซ่ึงสามารถนํามาหาชวงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช ของตําบล
ชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไดดังนี้ 

  1) ชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จะอยูในชวงตั้งแตกลางเดือน
เมษายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ชวงระหวางกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคมเปนชวงที่มี
ปริมาณน้ําฝนมากเกินพอสําหรับฤดูการเพาะปลูก และหลังจากนั้นคือชวงที่สํารองน้ําไวเพาะปลูก
จะมีระยะเวลาประมาณ 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 
 สภาพสังคมและการรวมกลุมเกษตรกรตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท ไดจากการศึกษาขอมูล
ทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่เกี่ยวของ ไดแก รายงานสถิติจํานวนประชากรและบาน (กรมการ
ปกครอง) ผลการสํารวจขอมูลระดับหมูบาน (สํานักงานสถิติแหงชาติ) แผนพัฒนาการเกษตรตําบล 
(ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลชัยนาท)และแผนพัฒนาสามป  
(องคการบริหารสวนตําบลชัยนาท) เปนตนไดผลการศึกษาดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  ตําบลชัยนาท มีหมูบานที่อยูในเขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลชัยนาท  
จํานวน 9 หมูบาน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 8,175 คน เปนชาย 3,724 คนและเปนหญิง 4,451 คน จํานวน
บาน 2,265 หลังคาเรือน จํานวนประชากรเฉลี่ย 4 คนตอหลังคาเรือน (รายงานสถิติจํานวนประชากร
และบาน กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550) ความหนาแนน 274.69 คนตอตาราง
กิโลเมตร ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการทําบุญตามพระพุทธศาสนาใน
เดือนตางๆ ที่สืบสานตอเนื่องกันมา มีความเปนอยูแบบเครือญาติผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันใหความ
เคารพนับถือพระสงฆ ผูอาวุโสและผูนําชุมชน 

2.4.2 การรวมกลุมเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 สถาบันเกษตรกร มีการรวมกลุมเพื่อการประกอบอาชีพอยางเปนทางการและไม
เปนทางการในตําบลชัยนาท มีการรวมกลุมหลายรูปแบบ ไดแก กลุมชัยนาทเซรามิค กลุมตุกตาสบู   
กลุมผลิตภัณฑเซรามิค กลุมวังยาง กลุมจักรสานผักตบชวา 

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจของตําบลชัยนาท ไดจากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่
เกี่ยวของเชนเดียวกับหัวขอ 2.4 ไดผลการศึกษาดังนี้ 

 2.5.1 การประกอบอาชีพ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักคิดเปน
รอยละ 20.00 ของครัวเรือนทั้งหมดโดยมีพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ย 10.00 ไรตอครัวเรือนและมี
แรงงานภาคเกษตรเฉลี่ย 3 คนตอครัวเรือน อาชีพรองลงมาเปนการคาขาย รับจาง รับราชการและ
อ่ืนๆ การถือครองที่ดิน สวนใหญมีที่ดินทํากินเปนของตนเองและบางสวนเชาที่ดินทํากินเพิ่ม  

2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 

  พืช เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูก ไดแก ขาว พันธุขาวที่ปลูก ปทุมธานี1 สุพรรณบุรี1 
ออยโรงงาน สมโอขาวแตงกวา 
  - ผลผลิตขาวนาป ปการผลิต 2550/51 เฉล่ีย 930 กิโลกรัมตอไร 

เขตการใชที่ดินตําบลชัยนาท  อําเภอเมืองชัยนาท    จังหวัดชัยนาท 



 2-7 2-7 

  - ผลผลิตขาวนาปรัง ปการผลิต 2550/51 เฉล่ีย 852 กิโลกรัมตอไร 
- ผลผลิตออยโรงงาน ปการผลิต 2550/51 เฉล่ีย 9,060 กิโลกรัมตอไร 
- ผลผลิตสมโอ ปการผลิต 2550/51 เฉล่ีย 1,053 กิโลกรัมตอไร 

  ปศุสัตว จากขอมูลของปศุสัตวจังหวัดชัยนาท (ป 2551) มีเกษตรกรเลี ้ยงโคเนื ้อ
จํานวน 11 ราย โคเนื้อ 180 ตัว เกษตรกรเลี้ยงสุกร จํานวน 13 ราย สุกร 186 ตัว เกษตรกรเลี้ยงไก  
จํานวน 86 ราย ไก 64,157 ตัว เกษตรกรเลี้ยงเปด จํานวน 8 ราย เปด 265 ตัว 

  ประมง จากขอมูลของประมงจังหวัดชัยนาท (ป 2551) มีจํานวนเกษตรกรที่เพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา บอเล้ียง 90 บอ กระชัง 46 กระชัง พื้นที่ 78.67 ไร สัตวน้ําที่เพาะเลี้ยง ไดแก ปลานิล ปลา
ตะเพียน ปลาดุก ปลาทับทิม และอื่นๆ  

2.5.3 ตนทุนการผลิต 

 ขาวนาป  ตนทุนการผลิต 3,480 บาทตอไร  

 ขาวนาปรัง  ตนทุนการผลิต 3,480 บาทตอไร  

 ออยโรงงาน ตนทุนการผลิตป (1) 10,284 บาทตอไร 

    ตนทุนการผลิตป (2-3) 4,390 บาทตอไร  

 สมโอ   ตนทุนการผลิต 22,500 บาทตอไร  

2.5.4 การอุตสาหกรรม 

  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท รายงานวา พ.ศ. 2550 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท 2 และ 3 ตั้งอยูในตําบลทั้งส้ิน 13 โรง จําแนกไดดังนี้ โรงขนถายทราย 1 แหง โรงผลิตภัณฑ
คอนกรีต 1 แหง โรงดูดทราย 1 แหง โรงขนถายทราย 1 แหง โรงแปรรูปไม 1 แหง โรงทําเครื่อง
เรือนจากไม 1 แหง โรงผลิตเครื่องกระเบื้องเคลือบ 1 แหง โรงทําผลิตภัณฑคอนกรีต 1 แหง โรง
ซอมประกอบชิ้นสวนเครื่องมือ เกี่ยวกับกสิกรรม 1 แหง โรงแบงบรรจุกาชหุงตม 1 แหง โรง
ซอมแซมยานที ่ขับเคลื ่อนยนตหรือสวนประกอบของยาน  1 แหง  โรงซอมและเคาะพนสี
รถยนต 1 แหง  

2.5.5 รายได รายจายและแหลงสินเชื่อ 

 รายได จากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ป 2550-2554 (จปฐ.) โดยเฉลี่ยรอยละ 99.30 
ของครัวเรือนทั้งหมด มีคนในครัวเรือนมีรายไดเฉล่ียไมต่ํากวา 23,000 บาทตอคนตอป  

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

2.5.6 โครงสรางพื้นฐาน 

1) สาธารณูปโภค ไดแก  

(1) ไฟฟา มีไฟฟาทุกหมูบาน 

(2) ประปา มปีระปาทุกหมูบาน 8 แหง 

(3) การโทรคมนาคม มีโทรศัพทสาธารณะ 9 แหง ( 18 ตู)  

  2) สถานบริการสาธารณะและสถานที่ราชการ ไดแก โรงเรียนประถมศึกษา 3 แหง 
วัด 5 แหง สถานีอนามัยประจําตําบล 1 แหง ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 3 แหงและที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล 1 แหง เปนตน 
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บทที่ 3 

สถานภาพทรัพยากร 

 

3.1 ทรัพยากรที่ดินและการใชที่ดิน 

 3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปจจุบัน 

  จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปจจุบันที่ใชในการเกษตรของ

ตําบลชัยนาท  อําเภอเมืองชัยนาท   จังหวัดชัยนาท   อาศัยจากการรายงานสํารวจดินเพื่อการเกษตร

แบบคอนขางละเอียด   มาตราสวน 1:25,000 ของจังหวัดชัยนาท   โดยสํานักสํารวจดินและวาง

แผนการใชที่ดิน   จัดทําลักษณะและสมบัติทางกายภาพและเคมีที่สําคัญเชน   เนื้อดิน   การระบาย

น้ําของดิน   ปฏิกิริยาดิน   เปนตน   เพื่อแสดงใหเห็นคุณภาพที่ดินและนําไปใชในการจัดความ

เหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจตอไป   พบวาดินที่นํามาใชสําหรับเกษตรกรรมมีพื้นที่

รวมกันประมาณ  12,689 ไรหรือรอยละ 68.20 ของพื้นที่   ดังแสดงในรูปที่ 3.1 และตารางที่ 3.1 ซ่ึง

สามารถบรรยายพอสังเขปไดดังนี้ 

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

เขตชลประทาน) 7 และ 7I (เขตชลประทาน) มีเนื้อท่ี 16,695 ไร หรือรอยละ 89.74 ของพื้นที่ตําบล

ชัยนาท   เปนกลุมดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา   ในบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพา   

เปนพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ   มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน   เปนกลุมดินลึกที่มีการระบายน้ํา

เลวถึงคอนขางเลว   มีเนื้อดินเปนดินเหนียว   ดินบนมีสีดําหรือสีเทา   ดินลางมีสีเทาน้ําตาลหรือสี

น้ําตาลออน   มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง   อาจพบกอนปูนหรือกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและ

แมงกานีสในชั้นดินลาง   ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง

เปนกรดเล็กนอย คาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5 ปจจุบันพื้นที่บริเวณนี้สวนใหญใชทํานา 

  ปญหาการใชประโยชนท่ีดิน   ปกติไมคอยมีปญหาในการใชประโยชนที่ดิน  
สําหรับการปลูกขาว   แตถาเปนที่ลุมต่ํา   อาจประสบปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝนหรือชวงน้ําไหลบา  
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 แนวทางการจัดการ 

   การปลูกขาว   ควรเลือกชวงเวลาปลูกที่เหมาะสม   เพื่อปองกันความ
เสียหายจากน้ําทวมขังเมื่อมีฝนตกมาก   การไถพรวนดินควรกระทําเมื่อดินมีความชื้นที่เหมาะสม
และที่ระดับความลึกแตกตางกันในแตละป   เพื่อปองกันการเกิดชั้นดินดานใตช้ันไถพรวน 
ปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุเชน   ไถกลบตอซัง   พืชปุยสด   การใสปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ
ปุยเคมี เพื่อชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและผลผลิต   หากเกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูก
ขาวในระบบเกษตรอินทรียไดจะทําใหไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในพื้นที่ชลประทานควรมีการวาง
แผนการปลูกพืชใหสอดคลองกับน้ําชลประทานโดยเฉพาะในฤดูแลงที่มักประสบปญหาน้ําไม
เพียงพอแกการทํานา เกษตรกรควรเตรียมทางเลือกอื่นเชน   ปลูกพืชไรที่ใชน้ํานอย   เปนตน  

 การปลูกไมผล   เตรียมแปลงปลูกโดยการขุดดินใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร รองคูน้ํา กวาง 
1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร   และมีคันดินอัดแนนลอมรอบเพื่อปองกันน้ําทวม   เตรียมหลุมปลูก
ขนาด 50×50×50 ซม. พรอมรองกนหลุมดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมี   ควรมีการพัฒนา
ระบบการใหน้ําแปลงปลูกพืช 

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

ชลประทาน)) มีเนื้อที่ 1,048ไร หรือรอยละ 5.63 ของพื้นที่ตําบลชัยนาท   เปนกลุมดินที่เกิดจากวัตถุ

ตนกําเนิดดินพวกตะกอนน้ํา   บริเวณพื้นที่ที่ราบเรียบ   มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน   เปนกลุมดินลึกที่มี

การระบายน้ําคอนขางเลวถึงดีปานกลาง   เนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดิน

รวน   ดินลางเปนดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีเทาหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง

หรือสีเหลืองปนน้ําตาล   ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ําถึงปานกลาง   ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดถึงเปนดางปานกลาง   มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-8.0 ปจจุบันพื้นที่

บริเวณนี้สวนใหญใชทํานา   บริเวณที่มีแหลงน้ําสามารถปลูกผักและถั่วตางๆ   ในฤดูแลง 

  ปญหาการใชประโยชนท่ีดิน   ไมคอยมีขอจํากัด   แตถานํามาใชทํานาดินอาจขาด
แคลนน้ําไดในชวงแลงเนื่องจากดินทรายมีความสามารถในการอุมน้ําต่ํา 

  แนวทางการจัดการ  

   การปลูกขาว   ควรเลือกระยะเวลาเพาะปลูกใหเหมาะสมกับฤดูกาล   เพิ่ม
ความรวนซุยและความสามารถในการอุมน้ําของดินดวยอินทรียวัตถุเชน   การไถกลบตอซัง   พืชปุย
สด   ปุยหมัก   ปุยคอกรวมกับปุยเคมี   มีระบบการใหน้ําไวใชในชวงที่ขาวขาดน้ําหรือทํานาครั้งที่ 2 
หรือใชปลูกพืชไรหรือพืชผักที่ใชน้ํานอย   ในปที่แลงน้ําชลประทานไมเพียงพอตอการทํานา 
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   การปลูกพืชไร พืชผักหรือไมผล   เตรียมแปลงปลูก   โดยการขุดดินใหมี
สันรองกวาง 6-8 เมตร รองกวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร   และมีคันดินอัดแนนลอมรอบหรือ
ทํารองแบบเตี้ย   เพื่อใชปลูกพืชผักหรือพืชไร   เพื่อปองกันน้ําแชขังในฤดูฝนปรับปรุงดินดวย
อินทรียวัตถุ   โดยใชพืชปุยสด   ปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีและควรพัฒนาระบบการใหน้ํา
ในแปลงปลูก   สําหรับการปลูกไมผลควรเตรียมหลุมปลูกขนาด 30×30×30 ซม.   พรอมปรับปรุง
หลุมปลูกดวยอินทรียวัตถุ   ปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคม ี

3  
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เนื้อดิน pH เนื้อที่ 

หนวยที่ดิน 
บน ลาง 

การระบาย

น้ํา 

ระดับความ

อุดม

สมบูรณ 

ระดับ 

CEC 

ระดับ  

% BS 

ความลึก 

(ซม.) บน ลาง 

%ความ

ลาดชัน 

สภาพ

พื้นที่ ไร รอยละ 

4I ดินเหนียว ดินเหนียว เลว ปานกลาง 
ปาน

กลาง 
สูง >150 

5.5-

6.5 

5.5-

6.5 
 0-2 

คอนขาง

ราบเรียบ  
16,695 89.74 

21I 
ดินรวนปนทราย หรือ   

ดินทรายปนดินรวน 

ดินรวน ดินรวนปน

ดินเหนียว ดินรวน

เหนียวปนทราย

หรือดินทรายปน   

ดินรวน 

ดีปานกลาง-

คอนขางเลว 
ปานกลาง 

ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 
>150 

5.5-

8.0 

5.5-

8.0 
0-2 

คอนขาง

ราบเรียบ  
1,048 5.63 

W (แหลงน้ําน้ํา) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 861 4.63 

รวม 18,604 100.00 
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ที่มา : สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 

 3-5 
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3.2 ทรัพยากรน้ํา 
 3.2.1 แหลงน้ําธรรมชาติ 

แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก แมน้ํานอย บึงออ บึงสวดมนต และหนองหวาย 

 3.2.2 แหลงน้ําท่ีสรางขึ้น 

  พื้นที่ของตําบลชัยนาทอยูในเขตชลประทานของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
บรมธาตุ   ซ่ึงเกษตรกรสามารถใชประโยชนทางการเกษตรไดตลอดป นอกจากนี้ยังมีฝาย บอน้ําตื้น   
บอโยกและระบบประปาหมูบานเพื่อใชประโยชนในการอุปโภคบริโภค 

3.3 ทรัพยากรปาไม 

 จากขอมูลแผนที่เขตปาไมถาวรของกรมพัฒนาที่ดินและแผนที่เขตปาสงวนแหงชาติของ
กรมปาไม เพื่อแสดงพื้นที่ปาไมตามกฎหมาย พบวา ตําบลชัยนาท ไมมีพื้นที่ปาไมตามกฎหมายและ
จากขอมูลแผนที่การใชที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินป 2550 พบวา ตําบลชัยนาท มีสภาพการใชที่ดิน
เปนปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟูจํานวน 136 ไรหรือรอยละ 0.73 ของพื้นที่ตําบล อยูทางดานทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของตําบล 

หมายเหตุ : การวิเคราะหแผนที่มาตรสวน 1: 50,000 โดยวิธีซอนทับดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

3.4 สภาพการใชที่ดิน  

 จากการสํารวจการใชประโยชนที่ดินของตําบลทาชัย  อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

ในป พ.ศ. 2552   โดยสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1 สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน

พบวา   ตําบลชัยนาท   มีเนื้อที่ทั้งหมด 18,604 ไร   มีการใชประโยชนที่ดินจําแนกเปน 4 ประเภท   

โดยเปนพื้นที่ประเภทเกษตรกรรมสูงเปนอันดับหนึ่ง   โดยมีเนื้อที่ 12,689 ไร หรือรอยละ 68.20 

ของพื้นที่ตําบล   สวนมากเปนพื้นที่นาถึง 12,459 ไร รองลงมาคือ   พื้นที่ประเภทชุมชนและ

ส่ิงกอสราง   มีเนื้อที่  4,457 ไร   หรือรอยละ 23.96 ของพื้นที่ทั้งหมด สวนใหญเปนหมูบาน   พื้นที่

ประเภทแหลงน้ํา   เนื้อที่ 1,322 ไรหรือรอยละ  7.11 ของพื้นที่   และพื้นที่ปาไม   จัดอยูในอันดับ

สุดทาย   มีเนื้อที่ 136 ไร หรือรอยละ 0.73 ของพื้นที่   ซ่ึงทั้งหมดเปนพื้นที่ปาฟนฟู   สรุปไดตามรูป

ที่ 3-2 
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- หมูบาน 

- หมูบาน/ไมผลผสม 

- ถนน 

3,597 

459 

232 

19.33 

2.47 

1.25 

- โรงงานอุตสาหกรรม 

- หมูบาน/ไมยืนตนผสม 

152 

17 

0.82 

0.09 

3. พื้นท่ีแหลงน้ํา 1,322 7.11 

- แมน้ําลําคลอง 

- คลองชลประทาน 

- หนอง บึง ทะเลสาบ 

666 

424 

232 

3.58 

2.28 

1.25 

4.  พื้นท่ีปาไม 136 0.73 

- ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู  136 0.73 

รวม 18,604 100.00 

เนื้อท่ี ประเภทการใชท่ีดิน 
ไร รอยละ 

1. พื้นที่เกษตรกรรม 12,689 68.20 

- นา 

- ไมยืนตนผสม 

- ไมผลผสม 

12,459 

166 

64 

66.97 

0.89 

0.34 

2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 4,457 23.96 

 

ตารางที่ 3-2  สภาพการใชท่ีดินตามประเภทตางๆในปจจุบันของ ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท   

สามารถสรุปสภาพการใชท่ีดินตามประเภทตางๆในปจจุบันของ ตําบลชัยนาท  ไดดังนี้ 

                                 รูปท่ี 3-2 สัดสวนการใชประโยชนท่ีดินตําบลชัยนาท 

3  3-7 

 



ใชที่ดินตําบลชัยนาท                                                                               อําเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท 

 

เขตการ

3-8 3-8 



สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 

บทที่ 4 

การประเมินคุณภาพที่ดิน 

การประเมินคุณภาพที่ดิน 

 การประเมินคุณภาพที่ดิน เปนการประเมินความเหมาะสมของที่ดินที่ไดจําแนกไวในแตละ
ชุดดินกับประเภทการใชประโยชนที่ดิน โดยพิจารณาจากสมบัติของดินดานกายภาพและเคมี 
สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดลอมที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งความยาก
งายในการใชประโยชนที่ดินในการปลูกพืชหรือประเภทการใชประโยชนที่ดิน 

4.1 ประเภทการใชประโยชนที่ดิน 

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

ตารางที่ 4-1 ประเภทการใชประโยชนท่ีดินตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

ประเภท ชนิดพืช พันธุ ผลผลิตเฉล่ีย 
(กิโลกรัมตอไร) 

การใชประโยชนท่ีดินหลัก 

 
 

ขาวเจา 
- นาป 
- นาปรัง 
 

 
(ปทุมธานี1 
สุพรรณบุรี1) 
  

 
930 
852 

 
การใชประโยชนท่ีดินทางเลือก 

 
ขาวโพด 
ออย 
 
 
 
หญาเลี้ยงสัตว 
พริก 
ถั่วเขียว 
มะมวง 

CPK 888 
K 84-69 
K 84-200 
K 92-80 
อูทอง 4 

4,900-6340 
7,916-9,057 
7,739-8,353 
7,219-8,724 
7,409-8,008 

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 ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

หนวย 
แผน
ท่ีดิน 

 ขา
ว 

ขา
วโ
พด

 

ออ
ย 

มัน
สํา
ปะ

หล
ัง 

พร
ิก 

ถั่ว
เข
ียว

 

มะ
มว

ง 

ทุง
หญ

าเล
ี้ยง
สัต

ว 

พื้น
ที่ 

(ไร
) 

รอ
ยล
ะ 

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 ตําบลชัยนาท 

                      อําเภอชัยนาท 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  

           ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท 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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เขตการใชที่ดินตําบลชัยนาท  อําเภอเมืองชัยนาท   จังหวัดชัยนาท 

ตารางที่ 4-5  ชั้นความเหมาะสมเล็กนอย (S3) ของท่ีดินแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดิน    

         ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท 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 - 

 



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
เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวในเขตชลประทานสภาพดินที่ใชทําการเกษตรในปจจุบันสวนใหญเปน
ดินเหนียวปนทรายหากสภาพดินเสื่อมโทรมเกษตรกรตัวอยางสวนใหญมีวิธีแกไขปญหาดวยการใส
ปุยชีวภาพ ไมเผาเศษหรือซากพืชและใสปุยหมักหรือปุยคอก ในดานแหลงน้ําที่ใชในการทํา
การเกษตรเกษตรกรตัวอยางสวนใหญจะใชน้ําจากแมน้ําและชลประทานเปนหลักโดยในบางพื้นที่
จะใชน้ําจากบอบาดาล บอ สระ เกี่ยวกับปญหาภัยแลงหรือขาดแคลนน้ําในพื้นที่การเกษตร 
เกษตรกรตัวอยางรอยละ 80.00 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดไมประสบปญหา  สวนปญหาน้ําทวม
มีเกษตรกรตัวอยาง 70.00 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดไมประสบปญหา มีเกษตรกรตัวอยาง 30.00 
ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดที่ประสบปญหาโดยสวนใหญจะประสบปญหาน้ําทวม 1-2 ปตอครั้ง 
ในดานความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดพืชท่ีปลูกอยูเดิมเปนพืชอุตสาหกรรมเชน ออยโรงงาน 
มันสําปะหลัง ยางพารา ยูคาลิปตัส ไมผลหรือสบูดํา เกษตรกรตัวอยางสวนใหญไมตองการ
เปลี่ยนแปลงหรือรอยละ 60.00 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดโดยใหเหตุผลวาพืชที่ปลูกไมตองใช
เงินทุนมาก ใชแรงงานนอยและราคาผลผลิตดี ในดานความสนใจตอพืชชนิดใหมหรือพันธุใหมหรือ
เทคโนโลยีใหมเกษตรกรตัวอยางรอยละ 60.00 มีความสนใจและมีความสนใจในการทําเกษตรอินทรีย
ซ่ึงสวนใหญจะสนใจการทําเกษตรอินทรียแบบใชสารเคมีระดับปลอดภัยและไมใชสารเคมีและ
ปจจุบันการทําเกษตรอินทรียในตําบลเริ่มแพรหลายมากขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรตัวอยางรอยละ 
90.00 ยังมีความสนใจในการทําการเกษตรแบบพอเพียงเกี่ยวกับการรวมกลุมกันผลิตหรือขาย
ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรตัวอยางรอยละ 50.00 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดมีการรวมกลุมกัน
ผลิตหรือขายผลผลิตซ่ึงทําใหมีอํานาจในการตอรองราคาสินคา สําหรับแนวทางในการเพิ่มผลผลิต

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 
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ทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอยางรอยละ 80.00 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดที่ทราบแนวทางในการ
เพิ่มผลผลิตโดยสวนใหญจะใชวิธีการใสปุยเคมี ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพและวัสดุตางๆ เพื่อปรับปรุง
บํารุงดิน การเขารับการฝกอบรมหาความรูเพิ่มและปลูกพืชหมุนเวียน ในดานการเลี้ยงสัตวเพื่อ
การคามีเกษตรกรตัวอยางรอยละ 30.00 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดที่เล้ียงสัตวเพื่อการคาไดแก 
สัตวปก ปลาและสุกร 

 ในดานการไดรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน พบวาเกษตรกรตัวอยางรอยละ 40.00 เคยไดรับ
บริการจากกรมพัฒนาที ่ดินโดยประเภทบริการที ่ไดรับไดแก สารเรง(พด .ตางๆ)คําแนะนํา
วิธีการปรับปรุงบํารุงดิน เขารับการฝกอบรมและไถกลบตอซัง เกษตรกรตัวอยางเกือบทั้งหมด
ตองการความชวยเหลือดานการพัฒนาแหลงน้ําโดยเฉพาะขุดลอกแหลงน้าํและบอหรือสระน้าํในไรนา 
ในดานความยินดีที่จะปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่การเกษตรบางสวนเกษตรกร
ตัวอยางสวนใหญยินดีที่จะทําตามหรือรอยละ 70.00 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด เกษตรกร
ตัวอยางรอยละ 70.00 เคยรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑปรับปรุงบํารุงดินของกรมพฒันาทีด่นิและรอยละ 
70.00 เคยทดลองใชผลิตภัณฑโดยไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่เกษตรตําบลหรืออําเภอ เจาหนาที่
กรมพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสา สําหรับผลิตภัณฑของกรมพัฒนาที่ดินที่ใชในการปรบัปรงุบาํรุงดนิ
ที่เกษตรกรตัวอยางตองการมากที่สุดไดแก สารเรงพด.7 ใชผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืช สารเรง
พด.2 ใชผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพ สารเรงพด.1 ใชทําปุยหมัก สารเรงพด.4 ใชสารปรับปรุงบํารุงดิน    
ดังตารางที่  5-1 

ตารางที่ 5-1    ทัศนคติของเกษตรกรดานการใชและพัฒนาที่ดิน  ตําบลชัยนาท  อําเภอเมืองชัยนาท 

                       จังหวัดชัยนาท  

รายการ รอยละ 

• พืชหลักที่เกษตรกรปลูก  
 ขาว 100.00 

 เขตชลประทาน 100.00 
 ไมผล 50.00 

• สภาพดินที่เกษตรกรปลูกพืชหลัก  

ดินไมมีปญหา  

 ดินเหนียวปนทราย 50.00 

 ดินรวนปนทราย 40.00 

 ดินรวน 30.00 

 ดินเหนียว 30.00 

ดินมีปญหา  

 ดินมีกรวดหินปะปน 10.00 

เขตการใชที่ดินตําบลชัยนาท  อําเภอเมืองชัยนาท   จังหวัดชัยนาท 
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ตารางที่ 5-1 (ตอ)  

รายการ รอยละ 

• วิธีแกไขดินเสื่อมโทรมของเกษตรกร  

ใสวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน  

 ใสปุยชีวภาพ 70.00 

 ใสปุยหมัก/ปุยคอก 60.00 

 ใสสารปรับปรุงดิน เชน ปูนมารล ปูนไดโลไมท 50.00 

 ใชปุยพืชสด เชน โสน ถั่วตางๆ 40.00 

 ใสปุยเคมี 10.00 

ใชวิธีทางพืช  

 ไมเผาเศษ/ซากพืช 70.00 

 ปลูกพืชหมุนเวียน 50.00 

วิธีการอื่นๆ  

 ไถพรวนหลายครั้ง 20.00 

 ใชวัสดุคลุมดิน 20.00 

 สรางคันดิน/คันนา 20.00 

• แหลงน้ําที่เกษตรกรใชในการทําการเกษตร  

แหลงน้ําธรรมชาติ  

 แมน้ํา 70.00 

 น้ําฝน 30.00 

แหลงน้ําที่สรางขึ้น  

 น้ําจากโครงการชลประทาน 60.00 

 บอบาดาล บอ สระ  เหมือง/ฝาย/ฝายน้ําลน 60.00 

• พ้ืนที่ทําการเกษตรของเกษตรกรประสบปญหาภัยแลง/ขาดแคลนน้ําที่ทําใหพืชที่ปลูก  

ไมมี 80.00 

 มี 20.00 

• ชวงระยะเวลาที่เกิดปญหาภัยแลง/ขาดแคลนน้ํา  

1-2 ปตอครั้ง 100.00 

• พ้ืนที่ทําการเกษตรของเกษตรกรประสบปญหาน้ําทวมที่ทําใหพืชที่ปลูกเสียหาย  

ไมมี 70.00 

 มี 30.00 

• ชวงระยะเวลาการเกิดปญหาน้ําทวมพื้นที่ทําการเกษตร  

1-2 ปตอครั้ง 66.67 

ทุกป 33.33 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาที่ดิน 
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ตารางที่ 5-1 (ตอ)  

รายการ รอยละ 

• เกษตรกรตองการเปลี่ยนจากพืชที่ปลูกอยูเดิมเปนพืชอุตสาหกรรม  

ไมตองการ 60.00 

 ตองการ 40.00 

• พืชที่เกษตรกรตองการปลูกทดแทนพืชเดิม  

ยางพารา 25.00 

ยูคาลิปตัส 25.00 

สบูดํา 25.00 

ไมผล 25.00 

• เกษตรกรตองการเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกเปนพืชชนิดใหม เพราะพืชชนิดใหม  

 ลงทุนนอย/ตนทุนตํ่า 100.00 

 ราคาผลผลิตเปนที่นาพอใจ 50.00 

 ใชน้ํานอย/ไมมีปญหาขาดแคลนน้ํา 50.00 

 ไดรับผลผลิตเร็ว 50.00 

 ไมมีศัตรูพืชรบกวน 50.00 

 ปลูกตามเพื่อนบาน 50.00 

 มีตลาดรองรับ/เปนที่ตองการของตลาด 50.00 

 เปนพืชที่ทางราชการสงเสริม 25.00 

• เกษตรกรไมตองการเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกเพราะพืชเดิม  

 ไมตองใชเงินทุนมาก 66.67 

 ใชแรงงานนอย 50.00 

 ราคาผลผลิตดี 33.33 

 ใชน้ํานอย/ไมมีปญหาขาดแคลนน้ํา 33.33 

 มีตลาดรองรับ/เปนที่ตองการของตลาด 33.33 

 ปลูกและดูแลรักษางาย 33.33 

 ไดรับผลผลิตเร็ว 33.33 

• ความสนใจของเกษตรกร เมื่อมีผูมาแนะนําสงเสริมพืชชนิดใหมหรือพันธุใหมหรือ  

 สนใจ 60.00 

 ไมแนใจ 30.00 

ไมสนใจ 10.00 

• แนวทางของเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตพืช  

ทราบ 80.00 

ไมทราบ 20.00 

เขตการใชที่ดินตําบลชัยนาท  อําเภอเมืองชัยนาท   จังหวัดชัยนาท 
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ตารางที่ 5-1 (ตอ)  

รายการ รอยละ 
 ใสปุยเคมี ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และวัสดุตางๆ เพื่อปรับปรุงบํารุง 75.00 

 เขารับการฝกอบรม/หาความรูเพิ่ม 62.50 

 ปลูกพืชหมุนเวียน 37.50 

 เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก 12.50 

• ความสนใจของเกษตรกรในการทําการเกษตรอินทรีย  

สนใจ 100.00 

• ชนิดของเกษตรอินทรียที่เกษตรกรสนใจ  

ไมใชสารเคมี 50.00 

 ใชสารเคมีระดับปลอดภัย 50.00 

• การทําการเกษตรอินทรียในหมูบาน/ตําบล  

 มี 60.00 

ไมมี 40.00 

• ความสนใจของเกษตรกรที่จะทําการเกษตรแบบพอเพียง  

 สนใจ 90.00 

 ไมแนใจ 10.00 

• การรวมกลุมกันผลิตหรือจําหนายผลผลิตทางการเกษตรในหมูบาน  

ไมมี 50.00 

 มี 50.00 

• เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตวไวเพื่อจําหนายเปนรายได  

 ไมเลี้ยง 70.00 

  เลี้ยง 30.00 

• ชนิดของสัตวที่เลี้ยง  

ปลา 100.00 

สัตวปก 100.00 

สุกร 66.67 

โคเนื้อ 33.33 

• บริการจากกรมพัฒนาที่ดินที่เกษตรกรในหมูบาน/ตําบล เคยไดรับ  

ไมมี 60.00 

มี 40.00 

• ชนิดของบริการที่ไดรับจากกรมพัฒนาที่ดิน  

 ผลิตภัณฑปรับปรุงบํารุงดิน(สารเรง พด. ตางๆ) 100.00 

 คําแนะนําวิธีการปรับปรุงบํารุงดิน 100.00 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาที่ดิน 
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ตารางที่ 5-1 (ตอ)  

รายการ รอยละ 

 เขารับการฝกอบรม/ดูงาน 75.00 

 ไถกลบตอซัง 75.00 

 ปุยหมัก 50.00 

 เมล็ดพันธพืชปุยสด 50.00 

 ปรับพื้นที่เพาะปลูกใหสม่ําเสมอ 50.00 

 คําแนะนํา/ความชวยเหลือจากหมอดินอาสา 50.00 

• การพัฒนาแหลงน้ําในหมูบาน เกษตรกรคิดวากรมพัฒนาที่ดินควรสนับสนุน/  

สนับสนุน/ชวยเหลือ 90.00 

ไมตองสนับสนุน 10.00 

• ประเภทแหลงน้ําที่เกษตรกรตองการใหกรมพัฒนาที่ดินชวยเหลือ ไดแก  

 ขุดลอกแหลงน้ํา  77.78 

บอ สระในไรนา 33.33 

 วางทอ/คลอง/ระบบสงน้ํา 33.33 

• ความเต็มใจของเกษตรกรที่จะปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันรักษาหนาดินและอนุรักษน้ํา  

 ยินดี 70.00 

 ไมยินดี 20.00 

 ไมแนใจ 10.00 

• เหตุผลที่เกษตรกรไมยินดีปลูกหญาแฝก  

พ้ืนที่ราบไมลาดชันจึงไมมีปญหาดินถูกชะลางพังทลาย 100.00 

เสียพ้ืนที่ทําการเกษตร/ทําใหพ้ืนที่รก 50.00 

ไมทราบประโยชนของหญาแฝก 50.00 

• เกษตรกรเคยรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑปรับปรุงบํารุงดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน  

 เคย 70.00 

 ไมเคย 30.00 

เกษตรกรที่ทราบขอมูลผลิตภัณฑของกรมพัฒนาที่ดินเคยทดลองใช 71.43 
เกษตรกรที่ทราบขอมูลผลิตภัณฑของกรมพัฒนาที่ดินไมเคยทดลอง 28.57 

• บุคคล/สื่อที่แนะนําใหเกษตรกรใชผลิตภัณฑของกรมพัฒนาที่ดิน  

 เจาหนาที่เกษตรอําเภอ/ตําบล และ/หรือเจาหนาที่จากหนวยงานอื่น 100.00 

 เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน 80.00 

 หมอดินหมูบาน/ตําบล 60.00 

 สื่อตางๆ 40.00 
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ตารางที่ 5-1 (ตอ)  

รายการ รอยละ 

• ชนิดผลิตภัณฑบํารุงดินของกรมพัฒนาที่ดินที่เกษตรกรตองการใช  

 สารเรง พด.7 ใชผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืช 80.00 

 สารเรง พด.2 ใชทําปุยอินทรียน้ํา 70.00 

 สารเรง พด.1 ใชทําปุยหมัก 60.00 

 สารปรับปรุงบํารุงดิน พด.4 ใชปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร 50.00 

 เมล็ดพันธุพืชปุยสด 40.00 

 สารเรง พด.3 ใชผลิตเชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืช 40.00 
 สารเรง พด.6 ใชหมักเศษอาหารเหลือทิ้ง/ดักกลิ่นเหม็นในคอกสัตวและบําบัดน้ํา 40.00 

 สารเรง พด.5 ใชผลิตสารกําจัดวัชพืช/หญาตางๆ 30.00 

 สารเรง พด.8 เช้ือจุลินทรียละลายฟอสฟอรัสในดิน 30.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ , 2551  

5.2 ปญหาและความตองการของเกษตรกร 

 5.2.1 ปญหาในการประกอบอาชีพดานการเกษตรกรและการครองชีพ 
  จากการสํารวจขอมูลเกษตรกรตัวอยาง พบวาเกษตรกรในตําบลประสบปญหาที่สําคัญ
สองประการไดแก ปญหาในการประกอบอาชีพดานการเกษตรและดานการครองชีพซ่ึงปญหาดาน
การเกษตรมีเกษตรกรตัวอยางที่ประสบปญหารอยละ 100.00 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด โดย
ปญหาที่สําคัญที่เกษตรกรตัวอยางประสบเปนอันดับหนึ่งไดแก ปญหาราคาผลผลิตตกต่ําและ
ตนทุนการผลิต ซ่ึงมีสัดสวนเทากันคิดเปนรอยละ 80.00 ของจํานวนเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด 
รองลงมาไดแก ปจจัยการผลิตราคาสูง ปญหาศัตรูพืชรบกวนและวัชพืชมากคิดเปนรอยละ 50.00 
50.00 และ40.00 ตามลําดับ ที่เหลือเปนปญหาอื่นๆ ที่แตกตางกันไป สวนปญหาดานการครองชีพ
และดานอื่นๆมีเกษตรกรตัวอยางประสบปญหารอยละ 90.00 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดโดย
ปญหาที่สําคัญที่เกษตรกรตัวอยางประสบเปนอันดับหนึ่งไดแก รายไดนอยกวารายจายคิดเปนรอยละ 
77.78 ของเกษตรกรตัวอยางที่ประสบปญหาดานการครองชีพและดานอื่น  ๆรองลงมาไดแก คาครองชีพสูง 
ปญหาไมมีอาชีพเสริมและมีหนี้สินคิดเปนรอยละ 55.56 44.44  และ 33.33   ดังตารางที่ 5-2 

5.2.2 ความตองการความชวยเหลือและสงเสริมจากทางราชการ 

  จากการสํารวจขอมูลเกษตรกรตัวอยาง พบวามีเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดตองการความ
ชวยเหลือจากทางราชการรอยละ 100.00 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดซึ่งความตองการความ
ชวยเหลือที่เกษตรกรตัวอยางตองการเปนอันดับหนึ่งไดแก ตองการใหประกันราคาผลผลิตคิดเปน
รอยละ 90.00 ของเกษตรกรตัวอยางที่ตองการความชวยเหลือ รองลงมาไดแก จัดหาปจจัยการผลิต

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาที่ดิน 
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เชน ปุย ยา ในราคายุติธรรม จัดอบรมใหความรูดานการเกษตรอยางตอเนื่องและปลดลดหนี้ให
เกษตรกรคิดเปนรอยละ 80.00 70.00 และ 60.00 ที่เหลือเปนความตองการที่แตกตางกันไป     
ดังตารางที่ 5-2 

ตารางที่ 5-2    ปญหาและความตองการของเกษตรกร  ตําบลชัยนาท  อําเภอเมืองชัยนาท   

                       จังหวัดชัยนาท  

รายการ รอยละ 

• ปญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร  

มี 100.00 

• ถามีปญหาดานการประกอบอาชีพไดแก  

ราคาผลผลิตตกต่ํา 80.00 

ตนทุนการผลิตสูง 80.00 

ปจจัยการผลิตราคาสูง 60.00 

ศัตรูพืชรบกวน 50.00 

ผูรับซื้อ/พอคาเอาเปรียบ 40.00 

วัชพืชมาก 40.00 

ปริมาณผลผลิตต่ํา 30.00 

ที่ดินไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ 30.00 

ขาดแคลนพันธุคุณภาพดี 30.00 

ไมมีตลาดรับซื้อในหมูบาน/แหลงรับซื้อผลผลิตอยูไกล 30.00 

ไมมีที่ดินเปนของตนเอง 20.00 

ขาดแคลนเงินทุน 20.00 

ขาดแคลนแรงงาน 10.00 

ประสบภัยธรรมชาติ 10.00 

ขาดแคลนน้ํา/แหลงน้ํา 10.00 

ขาดแคลนอุปกรณ/เครื่องมือทําการเกษตร 10.00 

• ปญหาดานการครองชีพและดานอื่นๆ  

 มี 90.00 

ไมมี 10.00 

• ถามีปญหาดานการครองชีพฯ ไดแก  

รายไดนอยกวารายจาย 77.78 

คาครองชีพสูง 55.56 

ไมมีอาชีพเสริม 44.44 

ไมมีงานทํา 33.33 

เขตการใชที่ดินตําบลชัยนาท  อําเภอเมืองชัยนาท   จังหวัดชัยนาท 
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ตารางที่ 5-2 (ตอ)  

รายการ รอยละ 

วางงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 33.33 

ไมมีไฟฟา/ไฟฟาหมูบานไมทั่วถึง 33.33 

การคมนาคมไมสะดวก 33.33 

มีหนี้สิน/หนี้สินเพิ่ม 33.33 

น้ําทวม 22.22 

• ความตองการใหทางราชการเขามาสงเสริมหรือชวยเหลือ  

 ตองการ 100.00 

• ถาควรเขามาชวยเหลือ/สงเสริมไดแก  

ดานการประกอบอาชีพการเกษตร  

ประกันราคาผลผลิต/พยุงราคาผลผลิต 90.00 

จัดหาปจจัยการผลิต เชน ปุย ยา ในราคายุติธรรม 80.00 

จัดอบรมใหความรูดานการเกษตรอยางตอเนื่อง 70.00 

ปลด/ลดหนี้ใหเกษตรกร 60.00 

สงเสริมและแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงดิน 50.00 

สงเสริมและแนะนําเกี่ยวกับการอนุรักษดินและน้ํา 40.00 

จัดหา/สรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 40.00 

ปรับพื้นที่ไร/นา ใหสม่ําเสมอ 40.00 

จัดหาตลาดจําหนายผลผลิต 30.00 

สรางยุงฉาง/โรงเก็บผลผลิตของชุมชน 30.00 

ใหเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน 20.00 

จัดสรรที่ดินทํากิน 20.00 

ดานการครองชีพและดานอื่นๆ  

จัดใหมีการอบรม/จัดหาอาชีพเสริม 60.00 

ขุดลอก หวย หนอง บึง สระ 40.00 

จัดหาแหลงเงินทุน 40.00 

ใหลดคาครองชีพ เชน ลดคาไฟฟา คาน้ําประปา คาน้ํามัน 30.00 

ปรับปรุง/ซอม/สรางถนน 30.00 

ท่ีมา : จากการสํารวจ , 2551  
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5.3 ศักยภาพของพื้นที่   

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

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

จุดแข็ง 

 สภาพพื้นที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา ซ่ึงเปนพื้นที่ราบลุมขนาดใหญมคีวามอุดมสมบูรณสูง 

 ทรัพยากรดินสวนใหญเปนดินเหนียวที่มีความลึกมากมีความเหมาะสมสูงตอการทําการเกษตร
โดยเฉพาะทํานาและขุดรองทําสวน 

 มีทรัพยากรน้ําที่ไดจากแหลงน้ําธรรมชาติของแมน้ําเจาพระยาและลําน้ําสาขา ประกอบกับน้ําชลประทาน
ของโครงการชลประทานเจาพระยาใหญ 

 สภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศเอื้อใหสามารถทําการเกษตรไดตลอดทั้งป โดยเฉพาะทํานาปลูกขาว 

จุดออน 

 พื้นที่ของตําบลไมมีทรัพยากรปาไม โดยไมมีพื้นที่ที่มีสภาพปจจุบันเปนปาไมและไมมีพื้นที่ปา
ไมตามกฎหมาย รวมถึงปาชุมชน อันจะสงผลตอส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศของพื้นที่ 

 เกษตรกรบางสวนมีการใชทรัพยากรดินและน้ํา โดยขาดความตระหนักตอการบริหารจัดการ 
เพื่อใหสามารถใชทรัพยากรไดอยางคุมคาและยั่งยืน เชน การทํานาปลูกขาวอยางตอเนื่อง โดยมิไดมี
การฟนฟูและปรับปรุงสภาพดินและการใชทรัพยากรน้ําโดยที่ไมไดคํานึงถึงน้ําตนทุนและกลุมผูใช
น้ํารายอื่น 

 พื้นที่มักประสบกับปญหาอุทกภัยเปนประจํา เนื่องจากยังขาดระบบปองกันภัยที่สมบูรณ 

 พื้นที่ของตําบลมีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน เปนทางผานของน้ําในฤดูน้ําหลากทําใหประสบปญหา 
น้ําทวมไหลบาเขาทวมพื้นที่เปนประจํา 

 ทรัพยากรดินสวนใหญเปนดินเหนียว มีการระบายน้ําเลวสงผลใหเอ้ือตอน้ําทวมขังเปนเวลานาน
ในฤดูน้ําหลาก 
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โอกาส 

 นโยบายกระตุนเศรษฐกจิของประเทศ มุงพฒันาถึงโครงสรางพื้นฐานการจัดการทรัพยากรดิน
และน้ํา เปนโอกาสใหทรัพยากรไดถูกใชและดูแลอยางถูกตอง 

 เนื่องจากวิกฤตภาวะโลกรอน ทําใหรัฐบาลและนานาประเทศมีนโยบายและมาตรการตางๆ เพื่อ
อนุรักษฟนฟูและสงเสริมดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ําและปาไม 
เชน การปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่ปาไม การรณรงคไมเผาวัสดุเหลือดานทางการเกษตร (รณรงคไม
เผาตอซัง) 

 มีหนวยงานของรัฐบาล รับผิดชอบดานทรัพยากรธรรมชาติและมีหนวยงานเอกชน องคกรตางๆ 
รวมมือกันดแูลปกปอง รณรงคใหมีการจดัการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนคุมคาและ
อยางยั่งยืน 

อุปสรรค/ขอจํากัด 

 นโยบายที่ดิน กําหนดใหที่ดิน ซ่ึงเปนทรัพยากรดิน เปนสินทรัพยที่มีคา มีราคาและมีเจาของ เปน
อุปสรรคทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรอื่นๆ ทําไดยาก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการใชที่ดินอยาง
เขมขน 

 สภาพภูมิอากาศปจจุบันมีความแปรปรวนและมักเกิดปญหาภัยแลงสลับกับอุทกภัยสรางความ
เสียหายเปนประจํา 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

จุดแข็ง 

 พื้นที่ของตําบลทั้งหมดอยูในเขตชลประทาน ที่สามารถทําการเกษตรไดตลอดป 

 มีระบบสาธารณูปโภคอํานวยความสะดวกที่จําเปน ทั้งระบบโครงขายคมนาคม (ถนน โทรศัพท) ไฟฟา
และน้ําประปา รวมถึงทางลําเรียงผลผลิตจากไรนาสูตลาด ครอบคลุมทั้งตําบล 

 มีหนวยงานดูแลและบริการดานการศึกษาและสาธารณสุขทั่วถึงทั้งตําบล 

 มีองคกรสวนทองถ่ินรับผิดชอบดูแลระบบโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ตําบล  

จุดออน 

 ในบางพื้นที่ชุมชนยังขาดความรวมมือ ในการชวยกันจัดการดูแลระบบโครงสรางพื้นฐานที่เปน
สาธารณะสมบัติ 
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 เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมและเนื้อดินเหนียวไมเหมาะกับการกอสราง ทําใหการสรางถนน 
คลองชลประทาน รวมถึงสาธารณูปโภคอื่นตองมีตนทุนและคาบํารุงรักษาสูง 

 ยังขาดระบบปองกันอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพ ทําใหพื้นที่ตองประสบภัยน้ําทวมเปนประจําและ 
ในบางป ทําใหพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายรุนแรง 

โอกาส 

 รัฐบาลมีนโยบายกําหนดใหประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารของโลก (คาไทยสูครัวโลก) ทําให
รัฐบาลตองดูแลและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ของตําบลซึ่งเปน
สวนหนึ่งของแหลงผลิตขาวเพื่อการสงออก 

 เนื่องจากทําเลที่ตั้งของตําบลอยูใกลเมืองหลวงศูนยกลางของประเทศ ทําใหโอกาสมากกวาที่จะ
ไดรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ไฟฟา โทรศัพท การคมนาคม ขนสง  

อุปสรรค/ขอจํากัด 

 เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา การลงทุนในระบบโครงสรางพื้นฐานให 

สมบูรณทั่วถึง จําเปนตองใชเวลาและขึ้นกับฐานะทางการเงินของประเทศ 

 การบริหารประเทศ ภาคการเมืองขาดเสถียรภาพทําใหการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ 

โครงสรางพื้นฐานที่เปนโครงการขนาดใหญไดรับผลกระทบ 

ดานเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง 

 ตามขอมูลเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ. 1) ประชากรในตําบลชัยนาท มีรายไดเฉลี่ย 
ไมต่ํากวา 23,000 บาทตอปตอคน รอยละ 99.30 ของประชากรทั้งหมด  

 เกษตรกรมีความชํานาญในการทํานาปและนาปรัง นอกจากนี้ยังมีการปลูกออยโรงงาน 
เกษตรกรที่สํารวจทั้งหมดจึงไมตองการเปลี่ยนชนิดพืชเดิมเปนพืชอุตสาหกรรมเพราะเห็นวาพืชเดิม
ไมตองใชเงินทุนมาก  ใชแรงงานนอยและราคาผลผลิตดี เปนตน 

 เกษตรกรที่สํารวจสวนใหญสนใจรับเทคโนโลยีใหมและทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ไดแก ใสปุยเคมีปุยอินทรีย ปุยชีวภาพและวัสดุตางๆ เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เขารับการฝกอบรมและ
ปลูกพืชหมุนเวียน  ตามลําดับ 

  เกษตรกรจากการสํารวจจํานวนครึ่งหนึ่งกลาววามีการรวมกลุมกันผลิตและ/หรือจําหนาย
ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ 
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 มีการรวมกลุมของเกษตรกร โดยไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากหนวยงานรัฐ ไดแก 
กลุมชัยนาทเซรามิค กลุมตุกตาสบู กลุมผลิตภัณฑเซรามิค กลุมวังยาง กลุมจักรสานผักตบชวา 

จุดออน 

 เกษตรกรสวนใหญทําการเกษตรเชิงเดีย่ว รองลงมาคือ ปลูกออยโรงงาน 

 เกษตรกรที่สํารวจสวนใหญไมนิยมเล้ียงสัตวเพื่อจําหนายเปนรายได  

 ขาดอํานาจตอรองในการจําหนายผลผลิตเพราะการรวมกลุมอาชีพยังมีนอยและบางกลุม 
ยังไมเขมแข็ง ทําใหถูกผูรับซ้ือเอาเปรียบ โดยกดราคาผลผลิตใหต่ํา  

 เกษตรกรขาดความรูในดานการจัดการเงินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหเกิดหนี้สิน 
นอกระบบและในระบบ 
 คุณภาพผลผลิตยังไมดีเทาที่ควรเพราะเมล็ดพันธุมีการสืบทอดตอเนื่อง ทําใหคุณภาพลดลง

ประกอบกับเกษตรกรยังยึดติดกับคานิยมเดิมซึ่งใชสารเคมีปริมาณมากทําใหส้ินเปลืองคาใชจายเพิ่มขึ้น
โดยไมจําเปนและสารเคมีอาจตกคางในผลผลิตขาว 

โอกาส 

 เกษตรกรที่สํารวจสวนใหญใหความสนใจในการทําการเกษตรแบบพอเพียงและสวนใหญ
สนใจที่จะทําเกษตรอินทรีย ตองการทําแบบใชสารเคมีระดับปลอดภัยและไมใชสารเคมี เกษตรกร
สวนใหญที่พบวามีผูทําเกษตรอินทรียอยูในหมูบานซึ่งสามารถใชเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูสนใจได
เปนอยางดี  

 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 

 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอางทอง รายงานวา พ.ศ. 2550 มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 2 
และ3 ตั้งอยูในตําบลทั้งสิ้น 5 โรง จําแนกไดดังนี ้โรงสีขาว 2 แหง โรงซอมเครื่องจกัรกลการเกษตร 1 แหง 
โรงกลึงโลหะและซอมเครื่องมือการเกษตร 1 แหง โรงทํามันเสน 3 แหง ซ่ึงสามารถรองรับกําลัง
แรงงานภายในตําบลไดจํานวนหนึ่ง 

จุดออน 

 ประชากรรวมทั้งเกษตรกรยากจน  รายไดนอยกวารายจายเพราะขาดวินัยในการใชจาย  
คาครองชีพสูงทําใหมีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบอยางตอเนื่อง 
 ประชากรสวนใหญจบการศึกษาภาคบังคับ ทําใหมีความคิดในการแขงขันเพื่อประกอบอาชีพนอย 

ขาดความคิดริเร่ิมไมกลาลงทุนและไมมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 
 ประชากรบางสวนประสบภยัน้ําทวมทุกปทําใหทรัพยสินและบานเรือนเสียหายและบางสวน

ประสบภัยแลง ทําใหผลผลิตตกต่ํา 
 ประชากรและเกษตรกรมีปญหาไมมีอาชพีเสริมและไมมีงานทํา 

 มีปญหายาเสพติดระบาด 
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โอกาส 

 รัฐบาลใหความสําคัญกับการดําเนินการแกไขปญหาความยากจนภาคประชาชน 

 รัฐบาลใหความสําคัญกับการดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบสังคมและ
การทุจริตคอรัปชั่น 

 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 
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กลยุทธดานทรัพยากรธรรมชาติ  

 มีการควบคุมดูแลการใชสารเคมีทางการเกษตรอยางปลอดภัยไมใหสงผลและตกคางใน
ทรัพยากรดินและน้ํา เพื่อใหคุณภาพดินและน้ํามีความปลอดภัยตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 

 สงเสริมใหมีการปรับปรุงทรัพยากรดินและน้ํา โดยการใชเทคโนโลยีชีวภาพ ทดแทนหรือควบคู
กับการใชปุยเคมีหรือสารเคมีมีทางการเกษตรตามความจําเปน อันจะสงผลตอมูลคาการนําเขา
สารเคมีเกษตรใหลดลงและสามารถใชทรัพยากรดินไดยั่งยืนยาวนานมากขึ้น 

 สงเสริมใหมีการจัดการ การใชที่ดินตามความเหมาะสมและศักยภาพของที่ดินและดูแลใหมีการ
ใชประโยชนที่ดินอยางคุมคา 

 สรางจิตสํานึกสวนรวมของชุมชน รวมถึงเยาวชนตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 รณรงคใหมีการปลูกตนไม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกรอน 

 ในสวนของกรมพัฒนาที่ดิน ตองดําเนินการอยางตอเนื่องในการอบรมสงเสริมแนะนําเกี่ยวกับ
การปรับปรุงดิน การอนุรักษดินและน้ํา ใหความรูดานการเกษตรและรวมถึงการใหบริการปรับ
พื้นที่ทําการเกษตรใหเหมาะสม เพื่อใหทรัพยากรสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 

กลยุทธดานโครงสรางพื้นฐาน 

 ควรดําเนินการถายโอนสาธารณูปโภค ใหองคการบริหารสวนทองถ่ินและชุมชน มีสวนรวมใน
การดูแลจัดการและบํารุงรักษา สาธารณะสมบัติใหใชงานไดอยางประสิทธิภาพยาวนาน 

 ในการกอสรางโครงสรางพื้นฐานตางๆ ตองจัดทําประชาพิจารณผานความเห็นชอบของชุมชน 
และใหชุมชนผูซ่ึงมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมมากที่สุด 

 การดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญเกี่ยวของกับชุมชนและพื้นที่วงกวางจะตองมี
การศึกษา ประเมินผลกระทบและมีการบูรณาการขอมูล แผนปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ให
สอดคลองกันกอนการดําเนินการ 

กลยุทธดานเศรษฐกิจ 

 สงเสริมการทําการเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมใหครัวเรือนเกษตรมี
ความมั่นคงดานอาหาร เนนใหเกษตรกรมีรายไดเพื่อความเปนอยูที่มั่นคง 

 ถายทอดความรูดานการปรับปรุงบํารุงดินและสงเสริมใหใชปุยอินทรียและสารอินทรีย เชนการ
ทํา/การใชปุยหมัก ปุยพืชสดและปุยชีวภาพตลอดจนน้ําสกัดชีวภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต ลดการ
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ใชปุยเคมีและสารเคมีโดยอบรมใหความรูแกเกษตรกรรูถึงคุณและโทษของการใชสารเคมี นอกจาก
ลดคาใชจายแลวยังเปนการรักษาสภาพแวดลอมไดอีกทางหนึ่ง 

 พัฒนาความรู ทักษะและประสบการณในการประกอบอาชีพใหแกคนในชุมชน 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรโดยสรางความหลากหลายในรูปแบบ 
การบริหารจัดการและผลิตภัณฑ 

 จัดหาปจจัยการผลิตทางการเกษตรจําหนายแกเกษตรกรและ/หรือกลุมเกษตรกรในราคายุติธรรม
และสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกันซ้ือปจจัยและรวมกลุมกันจําหนายโดยมีคณะกรรมการ บริหาร
กองทุนเปนผูจัดการ 

 สงเสริมใหเกษตรตระหนักถึงการรวมกลุม เพื่อมีอํานาจในการตอรองราคา และใหการสงเสริม
และสนับสนุนสถาบันเกษตรกรใหเขมแข็งเพื่อการเขาถึงแหลงทุนดอกเบี้ยต่ํา 

 สงเสริม สนับสนุนการจัดตั้งสหกรณชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มในการพัฒนาสินคาเกษตร 

 สงเสริมการทําไรนาสวนผสมเพื่อลดปญหาราคาสินคาและตลาด 

 ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตขาวโดยคัดเลือกเมล็ดพันธุขาวที่ดีไมสืบทอดเมล็ดพันธุติดตอกัน
นานเกินไป ลดการใชสารเคมีและสงเสริมการใชสารชีวภาพแทน 

กลยุทธดานสังคม 

 แกไขปญหาความยากจนโดยใชแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ”เศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเอง” โดยใหความรูและสงเสริมใหชุมชนเขาใจและดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 สงเสริมการรวมกลุมทํากิจกรรมและมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาสังคมทองถ่ินตนเอง 

 สงเสริมใหความรูเรื่องการบริหารจัดการและการรวมกลุมของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ
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 การกําหนดเขตการใชที่ดิน 
 ผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา 
ทรัพยากรปาไม สภาพการใชที่ดิน สภาพพื้นที่ ลักษณะภูมิอากาศ ตลอดจนความเหมาะสมของทีด่นิ 
ดานกายภาพ สภาพทางเศรษฐกิจสังคม ประกอบกับมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมา
พิจารณารวมกับนโยบาย ยุทธศาสตรของจังหวัดและกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร 
สามารถนํามาสังเคราะหกําหนดเปนเขตการใชที่ดิน ตําบลชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดการใชที่ดินอยางเหมาะสมและยั่งยืน ไดดังนี้ 

 1. เขตพื้นทีป่าไม 

  มีเนื้อที่ 111 ไรหรือรอยละ 0.60 ของพื้นที่ตําบล  แบงเขตปาไมไดดังนี ้

 เขตพื้นท่ีควรสงวนไวเปนพื้นท่ีปา 

  มีเนื้อที่ 111 ไรหรือรอยละ 0.60 ของพื้นที่ตําบล เปนเขตพื้นที่ที่มีสภาพเปนพื้นที่
ปาไมอยูนอกเขตปาไมตามกฎหมาย ซ่ึงควรสงวนสภาพการใชประโยชนที่ดินใหคงสภาพเปนปา
ตอไป เพื่อเสริมสรางสมดุลของระบบนิเวศนและส่ิงแวดลอม ตลอดจนเพื่อความสวยงามของ
ทัศนียภาพของชุมชนสวนรวม แบงเปนเขตยอยดังนี้ 

1.1 เขตพื้นท่ีบํารุงรักษาสภาพปา (หนวยแผนที่ 131) 

  มีเนื้อที่ 111 ไรหรือรอยละ 0.60 ของพื้นที่ตําบล เปนเขตพื้นที่ที่ยังมีสภาพเปนปา
ไม อาจอยูในพื้นที่สาธารณประโยชนหรือพื้นที่ของเอกชน กําหนดไวใหคงสภาพเปนปาไมตอไป
หรือมีการใชประโยชนโดยการทําการเกษตรรวมกับพื้นที่ปาไมในระบบวนเกษตร 

  ขอเสนอแนะ ควรรักษาสภาพพื้นที่ปลอยใหเปนพื้นที่ปาไมในบริเวณพื้นที่
สาธารณประโยชนควรมีการดูแลพื้นที่โดยองคการบริหารสวนทองถ่ินรวมกันกับชุมชนและมีการ
รณรงค เพื่อสรางจิตสํานึกของชุมชนใหเห็นคุณคาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สวนในพื้นที่
ของเอกชนควรมีมาตรการโนมนาวใหเจาของที่ดินคงสภาพที่ดินเปนพื้นที่ปาไมหรือใชประโยชน
ที่ดินแบบวนเกษตรเพื่อเสริมสรางสิ่งแวดลอมที่ดีของชุมชน 
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 2. เขตพื้นที่การเกษตร 

  มีเนื้อที่ 12,675 ไรหรือรอยละ 68.13 ของพื้นที่ตําบล เปนพื้นที่ทําการเกษตร นอกเขต
ปาสงวนแหงชาติหรือพื้นที่ที่ไดดําเนินการปฏิรูปที่ดินแลว กําหนดขึ้นเพื่อเปนเขตพัฒนาการผลิต
ทางการเกษตรเปนหลัก สามารถแบงเปนเขตตางๆ ไดดังนี ้

เขตพื้นท่ีพัฒนาเกษตรกรรม 

  มีเนื้อที่ 12,675 ไรหรือรอยละ 68.13 ของพื้นที่ตําบล เปนเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
ผลิตทางการเกษตรสูง เนื่องจากเปนเขตเศรษฐกิจที่สําคัญในการผลิตขาว พืชอาหารและพืช
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก มีระบบชลประทาน สามารถที่จะทําการเกษตร นอกฤดูฝน ประกอบ
กับระบบขนสงผลผลิตและตลาดรับซ้ือผลผลิตครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ แบงเปนเขตยอยตามประเภท
ความเหมาะสมของการใชประโยชนที่ดิน ดังนี ้

2.1 เขตพื้นท่ีทํานาศักยภาพสูง (หนวยแผนที่ 211) 

   มีเนื้อที่ 12,418 ไรหรือรอยละ 68.13 ของพื้นที่ตําบล สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม 
ที่ดินมีความเหมาะสมสูงในการทํานาปลูกขาว พื้นที่ไดรับการปรับรูปแปลงนาและระบบน้ํา
ชลประทานใหเหมาะสม ทําใหสามารถใชเครื่องจักรชวยในการทําการเกษตรได 

   ขอเสนอแนะ ควรพัฒนาการผลิตขาวเพื่อการคาและสงออก โดยมีการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตดวยการใชพันธุดีจากแหลงผลิตที่เชื่อถือได ประกอบกับการใชปุยคอก ปุยอินทรีย
หรือปุยชีวภาพควบคูกับการใชปุยเคมี ซ่ึงจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุย สามารถชวยลด
ตนทุนการผลิตโดยรวมได ในพื้นที่ที่สามารถใชน้ําชลประทาน นอกฤดูฝนควรมีการวางแผนการผลิต 
การบริหารจัดการน้ําของกลุมผูใชน้ําและเลือกชนิดพืชปลูก ตามปริมาณน้ําตนทุนที่มีในแตละป 

2.2 เขตพื้นท่ีปลูกพืชผักหรือไมยืนตนศักยภาพสูง (หนวยแผนที่ 213) 

   มีเนื้อที่ 257 ไรหรือรอยละ 1.38  ของพื้นที่ตําบล พื้นที่คอนขางราบเรียบเปนสัน
ดินริมน้ําหรือพื้นที่ที่ปรับรูปโดยการยกรองปลูกพืชเพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง มีความเหมาะสมของ
ที่ดินและภูมิอากาศในการปลูกไมผล ไมยืนตนและพืชผัก ที่ใหผลผลิตสูง 

   ขอเสนอแนะ   ผลผลิตทางการเกษตรพวกไมผลและพืชผัก สวนใหญเสียหายงาย
ไมสามารถเก็บไวไดนาน จําเปนตองรีบจําหนาย ดังนั้นในการผลิตเกษตรกรจําเปนตองคํานึงถึง
เร่ืองตลาดและความตองการของผูบริโภค เขตการผลิตนี้ควรอยูใกลกับชุมชนหรือมีโรงงานแปรรูป 
นอกจากนี้เกษตรกรควรผลิตพืชแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชหลายชนิด เพื่อลดความเสียในเรื่อง
ของราคาและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 
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 3. เขตพื้นที่ชุมชน 

  มีเนื้อที่ 4,430 ไรหรือรอยละ 23.81 ของพื้นที่ตําบล แบงเปนเขตยอยดังนี้ 

3.1 เขตพื้นท่ีชุมชนเมือง (หนวยแผนที่310) 

    มีเนื้อที่ 343 ไรหรือรอยละ 1.84 ของพื้นที่ตําบล เปนพื้นที่ที่มีประชากรหนาแนน 
เชน เขตเทศบาล ยานการคา รวมถึงสถานที่ราชการตางๆ 

3.2 เขตพื้นท่ีชุมชนชนบท (หนวยแผนที่ 320)  

    มีเนื้อที่ 4,087 ไรหรือรอยละ 21.97 ของพื้นที่ตําบล เปนพื้นที่ที่มีประชากรหนาแนน
นอย เปนชุมชนชนบท ที่มีการตั้งบานเรือนใกลกับพื้นที่ทําการเกษตร 

   ขอเสนอแนะ องคการบริหารสวนทองถ่ินควรที่จะศึกษาถึงปญหาและความ
ตองการของพื้นที่ โดยยึดหลักวิชาการผนวกกับศักยภาพของพื้นที่และชุมชน ประกอบกับขอมูล
ของหนวยงานตางๆ เพื่อกําหนดทิศทางพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนใหสอดคลองกับ
ทรัพยากรตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชนอยางยั่งยืน 

 4. เขตพื้นที่อุตสาหกรรม 

  มีเนื้อที่ 33 ไรหรือรอยละ 0.18 ของพื้นที่ตําบล 

 5. เขตพื้นที่แหลงน้ํา 

  มีเนื้อที่ 1,355 ไรหรือรอยละ 7.28 ของพ้ืนที่ตําบล 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 เขตการใชทีด่ินตําบลชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
เนื้อท่ี 

เขตการใชท่ีดนิ 
ไร รอยละ 

1.เขตพื้นที่ปาไม 111 0.60 

        เขตพื้นท่ีควรสงวนเปนพื้นท่ีปา (นอกเขตปาไมตามกฎหมาย) 111 0.60 

        1.3 เขตพื้นที่บํารุงรักษาสภาพปา (หนวยแผนที่ 131) 111 0.60 

2.เขตพื้นที่การเกษตร 12,675 68.13 
        เขตพื้นท่ีพัฒนาเกษตรกรรม (ศักยภาพสูง) 12,675 68.13 

        2.1 เขตพื้นที่ทํานาศักยภาพสูง (หนวยแผนที่ 211) 12,418 66.75 

        2.2 เขตพื้นที่ปลูกพืชผักหรือไมยืนตนศักยภาพสูง (หนวยแผนที่ 213) 257 1.38 

3.เขตพื้นที่ชุมชน 4,430 23.81 

        3.1 เขตพื้นที่ชุมชนเมือง (หนวยแผนที่ 310) 343 1.84 

        3.2 เขตพื้นที่ชุมชนชนบท (หนวยแผนที่ 320) 4,087 21.97 

4.เขตพื้นที่อุตสาหกรรม (หนวยแผนที่ 400) 33 0.18 

5.เขตพื้นที่แหลงน้ํา (หนวยแผนที่ 500) 1,355 7.28 
รวม 18,604 100.00 

6.2 แผนการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตดานการเกษตร 

 การที่จะใหเขตการใชที่ดินระดับตําบลที่กําหนดบรรลุเปาหมายจําเปนตองมีแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรดานตางๆ ทั้งดานการพัฒนาการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพ 

 สําหรับดานการพัฒนาดานการเกษตร มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
พรอมทั้งมีการจัดการที่ดินและสิ่งแวดลอมใหสามารถใชที่ดินไดอยางยั่งยืนถาวร ทั้งนี้ในดานของ
งานพัฒนาที่ดินควรที่จะตองดําเนินการพัฒนาในเขตพื้นที่การเกษตรตามศักยภาพของเขตการใช
ที่ดินที่กําหนด  

 ในเขตพื้นที่พัฒนาเกษตรกรรม หนวยงานของรัฐจักตองดูแลดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน 
เชน ระบบชลประทานสงและระบายน้ํา ระบบการขนสงและลําเรียงผลผลิตรวมถึงการจัดรูปที่ดิน
ใหมีความสัมพันธกันอันจะสงผลตอผลผลิตที่ไดทั้งคุณภาพและปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จะตอง
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 จากเขตการใชที่ดินที่กําหนดในการดําเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของตําบล 
หนวยปฏิบัติ การที่มีหนาที่รับผิดชอบสามารถนําไปตรวจสอบและขยายผลจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการเกษตรหรือแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ดินในระดับตําบล โดยทําการสอบถามความคิดเห็น 
จัดทําประชาพิจารณ ทําความเขาใจกับชุมชนหรือเกษตรกรที่เกี่ยวของถึงปญหาและแนวทางในการ
จัดการในการไปแกปญหารวมกันเพื่อใหทราบถึงความเปนไปได ความพรอมของเกษตรกรในการ
แกไขปญหาตางๆ ในพื้นที่ดังกลาว ควรมีการเลือกพื้นที่นํารองในการพัฒนาที่ดินเพื่อแกปญหาแตละ
ปญหาแลวขยายผลความสําเร็จของงานในการพัฒนาที่ดินไปสูพื้นที่ใกลเคียงที่มีปญหาในลักษณะ
เดียวกัน เพื่อใหการพัฒนาที่ดินเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรครอบคลุมพื้นที่พืชเศรษฐกิจทั้งตําบลได
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 สวนในเขตพื้นที่เรงรัดพัฒนาการเกษตรจะตองเพิ่มมาตรการอนุรักษดินและน้ําใหเขมขน 
เนื่องจากในเขตนี้มักจะพบปญหาขอจํากัดที่รุนแรง ทําใหไดผลตอบแทนจากการผลิตต่ํา หนวยของ
รัฐที่เกี่ยวของจักตองชวยเรงดําเนินการชวยใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตรเพื่อเล้ียงตัวได 
สําหรับมาตรการพัฒนาที่ดินที่ควรดําเนินการ คือ เพิ่มพื้นที่แหลงน้ําในไรนาและปรับปรุงบํารุงดิน 
โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสมรวมกับการใชปุยเคมีในการผลิตใชวิธีการปรับปรุงระบบปลูก
พืชใหเหมาะสม ปองกันการเสื่อมโทรมของพื้นที่ และจะตองใชหลายมาตรการรวมกัน เพื่อที่จะ
ชวยใหพื้นที่ฟนตัวและอุดมสมบูรณไดเร็วขึ้น 

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

คํานึงถึงการลดตนทุนการผลิตและสิ่งแวดลอม ดังนั้นการดําเนินการสงเสริมการลดใชปุยเคมีและ
สารเคมีทางการเกษตร โดยการใชเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนเปนเทคโนโลยีที่
เหมาะสมหรือเทคโนโลยีชาวบานไดเขารวมในขั้นตอนผลิต อันจะสงผลถึงคุณภาพของผลผลิต
และคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวมได 

     
 

6.3 ขอเสนอแนะการนําแผนการใชที่ดินไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน 
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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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