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ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 

บทที่ 1  
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยได้น าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
โดย ขาดการ จัดการอย่างมีระบบเป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะทรัพยากรดินซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และกิจการบริการอ่ืนๆ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างฟุ่มเฟือย โดยขาดการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสมเป็นเหตุให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นการท าลายแหล่งต้นน้ าล าธารโดยตรงจน
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลตามธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะน้ าท่วม ภัยแล้งหรือแผ่นดินถล่ม และยัง
ส่งผลให้เกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ าอย่างรุนแรงอัน
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อความเป็นอยู่ของประชากรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักนโยบายและแผนการใช้ที่ดินจึงได้จัดท าเขตการใช้ที่ดิน
ระดับต าบลโดยพิจารณาจากข้อมูลสภาพพื้นที่ ความต้องการของชุมชน แนวนโยบายด้านการเกษตรของ
รัฐและท้องถิ่นในระดับต่างๆ น ามาวิเคราะห์ก าหนดเขตการใช้ที่ดินระดับต าบล แล้วน าเสนอผล
รายงานประกอบแผนที่ขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 พร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการที่ดิน 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 ก าหนดเขตการใช้ที่ดินทางการเกษตร พร้อมทั้งจัดท าแผนที่และรายงานเพื่อเสนอแนะ
แนวทางการใช้ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในต าบล 

 1.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรระดับต าบล  

1.3 สถานที่ ระยะเวลา และผู้ด าเนินงาน 

 1.3.1 สถานที่ด าเนินงาน พื้นที่ต าบลนราภิรมย์   อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  

 1.3.2 ระยะเวลาด าเนิน งาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

 1.3.3 ผู้ด าเนินงาน กลุ่ม วางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  
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1.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1.4.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ จากฐานข้อมูลแผนที่ขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 
อาทิ ข้อมูลดินและสภาพการใช้ที่ดิน พร้อมทั้งข้อมูล ด้านป่าไม้ตามกฎหมาย ชลประทาน ปฏิรูป
ที่ดินและ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการ
ประเมินความเหมาะสมของที่ดินด้าน การเกษตร 

 1.4.2 ศึกษาวิเคราะห์ด้านนโยบายการใช้ที่ดินทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด 
และระดับท้องถิ่น 

 1.4.3 น าเสนอขั้นตอนการด าเนินงานและรูปแบบของการก าหนดเขตการใช้ที่ดินระดับ
ต าบล ให้กับส่วนราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเกษตรกรและหมอดินอาสา
ในพื้นที่พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ 

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

 1.4.5 ก าหนดเขตการใช้ที่ดินระดับต าบล พร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการทรัพยากรในพื้นที่  

 1.4.6 จัดท ารายงานเขตการใช้ที่ดินระดับต าบล พร้อมข้อเสนอแนะ ประกอบกับแผนที่
ขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับต าบลอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยค านึงถึงแนวนโยบายของรัฐในระดับต่างๆ 

 1.5.2 เขตการใช้ที่ดินระดับต าบล สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาด้านเกษตรกรรมระดับต าบล เพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน 
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 บทที่ 2  

สภาพทั่วไปของพ้ืนที ่

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ท่ีตั้ง 

 ต าบลนราภิรมย์  ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม(รูปที่ 2-1) 

 อาณาเขต  

ทิศเหนือ  ติดกับ ต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
ทิศใต้  ติดกับ ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

ทิศตะวันออก  ติดกับ ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

ทิศตะวันตก  ติดกับ ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

 ต าบลนราภิรมย์  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   20,173  ไร่ หรือประมาณ  32.28  ตารางกิโลเมตร  
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้านดังนี้  

หมู่ที่ 1 บ้านคลองนราภิรมย์  หมู่ที่ 7 บ้านคลองสิบศอก 
หมู่ที่ 2 บ้านคลองนราภิรมย์   หมู่ที่ 8 บ้านคลองพระมลพิสัย 
หมู่ที่ 3 บ้านหัวคู้    หมู่ที่ 9 บ้านคลองพระมลพิสัย 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองแขก   หมู่ที่ 10 บ้านหัวคู้ 
หมู่ที่ 5 บ้านคลองเจ้า   หมู่ที่ 11 บ้านพระมลพิสัย  
หมู่ที่ 6 บ้านคลองแขก  

2.2 สภาพภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าท่าจีนฝั่งตะวันออก ที่ดินมีความอุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร พื้นที่ของต าบลฝั่งตะวันตกเป็นส่วนหน่ึงของที่ราบแม่น้ าท่าจีน
และฝั่งตะวันออกเป็นส่วนหน่ึงของที่ราบแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งทั้งสองฝั่งเกิดจากการทับถมของ
ตะกอนล าน้ า ความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 2 – 4 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 
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2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของ ต าบล นราภิรมย์  อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จัดอยู่ใน
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแล้ง ( tropical wet and dry climate) ตามการจ าแนกภูมิอากาศตามแบบ
ของ KOPPEN (KOPPEN’s classification) ในเขตนี้จะมีฤดูฝนและฤดูแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
สามารถแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเร่ิม ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝน เร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน โดยฤดูนี้จะเร่ิมมี
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมชื้นพัดปกคลุม ท าให้ฝนตกแพร่กระจายตามร่องมรสุมประกอบ
กับร่องความกดอากาศต่ า(depression) พาดผ่านทางทิศตะวันออกท าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก
โดยเฉพาะในเดือนกันยายนอากาศจะชุ่มชื้น ส่วนฤดูหนาว เร่ิมประมาณเดือนเดือนตุลาคมถึง
มกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน 

        จากสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาก าแพงแสน ในรอบ 20  ปี (พ.ศ. 2535-
2554) ได้น ามาพิจารณาเป็นตัวแทนลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่ ต าบลนราภิรมย์  อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม สามารถสรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-2) 

2.3.1 ปริมาณน้้าฝน  มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยทั้งปีประ มาณ 1,053.61 มิลลิเมตร เดือนที่มี
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 231.55 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณ
ฝนตกเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เดือน มกราคม  มีปริมาณฝนเฉลี่ย 2.54 มิลลิเมตร ลักษณะการตกของฝน
พบว่าฝนจะเร่ิมตกมากขึ้น ตั้งแต่กลาง เดือนเมษายนและจะตกมาก ที่สุดใน เดือนกัน ยายน จากนั้น
ปริมาณฝนจะค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายเดือนตุลาคม 

2.3.2 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.84 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุด 38.58 องศาเซลเซียส และเดือนมกราคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 13.60 องศาเซลเซียส 

2.3.3  ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 73.42 เปอร์เซ็นต์ โดย
ที่เดือนตุลาคม มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 78.75 เปอร์เซ็นต์ และ เดือนกุมภาพันธ์ มีความชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ยต่ าสุด ประมาณ 69.35 เปอร์เซ็นต ์

2.3.4  การวิเคราะห์ช่วงฤดูเพาะปลูก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการเพาะปลูก โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ าฝนรายเดือนเฉลี่ย และค่าศักยภาพการ
ระเหยน้ าของพืชรายเดือนเฉลี่ย ( Evapotranspiration : ETo) ซึ่งค านวณได้ด้วยโปรแกรม Cropwat 
(Version 8.0) เมื่อน ามาสร้างกราฟเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยพิจารณาจาก
ระยะเวลาช่วงที่เส้นปริมาณน้ าฝนอยู่เหนือเส้น 0.5 ของค่าศักยภาพการคายระเหยน้ า(0.5 ETo) ซึ่ง
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สามารถน ามาหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืชของ ต าบลนราภิรมย์  อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ได้ดังนี้  

1.) ช่วง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จะอยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายน  
(ปริมาณน้ าฝนสูงกว่าคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ า) จนกระทั่งถึง ปลายเดือนพฤศจิกายน
(ปริมาณน้ าฝนต่ ากว่าคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ า)  และช่วงระหว่างปลายเดือนสิงหาคม
ถึงปลายเดือนตุลาคม จะมีฝน ตกมากจนท าให้มีปริมาณน้ ามากเกินพอความต้องการของพืช (ปริมาณ
น้ าฝนสูงกว่าศักยภาพการคายระเหยน้ า)  

2.) ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ซึ่งจะมีปริมาณน้ าฝนและการกระจาย
น้อยหรือไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจะอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงปลาย
เดือนเมษายนของทุกปี 
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ตารางท่ี 1 สถิติข้อมูลภูมิอากาศ จังหวัดนครปฐม(สถานีอุตุนิยมวิทยาก้าแพงแสน) 

เดือน 
ปริมาณ ปริมาณน้้าฝนที่เป็น อุณหภูม ิ อุณหภูม ิ ความยาวนาน ความชื้น ความเร็วลม การคาย 

น้้าฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.) สูงสุด (ซ.) ต้่าสุด (ซ.) แสงแดด (ชม./วัน) สัมพัทธ์ (%) (กม./วัน) ระเหยน้้า(มม.)* 

ม.ค. 2.54 2.5 34.29 13.60 7.50 70.55 74.71 110.98 
ก.พ. 8.01 7.9 36.28 16.46 8.10 69.35 69.82 117.04 
มี.ค. 37.77 35.5 37.49 19.29 4.20 69.60 92.06 121.52 
เม.ย. 47.71 44.1 38.58 22.59 7.80 69.60 88.05 155.10 
พ.ค. 134.40 105.5 37.96 23.40 6.90 73.30 74.27 149.42 
มิ.ย. 118.83 96.2 36.49 23.34 3.90 74.85 77.83 115.80 
ก.ค. 99.56 83.7 36.33 23.19 5.50 75.65 92.50 134.23 
ส.ค. 118.19 95.8 35.87 23.15 5.00 75.95 99.17 130.82 
ก.ย. 231.55 145.8 35.22 22.84 4.60 77.40 83.61 116.70 
ต.ค. 218.86 142.2 34.23 21.45 6.90 78.75 72.49 125.55 
พ.ย. 30.26 28.8 33.96 17.56 8.60 74.25 101.40 124.80 
ธ.ค. 5.96 5.9 33.22 14.10 7.40 71.80 89.83 110.05 
รวม 1,053.61  793.9 - - - - - 1,512.01  

เฉล่ีย - - 35.83 20.08 6.37 73.42 84.65 - 
 
 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  กรมอุตุนิยมวิทยา (2554) 
หมายเหตุ : *จากการค านวณด้วยโปรแกรม CROPWAT (Version 8.0) 
 

 

รูปท่ี 2 สมดุลของน้ าในดินเพื่อการเกษตร จังหวัดนครปฐม (สถานีอุตุนิยมวิทยาก าแพงแสน) 
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2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร 

 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกรต าบล นราภิรมย์ อ าเภอบางเลน  ได้จากการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน(กรมการ
ปกครอง ,2553 ) รายงานข้อมูลความจะเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2552  (กรมการพัฒนาชุมชน)  
แผนพัฒนาการเกษตรต าบล (ส านักงานเกษตรอ าเภอ ) และแผนพัฒนาสามปี  (องค์การบริหารส่วน
ต าบลนราภิรมย์) เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  ต าบลนราภิรมย์  มีพื้นที่ในเขต การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลนราภิรมย์
เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น  4,875 คน เป็นชาย 2,431 คนและเป็นหญิง 2,444 
คน จ านวนบ้าน 1,415  หลังคาเรือน จ านวนประชากรเฉลี่ย 3 คนต่อหลังคาเรือน (รายงานสถิติ
จ านวนประชากรและบ้าน กรมการปกครอง ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553) ความหนาแน่น 151.02 
คนต่อตารางกิโลเมตร  

  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการท าบุญตามพระพุทธศาสนาใน
เดือนต่างๆ  ที่สืบสานต่อเน่ืองกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันให้ความ
เคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน 

2.4.2 การรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 ต าบลนราภิรมย์  มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
หน่วยงานรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล ๆ ได้แก่  กลุ่มเกษตรก้าวหน้านราภิรมย์  กลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพ  กลุ่มแม่บ้านคลองพระมอพิสัยใต้ 

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจของต าบล นราภิรมย์  ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่
เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลการศึกษาดังนี้  

 2.5.1 การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 20.00  ไร่ต่อครัวเรือนและมี
แรงงานภาคเกษตรเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน อาชีพรองลงมาเป็นการค้าขาย รับจ้าง รับราชการและ
อ่ืนๆ การถือครองที่ดิน  เกษตรกร บางส่วน มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง  ร้อยละ 60  บางส่วนเช่า
ที่ดินท ากินเพิ่ม ร้อยละ 60 บางส่วนเช่าที่ดินท ากินทั้งหมด ร้อยละ 40โดยมีเอกสิทธิ์ที่ดินเป็น  
โฉนด นส.3  
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 2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 

 พืช เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่  ข้าว  ไม้ผล  พืชผัก 
 - ผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2554/55 เฉลี่ย 900   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตนาปรัง ปีการผลิต 2554/55 เฉลี่ย 900   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตไม้ผล ปีการผลิต 2554/55 เฉลี่ย 2,800   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตพืชผัก ปีการผลิต 2554/55 เฉลี่ย 1,800   กิโลกรัมต่อไร่ 

  ปศุสัตว์  จากข้อมูลของปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม (ปี2554 ) มีเกษตรกรจ านวน 82
ครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัวและบางส่วนบริโภค
ภายในครัวเรือน  เช่น สุกร จ านวน 2 ตัว ไก่ จ านวน 2,098 ตัว  เป็ด จ านวน 613 ตัว แพะ จ านวน 
25 ตัว สัตว์อ่ืนๆ โดยเลี้ยงเพื่อปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ 

  ประมง  จากข้อมูลของประมงจังหวัดนครปฐม (ปี 2554 ) มีเกษตรกรมีการท า
ประมงไว้เพื่อจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้ของครอบครัวและบางส่วนบริโภคภายในครัวเรือน      
เลี้ยงในบ่อดิน เป็นปลาน้ าจืด จ านวน  66 ครัวเรือน พื้นที่ 231.5 ไร่ ปลาที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็น   
ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาน้ าจืดอ่ืนๆ  

 2.5.3 ต้นทุนการผลิต 

 ข้าวนาปี ต้นทุนการผลิต 5,500 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 10  บาทต่อกิโลกรัม 

 ข้าวนาปรัง ต้นทุนการผลิต 5,500 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 11  บาทต่อกิโลกรัม 

 ไม้ผล ต้นทุนการผลิต 3,500 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 10  บาทต่อกิโลกรัม 

 พืชผัก ต้นทุนการผลิต 4,200 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 8  บาทต่อกิโลกรัม 

2.5.4 การอุตสาหกรรม 

  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด นครปฐม รายงานว่า พ .ศ. 2554 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท 2 และ 3 ตั้งอยู่ในต าบลทั้งสิ้น 16 โรง จ าแนกได้ดังนี ้โรงงาน ขุด ตัก ดิน ทราย  4 แห่ง โรงสี
ข้าว นึ่งข้าว และอบข้าวเปลือก 2 แห่ง โรง อบข้าวเปลือก 1 แห่ง โรงงานเฟอร์นิเจอร์  ประตูหน้าต่าง  
ไส ซอยไม้แปรรูป 2 แห่ง โรงงานทอผ้า ตัดเย็บผ้า ท าผ้าใบ ตาข่าย และภาชนะบรรจุจากพลาสติก 1 
แห่ง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด  เช่น ตู้โชว์ 1 แห่ง โรรงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์  หรือ
สารวัสดุปรุงดินชนิดเม็ด 1 แห่ง โรงงานท าของใช้จากพลาสติก  เช่น  กรอบกระจก  ฝักบัว 1 แห่ง 
โรงงานเชื่อมเหล็ก ผลิต ประกอบ และซ่อมเคร่ืองจักรที่ใช้กับงานไม้งานโลหะ 1 แห่ง โรงงานผลิต
อุปกรณ์ส าหรับรถยนต์และเคร่ืองประดับรถยนต์ 1 แห่ง โรงงานท าของใช้จากพลาสติก  เช่น กรอบ
กระจก ฝักบัว 1 แห่ง 
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2.5.5 รายได้และแหล่งสินเชื่อ 

 รายได้ จากข้อมูล ความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2554 (จปฐ .) โดยเฉลี่ยร้อยละ 70.00  ของ
ครัวเรือนทั้งหมด มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี  

 แหล่งสินเชื่อ เกษตรกรใช้บริการสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารพาณิชย์และเอกชน เป็นต้น 

2.5.6 โครงสร้างพื้นฐาน 

1) สาธารณูปโภค ได้แก่  

(1) ไฟฟ้า มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน 

(2) ประปา มีประปาทุกหมู่บ้าน   

(3) การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะ  

  2) สถานบริการสาธารณะและสถานที่ราชการ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา  4 แห่ง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง วัด 4 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 1 แห่ง สถานีอนามัย
ประจ าต าบล 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบลนราภิรมย์ 1 แห่ง เป็นต้น 



ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 

บทที่ 3 

สถานภาพทรัพยากร 

3.1 ทรัพยากรท่ีดินและการใช้ที่ดิน 

 3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรท่ีดินในปัจจุบัน  

  จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปัจจุบันที่ใช้ในการเกษตรของ

ต าบลนราภิรมย์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อาศัยจากการรายงานส ารวจดินเพื่อการเกษตรแบบ

ค่อนข้างละเอียด มาตราส่วน 1:25,000 ของจังหวัดนครปฐม โดยส านักส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน 

จัดท าลักษณะและสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ส าคัญ เช่น เนื้อดิน การระบายน้ าของดิน ปฏิกิริยาดิน 

เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นคุณภาพที่ดินและน าไปใช้ในการจัดความเหมาะสมของที่ดินส าหรับพืช

เศรษฐกิจต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 3.1 และตารางที่ 3.1 ซึ่งสามารถบรรยายพอสังเขปได้ดังนี้ 

1) กลุ่มดินเหนียวลึกมาก  (กลุ่มชุดดินที่ 2) มีเนื้อที่ประมาณ 15,552 ไร่ หรือร้อยละ 77.09 

ของพื้นที่ต าบล เป็นดินที่เกิดจากตะกอนน้ ากร่อยพามาทับถมอยู่บนที่ลุ่มน้ าเคยท่วมถึง เป็นดินลึก

มาก ดินเป็นกรดจัด มีรอยแตก และเป็นร่องลึกมีรอยไถล ดินบนเป็นดินเหนียว  สีเทาเข้ม ถึงสีเทา

เข้มมาก มีจุดปะสีน้ าตาลแก่ หรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงกรดปานกลาง 

(pH 6.0-6.5) ดินบนตอนล่าง  เน้ือดินเป็นดินเหนียว สีน้ าตาลปนเทา มีจุดประสีแดงปนเหลือง  

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นด่างประมาณ 6.5 ดินล่างตอนล่างมีสีน้ าตาลปนเทา  มีจุด

ประสีเหลืองปนน้ าตาล สีน้ าตาลปนแดง สีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงกรดเล็กน้อย (pH 

6.5-7.0) และในชั้นนี้อาจพบผลึกของยิปซั่ม 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  ปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝน และไม่สามารถควบคุมปริมาณ

น้ าได้โครงสร้างดินแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก จึงเป็นข้อจ ากัดในการ

ปลูกพืชไร่ และพืชผัก 

แนวทางการจัดการ 

การปลูกข้าว  ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ลดและควบคุมความเป็นกรดจัด
มากของดินด้วยวัสดุปูน 500 กิโลกรัม/ไร่ หว่านให้ทั่วแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 
สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 
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50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ย
แต่งหน้าหลังปักด า 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือท านาครั้งที่ 2 หรือใช้
ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว ไถกลบตอซังและท าร่องแบบเต้ีย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 

การปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มี
คันดินอัดแน่นล้อมรอบ ก่อนยกร่อง ควรแยกหน้าดินมาทับบนดินที่ขุดมาจากร่องคูน้ า หว่านวัสดุ
ปูน 500 กิโลกรัม/ไร่ บนสันร่องและร่องคูน้ า ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับวัสดุปูน 5 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อน
เก็บผลผลิตและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตาม
ชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก ไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า ล้าง
และควบคุมไม่ให้ดินเกิดกรดเพิ่มขึ้น เมื่อดินเป็นกรดเพิ่มขึ้น หว่านด้วยวัสดุปูน 500 กิโลกรัม/ไร ่

2) กลุ่มดินเหนียวลึกมาก ที่เกิดจากตะกอนน ้ากร่อย  (กลุ่มชุดดินท่ี 3) มีเนื้อที่ประมาณ 553 

ไร่ หรือร้อยละ 2.74 ของพื้นที่ต าบล เป็นดินที่เกิดจากตะกอนน้ ากร่อยที่พัดพามาทับถม สภาพพื้นที่

มีลักษณะราบเรียบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าเลว ดินมีความสามารถให้น้ าซึมผ่านช้าตลอดทุก

ชั้น มีการไหลป่าของน้ าบนผิวดินช้า ดินบนเนื้อดินเป็นดินเหนียว สีพื้นเป็นสีเทาเข้มมากถึงด า มีจุด

ประสีน้ าตาลเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงกรดเล็กน้อย ( pH6.5-7.0) ดินล่างเนื้อดินเป็น

ดินเหนียว สีเทา จุดประสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิ กิริยาของดินเป็นด่างปานกลาง ( pH8.0) จะพบผลึก

ยิปซัมช่วงต่อระหว่างดินบนและดินล่าง 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน   ปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝน โครงสร้างดินแน่นทึบ ดินแห้ง

แข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก จึงเป็นข้อจ ากัดในการปลูกพืชไร่ และพืชผัก 

แนวทางการจัดการ 

การปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ 
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 
วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า
หลังปักด า 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือท านาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่
หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว ไถกลบตอซังและท าร่องแบบเต้ีย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
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การปลูกพืชผักหรือไม้ผล  ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร

หรือถึงชั้นดินเลน  ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจากระดับน้ าที่เคยท่วมถึงหรือ มีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ 

ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูก

ขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับ 

ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี

หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก  

3) กลุ่มชุดดินท่ีมีการยกร่อง (กลุ่มชุดดินที ่8) มีเนื้อที่ 1,718 ไร่ หรือ ร้อยละ 8.53 ของพื้นที่

ต าบล เป็นกลุ่มดินที่มีการขุดยกร่อง เพื่อเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นพืชผักหรือไม้ผล 

ท าให้ลักษณะและสมบัติดินในแต่ละพื้นที่ไม่สม่ าเสมอ ขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติดินเดิมก่อนมี

การขุดยกร่องและวิธีการเตรียมแปลงปลูกโดยทั่วไปจะน าดินชั้นล่างที่มีโครงสร้างแน่นทึบ ความ

อุดมสมบูรณ์ต่ ามาก ชั้นดินเป็นดินกรดรุนแรงมากหรือเป็นดินเค็มมาไว้ที่ผิวดิน ท าให้ไม่เหมาะสม

ต่อการปลูกพืช จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงด้วยอินทรียวัตถุ แก้ไขความเป็นกรดรุนแรงมากหรือความ

เค็มของดิน ก่อนที่จะมีการปลูกพืช มีระบบป้องกันน้ าท่วมและควบคุมระดับน้ าในร่องระหว่าง

แปลงปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าระหว่างแปลงปลูก 
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  ตารางท่ี 3-1 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน  ต้าบลนราภิรมย์  อ้าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

หน่วยท่ีดิน 
เนื อดิน การ

ระบาย
น ้า 

ระดับ
ความอุดม
สมบูรณ์ 

ความ
ลาดชัน 

(%) 

ระดับ 
CEC 

ระดับ 
BS 
(%) 

ความ
ลึก 

(ซม.) 

pH 
จาโร
ไซต ์

ชั น
ดิน
เลน 

เนื อท่ี 

บน ล่าง บน ล่าง ไร ่ ร้อยละ 

2 เหนียว เหนียว เลว ปานกลาง 0-2 สูง ต่ า >150 4.5-5.5 4.5-5.0 >100 >100 1,659 8.22 

2/8(2) เหนียว เหนียว เลว ปานกลาง 0-2 สูง 
ปาน
กลาง 

>150 4.5-5.5 4.5-5.0 >100 >150 15,605 77.37 

3 เหนียว เหนียว เลว ปานกลาง 0-2 สูง 
ปาน
กลาง 

>150 5.5-8.0 6.5-8.0  - >100 557 2.76 

AQ (สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) - - - -   - - - - - - - 358 1.77 

U (ที่อยู่อาศัย) - - - -   - - - - - - - 1,243 6.16 

W (แหล่งน้ า)  - - - -   - - - - - - - 751 3.72 

รวม 20,173 100.00 

ที่มา : ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน 



3-6 

 

เขตการใช้ที่ดินต าบลนราภิรมย์  อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  

3.2  ทรัพยากรน ้า  
 3.2.1 แหล่งน ้าธรรมชาติ 

แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่  คลองนราภิรมย์  คลองพระมอพิสัย  คลองสว่าง
อารมณ์  คลองทวีวัฒนาและคลองสิบศอก 

 3.2.2 แหล่งน ้าท่ีสร้างขึ น 

  พื้นที่ของต าบลนราภิรมย์อยู่ในเขตชลประทานของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
พระพิมล  ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีระบบ
ประปาหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค 

3.3   ทรัพยากรป่าไม้ 
 จากข้อมูลแผนที่เขตป่าไม้ถาวรของกรมพัฒนาที่ดินและแผนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติของ
กรมป่าไม้ เพื่อแสดงพื้นที่ป่าตามกฎหมาย  พบว่าต าบล นราภิรมย์   ไม่มีพื้นที่ป่าตามกฎหมายและ
จากข้อมูลแผนที่การใช้ ประโยชน์ ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 255 0  พบว่า   นอกพื้นที่ป่าไม้ตาม
กฎหมายต าบลนราภิรมย์  ไม่มีพื้นที่ป่าอยู่เลย 
หมายเหตุ : จากการวิเคราะห์แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 โดยวิธีซ้อนทับด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3.4 สภาพการใช้ที่ดิน 

 จากการส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของ ต าบ ลนราภิรมย์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
ในปี พ.ศ. 2550 โดยส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1 ส านักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พบว่า
ต าบลนราภิรมย์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 20,173 ไร่ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกเป็น 4 ประเภท โดยเป็น
พื้นที่ประเภทเกษตรกรรมสูงเป็นอันดับหน่ึง มีเนื้อที่ 17,973 ไร่ หรือร้อยละ 89.10 ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่นาถึง 15,626 ไร่ หรือร้อยละ 77.46 รองลงมาคือ พื้นที่ประเภทชุมชนแล ะสิ่งปลูกสร้าง  โดยมี
เน้ือที่ 1,243ไร่ หรือร้อยละ 6.16 ของพื้นที่ต าบล  พื้นที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่  751 ไร่ หรือร้อยละ 3.72 
ของพื้นที่ต าบล และพื้นที่อื่นๆ มีเนื้อที่ 206 ไร ่หรือร้อยละ 1.02 ตามล าดับ สรุปได้ ตามรูปที่ 3-2 
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 รูปที่ 3-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินต้าบลนราภิรมย์ 

สามารถสรุปสภาพการใช้ที่ดินตามประเภทต่างๆ ในปัจจุบันของ ต าบลนราภิรมย์ ได้ดังน้ี 
ตารางที่ 3-2 สภาพการใช้ที่ดินตามประเภทต่างๆ ในปัจจุบันของ ต้าบลนราภิรมย์  อ้าเภอบางเลน        

      จังหวัดนครปฐม 

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื อที ่

ไร่ ร้อยละ 

1. พื นที่เกษตรกรรม 17,973 89.10 

- นา 15,626 77.46 

- ไม้ผลผสม 572 2.84 

- ไม้ผลผสม/พืชผัก 32 0.16 

- พืชผัก 532 2.64 

- ไม้ดอกไม้ประดับ 420 2.08 

- สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 741 3.67 

- สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 50 0.25 

2. พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1,243 6.16 

- หมู่บ้าน 302 1.50 

- หมู่บ้าน/ไม้ผลผสม 551 2.73 

- หมู่บ้าน/พืชผัก 208 1.03 

- หมู่บ้าน/สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 101 0.50 

- สถานที่ราชการและสถานบันต่างๆ 81 0.40 

 
  

 
  

89.10%

6.16% 3.72% 1.02%

การใช้ประโยชน์ที่ดินต้าบลนราภิรมย์

พื้นท่ีเกษตรกรรม

พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง

พื้นท่ีแหล่งน้ า

พื้นท่ีอื่นๆ
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื อที ่

ไร่ ร้อยละ 

3. พื นที่แหล่งน ้า 751 3.72 

- อ่างเก็บน้ า 43 0.21 

- บ่อน้ าในไร่นา 45 0.22 

- คลองชลประทาน 663 3.29 

4. พื นที่อื่นๆ 206 1.02 

- ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 206 1.02 

 รวม 20,173 100.00 
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ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาที่ดิน  

บทที่ 4 

การประเมินคุณภาพที่ดิน 

การประเมินคุณภาพที่ดิน เป็นการพิจารณาศักยภาพของหน่วยทรัพยากรดินต่อการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในระดับการจัดการที่แตกต่างกัน  โดยพิจารณาจากสมบัติของดินด้าน
กายภาพและเคมี สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
รวมทั้งความยากง่ายในการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืช หรือประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

4.1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 หมายถึง ชนิดหรือระบบที่ดินด้านการเกษตร สภาพการผลิต ลักษณะการด าเนินงาน การใช้
แรงงาน เทคโนโลยีและการจัดการ จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ด าเนินการโดยส่วน
วิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1  รวมทั้งนโยบายพัฒนาการเกษตรของรัฐ สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
และความต้องการของท้องถิ่นในพื้นที่ต าบลนราภิรมย์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สามารถ
ก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินต าบลนราภิรมย์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

ประเภท ชนิดพืช พันธุ ์ ผลผลิตเฉลี่ย
(กิโลกรัมต่อไร่) 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินหลัก ข้าว 

  -  นาป ี

  -  นาปรัง 

 

(กข41,กข47,กข31) 

 

 

900 

900 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินทางเลือก ไม้ผล 

พืชผัก 

กล้วยไม ้

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

ฝร่ัง,มะม่วง ฯลฯ 

กระเจี๊ยบเขียว,ข่า,ตะไคร้ ฯลฯ 

สกุลหวาย 

หญ้าในพื้นที่ลุ่ม เช่น 
หญ้าขน 

2,800 

1,800 

115 

- 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
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4.2  คุณภาพท่ีดินที่น ามาประเมิน 

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

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

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

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

- ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร  (Nutrient availability : s) คุณลักษณะที่ดินที่เป็น
ตัวแทนได้แก่ ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน 

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

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

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

- สารพิษ (Soil toxicities :z) ระดับความลึกของชั้น jarosite ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของ
ดินจะท าให้ดินเป็นกรดจัดมาก ปริมาณซัลเฟตของเหล็กและอลูมินั่มในดินจะสูงมากจนเป็นพิษต่อพืช 
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ในที่นี้พิจารณาความเป็นกรดเป็นด่างของดินซึ่งจะมีผลต่อความเจริญเติบโตของพืช เนื่องจาก
ปฏิกิริยาดินจะท าให้สภาพต่างๆ ทางด้านเคมีและชีวภาพของดินถูกเปลี่ยนไปในสภาพที่เหมาะสม
หรือไม่เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกหรือมีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์
ในดินสามารถเป็นตัวควบคุมระดับของธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้  ด้วยสาเหตุนี้จึงต้องมี
การปรับปรุงสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูกด้วย เพื่อให้ความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ในสภาพที่เหมาะสม 

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

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

4.3  การจ าแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน 

 หลักการของ FAO Framework ได้จ าแนกอันดับความเหมาะสมของที่ดินเป็น 2 อันดับ 
(Order) คือ 

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

และจาก 2 อันดับที่ได้แบ่งย่อยออกเป็น 4 ชั้น (Class) ดังนี ้

 S1 : ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (Highly Suitable) 

 S2 : ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suitable) 

S3 : ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (Marginally Suitable) 

N : ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (Not Suitable) 

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

ตารางท่ี 4-2 ชั้นความเหมาะสมของที่ดินต าบลนราภิรมย์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

หน่วย 
แผนที่ดิน 

 

ข้า
ว 

ข้า
วโ
พด

 

อ้อ
ย 

มัน
ส า
ปะ

หล
ัง 

เผ
ือก

 

ถั่ว
เข
ียว

 

มะ
พร

้าว
 

ส้ม
 

มะ
ม่ว

ง 

พร
ิก 

ทุ่ง
หญ

้าเล
ี้ยง
สัต

ว ์

พื้น
ที่ 

(ไร
่) 

ร้อ
ยล
ะ 

เขต
ชลประทาน              

2 S1 N N N S2o S1 N N N N S1 15,552 77.09 
3 S1 N N N S2o S1 N N N N S1 553 2.74 
8 N N N N S1 S1 S1 S1 S1 S1 N 1,718 8.53 

AQ - - - - - - - - - - - 356 1.76 
U - - - - - - - - - - - 1,243 6.16 
W - - - - - - - - - - - 751 3.72 

รวม 20,173 100.00 

หมายเหตุ : การประเมินคุณภาพที่ดินส าหรับการปลูกถั่วเขียวเป็นการประเมินความเหมาะสมในช่วงฤดูแล้ง  

ค าอธิบาย 

S1 = ชั้นที่มีความเหมาะสมของที่ดินสูง 

S2 = ชั้นที่มีความเหมาะสมของที่ดินปานกลาง 

S3 = ชั้นที่มีความเหมาะสมของที่ดินเล็กน้อย 

N = ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสมของที่ดิน 

o = ข้อจ ากัดของที่ดินเนื่องจากความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช 

n = ข้อจ ากัดของที่ดินเนื่องจากความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร 

z = ข้อจ ากัดของที่ดินเนื่องจากสารพิษ 
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ตารางท่ี 4-3  ชั้นความเหมาะสมสูง (S1) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
  ต าบลนราภิรมย์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน หน่วยท่ีดิน 
1. ข้าว 2,3 
2. ข้าวโพด - 
3. อ้อย - 
4. มันส าปะหลัง - 
5. เผือก 8 
6. ถั่วเขียว 2,3,8 
7. มะพร้าว 8 
8. ส้ม 8 
9. มะม่วง 8 
10. พริก 8 
11. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,3 

 

ตารางท่ี 4-4  ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
  ต าบลนราภิรมย์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน หน่วยท่ีดิน 
1. ข้าว - 
2. ข้าวโพด - 
3. อ้อย - 
4. มันส าปะหลัง - 
5. เผือก 2,3 
6. ถั่วเขียว - 
7. มะพร้าว - 
8. ส้ม - 
9. มะม่วง - 
10. พริก - 
11. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ - 
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บทที่ 5 
ศักยภาพของพ้ืนที่ปัญหา – ความต้องการและทัศนคติของเกษตรกร 

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

5.1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และการพัฒนาที่ดิน 

 จากการส ารวจเกษตรกรตัวอย่างเกี่ยวกับทัศนคติด้านการใช้และการพัฒนาที่ดิน   พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน     สภาพดินที่ใช้ท าการเกษตรในปัจจุบันส่วนใหญ่
เป็นดินเหนียว หากสภาพดิน เสื่อมโทรมเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการใส่
ใส่สารปรับปรุงดินเช่น  ปูนมาร์ล  ปูนโดโลไมท์    ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและใส่ปุ๋ยชีวภาพ ในด้าน
แหล่งน้ าที่ใช้ในการท าการเกษตรเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่ จะใช้น้ าจากห้วย  คลองและจากน้ าฝน
เป็นหลัก    เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ า    พบว่า เกษตรกรตัวอย่าง ทั้งหมด  88.89  ไม่
ประสบปัญหา      ส่วนปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่การเกษตรพบว่าเกษตรกรร้อยละ 90.91  ประสบ
ปัญหา 3-5 ปีต่อคร้ัง     ในด้านความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลู กอยู่เดิมเป็นพืช
อุตสาหกรรมเช่น  อ้อยโรงงาน   มันส าปะหลัง  ยางพารา ยูคาลิปตัส  ไม้ผลหรือสบู่ด า    เกษตรกร
ตัวอย่างทั้งหมดไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงโดยให้เหตุผลว่าพืชเดิมที่ ปลูกมีตลาดรองรับ  ใช้แรงงาน
น้อยและราคาผลผลิตสูง   ในด้านความสนใจต่อพืชชนิดใหม่หรือพันธุ์ใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่
เกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ 63.64  สนใจและ มีความสนใจในการท าเกษตรอินทรีย์ แบบใช้สารเคมี
ระดับปลอดภัย    ปัจจุบันการท าเกษตรอินทรีย์ ในต าบล ยังไม่ แพร่หลายมาก นัก    นอกจากนี้
เกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ  81.82  มีความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียง   เกี่ยวกับการ
รวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  54.55  ไม่มีการรวมกลุ่ม
กันผลิตหรือขายผลผลิตซึ่งท าให้ ไม่มีอ านาจในการต่อรองราคาสินค้า   ส าหรับแนวทางในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดทราบแนวทางในการเพิ่มผลผลิตโดยส่วนใหญ่จะ
ใช้วิธีการใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  เปลี่ยนพันธุ์ใหม่ และ เข้ารับการฝึกอบรม  ในด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อ
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การค้าเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 54.55  ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า  โดยสัตว์ที่
เลี้ยงได้แก่  ปลา  

 ในด้านการได้รับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน   พบว่าเกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ2.73 เคยได้รับ
บริการจากกรมพัฒนาที่ดินโดยประเภทบริการที่ได้รับได้แก่  ปุ๋ยหมัก สารเร่ง(พด.ต่างๆ) และ 
ค าแนะน าวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน  เกษตรกรตัวอย่างเกือบทั้งหมด  ต้องการความช่วยเหลือด้านการ
พัฒนาแหล่งน้ าโดยเฉพาะขุดลอกแหล่งน้ า     ในด้านความ ยินดีที่จะปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์
ดินและน้ า  ในพื้นที่การเกษตรบางส่วนเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 72.73   ยินดีที่จะท าตาม     
เกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ 81.82 เคยรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดินของกรมพัฒนาที่ดิน
และร้อยละ  77.78  เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์โดยได้รับ  ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอ   
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน     และหมอดินอาสา  ส าหรับผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ใช้ในการ
ปรับปรุงบ ารุงดินที่เกษตรกรตัวอย่างต้องการมากที่สุดได้แก่   สารเร่งพด. 7 ใช้ผลิตสารป้องกัน
แมลงศัตรูพืช      สารเร่ง พด.1 ใช้ท าปุ๋ยหมัก   สารเร่งพด.2  ใช้ผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ    และสาร
เร่งพด. 3  ใช้ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรค  ดังตารางที่ 5-1 

ตารางท่ี 5-1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพัฒนาที่ดิน ต าบลนราภิรมย์  อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

รายการ ร้อยละ 

 พืชหลักที่เกษตรกรปลูก 
  ข้าว 100.00 

                                            เขตชลประทาน 81.82 

                                            นอกเขตชลประทาน 18.18 

 สภาพดินที่เกษตรกรปลูกพืชหลัก 
           ดินไม่มีปัญหา 
  ดินเหนียว 100.00 

 ดินร่วน 9.09 

 ดินร่วนปนทราย 9.09 

         ดินมีปัญหา 
  ดินเปรี้ยว 9.09 

 ดินกรด 9.09 

 วิธีแก้ไขดินเส่ือมโทรมของเกษตรกร 
           ใส่วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ใส่สารปรับปรุงดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท ์ 72.73 

 ใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก 63.64 

 ใส่ปุ๋ยชีวภาพ 54.55 

 ใช้พืชปุ๋ยสด เช่น โสน ถั่วต่างๆ 36.36 

 ใส่ปุ๋ยเคม ี 27.27 

 ใช้วิธีทางพืช 
  ปลูกพืชหมุนเวียน 45.45 

 ไม่เผาเศษ/ซากพืช 18.18 

 แหล่งน้ าที่เกษตรกรใช้ในการท าการเกษตร 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  น้ าฝน 36.36 

 ห้วย คลอง 90.91 

 แม่น้ า 9.09 

        แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  น้ าจากโครงการชลประทาน 27.27 

 บ่อบาดาล บ่อ สระ  เหมือง/ฝาย/ฝายน้ าล้น 9.09 

 พื้นที่ท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ าที่ท าให้พืชที่ปลูกเสียหาย 
 ไม่ม ี 100.00 

 พื้นที่ท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาน้ าท่วมที่ท าให้พืชที่ปลูกเสียหาย 
 ไม่ม ี 9.09 

 มี 90.91 

 ช่วงระยะเวลาการเกิดปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ท าการเกษตร 
                                             3-5 ปีต่อครั้ง 40.00 

                                            1-2 ปีต่อครั้ง 30.00 

 เกษตรกรต้องการเปลี่ยนจากพืชที่ปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม 
 ไม่ต้องการ 100.00 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 เกษตรกรไม่ต้องการเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกเพราะพืชเดิม 
  มีตลาดรองรับ/เป็นที่ต้องการของตลาด 72.73 

 ใช้แรงงานน้อย 45.45 

 ราคาผลผลิตด ี 36.36 

 ใช้น้ าน้อย/ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ า 36.36 

 ปลูกและดูแลรักษาง่าย 27.27 

 ได้รับผลผลิตเร็ว 18.18 

 ความสนใจของเกษตรกร เมื่อมีผู้มาแนะน าส่งเสริมพืชชนิดใหม่หรือพันธ์ุใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ 
 ไม่สนใจ 18.18 

 สนใจ 63.64 

 ไม่แน่ใจ 18.18 

 แนวทางของเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตพืช 
 ทราบ 100.00 

                                           ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และวัสดุต่างๆ เพื่อ ปรับปรุงบ ารุงดิน            81.82 

                                            เปลี่ยนพันธุ์ใหม ่ 72.73 

                                            เข้ารับการฝึกอบรม/หาความรู้เพิ่ม 54.55 

                                            ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกูลถั่ว โสนอัฟริกัน ปอเทืองแล้วไถกลบ 27.27 

                                            ปลูกพืชหมุนเวียน 18.18 

                                            เพิ่มพ้ืนที่เพาะปลูก 18.18 

 ความสนใจของเกษตรกรในการท าการเกษตรอินทรีย ์
 ไม่สนใจ 9.09 

สนใจ 90.91 

 ชนิดของเกษตรอินทรีย์ที่เกษตรกรสนใจ 
                                           ไม่ใช้สารเคมี 20.00 

                                         ใช้สารเคมีระดับปลอดภัย 80.00 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 การท าการเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน/ต าบล 
 ไม่ม ี 72.73 

 มี 27.27 

 ความสนใจของเกษตรกรที่จะท าการเกษตรแบบพอเพียง 
 ไม่สนใจ 9.09 

 สนใจ 81.82 

 ไม่แน่ใจ 9.09 

 การรวมกลุ่มกันผลิตหรือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้าน 
 ไม่ม ี 54.55 

 มี 36.36 

 เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได ้
  ไม่เลี้ยง 45.45 

  เลี้ยง 54.55 

 ชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง 
                                            ปลา 83.33 

                                           สัตว์ปีก 16.67 

 บริการจากกรมพัฒนาที่ดินที่เกษตรกรในหมู่บ้าน/ต าบล เคยได้รับ 
 ไม่ม ี 27.27 

มี 72.73 

 ชนิดของบริการที่ได้รับจากกรมพัฒนาที่ดิน 
  ปุ๋ยหมัก 75.00 

 ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ) 75.00 

 ค าแนะน าวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน 75.00 

 เมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด 37.50 

 ค าแนะน า/ความช่วยเหลือจากหมอดินอาสา 37.50 

 ตรวจสอบสภาพดิน 37.50 

 เข้ารับการฝึกอบรม/ดูงาน 25.00 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 การพัฒนาแหล่งน้ าในหมู่บ้าน เกษตรกรคิดว่ากรมพัฒนาที่ดินควรสนับสนุน/ช่วยเหลือ 
 ไม่ต้องสนับสนุน 9.09 

สนับสนุน/ช่วยเหลือ 90.91 

 ประเภทแหล่งน้ าที่เกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือ ได้แก่ 
                                            บ่อ สระในไร่นา 20.00 

                                           ขุดลอกแหล่งน้ า  70.00 

                                           ท าฝายก้ันน้ า  20.00 

                                           วางท่อ/คลอง/ระบบส่งน้ า 20.00 

 ความเต็มใจของเกษตรกรที่จะปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันรักษาหน้าดินและอนุรักษ์น้ าในพื้นที่
เพาะปลูก 

  ไม่แน่ใจ 9.09 

 ยินดี 72.73 

 ไม่ยินดี 18.18 

 เหตุผลที่เกษตรกรไม่ยินดีปลูกหญ้าแฝก 
                                             พื้นที่ราบไม่ลาดชันจึงไม่มีปัญหาดินถูกชะล้างพังทลาย 100.00 

                                            เสียพ้ืนที่ท าการเกษตร/ท าให้พื้นที่รก 50.00 

 เกษตรกรเคยรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน 
  ไม่เคย 18.18 

 เคย 81.82 

                                            เกษตรกรที่ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินเคยทดลองใช้ 77.78 

                                            เกษตรกรที่ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินไม่เคยทดลองใช้ 22.22 

 บุคคล/ส่ือที่แนะน าให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน 
  เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอ/ต าบล และ/หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น 100.00 

 เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 71.43 

 หมอดินหมู่บ้าน/ต าบล 71.43 

 เพื่อนบ้าน/ญาต ิ 28.57 

 ส่ือต่างๆ 28.57 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ชนิดผลิตภัณฑ์บ ารุงดินของกรมพัฒนาที่ดินที่เกษตรกรต้องการใช ้
  สารเร่ง พด.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช 63.64 

 สารเร่ง พด.1 ใช้ท าปุ๋ยหมัก 54.55 

 สารเร่ง พด.2 ใช้ท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 54.55 

 สารเร่ง พด.3 ใช้ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช 45.45 

 สารปรับปรุงบ ารุงดิน พด.4 ใช้ปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร 45.45 

 สารเร่ง พด.5 ใช้ผลิตสารก าจัดวัชพืช/หญ้าต่างๆ 36.36 

  ที่มา : จากการส ารวจ , 2555 
 

5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร  

 5.2.1 ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการครองชีพ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง พบว่าเกษตรกรในต าบลประสบปัญหาที่ส าคัญ
สองประการได้แก่  ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและด้านการครองชีพ   ซึ่งปัญหาใน
การประกอบอาชีพ มีเกษตรกรตัวอย่า งเกือบทั้งหมด ประสบปัญหาโดยปัญหาที่ส าคัญที่เกษตรกร
ตัวอย่างประสบเป็นอันดับหน่ึงได้แก่   ราคาผลผลิตตกต่ า คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวน
เกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด  รองลงมาได้แก่    ศัตรูพืชรบกวน  ต้นทุนการผลิตสูง  และปัจจัยการผลิต
ราคาสูง คิดเป็นร้อยละ   90.00 90.00 และ 80.00   ตามล าดับ    ที่เหลือเป็นปัญหาอื่นๆ  ที่แตกต่าง
กันไป      ดังกราฟที่ 5-1 
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กราฟที่ 5-1 ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร 

  ส่วนปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ เกษตรกรตัวอย่าง ทั้งหมด  ประสบปัญหา    
โดยปัญหาที่ส าคัญที่เกษตรกรตัวอย่างประสบเป็นอันดับหน่ึงได้แก่    น้ าท่วมคิดเป็นร้อยละ   81.82  
ของเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืน  ๆ รองลงมาได้แก ่ ค่าครองชีพสูง 
ยาเสพติด และโรคระบาด คิดเป็น ร้อยละ  72.73   27.27  และ 18.18 ตามล าดับ    ที่เหลือเป็น
ปัญหาอ่ืนๆ  ที่แตกต่างกันไป    ดังกราฟที่ 5-2 

 

กราฟที่ 5-2 ปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ 
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 5.2.2 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากทางราชการ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง   พบว่ามีเกษตรกรตัวอย่าง ทั้งหมด ต้องการ
ความช่วยเหลือจากทางราชการ    ซึ่งความต้องการความช่วยเหลือที่เกษตรกรตัวอย่างต้องการเป็น
อันดับหน่ึงได้แก่   ประกันราคาผลผลิต   จัดหาปัจจัยการผลิตเช่น  ปุ๋ย  ยา  ในราคายุติธรรม  มี
สัดส่วนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 90.91  ของเกษตรกรตัวอย่างที่ต้องการความช่วยเหลือ รองลงมาได้แก่   
ให้ลดค่าครองชีพเช่นลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ปลดหรือลดหน้ีสินให้เกษตรกร และจัดหาตลาด
จ าหน่ายผลผลิต คิดเป็นร้อยละ  72.73    63.64  และ 54.55  ตามล าดับ ที่เหลือเป็นความต้องการที่
แตกต่างกันไป     ดังตารางที่ 5-3 

 

กราฟที่ 5-3   ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากราชการ 

5.3 ศักยภาพของพื้นที่ 

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

จุดแข็ง 

 สภาพพื้นที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ า ท่าจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ า ที่มีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะสมแก่การ
เกษตรกรรม 

 ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวที่มีความลึกมาก  มีความเหมาะสมต่อการเกษตร ได้แก่ 
การท านา และยกร่องปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล  

 พื้นที่ทั้งหมดของต าบลอยู่ในเขตชลประทาน และมีระบบคู คลองส่งน้ าต่อเน่ืองทั้งพื้นที่  
เกษตรกรสามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 

จุดอ่อน 

 ประสบปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูน้ าหลากหรือช่วงที่มีพายุฝนพัดผ่าน  3-5 ปีต่อคร้ัง  ท าให้พืชผล
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 

 เกษตรกรบางส่วนขาดองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรดินและน้ าเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากร
ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ตัวอย่างเช่น การท าการเกษตรตลอดทั้งปี โดยมิได้พักดินหรือฟื้นฟูและ
ปรับปรุงบ ารุงดิน 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมี ป้องกัน ก าจัด ศัตรูพืชและวัชพืชปริมาณมาก  เน่ืองจากการแพร่
ระบาดของศัตรูพืช ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต  สารเคมีบางส่วนได้ตกค้างและสะสมอยู่ในดิน 
ตลอดจนได้ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ าและผู้ใช้น้ า รวมถึงผู้บริโภคผลิตผลทาง
การเกษตร  

โอกาส 

 รัฐบาลได้ก าหนดเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับประชาชนมีความต้องการบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษมากขึ้น ท าให้เกษตรกรได้ลดปริมาณการใช้สารเคมีลงและหันมาใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และการก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมากขึ้น 

 เน่ืองจากวิกฤตโลกร้อน ท าให้หน่วยงานของรัฐ มีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและส่งเสริม การจัดการทรัพยากรดิน น้ าและป่าไม้ อย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืน  เช่น การ
ไถกลบตอซังและการปลูกต้นไม้ยืนต้น เป็นต้น 

 รัฐบาลมีนโยบายการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ที่ดินทิ้งร้างและที่ดินว่างเปล่า เพื่อให้ใช้
ทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
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ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน  

อุปสรรค 

 สภาพอากาศปัจจุบันมีความแปรปรวนจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ท าให้เกิดปัญหาภัย
ธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงการระบาดของโรคและแมลงที่ควบคุมได้ยาก 

 นโยบายที่ดิน ก าหนดให้ที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า มีราคาและมีเจ้าของ เป็นอุปสรรคท าให้
การบริหารจัดการทรัพยากรอ่ืนๆ ท าได้ยาก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้น 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จุดแข็ง 

 มีระบบสาธารณูปโภคอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น ทั้งระบบโครงข่ายคมนาคม ไฟฟ้าและ
น้ าประปา รวมถึงทางล าเลียงผลผลิตจากไร่นาสู่ตลาด ครอบคลุมทั้งต าบล  

 มีหน่วยงานดูแลและบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งต าบล 

 มีองค์กรส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ต าบล 

จุดอ่อน 

 ขาดระบบป้องกันอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดอุทกภัย ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย
อย่างรุนแรง 

 ไม่มีตลาดกลางรับซื้อพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ ท าให้ต้องเสียต้นทุนในการขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตรไปขายในพื้นที่อ่ืน 

โอกาส 

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

 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดแผนงานใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดอย่างต่อเน่ือง  

อุปสรรค 

 เน่ืองจากประเทศไทย เป็นประเทศก าลังพัฒนา การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานให้
สมบูรณ์ทั่วถึง ตลอดจนระบบโลจิสติกส์ที่ช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง อาทิ ระบบขนส่งทางราง 
จ าเป็นต้องใช้เวลาและมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  
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เขตการใช้ที่ดินต าบลนราภิรมย์  อ าเภอบางเลน    จังหวัดนครปฐม  

 โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการเองได้ 

ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง 

 ตามข้อมูลเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประชากรในต าบลนราภิรมย์  มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 23,000  บาทต่อปีต่อคนร้อยละ 70.00  ของประชากรทั้งหมด 

 มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรได้แก่  กลุ่มเกษตรก้าวหน้านราภิรมย์  กลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพ   กลุ่มแม่บ้าน
คลองพระมอพิสัยใต้ 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว  เกษตรกรที่ส ารวจส่วนใหญ่จึงไม่ต้องการเปลี่ยนชนิดพืชเดิมเป็น
พืชอุตสาหกรรมเพราะเห็นว่า พืชเดิมที่ปลูก มีตลาดรองรับ ใช้แรงงานน้อย และราคาผลผลิตดี เป็นต้น 

 เกษตรกรที่ส ารวจส่วนใหญ่สนใจรับเทคโนโลยีใหม่และทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
ได้แก่  ใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน เปลี่ยนพันธุ์ใหม่ และเข้ารับ
การฝึกอบรมและหาความรู้เพิ่ม  ตามล าดับ 

 การประกอบอาชีพเกษตรกรอาศัยน้ าจากชลประทานเป็นหลัก 

จุดอ่อน 

 ขาดอ านาจต่อรองในการจ าหน่ายผลผลิตเพราะการรวมกลุ่มอาชีพยังมีน้อยและบางกลุ่มยังไม่
เข้มแข็ง  ท าให้ถูกผู้รับซื้อเอาเปรียบ  โดยกดราคาผลผลิตให้ต่ า 

 เกษตรกรขาดความรู้ในด้านการจัดการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ท าให้เกิดหนี้สินนอกระบบ
และในระบบ 

 การเร่งจ าหน่ายผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวทันที  ท าให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตต่ า 

โอกาส 

 นโยบายรัฐบาลเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเกษตรกรที่
ส ารวจทั้งหมดให้ความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียงและสนใจที่จะท าเกษตรอินทรีย์   
ต้องการท าแบบใช้สารเคมีระดับปลอดภัย   

 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 

 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 เป็นโอกาสในการขยายตลาด
การส่งออกสินค้าเกษตรโดยไม่มีก าแพงภาษี ตลอดจนโอกาสในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในการ
ผลิตสินค้าเกษตรระหว่างประเทศสมาชิก 
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อุปสรรค 

 ราคาผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะข้าว  ขึ้นอยู่กับตลาดโลกและตลาดภูมิภาค  การแก้ไขปัญหาราคา
ผลผลิตตกต่ าจึงท าได้ล าบาก 

 มีศัตรูพืชรบกวน  ท าให้ผลผลิตต่ า 

 ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเน่ืองจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูง  เช่น  ค่าปุ๋ย  ค่าสารเคมี  พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์  
ค่าจ้างแรงงาน   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเนื่องจากต้องน าเข้าจากต่างประเทศ   

 การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558   หากไม่มีการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยน าเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้า 
ก็จะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศสมาชิกซึ่งมีต้นทุนในการผลิตต่ ากว่าประเทศไทยได้เช่น ประเทศจีน 
กัมพูชา และเวียดนาม  เป็นต้น 

ด้านสังคม 

จุดแข็ง 

 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้  เพื่อ
การยังชีพ 

 มีการส่งเสริมด้านกีฬาและกีฬาพื้นบ้าน ระหว่างหมู่บ้านเป็นประจ าทุกปี  เพื่อให้ประชาชนใช้
เวลาว่างในการออกก าลังกาย  ท าให้มีร่างกายแข็งแรงและเพื่อต้านยาเสพติด 

 ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  โดยจัดงานประเพณีต่างๆ  เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น  รวมทั้งท านุบ ารุงศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้ด ารงไว้  ซึ่งศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

 มีโรงงานอุตสาหกรรม ประเภท 2และ 3 ตั้งอยู่ในต าบลทั้งสิ้น 16 โรง จ าแนกได้ดังนี ้โรงงาน ขุด 
ตัก ดิน ทราย  4 แห่ง โรงสีข้าว นึ่งข้าว และอบข้าวเปลือก 2 แห่ง โรงอบข้าวเปลือก 1 แห่ง โรงงาน
เฟอร์นิเจอร์ ประตูหน้าต่าง ไส ซอยไม้แปรรูป 2 แห่ง โรงงานทอผ้า  ตัดเย็บผ้า  ท าผ้าใบ ตาข่าย และ
ภาชนะบรรจุจากพลาสติก 1 แห่ง เป็นต้น ซึ่งสามารถรองรับแรงงานได้จ านวนหนึ่ง 

 จุดอ่อน 

 ประชากรรวมทั้งเกษตรกรมี ค่าครองชีพสูงขาดวินัยในการใช้จ่าย  ท าให้มีหนี้สินทั้งในระบบและ
นอกระบบอย่างต่อเน่ือง 

 มีปัญหาเร่ืองยาเสพติด 
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เขตการใช้ที่ดินต าบลนราภิรมย์  อ าเภอบางเลน    จังหวัดนครปฐม  

โอกาส 

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนภาคประชาชนและส่งเสริมอาชีพ 

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  การจัดระเบียบสังคม
และการทุจริตคอรัปชั่น 

 มีโครงการด้านสังคมสังเคราะห์ขยายฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ยากไร้  โอกาส  
รวมทั้งผู้ประสบภัยให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มสัดส่วนงบประมาณ 

อุปสรรค 

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

 ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของโลก ท าให้เกิดภาวะถดถอย เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และภัย
พิบัติทางธรรมชาติท าให้เกิดปัญหาเร่ืองรายได้ของประชาชน 

 



ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน  

บทที่ 6 

เขตการใช้ที่ดิน 

6.1 การก าหนดเขตการใช้ที่ดิน 
 ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรป่าไม้ สภาพการใช้ที่ดิน สภาพพื้นที่ ลักษณะภูมิอากาศ ตลอดจนความเหมาะสมของที่ดิน 
ด้านกายภาพ สภาพทางเศรษฐกิจสังคม ประกอบกับมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมา
พิจารณาร่วมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร 
สามารถน ามาสังเคราะห์ก าหนดเป็นเขตการใช้ที่ดิน ต าบล นราภิรมย์  อ าเภอ บางเลน  จังหวัด
นครปฐม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ได้ดังนี้ 

 1. เขตพื้นที่การเกษตร  

   มีเนื้อที่ 17,446 ไร่หรือร้อยละ 86.48 ของพื้นที่ต าบล เป็นพื้นที่ท าการเกษตร นอก
เขตป่าสงวนแห่งชาติหรือพื้นที่ที่ได้ด าเนินการปฏิรูปที่ดินแล้ว ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นเขตพัฒนาการผลิต
ทางการเกษตรเป็นหลัก สามารถแบ่งเป็นเขตต่างๆ ได้ดังนี้ 

 เขตเกษตร พัฒนาในพื้นที่ชลประทาน  

   มีเนื้อที่ 17,446 ไร่หรือร้อยละ 86.48 ของพื้นที่ต าบล เป็นเขตพื้นที่ท าการเกษตร
โดยอาศัยระบบชลประทาน ดินมีศักยภาพในการผลิตสูง เน่ืองจากเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญในการ
ผลิตข้าว พืชอาหารและพืชอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก มีระบบชลประทาน สามารถที่จะท า
การเกษตรนอกฤดูฝน ประกอบกับระบบขนส่งผลผลิตและตลาดรับซื้อผลผลิตคลอบคลุมทั่วทั้ง
พื้นที่ แบ่งเป็นเขตย่อยตามประเภทความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 

1.1 เขตพื้นทีท่ านาศักยภาพสูง  (หน่วยแผนท่ี 211) 

   มีเนื้อที่ 15,855 ไร่หรือร้อยละ 78.60 ของพื้นที่ต าบล สภาพพื้นที่เป็นที่ราบและ
ส่วนใหญ่ที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง ในการท านาปลูกข้าวโดยอาศัยระบบชลประทาน 

   ข้อเสนอแนะ    เนื่องจากมีระบบชลประทานจึงควรจัดระบบการให้น้ าในแปลง
ปลูกเพื่อชะล้างความเป็นกรดของดิน และควบคุมไม่ให้ดินกรดเพิ่มขึ้น ควรพัฒนาท าการผลิตเพื่อ
การค้า โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตด้วยการใช้พันธุ์ข้าวที่ดีจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ประกอบกับการ
ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งจะเห็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ปุ๋ย สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยรวมได้ ในพื้นที่สามารถใช้น้ าชลประทาน นอกฤดูฝนควรมี



 

เขตการใช้ที่ดินต าบลนราภิรมย ์ อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

6-2 

การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการน้ าของกลุ่มผู้ใช้น้ าและเลือกชนิดพืชปลูก ตามปริมาณน้ า
ต้นทุนในแต่ละปี 

  1.2    เขตพื้นที่ปลูกไม้ผลศักยภาพสูง (หน่วยแผนท่ี 213) 

   มีเนื้อที่ 580 ไร่หรือร้อยละ 2.87 ของพื้นที่ต าบล พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบเป็นพื้นที่
ที่ปรับรูปโดยการยกร่องปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง มีความเหมาะสมของที่ดินและภูมิอากาศ
ในการปลูกไม้ผล ที่ให้ผลผลิตสูง 

   ข้อเสนอแนะ  เขตการผลิตน้ีควรอยู่ใกล้ตลาดกลางทางการเกษตรหรือใกล้
โรงงานแปลงรูป และควรปลูกในรูปแบบของการผสมผสาน โดยปลูกพืชหลายชนิด เพื่อลดความ
เสี่ยงในเร่ืองของราคาและแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ผลผลิตจากการเกษตรจ าพวกไม้ผล ส่วน
ใหญ่จะเน่าเสียง่ายเน่ืองจากการขนส่งและขาดความรู้เร่ืองการจัดการผลิตหลังเก็บเกี่ยว ดังนั้นใน
การผลิตพืช เกษตรกรควรค านึงเร่ืองการขนส่งสินค้า การบรรจุหีบห่อของผลผลิต ในเร่ืองของ
การตลาด และความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนั้นเกษตรการควรมีการจัดการความรู้ในด้าน
การจัดการหลักการเก็บเกี่ยว อาทิ การเคลือบผิวผลไม้เพื่อยืดอายุการสุกงอม , การฉายรังสี , การแปร
รูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตเป็น  

  1.3    เขตพื้นที่ปลูกไม้ผล/พืชผักศักยภาพสูง  (หน่วยแผนท่ี 215)  

   มีเนื้อที่ 52 ไร่หรือร้อยละ 0.26 ของพื้นที่ต าบล พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบเป็นพื้นที่
ที่ปรับรูปโดยการยกร่องปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง มีความเหมาะสมของที่ดินและภูมิอากาศ
ในการปลูกไม้ผล ที่ให้ผลผลิตสูง 

   ข้อเสนอแนะ  เขตการผลิตน้ีควรอยู่ใกล้ตลาดกลางทางการเกษตรหรือใกล้

โรงงานแปลงรูป และควรปลูกในรูปแบบของการผสมผสาน โดยปลูกพืชหลายชนิด เพื่อลดความ

เสี่ยงในเร่ืองของราคาและแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ผลผลิตจากการเกษตรจ าพวกไม้ผลและ

พืชผัก ส่วนใหญ่จะเน่าเสียง่ายเน่ืองจากการขนส่งและขาดความรู้เร่ืองการจัดการผลิตหลังเก็บเกี่ยว 

ดังนั้นในการผลิตพืช เกษตรกรควรค านึงเร่ืองการขนส่งสินค้า การบรรจุหีบห่อของผลผลิต ในเร่ือง

ของการตลาด และความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนั้นเกษตรการควรมีการจัดการความรู้ใน

ด้านการจัดการหลักการเก็บเกี่ยว อาทิ การเคลือบผิวผลไม้เพื่อยืดอายุการสุกงอม , การฉายรังสี , การ

แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตเป็นต้น การปลูกพืชผักควรค านึงถึงความปลอดภัยของ

ผู้บริโภค ลดการใช้สารเคมี โดยการผลิตอาหารปลอดภัยต่อสารพิษ  (Food Safety) และควรผลิตผัก
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อินทรีย์เพื่อยกระดับชีวิตของผู้บริโภค และเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า และสินค้านั้นเป็นที่

ต้องการของตลาดผู้บริโภคทั้งไทยและต่างประเทศ 

  1.4    เขตพื้นที่ปลูกพืชผัก/ไม้ดอกไม้ประดับศักยภาพสูง (หน่วยแผนท่ี 216) 

   มีเนื้อที่ 959 ไร่หรือร้อยละ 4.75 ของพื้นที่ต าบล 

   ข้อเสนอแนะ  เกษตรกรเป็นผู้ขยายพันธ์เองโดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท าให้
ได้กิ่งพันธุ์ที่ขาดความสม่ าเสมอ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของผลผลิตและราคาจ าหน่าย ดังนั้นจึงควร
เลือกชนิดพืชที่ปลูกให้ตรงความต้องการของตลาด ควรปรับปรุงพันธ์พืชให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ โดยเกษตรกรควรได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชเขตร้อนที่มีอยู่เพื่อการผลิตในเชิงการค้า เพื่อให้ได้พืชพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย ทั้งนี้ยังพบปัญหาด้านการจัดการด้านการรักษาดอกไม้ภายหลังการตัดที่
อุณหภูมิต่ า รวมทั้งการขนส่งโดยควบคุมอุณหภูมิยังมีอยู่ในวงที่จ ากัดมาก แนวทางแก้ไขจึงควรมี
การรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตและสาธารณูปโภคร่วมกัน เช่น การมีห้องเย็นที่
แหล่งผลิต และลดห้องเย็นเพื่อการขนส่ง ซึ่งรัฐควรเป็นผู้สนับสนุน 

 เขตพื้นท่ีเลี้ยงสัตว์  

  1.5    เขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ า  (หน่วยแผนท่ี 242)  

   มีเนื้อที่ 775 ไร่หรือร้อยละ 3.84 ของพื้นที่ต าบล 

   ข้อเสนอแนะ ควรมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การบ าบัดของเสียจาก
ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ า และมีสุขลักษณะที่ถูกต้องในการจัดการฟาร์ม 

 2. เขตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (หน่วยแผนที่ 300) 

    มีเนื้อที่ 1,204 ไร่หรือร้อยละ 5.97 ของพื้นที่ต าบล เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น 

   ข้อเสนอแนะ  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรที่จะศึกษาถึงปัญหาและความ
ต้องการของพื้นที่ โดยยึดหลักวิชาการผนวกกับศักยภาพของพื้นที่และชุมชน ประกอบกับข้อมูล
ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อก าหนดทิศทางพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนให้สอดคล้องกับ
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนอย่างยั่งยืน 
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 3. เขตพื้นที่แหล่งน้ า (หน่วยแผนที่ 400)  

   มีเนื้อที่ 748 ไร่หรือร้อยละ 3.71 ของพื้นที่ต าบล เป็นพื้นที่แหล่งน้ า เช่น ห้วย 
หนอง คลอง บึง ตามธรรมชาติ รวมถึงแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น คลองชลประทาน อ่างเก็บน้ า 
สระน้ าในไร่นา เป็นต้น 

   ข้อเสนอแนะ  ควรมีมาตรการในการดูแลแหล่งน้ าในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการขุดลอกและซ่อมบ ารุง เพื่อที่ให้แหล่งน้ าที่มีสามารถช่วยเก็บกักน้ าไว้เพื่อ
การเกษตร การ ประมงและเพื่อการพักผ่อนของคนในชุมชน ตลอดจนทางน้ าท าหน้าที่ช่วยระบาย
น้ าในช่วงหน้าฝนได ้
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ตารางท่ี 6 -1 เขตการใช้ท่ีดินต าบลนราภิรมย์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

เขตการใช้ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

1. เขตพื้นที่การเกษตร 
     เขตเกษตรพัฒนาในพื้นที่ชลประทาน 17,446 86.48 

- เขตพื้นที่ท านาศักยภาพสูง (หน่วยแผนที่ 211) 15,855 78.60 

- เขตพื้นที่ปลูกไม้ผลศักยภาพสูง (หน่วยแผนที่ 213) 580 2.87 

- เขตพื้นที่ปลูกไม้ผล/พืชผักศักยภาพสูง (หน่วยแผนที่ 215) 52 0.26 
- เขตพื้นที่ปลูกพืชผัก/ไม้ดอกไม้ประดับศักยภาพสูง (หน่วยแผนที่ 

216) 959 4.75 
   เขตพื้นท่ีเลี้ยงสัตว์ 775 3.84 

- เขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์สัตว์น้ า (หน่วยแผนที่ 242) 775 3.84 

2. เขตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (หน่วยแผนท่ี 300) 1,204 5.97 

3. เขตพื้นที่แหล่งน้ า (หน่วยแผนท่ี 400)  748 3.71 

รวม 20,173 100.00 

6.2 แผนการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 
 การที่จะให้เขตการใช้ที่ดินระดับต าบลที่ก าหนดบรรลุเป้าหมายจ าเป็นต้องมีแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรด้านต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับด้านการพัฒนาด้านการเกษตร มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
พร้อมทั้งมีการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้ที่ดินได้อย่างยั่งยืนถาวร ทั้งนี้ในด้านของ
งานพัฒนาที่ดินควรที่จะต้องด าเนินการพัฒนาในเขตพื้นที่การเกษตรตามศักยภาพของเขตการใช้
ที่ดินที่ก าหนด โดยในเขตพื้นที่พัฒนาเกษตรกรรม หน่วยงานของรัฐต้องดูแลด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่จ าเป็น เช่น ระบบชลประทานและระบบระบายน้ า ระบบการขนส่งและล าเลียงผลผลิต
รวมถึงการจัดรูปที่ดินให้มีความสัมพันธ์กันอันจะส่งผลต่อผลผลิตที่ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น  ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงการลดต้นทุนการผลิตและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการด าเนินการส่งเสริม
การลดใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือเทคโนโลยีชาวบ้านได้ เข้าร่วมในขั้นตอนผลิต อันจะส่งผลถึงคุณภาพ
ของผลผลิตและคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวมได้ 
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6.3 ข้อเสนอแนะการน าแผนการใช้ที่ดินไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน 
 จากเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดในการด าเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของต าบล 
หน่วยปฏิบัติ การที่มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถน าไปตรวจสอบและขยายผลจัดท าแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการเกษตรหรือแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ดินในระดับต าบล โดยจะต้องท าการสอบถามความ
คิดเห็นจัดท าประชาพิจารณ์ ท าความเข้าใจกับชุมชนหรือเกษตรกรที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาและแนวทาง
ในการจัดการในการไปแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ ความพร้อมของเกษตรกร
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าว ควรมีการเลือกพื้นที่น าร่องในการพัฒนาที่ดิน เพื่อแก้ปัญหา
แต่ละปัญหาแล้วขยายผลความส าเร็จของงานในการพัฒนาที่ดินไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงที่มีปัญหาใน
ลักษณะเดียวกัน เพื่อให้การพัฒนาที่ดินเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรครอบคลุมพื้นที่พืชเศรษฐกิจทั้ง
ต าบลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน  

6-7 



 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน  

บรรณานุกรม 

กรมการปกครอง. 2553. รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน. http://www.dopa.go.th/TH/service.pnp 

กรมการพัฒนาชุมชน. 2552. รายงานข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน จปฐ. ระดับต าบล ปี 2552-2554.    

            กระทรวงมหาดไทย. http://www.cdd.go.th  

กรมชลประทาน. 2550. ข้อมูลขอบเขตชลประทานจังหวัดนครปฐม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2548. รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน  

เล่ม 1 ดินบนพื้นท่ีราบต่ า. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2548. รายงานการจัดทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจตามหลักกลุ่มชุดดิน. 

เล่ม 2 ดินบนพื้นดอน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช. 2550. ข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย. กระทรวงทรัพยากรแห่งชาติ   

และสิ่งแวดล้อม. 

กรมอุตุนิยมวิทยา. 2554. สถิติภูมิอากาศ พ.ศ. 2535-2554. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 

กองแผนที่และการพิมพ์. 2544. ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ.์ 

บัณฑิต ตันศิริ. 2535. แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดิน. เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 3. กองวางแผนการใช้ที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

บัณฑิต ตันศิริ และค ารน ไทรฟัก. 2542. คู่มือการประเมินคุณภาพที่ดิน ส าหรับพืชเศรษฐกิจ. 

เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 2/2535 : ฉบับพิมพ์คร้ังที่ 3/2542. กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม. 2554. ข้อมูลสถิติประมงรายต าบลจังหวัดนครปฐม.  ปี 2554.  

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม. 2554. ข้อมูลสถิติการปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม. กรมปศุสัตว์  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ส านักสถิติแห่งชาติ. 2547. ระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น. ส านักนายกรัฐมนตรี. 

http://service.nso.go.th/stat_tab/index 

http://www.dopa.go.th/TH/service.pnp
http://www.cdd.go.th/
http://service.nso.go.th/stat_tab/index


 

เขตการใช้ที่ดินต าบลนราภิรมย ์ อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม. 2554. ท าเนียบโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม ปี 2554.

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

ส านักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน. 2553. แผนท่ีการใช้ท่ีดินประเทศไทย (เชิงตัวเลข) มาตราส่วน  

1: 25,000. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ส านักส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน. 2553. แผนท่ีกลุ่มชุดดินประเทศไทย (เชิงตัวเลข) มาตราส่วน 

1: 25,000. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน. 2548. มหัศจรรย์พันธุ์ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ.์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนราภิรมย์. อ าเภอบางเลน. จังหวัดนครปฐม. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557). 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. 

FAO. 1992. CROPWAT : A Computer Program for Irrigation Planning and Management  

Irrigation  And Drainage. Paper 46. Rome Italy. 

FAO. 1993. Guidelines for Land-use Planning. Rome Italy. 

FAO. 2007. Land evaluation. Land and water discussion paper 6. Rome Italy. 

 

 

 

 

 


	ปกใน
	สารบัญ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5 
	บทที่ 6 
	บรรณานุกรม



