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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 าเนินงานพื้นที่ต าบลคลองสี่  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  

 1.3.2 ระยะเวลาด าเนิน งาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 

 1.3.3 ผู้ด าเนินงาน กลุ่ม วางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  

 



 

เขตการใช้ที่ดินต าบลคลองส่ี  อ าเภอ คลองหลวง   จังหวัดปทุมธาน ี
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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 าบลคลองสี่ ตั้งยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี(รูปที่ 2-1) 

 อาณาเขต  

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลวังน้อย อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลบึงยี่โถ  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

 ต าบลคลองสี่    มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 29,000 ไร่ หรือประมาณ  46.40 ตารางกิโลเมตร  แบ่งเขต
การปกครองออกเป็น  16  หมู่บ้าน  

2.2 สภาพภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  
เป็นพื้นที่ราบเรียบมีระบบคูคลองส่งน้ าชลประทานครอบคลุมทั่วทั้งต าบล และล าบึงไอ้เสียบตั้งอยู่
ทางตอนเหนือของต าบลและคลองสี่ตั้งอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ของต าบลไหลผ่าน  ระดับพื้นที่อยู่ที่  0-2 
เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง  



 

เขตการใช้ที่ดินต าบลคลองสี่  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  
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ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน  

2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 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 

 จากสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยา ในรอบ 20  ปี (พ.ศ. 2537-2556) จังหวัด
ปทุมธานี ได้น ามาใช้พิจารณาเป็นตัวแทนลักษณะภูมิอากาศในต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-2) 

2.3.1 ปริมาณน้้าฝน  มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยทั้งปีประ มาณ 1,394.27 มิลลิเมตร เดือนที่มี
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 302.97 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณ
ฝนตกเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เดือนธันวาคมและมกราคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 5.53 มิลลิเมตร ลักษณะการ
ตกของฝนพบว่าฝนจะเร่ิมตกมากขึ้น ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนและจะตกมากที่สุดในเดือนกันยายน 
จากนั้นปริมาณฝนจะค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายเดือนตุลาคม 

2.3.2 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.82 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุด 38.27 องศาเซลเซียส และเดือนมกราคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 17.91 องศาเซลเซียส 

2.3.3  ความชื้นสัมพัทธ์  ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 71.54 เปอร์เซ็นต์ โดย
ที่เดือนกันยายนมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 77.60 เปอร์เซ็นต์ และ เดือนธันวาคม มีความชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ยต่ าสุด ประมาณ 65.87 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 าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ได้ดังนี้  

1.) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จะอยู่ในช่วงต้นเดือนเมษายน  (ปริมาณ
น้ าฝนสูงกว่าคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ า) จนกระทั่งถึง ปลายเดือนพฤศจิกายน(ปริมาณ
น้ าฝนต่ ากว่าคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ า)  และช่วงระหว่างต้นเดือนพฤษภาคมถึงปลาย
เดือนตุลาคม จะมีฝนตกมากจนท าให้มีปริมาณน้ ามากเกินพอความต้องการของพืช (ปริมาณน้ าฝนสูง
กว่าศักยภาพการคายระเหยน้ า)  

2.) ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ซึ่งจะมีปริมาณน้ าฝนและการกระจาย
น้อยหรือไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจะอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงปลาย
เดือนมีนาคมของทุกปี 
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ตารางท่ี 1 สถิติข้อมูลภูมิอากาศ จังหวัดปทุมธานี (สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี) 
 

 

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. 5.53 5.5 35.03 17.91 6.87 66.67 108.96 121.21 

ก.พ. 30.36 28.9 36.13 20.63 6.93 68.73 126.75 124.88 

มี.ค. 68.53 61.0 37.45 21.56 6.55 68.47 151.20 155.93 

เม.ย. 104.73 87.2 38.27 23.63 6.99 70.00 153.43 162.00 

พ.ค. 188.88 131.8 37.21 24.38 5.42 73.47 156.10 150.97 

มิ.ย. 161.35 119.7 35.91 24.09 5.14 73.80 177.89 142.20 

ก.ค. 145.12 111.4 35.85 23.94 4.01 74.20 182.34 138.57 

ส.ค. 165.25 121.5 35.65 23.84 3.67 74.27 182.34 134.54 

ก.ย. 302.97 155.3 35.14 23.57 3.93 77.60 151.20 124.80 

ต.ค. 180.11 128.2 34.87 22.83 5.75 76.27 115.63 131.13 

พ.ย. 35.89 33.7 34.89 20.43 7.28 69.20 124.97 124.80 

ธ.ค. 5.53 5.5 34.43 18.17 7.43 65.87 120.07 125.55 

รวม 1394.27 989.7 - - - - - 1636.58 

เฉล่ีย - - 35.90 22.08 5.83 71.54 145.91 - 
 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี จังหวัดปทุมธาน ี กรมอุตุนิยมวิทยา (2556) 
หมายเหตุ : *จากการค านวณด้วยโปรแกรม CROPWAT (Version 8.0) 

 

 
รูปท่ี 2 สมดุลของน้ าในดินเพื่อการเกษตร จังหวัดปทุมธานี (สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธาน)ี 
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2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร 

 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกรต าบล คลองสี่ อ าเภอคลองหลวง  ได้จากการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน(กรมการ
ปกครอง ,2555 ) รายงานข้อมูลความจะเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2556  (กรมการพัฒนาชุมชน)  
แผนพัฒนาการเกษตรต าบล (ส านักงานเกษตรอ าเภอ ) และแผนพัฒนาสามปี  (องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสี่) เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  ต าบลคลองสี่  มีพื้นที่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่ เต็มทั้ง
หมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น  16,673 คน เป็นชาย 7,998 คนและเป็นหญิง 8,675 คน 
จ านวนบ้าน 6,054 หลังคาเรือน จ านวนประชากรเฉลี่ย 3 คนต่อหลังคาเรือน (รายงานสถิติจ านวน
ประชากรและบ้าน กรมการปกครอง ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555) ความหนาแน่น 359.33  คนต่อ
ตารางกิโลเมตร  

  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีประเพณีการท าบุญตามพระพุทธศาสนาใน
เดือนต่างๆ  ที่สืบสานต่อเน่ืองกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันให้ความ
เคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน 

2.4.2 การรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 ต าบลคลองสี่ มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร  โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
หน่วยงานรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล ๆ ได้แก ่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองสี่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจพัฒนาคลองสี่  
กลุ่มยุวเกษตรกรบึงเขาย้อน  กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดตะวันเรือง  วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าว
ปลอดภัยจากสารพิษ  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอสี  
วิสาหกิจชุมชนน้ าพริกแม่จ๋า วิสาหกิจชุมชนยุวเกษตรกรเพาะเลี้ยงกบ  วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย
หมู่ที่  1 วิสาหกิจชุมชนกองทุนโครงการพัฒนา  วิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรคลองสี่พัฒนา  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเคหะคลองสี่  วิสาหกิจชุมชนหมู่ที่  2 วิสาหกิจ
ชุมชนส่งเสริมกลุ่มปลูกอ้อยครบวงจร  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแม่บ้านการเคหะแห่งชาติ  
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพหัตถกรรมงานแฮนด์เมดคลองสี่  วิสาหกิจชุมชนสวนสมุนไพรนวรัช  
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีต าบลคลองสี่หมู่ 15 

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจของต าบล คลองสี่  ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่
เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลการศึกษาดังนี้  
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 2.5.1 การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีแรงงานภาค
เกษตรเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน อาชีพรองลงมาเป็นการค้าขาย รับจ้าง รับราชการและอื่นๆ การ
ถือครองที่ดิน เกษตรกรส่วนใหญ่เช่าพื้นที่ท าการเกษตร  

 2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 

 พืช เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่  ข้าว  พันธุ์ กข31 กข47 ปทุมธานี พิษณุโลก ฯลฯ 
 - ผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2556/57 เฉลี่ย    7 00   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2556/57 เฉลี่ย    800   กิโลกรัมต่อไร่ 

  ปศุสัตว์  จากข้อมูลของปศุสัตว์จังหวัด ปทุมธานี (ปี 2556) เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจ าหน่าย
เพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัวและบางส่วนบริโภคภายในครัวเรือน เช่น โคเน้ือ เกษตรกร
จ านวน 1 ครัวเรือน เลี้ยง จ านวน 5 ตัว สุกร เกษตรกรจ านวน 3 ครัวเรือน เลี้ยง จ านวน 247 ตัว 
ไก่ เกษตรกรจ านวน 108 ครัวเรือน เลี้ยง จ านวน 5,130 ตัว เป็ด เกษตรกรจ านวน 15 ครัวเรือน 
เลี้ยง จ านวน 11,308 ตัว สัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ จ านวน 70 ,066 ตัว โดยเลี้ยงเพื่อปล่อยให้หาอาหารกินเอง
ตามธรรมชาติ 

 ประมง  จากข้อมูลของประมงจังหวัดปทุมธานี (ปี 2556 ) มีเกษตรกรมีการท า
ประมงไว้เพื่อจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้ของครอบครัวและบางส่วนบริโภคภายในครัวเรือน 
ประเภทฟาร์มกระชัง จ านวน 79 บ่อ พื้นที่ 0.88 ไร่ บ่อ จ านวน 331 บ่อ พื้นที่ 262.5 ไร่ ร่องสวน 
20 บ่อ พื้นที่ 11.45 ไร่ 23 บ่อ พื้นที่ 4.41 ไร่ ปลาที่เลี้ยง ส่วนใหญ่เป็นปลากินพืช ปลาน้ าจืด กบ 
ตะพาบ ปลาดุก ปลาทับทิม  ปลาแรด ฯลฯ  

2.5.3 ต้นทุนการผลิต 

 ข้าวนาปี ต้นทุนการผลิต 4,800 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 12.00 บาทต่อกิโลกรัม 

 ข้าวนาปรัง ต้นทุนการผลิต 5,000 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 12.00 บาทต่อกิโลกรัม 

 2.5.4 การอุตสาหกรรม 

  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ปทุมธานี รายงานว่า พ .ศ. 2556 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท 2 และ 3 ตั้งอยู่ในต าบลทั้งสิ้น 65 โรง จ าแนกได้ดังนี้  โรงงานท าอาหารเคร่ืองดื่มจากพืช 
จ านวน 1 แห่ง โรงงานผลิตเส้นหมี่ จ านวน 1 แห่ง โรงงานผลิตขนมอบกรอบ จ านวน 1 แห่ง 
โรงงานผลิตซีอิ้ว จ านวน 1 แห่ง โรงงานผลิตสีเทอร์โมพบาลสติก จ านวน 2 แห่ง โรงงานผลิตกล่อง
ลูกฟูก จ านวน 2 แห่ง  โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส จ านวน 1 แห่ง โรงงานผลิตเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ 
จ านวน 1 แห่ง โรงงานผลิตแป้นสวิทช์ไฟจากไม้ จ านวน 1 แห่ง โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 
จ านวน 2 แห่ง โรงงานกลึงเจาะ คว้าน กัด ไส เจียน และเชื่อมโลหะ จ านวน 7 แห่ง เป็นต้น  
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2.5.5 รายได้และแหล่งสินเชื่อ 

 รายได้ จากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2555 (จปฐ .) มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปี  

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

2.5.6 โครงสร้างพื้นฐาน 

1) สาธารณูปโภค ได้แก่  

(1) ไฟฟ้า มีไฟฟ้าทุกครัวเรือน  

(2) ประปา มีประปาทุกครัวเรือน   

(3) การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะ  

  2) สถานบริการสาธารณะและสถานที่ราชการ ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง โรงเรียนก่อน
ประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง โรงงานมัธยมศึกษา 2 แห่ง วัด 4 แห่ง 
ศูนย์บริการสาธรณสุข 2 แห่ง สถานีอนามัยประจ าต าบล 2 แห่ง สถานีพยาบาลเอกชน 4 แห่ง ร้าน
ขายยาแผนปัจจุบัน 10 แห่ง สถานฟื้นฟูพยาบาล 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่  1 
แห่ง เป็นต้น 



ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 

บทที่ 3 

สถานภาพทรัพยากร 

3.1 ทรัพยากรท่ีดินและการใช้ที่ดิน 

 3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรท่ีดินในปัจจุบัน  

  จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปัจจุบันที่ใช้ในการเกษตรของ

ต าบลคลองสี่  อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อาศัยจากการรายงานส ารวจดินเพื่อการเกษตรแบบ

ค่อนข้างละเอียด มาตราส่วน 1:25,000 ของจังหวัดปทุมธานี โดยส านักส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน 

จัดท าลักษณะและสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ส าคัญ เช่น เนื้อดิน การระบายน้ าของดิน ปฏิกิริยาดิน 

เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นคุณภาพที่ดินและน าไปใช้ในการจัดความเหมาะสมของที่ดินส าหรับพืช

เศรษฐกิจต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 3.1 และตารางที่ 3.1 ซึ่งสามารถบรรยายพอสังเขปได้ดังนี้ 

1)  กลุ่มชุดดินท่ี 11,11-rb 

 กลุ่มดินเปร้ียวจัดลึกปานกลาง ที่เกิดจากการทับถมตะกอนน้ ากร่อย บริเวณที่ราบน้ าทะเล
เคยท่วมถึง สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะพื้นที่ราบเรียบ มีความลาดชันน้อย  มีการระบายน้ าเลว ดินมี
ความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ช้า มีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า ท าให้มักมีน้ าแช่ขังในช่วงฤดูฝน   
ดินมคีวามอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 

ลักษณะดินบนเป็นดินเหนียวจัด สีพื้นเป็นสีด าหรือสีน้ าตาลปนด า มีจุดปะสีน้ าตาลปน
เหลือง และสีแดงบ้างเล็กน้อย ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดรุนแรงมาด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 4.0-5.0 ส่วนดินชั้นล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวจัด สีพื้นเป็นสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนด า 
และจะมีจุดประสีแดงเพิ่มมากขึ้นกว่าดินชั้นบน จะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบ
ก ามะถัน(จาโรไซต)์ ในช่วงระดับความลึกระหว่าง 50-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาของดินเป็นกรด
รุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 3.5-4.5 และในระดับที่ลึกลงไปสีของดินจะเป็นสี
น้ าตาลหรือสีด าปนเทา มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง และสีแดงเพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วย  กลุ่มชุดดิน
ที่ 11 ที่มีความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 19,291  ไร่    หรือร้อยละ66.52  ของพื้นที่
ต าบล พื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ใช้ท านา  และกลุ่มชุดดินที่ 11- rb ที่มีความลาดชัน    0-2 เปอร์เซ็นต์
และดินมีการยกร่อง  มีเนื้อที่ประมาณ 3,110 ไร่ หรือร้อยละ 10.72 ของพื้นที่ต าบล  พื้นที่บริเวณนี้
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลร้าง  
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ปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  เน่ืองจากดินเป็นกรดจัดมาก หรือเป็นดินเปรี้ยวจัดลึกปาน
กลาง ซึ่งดินจะมีความเป็นกรดรุนแรงในช่วงความลึกตั้งแต่ 50-100 ซม. จากผิวดิน ท าให้เกิดการ
ตรึงธาตุอาหารและปลดปล่อยสารที่เป็นพิษต่อพืชที่ปลูก ดินมีโครงสร้างแน่นทึบ เมื่อดินแห้งจะ
แข็งและแตกระแหง ท าให้ไถพรวนยาก คุณภาพน้ าเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนแหล่งน้ าจืด และน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายให้กับพืชที่ไม่ชอบน้ า  

แนวทางการจัดการ 

การปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้น ที่เหมาะสม ลดและควบคุมความเป็นกรด
รุนแรงมากของดินด้วยวัสดุปูน โดยหว่านให้ทั่วแปลงปลูก พร้อมกับการ ปรับปรุงดินด้วย
อินทรียวัตถุ เช่น ไถกลบตอซังหรือไถกลบปุ๋ยพืชสด ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมี  เพื่อ
ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ช่วงที่ข้าวขาดน้ า
หรือท านาครั้งที่ 2  

การปลูกพืชผักหรือ ไม้ผล เตรียมแปลงปลูกโดยการยกร่องกว้าง 6 -8 เมตร ร่องคูน้ า
กว้าง      1.0-1.5 เมตร  ลึก 0.5-1.0 เมตร  มีคันดินอัดแน่นล้อมรอบเพื่อป้องกันน้ าท่วม ก่อนยกร่อง
ควรแยกหน้าดินมาทับบนดินที่ขุดมาจากร่องคูน้ า หว่านวัสดุปูนบนสันร่องและร่องคูน้ า ปรับปรุง
ดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า  เตรียมหลุมปลูกขนาด 50 x50x50 ซม.
พร้อมรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับวัสดุปูน ในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิต
และภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก 
เมื่อดินเกิดกรดเพิ่มขึ้นให้หว่านด้วยวัสดุปูน พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก
เพื่อใช้ล้างความเป็นกรดของดิน และควบคุมไม่ให้ดินเป็นกรดเพิ่มขึ้น 

 
 

  





3-4 

 

เขตการใช้ที่ดินต าบลคลองสี่  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  

 ตารางท่ี 3-1 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน  ต าบลคลองสี่  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธาน ี
 

หน่วย
ที่ดิน 

เนื้อดิน 
การระบายน้ า 

ระดับความอุดม
สมบูรณ ์

ความลาด
ชัน (%) 

ระดับ 
CEC (%) 

ระดับ BS  
(%) 

pH ความลึก
(ซม.) 

จาโรไซต์
(ซม.) 

ชั้นดินเลน
(ซม.) 

เนื้อที ่

บน ล่าง บน ล่าง ไร่ ร้อยละ 

11 เหนียว เหนียว เลว ปานกลาง 0-2 สูง ต่ า 4.0-5.0 3.5-4.5 >150 50-100 >100 19,291 66.52 

11-rb เหนียว เหนียว เลว ปานกลาง 0-2 สูง ต่ า 4.0-5.0 3.5-4.0 >150 50-100 >100 3,110 10.72 

U ที่อยู่อาศัย 5,983 20.63 

W พื้นที่น้ า 616 2.13 

รวม 29,000 100.00 

               
ที่มา : ส านักส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน  หมายเหตุ  : rb  หมายถึงดินมีการยกร่อง 
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3.2  ทรัพยากรน้ า  
 3.2.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ ล าบึงไอ้เสียบ  
 3.2.2 แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 

  พื้นที่ของต าบล คลองสี่ อยู่ในเขตชลประทานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิต
เหนือ และ ยังมี บ่อน้ า ในไร่นา ที่เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
นอกจากนี้ยังมีระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคปริโภค 

3.3   ทรัพยากรป่าไม้ 
 จากข้อมูลแผนที่เขตป่าไม้ถาวรของกรมพัฒนาที่ดินและแผนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติของ
กรมป่าไม้ เพื่อแสดงพื้นที่ป่าตามกฎหมาย  พบว่าต าบล คลองสี่ ไม่มีพื้นที่ป่าตามกฎหมายและจาก
ข้อมูลแผนที่การใช้ ประโยชน์ ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 255 5  พบว่า  นอกพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย
ต าบลคลองสี่ ไม่มีพื้นที่ป่าอยู่เลย 
หมายเหตุ : จากการวิเคราะห์แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 โดยวิธีซ้อนทับด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

3.4 สภาพการใช้ที่ดิน  

 จากการส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของ ต าบ ลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี               
ในปี พ.ศ. 2555 โดยส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1 ส านัก นโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พบว่า 
ประกอบด้วยประเภทการใช้ที่ดินต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ (รายละเอียด ตารางที่ 3-2 และ รูปที่ 3-2) 

1)  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ประมาณ 4,387 ไร่ หรือร้อยละ 15.13 ของเนื้อที่
ทั้งหมดประกอบด้วย หมู่บ้านและที่ดินจัดสรรร้าง หมู่บ้านบนพื้นราบ หมู่บ้านบนพื้นราบและ     
ไม้ผลผสม สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ ถนน โรงงานอุตสาหกรรม  

2)  พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ 18 ,014 ไร่ หรือร้อยละ 62.09 ของเนื้อที่ทั้งหมด 
ประกอบด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ 

  (2.1)  นาข้าว มีเนื้อที่ประมาณ 12,437 ไร่ หรือร้อยละ 42.89 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

  (2.2)  นาร้าง มีเนื้อที่ประมาณ 1,751 ไร่ หรือร้อยละ 6.04 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

  (2.3)  พืชไร่ มีเน้ือที่ประมาณ 33 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของเนื้อที่ทั้งหมด  พืชไร่ที่พบ 
ได้แก่ มันส าปะหลัง  

  (2.4)  ไม้ยืนต้น มีเน้ือที่ประมาณ 1 70 ไร่ หรือร้อยละ 0.58 ของเนื้อที่ทั้งหมด ไม้ยืน
ต้นที่พบ ได้แก่ สนประดิพัทธ์ ไผ่ 
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  (2.5)  ไม้ผล มีเนื้อที่ประมาณ 1 ,509 ไร่ หรือร้อยละ 5.19 ของเนื้อที่ทั้งหมด  ไม้ผลที่
พบ ได้แก่ ไม้ผลผสม มะพร้าว มะม่วง กล้วย มะนาว 

  (2.6)  ไม้ผลร้างและเสื่อมโทรม มีเนื้อที่ประมาณ 307 ไร่ หรือร้อยละ 1.06 ของเนื้อที่
ทั้งหมด  

   (2.7)  พืชผัก มีเน้ือที่ประมาณ 1,019 ไร่ หรือร้อยละ 3.51 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

  (2.8)  ไม้ดอกไม้ประดับ มีเนื้อที่ประมาณ 47 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

  (2.9) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกและสถานที่เพาะเลี้ยงปลา มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ หรือ            
ร้อยละ 0.17 ของเนื้อที่ทั้งหมด  

  (2.10)  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าร้าง มีเนื้อที่ประมาณ 39 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของ
เน้ือที่ทั้งหมด 

  (2.11)  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าผสม มีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของ
เน้ือที่ทั้งหมด 

  (2.12)  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา มีเนื้อที่ประมาณ 638 ไร่ หรือร้อยละ 2.20 ของเนื้อที่
ทั้งหมด 

  3 )   พื้นที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ประมาณ 616 ไร่ หรือร้อยละ 2.14 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่    
บ่อน้ า ในไร่นา คลองชลประทาน 

 4 )   พื้นที่อื่นๆ มีเนื้อที่ประมาณ 4 ,387 ไร่ หรือร้อยละ 15.13 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่      
ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม ไม้ละเมาะ พื้นที่ลุ่ม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 
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รูปที่ 3-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินต าบลคลองส่ี 

ตารางที่  3-2 สภาพการใช้ที่ดินตามประเภทต่างๆ ในปัจจุบันของ ต าบล คลองส่ี  อ าเภอคลองหลวง          

จังหวัดปทุมธานี 

ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อท่ี 

ไร ่ ร้อยละ 

1.พื้นที่เกษตรกรรม 18,014 62.11 

– นาร้าง 1,751 6.04 

– นาข้าว 12,437 42.89 
– มันส าปะหลัง 33 0.11 

– สนประดิพัทธ์ 149 0.51 

– ไผ่ 21 0.07 

– ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 307 1.06 
– ไม้ผลผสม 274 0.94 

– มะพร้าว 343 1.18 

– มะม่วง 166 0.57 

– กล้วย 664 2.29 
– มะนาว 62 0.21 

– พืชผัก 1,019 3.51 

– ไม้ดอกไม้ประดับ 47 0.16 

– โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก/สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 50 0.17 

62.09%

20.64%

2.14%

15.13%

พ้ืนที่การเกษตร

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง

พ้ืนที่แหล่งน้ า

พ้ืนที่อ่ืนๆ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ต าบลคลองสี่



3-8 

 

เขตการใช้ที่ดินต าบลคลองสี่  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  

ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อท่ี 

ไร ่ ร้อยละ 

– สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าร้าง 39 0.13 

– สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าผสม 14 0.05 

– สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 638 2.2 

2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 5,983 20.63 

– หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 808 2.79 

– หมู่บ้านบนพื้นราบ 3,586 12.37 

– หมู่บ้านบนพื้นราบ/ไม้ผลผสม 190 0.66 

– สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 333 1.15 
– ถนน 677 2.33 

– โรงงานอุตสาหกรรม 389 1.34 

3.พื้นที่แหล่งน้ า 616 2.12 

– บ่อน้ าในไร่นา 98 0.34 

– คลองชลประทาน 518 1.8 

4. พื้นที่อื่นๆ  4,387 15.14 

– ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 2,479 8.55 

– ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 1,154 3.98 

– พื้นที่ลุ่ม 665 2.29 

– เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 89 0.31 

รวม 29,000 100.00 
 

 

 

 

 

 





 

ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 1  กรมพัฒนำที่ดิน 

บทที ่4 

การประเมินคุณภาพที่ดิน 

กำรประเมินคุณภำพที่ดิน เป็นกำรพิจำรณำศักยภำพของหน่วยทรัพยำกรดินต่อกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำงๆ ในระดับกำรจัดกำรที่แตกต่ำงกัน  โดยพิจำรณำจำกสมบัติของดินด้ำน
กำยภำพและเคมี สถำนภำพเศรษฐกิจและสังคม สภำพแวดล้อมที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของพืช 
รวมทั้งควำมยำกง่ำยในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในกำรปลูกพืช หรือประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

4.1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 หมำยถึง ชนิดหรือระบบที่ดินด้ำนกำรเกษตร สภำพกำรผลิต ลักษณะกำรด ำเนินงำน กำรใช้
แรงงำน เทคโนโลยีและกำรจัดกำร จำกกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ด ำเนินกำรโดยส่วน
วิเครำะห์สภำพกำรใช้ที่ดินที่ 1 รวมทั้งนโยบำยพัฒนำกำรเกษตรของรัฐ สภำพเศรษฐกิจและสังคม 
และควำมต้องกำรของท้องถิ่นในพื้นที่ต ำบลคลองสี่  อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี สำมำรถ
ก ำหนดประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมำะสมได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินต าบลคลองสี่  อ าเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี                     

ประเภท ชนิดพืช พันธุ์ ผลผลิตเฉลี่ย
(กิโลกรัมต่อไร่) 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินหลัก ข้ำว 

 - นำปี 

 - นำปรัง 

 

กข31 กข47 ปทุมธำนี 
พิษณุโลก ฯลฯ 

 

700 

800 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินทางเลือก ไม้ผล 

พืชผัก 

ไม้ดอกไม้ประดับ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ท่ีมา : ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดปทุมธำนี 
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4.2 คุณภาพท่ีดินที่น ามาประเมิน 

 คุณภำพที่ดิน (Land Qualities :LQ) ที่น ำมำประเมินส ำหรับกำรปลูกพืชในระบบของ FAO 
Framework ได้ก ำหนดไว้ 25 ชนิด ส ำหรับในพื้นที่ต ำบลนี้อำจน ำคุณภำพที่ดินมำประเมินเพียงไม่กี่
ชนิดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมพร้อมของข้อมูล ควำมแตกต่ำงของภูมิภำค และระดับควำมรุนแรงของ
คุณลักษณะดินที่มีผลต่อผลผลิตตลอดจนชนิดของพืช และควำมต้องกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Land Use Requirements : LUR) ดังนั้นคุณภำพที่ดินที่น ำมำใช้มีดังนี้ 

- ระบบอุณหภูมิ (Temperature regime : t) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน ได้แก่ ค่ำ
อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูเพำะปลูกเพรำะอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อกำรงอกของเมล็ด กำรออกดอกของพืชบำง
ชนิด และมีส่วนสัมพันธ์กับขบวนกำรสังเครำะห์แสง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรเจริญเติบของพืช 

- ความชุ่มชื้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อรากพืช (Moisture availability : m) คุณลักษณะที่ดินที่
เป็นตัวแทนได้แก่ ระยะเวลำของกำรท่วมขังของน้ ำในฤดูฝน ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ยในรอบปีหรือควำม
ต้องกำรน้ ำในช่วงกำรเจริญเติบโตของพืช และลักษณะของเนื้อดิน ซึ่งมีผลทำงอ้อมในเร่ืองควำมจุ
ในกำรอุ้มน้ ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 

- ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (Oxygen availability : o) คุณลักษณะที่ดิน
ที่เป็นตัวแทนได้แก่ สภำพกำรระบำยน้ ำของดิน ทั้งนี้พืชโดยทั่วๆ ไปรำกพืชต้องกำรออกซิเจนใน
ขบวนกำรหำยใจ 

- ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (Nutrient availability : s) คุณลักษณะที่ดินที่เป็น
ตัวแทนได้แก่ ปริมำณธำตุอำหำรพืชในดิน 

- สภาวะการหยั่งลึกของราก (Rooting conditions :r) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนได้แก่ 
ควำมลึกของดิน ควำมลึกของระดับน้ ำใต้ดิน และชั้นกำรหยั่งลึกของรำก โดยควำมยำกง่ำยของกำร
หยั่งลึกของรำกในดินมีปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลักษณะเนื้อดิน โครงสร้ำงของดิน กำรเกำะตัวของ
ดิน และปริมำณกรวดหรือเศษหินที่พบในหน้ำตัดดิน 

- ความเสียหายจากน้ าท่วม (Flood hazard :f) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนได้แก่ จ ำนวน
คร้ังที่น้ ำท่วมในช่วงรอบปี 

- การมีเกลือมากเกินไป (Excess of salts :x) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนได้แก่ ปริมำณ
เกลืออิสระที่สะสมมำกเกินพอจนเป็นอันตรำยต่อกำรเจริญเติบโตของพืช 

- สารพิษ (Soil toxicities :z) ระดับควำมลึกของชั้น jarosite ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยำของ
ดินจะท ำให้ดินเป็นกรดจัดมำก ปริมำณซัลเฟตของเหล็กและอลูมินั่มในดินจะสูงมำกจนเป็นพิษต่อพืช 



4-3 
 

ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 1  กรมพัฒนำที่ดิน 

ในที่นี้พิจำรณำควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของดินซึ่งจะมีผลต่อควำมเจริญเติบโตของพืช เนื่องจำก
ปฏิกิริยำดินจะท ำให้สภำพต่ำงๆ ทำงด้ำนเคมีและชีวภำพของดินถูกเปลี่ยนไปในสภำพที่เหมำะสม
หรือไม่เหมำะสมต่อพืชที่ปลูกหรือมีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์
ในดินสำมำรถเป็นตัวควบคุมระดับของธำตุอำหำรที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้  ด้วยสำเหตุนี้จึงต้องมี
กำรปรับปรุงสภำพควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของดิน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูกด้วย เพื่อให้ควำม
เป็นกรดเป็นด่ำงของดินอยู่ในสภำพที่เหมำะสม 

- ศักยภาพการใช้เคร่ืองจักร (Potential for mechanization :w) คุณลักษณะที่ดินที่เป็น
ตัวแทน ได้แก่ ควำมลำดชันของพื้นที่ ปริมำณหินโผล่ ปริมำณก้อนหิน และกำรมีเนื้อดินเหนียวจัด
ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 นี้ อำจเป็นอุปสรรคต่อกำรไถพรวนโดยเคร่ืองจักร 

- ความเสียหายจากการกัดกร่อน (Erosion hazard :e) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทน 
ได้แก่ ควำมลำดชันของพื้นที่ 

4.3  การจ าแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน 

 หลักกำรของ FAO Framework ได้จ ำแนกอันดับควำมเหมำะสมของที่ดินเป็น 2 อันดับ 
(Order) คือ 

(1) อันดับที่เหมำะสม(Order S : Suitability) 
(2) อันดับที่ไม่เหมำะสม(Order N : Not Suitability ) 

และจำก 2 อันดับที่ได้แบ่งย่อยออกเป็น 4 ชั้น (Class) ดังนี ้

 S1 : ชั้นที่มีควำมเหมำะสมสูง (Highly Suitable) 

 S2 : ชั้นที่มีควำมเหมำะสมปำนกลำง (Moderately Suitable) 

S3 : ชั้นที่มีควำมเหมำะสมเล็กน้อย (Marginally Suitable) 

N : ชั้นที่ไม่มีควำมเหมำะสม (Not Suitable) 

 กำรจ ำแนกชั้นควำมเหมำะสมของที่ดินในพื้นที่ต ำบลเป็นกำรประเมินควำมสำมำรถของ
ดินหรือประเมินศักยภำพของดินต่อกำรปลูกพืชหรือประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้กล่ำวไว้
แล้วโดยกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณภำพที่ดินจำกกลุ่มชุดดินที่ได้ท ำกำรส ำรวจไว้ในขั้น
ละเอียด (ส่วนส ำรวจจ ำแนกดินที่ 1, 2551) กับควำมต้องกำรปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตของพืชหรือประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละชนิด เพื่อจ ำแนกชั้นควำมเหมำะสม
ของชุดดินต่ำงๆ ต่อประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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เขตกำรใช้ทีด่ินต ำบลคลองส่ี  อ ำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธำน ี

 ทั้งนี้ได้ท ำกำรจ ำแนกชั้นควำมเหมำะสมของที่ดินดังกล่ำวออกเป็น 4 ชั้น โดยใช้ปัจจัยหรือ
ข้อขีดขั้นต่ำงๆ พิจำรณำผลของกำรจ ำแนกชั้นควำมเหมำะสมของที่ดินในพื้นที่ต ำบลได้ดังตำรำงที่ 
4-2 และกำรจ ำแนกชั้นควำมเหมำะสมของที่ดินดังกล่ำว สำมำรถสรุปชุดดินและเนื้อที่ของแต่ละ
ประเภทกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีชั้นควำมเหมำะสมปำนกลำง และชั้นควำมเหมำะสมเล็กน้อย          
ดังตำรำงที่ 4-3 และ 4-4 ตำมล ำดับ 

ตารางท่ี 4-2 ชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน ต าบลคลองสี่   อ าเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี                            

หน่วย 
แผนที่ดิน 

 

ข้า
ว 

ข้า
วโ
พด

เลี้ย
งส
ัตว

 ์

มัน
ส า
ปะ

หล
งั 

อ้อ
ยโ
รง
งา
น 

มะ
พร

้าว
 

มะ
ม่ว

ง 

พืช
ผัก

 

ยา
งพ

าร
า 

ทุ่ง
หญ

้าเล
ี้ยง
สัต

ว ์

พื้น
ที่ 
(ไร

่) 

ร้อ
ยล
ะ 

เขต
ชลประทาน            

11 S2zk S3ozk S3ork S3ork S3ork S3ork S3ork S3orzk S2k 19,291 66.52 
11-rb S3oz S2sz S2z S2sz S2z S2s S2sz S2z S2z 3,110 10.72 

U ที่อยู่อำศัย 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5,983 20.63 
W แหล่งน้ ำ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

616 2.13 
รวม 29,000 100.00 

ค าอธิบาย 

S1 = ชั้นที่มีควำมเหมำะสมของที่ดินสูง 

S2 = ชั้นที่มีควำมเหมำะสมของที่ดินปำนกลำง 

S3 = ชั้นที่มีควำมเหมำะสมของที่ดินเล็กน้อย 

N = ชั้นที่ไม่มีควำมเหมำะสมของที่ดิน 

o = ข้อจ ำกัดของที่ดินเนื่องจำกควำมเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรำกพืช 

s = ข้อจ ำกัดของที่ดินเนื่องจำกควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำร 

r = ข้อจ ำกัดของที่ดินเนื่องจำกสภำวะกำรหยั่งลึกของรำก 

z = ข้อจ ำกัดของที่ดินเนื่องจำกสำรพิษ 

k = ข้อจ ำกัดของที่ดินเนื่องจำกสภำวะกำรเขตกรรม 
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ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 1  กรมพัฒนำที่ดิน 

ตารางท่ี 4-3  ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
  ต าบลคลองสี่   อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน หน่วยท่ีดิน 
1. ข้ำว 11 
2. ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 11-rb 
3. มันส ำปะหลัง 11-rb 
4. อ้อยโรงงำน 11-rb 
5. มะพร้ำว 11-rb 
6. มะม่วง 11-rb 
7. พืชผัก 11-rb 
8. ยำงพำรำ 11-rb 
9. ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ 11, 11-rb 

 

ตารางท่ี 4-4  ชั้นความเหมาะเล็กน้อย (S3) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
  ต าบลคลองสี่  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน หน่วยท่ีดิน 
1. ข้ำว 11-rb 
2. ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 11 
3. มันส ำปะหลัง 11 
4. อ้อยโรงงำน 11 
5. มะพร้ำว 11 
6. มะม่วง 11 
7. พืชผัก 11 
8. ยำงพำรำ 11 
9. ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ - 

 

 



สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 

บทที่ 5 

ศักยภาพของพ้ืนที่ปญหา – ความตองการและทัศนคติของเกษตรกร 

 ศักยภาพของพื้นท่ีและความตองการของเกษตร  ไดจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิท่ี
สํารวจไดในพื้นท่ีตําบลและขอมูลทุติยภูมิ  รายงานแผนพัฒนาการเกษตร  แผนพัฒนา  3  ปและ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและหรือเทศบาล  โดยแบงการศึกษา
ออกเปน  3  สวนไดแก สวนท่ี  1  ทัศนคติของเกษตรกรดานการใชและพัฒนาที่ดิน  สวนท่ี  2  
ปญหาของเกษตรกร(ปญหาดานการประกอบอาชีพและปญหาดานการครองชีพ)และความตองการ
ของเกษตร(ความตองการดานการประกอบอาชีพและความตองการดานการครองชีพ)สวนท่ี 3 
ศักยภาพของพื้นท่ี(จุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและขอจํากัดของพื้นท่ี) 

5.1 ทัศนคติของเกษตรกรดานการใชและการพัฒนาท่ีดิน 

       จากการสํารวจเกษตรกรตัวอยางเก่ียวกับทัศนคติดานการใชและการพัฒนาท่ีดิน พบวา
เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวในเขตชลประทาน สภาพดินท่ีใชทําการเกษตรในปจจุบันสวนใหญเปน
ดินเหนียว  หากสภาพดินเส่ือมโทรมเกษตรกรตัวอยางสวนใหญมีวิธีการแกไขปญหาดวยการใสปุย
ชีวภาพ ใสปุยหมักปุยคอก ใสสารปรับปรุงดิน เชน ปูนมารล ปูนโดโลไมท  และใชปุยพืชสด เชน โสน 
ถ่ัวตางๆ ในดานแหลงน้ําท่ีใชในการทําการเกษตรเกษตรกรตัวอยางสวนใหญจะใชน้ําจากโครงการ
ชลประทานเปนหลัก  เกี่ยวกับปญหาภัยแลงหรือขาดแคลนน้ํา พบวาเกษตรกรตัวอยางท้ังหมดไม
ประสบปญหา สวนปญหาน้ําทวมในพื้นท่ีการเกษตรพบวาเกษตรกรตัวอยางรอยละ 55.00           
ไมประสบปญหา ในดานความตองการที่จะเปล่ียนแปลงชนิดพืชท่ีปลูกอยูเดิมเปนพืชอุตสาหกรรม
เชน ออยโรงงาน  มันสําปะหลัง  ยางพารา  ยูคาลิปตัส  ไมผลหรือสบูดํา เกษตรกรตัวอยางรอยละ 
100.00 ไมตองการเปล่ียนแปลงโดยใหเหตุผลวาพืชเดิมท่ีปลูกมีตลาดรองรับเปนท่ีตองการของ
ตลาด ไดรับผลผลิตเร็ว ราคาผลผลิตดี และใชแรงงานนอย ในดานความสนใจตอพืชชนิดใหมหรือ
พันธุใหมหรือเทคโนโลยีใหมเกษตรกรตัวอยางรอยละ 90.00  ไมสนใจแตมีความสนใจในการทํา
เกษตรอินทรียแบบใชสารเคมีระดับปลอดภัย  ปจจุบันการทําเกษตรอินทรียในตําบลยังไม
แพรหลายมากนัก  นอกจากนี้เกษตรกรตัวอยางท้ังหมดมีความสนใจในการทําการเกษตรแบบ
พอเพียง  เกี่ยวกับการรวมกลุมกันผลิตหรือขายผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอยางรอยละ 
95.00 มีการรวมกลุมกันผลิตหรือขายผลผลิตซ่ึงทําใหมีอํานาจในการตอรองราคาสินคา สําหรับ
แนวทางในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอยางท้ังหมดทราบแนวทางในการเพิ่ม
ผลผลิตโดยสวนใหญจะใชวิธีการใสปุยเคมี ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และวัสดุตางๆ เพื่อปรับปรุง   
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เขตการใชที่ดินตําบลคลองสี่  อําเภอคลองหลวง    จังหวัดปทุมธานี 

บํารุงดิน ปลูกพืชปุยสด เชน พืชตระกูลถ่ัว โสนอัฟริกัน ปอเทือง แลวไถกลบ เขารับการฝกอบรม
หาความรูเพิ่ม และเปล่ียนพันธุใหม ในดานการเล้ียงสัตวเพื่อการคาเกษตรกรตัวอยางรอยละ 100.00 
ไมเล้ียงสัตวเพื่อการคา    

 ในดานการไดรับบริการจากกรมพัฒนาท่ีดิน พบวาเกษตรกรตัวอยางรอยละ 95.00 เคยไดรับ      
บริการจากกรมพัฒนาท่ีดินโดยประเภทบริการที่ไดรับไดแก  ผลิตภัณฑปรับปรุงบํารุงดิน(สารเรง พด. 
ตางๆ) คําแนะนําวิธีการปรับปรุงบํารุงดิน เขารับการฝกอบรมดูงาน  และปูนมารล  เกษตรกรตัวอยาง
รอยละ 10.00 ตองการความชวยเหลือดานการพัฒนาแหลงน้ําโดยเฉพาะบอ สระในไรนา และขุดลอก
แหลงน้ํา  ในดานความยินดีที่จะปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา ในพื้นที่การเกษตร
บางสวนเกษตรกรตัวอยางรอยละ 35.00 ยินดีท่ีจะทําตาม เกษตรกรตัวอยางรอยละ 90.00 เคย
รับทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑปรับปรุงบํารุงดินของกรมพัฒนาท่ีดินและท้ังหมดเคยทดลองใช
ผลิตภัณฑโดยไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน เจาหนาท่ีเกษตรอําเภอ และหมอดิน 
สําหรับผลิตภัณฑของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีใชในการปรับปรุงบํารุงดินท่ีเกษตรกรตัวอยางตองการมากท่ีสุด
ไดแก  สารเรง พด.2 ใชทําปุยอินทรียน้ํา หญาแฝก  เมล็ดพันธุพืชปุยสด   และสารเรง พด.1 ใชทําปุยหมัก 
ดังตารางท่ี 5-1 

ตารางท่ี 5-1 ทัศนคติของเกษตรกรดานการใชและพัฒนาท่ีดิน ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

รายการ รอยละ 

 พืชหลักที่เกษตรกรปลูก 

 ขาว 100.00 

 เขตชลประทาน 100.00 

 พืชผัก 5.00 

 สภาพดินที่เกษตรกรปลูกพืชหลัก 

ดินไมมีปญหา 

 ดินเหนียว 100.00 

ดินมีปญหา 

 ดินเปรี้ยว 45.00 

 วิธีแกไขดินเสื่อมโทรมของเกษตรกร 

ใสวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน 

 ใสปุยชีวภาพ 100.00 

 ใสปุยหมัก/ปุยคอก 95.00 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 

ตารางท่ี (5-1) ตอ 

รายการ รอยละ 

 ใสสารปรับปรุงดิน เชน ปูนมารล ปูนโดโลไมท 85.00 

 ใชปุยพืชสด เชน โสน ถ่ัวตางๆ 50.00 

 ใสปุยเคมี 35.00 

ใชวิธีทางพืช 

 ปลูกพืชหมุนเวียน 5.00 

 แหลงนํ้าที่เกษตรกรใชในการทําการเกษตร 

แหลงนํ้าธรรมชาติ 

 นํ้าฝน 5.00 

 แมนํ้า 5.00 

แหลงนํ้าที่สรางขึ้น 

 นํ้าจากโครงการชลประทาน 100.00 

 พ้ืนที่ทําการเกษตรของเกษตรกรประสบปญหาภัยแลง/ขาดแคลนนํ้าที่ทําใหพืชที่ปลูกเสียหาย 

ไมมี 100.00 

 พ้ืนที่ทําการเกษตรของเกษตรกรประสบปญหาน้ําทวมที่ทําใหพืชที่ปลูกเสียหาย 

ไมมี 85.00 

 ม ี 15.00 

 ชวงระยะเวลาการเกิดปญหาน้ําทวมพ้ืนที่ทําการเกษตร 

ป 2554 100.00 

 เกษตรกรตองการเปล่ียนจากพืชที่ปลูกอยูเดิมเปนพืชอุตสาหกรรม 

ไมตองการ 100.00 

 เกษตรกรไมตองการเปล่ียนชนิดพืชที่ปลูกเพราะพืชเดิม 

 มีตลาดรองรับ/เปนที่ตองการของตลาด 95.00 

 ไดรับผลผลิตเร็ว 50.00 

 ราคาผลผลิตดี 45.00 

 ใชแรงงานนอย 15.00 

 ปลูกไวบริโภคในครัวเรือน 15.00 
 ความสนใจของเกษตรกร เมื่อมีผูมาแนะนําสงเสริมพืชชนิดใหมหรือพันธุใหมหรือเทคโนโลยีใหม 
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เขตการใชที่ดินตําบลคลองสี่  อําเภอคลองหลวง    จังหวัดปทุมธานี 

ตารางท่ี (5-1) ตอ 

รายการ รอยละ 

ไมสนใจ 90.00 

 สนใจ 10.00 

 แนวทางของเกษตรกรในการเพ่ิมผลผลิตพืช 

ทราบ 100.00 

 ใสปุยเคมี ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และวัสดุตางๆ เพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน 95.00 

 ปลูกพืชปุยสด เชน พืชตระกูลถ่ัว โสนอัฟริกัน ปอเทือง แลวไถกลบ 60.00 

 เขารับการฝกอบรม/หาความรูเพ่ิม 60.00 

 เปล่ียนพันธุใหม 20.00 

 ความสนใจของเกษตรกรในการทําการเกษตรอินทรีย 

สนใจ 80.00 

ไมสนใจ 20.00 

 ชนิดของเกษตรอินทรียที่เกษตรกรสนใจ 

 ใชสารเคมีระดับปลอดภัย 100.00 

 การทําการเกษตรอินทรียในหมูบาน/ตําบล 

ไมมี 95.00 

 ม ี 5.00 

 ความสนใจของเกษตรกรที่จะทําการเกษตรแบบพอเพียง 

 สนใจ 100.00 

 การรวมกลุมกันผลิตหรือจําหนายผลผลิตทางการเกษตรในหมูบาน 

 ม ี 95.00 

ไมมี 5.00 

 เกษตรกรมีการเล้ียงสัตวไวเพ่ือจําหนายเปนรายได 

 ไมเล้ียง 100.00 

 บริการจากกรมพัฒนาที่ดินที่เกษตรกรในหมูบาน/ตําบล เคยไดรับ 

มี 95.00 

ไมมี 5.00 

 ชนิดของบริการที่ไดรับจากกรมพัฒนาที่ดิน 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 

ตารางท่ี (5-1) ตอ 

รายการ รอยละ 

 ผลิตภัณฑปรับปรุงบํารุงดิน(สารเรง พด. ตางๆ) 84.21 

 คําแนะนําวิธีการปรับปรุงบํารุงดิน 73.68 

 เขารับการฝกอบรม/ดูงาน 68.42 

 ปูนมารล 68.42 

 ตรวจสอบสภาพดิน 26.32 

 เมล็ดพันธพืชปุยสด 21.05 

 การพัฒนาแหลงนํ้าในหมูบาน เกษตรกรคิดวากรมพัฒนาที่ดินควรสนับสนุน/ชวยเหลือ 

ไมตองสนับสนุน 90.00 

สนับสนุน/ชวยเหลือ 10.00 

 ประเภทแหลงนํ้าที่เกษตรกรตองการใหกรมพัฒนาที่ดินชวยเหลือ ไดแก 

บอ สระในไรนา 50.00 

 ขุดลอกแหลงนํ้า  50.00 

 ความเต็มใจของเกษตรกรท่ีจะปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันรักษาหนาดินและอนุรักษนํ้าในพ้ืนที่เพาะปลูก 

 ไมแนใจ 55.00 

 ยินดี 35.00 

 ไมยินดี 10.00 

 เหตุผลที่เกษตรกรไมยินดีปลูกหญาแฝก 

พ้ืนที่ราบไมลาดชันจึงไมมีปญหาดินถูกชะลางพังทลาย 100.00 

เสียพ้ืนที่ทําการเกษตร/ทําใหพ้ืนที่รก 50.00 

 เกษตรกรเคยรับทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑปรับปรุงบํารุงดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน 

 เคย 90.00 

 ไมเคย 10.00 

เกษตรกรท่ีทราบขอมูลผลิตภัณฑของกรมพัฒนาที่ดินเคยทดลองใช 100.00 

 บุคคล/สื่อที่แนะนําใหเกษตรกรใชผลิตภัณฑของกรมพัฒนาที่ดิน 

 เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน 83.33 

 เจาหนาที่เกษตรอําเภอ/ตําบล และ/หรือเจาหนาที่จากหนวยงานอื่น 16.67 

 หมอดินหมูบาน/ตําบล 5.56 
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เขตการใชที่ดินตําบลคลองสี่  อําเภอคลองหลวง    จังหวัดปทุมธานี 

ตารางท่ี (5-1) ตอ 

รายการ รอยละ 

 ชนิดผลิตภัณฑบํารุงดินของกรมพัฒนาที่ดินที่เกษตรกรตองการใช 

 สารเรง พด.2 ใชทําปุยอินทรียนํ้า 75.00 

 หญาแฝก 55.00 

 เมล็ดพันธุพืชปุยสด 30.00 

 สารเรง พด.1 ใชทําปุยหมัก 20.00 

 สารเรง พด.7 ใชผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืช 15.00 

ที่มา : จากการสํารวจ , 2557 
 

5.2 ปญหาและความตองการของเกษตรกร  

 5.2.1 ปญหาในการประกอบอาชีพดานการเกษตรและการครองชีพ 

  จากการสํารวจขอมูลเกษตรกรตัวอยาง พบวาเกษตรกรในตําบลประสบปญหาท่ีสําคัญ
สองประการไดแก ปญหาในการประกอบอาชีพดานการเกษตรและดานการครองชีพ ซ่ึงปญหาใน
การประกอบอาชีพมีเกษตรกรตัวอยางรอยละ 95.00 ประสบปญหาโดยปญหาท่ีสําคัญท่ีเกษตรกร
ตัวอยางประสบเปนอันดับหนึ่งไดแก  ปจจัยการผลิตราคาสูง คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวน
เกษตรกรตัวอยางท้ังหมด รองลงมาไดแก ดินไมอุดมสมบูรณ ศัตรูพืชรบกวน และตนทุนการผลิต
สูง คิดเปนรอยละ  42.11 26.32 และ 26.32 ตามลําดับ ที่เหลือเปนปญหาอื่นๆที่แตกตางกันไป 
ดังกราฟท่ี 5-1 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 

 ทรัพยากรดินสวนใหญเปนดินเหนียวลึกปานกลาง  มีความเหมาะสมตอการเกษตร ไดแก การทํา
นา และปลูกพืชผัก 

 พื้นท่ีท้ังหมดของตําบลอยูในเขตชลประทาน ทําใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตรไดตลอดท้ังป
เนื่องจากไมประสบปญหาการขาดแคลนแหลงน้ําท่ีใชในการทําการเกษตรนอกฤดูกาลเพาะปลูก 

จุดออน 

 ประสบปญหาน้ําทวมขังในฤดูน้ําหลากหรือชวงท่ีมีพายุฝนพัดผาน 3-5 ปตอคร้ัง ทําใหพืชผล
ทางการเกษตรไดรับความเสียหาย สํานักบริหารและพัฒนาการใชท่ีดิน, (2557) 

 ประสบปญหาทรัพยากรดินท่ีเปนดินเปร้ียวจัด ปฏิกิริยาดินเปนดินกรดจัด การระบายนํ้าเลว และ
ความอุดมสมบูรณตํ่าซ่ึงตองมีการจัดการท่ีเหมาะสม 

 เกษตรกรบางสวนขาดองคความรูในการจัดการทรัพยากรดินและน้ําเพื่อใหสามารถใชทรัพยากร
ไดอยางคุมคาและยั่งยืน ตัวอยางเชน การทําการเกษตรตลอดทั้งป โดยมิไดพักดินหรือฟนฟูและ
ปรับปรุงบํารุงดิน 

 เกษตรกรสวนใหญใชสารเคมีปองกัน กําจัดศัตรูพืชและวัชพืชปริมาณมาก เปนการเพ่ิมตนทุน
การผลิต สารเคมีบางสวนไดตกคางและสะสมอยูในดิน ตลอดจนไดปนเปอนลงสูแหลงน้ํา เปน
อันตรายตอสัตวน้ําและผูใชน้ํา รวมถึงผูบริโภคผลิตผลทางการเกษตร  

โอกาส 

 รัฐบาลไดกําหนดเกษตรอินทรียเปนวาระแหงชาติ ประกอบกับประชาชนมีความตองการบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยจากสารพิษมากข้ึน ทําใหเกษตรกรไดลดปริมาณการใชสารเคมีลงและหันมาใช
ปุยอินทรียและการกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมากข้ึน 

 เนื่องจากวิกฤตโลกรอน ทําใหหนวยงานของรัฐ มีนโยบายและมาตรการตางๆ ในการอนุรักษ 
ฟนฟูและสงเสริม การจัดการทรัพยากรดิน น้ําและปาไม อยางถูกตองเหมาะสมและยั่งยืน เชน การ
ไถกลบตอซังและการปลูกตนไมยืนตน เปนตน 

 รัฐบาลมีนโยบายการฟนฟูและการใชประโยชนท่ีดินท้ิงรางและท่ีดินวางเปลา เพื่อใหใช
ทรัพยากรที่ดินใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

อุปสรรค 

 สภาพอากาศปจจุบันมีความแปรปรวนจากผลกระทบของภาวะโลกรอน ทําใหเกิดปญหาภัย
ธรรมชาติอยูบอยคร้ัง รวมถึงการระบาดของโรคและแมลงท่ีควบคุมไดยาก 
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เขตการใชที่ดินตําบลคลองสี่  อําเภอคลองหลวง    จังหวัดปทุมธานี 

 การถือครองท่ีดินของเกษตรกรลดลง  เนื่องจากโยบายท่ีดิน กําหนดใหท่ีดินเปนทรัพยากรที่มีคา 
มีราคาและมีเจาของ เปนแรงจูงใจใหเกษตรกรขายท่ีดินแกนายทุนซ่ึงเปนสาเหตุหลักทําใหการ
บริหารจัดการทรัพยากรอื่นๆ ทําไดยาก โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีการใชท่ีดินอยางเขมขน เชนเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง 

 มีระบบสาธารณูปโภคอํานวยความสะดวกที่จําเปน ท้ังระบบโครงขายคมนาคม ไฟฟาและ
น้ําประปา รวมถึงทางลําเลียงผลผลิตจากไรนาสูตลาด ครอบคลุมท้ังตําบล  

 มีหนวยงานดูแลและบริการดานการศึกษาและสาธารณสุข ครอบคลุมท้ังตําบล 

 มีองคกรสวนทองถ่ินรับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานในพื้นท่ีตําบล 

 มีตลาดกลางรับซ้ือพืชผลทางการเกษตรในพื้นท่ี ทําใหไมตองเสียตนทุนในการขนสงผลิตผล
ทางการเกษตรไปขายในพ้ืนท่ีอ่ืน 

จุดออน 

 ในบางพ้ืนท่ีชุมชนยังขาดความรวมมือ ในการชวยกันจัดการดูแลระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีเปน
สาธารณะสมบัติ 

โอกาส 

 รัฐบาลมีนโยบายกําหนดใหประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารของโลก (ครัวไทยสูครัวโลก) 
และสนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ิน ทําใหหนวยงานของรัฐตองดูแลและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางดานการเกษตรใหสมบูรณท่ัวถึง โดยเฉพาะในพื้นท่ีของตําบลซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
แหลงผลิตพืชไรเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

 หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ไดกําหนดแผนงานใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานท้ังหมดอยางตอเนื่อง 

อุปสรรค 

 เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา การลงทุนกอสรางและปรับปรุงระบบโครงสราง
พื้นฐานใหสมบูรณท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน จําเปนตองใชเวลาและมีขอจํากัดดานงบประมาณ  

 โครงการขนาดใหญตองใชงบประมาณสูง องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการเองได 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 

ดานเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง 

 ตามขอมูลเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ประชากรในตําบลคลองส่ี  มีคนในครัวเรือนมี
รายไดเฉล่ียไมตํ่ากวา 30,000 บาทตอคนตอป 

 มีการรวมกลุมของเกษตรกรไดแก กลุมแมบานเกษตรกรคลองส่ี กลุมแมบานเกษตรกรรวมใจพัฒนา
คลองส่ี กลุมยุวเกษตรกรบึงเขายอน กลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดตะวันเรือง วิสาหกิจชุมชนปลูกขาว
ปลอดภัยจากสารพิษ วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเล้ียงปลาหมอสี 
วิสาหกิจชุมชนนํ้าพริกแมจา วิสาหกิจชุมชนยุวเกษตรกรเพาะเล้ียงกบ วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยหมู
ท่ี 1 วิสาหกิจชุมชนกองทุนโครงการพัฒนา วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรคลอง
ส่ีพัฒนา วิสาหกิจชุมชนกลุมเย็บผาเคหะคลองส่ี วิสาหกิจชุมชนหมูท่ี 2 วิสาหกิจชุมชนสงเสริมกลุม
ปลูกออยครบวงจร วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพแมบานการเคหะแหงชาติ วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพ
หัตถกรรมงานแฮนดเมดคลองส่ี วิสาหกิจชุมชนสวนสมุนไพรนวรัช วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพสตรี
ตําบลคลองส่ีหมู 15 

 เกษตรกรสวนใหญปลูกขาว  เกษตรกรท่ีสํารวจสวนใหญจึงไมตองการเปล่ียนชนิดพืชเดิมเปน
พืชอุตสาหกรรมเพราะเห็นวา  พืชเดิมท่ีปลูกมีตลาดรองรับ ไดรับผลผลิตเร็ว ราคาผลผลิตดี และ  
ใชแรงงานนอย  เปนตน 

 เกษตรกรที่สํารวจสวนใหญทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ไดแก  ใสปุยเคมี  ปุยอินทรีย  
ปุยชีวภาพและวัสดุเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน ปลูกพืชปุยสดเชน พืชตละกูลถ่ัวแลวไถกลบ  และเขารับ
การฝกอบรม ตามลําดับ 

 การประกอบอาชีพเกษตรกรอาศัยน้ําจากโครงการชลประทานเปนหลัก 

จุดออน 

 ขาดอํานาจตอรองในการจําหนายผลผลิตเพราะการรวมกลุมอาชีพยังมีนอยและบางกลุมยังไม
เขมแข็ง  ทําใหถูกผูรับซ้ือเอาเปรียบ  โดยกดราคาผลผลิตใหตํ่า 

 เกษตรกรขาดความรูในดานการจัดการเงินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  ทําใหเกิดหนี้สินนอกระบบ
และในระบบ 

โอกาส 

 เกษตรกรที่สํารวจสวนใหญใหความสนใจในการทําการเกษตรแบบพอเพียงและสนใจท่ีจะทําเกษตร
อินทรีย   ตองการทําแบบใชสารเคมีระดับปลอดภัย   
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เขตการใชที่ดินตําบลคลองสี่  อําเภอคลองหลวง    จังหวัดปทุมธานี 

 นโยบายรัฐบาลเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  มุงเนนเศรษฐกิจพอเพียง 

 นโยบายของรัฐบาลสงเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 

 ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE) ในป 2558 เปนโอกาสในการขยายตลาดการ
สงออกสินคาเกษตรโดยไมมีกําแพงภาษี ตลอดจนโอกาสในการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีในการผลิต
สินคาเกษตรระหวางประเทศสมาชิก 

อุปสรรค 

 มีศัตรูพืชรบกวน และวัชพืชมาก ทําใหผลผลิตตํ่า 

 ตนทุนการผลิตสูงข้ึนเนื่องจากปจจัยการผลิตมีราคาสูง  เชน  คาปุย  คาสารเคมี  พันธุพืช  พันธุสัตว  
คาจางแรงงาน   คาน้ํามันเช้ือเพลิง  ปุยเคมีและสารเคมีเนื่องจากตองนําเขาจากตางประเทศ   

 การท่ีประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE)ในป 2558 หากไมมีการพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตรหรือแปรรูปผลิตภัณฑโดยนําเทคโนโลยีการผลิตเขามาใชเพื่อเพิ่มมูลคาแกสินคา ก็จะไม
สามารถแขงขันกับประเทศสมาชิกซ่ึงมีตนทุนในการผลิตตํ่ากวาประเทศไทย  เชนประเทศจีน  กัมพูชา  
และเวียดนาม เปนตน 

ดานสังคม 

จุดแข็ง 

 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับการดูแล โดยมีโครงการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห
แกผูยากไร  เพื่อการยังชีพ 

 สงเสริมประเพณีทองถ่ิน  โดยจัดงานประเพณีตางๆ  เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของทองถ่ิน  รวมท้ังทํานุบํารุงศาสนาและสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาใหดํารงไว  ซ่ึงศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

  มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 2 และ 3 ต้ังอยูในตําบลท้ังส้ิน 65 โรง จําแนกไดดังนี้ โรงงาน
ทําอาหารเคร่ืองดื่มจากพืช จํานวน 1 แหง โรงงานผลิตเสนหม่ี จํานวน 1 แหง โรงงานผลิตขนมอบ
กรอบ จํานวน 1 แหง โรงงานผลิตซีอ้ิว จํานวน 1 แหง โรงงานผลิตสีเทอรโมพบาลสติก จํานวน 2 
แหง โรงงานผลิตกลองลูกฟูก  จํานวน 2 แหง   โรงงานผลิตไฟเบอรกลาส จํานวน 1 แหง 
โรงงานผลิตเคร่ืองใชจากไมไผ จํานวน 1 แหง โรงงานผลิตแปนสวิทชไฟจากไม จํานวน 1 แหง 
โรงงานผลิตช้ินสวนพลาสติก จํานวน 2 แหง โรงงานกลึงเจาะ ควาน กัด ไส เจียน และเช่ือมโลหะ 
จํานวน 7 แหง เปนตน ซ่ึงสามารถรองรับแรงงานไดจํานวนหนึ่ง 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 

จุดออน 

 ประชากรรวมท้ังเกษตรกรมีคาครองชีพสูงมีรายไดนอยกวารายจาย  ทําใหมีหนี้สินท้ังในระบบ
และนอกระบบอยางตอเนื่อง 

 ประชากรสวนใหญจบการศึกษาภาคบังคับ  ทําใหมีความคิดในการแขงขัน  เพื่อประกอบอาชีพ
นอยขาดความคิดริเร่ิมไมกลาลงทุน 

 มีปญหาเร่ืองยาเสพติด 

โอกาส 

 รัฐบาลใหความสําคัญกับการดําเนินการแกไขปญหาความยากจนภาคประชาชนและสงเสริมอาชีพ 

 รัฐบาลใหความสําคัญกับการดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  การจัดระเบียบสังคม
และการทุจริตคอรัปช่ัน 

อุปสรรค 

 การแปรเปล่ียนความเจริญจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนการพัฒนา
การศึกษา  ซ่ึงเนนภาคธุรกิจภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากกวาเกษตรกรรม  ทําใหสภาพสังคม
เปล่ียนไปและมีปญหาอ่ืนๆ ตามมา เชน ปญหาการวางงาน  ปญหาแพรระบาดของเสพติด  เปนตน 
ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจของโลก ทําใหเกิดภาวะถดถอย เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติทําใหเกิดปญหาเร่ืองรายได 



ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต1  กรมพัฒนำที่ดิน 

บทที ่6 

เขตการใช้ที่ดิน 

6.1 การก าหนดเขตการใช้ที่ดิน 

 ผลจำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลทรัพยำกรธรรมชำติ อันได้แก่ ทรัพยำกรดิน ทรัพยำกรน  ำ 
ทรัพยำกรป่ำไม้ สภำพกำรใช้ที่ดิน สภำพพื นที่ ลักษณะภูมิอำกำศ ตลอดจนควำมเหมำะสมของที่ดิน 
ด้ำนกำยภำพ สภำพทำงเศรษฐกิจสังคม ประกอบกับมำตรกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติมำ
พิจำรณำร่วมกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ของจังหวัดและกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรเกษตร 
สำมำรถน ำมำสังเครำะห์ก ำหนดเป็นเขตกำรใช้ที่ดิน ต ำบลคลองสี่ อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดกำรใช้ที่ดินอย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน ได้ดังนี  
 1. เขตพื้นที่เกษตรกรรม 
 มีเนื อที่ 21,111 ไร่หรือร้อยละ 72.79 ของพื นที่ต ำบล เป็นพื นที่ท ำกำรเกษตร นอก
เขตป่ำสงวนแห่งชำติหรือพื นที่ที่ได้ด ำเนินกำรปฏิรูปที่ดินแล้ว ก ำหนดขึ นเพื่อเป็นเขตพัฒนำกำรผลิต
ทำงกำรเกษตรเป็นหลัก สำมำรถแบ่งเป็นเขตต่ำงๆ ได้ดังนี  
 เขตเกษตรพัฒนา    
 มีเนื อที่ 21,111 ไร่หรือร้อยละ 72.79 ของพื นที่ต ำบล เป็นเขตพื นที่ท ำกำรเกษตร
โดยอำศัยระบบชลประทำน ดินมีศักยภำพในกำรผลิตสูง เนื่องจำกเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส ำคัญใน
กำรผลิตข้ำว พืชอำหำรและพืชอุตสำหกรรมเพื่อกำรส่งออก มีระบบชลประทำน สำมำรถที่จะท ำ
กำรเกษตรนอกฤดูฝน ประกอบกับระบบขนส่งผลผลิตและตลำดรับซื อผลผลิตคลอบคลุมทั่วทั ง
พื นที่ แบ่งเป็นเขตย่อยตำมประเภทควำมเหมำะสมของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี  
 1.1 เขตพื้นที่ท านาศักยภาพสูง (หน่วยแผนท่ี 211) 
 มีเนื อที่ 16,507 ไร่หรือร้อยละ 56.92 ของพื นที่ต ำบล สภำพพื นที่เป็นที่รำบและ
ส่วนใหญ่ที่ดินมีควำมเหมำะสมสูง ในกำรท ำนำปลูกข้ำวโดยอำศัยระบบชลประทำน 

 ข้อเสนอแนะ   เนื่องจำกเขตกำรผลิตนี มีระบบชลประทำนและสภำพพื นที่เป็นที่
ลุ่มที่ได้รับกำรปรับรูปแปลงนำ จึงจัดเป็นเขตที่มีควำมเหมำะสมสูงในกำรปลูกข้ำว ควรเพิ่ม
ศักยภำพกำรผลิตเพื่อกำรค้ำโดยใช้พันธุ์ข้ำวที่ดีจำกแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ประกอบกับกำรใช้ปุ๋ย
คอก ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภำพควบคู่กับกำรใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกำรผลิตโดยรวมได้  
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 1.2 เขตพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นศักยภาพสูง (หน่วยแผนท่ี 213)  

 มีเนื อที่ 146 ไร่หรือร้อยละ  0.50 ของพื นที่ต ำบล พื นที่ค่อนข้ำงรำบเรียบเป็น
พื นที่ที่ปรับรูปโดยกำรยกร่องปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหำน  ำท่วมขัง มีควำมเหมำะสมของที่ดินและ
ภูมิอำกำศในกำรปลูกไม้ผล ที่ให้ผลผลิตสูง 

 ข้อเสนอแนะ เขตปลูกไม้ยืนต้นนี  ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่ได้ปลูกเพื่อมุ่งเน้น

ผลประโยชน์มำกนัก เนื่องจำกอำจปลูกเพื่อเป็นแนวกันลม (Wind Break) หรือเป็นไม้ใช้สอยใน

ครัวเรือน ส่วนน้อยที่ผลิตเพื่อกำรค้ำ ได้แก่ ยูคำ สัก ดังนั นจึงควรมีกำรเขตกรรม เพื่อป้องกันกำร

เป็นแหล่งสะสมของโรคแมลง และควรมีกำรจัดกำรดินและปุ๋ยให้เหมำะสมกับพืชแต่ละชนิดกำร

ผลิต  

 1.3 เขตพื้นที่ปลูกไม้ผลศักยภาพสูง (หน่วยแผนท่ี 214) 

 มีเนื อที่ 1,621 ไร่หรือร้อยละ 5.59 ของพื นที่ต ำบล พื นที่ค่อนข้ำงรำบเรียบเป็น

พื นที่ที่ปรับรูปโดยกำรยกร่องปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหำน  ำท่วมขัง มีควำมเหมำะสมของที่ดินและ

ภูมิอำกำศในกำรปลูกไม้ผล ที่ให้ผลผลิตสูง 

 ข้อเสนอแนะ เขตกำรผลิตนี ควรอยู่ใกล้ตลำดกลำงทำงกำรเกษตรหรือใกล้โรงงำน
แปรรูป และควรปลูกในรูปแบบของกำรผสมผสำน โดยปลูกพืชหลำยชนิด เพื่อลดควำมเสี่ยงใน
เร่ืองของรำคำและควำมแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศ  ผลผลิตจำกกำรเกษตรจ ำพวกไม้ผลส่วน
ใหญ่จะเน่ำเสียง่ำยเนื่องจำกกำรขนส่งและขำดควำมรู้เร่ืองกำรจัดกำรผลิตหลังเก็บเกี่ยว ดังนั นใน
กำรผลิตพืช เกษตรกรควรค ำนึงเร่ืองกำรขนส่งสินค้ำ กำรบรรจุหีบห่อของผลผลิตในเร่ืองของ
กำรตลำดและควำมต้องกำรของผู้บริโภค นอกจำกนั นเกษตรกรควรมีกำรจัดกำรควำมรู้ในด้ำนกำร
จัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว อำทิ กำรเคลือบผิวผลไม้เพื่อยืดอำยุกำรสุกงอม กำรฉำยรังสี และกำรแปร
รูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำของผลผลิตเป็นต้น  

 1.4 เขตพื้นที่ปลูกพืชผัก/ไม้ดอกศักยภาพสูง (หน่วยแผนท่ี 215)  

   มีเนื อที่ 2,837 ไร่หรือร้อยละ 9.78 ของพื นที่ต ำบล พื นที่ค่อนข้ำงรำบเรียบเป็น
พื นที่ที่ปรับรูปโดยกำรยกร่องปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหำน  ำท่วมขัง มีควำมเหมำะสมของที่ดินและ
ภูมิอำกำศในกำรปลูกไม้ผล ที่ให้ผลผลิตสูง 

 ข้อเสนอแนะ เขตกำรผลิตนี ควรอยู่ใกล้ตลำดกลำงทำงกำรเกษตรหรือใกล้โรงงำน
แปลรูป และควรปลูกในรูปแบบของกำรผสมผสำน โดยปลูกพืชหลำยชนิด เพื่อลดควำมเสี่ยงใน
เร่ืองของรำคำและควำมแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศ ผลผลิตจำกกำรเกษตรจ ำพวกพืชผัก และไม้
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ดอกส่วนใหญ่จะเน่ำเสียง่ำยเนื่องจำกกำรขนส่งและขำดควำมรู้เร่ืองกำรจัดกำรผลิตหลังเก็บเกี่ยว 
ดังนั นในกำรผลิตพืช เกษตรกรควรค ำนึงเร่ืองกำรขนส่งสินค้ำ กำรบรรจุหีบห่อของผลผลิต ในเร่ือง
ของกำรตลำด และควำมต้องกำรของผู้บริโภค นอกจำกนั นเกษตรควรมีกำรจัดกำรควำมรู้ในด้ำน
กำรจัดกำรหลักกำรเก็บเกี่ยว อำทิ กำรเคลือบผิวผลไม้เพื่อยืดอำยุกำรสุกงอม, กำรฉำยรังสี, กำรแปร
รูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำของผลผลิตเป็นต้น กำรปลูกพืชผักควรค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของ
ผู้บริโภค ลดกำรใช้สำรเคมี โดยกำรผลิตอำหำรปลอดภัยต่อสำรพิษ  (Food Safety) และควรผลิตผัก
อินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้บริโภค และเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำ และสินค้ำนั นเป็นที่
ต้องกำรของตลำดผู้บริโภคทั งไทยและต่ำงประเทศ 
 2 .เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (หน่วยแผนท่ี 250) 
 มีเนื อที่ 184 ไร่หรือร้อยละ 0.63 ของพื นที่ต ำบล 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีระบบบ ำบัดน  ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน  ำ กำรเลี ยงสัตว์น  ำ 
ควรมีระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม อำทิ กำรบ ำบัดของเสียจำกระบบกำรเลี ยงสัตว์น  ำ และมี
สุขลักษณะที่ถูกต้องในกำรจัดกำรฟำร์ม 
 3. เขตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (หน่วยแผนท่ี 300) 

 มีเนื อที่ 5,983 ไร่หรือร้อยละ 20.63 ของพื นที่ต ำบล 

 ข้อเสนอแนะ องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นควรที่จะศึกษำถึงปัญหำและควำม
ต้องกำรของพื นที่ โดยยึดหลักวิชำกำรผนวกกับศักยภำพของพื นที่และชุมชน ประกอบกับข้อมูล
ของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อก ำหนดทิศทำงพัฒนำและกำรขยำยตัวของชุมชนให้สอดคล้องกับ
ทรัพยำกรต่ำงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

 4. เขตพื้นที่แหล่งน้ า (หน่วยแผนท่ี 400)  

 มีเนื อที่ 616 ไร่หรือร้อยละ  2.12 ของพื นที่ต ำบล เป็นพื นที่แหล่งน  ำ เช่น ห้วย 
หนอง คลอง บึง ตำมธรรมชำติ รวมถึงแหล่งน  ำที่มนุษย์สร้ำงขึ น เช่น คลองชลประทำน อ่ำงเก็บน  ำ 
สระน  ำในไร่นำ เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะ ควรมีมำตรกำรในกำรดูแลแหล่งน  ำในพื นที่ให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีกำรขุดลอกและซ่อมบ ำรุง เพื ่อที ่ให้แหล่งน  ำที ่มีสำมำรถช่วยเก็บกักน  ำไว้เพื ่อ
กำรเกษตร กำรประมงและเพื่อกำรพักผ่อนของคนในชุมชน ตลอดจนทำงน  ำท ำหน้ำที่ช่วยระบำย
น  ำในช่วงหน้ำฝนได ้
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 5. เขตพื้นทีอุ่ตสาหกรรม (หน่วยแผนท่ี 500)  

 มีเนื อที่ 248 ไร่หรือร้อยละ 0.86 ของพื นที่ต ำบล 

 ข้อเสนอแนะ ควรมีกำรขยำยขอบเขตตำมกำรศึกษำผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม
และกำรให้ใบอนุญำตจำกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โดยสอดคล้องกับทิศทำงกำรขยำยตัวของกำร
วำงผังเมืองและควรอยู่ห่ำงจำกแหล่งชุมชน 

 6. เขตพื้นที่อื่นๆ (หน่วยแผนท่ี 800) 

 มีเนื อที่ 858 ไร่หรือร้อยละ 2.97 ของพื นที่ต ำบล 
 ข้อเสนอแนะ  หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผังเมือง, ชลประทำน, องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล, พัฒนำชุมชน และกรมพัฒนำที่ดิน เป็นต้น ควรก ำหนดทิศทำงร่วมกัน เพื่อให้
กำรขยำยตัวของชุมชนและกำรใช้พื นที่เกษตรกรรมสอดคล้องกับทรัพยำกรในพื นที่ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับชุมชนอย่ำงยั่งยืน  
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ตารางท่ี 6 -1 เขตการใช้ท่ีดินต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

เขตการใช้ท่ีดิน เนื้อท่ี 

ไร ่ ร้อยละ 

1. เขตพื้นที่เกษตรกรรม 21,111   72.79  

เขตเกษตรพัฒนา  21,111   72.79  

- เขตท ำนำศักยภำพสูง (หน่วยแผนที่ 211)  16,507   56.92  

- เขตปลูกไม้ยืนต้นศักยภำพสูง (หน่วยแผนที่ 213)  146   0.50  

- เขตปลูกไม้ผลศักยภำพสูง (หน่วยแผนที่ 214)  1,621   5.59  

- เขตปลูกพืชผัก/ไม้ดอกศักยภำพสูง (หน่วยแผนที่ 215)  2,837   9.78  

2. เขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ า  184   0.63  

- เขตเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ (หน่วยแผนที่ 250)  184   0.63  

3. เขตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (หน่วยแผนท่ี 300)  5,983   20.63  

4. เขตพื้นที่แหล่งน้ า (หน่วยแผนท่ี 400)  616   2.12  

5. เขตอุตสาหกรรม (หน่วยแผนท่ี 510)  248   0.86  

6. เขตพื้นที่อื่นๆ (หน่วยแผนท่ี 800)  858   2.97  

รวม  29,000   100.00  
 

6.2 แผนการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 

 กำรที่จะให้เขตกำรใช้ที่ดินระดับต ำบลที่ก ำหนดบรรลุเป้ำหมำยจ ำเป็นต้องมีแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ ทั งด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ส ำหรับด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร มีจุดมุ่งหมำยส ำคัญเพื่อเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร 
พร้อมทั งมีกำรจัดกำรที่ดินและสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถใช้ที่ดินได้อย่ำงยั่งยืนถำวร ทั งนี ในด้ำนของ
งำนพัฒนำที่ดินควรที่จะต้องด ำเนินกำรพัฒนำในเขตพื นที่กำรเกษตรตำมศักยภำพของเขตกำรใช้
ที่ดินที่ก ำหนด โดยในเขตพื นที่พัฒนำเกษตรกรรม หน่วยงำนของรัฐต้องดูแลด้ำนโครงสร้ำง
พื นฐำนที่จ ำเป็น เช่น ระบบชลประทำนและระบบระบำยน  ำ ระบบกำรขนส่งและล ำเลียงผลผลิต
รวมถึงกำรจัดรูปที่ดินให้มีควำมสัมพันธ์กันอันจะส่งผลต่อผลผลิตที่ได้ทั งคุณภำพและปริมำณเพิ่ม
มำกขึ น  ทั งนี จะต้องค ำนึงถึงกำรลดต้นทุนกำรผลิตและสิ่งแวดล้อม ดังนั นกำรด ำเนินกำรส่งเสริม
กำรลดใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมีทำงกำรเกษตร โดยกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพที่สำมำรถปรับเปลี่ยนเป็น
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เทคโนโลยีที่เหมำะสมหรือเทคโนโลยีชำวบ้ำนได้ เข้ำร่วมในขั นตอนผลิต อันจะส่งผลถึงคุณภำพ
ของผลผลิตและคุณภำพชีวิตของสังคมโดยรวมได้ 

6.3 ข้อเสนอแนะการน าแผนการใช้ที่ดินไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน 

 จำกเขตกำรใช้ที่ดินที่ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรพัฒนำที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตของต ำบล 
หน่วยปฏิบัติ กำรที่มีหน้ำที่รับผิดชอบสำมำรถน ำไปตรวจสอบและขยำยผลจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
พัฒนำกำรเกษตรหรือแผนปฏิบัติกำรพัฒนำที่ดินในระดับต ำบล โดยจะต้องท ำกำรสอบถำมควำม
คิดเห็นจัดท ำประชำพิจำรณ์ ท ำควำมเข้ำใจกับชุมชนหรือเกษตรกรที่เกี่ยวข้องถึงปัญหำและแนวทำง
ในกำรจัดกำรในกำรไปแก้ปัญหำร่วมกันเพื่อให้ทรำบถึงควำมเป็นไปได้ ควำมพร้อมของเกษตรกร
ในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในพื นที่ดังกล่ำว ควรมีกำรเลือกพื นที่น ำร่องในกำรพัฒนำที่ดิน เพื่อแก้ปัญหำ
แต่ละปัญหำแล้วขยำยผลควำมส ำเร็จของงำนในกำรพัฒนำที่ดินไปสู่พื นที่ใกล้เคียงที่มีปัญหำใน
ลักษณะเดียวกัน เพื่อให้กำรพัฒนำที่ดินเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรครอบคลุมพื นที่พืชเศรษฐกิจทั ง
ต ำบลได้รวดเร็วยิ่งขึ น  
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