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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

 บทที่ 2  
สภาพทั่วไปของพื้นที่ 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ที่ตั้ง 

 ต าบลทะเลวังวัด  ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องอ าเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุรี  (รูปที่ 2-1) 

 อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลท่าหลวง  อ าเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุรี   

 ทิศใต้ ติดต่อกับ  ต าบลน้ าสุด  อ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลซับจ าปา  อ าเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุรี 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลแก่งผักกูด  อ าเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุรี 

 ต าบลทะเลวังวัด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  22,434 ไร่ หรือประมาณ 35.894 ตารางกิโลเมตร 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้านดังนี้  

 หมู่ที่ 1 บ้านทะเลวังวัด หมู่ที่ 4 บ้านหนองโบสถ ์

 หมู่ที่ 2 บ้านวังวัด หมู่ที่ 5 บ้านหนองปล้อง 

 หมู่ที่ 3 บ้านโคกกลาง   

2.2 สภาพภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบ  พื้นที่มีความลาดเทเล็กน้อยจากทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตก  มีอ่างเก็บน้ าคลองลาน อ่างเก็บน้ าทะเลวังวัด  เป็นแหล่งเก็บน้ าที่
ส าคัญของต าบล  ความสูงของพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 106-157 เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง 
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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1 กรมพัฒนาท่ีดิน  

2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของต าบลทะเลวังวัด  อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จัดอยู่ในภูมิอากาศ
แบบร้อนช้ืนสลับแล้ง (tropical wet and dry climate) ตามการจ าแนกภูมิอากาศตามแบบของ 
KOPPEN (KOPPEN’s classification) ในเขตนี้จะมีฤดูฝนและฤดูแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
สามารถแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเร่ิม ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝน เร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน โดยฤดูนี้จะเร่ิมมี
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมช้ืนพัดปกคลุม ท าให้ฝนตกแพร่กระจายตามร่องมรสุมประกอบ
กับร่องความกดอากาศต่ า(depression) พาดผ่านทางทิศตะวันออกท าให้อากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุก
โดยเฉพาะในเดือนกันยายนอากาศจะชุ่มช้ืน ส่วนฤดูหนาว เร่ิมประมาณเดือนเดือนตุลาคมถึง
มกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน 

        จากสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาบัวชุม อ าเภอชัยบาดาล ในรอบ 10  ปี 
(พ.ศ. 2544-2551) สามารถสรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-2) 

2.3.1 ปริมาณน้้าฝน มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,096.26 มิลลิเมตร เดือนที่มี
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 247.49 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณ
ฝนตกเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เดือนมกราคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1.07 มิลลิเมตร ลักษณะการตกของฝน
พบว่าฝนจะเร่ิมตกมากขึ้นตั้งแต่กลางเดือนเมษายนและจะตกมากที่สุดในเดือนกันยายน จากนั้น
ปริมาณฝนจะค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายเดือนตุลาคม 

2.3.2 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.91 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุด 40.20 องศาเซลเซียส และเดือนมกราคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 13.40 องศาเซลเซียส 

2.3.3  ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 73.00 เปอร์เซ็นต์ โดย
ที่เดือนกันยายนมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 81.00 เปอร์เซ็นต์ และเดือนกุมภาพันธ์มีความช้ืน
สัมพัทธ์เฉลี่ยต่ าสุด ประมาณ 64.00 เปอร์เซ็นต์ 

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
สามารถน ามาหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืชของ ต าบลทะเลวังวัด อ าเภอท่าหลวง 
จังหวัดลพบุรี ได้ดังนี้ 
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เขตการใช้ท่ีดินต าบลทะเลวัด  อ าเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุร ี

1.) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จะอยู่ในช่วงกลาง เดือนเมษายน 
(ปริมาณน้ าฝนสูงกว่าคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ า ) จนกระทั่งถึงปลายเดือนตุลาคม
(ปริมาณน้ าฝนต่ ากว่าคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ า) และช่วงระหว่างกลางเดือน 
กรกฎาคมถึงต้นเดือนตุลาคม จะมีฝนตกมากจนท าให้มีปริมาณน้ ามากเกินพอความต้องการของพืช 
(ปริมาณน้ าฝนสูงกว่าศักยภาพการคายระเหยน้ า)  

2.) ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ซึ่งจะมีปริมาณน้ าฝนและการกระจาย
น้อยหรือไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจะอยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงปลายเดือน
เมษายนของทุกปี 
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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1 กรมพัฒนาท่ีดิน  

ตารางที่ 1 สถิติข้อมูลภูมิอากาศ จังหวัดลพบุรี(สถานีอุตุนิยมวิทยาบัวชุม อ้าเภอชัยบาดาล) 
 
 

เดือน ปริมาณ
น้้าฝน (มม.) 

ปริมาณฝนทีเป็น 
ประโยชน์(มม.) 

อุณหภูมิ
สูงสุด(ºซ) 

อุณหภูมิ
ต่้าสุด(ºซ) 

ความยาวนาน
แสงแดด (ชม./วัน) 

ความชื้น
สัมพัทธ์ (%) 

ความเร็วลม 
(กม./วัน) 

การคาย         
ระเหยน้้า(มม.)* 

ม.ค. 1.07 1.10 36.00 13.40 8.50 65 1.60 139.19 
ก.พ. 17.68 17.20 38.10 16.00 8.60 64 1.40 138.04 
มี.ค. 51.26 47.10 39.70 19.10 8.20 65 1.40 167.71 
เม.ย. 77.27 67.70 40.20 22.20 8.70 69 1.10 169.20 
พ.ค. 144.70 111.20 38.20 22.60 7.40 78 0.90 153.76 
มิ.ย. 133.37 104.90 36.70 22.90 6.40 78 1.00 136.50 
ก.ค. 128.61 102.10 36.40 22.90 5.50 79 0.90 130.82 
ส.ค. 163.02 120.50 36.10 22.80 5.20 81 0.80 128.65 
ก.ย. 247.49 149.50 31.40 20.10 5.50 76 0.50 108.90 
ต.ค. 104.22 86.80 34.90 21.20 7.30 80 1.00 129.27 
พ.ย. 25.67 24.60 35.10 15.30 8.30 73 1.40 128.40 
ธ.ค. 1.90 1.90 34.60 13.90 8.50 67 1.70 133.30 
รวม 1096.26 834.60   - - - - 1663.74 
เฉลี่ย - - 36.45 19.37 7.3 73.00 1.10 - 

ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาบัวชุม อ าเภอชัยบาดาล  จังหวดัลพบุรี  กรมอุตุนิยมวิทยา (2552) 
หมายเหตุ : *จากการค านวณด้วยโปรแกรม CROPWAT 

 

 
รูปที่ 2 สมดุลของน้ าในดินเพ่ือการเกษตร จังหวัดลพบุรี (สถานีอุตุนิยมวิทยาบัวชุม อ าเภอชัยบาดาล) 
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2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร 

 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกรต าบลทะเลวัด อ าเภอท่าหลวง ได้จากการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน(กรมการ
ปกครอง) ผลการส ารวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) แผนพัฒนาการเกษตรต าบล 
(ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลทะเลวัด) และแผนพัฒนาสามปี 
(องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งผักกูด) เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  ต าบลทะเลวังวัด มีพื้นที่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งผักกูด
เต็มทั้งหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 1,480 คน เป็นชาย 736 คนและเป็นหญิง 744 คน 
จ านวนบ้าน 466 หลังคาเรือน จ านวนประชากรเฉลี่ย 3 คนต่อหลังคาเรือน (รายงานสถิติจ านวน
ประชากรและบ้าน กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552) ความหนาแน่น 41.23 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการท าบุญตามพระพุทธศาสนา
ในเดือนต่างๆ ที่สืบสานต่อเนื่องกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันให้
ความเคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน 

2.4.2 การรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 สถาบันเกษตรกร จากข้อมูลส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีปี 52 พบว่าไม่มีการ
รวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มเกษตรกร 

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจของต าบลทะเลวัด ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่
เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

 2.5.1 การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 10.00 ไร่ต่อครัวเรือนและมี
แรงงานภาคเกษตรเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน อาชีพรองลงมาเป็นการค้าขาย รับจ้าง รับราชการและ
อื่นๆ การถือครองที่ดิน ส่วนใหญ่มีที ่ดินท ากินเป็นของตนเองและบางส่วนเช่าที่ดินท ากินเพิ่ม 
โดยมีเอกสิทธ์ิที่ดินเป็น โฉนด ส.ป.ก. ภบท 5 

2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 

 พืช เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
  - ผลผลิตอ้อยโรงงาน ปีการผลิต 2552/53 เฉลี่ย 11.15 ตันต่อไร่ 

- ผลผลิตมันส าปะหลัง ปีการผลิต 2552/53 เฉลี่ย 5,355 กิโลกรัมต่อไร่ 
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- ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2552/53 เฉลี่ย 850 กิโลกรัมต่อไร่ 

  ปศุสัตว์ จากข้อมูลของปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี (ปี 2552) มีเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อ
เสริมรายได้ในครัวเรือน เช่น ไก่พันธ์ุ โคเนื้อ เป็ดสุกร    

2.5.3 ต้นทุนการผลิต 

 อ้อยโรงงาน ต้นทุนการผลิต 7,370 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 950 บาทต่อตัน 

 มันส้าปะหลัง ต้นทุนการผลิต 7,940 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 1.93 บาทต่อกิโลกรัม 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นทุนการผลิต 2,270 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 4.90 บาทต่อกิโลกรัม 

2.5.4 การอุตสาหกรรม 

  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีรายงานว่า พ.ศ. 2552 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท 3 ตั้งอยู่ในต าบลทั้งสิ้น 4 โรง จ าแนกได้ดังนี้ โรงงานน้ าตาล T.N  1 แห่ง โรงงานผลิต
กระดาษ 1 แห่ง โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ 2 แห่ง 

 2.5.5 รายได้ รายจ่ายและแหล่งสินเชื่อ 

 รายได้ จากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2552 (จปฐ.) โดยเฉลี่ยร้อยละ 70.00 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี  

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

2.5.6 โครงสร้างพื้นฐาน 

1) สาธารณูปโภค ได้แก่  

(1) ไฟฟ้า มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน 

(2) ประปา มีประปาทุกหมู่บ้าน   

  2) สถานบริการสาธารณะและสถานที่ราชการ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง วัด 2 แห่ง สถานีอนามัยประจ าต าบล 1 แห่งและที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 1 แห่ง เป็นต้น 
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���� 

CEC% 

���� 

BS% 

pH 
����ก��
&�


(=$.) 2'	$�(ก

(=$.) 
��	��/0
��� 

%
/0����  

�
 �#	� �
 �#	� �
 �#	� ># ����� 

4 �)���' �)���' �%'��ก ���ก%�� 0-2 �<� �<� 5.0-6.0 6.0-7.0 - - >150 ,(���$����"����" 1,721 7.67 

28 �)���' �)���' 
����

ก%��-� 
���ก%�� 0-2 

���

ก%�� 
�<� 6.5-7.0 7.0-8.5 - - >150 ,(���$����"����" 9,735 43.39 

52 �)���' �)���'��ก�' � �<� 0-2 �<� �<� 6.0-7.0 7.0-8.5 - 35-60 0-50 ,(���$����"����" 9,443 42.09 

52B �)���' �)���'��ก�' � �<� 2-5 �<� �<� 6.0-7.0 7.0-8.5 - 35-60 0-50 
%<ก,%*��%��%�

�%9ก�$�� 
583 2.62 

U - - - - - - - - - - - - #!�#� 442 1.96 

W - - - - - - - - - - - - +)%(��6�� 510 2.27 

'$ 22,434  100.00 

    ���$	 : �����ก����'���+%&'��+3�ก���#$
���� 



 

���ก���#$
�������"%
&�%'��'�  ������
(�)%'�  ���)'�%�"!�� 
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3.2  ����	ก
0-	  
 3.2.1 �&�#�
0-	B$�	.� 

+)%(��6��C���#���
�����,�5:$+ก( ,%���6��?�" )$'�?�"����5 +%&)$'����ก!� 

 3.2.2 �&�#�
0-	�����	��(0
 

  +)%(��6��
����$����6�
�����,�5:$+ก( �(���ก9"�6�� "(��6���*6� "(�"��% ��&�6��+%&
�&""��&��)�<("$�� ��*���#$��&2�#�F��ก���!�2�,"��2�, 

3.3   ����	ก�C	>$� 
 ��ก�$��<%+3�
������T�:�$��'����ก����	��
���� +%&+3�
������T���'�

+)(�#������ก���T�:�$��*��+���*6�
���T����กU)��� �"'(����"%
&�%'��'� ���*6�
��"���('���<(��

����T���'�+)(�#���#��"��% 2��*6�
��
�6�)�����T���'�+)(�#�����6 ��8�����T�����;ก�� 

����'� 17,440 :�( )�*�,���8��$��%& 77.74 ����*6�
�����"% +%&��ก�$��<%+3�
��ก���#$
�������

ก����	��
���� �O 2551 �"'(� ��� ��!"������T�:�$���กU)���
�6�)� :�(��������8��T�:�$��<(�%�  

)����)�! : ��กก��'��,��&)F+3�
��������('� 1:50,000 2�'�C�?$��
�"$'��&""������
��<�������F 

 

3.4 ��	�ก	��������
 

 ��กก������'�ก���#$��&2�#�F
������� ���"%
&�%'��'� ������
(�)%'� ���)'�%�"!��  

���O �.�. 2552 2��('�'��,��&)F����ก���#$
����
�� 1 �����ก����'���+%&'��+3�ก���#$
���� 

�"'(� ���"%
&�%���'� ����*6�
��
�6�)� 22,434 :�( ��ก���#$��&2�#�F
�������+�ก��8� 4 ��&��
 

2���8��*6�
����&��
�ก���ก��� �<���8�����")���� 2�����*6�
�� 21,438 :�( )�*��$��%& 95.58 

����*6�
�����"% �('��)5(��8��*6�
���$����� 15,321 :�( )�*��$��%& 68.31  ���%���,*� �*6�
��

��&��
+)%(��6������*6�
�� 510 :�()�*��$��%& 2.27 ����*6�
�� ����"���:$+ก( �*6�
����&��
#!�#�

+%&����ก(���$�� ����*6�
�� 442 :�( )�*��$��%& 1.96   �*6�
���*��L ����<(������"�!
$������*6�
�� 186 :�( 

)�*��$��%& 0.36 +%& ��!�:$����<�
�� 3-2 

 

 

 



�����ก�����	��
�������1  

 

3���� 3

.		���� 3-2  ��	�ก	��������
.	$��%��

                       ��&'�����!� 

��%��ก	��������


1. �/0
���%กD.ก$ 
- �$�� 

- �*#:�(3�� 

- �������&)%�� 

- :�$�*��$�3�� 

- :�$3%3�� 

- �&�('� 

2. �/0
����!$�
�������ก#���	� 
- )�<("$�� 

- ��� 

- 2������!���)ก��� 

- ����
����#ก��+%&���"���(��L

3. �/0
����&�#�
0-	 
- +�(�6��%��,%�� 

- "(��6����:�(�� 

- ,%��#%��&
�� 

 

 

�*6�
��#!�#�+%&
����ก(���$��

1.96%
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3-2 ����#'
ก	�����*��
+�����
.-	����%���'�� 

��	�ก	��������
.	$��%��.#	�E �
��  !��
���.-	����%���'�� �-	%���#	&�'� 

��%��ก	��������
 %
/0����

 
># 

21,438 
15,321 

5,767 

167 

139 

25 

19 

442 
335 

75 

19 

����
����#ก��+%&���"���(��L 13 

510 
481 

16 

13 

 

 

�*6�
���ก���ก���
95.58%

�*6�
��#!�#�+%&
����ก(���$��

�*6�
��+)%(��6��
2.27%

 �*6�
���*��L
0.19%

ก	�����*��
+�����
���.-	����%�'��'��

ก����	��
���� 

 

�-	%���#	&�'�  

%
/0���� 

����� 

95.58 
68.31 

25.72 

0.74 

0.62 

0.11 

0.08 

1.96 
1.49 

0.33 

0.08 

0.06 

2.27 
2.14 

0.07 

0.06 

 

 



 

���ก���#$
�������"%
&�%'��'�  ������
(�)%'�  ���)'�%�"!�� 
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��%��ก	��������
 %
/0���� 

 
># ����� 

4. �/0
����/�
E 44 0.19 
- "(��� 34 0.15 

- �*6�
���� 10 0.04 

'$ 22,434 100.00 
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���� 
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�����ก�����	��
������� 1  ก����	��
���� 

����� 4 

ก�	
	���������������� 

ก���������������
���� ����ก�����������ก����� �!�"#�
�����ก����" ก��$%&
���'�%�(
���������
�"��) $����*ก����ก��
��+�ก�"��ก��  '����������ก��*���� ���&��
ก�����+,����� �-��������./ก��+,������ ����+#,& �
����0,�" ก������1���*'�� ��2% 
�#�
�3��#����ก�"��$�ก��$%&���'�%�(
����$�ก���,4ก�2% !�2 �����
ก��$%&���'�%�(
���� 

4.1  �������������������
	���� 

������
���� (Land Qualities :LQ) 
�����������������!��*ก���,4ก�2%$���**� � FAO 
Framework K&ก��!�K#& 25 %�� ���!��*$��23�
�����*,��3 �����������
������������������K�"ก��
%��
�3���3�N3� �4"ก�*�#����& �� ��& �4, �#��+�ก�"��� ��4����� +,����*�#�����+��� �
���,�ก.����
����0,�" 0,0,���, ��%��� ��2% +,��#���& �ก��ก��$%&���'�%�(
���� 
(Land Use Requirements : LUR) ����3�������
����
�������$%&������3 

- 	���������� (Temperature regime : t) ���,�ก.��
����
��������#+
� K&+ก" �"�
 ��!�4���S,���$�T4�����,4ก����� ��!�4���� �
U��,�" ก��� ก� ���,V ก��  ก ก� ��2%*��
%�� +,����"#�������U(ก�*�*#�ก����������!(+�� WN�����"�0,ก��
*�" ก������1���*� ��2% 

- �)�*�+*,-�����
.�
	�/0*�12+�	�ก�,* (Moisture availability : m) ���,�ก.��
����
��
������#+
�K&+ก" �����#,�� �ก��
"#����� ��3��$�T4X� �������3��X��S,���$�� *�Y!�2 �#��
�& �ก���3��$�%"#�ก������1���*'�� ��2% +,�,�ก.��� ���23 �� WN����0,
�� & �$���2� ��#����
$�ก�� �&��3��
���������'�%�(�" �2% 

- �)��
.�
	�/0*�1:�;��ก<��=�2+�	�ก�,* (Oxygen availability : o) ���,�ก.��
����

��������#+
�K&+ก" ����ก����*���3��� ��� 
�3���3�2%'�
��#) K���ก�2%�& �ก��  กW����$�
�*#�ก��!��$� 

- �)��
.�
	�/0*�1:�;A�2�����	 (Nutrient availability : s) ���,�ก.��
����
������
��#+
�K&+ก" ������U��� �!���2%$��� 

- C��)�ก�	�0D�;EFก:�;	�ก (Rooting conditions :r) ���,�ก.��
����
��������#+
�K&+ก" 
�#��,Nก� ��� �#��,Nก� ����*�3��$�&�� +,�%�3�ก��!����,Nก� ���ก '��#����ก�"��� �ก��
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���ก��$%&
�������*,
��,#��#�   ���� 
"�!,#�  ���!#�,�*��� 

!����,Nก� ���ก$������[����
���ก���#�& � K&+ก" ,�ก.����23 �� '�����&��� ��� ก���ก����#� �
�� +,�������ก�#!�2 ��.!��
���*$�!�&����� 

- �)��C�0��0=�ก�-���+) (Flood hazard :f) ���,�ก.��
����
��������#+
�K&+ก" ����#�
���3�
���3��
"#�$�%"#�� *�Y 

- ก�	��กE,��ก�ก��N
 (Excess of salts :x) ���,�ก.��
����
��������#+
�K&+ก" ������
�ก,2  ����
��������ก�ก��� ������ �������" ก������1���*'�� ��2% 

- C�	��P (Soil toxicities :z) ���*�#��,Nก� �%�3� jarosite WN������ �
U��,�" �]�ก������ �
����
��$!&������ก�����ก ������W�,�^�� ��!,Vก+,� ,4������$������4���ก��������.�" 
�2% $�
����3��������#������ก�����"��� ���WN������0,�" �#������1���*'�� ��2% ��2� ���ก
�]�ก���������
��$!&�����"��) 
��&������+,�%�#���� ���-4ก��,����K�$�����
���!�����
!�2 K�"�!������" �2%
���,4ก!�2 ��0,�" ก��ก���� ���,��
���($��� '�ก��ก���� ���,��
���(
$��������-������#�#*������*� �U��� �!��
���������'�%�(�" �2%K& &#����!����3�N��& ���
ก�����*���������#������ก�����"�� � ��� '��N3� �4"ก�*%��� ��2%
���,4ก&#� ��2� $!&
�#������ก�����"��� ��� �4"$�����
���!����� 

- RDก0���ก�	S*T��	,��;=Dก	 (Potential for mechanization :w) ���,�ก.��
����
������
��#+
� K&+ก" �#��,�%��� ��23�
�� ������!��'0," ������ก& �!�� +,�ก������23 ���!���#��
WN���[����
�3� 4 ��3  ������ �������" ก��K-��#�'����2� ���ก� 

- �)��C�0��0=�กก�	กD�ก	+�� (Erosion hazard :e) ���,�ก.�� 
����
��������#+
� 
K&+ก" �#��,�%��� ��23�
�� 

4.2  ก�	=��X�ก*D-��)�����C:�;������ 

 !,�กก��� � FAO Framework K&���+�ก ���*�#���!������ �
�������� 2  ���* 
(Order) �2  

(1)  ���*
���!�����(Order S : Suitability) 
(2)  ���*
��K�"�!�����(Order N : Not Suitability ) 

+,���ก 2  ���*
��K&+*"��" �  ก���� 4 %�3� (Class) ����3 

 S1 : %�3�
�����#���!������4� (Highly Suitable) 

 S2 : %�3�
�����#���!��������ก,�� (Moderately Suitable) 
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�����ก�����	��
������� 1  ก����	��
���� 

S3 : %�3�
�����#���!������,Vก�& � (Marginally Suitable) 

N : %�3�
��K�"���#���!����� (Not Suitable) 

 ก�����+�ก%�3��#���!������ �
����$��23�
�����*,����ก����������#�������-� �
��!�2 ���������ก����� ����" ก���,4ก�2%!�2 �����
ก��$%&���'�%�(
����
��K&ก,"�#K#&
+,&#'�ก��!��#��������U(��!#"��������
������ก%���
��K&
��ก������#�K#&$���3�,�� �� 
(�"#�����#����+�ก��
�� 1, 2551) ก�*�#���& �ก���[�����"��) 
����0,�" ก������1���*'�+,�$!&0,
0,��� ��2%!�2 �����
ก��$%&���'�%�(
����+�",�%�� ��2� ���+�ก%�3��#���!������ �%���
�"��) �" �����
ก��$%&���'�%�(
���� 

 
�3���3K&
��ก�����+�ก%�3��#���!������ �
������ก,"�#  ก���� 4 %�3� '�$%&�[����!�2 
�& ����3��"��) �������0,� �ก�����+�ก%�3��#���!������ �
����$��23�
�����*,K&�������
�� 
4-1 +,�ก�����+�ก%�3��#���!������ �
������ก,"�# �����-����%���+,���23 
��� �+�",�
�����
ก��$%&���'�%�(
����
����%�3��#���!��������ก,�� +,��#���!������,Vก�& ���
�����
�� 4-2 +,� 4-3 ���,���* 

2�	�;��� 4-1 %�3��#���!������,Vก�& �� �
���� ���*,
��,#��#�   ���� 
"�!,#�  ���!#�,�*��� 

��+)0 

XZ������� 

 

:T�
) 

:T�
)/

��
 

��
�2

�)
D� 

D�
C��


�
�E

D; 

�T�
0 

�
+)

; 

�
:�

 

��+;
�[

T��E
�-0;

CD2
)1 

�,-�
��� 

(N	
+) 

	T�
0E

� 

�:2�-��\�         21,482 95.77 

4 S2m N N N N N N N 1,721 7.67 

28 N S2m S2m S2m S3m S2ms S2ms S2mz 9,735  43.39 

52 N S3rk S3rk S3rk S3mr
k 

S3r S3r S2mrk 9,443  42.09 

52B N S3rk S3rk S3rk S3mr
k 

S3r S3r S2mrk 583  2.62 

��+)0�,-����

��b��2Eb�         952 4.23 

U - - - - - - - - 442  1.96 

W - - - - - - - - 510  2.27 

	) 22,434 100 
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���ก��$%&
�������*,
��,#��#�   ���� 
"�!,#�  ���!#�,�*��� 

����A���0 

S1 = %�3�
�����#���!������ �
�����4� 

S2 = %�3�
�����#���!������ �
�������ก,�� 

S3 = %�3�
�����#���!������ �
�����,Vก�& � 

N = %�3�
��K�"���#���!������ �
���� 

m = �& ���ก�� �
������2� ���ก�#��%�"�%23�
���������'�%�(�" �2% 

o = �& ���ก�� �
������2� ���ก�#���������'�%�(� �  กW�����" ��ก�2% 

s = �& ���ก�� �
������2� ���ก�#���������'�%�(� �U��� �!���2% 

n = �& ���ก�� �
������2� ���ก�#����$�ก��4�NU��� �!�� 

r = �& ���ก�� �
������2� ���ก���� �������" ก��!����,Nก� ���ก 

x = �& ���ก�� �
������2� ���ก���ก,2 ��กK� 

k = �& ���ก�� �
������2� ���ก���#����ก��� 

w = ��ก����ก��$%&���2� ���ก� 

e =  �& ���ก�� �����2� ���ก�#������!����กก��ก�ก�" � 

2�	�;��� 4-2   %�3��#���!��������ก,�� (S2) � �
����+�",������
ก��$%&���'�%�(
����  
  ���*,
��,#��#�    ���� 
"�!,#�  ���!#�,�*��� 

ก�	S*T
	�/0*�1������ 
��+)0������ 

�:2�-��\� �:2*E
	���� 

1. �&�# 4 - 
2. �&�#'� 28 - 
3. 
����#�� 28 - 
4. ��������!,�� 28 - 
5.  & � - - 
6. ���"#� 28 - 
7. ����� 28 - 
8. 
�"�!1&��,�3�����#( 28,52,52B - 
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�����ก�����	��
������� 1  ก����	��
���� 

2�	�;���  4-3   %�3��#���!������,Vก�& � (S3) � �
����+�",������
ก��$%&���'�%�(
����  
  ���*,
��,#��#�    ���� 
"�!,#�  ���!#�,�*��� 

ก�	S*T
	�/0*�1������ 
��+)0������ 

�:2�-��\� �:2*E
	���� 

1. �&�# - - 
2. �&�#'� 52,52B - 
3. 
����#�� 52,52B - 
4. ��������!,�� 52,52B - 
5.  & � 28,52,52B - 
6. ���"#� 52,52B - 
7. ����� 52,52B - 
8. 
�"�!1&��,�3�����#( - - 

 



ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทที่ 5 
ศักยภาพของพื้นที่ปัญหา – 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 
ศักยภาพของพ้ืนที่(จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่) 

5.1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และการพัฒนาที่ดิน 

 จากการส ารวจเกษตรกรตัวอย่างเกี่ยวกับทัศนคติด้านการใช้และการพัฒนาที่ดิน   พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวนอกเขตชลประทาน  รองลงมาอ้อยโรงงานและมันส าปะหลัง    สภาพ
ดินที่ใช้ท าการเกษตรในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นดินร่วนและดินด า    หากสภาพดินเสื่อมโทรมเกษตรกร
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยชีวภาพ   ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและใช้ปุ๋ยพืชสด
เช่น  โสน  ถั่วต่างๆ   ในด้านแหล่งน้ าที่ใช้ในการท าการเกษตรเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้
น้ าฝนเป็นหลักโดยในบางพ้ืนที่จะใช้น้ าจากห้วย  คลอง  เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ าใน
พื้นที่การเกษตรเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 50.00 ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดประสบปัญหา
โดยส่วนใหญ่จะประสบปัญหาทุกปี   ส่วนปัญหาน้ าท่วมมีเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  80.00  ของ
เกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดไม่ประสบปัญหา   ในด้านความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่
ปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรมเช่น  อ้อยโรงงาน  มันส าปะหลัง  ยางพารา   ยูคาลิปตัส  ไม้ผลหรือ
สบู่ด า  เกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือร้อยละ  80.00  ของเกษตรกร
ตัวอย่างทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่าพืชเดิมที่ปลูกมีโรงงานรับซื้อ  มีตลาดรองรับ  ราคาผลผลิตดีและ
เป็นพืชที่ให้ผลผลิตนานหลายปี   ในด้านความสนใจต่อพืชชนิดใหม่หรือพันธ์ุใหม่หรือเทคโนโลยี
ใหม่เกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดมีความสนใจและมีความสนใจในการท าเกษตรอินทรีย์แบบไม่ใช้
สารเคมีและใช้สารเคมีระดับปลอดภัยและปัจจุบันการท าเกษตรอินทรีย์ในต าบลยังไม่แพร่หลายนัก    
นอกจากนี้เกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดยังมีความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียง  เกี่ยวกับการ
รวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  80.00  ของเกษตรกร
ตัวอย่างทั้งหมดไม่มีการรวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตซึ่งท าให้ขาดอ านาจในการต่อรองราคา
สินค้า    ส าหรับแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดที่ทราบ
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เขตการใช้ท่ีดินต าบลทะเลวังวัด  อ าเภอท่าหลวง   จังหวัดลพบุรี 

แนวทางในการเพิ่มผลผลิตโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุ
ต่างๆเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  ปลูกพืชหมุนเวียนและปลูกพืชปุ๋ยสดเช่น พืชตระกูลถั่ว โสนอัฟริกัน  
ปอเทืองไถกลบ    ในด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้ามีเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 70.00 ของ
เกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดไม่เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า   

 ในด้านการได้รับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน  พบว่าเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดเคยได้รับ
บริการจากกรมพัฒนาที่ดินโดยประเภทบริการที่ได้รับได้แก่   สารเร่ง(พด.ต่างๆ)  ปุ๋ยหมักและเมล็ด
พันธ์ุพืชปุ๋ยสด   เกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดต้องการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่งน้ า
โดยเฉพาะวางท่อหรือคลองหรือระบบส่งน้ า   ขุดลอกแหล่งน้ าและท าฝายกั้นน้ า    ในด้านความ
ยินดีที่จะปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่การเกษตรบางส่วนเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่
ยินดีที่จะท าตามหรือร้อยละ 70.00  ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด    เกษตรกรตัวอย่างเกือบทั้งหมด
เคยรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดินของกรมพัฒนาที่ดินและร้อยละ 87.50  เคยทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์โดยได้รับค าแนะน าจากหมอดินอาสา  เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและเจ้าหน้าที่เกษตร
ต าบลหรืออ าเภอ    ส าหรับผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินที่ใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินที่เกษตรกร
ตัวอย่างต้องการมากที่สุดได้แก่   สารเร่งพด.2 ใช้ผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ   สารเร่ง พด.7 ใช้ผลิตสาร
ป้องกันแมลงศัตรูพืชและสารเร่งพด.1 ใช้ท าปุ๋ยหมัก        ดังตารางที่ 5-1 

ตารางท่ี 5-1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพัฒนาท่ีดิน  ต าบลทะเลวังวัด    อ าเภอท่าหลวง 

 
                       จังหวัดลพบุรี 

 รายการ ร้อยละ 

 พืชหลักท่ีเกษตรกรปลูก 
  ข้าว 10.00 

 นอกเขตชลประทาน 100.00 

 อ้อยโรงงาน 70.00 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 10.00 

 มันส าปะหลัง 20.00 

 สภาพดินท่ีเกษตรกรปลูกพืชหลัก 
          ดินไม่มีปัญหา 
  ดินร่วน 50.00 

 ดินด า 40.00 

 ดินเหนียว 30.00 
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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 วิธีแก้ไขดินเสื่อมโทรมของเกษตรกร 
           ใส่วสัดุปรับปรุงบ ารุงดิน 
  ใส่ปุ๋ยชีวภาพ 60.00 

 ใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก 60.00 

 ใช้ปุ๋ยพืชสด เช่น โสน ถั่วต่างๆ 50.00 

 ใส่ปุ๋ยเคมี 40.00 

            ใช้วิธีทางพืช 
  ไม่เผาเศษ/ซากพืช 40.00 

 แหล่งน้ าท่ีเกษตรกรใช้ในการท าการเกษตร 
           แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  น้ าฝน 80.00 

 ห้วย คลอง 40.00 

 หนอง บึง 10.00 

           แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
  บ่อบาดาล บ่อ สระ  เหมือง/ฝาย/ฝายน้ าล้น 40.00 

 น้ าจากโครงการชลประทาน 10.00 

 โครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 10.00 
 พ้ืนท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ าท่ีท าให้พืชท่ีปลูก

เสียหาย 
 ไม่มี 50.00 

 มี 50.00 

 ช่วงระยะเวลาท่ีเกิดปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ า 
 ทุกปี 60.00 

1-2 ปีต่อครั้ง 20.00 

3-5 ปีต่อครั้ง 20.00 

 พ้ืนท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาน้ าท่วมท่ีท าให้พืชท่ีปลูกเสียหาย 
 ไม่มี 80.00 

 มี 20.00 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ช่วงระยะเวลาการเกิดปัญหาน้ าท่วมพ้ืนท่ีท าการเกษตร 
 1-2 ปีต่อครั้ง 100.00 

3-5 ปีต่อครั้ง 50.00 

 เกษตรกรต้องการเปลี่ยนจากพืชท่ีปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม 
 ไม่ต้องการ 80.00 

 ต้องการ 20.00 

 พืชท่ีเกษตรกรต้องการปลูกทดแทนพืชเดิม 
 อ้อยโรงงาน 100.00 

 เกษตรกรต้องการเปลี่ยนชนิดพืชท่ีปลูกเป็นพืชชนิดใหม่ เพราะพืชชนิดใหม่ 
  มีโรงงานรับซื้อ/ใกล้แหล่งรับซื้อ 100.00 

 ราคาผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ 50.00 

 เป็นพืชท่ีทางราชการส่งเสริม 50.00 

 เป็นพืชท่ีให้ผลผลิตนานหลายปี 50.00 

 เหมาะสมกับสภาพดิน/พ้ืนท่ี 50.00 

 เกษตรกรไม่ต้องการเปลี่ยนชนิดพืชท่ีปลูกเพราะพืชเดิม 
  มีโรงงานรับซื้อ 75.00 

 ราคาผลผลิตด ี 37.50 

 มีตลาดรองรับ/เป็นท่ีต้องการของตลาด 37.50 

 เป็นพืชท่ีให้ผลผลิตนานหลายปี 25.00 
 ความสนใจของเกษตรกร เม่ือมีผู้มาแนะน าส่งเสริมพืชชนิดใหม่หรือพันธุ์ใหม่หรือ

เทคโนโลยีใหม่ 
  สนใจ 100.00 

 แนวทางของเกษตรกรในการเพ่ิมผลผลิตพืช 
 ทราบ 100.00 

 ปลูกพืชหมุนเวียน 40.00 

 ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และวัสดุต่างๆ เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน 40.00 

 ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกูลถั่ว โสนอัฟริกัน ปอเทือง แล้วไถกลบ 40.00 

 ลงทุนสร้างแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เช่น ขุดสระ ขุดบ่อ 20.00 
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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 เข้ารับการฝึกอบรม/หาความรู้เพ่ิม 20.00 

 ความสนใจของเกษตรกรในการท าการเกษตรอินทรีย์ 
 สนใจ 100.00 

 ชนิดของเกษตรอินทรีย์ท่ีเกษตรกรสนใจ 
 ไม่ใช้สารเคมี 50.00 

 ใช้สารเคมีระดับปลอดภัย 50.00 

 การท าการเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน/ต าบล 
 ไม่มี 90.00 

 มี 10.00 

 ความสนใจของเกษตรกรท่ีจะท าการเกษตรแบบพอเพียง 
  สนใจ 90.00 

 ไม่แน่ใจ 10.00 

 การรวมกลุ่มกันผลิตหรือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้าน 
 ไม่มี 80.00 

 มี 20.00 

 เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้ 
  ไม่เลี้ยง 70.00 

  เลี้ยง 30.00 

 ชนิดของสัตว์ท่ีเลี้ยง 
 สัตว์ปีก 100.00 

 บริการจากกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรในหมู่บ้าน/ต าบล เคยได้รับ 
 มี 100.00 

 ชนิดของบริการท่ีได้รับจากกรมพัฒนาท่ีดิน 
  ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ) 90.00 

 ปุ๋ยหมัก 70.00 

 เมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด 70.00 

 เข้ารับการฝึกอบรม/ดูงาน 40.00 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 แหล่งน้ าในไร่นา เช่น บ่อ สระ 30.00 

 ค าแนะน าวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน 30.00 

 ค าแนะน า/ความช่วยเหลือจากหมอดินอาสา 30.00 

 การพัฒนาแหล่งน้ าในหมู่บ้าน เกษตรกรคิดว่ากรมพัฒนาท่ีดินควรสนับสนุน/ช่วยเหลือ 
 สนับสนุน/ช่วยเหลือ 100.00 

 ประเภทแหล่งน้ าท่ีเกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาท่ีดินช่วยเหลือ ได้แก่ 
  วางท่อ/คลอง/ระบบส่งน้ า 50.00 

 ขุดลอกแหล่งน้ า  40.00 

 ท าฝายกั้นน้ า  30.00 

บ่อ สระในไร่นา 10.00 
 ความเต็มใจของเกษตรกรท่ีจะปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันรักษาหน้าดินและอนุรักษ์น้ าใน

พ้ืนท่ีเพาะปลูก 
  ไม่แน่ใจ 10.00 

 ยินด ี 70.00 

 ไม่ยินด ี 20.00 

 เหตุผลท่ีเกษตรกรไม่ยินดีปลูกหญ้าแฝก 
 พ้ืนท่ีราบไม่ลาดชันจึงไม่มีปัญหาดินถูกชะล้างพังทลาย 100.00 

 เกษตรกรเคยรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  ไม่เคย 20.00 

 เคย 80.00 

เกษตรกรท่ีทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินเคยทดลองใช้ 87.50 

เกษตรกรท่ีทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินไม่เคยทดลองใช้ 12.50 

 บุคคล/สื่อท่ีแนะน าให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 100.00 

 หมอดินหมู่บ้าน/ต าบล 100.00 

 เจ้าหน้าท่ีเกษตรอ าเภอ/ต าบล และ/หรือเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานอื่น 57.14 

 สื่อต่างๆ 14.29 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ชนิดผลิตภัณฑ์บ ารุงดินของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรต้องการใช้ 
  สารเร่ง พด.2 ใช้ท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 100.00 

 สารเร่ง พด.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช 90.00 

 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 80.00 

 สารเร่ง พด.1 ใช้ท าปุ๋ยหมัก 80.00 

 สารปรับปรุงบ ารุงดิน พด.4 ใช้ปรับปรุงดินเพ่ือการเกษตร 80.00 

 สารเร่ง พด.8 เช้ือจุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัสในดิน 80.00 

 สารเร่ง พด.9 เช้ือจุลินทรีย์เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยว 80.00 

 สารเร่ง พด.10 สารปรับปรุงดินทราย (ท าให้ดินอุ้มน้ าและรักษาความช้ืนได้มากขึ้น) 80.00 

 สารเร่ง พด.3 ใช้ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช 70.00 
 สารเร่ง พด.6 ใช้หมักเศษอาหารเหลือท้ิง/ดับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์และบ าบัดน้ าเสีย 70.00 

 หญ้าแฝก 30.00 

 สารเร่ง พด.5 ใช้ผลิตสารก าจัดวัชพืช/หญ้าต่างๆ 30.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ , 2552 
 

5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร  

 5.2.1 ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการครองชีพ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง พบว่าเกษตรกรในต าบลประสบปัญหาที่ส าคัญ
สองประการได้แก่   ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและด้านการครองชีพ   ซึ่งปัญหา
ด้านการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดที่ประสบปัญหาหรือร้อยละ  80.00  ของเกษตรกร
ตัวอย่างทั้งหมดโดยปัญหาที่ส าคัญที่เกษตรกรตัวอย่างประสบเป็นอันดับหนึ่งได้แก่  ที่ดินไม่มี
เอกสารสิทธ์ิคิดเป็นร้อยละ 75.00  ของจ านวนเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่   ต้นทุนการ
ผลิตสูง   ราคาผลผลิตตกต่ าและศัตรูพืชรบกวนคิดเป็นร้อยละ 62.50   50.00  และ  37.50  ตามล าดับ 
ที่เหลือเป็นปัญหาอื่นๆ ที่แตกต่างกันไป   ดังกราฟที่ 5-1 
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กราฟท่ี 5-1  ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร 

   ส่วนปัญหาด้านการครองชีพและด้านอื่นๆ  มีเกษตรกรตัวอย่างประสบปัญหาร้อยละ  
70.00  ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดโดยปัญหาที่ส าคัญที่เกษตรกรตัวอย่างประสบเป็นอันดับหนึ่ง 
ได้แก่  รายได้น้อยกว่ารายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 55.56 ของเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบปัญหาด้านการ
ครองชีพและด้านอื่นๆ รองลงมาได้แก่  ค่าครองชีพสูง  โรคระบาดและแล้งจัดซึ่งมีสัดส่วนเท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ  44.44      ดังกราฟที่ 5-2 

 
กราฟท่ี 5-2  ปัญหาด้านการครองชีพและด้านอื่นๆ 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80
75

62.5

50

37.5 37.5

25

ร้อยละ

ปัญหา

ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร

ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์

ต้นทุนการผลิตสูง

ราคาผลผลิตตกต่ า

ศัตรูพืชรบกวน

วัชพืชมาก

ปริมาณผลผลิตต่ า

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
85.71

28.57 28.57

14.29 14.29
14.29

ร้อยละ

ปํญหา

ปัญหาดา้นการครองชีพและด้านอื่นๆ

ค่าครองชีพสูง

มีหนี้สิน/หนี้สินเพิ่ม

รายไดน้้อยกว่ารายจ่าย

แล้งจัด

โรคระบาด

การคมนาคมไม่สะดวก



5-9 
 

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

 5.2.2 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากทางราชการ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง พบว่ามีเกษตรกรตัวอย่างที่ต้องการความ
ช่วยเหลือจากทางราชการร้อยละ  100.00 ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด   ซึ่งความต้องการความ
ช่วยเหลือที่เกษตรกรตัวอย่างต้องการเป็นอันดับหนึ่งได้แก่   ให้เอกสารสิทธ์ิที่ดินท ากินคิดเป็นร้อยละ 
100.00  ของเกษตรกรตัวอย่างที่ต้องการความช่วยเหลือ รองลงมาได้แก่ ขุดลอก  ห้วย  หนอง  บึง 
สระ  ส่งเสริมและแนะน าเกี่ยวกับการปรับปรุงบ ารุงดินและประกันราคาผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 
50.00    40.00  และ  40.00   ที่เหลือเป็นความต้องการที่แตกต่างกันไป      ดังกราฟที่ 5-3 

 

กราฟท่ี 5-3  ความต้องการความช่วยเหลอืและส่งเสริมจากทางราชการ 

5.3 ศักยภาพของพ้ืนที่ 

 ศักยภาพของพ้ืนที่ ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพให้พื้นที่ของต าบลที่เป็นจุดแข็งและ
จะอ่อนรวมทั้งปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดในการพัฒนาด้านต่างๆ ข้อมูลที่ศึกษาได้
จากข้อมูลปฐมภูมิที่ส ารวจในพื้นที่ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
นโยบายของระดับต่างๆ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล แผนพัฒนา 3 ปี 
องค์การบริหารส่วนต าบลแผนงานและโครงการต่าง ๆ เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

จุดแข็ง 

 สภาพพื้นที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าป่าสัก เหมาะสมส าหรับการเกษตรกรรม 
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 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน ทรัพยากรดินเป็นดินเหนียว สีด า มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์
สูง เหมาะส าหรับการท าไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น 

 มีทรัพยากรน้ าที่ได้จากล าน าธรรมชาติและล าน้ าสาขา 

 สภาพพื้นที่และภูมิอากาศเอื้อให้สามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 

จุดอ่อน 

 พื้นที่ส่วนใหญ่ท าการเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว 

 เกษตรกรบางส่วนได้ใช้ทรัพยากรดินและน้ า โดยขาดความตระหนักต่อการบริหารจัดการ
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและย่ังยืน ตัวอย่างเช่น การปลูกพืชตลอดทั้งปี โดยมิได้
พักดินหรือฟื้นฟูและปรับปรุงบ ารุงดิน ตลอดจนการอนุรักษ์ดินและน้ า 

 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในส่วนของปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชและวัชพืช ในปริมาณมาก 
บางส่วนได้ตกค้างและสะสมอยู่ในดิน ตลอดจนการปนเปื้อนในแหล่งน้ า เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า
และผู้ใช้น้ า 

โอกาส 

 รัฐบาลได้ก าหนดเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับประชาชนมีความต้องการบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษมากขึ้น ท าให้เกษตรกรได้ลดปริมาณการใช้สารเคมีลงและหันมาใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และการก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมากขึ้น 

 เนื่องจากวิกฤตโลกร้อน ท าให้หน่วยงานของรัฐ มีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและส่งเสริม การจัดการทรัพยากรดิน น้ าและป่าไม้ อย่างถูกต้องเหมาะสมและย่ัง ยืนเช่นการ
ไถกลบเศษซากพืชและการปลูกต้นไม้ยืนต้น เป็นต้น 

 รัฐบาลมีนโยบายการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ที่ดินทิ้งร้างและที่ดินว่างเปล่า เพื่อให้ใช้
ทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

อุปสรรค 

 สภาพอากาศปัจจุบันมีความแปรปรวนจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ท าให้เกิดปัญหาภัย
ธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงการระบาดของโรคและแมลงที่ควบคุมได้ยาก 
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ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง 

 มีระบบสาธารณูปโภคอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น ทั้งระบบโครงข่ายคมนาคม ไฟฟ้าและ
น้ าประปา รวมถึงทางล าเลียงผลผลิตจากไร่นาสู่ตลาด ครอบคลุมทั้งต าบล 

 มีหน่วยงานดูแลและบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งต าบล 

 มีองค์กรส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ต าบล 

จุดอ่อน 

 ไม่มีระบบชลประทาน ท าให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าส าหรับการเพาะปลูก โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

 ไม่มีตลาดกลางรับซื้อพืชผลทางการเกษตร ท าให้ต้องเสียต้นทุนในการขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรไปขายในพื้นที่อื่น 

โอกาส 

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

 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดแผนงานใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง 

อุปสรรค 

 เนื่องจากประเทศไทย เป็นประเทศก าลังพัฒนา การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานให้
สมบูรณ์ทั่วถึง จ าเป็นต้องใช้เวลาและมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

 โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการเองได้ 

ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง 

 ตามข้อมูลเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประชากรในต าบลทะเลวังวัด   มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 23,000 บาทต่อปีต่อคนร้อยละ 70.00 ของประชากรทั้งหมด 
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 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกอ้อยโรงงานและมันส าปะหลัง    เกษตรกรที่ส ารวจทั้งหมดจึงไม่
ต้องการเปลี่ยนชนิดพืชเดิมเป็นพืชอุตสาหกรรมเพราะพืชเดิมที่ปลูกมีโรงงานรับซื้อ   มีตลาด
รองรับและราคาผลผลิตดี    

 เกษตรกรที่ส ารวจส่วนใหญ่สนใจรับเทคโนโลยีใหม่และทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่   ใส่ปุ๋ยเคมี   ปุ๋ยอินทรีย์   ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  ปลูกพืชหมุนเวียนและ
ปลูกพืชปุ๋ยสด  เช่น  พืชตระกูลถั่ว  โสนอัฟริกัน  ปอเทืองแล้วไถกลบ  

จุดอ่อน 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรโดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก  

 เกษตรกรร้อยละ 70.00  ไม่เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า   

 ขาดอ านาจต่อรองในการจ าหน่ายผลผลิตเพราะการรวมกลุ่มอาชีพยังมีน้อยและบางกลุ่มยังไม่
เข้มแข็ง ท าให้ถูกผู้รับซื้อเอาเปรียบ โดยกดราคาผลผลิตให้ต่ า 

 การเร่งจ าหน่ายผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวทันที ท าให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตต่ า 

 เกษตรกรมีรายได้ไม่พอรายจ่ายเนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ในด้านการจัดการเงินเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ท าให้เกิดหนี้สินนอกระบบและในระบบ 

โอกาส 

 เกษตรกรที่ส ารวจส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียงและทุกรายสนใจที่
จะท าเกษตรอินทรีย์ โดยส่วนใหญ่ต้องการท าแบบไม่ใช้สารเคมีและใช้สารเคมีระดับปลอดภัย 

  นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลเอื้ออ านวยในการพัฒนาจังหวัดลพบุรี โดยสร้างความมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชน จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประจ าต าบล (OTOP) ใน
ระดับจังหวัดและชุมชน 

 มีแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล ซึ่งประกอบด้วยแผนงานและโครงการพัฒนาด้านต่างๆ 
ได้แก่ แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีและแผนการลงทุน แผนธุรกิจชุมชน 

 รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน มีการปลดหนี้และไถ่ถอนที่ดินให้แก่เกษตรที่เป็นหนี้
นอกระบบ 

 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การท าการเกษตร 
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อุปสรรค 

 ขาดงบประมาณในการสนับสนุนด้านการเกษตร 

 รัฐบาลไม่สามารถประกันราคาสินค้าทางการเกษตรหลายชนิดได้ 

 เกษตรกรไม่มีความรู้ด้านวิชาการใหม่ 

 ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูง เช่น ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมี พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ 
ค่าจ้างแรงงานและค่าน้ ามันเช้ือเพลิง โดยเฉพาะน้ ามันเช้ือเพลิง ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเนื่องจากต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศขณะที่ราคาผลผลิตตกต่ า 

 ราคาผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะข้าว ขึ้นอยู่กับตลาดโลกและตลาดภูมิภาค การแก้ไขปัญหา
ราคาผลผลิตตกต่ าจึงท าได้ล าบาก 

 ภัยธรรมชาติ   เช่น  ภัยแล้ง    ท าให้ผลผลิตต่ า 

ด้านสังคม 

จุดแข็ง 

 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีการประกอบกิจกรรมตามประเพณีและตาม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ 

 มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในต าบล  4 โรง  เช่น  โรงงานน้ าตาล T.N     โรงงานผลิตกระดาษและ
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์   ซ่ึงสามารถรองรับแรงงานในต าบลได้จ านวนหนึ่ง 

 ประชาชนมีลักษณะชุมชนและวิถีชีวิตแบบเครือญาติ พี่น้องกันเป็นส่วนใหญ่ ท าให้มีความ
สามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 มีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มต่างๆ ในต าบลให้มีความเข้มแข็ง 

 ประชาชนให้ความส าคัญและรักษาความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น  

 มีการส่งเสริมด้านกีฬาระหว่างหมู่บ้านและกีฬาพื้นบ้าน    เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างในการ
ออกก าลังกาย  ท าให้มีร่างกายแข็งแรงและเพื่อต้านยาเสพติด 
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จุดอ่อน 

 ประชากรรวมทั้งเกษตรกรยากจน รายได้น้อยกว่ารายจ่ายเพราะขาดวินัยในการใช้จ่ายค่าครอง
ชีพสูงท าให้มีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 

 ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ ท าให้มีความคิดในการแข่งขันเพื่อประกอบอาชีพ
น้อยขาดความคิดริเร่ิมไม่กล้าลงทุน เกษตรกรบางส่วนขาดความรู้และไม่มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใช้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 

 ประชากรและเกษตรกรมีปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิและโรคระบาด 

 มีปัญหาเร่ืองยาเสพติดระบาด 

โอกาส 

 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่หลายหน่วยงาน เช่น 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบล สถานีพัฒนาที่ดิน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและส านักงานพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

 หน่วยงานระดับท้องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาทางวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสนับสนุนด้านกีฬาในต าบล โดยสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและสถานที่ออกก าลงกาย
เพื่อให้ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากยาเสพติด 

 มีโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากจนไร้โอกาส โดยเพิ่มสัดส่วนงบประมาณ  
อุปสรรค 

 การแปรเปลี่ยนความเจริญจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนา
การศึกษา  ซึ่งเน้นภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม ท าให้สภาพสังคมเปลี่ยนไปและมี
ปัญหาอื่นๆ ตามมา  เช่น  ปัญหาการว่างงานและปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติด  เป็นต้น 

 การกระจายอ านาจของส่วนภูมิภาคให้ท้องถิ่นยังไม่เต็มรูปแบบเนื่องจากท้องถิ่นยังไม่มีความ
พร้อมและศักยภาพการรองรับก าลังเร่ิมต้น 

 ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการตามแผน 

 ขาดความชัดเจนในนโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาล ท าให้บุคลากรขาดการประสานงาน
และความเข้าใจในภารกิจที่ถ่ายโอน 

 จ านวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอต่อจ านวนโครงการที่ประชาชนเสนอขอรับ
การช่วยเหลือในแต่ละปี 
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5.4 ข้อเสนอ/กลยุทธ์เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา 

  จากการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ ท าให้สามารถน ามาสร้างเป็นกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทาง
ในการก าหนดแผนพัฒนาต่อไป กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เป็นตัวอย่าง
ได้พอสังเขปดังนี้ 

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

 ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงทรัพยากรดินและน้ า โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ทดแทนหรือควบคู่
กับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีมีทางการเกษตรตามความจ าเป็น อันจะส่งผลต่อมูลค่าการน าเข้า
สารเคมีเกษตรให้ลดลงและสามารถใช้ทรัพยากรดินได้ย่ังยืนยาวนานมากขึ้น 

 ส่งเสริมให้มีการจัดการ การใช้ที่ดินตามความเหมาะสมและศักยภาพของที่ดินและดูแลให้มีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า 

 มีการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัยไม่ให้ส่งผลและตกค้างใน
ทรัพยากรดินและน้ า เพื่อให้คุณภาพดินและน้ ามีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

 สร้างจิตส านึกส่วนรวมของชุมชน รวมถึงเยาวชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน 

 ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการอบรมส่งเสริมแนะน าเกี่ยวกับ
การปรับปรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า ให้ความรู้ด้านการเกษตรและรวมถึงการให้บริการปรับ
พื้นที่ท าการเกษตรให้เหมาะสม เพื่อให้ทรัพยากรสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ควรด าเนินการถ่ายโอนสาธารณูปโภค ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมใน
การดูแลจัดการและบ ารุงรักษา สาธารณะสมบัติให้ใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพยาวนาน 

 ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ต้องจัดท าประชาพิจารณ์ผ่านความเห็นชอบของชุมชน 
และให้ชุมชนผู้ซ่ึงมีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมมากที่สุด 

 การด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เกี่ยวข้องกับชุมชนและพื้นที่วงกว้างจะต้องมี
การศึกษา ประเมินผลกระทบและมีการบูรณาการข้อมูล แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้
สอดคล้องกันก่อนการด าเนินการ 
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กลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจ 

 ส่งเสริมการท าการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนเกษตร
มีความมั่นคงด้านอาหาร เน้นให้เกษตรกรมีรายได้เพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคง 

 ถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงบ ารุงดินและส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์ เช่น การ
ท า/การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยชีวภาพตลอดจนน้ าสกัดชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดการ
ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีโดยอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรรู้ถึงคุณและโทษของการใช้สารเคมี นอกจาก
ลดค่าใช้จ่ายแล้วยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแปรรูปสินค้า  เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร 

 พัฒนาและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน 

 ส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงการรวมกลุ่ม เพื่อมีอ านาจในการต่อรองราคา และเพื่อให้เกิด
แนวทางน าไปสู่การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง 

 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งร่วมคิดร่วมท า
ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมรับผลประโยชน์  

 จัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจ าหน่ายแก่เกษตรกรและ/หรือกลุ่มเกษตรกรในราคายุติธรรม
และส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยและรวมกลุ่มกันจ าหน่ายโดยมีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเป็นผู้จัดการ 

 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาสินค้าเกษตร 

 ประกันราคาผลผลิตในช่วงเวลาที่เหมาะสมทันเวลาเพื่อนจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวเกษตรกรเอง
มากกว่าพ่อค้าคนกลาง 

 รัฐจัดหาแหล่งเงินทุนและแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ า 

 

กลยุทธ์ด้านสังคม 

 แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง”และ“เศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเอง”โดยให้ความรู้และส่งเสริมให้ชุมชนเข้าใจและด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 



5-17 
 

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

 ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้และน าความรู้จากภูมิ
ปัญญามาใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อลดราคาจ่ายในครัวเรือน 

 ปลด/ลดหนี้ให้แก่เกษตรและลดคาครองชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป เช่น จัดตั้งโรงสีชุมชนเพื่อ
ประชาชนได้บริโภคข้าวสารที่มีราคาถูกลง 

 ให้ความรู้แก่ชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด แก้ไข รณรงค์การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันดูแลและสมาชิกในครอบครัวช่วยกันดูแล 

 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่รวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สันติและเกื้อกูล 

 เร่งด าเนินการออกเอกสารสิทธ์ิที่ดินให้แก่เกษตรกร 
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 ก��ก�������ก�����
���� ������
������กก�� !ก"�#�$%��&��$�'
���(�ก�)������� ��*� 

���(�ก��� 
���(�ก��+�� 
���(�ก��,���� �-���.+�
�� #�$��ก"/$-0��1�ก�  �%�
�+���ก"/$ก�����

���� ��1���23��#�$&%����1�ก���1�
�1�4��� �*%�ก�5�6(5�( (7
) ����'�1�����%� #�$
ก8���(
���ก��(%ก�5ก����	��ก���ก"�� �����4�������$������.�1ก�����������ก�����
���� ���5�

$��%��%� 1���-1
*���%� ����%���57�� ��.�1����ก�ก�����
����1(*������$��#�$(���(.� 

 ���5�
$��%��%� 1���-1
*���%� ����%���57�� ����.+1
��
�+�����$��/ 22,434 ��* �����4
ก�������ก�����
������ 5 ������ก ��#ก* ����,���� ����ก"��ก��� ����7���#�$������0ก����� 
���#��*��+�� #�$����.+�
��1.��> �������
�� 6-1 6(����(�$�1�( ����+ 

6.1.1 ��	������   

 6.1.1.1 ��	�������������� ก�! 

  ����.+1
����$��/ 17,440 ��* ��.1��1(�$ 77.73 �1��.+�
��
�+����5� �����.+�
���,���.�1
� �"Dก�� (6F� E) ������&/$��D����� (��.�1�ก�����#�ก���ก�������$6(��'
���(�ก�#�$
�����,�
������.+�
���,���%�#�*����� %��
�� 10 #�$ 17 ����&� 2535) ก�����%���.�1�������#�$�1��,� ��.�1
ก����	��
���(�ก��,���� #�$��$���ก�������$6(��'�*%�ก���$�%*��
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��� �"Dก��#�$&%������&��1����� 

  ����.+�
���,�� �"Dก����+ ��.�1�����/���ก��1�0���ก������%��-��ก�������$6(��'
���� 
�����4���#�ก11ก������ 3 ���(*1( 6(����(�$�1�( ����+ 

1) ��	#$%�#&��'�(�ก�)�����	�*�(	��+��,��� (��./(01���� 1)  

     ����.+1
����$��/ 16,748 ��* ��.1��1(�$ 74.65 �1��.+�
��
�+����5� �.+�
�����
��+����5���%/�.+�
���,��,�� �"Dก��
��40ก57ก�7ก��.�1���
����
��ก���ก"��  

��,�2�,0�3 5���%/
��40ก57ก�7ก�����-���,�#�$����&%������$�� 
������5ก��
��ก���ก"��ก���&%���*�������ก���J��0�
���� �*%�5���%/
������*����$��ก�5ก��
��
ก���ก"��ก��� ��*� 
����&%��������0� �.+�
�����6��* #�$�.+�
�����.+� &%���*���0ก�,���.1KLM�K0
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�-���,�6(&���!�4!�ก�����$551�7��ก"'��#�$�+�� ��*�ก����0ก�3��#Nก�%��&%�����
��.�1
�O1�ก��ก���$�������
��(6(����7������*%��*%���ก��0#���ก"�#�$�����$6(��'��ก�,��*%�ก�� 

��	�4���0532��+�5&ก2���+ (��./(01���� 2) 

     ����.+1
����$��/ 295 ��* ��.1��1(�$ 1.31�1��.+�
��
�+����5� �����.+�
��1(0*
1� �(
��1(0*������,�� �"Dก�� 

2)  ��	0�5.+���� (��./(01���� 3)  

     ����.+1
����$��/ 397 ��* ��.1��1(�$ 1.77 �1��.+�
��
�+����5������.+�
��
#��*��+��
��1(0*������,�� �"Dก��                                            

 6.1.2 ��	�ก�	�ก��� 

 ����.+1
����$��/ 4,687 ��* ��.1��1(�$ 20.89 �1��.+�
��
�+����5� ����ก"��ก�����+����
�.+�
��
��ก���ก"��
��1(0*�1ก����,�������ก8���( ก��
���ก"��ก������.+�
�����5�
$��%��%� �*%�
��3*�����.+�
�������% �1����������.���* #�$���(.���� 6(��
�+��.+�
���ก"��ก������������$
�� 
#�$�ก"��ก���
������+��N� &%������$���1��� #�$�23��ก�����
����กQ#�ก�*��ก������#�*�$
�.+�
�� ����+���.�1���ก��%��#����	��ก���ก"����$�5�������Q� #�$�����4��ก��#ก����23����
�*�(�!+� �!�����#5*��.+�
�����ก���ก"������ 2 ���(*1( &.1 ����ก"��ก��%���� #�$�����*���
��	��ก���ก"�� 6(����(�$�1�( #�$��1���1#�$����+ 

  6.1.2.1 ��	�ก�	�ก��/���� 

  ����.+1
����$��/ 1,938 ��* ��.1��1(�$ 8.64 �1��.+�
��
�+����5� ��������.+�
���ก"��ก���
�1ก�������$
�� ���� �ก(-������$�����ก���4!��0�������5��0ก�.�� �"Dก��
��%�� ����ก��
��
ก���ก"��6(1� �(�+��N��������ก ��ก�-��ก�������$6(��'
�����2��75�� �����4#5*����ก�����

����11ก���� 2 ���(*1( 6(����(�$�1�( ����+ 

   1) ��	�5&ก�����. (��./(01���� 4) 

     ����.+1
����$��/ 1,928 ��* ��.1��1(�$ 8.60 �1��.+�
��
�+����5� ��������.+�
��
��0ก�.���*6(����+��N��������ก ���� �ก(-������$�����ก��� ������5ก����0ก�.���*
��%>�� ��
��1���ก�
������(��*1ก����#&���+����R0���$��0ก ��ก"/$���*%���3*����������(%�����!ก��ก 
(�!ก��กก%*� 1.5 ����) ��ก���$5�(�+��� 4!�����ก��� ����&%��17���50�/'���)����������
ก���4!��0� �-���.+�
��&*1�������5���(5 &%���������*�ก�� 2 ��1�'�FQ��' �23��ก�������$6(��'

�����������+&.1 ก����#&���+����R0���$��0ก      
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     ��,�2�,0�3 

     (1) ��.1ก��0ก�.����)7'� 
������������0� �%�
�+����$($�%�����$��0ก���
����$��ก�5R0ก��#�$1�(7ก���กQ5�ก��(%�1��.� 

     (2) �.���*
����1�(7ก���กQ5�ก��(%���(�.1���.1�����S &%���.1ก��0ก�.�
��
�
#��� ��*� �������$���� ������� 

     (3) ���5��7���5���
��ก�(-�� ����������417���+��#�$0F�5)��71����
����ก�!+�#�$�����&%��17���50�/'���#ก*�� ��*� ก������7T(&1ก ��.1�7T(�.�� �*%�ก�5�7T(1��
��('�+�� 
�.2 #�$ก����*�7T(%�
(� ����'��1�����*%�
������$��ก�5����.�
����0ก 

     (4) ���$55ก����0ก�.�������.�5���7��� ��*� �.���$ก0�4��%1(0*���$55
��7��%�(�ก�5ก����0ก�.���* ��.1��0ก�����.�#F��$�%*��#4%�1��.����ก 

     (5) �4����(������/$
������&%���.+��1����$ 6(ก���4������!ก#�$
�*���$�5��#�*�$�S   

     (6) ����#��*��+����.�1ก�����$��0ก ��*� ก���75*1�+��5��� ��.1��	��
�$55ก������$
����.�1����+����ก#��*��+��)������� ��.�1#ก��23��ก����#&���+�� #�$����� �ก(-��
��ก�������$6(��'
���� 

   2) ��	�5&ก���(��	�� (��./(01���� 5) 

     ����.+1
����$��/ 10 ��* ��.1��1(�$ 0.04 �1��.+�
��
�+����5� ��������.+�
��
��0ก�����6(����+��N��������ก ���� �ก(-������$�����ก���4!��0� ������5ก����0ก���(.����

��%>�� 
���(�ก���
���5�������+ ��$ก15�%( ก�7*�������(%�����!ก��ก ��ก���$5�(�+���4!��
���ก��� &%��17���50�/'���ก���4!��0� �-���.+�
��&*1�������5���(5 &%���������*�ก�� 2 
��1�'�FQ��' �23��ก�������$6(��'
�����������+&.1 ก����#&���+����R0���$��0ก   

      ��,�2�,0�3 

     (1) &%���0ก�.���$ก0�4��%&�7�����.�1��ก"�&%���7*��.+��1��� #�$(��
�*%(�����1��
��(%��47#�$)��71�����.� 

     (2) &%����5��7�5���7���6(��� �7T(&1ก �7T(���ก ��.1�7T(�.�� �*%�ก�5
ก����*�7T(%�
(� ����'��1�����*%�
������$�� 

     (3) 4����ก�����5�����(�ก�����
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  6.1.2.2 ��	��.+�'��':��ก���ก�	� 

    ����.+1
����$��/ 2,749 ��* ��.1��1(�$ 12.25 �1��.+�
��
�+����5� �.+�
�������+40ก
ก����������������*�����	��ก���ก"�� ��.�1���ก�����.+�
��ก���ก"��
����1�1� �(�+��N��������ก 
�%�4!�
���(�ก���#�$
������&%������$����Qก��1(��.1��*����$��������5ก����0ก�.�� �"Dก��
6(
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����
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���� 11ก������ 2 ���(*1( 6(����(�$�1�( ����+ 

   1) ��	�5&ก�����. (��./(01���� 6) 

     ����.+1
����$��/ 2,704 ��* ��.1��1(�$ 12.05 �1��.+�
��
�+����5� �.+�
�������+
40กก����������������*�����	��ก���ก"�� ��.�1���ก��������.+�
����0ก�.���*6(����+��N��������ก  
���� �ก(-������$����Qก��1(4!���*����$��������5ก����0ก��0ก�.���* ��.�1���ก����1���ก��7�#��
���(��$ก��
������(��*1ก����#&���+�� ��.11������5&%�����(��(��กก��ก�ก�*1� #�$����
17����&�*1ก��
�����ก��� 
�+���+��.�1���ก�����.+�
��5���%/��+����ก�7*����.+� �5��+�����.+���.1
��+�� "���1(0*�.+�ก%*� 0.5 ������ก��%�� 5��#�*������.+�
�����$��ก�5�.+�
����Q����%(ก�1���� 
�-���.+�
������#55�0ก&�.���1��� 

     ��,�2�,0�3 

     (1) &%������.+�
�� ��O����(��ก����*�����	�� #�$#ก��23�����
ก���ก"�� 

     (2) ���5��7�ก����0ก���6���Q%&%5&0*ก�5ก��1�7��ก"'��#�$�+�� ��5���%/
�.+�
��
����&%���������กก%*� 5 ��1�'�FQ�� ' #�$�.+�
��
����&%��������0� 

     (3) 4���ก"��ก�(��&����
����������5��0ก�.���* &%���.1ก��0ก5���%/�.+�
��

����&%���������*�ก�� 5 ��1�'�FQ�� ' &%���.1ก��0ก�.�
��
�#��� &%��4����(���#�$��0ก�.��%��&%��
���
 ��.1��0ก�3��#Nก�O1�ก��ก���$���������� #�$���������1����5��7���5���
��ก�(-���1��� 
����������417���+��#�$0F�5)��71��������ก�!+�#�$�����&%��17���50�/'���#ก*�� 6(ก�����
�7T(&1ก �7T(���ก ��.1�7T(�.�� �*%�ก�5�7T(1��
��('�+�� �.2 #�$ก����*�7T(%�
(� ����'��1�����*%�
��
����$��ก�5����.�
����0ก 

   2) ��	�5&ก���(��	�� (��./(01���� 7)  

    ����.+1
����$��/ 45 ��* ��.1��1(�$ 0.20 �1��.+�
��
�+����5� ��������.+�
��
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��0ก���(.����
��%>�� ��.�1���ก
���(�ก����������+�������.+�4!���+����'���.1ก�1��0� (�5��+�
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�#������ #�$�����4�กQ5�ก��(%������
��.�1����1(�� ��*� �$�� ��+���Qก ก�$4�� ก����0 ��* U�U ����(���7���0ก���ก%���#�$�!ก ��*��1(ก%*� 
50x50x50 �F������� &%����$551�7��ก"'��#�$�+����.�1�ก���03���(������ #�$��ก"�&%���.+��%�
���� ��*� ก����0ก�.����5#4%���#�%�$�5�%��&%�����
�1��.+�
�� 
��#�%��+%�3��#Nก��.1
��
D���3��#Nก�W��$��7���0ก ก�����%��7&�7��� ��.1��0ก�.���$ก0�4��%&�7��� &%����5��7���5���

��ก�(-�� ����������417���+��#�$0F�5)��71��������ก�!+� #�$�����&%��17���50�/'���#ก*�� 
��*� ก������7T(&1ก �7T(���ก ��.1�7T(�.�� �*%�ก�5�+�����ก��%-�� �0���.2 #�$ก����*�7T(
%�
(� ����'��1�����*%�
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 6.1.3 ��	�4���0532��+�5&ก2���+  

  6.1.3.1 ��	�4���0532��+�5&ก2���+ (��./(01���� 8) 

    ����.+1
����$��/ 147 ��* ��.1��1(�$ 0.66 �1��.+�
��
�+����5� �����.+�
����0*5��� 
4�� �4��
�����ก���*��> ��*� %� 6�����(� #�$�4���1����( 

 6.1.4 ��	0�5.+����  

  6.1.4.1 ��	0�5.+���� (��./(01���� 9) 

      ����.+1
����$��/ 113 ��* ��.1��1(�$ 0.51 �1��.+�
��
�+����5� �.+�
���1������+����
5���%/#��*��+�����)������� �%�4!�#��*��+����%��
��������!+� ��*� 1*���กQ5�+�� #�$5*1�+������*�� �������  

 6.1.5 ��	�������,���> 

  6.1.5.1 ��	���������?��	5?� (��./(01���� 10)  

    ����.+1
����$��/ 47 ��* ��.1��1(�$ 0.21 �1��.+�
��
�+����5� 
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	���+��� 6-1 ��	ก���������� 	���5�3�5/'+/'� ,���*,�.��5/+ !'+�/'�5��4�� 

��./(01���� ��	ก���������� 
����,��� 

��. ��,(53 

  ��	������ 17,440 77.73 

         ��	�������������� ก�! 17,440 77.73 

1               ���KLM�K0
���(�ก�)�������-�(�����.�1��� 16,748 74.65 

2               ����7���#�$������0ก����� 295 1.31 

3               ���#��*��+�� 397 1.77 

  ��	�ก�	�ก��� 4,687 20.89 

        ��	�ก�	�ก��/���� 1,938 8.64 

4              �����0ก�.���* 1,928 8.60 

5              �����0ก���(.���� 10 0.04 

        ��	��.+�'��':��ก���ก�	�      2,749 12.25 

6              �����0ก�.���* 2,704 12.05 

7              �����0ก���(.���� 45 0.20 

 ��	�4���0532��+�5&ก2���+ 147 0.66 

8              ����7���#�$������0ก����� 147 0.66 

 ��	0�5.+���� 113 0.51 

9              ���#��*��+�� 113 0.51 

 ��	�������,���> 47 0.21 

10              ����.+�
���5Q���Q 47 0.21 

�/� 22,434 100.00 
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