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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1   กรมพัฒนาท่ีดิน 

 บทที่ 2  
สภาพทั่วไปของพื้นที่ 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ที่ตั้ง 

 ต าบลดงดินแดง  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  (รูปที่ 2-1) 

 อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลตะคร้อ  อ าเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์  

 ทิศใต้ ติดต่อกับ  ต าบลบ่อทอง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลโคกเจริญ  อ าเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลโพธ์ิประสาท  อ าเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

 ต าบลดงดินแดน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  69,371 ไร่ หรือประมาณ 110.994 ตารางกิโลเมตร 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11  หมู่บ้านดังนี้  

 หมู่ที่ 1 บ้านดงดินแดง หมู่ที่ 7 บ้านหนองคันโซ้ 

 หมู่ที่ 2 บ้านป่าเขว้า หมู่ที่ 8 บ้านหนองใหญ่ 

 หมู่ที่ 3 บ้านหนองส าราญ หมู่ที่ 9 บ้านหนองระเริง 

 หมู่ที่ 4 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 10 บ้านหน่วยประคอง 

 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสุด หมู่ที่ 11 บ้านหนองหิน 

 หมู่ที่ 6 บ้านบ่อดินสอพอง 

2.2 สภาพภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ค่อนข้างราบเรียบ  โดยพื้นที่มีความลาดเท
เล็กน้อยจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  มีคลองลานไหลผ่านทางตอนบน  
ความสูงของพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 68-127 เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง 
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2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของต าบลดงดินแดน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จัดอยู่ใน
ภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนสลับแล้ง (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 ซึ่งเป็นลมช้ืนพัดปกคลุม ท าให้ฝนตกแพร่กระจายตามร่องมรสุมประกอบ
กับร่องความกดอากาศต่ า(depression) พาดผ่านทางทิศตะวันออกท าให้อากาศชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุก
โดยเฉพาะในเดือนกันยายนอากาศจะชุ่มช้ืน ส่วนฤดูหนาว เร่ิมประมาณเดือนเดือนตุลาคมถึง
มกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน 

               จากสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาในรอบ 10  ปี (พ.ศ. 2543-2552) 
จังหวัดลพบุรี (ตารางที่ 1) สามารถสรุปได้ดังนี้(ตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-2) 

2.3.1 ปริมาณน้้าฝน มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,095.70 มิลลิเมตร เดือนที่มี
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 253.80 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณ
ฝนตกเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณฝนเฉลี่ย 6.50 มิลลิเมตร ลักษณะการตกของฝน
พบว่าฝนจะเร่ิมตกมากขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนและเกิดฝนทิ้งช่วง 
ระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนสิงหาคม และจะตกมากที่สุดในเดือนกันยายน จากนั้น
ปริมาณฝนจะค่อยๆ ลดลงจนถึงเดือนพฤศจิกายน 

2.3.2  อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.50 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุด 38.1 องศาเซลเซียส และเดือนมกราคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 16.70  องศาเซลเซียส 

2.3.3  ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 71 เปอร์เซ็นต์ โดยที่
เดือนกันยายนมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 80 เปอร์เซ็นต์ และเดือนธันวาคมมีความช้ืนสัมพัทธ์
เฉลี่ยต่ าสุด ประมาณ 60 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
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สามารถน ามาหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืชของ ต าบลดงดินแดน  อ าเภอหนองม่วง  
จังหวัดลพบุรี  ได้ดังนี้ 

1.) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 
(ปริมาณน้ าฝนสูงกว่าคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ า ) จนกระทั่งถึงกลางเดือนตุลาคม
(ปริมาณน้ าฝนต่ ากว่าคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ า) และช่วงที่มีน้ ามากเกินพอต่อความ
ต้องการของพืชจะมี 2 ช่วงด้วยกัน คือ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ถึงปลายเดือนมิถุนายน และช่วง
ต้นเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนตุลาคม (ปริมาณน้ าฝนสูงกว่าศักยภาพการคายระเหยน้ า)  

2.) ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ซึ่งจะมีปริมาณน้ าฝนและการกระจาย
น้อยหรือไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจะอยู่ในช่วงต้นเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
พฤษภาคมของทุกปี 
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ตารางที่ 1 สถิติข้อมูลภูมิอากาศ จังหวัดลพบุรี 
 

 
 

ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลพบุรี  กรมอุตุนิยมวิทยา (2551) 

หมายเหตุ : *ใช้ค่าเฉลี่ย 30 ปี พ.ศ.2514-2551 
 

 
รูปท่ี 2 สมดุลของน้ าในดินเพ่ือการเกษตร จังหวัดลพบุรี 

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. 7.70 7.6 35.2 16.7 8.5 63 27 106.33 

ก.พ. 6.50 6.5 36.3 19 8.6 65 24 110.32 

มี.ค. 50.50 46.5 37.4 20.9 8.2 68 25 137.02 

เม.ย. 102.90 86 38.1 23.1 8.7 71 32 150.6 

พ.ค. 150.40 114.2 37 23.3 7.4 76 30 143.84 

มิ.ย. 135.20 106 35.7 23.4 6.4 77 29 126.6 

ก.ค. 103.40 86.3 35.6 23.2 5.5 77 30 122.76 

ส.ค. 138.00 107.5 35.6 23.2 5.2 77 26 119.66 

ก.ย. 253.80 150.4 35.6 22.8 5.5 80 25 114.9 

ต.ค. 114.40 93.5 35 22.4 7.3 76 26 123.69 

พ.ย. 25.30 24.2 34.6 18.3 8.3 65 25 107.1 

ธ.ค. 7.60 7.5 34.7 17.1 8.5 60 29 102.92 

รวม 1,095.7 836.20 - - - - - - 

เฉลี่ย - - 35.9 21.1 7.3 71 27 122.145 
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2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร 

 สภาพสังคมและการรวมกลุ ่มเกษตรกรต าบลดงดินแดน อ าเภอหนองม่วง ได้จาก
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน
(กรมการปกครอง) ผลการส ารวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) แผนพัฒนา
การเกษตรต าบล (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลดงดินแดน) และ
แผนพัฒนาสามปี (องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดน) เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  ต าบลดงดินแดน  มีพื้นที่ในเขตการปกครององค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดงเต็ม
ทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน  มีประชากรรวมทั้งส้ิน 5,020 คน เป็นชาย 2,509 คนและเป็นหญิง 2,521 คน 
จ านวนบ้าน 1,416 หลังคาเรือน จ านวนประชากรเฉลี่ย 3 คนต่อหลังคาเรือน (รายงานสถิติจ านวน
ประชากรและบ้าน กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552) ความหนาแน่น 45.22 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการท าบุญตามพระพุทธศาสนา
ในเดือนต่างๆ ที่สืบสานต่อเนื่องกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันให้
ความเคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน 

2.4.2 การรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 สถาบันเกษตรกร มีการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการในต าบลดงดินแดน มีการรวมกลุ่มหลายรูปแบบ ได้แก่ กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองส าราญ กลุ่มปุ๋ย
อินทรีย์ปั้นเม็ดบ้านหน่วยประคอง 

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจของต าบลดงดินแดน ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงาน
ที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

 2.5.1 การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเป็น
ร้อยละ80.00 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 20.00 ไร่ต่อครัวเรือนและมี
แรงงานภาคเกษตรเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน อาชีพรองลงมาเป็นการค้าขาย รับจ้าง รับราชการและ
อื่นๆ การถือครองที่ดิน ส่วนใหญ่มีที ่ดินท ากินเป็นของตนเองและบางส่วนเช่าที่ดินท ากินเพิ่ม  
โดยมีเอกสิทธ์ิที่ดินเป็นโฉนด 
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 2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 

 พืช   เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่  อ้อยโรงงาน  มันส าปะหลัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ทานตะวัน  
ข้าว 
  - ผลผลิตอ้อยโรงงาน ปีการผลิต 2552/53 เฉลี่ย  11  ตันต่อไร่ 

- ผลผลิตมันส าปะหลัง ปีการผลิต 2552/53 เฉลี่ย   4,000  กิโลกรัมต่อไร่ 
- ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    ปีการผลิต 2552/53 เฉลี่ย   850  กิโลกรัมต่อไร่ 
- ผลผลิตทานตะวัน ปีการผลิต 2552/53 เฉลี่ย   75  กิโลกรัมต่อไร่  
- ผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2552/53 เฉลี่ย   500  กิโลกรัมต่อไร่ 

 ปศุสัตว์ จากข้อมูลของปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี (ปี 2552) มีเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อ
เสริมรายได้ในครัวเรือน เช่น ไก่พันธ์ โคเนื้อ เป็ดและสุกร    

2.5.3 ต้นทุนการผลิต 

 อ้อยโรงงาน ต้นทุนการผลิต 9,583 บาทต่อไร่  ราคาผลผลิต 950 บาทต่อตัน 

 มันส้าปะหลัง ต้นทุนการผลิต 1,200 บาทต่อไร่  ราคาผลผลิต 2.00 บาทต่อกิโลกรัม 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นทุนการผลิต 4,000 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 7.10 บาทต่อกิโลกรัม 

 ทานตะวัน  ต้นทุนการผลิต 1,320 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 13.50 บาทต่อกิโลกรัม  

 ข้าวนาปี ต้นทุนการผลิต 3,800 บาทต่อไร่  ราคาผลผลิต 8.00 บาทต่อกิโลกรัม 

2.5.4 การอุตสาหกรรม 

  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีรายงานว่า พ.ศ. 2552 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท 2 ตั้งอยู่ในต าบลทั้งส้ิน 1 โรง จ าแนกได้ดังนี้ โรงซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน 1 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 
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(2) ประปา มีประปาทุกหมู่บ้าน   

(3) การโทรคมนาคม  มีโทรศัพท์สาธารณะ 6 แห่ง ที่ท าการไปรษณีย์ 1 แห่ง 

  2) สถานบริการสาธารณะและสถานที่ราชการ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา  1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง วัด 9 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน 1 แห่ง สถานีอนามัยประจ าต าบล 2 แห่งและที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง  
เป็นต้น 
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�����"%  

 ��)&	ก	�����*��
+�����
 +)���!���"<�4E���� ��&+%��6�� �������(�ก���ก�ก��
#,%$�����
%���<5����'�$������*6�
��%�#�� "���*6�
����8�ก�����ก 

4) ก�!#$��
�	���/���%���� (ก%!(�#!��
�� 33)  ��8�ก%!(�#!��
���ก���ก �,ก��&�(�6��'�*��,ก��
�6�����<��� �""����������6���ก(� �����,ก���<��� '�*�
����"�,ก���6���� �������*6�
��+(���$��
��"����"�����8�%<ก+%*��%��%� ก���,"���6����������ก%�� ��8���
���&�Q�%�ก��ก ����*6���"�
��8����()���
���&�Q�'�*����()� ���6����%'�*����6����%��&� ����*6���%(����8����()��'���)
��
���&�Q����6����% ���'%*��'�*����6����%��&� ��+)���!���"<�4E���F���#������ก%�� 
�7�ก�������8�ก��������8�ก��%9ก�$�� ��+(�+)����8�ก���8�(����,��4 5.5-6.5 �()�#�6���%(�� 
�$���ก$���<��,���,���7�ก�������8�ก%�������8�(���� ��+(�+)����8�ก���8�(����,��4 7.0-8.5 
����"�!��,��'�*�&�(:�ก�'�*�ก$���<��,����<(����#�6�%(�� � ��!"���*6�
��"���)4��6�#$�%<ก�$�)
&%,"��&'(��#$�%<ก�*#:�(#���(��L ��,ก�"$)� ก%!(�#!��
�� 33 
����+)��%�#�� 0-2 ����E�?9��E 
����*6�
����,��4 3,271 :�( '�*��$��%, 4.72 ����*6�
�����"%  

 ��)&	ก	�����*��
+�����
 ��&+%��6�����,�,
��D�
�6�#()���� "���*6�
������"
#�6���&�9�
���ก���กก���ก���ก��� 
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5) ก�!#$��
123
�(���3
$	+� (ก%!(�#!��
�� 52)  ��8�ก%!(�#!��
���ก���ก�,ก��%���6�� 
�"��<("�#�6�
�<�'�*����E% �""���)4
���*6�
�����'���<� �������*6�
��+(���$����"����"�����8�%<ก+%*��%��%� ��
ก���,"���6��� ��8����'���)�*6����#�6����E%'�*�ก$���<� ����*6���"���8����()������'���)
'�*����'���) ���� ����*6���%(����8����'���) ���� ����9�<� &%,��%(��#�6���:���8�#�6����E
%'�*���9�<� �"�����+)��%�ก 50 ?�. ��ก3�)�� +)���!���"<�4E���F���#������ก%�����
�<� �7�ก���������8�ก%�����(�����ก%�� ��+(�+)����8�ก���8�(����,��4 7.0-8.5 � ��!"���*6�
��
"���)4��6�()��'5(�#$�%<ก�$��&%,�*#:�( #���(��L ��,ก�"$)� ก%!(�#!��
�� 52 
����+)��%�#�� 
0-2 ����E�?9��E ����*6�
����,��4 94 :�( '�*��$��%, 0.14 ����*6�
�����"%  

 ��)&	ก	�����*��
+�����
 ���*6����#�6��<����E%'�*�ก$���<� ��&'$�&�9� �$���
��N�ก�,�'���)
���'$:���)���ก ��&+%��6�� &%,����8�(���� 

6) ก�!#$��
�(ก�	
ก�	��(���3
&�
�23
 (ก%!(�#!��
�� 54)  ��8�ก%!(�#!��
���ก���กก���%����)3!���
��<(ก�"
��'�*���กก���%����)3!���&%$)�<ก�+%*����$����
�"�����,�,
��:�(:ก%��ก���)���!�$�
ก�������
����8��)ก'����+�� �#(� ",?�%�E &���:?�E ��ก��<(�ก%$ก�""���)4�
*�ก���'���<� '�*�
'���<���:J �""���)4�*6�
���� �������*6�
����8�%<ก+%*��%��%����%<ก+%*��%��#�� ��ก���,"��
�6����������ก%�� ��8����'���)%�ก���ก%�����#�6����E%'�*�ก$���<� ����*6���"���8����'���) 
���� ����*6���%(����8����'���)���� ����9�<� &%,��%(��#�6���:���8�#�6����E% '�*���9�<���ก
��#()�+)��%�ก 50-100 ?�. ��ก3�)�� +)���!���"<�4E���F���#������ก%������<� �7�ก�����
����8�ก%�����(�����ก%�� ��+(�+)����8�ก���8�(����,��4 7.0-8.5 � ��!"���*6�
��"���)4��6
�()��'5(�#$�%<ก�$�)2�&%,�*#:�( #���(��L  ��,ก�"$)� ก%!(�#!��
�� 54 
����+)��%�#�� 0-2 
����E�?9��E ����*6�
����,��4 2,872 :�( '�*��$��%, 4.14 ����*6�
�����"%  

 ��)&	ก	�����*��
+�����
 ����8�(���� &%,��#�6��<����E%'�*�ก$���<�#()�+)��
%�ก 100 ?�. ��&'$�&�9� �$�����N�ก�'���)�,
���'$:���)���ก &%,��&+%��6�� 

7) ก�!#$��
�(ก�	
ก�	��(���3
&�
�23
 (ก%!(�#!��
�� 56C)  ��8�ก%!(�#!��
���ก���กก���%����)3!���
��<(ก�"
�� '�*��<ก�+%*����$�������,�,
��:�(:ก%��ก���)���!�$�ก�������
������ก'���,ก����*6�
'��" "�"���)4�*6�
���� ��%�ก�4,��8�%<ก+%*��%��%������%<ก+%*��%��#�� ��8���%�ก���
ก%�� ��ก���,"���6��� ��*6���#()� 50 ?�. ���"���8����()�'�*����()���
��� �()���%(��
��8��������'�� ��ก�"#�6��"'���*6�%�กก)(� 100 ?�. ������8����6����% ���'%*��'�*���&� ����
+)���!���"<�4E���F���#������� �7�ก���������8�ก�����ก���ก����ก%�� ��+(�+)����8�ก�
��8�(����,��4 5.0-6.0 � ��!"���*6�
��"���)4��6�()��'5(�#$�%<ก�$�)2� �*#:�( #���(��L "��
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&'(�+�������8��S�:�$ ��,ก�"$)� ก%!(�#!��
�� 56C 
����+)��%�#�� 5-12 ����E�?9��E ����*6�
��
��,��4 427 :�( '�*��$��%, 0.62 ����*6�
�����"%  

ก%�����#�6�'���*6� ���'�� ก$��ก�) '�*�%<ก��� +)���!���"<�4E���� ��&+%��6�� &%,�ก�ก��

#,%$�����
%���<5���� 

8) �23
����	���
%���7��
 (ก%!(�#!��
�� 62)  ก%!(�����6��,ก�"$)��*6�
���<���&%,�
*�ก��� ?�����+)��
%�#����กก)(� 35 ����E�?9��E ��
���""���)4��ก%(�)��
�6���%�ก&%,���*6� %�ก�4,�����*6���&%,
+)���!���"<�4E���F���#���&�ก�(��ก��:�&%$)&�(#�����'���$�ก�������"���)4��6� ��ก�����
'�� ก$��'��'�*��*6�23%(ก�,��ก�,���
��):� � ��!"���()��'5(����ก+%!�$)��S�:�$��,��
�(��L ��
��*6�
����,��4 799 :�( '�*��$��%, 1.15 ����*6�
�����"% 

 ��)&	ก	�����*��
+�����
 ��+)��%�#���<���ก (+)��%�#���ก�� 35 %) &%,"��
�*6�
������"#�6�'���*6�'�*����'��ก�,��ก�,�����<("���)43�)'�$��� �$�������#$��,2�#�E
��
ก���ก����,�ก�ก��#,%$�����
%���<5����'�$�����(���!�&�� ��&+%��6�� ก%!(�����6���:�(+)�
������#$��,2�#�E
��ก���ก��� ����,�,�ก�� 5'�'%����,ก��&%,��3%ก�,
"�!�&���(��,""
���)��E +)���)�:)$��8��*6�
���S�:�$��*����8�&'%(��$��6��%��F�� 
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 1		���� 3-1 �$��1��	�ก	��	����%9$������
  1-	������
��
  �-	%��&
��$#'�    ��&'�����!� 

&
#'�

�����
 

%
23���
 
ก	��	�


3-	 

����

9'	$�!�$

�$�:;+ 

9'	$

�	�

��
% 

���� 

CEC% 

���� 

BS% 

pH ����ก��
&�


(7$.) 

9'	$

�(ก

(7$.) 

��$	;

&�


*D�#% 

��$	;

ก��


&�
% 

��	��23
��� 

%
23����  

�
 �#	� �
 �#	� �
 �#	� E# ����� 

6 �()� �'���) 
+(���$��

�%)-�%) 
���ก%�� 0-2 

���

ก%�� 

���

ก%�� 

5.5-

7.0 

4.5-

6.5 
- - >150 - - 

+(���$��

��"����" 
2,208 3.18 

28 �'���) �'���) 
����

ก%��-� 
���ก%�� 0-2 

���

ก%�� 
�<� 

6.5-

7.0 

7.0-

8.5 
- - >150 - - 

+(���$��

��"����" 
56,060 80.81 

29B �'���) �'���) � ���� 2-5 ���� ���� 
4.5-

5.0 

5.0-

5.5 
- - >150 - - 

%<ก+%*��%��

%��%9ก�$�� 
945 1.36 

33 
�()���


���&�Q� 

�()��'���)

��
���

&�Q� 

����

ก%��-� 
���ก%�� 0-2 ���� 

���

ก%�� 

5.0-

5.5 

5.5-

6.5 
- - >150 - - 

+(���$��

��"����" 
3,271 4.72 

52 �'���) 
�'���)��

ก�) 
� �<� 0-2 �<� �<� 

6.0-

7.0 

7.0-

8.5 
- 35-60 0-50 - - 

+(���$��

��"����" 
94 0.14 

54 
�()���

���'���) 
�'���) � �<� 0-2 �<� �<� 

6.0-

7.0 

7.0-

8.5 
- - >150 - - 

+(���$��

��"����" 
2,872 4.14 
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&
#'�

�����
 

%
23���
 
ก	��	�


3-	 

����

9'	$�!�$

�$�:;+ 

9'	$

�	�

��
% 

���� 

CEC% 

���� 

BS% 

pH ����ก��
&�


(7$.) 

9'	$

�(ก

(7$.) 

��$	;

&�


*D�#% 

��$	;

ก��


&�
% 

��	��23
��� 

%
23����  

�
 �#	� �
 �#	� �
 �#	� E# ����� 

56C 
�()���


��� 

�()��'���)

��
��� 
� ���� 5-12 ���� 

���

ก%�� 

5.0-

5.5 

5.5-

6.0 
- - 

50-

100 
- - 

%<ก+%*��%��

%� 
427 0.62 

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

��8��<���'�*�

�*6�
����+)��

%�#��

��กก)(� 35 

����E�?9��E 

799 1.15 

U - - - - - - - - - - - - -  #!�#� 2,185 3.15 

W - - - - - - - - - - - - -  &'%(��6�� 510 0.73 

'$ 69,371  100.00 

    ���$	 : �����ก����)���&%,)��&3�ก���#$
���� 
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3.2  ����	ก
3-	  
 3.2.1 �&�#�
3-	I$�	1� 

&'%(��6��F���#���
�����+�5:$&ก( %��'$)������� +%��'$)��'5( &%,%��'$)�2�S�
�,:% 

 3.2.2 �&�#�
3-	�����	��(3
 

  &'%(��6��
����$����6�
�����+�5:$&ก( �(���ก9"�6�� D�� "(��6���*6� "(�"��% ��,�6��&%,
�,""��,��'�<("$����*���#$��,2�#�E��ก���!�2�+"��2�+ 

3.3   ����	ก�J	E$� 
 ��ก�$��<%&3�
������S�:�$��)����ก����	��
����&%,&3�
������S���)�&'(�#������
ก���S�:�$��*��&���*6�
���S����กX'���   �")(�   ���"%���&�  :�(���*6�
���S����กX'���&%,
��ก�$��<%&3�
��ก���#$
�������ก����	��
�����N  2551  �")(�  ��ก�*6�
���S�:�$���กX'���
���"%���&�  ������ก���#$
������8��S�:�$��"<�4E ����)� 1,147  :�('�*��$��%, 1.65 ���
�*6�
�����"% &%,��������8��S�:�$��*���2
�� ����)� 181  :�('�*��$��%, 0.26 ����*6�
�����"% 

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

3.4 ��	�ก	��������
 

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

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

�")(� ���"%���&� ����*6�
��
�6�'� 69,371 :�( ��ก���#$��,2�#�E
�������&�ก��8� 5 ��,��
 

2���8��*6�
����,��
�ก���ก����<���8�����"'���� ����*6�
�� 65,301 '�*��$��%, 94.14 �()��'5(

��8��$����� 40,746 :�( '�*��$��%, 58.74  ���%���+*� �*6�
����,��
#!�#�&%,����ก(���$������*6�
�� 

2,185 :�('�*��$��%, 3.15 ����*6�
�� ����"���:$&ก(�*6�
���S�:�$ 2�����*6�
�� 1,328:�( '�*��$��%, 

1.91 ����*6�
�����"% ����"
�����:$&ก(�*6�
����,��
&'%(� ����*6�
�� 510 :�( '�*��$��%, 0.73  �()�

�'5(��8�&�(�6��%��+%�� �$��%, 0.61  &%,�*6�
����,��
�*��L �6������<(������"�!
$������*6�
�� 47 

:�( '�*��$��%, 0.07 ��!�:$����<�
�� 3-2 
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:���� 

1		���� 3-2  ��	�ก	��������
1	$��%��

                       ��&'�����!� 

��%��ก	��������


1. �23
���%กK1ก$ 

- �$�� 

- �*#:�(3�� 

- �� 

- :�$3%3�� 

- :�$�*��$�3�� 

- �<+�%����� 

- 2����*���%�6�����)E�Nก 

- �������,'%�� 

- �$�)2� 

2. �23
����!$�
�������ก#���	� 

- ����
����#ก��&%,���"���(��L

- '�<("$�� 

- 2������!���'ก��� 

- ��� 

 

�*6�
��#!�#�&%,
����ก(���$��

3.15

  

3-9

:���� 3-2 ����#'
ก	�����*��
+�����
1-	����
��� 

��	�ก	��������
1	$��%��1#	�L �
��  !��
���1-	������
���  �-	%��

��%��ก	��������
 %
23����

 
E# 

65,301 

40,746 

13,026 

8,835 

1,647 

364 

215 

214 

186 

68 

2,185 

����
����#ก��&%,���"���(��L 891 

881 

229 

184 

 

 �*6�
���ก���ก���
94.14%

�*6�
��#!�#�&%,
����ก(���$��

15%

�*6�
���S�:�$
1.91%

�*6�
��&'%(��6��
0.73% �*6�
���*��L

0.07%

ก	�����*��
+�����
���1-	������
���

ก����	��
���� 

 

�-	%��&
��$#'�  

%
23���� 

����� 

94.14 

58.74 

18.78 

12.74 

2.37 

0.52 

0.31 

0.31 

0.27 

0.10 

3.15 

1.28 

1.27 

0.33 

0.27 
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��%��ก	��������
 %
23���� 

 
E# ����� 

3. �23
����J	E$� 1,328 1.91 

- �S�3%��"��"<�4E 1,147 1.65 

- �S�3%��"������JYZ�J< 181 0.26 

4. �23
����&�#�
3-	 510 0.73 

- &�(�6��%��+%�� 426 0.61 

- "(��6����:�(�� 84 0.12 

5. �23
����2�
L 47 0.07 

- "(�
��� 25 0.04 

- �'�*���ก(� "(��!�ก(� 22 0.03 

'$ 69,371 100.00 
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���� 

����� 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��#���!������ �
�����4� ���ก,�� +,��#���!�����
�,Vก�& ��������
�� 4-2,4-3 +,� 4-4 ���,���* 
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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�-��\�         66,676 96.12 

6 S2m N N N N N N N 2,208 3.18 

28 N S2m S2m S2m S3m S2ms S2ms S2mz 56,060 80.81 

29B N S2n S2n S3z S3m S2msnz S2msnz S2msnz 945 1.36 

33 N S2mon S2mon S2mo
z 

S3m S2msnz S2moz S2m 3,271 4.72 

52 N S3rk S3rk S3rk S3mrk S3r S3r S2mrk 94 0.14 

54 N S2m S2m S2m S3m S2m S2m S2mz 2,872 4.14 

56C N 
S2msn

rke 
S2msnr

ke 
S2ms
nrzke 

S3m S3rk S3rk S2msn 427 0.62 

62 N N N N N N N N 799 1.15 

��+)0�,-����

��a��2Ea� 
        

2,695 3.88 

U - - - - - - - - 2,185 3.15 

W - - - - - - - - 510 0.73 

	) 47,472 100 

����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% 
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���� 

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��� 

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

ก�	S*T
	�/0*�1������ 
��+)0������ 

�:2�-��\� �:2*E
	���� 

1. �&�# - - 
2. �&�#'� 28,29B,33,54,56C - 
3. 
����#�� 28,29B,33,54,56C - 
4. ��������!,�� 28,29B,33,54,56C - 
5.  & � - - 
6. ���"#� 28,29B,33,54 - 
7. ����� 28,29B,33,54 - 
8. 
�"�!1&��,�3�����#( 28,29B,33,52,54,56C - 
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2�	�;���  4-3  %�3��#���!������,Vก�& � (S3) � �
����+�",������
ก��$%&���'�%�(
����  
  ���*,���+�  ���� !� ��"#� ���!#�,�*��� 

ก�	S*T
	�/0*�1������ 
��+)0������ 

�:2�-��\� �:2*E
	���� 

1. �&�# - - 
2. �&�#'� 52 - 
3. 
����#�� 52 - 
4. ��������!,�� 52 - 
5.  & � 28,29B,33,52,54,56C - 
6. ���"#� 52,56C - 
7. ����� 52,56C - 
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   สภาพดินที่ใช้ท าการเกษตรในปัจจุบันส่วนใหญ่
เป็นดินด า  ดินเหนียวและดินร่วน   หากสภาพดินเสื่อมโทรมเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการแก้ไข
ปัญหาด้วยการใสปุ่๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก  ใส่ปุ๋ยชีวภาพและใส่ปุ๋ยเคมี   ในด้านแหล่งน้ าที่ใช้ในการท า
การเกษตรเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้น้ าฝนเป็นหลักโดยในบางพื้นที่จะใช้น้ าจากห้วย  คลอง  
เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ าในพื้นที่การเกษตรเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดประสบปัญหา
โดยส่วนใหญ่จะประสบปัญหา 1-2 ปีต่อครั้ง   ส่วนปัญหาน้ าท่วมมีเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  63.64  
ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดที่ประสบปัญหาโดยส่วนใหญ่จะประสบปัญหา 1-2 ปีต่อคร้ัง   ใน
ด้านความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรมเช่น  อ้อยโรงงาน  
มันส าปะหลัง  ยางพารา   ยูคาลิปตัส  ไม้ผลหรือสบู่ด า  เกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงหรือร้อยละ  95.45  ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่าพืชเดิมที่ปลูกมี
โรงงานรับซื้อ  ราคาผลผลิตดี   มีตลาดรองรับและเป็นพืชที่ให้ผลิตนานหลายปี   ในด้านความ
สนใจต่อพืชชนิดใหม่หรือพันธ์ุใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 54.55  มีความ
สนใจและมีความสนใจในการท าเกษตรอินทรีย์แบบใช้สารเคมีระดับปลอดภัยและปัจจุบันการท า
เกษตรอินทรีย์ในต าบลยังไม่แพร่หลายมากนัก   นอกจากนี้เกษตรกรตัวอย่างเกือบทั้งหมดยังมีความ
สนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียง  เกี่ยวกับการรวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตทาง
การเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  77.27  ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดไม่มีการรวมกลุ่มกัน
ผลิตหรือขายผลผลิตซึ่งท าให้ไม่มีอ านาจในการต่อรองราคาสินค้า    ส าหรับแนวทางในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 95.45 ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดที่ทราบ
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เขตการใช้ท่ีดินต าบลดงดินแดง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 

แนวทางในการเพิ่มผลผลิตโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุ
ต่างๆ เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  เข้ารับการฝึกอบรมหรือหาความรู้เพิ่ม  เพิ่มพื้นที่และปลูกพืชปุ๋ยสด
เช่น  พืชตระกูลถั่ว  โสนอัฟริกัน  ปอเทืองแล้วไถกลบ   ในด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้ามีเกษตรกร
ตัวอย่างร้อยละ 81.82ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดไม่เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า   

 ในด้านการได้รับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน  พบว่าเกษตรกรตัวอย่างเกือบทั้งหมดเคยได้รับ
บริการจากกรมพัฒนาที่ดินโดยประเภทบริการที่ได้รับได้แก่  สารเร่ง(พด.ต่างๆ)  ปุ๋ยหมักและเข้ารับ
การฝึกอบรมหรือดูงาน   เกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดต้องการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่งน้ า
โดยเฉพาะบ่อ  สระในไร่นา   ขุดลอกแหล่งน้ าและท าฝายกั้นน้ า   ในด้านความยินดีที่จะปลูกหญ้า
แฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่การเกษตรบางส่วนเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่ยินดีที่จะท า
ตามหรือร้อยละ 81.82  ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด    เกษตรกรตัวอย่างเกือบทั้งหมดเคยรับทราบ
เกี ่ยวก ับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดินของกรมพัฒนาที่ดินและร้อยละ 88.89 เคยทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์โดยได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน   หมอดินอาสาและสื่อต่างๆ  
ส าหรับผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินที่ใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินที่เกษตรกรตัวอย่างต้องการมาก
ที่สุดได้แก่  สารเร่งพด.2  ใช้ผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ    สารเร่งพด.1  ใช้ท าปุ๋ยหมัก   เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ย
สดและสารเร่งพด.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช           ดังตารางที่ 5-1 

ตารางท่ี 5-1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพัฒนาท่ีดิน  ต าบลดงดินแดง  อ าเภอหนองม่วง 

 
                       จังหวัดลพบุรี 

 รายการ ร้อยละ 

 พืชหลักท่ีเกษตรกรปลูก 
  ข้าว 40.91 

 เขตชลประทาน 11.11 

 นอกเขตชลประทาน 88.89 

 อ้อยโรงงาน 59.09 

 สภาพดินท่ีเกษตรกรปลูกพืชหลัก 
           ดินไม่มีปัญหา 
  ดินด า 63.64 

 ดินเหนียว 63.64 

 ดินร่วน 27.27 

  



5-3 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 วิธีแก้ไขดินเสื่อมโทรมของเกษตรกร 
           ใส่วสัดุปรับปรุงบ ารุงดิน 
  ใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก 77.27 

 ใส่ปุ๋ยชีวภาพ 68.18 

 ใส่ปุ๋ยเคมี 31.82 

 ใช้ปุ๋ยพืชสด เช่น โสน ถั่วต่างๆ 22.73 

         วธิีการอื่นๆ 
  ไถพรวนหลายครั้ง 18.18 

 แหล่งน้ าท่ีเกษตรกรใช้ในการท าการเกษตร 
           แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  น้ าฝน 95.45 

 ห้วย คลอง 13.64 

           แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
  บ่อบาดาล บ่อ สระ  เหมือง/ฝาย/ฝายน้ าล้น 31.82 

 พ้ืนท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ าท่ีท าให้พืชท่ีปลูก
เสียหาย 

  มี 100.00 

 ช่วงระยะเวลาท่ีเกิดปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ า 
 ทุกปี 18.18 

1-2 ปีต่อครั้ง 54.55 

3-5 ปีต่อครั้ง 27.27 

 พ้ืนท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาน้ าท่วมท่ีท าให้พืชท่ีปลูกเสียหาย 
 ไม่มี 36.36 

 มี 63.64 

 ช่วงระยะเวลาการเกิดปัญหาน้ าท่วมพ้ืนท่ีท าการเกษตร 
 ทุกปี 21.43 

1-2 ปีต่อครั้ง 71.43 

3-5 ปีต่อครั้ง 7.14 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 เกษตรกรต้องการเปลี่ยนจากพืชท่ีปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม 
 ไม่ต้องการ 95.45 

 ต้องการ 4.55 

 พืชท่ีเกษตรกรต้องการปลูกทดแทนพืชเดิม 
 อ้อยโรงงาน 100.00 

มันส าปะหลัง 100.00 

 เกษตรกรไม่ต้องการเปลี่ยนชนิดพืชท่ีปลูกเพราะพืชเดิม 
  มีโรงงานรับซื้อ 80.95 

 ราคาผลผลิตด ี 42.86 

 มีตลาดรองรับ/เป็นท่ีต้องการของตลาด 33.33 

 เป็นพืชท่ีให้ผลผลิตนานหลายปี 14.29 
 ความสนใจของเกษตรกร เม่ือมีผู้มาแนะน าส่งเสริมพืชชนิดใหม่หรือพันธุ์ใหม่หรือ

เทคโนโลยีใหม่ 
 ไม่สนใจ 4.55 

 สนใจ 54.55 

 ไม่แน่ใจ 40.91 

 แนวทางของเกษตรกรในการเพ่ิมผลผลิตพืช 
 ไม่ทราบ 4.55 

ทราบ 95.45 

 ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และวัสดุต่างๆ เพ่ือปรบัปรุงบ ารุงดิน 76.19 

 เข้ารับการฝึกอบรม/หาความรู้เพ่ิม 61.90 

 เพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก 57.14 

 ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกูลถั่ว โสนอัฟริกัน ปอเทือง แล้วไถกลบ 47.62 

 ลงทุนสร้างแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เช่น ขุดสระ ขุดบ่อ 33.33 

 ความสนใจของเกษตรกรในการท าการเกษตรอินทรีย์ 
 ไม่สนใจ 4.55 

สนใจ 95.45 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ชนิดของเกษตรอินทรีย์ท่ีเกษตรกรสนใจ 
 ไม่ใช้สารเคมี 47.62 

 ใช้สารเคมีระดับปลอดภัย 52.38 

 การท าการเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน/ต าบล 
 ไม่มี 54.55 

 มี 45.45 

 ความสนใจของเกษตรกรท่ีจะท าการเกษตรแบบพอเพียง 
  สนใจ 90.91 

 ไม่แน่ใจ 9.09 

 การรวมกลุ่มกันผลิตหรือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้าน 
 ไม่มี 77.27 

 มี 22.73 

 เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้ 
  ไม่เลี้ยง 81.82 

  เลี้ยง 18.18 

 ชนิดของสัตว์ท่ีเลี้ยง 
 สัตว์ปีก 75.00 

โคเนื้อ 25.00 

โคนม 25.00 

ปลา 25.00 

 บริการจากกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรในหมู่บ้าน/ต าบล เคยได้รับ 
 ไม่มี 27.27 

มี 72.73 

 ชนิดของบริการท่ีได้รับจากกรมพัฒนาท่ีดิน 
  ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ) 100.00 

 ปุ๋ยหมัก 62.50 

 เข้ารับการฝึกอบรม/ดูงาน 25.00 
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เขตการใช้ท่ีดินต าบลดงดินแดง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 

ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ตรวจสอบสภาพดิน 18.75 

 การพัฒนาแหล่งน้ าในหมู่บ้าน เกษตรกรคิดว่ากรมพัฒนาท่ีดินควรสนับสนุน/ช่วยเหลือ 
 สนับสนุน/ช่วยเหลือ 100.00 

 ประเภทแหล่งน้ าท่ีเกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาท่ีดินช่วยเหลือ ได้แก่ 
 บ่อ สระในไร่นา 86.36 

 ขุดลอกแหล่งน้ า  36.36 

 ท าฝายกั้นน้ า  31.82 

 ความเต็มใจของเกษตรกรท่ีจะปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันรักษาหน้าดินและอนุรักษ์น้ าใน
พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

  ไม่แน่ใจ 18.18 

 ยินด ี 81.82 

 เกษตรกรเคยรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  ไม่เคย 18.18 

 เคย 81.82 

เกษตรกรท่ีทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินเคยทดลองใช้ 88.89 

เกษตรกรท่ีทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินไม่เคยทดลองใช้ 11.11 

 บุคคล/สื่อท่ีแนะน าให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 93.75 

 หมอดินหมู่บ้าน/ต าบล 87.50 

 สื่อต่างๆ 37.50 

 ชนิดผลิตภัณฑ์บ ารุงดินของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรต้องการใช้ 
  สารเร่ง พด.2 ใช้ท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 95.45 

 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 86.36 
 สารเร่ง พด.1 ใช้ท าปุ๋ยหมัก 86.36 
 หญ้าแฝก 45.45 
 สารเร่ง พด.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช 45.45 
 สารเร่ง พด.3 ใช้ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช 40.91 
 สารเร่ง พด.6 ใช้หมักเศษอาหารเหลือท้ิง/ดับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์และบ าบัดน้ าเสีย 40.91 

ท่ีมา : จากการส ารวจ , 2552 
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5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร  

 5.2.1 ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการครองชีพ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง  พบว่าเกษตรกรในต าบลประสบปัญหาที่
ส าคัญสองประการได้แก่   ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและด้านการครองชีพ  ซึ่ง
ปัญหาด้านการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดที่ประสบปัญหาหรือร้อยละ 95.45 ของเกษตรกร
ตัวอย่างทั้งหมดโดยปัญหาที่ส าคัญที่เกษตรกรตัวอย่างประสบเป็นอันดับหนึ่งได้แก่  ต้นทุนการผลิต
สูงคิดเป็นร้อยละ 66.67  ของจ านวนเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่  ปริมาณผลผลิตต่ า  ขาด
แคลนน้ า  ศัตรูพืชรบกวนและขาดแคลนแรงงานคิดเป็นร้อยละ 61.90  57.14 และ 57.14 ตามล าดับ  
ที่เหลือเป็นปัญหาอื่นๆ  ที่แตกต่างกันไป    ดังกราฟที่ 5-1 

 
กราฟท่ี 5-1  ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร 

   ส่วนปัญหาด้านการครองชีพและด้านอื่นๆ มีเกษตรกรตัวอย่างประสบปัญหาร้อยละ 
77.27  ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดโดยปัญหาที่ส าคัญที่เกษตรกรตัวอย่างประสบเป็นอันดับหนึ่ง
ได้แก่   แล้งจัดคิดเป็นร้อยละ 76.47 ของเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบปัญหาด้านการครองชีพและ
ด้านอื่นๆ รองลงมาได้แก่  ค่าครองชีพสูง  มีหนี้สินและรายได้น้อยกว่ารายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 58.82  
29.41 และ 11.76      ดังกราฟที่ 5-2 
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วัชพืชมาก



5-8 
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กราฟท่ี 5-2   ปัญหาด้านการครองชีพและด้านอื่นๆ 

 5.2.2 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากทางราชการ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง  พบว่ามีเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดที่ต้องการ
ความช่วยเหลือจากทางราชการ   ซึ่งความต้องการความช่วยเหลือที่เกษตรกรตัวอย่างต้องการเป็น
อันดับหนึ่งได้แก่ ขุดลอก ห้วย หนอง  บึงสระคิดเป็นร้อยละ 100.00  ของเกษตรกรตัวอย่างที่
ต้องการความช่วยเหลือ รองลงมาได้แก่  จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  จัดหาปัจจัยการผลิตเช่น  ปุ๋ย  
ยา  ในราคายุติธรรมและจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 68.18   54.55  
และ  45.45   ที่เหลือเป็นความต้องการที่แตกต่างกันไป      ดังกราฟที่ 5-3 

 

กราฟท่ี 5-3  ความต้องการความช่วยเหลอืและส่งเสริมจากราชการ 
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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 

 สภาพพื้นที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง 

 ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว สีด า ที่มีความลึกมาก มีความอุดมสมบูรณ์สูง พื้นที่ดอน
เหมาะส าหรับเพาะปลูกพืชไร่ 

 มีทรัพยากรน้ าที่ได้จากล าน้ าสาขาต่างๆ 

 สภาพพื้นที่และภูมิอากาศเอื้อให้สามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 

 มีแหล่งแร่อุตสาหกรรม ได้แก่ หินปูน ส าหรับการก่อสร้าง 

จุดอ่อน 

 พื้นที่ส่วนใหญ่ท าการเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว 

 มักประสบปัญหาภัยแล้งอยู่เป็นประจ า นอกจากนี้บางปียังประสบปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูน้ า
หลากหรือช่วงที่มีพายุฝนพัดผ่าน ท าให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 

 เกษตรกรบางส่วนได้ใช้ทรัพยากรดินและน้ า โดยขาดความตระหนักต่อการบริหารจัดการ
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและย่ังยืน ตัวอย่างเช่น การท าการเกษตรตลอดทั้งปี โดย
มิได้พักดินหรือฟื้นฟูและปรับปรุงบ ารุงดิน 

 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในส่วนของปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชและวัชพืช ในปริมาณมาก 
บางส่วนได้ตกค้างและสะสมอยู่ในดิน ตลอดจนการปนเปื้อนในแหล่งน้ า เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า
และผู้ใช้น้ า รวมถึงผู้บริโภคผลิตผลทางการเกษตร 

 พื้นที่ของต าบลไม่มีทรัพยากรป่าไม้ โดยไม่มีพื้นที่ที่มีสภาพปัจจุบันเป็นป่าไม้และไม่มีพื้นที่ป่า
ไม้ตามกฎหมาย รวมถึงป่าชุมชน อันจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของพ้ืนที่ 
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เขตการใช้ท่ีดินต าบลดงดินแดง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 

โอกาส 

 รัฐบาลได้ก าหนดเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับประชาชนมีความต้องการบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษมากขึ้น ท าให้เกษตรกรได้ลดปริมาณการใช้สารเคมีลงและหันมาใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และการก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมากขึ้น 

 เนื่องจากวิกฤตโลกร้อน ท าให้หน่วยงานของรัฐ มีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและส่งเสริม การจัดการทรัพยากรดิน น้ าและป่าไม้ อย่างถูกต้องเหมาะสมและย่ังยืนเช่นการ
ไถเศษซากพืชและการปลูกต้นไม้ยืนต้น เป็นต้น 

 รัฐบาลมีนโยบายการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ที่ดินทิ้งร้างและที่ดินว่างเปล่า เพื่อให้ใช้
ทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

อุปสรรค 

 สภาพอากาศปัจจุบันมีความแปรปรวนจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ท าให้เกิดปัญหาภัย
ธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงการระบาดของโรคและแมลงที่ควบคุมได้ยาก 

 นโยบายที่ดิน ก าหนดให้ที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า มีราคาและมีเจ้าของ เป็นอุปสรรคท าให้
การบริหารจัดการทรัพยากรอื่นๆ ท าได้ยาก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้น 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง 

 มีระบบสาธารณูปโภคอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น ทั้งระบบโครงข่ายคมนาคม ไฟฟ้าและ
น้ าประปา รวมถึงทางล าเลียงผลผลิตจากไร่นาสู่ตลาด ครอบคลุมทั้งต าบล 

 มีหน่วยงานดูแลและบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งต าบล 

 มีองค์กรส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
ต าบล 

 ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานน้ าตาลเกษตรไทย ท าให้สะดวกในการขนส่งและมีตลาดรองรับผลผลิตที่
แน่นอน 

จุดอ่อน 

 พื้นที่ส่วนใหญ่ท าการเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว 

 มักประสบปัญหาภัยแล้งอยู่เป็นประจ า นอกจากนี้บางปียังประสบปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูน้ า
หลากหรือช่วงที่มีพายุฝนพัดผ่าน ท าให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
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 เกษตรกรบางส่วนได้ใช้ทรัพยากรดินและน้ า โดยขาดความตระหนักต่อการบริหารจัดการ
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและย่ังยืน ตัวอย่างเช่น การท าการเกษตรตลอดทั้งปี โดย
มิได้พักดินหรือฟื้นฟูและปรับปรุงบ ารุงดิน 

 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในส่วนของปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชและวัชพืช ในปริมาณมาก 
บางส่วนได้ตกค้างและสะสมอยู่ในดิน ตลอดจนการปนเปื้อนในแหล่งน้ า เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า
และผู้ใช้น้ า รวมถึงผู้บริโภคผลิตผลทางการเกษตร 

 พื้นที่ของต าบลไม่มีทรัพยากรป่าไม้ โดยไม่มีพื้นที่ที่มีสภาพปัจจุบันเป็นป่าไม้และไม่มีพื้นที่ป่า
ไม้ตามกฎหมาย รวมถึงป่าชุมชน อันจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของพ้ืนที่ 

โอกาส 

 รัฐบาลได้ก าหนดเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับประชาชนมีความต้องการบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษมากขึ้น ท าให้เกษตรกรได้ลดปริมาณการใช้สารเคมีลงและหันมาใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และการก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมากขึ้น 

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

 รัฐบาลมีนโยบายการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ที่ดินทิ้งร้างและที่ดินว่างเปล่า เพื่อให้ใช้
ทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

อุปสรรค 

 สภาพอากาศปัจจุบันมีความแปรปรวนจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ท าให้เกิดปัญหาภัย
ธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงการระบาดของโรคและแมลงที่ควบคุมได้ยาก 

 นโยบายที่ดิน ก าหนดให้ที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า มีราคาและมีเจ้าของ เป็นอุปสรรคท าให้
การบริหารจัดการทรัพยากรอื่นๆ ท าได้ยาก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้น 

ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแขง็ 

 ตามข้อมูลเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประชากรในต าบลดงดินแดง  มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 23,000 บาทต่อปีต่อคนร้อยละ 70.00 ของประชากรทั้งหมด 
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 เกษตรกรมีความช านาญในการท านาปี รวมถึงปลูกพืชไร่ ได้แก่   อ้อยโรงงาน  เกษตรกรที่
ส ารวจส่วนใหญ่จึงไม่ต้องการเปลี่ยนชนิดพืชเดิมเป็นพืชอุตสาหกรรมเพราะพืชเดิมที่ปลูกมี
โรงงานรับซื้อ   ราคาผลผลิตดีและมีตลาดรองรับ 

 มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ กลุ่ม
สตรีแม่บ้านหนองส าราญ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดบ้านหน่วยประคอง 

 มีการส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน เช่น การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
สนับสนุนเงินทุนให้แก่กลุ่มอาชีพ จัดหาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยพัฒนากลุ่มอาชีพให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 เกษตรกรที่ส ารวจร้อยละ 54.55 ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด สนใจรับเทคโนโลยีใหม่และ
ทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุเพื่อ
ปรับปรุงบ ารุงดิน เข้ารับการฝึกอบรมหรือหาความรู้เพิ่ม เพิ่มพืชที่เพาะปลูกและปลูกพืชปุ๋ยสดเช่น 
พืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบ 

 มีแหล่งสินเช่ือและกองทุนเพื่อให้เกษตรกรกู้ไปประกอบอาชีพ 

จุดอ่อน 

 ขาดอ านาจต่อรองในการจ าหน่ายผลผลิตเพราะการรวมกลุ่มอาชีพยังมีน้อยและบางกลุ่มยังไม่
เข้มแข็ง ท าให้ถูกผู้รับซื้อเอาเปรียบ โดยกดราคาผลผลิตให้ต่ า 

 เกษตรกรที่ส ารวจส่วนใหญ่ไม่นิยมเลี้ยงสัตว์เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้ 

 การเร่งจ าหน่ายผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวทันที ท าให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตต่ า 

 เกษตรกรมีรายได้ไม่พอรายจ่ายเนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ในด้านการจัดการเงินเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ท าให้เกิดหนี้สินนอกระบบและในระบบ 

โอกาส 

 เกษตรกรที่ส ารวจส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียงและทุกรายสนใจที่
จะท าเกษตรอินทรีย์ โดยส่วนใหญ่ต้องการท าแบบใช้สารระดับปลอดภัยเคมี  

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

 มีแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล ซึ่งประกอบด้วยแผนงานและโครงการพัฒนาด้านต่างๆ 
ได้แก่ แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีและแผนการลงทุน แผนธุรกิจชุมชน 
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 รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน มีการปลดหนี้และไถ่ถอนที่ดินให้แก่เกษตรที่เป็นหนี้
นอกระบบ 

 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การท าการเกษตร 

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 ภัยแล้งและน้ าท่วม ท าให้ผลผลิตต่ า 

ด้านสังคม 

จุดแข็ง 

 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีการประกอบกิจกรรมตามประเพณีและตาม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ 

 ประชาชนมีลักษณะชุมชนและวิถีชีวิตแบบเครือญาติ พี่น้องกันเป็นส่วนใหญ่ ท าให้มีความ
สามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 มีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มต่างๆ ในต าบลให้มีความเข้มแข็ง 

 ประชาชนให้ความส าคัญและรักษาความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
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จุดอ่อน 

 ประชากรรวมทั้งเกษตรกรยากจน รายได้น้อยกว่ารายจ่ายเพราะขาดวินัยในการใช้จ่ายค่าครอง
ชีพสูงท าให้มีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 

 ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ ท าให้มีความคิดในการแข่งขันเพื่อประกอบอาชีพ
น้อยขาดความคิดริเร่ิมไม่กล้าลงทุน เกษตรกรบางส่วนขาดความรู้และไม่มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใช้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 

 ประชากรร้อยละ 63.64 ของเกษตรตัวอย่างทั้งหมดประสบปัญหาน้ าท่วม 1 – 2 ปีต่อคร้ัง ท าให้
ทรัพย์สินและบ้านเรือนเสียหาย 

 มีปัญหาเร่ืองยาเสพติดระบาด 

โอกาส 

 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่หลายหน่วยงาน เช่น 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบล สถานีพัฒนาที่ดิน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและส านักงานพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

 หน่วยงานระดับท้องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาทางวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสนับสนุนด้านกีฬาในต าบล โดยสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและสถานที่ออกก าลงกาย
เพื่อให้ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากยาเสพติด 

 ขยายฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ยากจนไร้โอกาส โดยเพิ่มสัดส่วนงบประมาณและ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินการทุกขั้นตอน 

อุปสรรค 

 การแปรเปลี่ยนความเจริญจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนา
การศึกษา ซึ่งเน้นภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม ท าให้สภาพสังคมเปลี่ยนไปและมี
ปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหาการว่างงานและปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติด   เป็นต้น 

 การกระจายอ านาจของส่วนภูมิภาคให้ท้องถิ่นยังไม่เต็มรูปแบบเนื่องจากท้องถิ่นยังไม่มีความ
พร้อมและศักยภาพการรองรับก าลังเร่ิมต้น 

 ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการตามแผน 

 ขาดความชัดเจนในนโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาล ท าให้บุคลากรขาดการประสานงาน
และความเข้าใจในภารกิจที่ถ่ายโอน 
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 จ านวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอต่อจ านวนโครงการที่ประชาชนเสนอขอรับ
การช่วยเหลือในแต่ละปี 

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 

 ในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ต้องจัดท าประชาพิจารณ์ผ่านความเห็นชอบของชุมชน 
และให้ชุมชนผู้ซ่ึงมีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมมากที่สุด 



5-16 
 

เขตการใช้ท่ีดินต าบลดงดินแดง  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 

 การด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เกี่ยวข้องกับชุมชนและพื้นที่วงกว้างจะต้องมี
การศึกษา ประเมินผลกระทบและมีการบูรณาการข้อมูล แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้
สอดคล้องกันก่อนการด าเนินการ 

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 

 จัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจ าหน่ายแก่เกษตรกรและ/หรือกลุ่มเกษตรกรในราคายุติธรรม
และส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยและรวมกลุ่มกันจ าหน่ายโดยมีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเป็นผู้จัดการ 

 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาสินค้าเกษตร 

 ประกันราคาผลผลิตในช่วงเวลาที่เหมาะสมทันเวลาเพื่อนจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวเกษตรกรเอง
มากกว่าพ่อค้าคนกลาง 

 รัฐจัดหาแหล่งเงินทุนและแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ า 

กลยุทธ์ด้านสังคม 

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

 ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้และน าความรู้จากภูมิ
ปัญญามาใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อลดราคาจ่ายในครัวเรือน 
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 ปลด/ลดหนี้ให้แก่เกษตรและลดคาครองชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป เช่น จัดตั้งโรงสีชุมชนเพื่อ
ประชาชนได้บริโภคข้าวสารที่มีราคาถูกลง 

 ให้ความรู้แก่ชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด แก้ไข รณรงค์การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันดูแลและสมาชิกในครอบครัวช่วยกันดูแล 

 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่รวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สันติและเกื้อกูล 
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�����ก���ก"������ 3 ��� &.1 ���
�ก"��ก��%���� �����*�����	��ก���ก"�� #�$������$���+(����%' 6(����(�$�1�( #�$��1���1#�$
����+ 

  6.1.1.1 ��	�ก�	�ก������� 

  ����.+1
����$��/ 57,231 ��* ��.1��1(�$ 82.51 �1��.+�
��
�+����5�  ��������.+�
���ก"��ก���
�1ก�������$
�� ���� �ก(-������$�����ก���4!��0�������5��0ก�.�� �"Gก��
��%�� ����ก��
��
ก���ก"��6(1� �(�+��C��������ก ��ก�-��ก�������$6(��'
�����2��75�� �����4#5*����ก�����
����
11ก���� 4 ��� 6(����(�$�1�( ����+ 

   1) ��	����� (����������� 1) 

     ����.+1
����$��/ 2,128 ��* ��.1��1(�$ 3.07 �1��.+�
��
�+����5� ��������.+�
��

����6(����+��C��������ก  ���� �ก(-������$�����ก���������5ก����0ก���% ����1���ก�
������(��*1
ก����#&���+����I0���$��0ก �J�ก���(�������ก�����ก4!�����ก��� #�$����&%��17���50�/'
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���� ก�7*���
���5�����%ก������(%�!ก��ก (�!ก��กก%*� 1.5 ����) ��ก���$5�(�+����%4!�&*1�������% 
�-���.+�
����5���(54!�&*1�������5���(5 

     �� �!� ��" 

     (1) ��0ก���%���M &%���.1ก��0ก���%���)7'ก��� 6(���$($�%�����$��0ก���
����$��ก�5�*%�1�(7ก���กD5�ก��(%�1����% 
     2) ���5��7���5���
��ก�(-�� #�$�����&%��17���50�/'���#ก*�� ��*� ก�����
�7N(&1ก �7N(���ก  ��.1�7N(�.�� �*%�ก�5�7N(1��
��('�+�� �.2  #�$ก����*�7N(%�
(� ����'��1�����*%�
��
����$�� 
     (3) �75*1�+������*�� ��.�1#ก��23��ก�����+�����*%�ก�����$��0ก#�$���
��$6(��'������5ก�����$��0ก�.�����ก���กD5�ก��(% 
     (4)  ��	��#��*��+��)������� #�$&%���*�����	���$55����$
�� ��.�1�����
 �ก(-����ก�������$6(��'
����  #�$�ก"��ก������4��0ก�.�&��+�
���1��� 

   2) ��	$%&ก'(�)�� (����������� 2) 

     ����.+1
����$��/ 52,832 ��* ��.1��1(�$ 76.16 �1��.+�
��
�+����5� ��������.+�
��
��0ก�.���*6(����+��C��������ก  ���� �ก(-������$�����ก��� ������5ก����0ก�.���*
��%?�� 

���(�ก���
���5�������+ ��$ก15�%( ก�7*�������(%�����!ก��ก (�!ก��กก%*� 1.5 ����) ��ก���$5�(
�+��� 4!�����ก��� &%��17���50�/'���ก���4!��0� ก�7*�������(%�!ก4!��!ก��ก �J�ก���(�������ก�
�� ก���$5�(�+���4!�����ก��� &%��17���50�/'���� ก�7*���
��(#�O��$�1�(��.1���*%��$�1�(�!ก
��ก �J�ก���(�������ก���Dก��1(4!�����ก��� ก���$5�(�+���4!�����ก��� &%��17���50�/'���ก��� 
#�$ก�7*����!ก���ก���4!���+��0� �J�ก���(�������*�� ก���$5�(�+��� &%��17���50�/'���ก��� ��
�����+���-���.+�
��&*1�������5���(5��4!��0ก&�.���1�����Dก��1( &%���������*�ก�� 5 ��1�'�PD��' 
�23��ก�������$6(��'
�����������+&.1 ����(��*1ก����#&���+����I0���$��0ก 5���.+�
������&%��
17���50�/'���� #�$ก���$�������
��(�1����������.+�
��
����&%��������ก�� 2 ��1�'�PD��'  
   �� �!� ��" 

     (1) ��.1ก��0ก�.����)7'� 
������������0� �%�
�+����$($�%�����$��0ก���
����$��ก�5I0ก��#�$1�(7ก���กD5�ก��(%�1��.� 
     (2) �.���*
����1�(7ก���กD5�ก��(%���(�.1���.1�����M &%���.1ก��0ก�.�
��
�#��� 
��*� �������$���� ������� 
     (3) ���5��7���5���
��ก�(-�� ����������417���+��#�$0P�5)��71����
����ก�!+�#�$�����&%��17���50�/'���#ก*�� ��*� ก������7N(&1ก  ��.1�7N(�.�� �*%�ก�5�7N(1��
��('�+�� 
�.2  #�$ก����*�7N(%�
(� ����'��1�����*%�
������$��ก�5����.�
����0ก 



6-3 
 

�����ก�����	��
������� 1                                                                                                                         ก����	��
���� 

     (4)���$55ก����0ก�.�������.�5���7���  ��*�  �.���$ก0�4��%1(0*���$55
��7��%�(�ก�5ก����0ก�.���* ��.1��0ก�����.�#P��$�%*��#4%�1��.����ก 
     (5)�4����(������/$
������&%���.+��1����$ 6(ก���4������!ก#�$�*��
�$�5��#�*�$�M  #�$&%��4��%���.1��0ก�.��%��&%�����
��5���%/�.+�
��
����&%���������กก%*� 2 
��1�'�PD�� ' 
     (6) ����#��*��+����.�1ก�����$��0ก ��*� ก���75*1�+��5��� ��.1��	���$55
ก������$
����.�1����+����ก#��*��+��)�������  ��.�1#ก��23��ก����#&���+�� #�$����� �ก(-����ก�����
��$6(��'
���� 

   3) ��	$%&ก)���% (����������� 3) ����.+1
����$��/ 1,684 ��* ��.1��1(�$ 2.43 �1�
�.+�
��
�+����5� ��������.+�
����0ก�����6(����+��C��������ก  ���� �ก(-������$�����ก���4!��0� 
������5ก����0ก�����
��%?�� 
���(�ก���
���5�������+ ���� ก�7*�������(%�����!ก��ก (�!ก��กก%*� 
1.5 ����) ��ก���$5�(�+��� 4!�����ก��� &%��17���50�/'���ก���4!��0� �-���.+�
��&*1�����
��5���(5 &%���������*�ก�� 2 ��1�'�PD��' �23��ก�������$6(��'
�����������+&.1 ก����#&���+����
I0���$��0ก 

     �� �!� ��" 

     1) ���������1���	��#��*��+��������5ก�����$��0ก  ��*� ก���75*1�+��5��� ��.1
ก����	���$55����$
����.�1����+����ก#��*��+��)������� ��.�1#ก��23��ก����#&���+��#�$����� �ก(-��
��ก�������$6(��'
���� 
     (2) &%����$551�7��ก"'��#�$�+�� ��.�1��ก"�&%���.+��%����� ��*� 
��#�%��+%
�3��#Cก��.1
��G���3��#Cก�Q��$��7���0ก ก�����%��7&�7��� ��.1��0ก�.���$ก0�4��%&�7��� 
     (3) ���5��7���5���
��ก�(-�� ����������417���+��#�$0P�5)��71����
����ก�!+�#�$�����&%��17���50�/'���#ก*�� ��*� ก������7N(&1ก  �7N(���ก  ��.1�7N(�.�� �*%�ก�5�7N(
1��
��('�+�� �.2  #�$ก����*�7N(%�
(� ����'��1�����*%�
������$��ก�5����.�
����0ก 
     (4) &%���.1ก��0ก�.�
��
�#��� ������15#
��0� ��.�1���ก�����
�����ก�
&%��&7��&*���ก
���7 

   4) ��	$%&ก)���(�	�� (����������� 4) 

     ����.+1
����$��/ 587 ��* ��.1��1(�$ 0.85 �1��.+�
��
�+����5� ��������.+�
��
��0ก���(.����6(����+��C��������ก  ���� �ก(-������$�����ก���4!��0� ������5ก����0ก���(.����

��%?�� ��ก"/$���*%���3*�����%ก������(%�����!ก��ก  ��ก���$5�(�+���4!�����ก��� ����&%��
17���50�/'���)����������ก��� ก�7*�������(%�!ก4!��!ก��ก �J�ก���(�������ก��� ก���$5�(�+���
4!�����ก��� &%��17���50�/'���� #�$ก�7*����!ก���ก���4!���+��0� �J�ก���(�������*�� ก���$5�(
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�+��� &%��17���50�/'���ก��� �������+���-���.+�
��&*1�������5���(5��4!��0ก&�.���1�����Dก��1( 
&%���������*�ก�� 5 ��1�'�PD��' �23��ก�������$6(��'
�����������+&.1 �23��ก����#&���+����I0
���$��0ก �23��ก���$�������
��(�1����������.+�
��
����&%��������ก�� 2 ��1�'�PD��' #�$5��#�*�
����&%��17���50�/'���� 

       �� �!� ��" 

     (1) &%���0ก�.���$ก0�4��%&�7�����.�1��ก"�&%���7*��.+��1��� #�$(���*%(
�����1��
��(%��47#�$)��71�����.� 
     (2) &%����5��7�5���7���6(���  �7N(&1ก �7N(���ก ��.1�7N(�.�� �*%�ก�5ก��
��*�7N(%�
(� ����'��1�����*%�
������$�� 
     (3) 4����ก�����5�����(�ก�����
���� &%���.1ก��0ก�.�
��������15#
��0� 
��.�1���ก�����
�����ก�&%��&7��&*���ก
���7 

  6.1.1.2 ��	���,�-�'-.��ก���ก�	� 

    ����.+1
����$��/ 7,587 ��* ��.1��1(�$ 10.93 �1��.+�
��
�+����5� �.+�
�������+40ก
ก����������������*�����	��ก���ก"�� ��.�1���ก�����.+�
��ก���ก"��
����1�1� �(�+��C��������ก �%�4!�

���(�ก���#�$
������&%������$����Dก��1(��.1��*����$��������5ก����0ก�.�� �"Gก��6(
��%�� 
��.�1���ก����1���ก��7�#��  P!��(�ก�*1ก��#ก�����.1��1��������
7��0� ��ก�-��ก�����
�������2��75��
�����4#5*����ก�����
���� 11ก������ 2 ��� 6(����(�$�1�( ����+ 

   1) ��	����� (����������� 5) 

����.+1
����$��/ 6,911 ��* ��.1��1(�$ 9.96 �1��.+�
��
�+����5� �.+�
�������+40ก
ก����������������*�����	��ก���ก"��  ��.�1���ก��������.+�
��
����6(����+��C��������ก  ����
 �ก(-������$����Dก��1(4!���*����$��������5ก����0ก���% ��.�1���ก����1���ก��7�#��
������(��*1ก��
��#&���+�� P!���*%���3*����ก�������$6(��'
��������$�-
  ��.1
��������1�
����ก���$5�(�+���
4!�����ก��� �-���.+�
��&*1�������5���(5 &%���������*�ก�� 2 ��1�'�PD��' 

    �� �!� ��" 

    (1) &%������.+�
����O����(��ก����*�����	�� #�$#ก��23�����ก���ก"�� 
    (2) ��#�%
������ก"��ก�ก����5�����(�&*���(���ก�����$��0ก ��.�1����ก�
ก�������(�#�����$�-
ก�����
��������ก����0ก�.����1.��? 
����&%������(���1(ก%*�ก��
����  
     (3) 4���ก"��ก�(��&����
����������5
���� �������1(*��(���
����1���*�����	��
#��*��+��  
�+�#��*��+����%��#�$#��*��+������� ��*� ก���75*1�+������*����5���%/�.+�
���*%�
������ ก��
�75*1�+��5���  ��.1��*�����	���$55ก������$
����.�1����+����ก#��*��+��)�������  ��.�1#ก��23��



6-5 
 

�����ก�����	��
������� 1                                                                                                                         ก����	��
���� 

ก����#&���+��#�$����� �ก(-����ก�������$6(��'
����  &%���.1ก��0ก���%���)7'� 
����1�(7ก���กD5�ก��(%��+� 
6(���$($�%�����$��0ก�������$��  #�$���������1����5��7���5���
��ก�(-�� #�$�����&%��17�
��50�/'���#ก*�� ��*� ก������7N(&1ก �7N(���ก  ��.1�7N(�.�� �*%�ก�5�7N(1��
��('�+�� �.2  #�$ก����*�7N(
%�
(� ����'��1�����*%�
������$�� 
     (4) 4�������(�#�����$�-
ก�����
���� &%���.1ก
��ก���ก"�� #55�ก"��
����������#�%
��
I"8����* ��.�1�&%������(���ก�������$6(��'
���� 

   2) ��	$%&ก'(�)�� (����������� 6) 

     ����.+1
����$��/ 676 ��* ��.1��1(�$ 0.97 �1��.+�
��
�+����5� �.+�
�������+40ก
ก����������������*�����	��ก���ก"��  ��.�1���ก��������.+�
����0ก�.���*6(����+��C��������ก  ����
 �ก(-������$����Dก��1(4!���*����$��������5ก����0ก��0ก�.���* ��.�1���ก����1���ก��7�#��
������(�
�*1ก����#&���+��  ��.11������5&%�����(��(��กก��ก�ก�*1� #�$����17����&�*1ก��
�����ก��� 

�+���+��.�1���ก�����.+�
��5���%/��+����.+1��5�&*1���������
��( �5��+�����.+���.1��+�� "����.+�ก%*� 
1 ���� ����ก���$5�(�+��� &%��17���50�/'���)����������� 5��#�*������.+�
�����$��ก�5�.+�
��
��D����%(ก�1���� ���-���.+�
������#55�0ก&�.���1�����4!�������0� 

     �� �!� ��" 

     (1) &%������.+�
����O����(��ก����*�����	�� #�$#ก��23�����ก���ก"�� 
     (2) ���5��7�ก����0ก���6���D%&%5&0*ก�5ก��1�7��ก"'��#�$�+��  ��5���%/
�.+�
��
����&%���������กก%*� 5 ��1�'�PD�� ' #�$�.+�
��
����&%��������0� 
     (3) 4���ก"��ก�(��&����
����������5��0ก�.���* &%���.1ก��0ก5���%/�.+�
��
����
&%���������*�ก�� 5 ��1�'�PD�� '  &%���.1ก��0ก�.�
��
�#���  &%��4����(���#�$��0ก�.��%��&%����
�
 ��.1��0ก�3��#Cก�O1�ก��ก���$���������� #�$���������1����5��7���5���
��ก�(-���1��� �����
�����417���+��#�$0P�5)��71��������ก�!+�#�$�����&%��17���50�/'���#ก*�� 6(ก������7N(&1ก �7N(
���ก ��.1�7N(�.��  �*%�ก�5�7N(1��
��('�+�� �.2  #�$ก����*�7N(%�
(� ����'��1�����*%�
������$��ก�5
����.�
����0ก 
     (4) �*������1�����������.�1�������(�����ก�5&��%��.1��ก"��ก��������+ 

  6.1.1.3 ��	�'�"�%�0�,!-	�1 ��$ก15�%( 

   1) ��	�%�0�,!-	�1$2ก (����������� 7) ����.+1
����$��/ 219 ��* ��.1��1(�$ 0.31 �1�
�.+�
��
�+����5� 
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 6.1.2 ��	 4	!��ก��� 

  6.1.2.1 ��	 4	!��ก��� (����������� 8) ����.+1
����$��/ 233 ��* ��.1��1(�$ 0.33 �1��.+�
��

�+����5� 

 6.1.3  ��	�4����%"!��,$%&ก!���,  

  6.1.3.1 ��	�4����%"!��,$%&ก!���, (����������� 9)����.+1
����$��/ 2,185 ��* ��.1��1(�$ 
3.15 �1��.+�
��
�+����5� �����.+�
����0*5��� 4�� �4��
�����ก���*��? ��*� %� 6�����(� #�$�4���1����( 

 6.1.4 ��	��%�,�0��  

  6.1.4.1 ��	��%�,�0�� (����������� 10) ����.+1
����$��/ 510 ��* ��.1��1(�$ 0.74 �1��.+�
��
�+�
���5� �.+�
���1������+����5���%/#��*��+�����)������� �%�4!�#��*��+����%��
��������!+� ��*� 1*���กD5
�+�� #�$5*1�+������*�� ������� 

 6.1.5 ��	'(0���� (��8  ��$ก15�%( 

   6.1.5.1  ��	9,!:�'$;�)��� ก��	$;�	��ก<���� (����������� 11) ���&��-���,����
�1ก����,����ก8���(  ����.+1
����$��/ 1,358 ��* ��.1��1(�$ 1.96 �1��.+�
��
�+����5� �.+�
�������+1(0*
�1ก����,����ก8���(  P!��ก�������$6(��'
�������2��75��5���*%�(��&������,�����5��50�/' #�$
5��#�*������,�����5��.�1�6
��  �.+�
�������+����
����)��/$��$6(��'  

  �� �!� ��"  �7���&%����*%��*%���ก��RST�R0#�$��ก"��-���,�������&�&%����50�/' 
#�$��&%�����ก���(
����%-�� ��.1��
�������,��7���6(����7������*%��*%���ก����ก����.�1�����
ก�������$6(��'��ก��� #�$�1��,��*%�ก��1(*���1���(�#�$(���(.� 

   6.1.5.1  ��	'(0������=��	%=� (����������� 12)  ����.+1
����$��/ 48 ��* ��.1��1(�$ 0.07 �1�
�.+�
��
�+����5� 
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	���,��� 6-1 ��	ก���������� 	���%�,�����,   ���: �� ,���,  ?-,��-�%'�4�� 
 

����������� ��	ก���������� 
��(0 ��� 

)�� �� �%" 

  ��	�ก�	�ก��� 65,037 93.75 

        ��	�ก�	�ก������� 57,231 82.51 

1              ���
���� 2,128 3.07 
2              �����0ก�.���* 52,832 76.16 
 3              �����0ก�����  1,684 2.43 
4              �����0ก���(.���� 587 0.85 
        ��	���,�-�'-.��ก���ก�	�      7,587 10.93 

5              ���
����          6,911 9.96 
6              �����0ก�.���* 676 0.97 
        ��	�'�"�%�0�,!-	�1 219 0.31 

7              ������+(����%'�Mก 219 0.31 
 ��	 4	!��ก��� 233 0.33 

8            ���17����ก���   233 0.33 
 ��	�4����%"!��,$%&ก!���, 2,185 3.15 

9             ����7���#�$������0ก����� 2,185 3.15 
 ��	��%�,�0�� 510 0.74 

10              ���#��*��+�� 510 0.74 
 ��	'(0���� (��8 1,406 2.03 

11              ���&��-���,�����1ก����,����ก8���( 1,358 1.96 
12              ����.+�
���5D���D 48 0.07 

��� 69,371 100.00 
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