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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

 บทที่ 2  
สภาพทั่วไปของพื้นที่ 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ที่ตั้ง 

 ต าบลท่าแค ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  (รูปที่ 2-1) 

 อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลเขาพระงาม  อ าเภอเมอืงลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

 ทิศใต้ ติดต่อกับ  ต าบลถนนใหญ่  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลเขาสามยอดและต าบลเขาพระงาม  อ าเภอเมืองลพบุรี  

     จังหวัดลพบุรี 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลโคกกระเทียม อ าเภอเมอืงลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

 ต าบลท่าแค  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  11,085 ไร่ หรือประมาณ 17.736 ตารางกิโลเมตร 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้านดังนี้  

 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแขม หมู่ที่ 6 บ้านท่าแค 

 หมู่ที่ 2 บ้านหนองแขม หมู่ที่ 7 บ้านป่ากล้วย  

 หมู่ที่ 3 บ้านท่าแค หมู่ที่ 8 บ้านป่ากล้วย 

 หมู่ที่ 4 บ้านท่าแค หมู่ที่ 9 บ้านดอนดู่ 

 หมู่ที่ 5 บ้านท่าแค หมู่ที่ 10 บ้านเสาธง 

2.2 สภาพภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบ  โดยพื้นที่มีความลาดเทเล็กน้อยจาก
ทิศเหนือไปทางทิศใต้ มีระบบคูคลองส่งน้ าชลประทานของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาโคก
กระเทียม ครอบคลุมบางส่วนของต าบล  ความสูงของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 9-11 เมตร เหนือ
ระดับทะเลปานกลาง 
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2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของต าบลท่าแค อ าเภอเมืองลพบุรี 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 เร่ิมประมาณเดือนตุลาคมถึงมกราคม 
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 าบลท่าแค อ าเภอเมืองลพบุรี 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 

 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกรต าบลท่าแค  อ าเภอเมืองลพบุรี ได้จากการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน(กรมการ
ปกครอง) ผลการส ารวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) แผนพัฒนาการเกษตรต าบล 
(ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลท่าแค) และแผนพัฒนาสามปี (องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแค) เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  ต าบลท่าแค  มีพื้นที่ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 
13,638  คน เป็นชาย 7,821 คนและเป็นหญิง 5,817 คน จ านวนบ้าน 4,316 หลังคาเรือน จ านวน
ประชากรเฉลี่ย 3 คนต่อหลังคาเรือน (รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน กรมการปกครอง ณ 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552) ความหนาแน่น 769.20 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ มีประเพณีการท าบุญตามพระพุทธศาสนาในเดือนต่างๆ ที่สืบสานต่อเนื่องกันมา         
มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันให้ความเคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและ
ผู้น าชุมชน 

2.4.2 การรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 สถาบันเกษตรกร มีการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการในต าบลท่าแค  มีการรวมกลุ่มหลายรูปแบบ ได้แก่ ชมรมแม่บ้านกองพลทหารปืนใหญ่ 
สวนกล้วยไม้เพชรท่าแค กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเทคโนโลยี  

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจของต าบลบ้านท่าแค  ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงาน
ที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

 2.5.1 การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเป็น  
ร้อยละ 60.00 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 20.00 ไร่ต่อครัวเรือนและมี
แรงงานภาคเกษตรเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน อาชีพรองลงมาเป็นการค้าขาย รับจ้าง รับราชการและ
อื่นๆ การถือครองที่ดิน ส่วนใหญ่มีที ่ดินท ากินเป็นของตนเองและบางส่วนเช่าที่ดินท ากินเพิ่ม  
โดยมีเอกสิทธ์ิที่ดินเป็นโฉนด นส.3ก 
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 2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 

 พืช เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่ ข้าว  
  - ผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2552/53 เฉลี่ย 800 กิโลกรัมต่อไร่ 

- ผลผลิตข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2552/53 เฉลี่ย 650 กิโลกรัมต่อไร่ 

  ปศุสัตว์ จากข้อมูลของปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี (ปี 2552) มีเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อ
เสริมรายได้ในครัวเรือน เช่น เป็ด ไก่พันธ์ุและโคเนื้อ    

2.5.3 ต้นทุนการผลิต 

 ข้าวนาปี ต้นทุนการผลิต 5,000 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 8.00 บาทต่อกิโลกรัม 

 ข้าวนาปรัง  ต้นทุนการผลิต 6,000 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 7.00 บาทต่อกิโลกรัม 

2.5.4 การอุตสาหกรรม 

  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีรายงานว่า พ.ศ. 2552 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท 3 ตั้งอยู่ในต าบลทั้งสิ้น 2 โรง จ าแนกได้ดังนี้ โรงท าเครื่องเรือนจากไม้ 1 แห่ง โรงท าท่อ
คอนกรีตอัดแรง 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 

(2) ประปา มีประปาทุกหมู่บ้าน   

  2) สถานบริการสาธารณะและสถานที่ราชการ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง วัด 4 แห่ง สถานีอนามัยประจ าต าบล 1 แห่งและที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 1 แห่ง เป็นต้น 
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�����*���<� �������)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&�#$�%<ก�$��'%,�)#:�& #���&��N ��,ก�"$+�  ก%!&�#!��
�� 52B 
����(+��%�
#�� 2-5 ����E�?9��E ����)6�
����,��4 607 :�&  *�)��$��%,  5.48  ����)6�
�����"%  
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��*&	ก	�����+��
,�����
 ���)6����#�6��<����E%*�)�ก$���<� ��'*$�'�9� �$�����L�ก�,
�*���+
���*$:���+���ก ��'(%��6�� '%,����8�&���� 
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/		���� 3-1 �$��/��	�ก	��	����%3$������
  /(	���#	�3  �(	%��%$0�����!�   ��&'�����!� 

&
#'�

�����
 

%
01���
 

ก	��	�
1(	 
����3'	$

�!�$�$�45, 

3'	$

�	�

��
% 

���� 

CEC% 

���� 

BS% 

pH ����ก��
&�


(>$.) 
3'	$�)ก

(>$.) 

��$	5

&�


+?�#% 

��$	5

ก��


&�
% 

��	��01
��� 

%
01����  

�
 �#	� �
 �#	� �
 �#	� @# ����� 

1 �*���+ �*���+ �%+ ���ก%�� 0-2 �<� 
���

ก%�� 
5.5-6.5 6.0-7.5 - - >150 - - 

(&���$��

��"����" 
327 2.95 

4 �*���+ �*���+ �%+��ก ���ก%�� 0-2 �<� �<� 5.0-6.0 6.0-7.0 - - >150 - - 
(&���$��

��"����" 
53 0.47 

28 �*���+ �*���+ 
����ก%��-

� 
���ก%�� 0-2 

���

ก%�� 
�<� 6.5-7.0 7.0-8.5 - - >150 - - 

(&���$��

��"����" 
5,955 53.72 

52B �*���+ 
�*���+

��ก�+ 
� �<� 2-5 �<� �<� 6.0-7.0 7.0-8.5 - 35-60 0-50 - - 

%<ก(%)��%��

%��%9ก�$�� 
607 5.48 

U - - - - - - - - - - - - - - #!�#� 3,263 29.44 

W - - - - - - - - - - - - - - '*%&��6�� 880 7.94 

'$ 11,085 100.00 

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



 

���ก���#$
�������"%
&�'(  ��������)��%�"!��  ���*+�%�"!�� 
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3.2  ����	ก
1(	  
 3.2.1 �&�#�
1(	E$�	/� 

:�&��'*%&��6��F���#��� 
 3.2.2 �&�#�
1(	�����	��)1
 

  �)6�
��������"%
&�'( "���&+���<&�����#%��,
�� ���2(��ก���&��6��'%,
"���!���ก��2(กก�,�
��� ��ก��ก��6����� "&��6���)6� "&�"��% ��,�6��'%,�,""��,��*�<&"$����)��
�#$��,2�#�E��ก���!�2�("��2�( 

3.3   ����	ก�F	@$� 
 ��ก�$��<%'3�
������T�:�$��+����ก����	��
����'%,'3�
������T���+�'*&�#������
ก���T�:�$��)��'���)6�
���T����กU*���  �"+&����"%
&�'(  :�&���)6�
���T����กU*��� '%,�"+&�
�)6�
��"���&+�������"% ��<&������)6�
��
*�� ����+� 27 :�& *�)�(���8��$��%, 0.24 ����)6�
��
���"%'%,��ก�$��<%'3�
��ก���#$
�����ก����	��
���� �L 2551  �"+&�   �)6�
�����"%
&�'( :�&��
�)6�
���T���<&�%� 

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

3.4 ��	�ก	��������
 

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

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

�"+&� ���"%
&�'(   ����)6�
��
�6�*� 11,085 :�& ��ก���#$��,2�#�E
�������'�ก��8� 3 ��,��
 2�

��8��)6�
����,��
�ก���ก����<���8�����"*���� 2�����)6�
�� 6,942 :�& *�)��$��%, 62.62 ����)6�
��

���"% �&+��*5&��8��)6�
������� 6,175 :�& *�)��$��%, 55.71 ���%���()� �)6�
����,��
#!�#�'%,

����ก&���$�� ����)6�
�� 3,263 :�& *�)��$��%, 29.44����)6�
��
�6�*� �&+��)6�
����,��
'*%&��6������<&

������"�!
$�� ����)6�
�� 880 :�& *�)��$��%, 7.94 ����)6�
�����"% �&+��*5&��8��&���ก9"�6��'%,

(%��#%��,
�� �$��%, 4.98 '%,�$��%, 1.95 ���%���" ��!�:$����<�
�� 3-2 

 

 

 



 

�����ก�����	��
�������1  
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/		���� 3-2 ��	�ก	��������
/	$��%��

��%��ก	��������


1. �01
���%กG/ก$ 

�� 

����
�����,�%�6���%� 

:�$�)��$�3�� 

:�$3%3�� 

�)#:�&3�� 

2. �01
����!$�
�������ก#���	� 

*�<&"$�� 

��� 

����
����#ก��'%,���"���&��N

2������!���*ก��� 

3. �01
����&�#�
1(	 

�&���ก9"�6�� 

(%��#%��,
�� 

"&��6����:�&�� 

'$
 

 

 �)6�
��#!�#�'%,
����ก&���$��

29
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4���� 3-2 ����#'
ก	�����+��
,�����
/(	���#	�3 

��	�ก	��������
/	$��%��/#	�H �
��  !��
���/(	���#	�3 �(	%��%$0��  ��&'�����!�

��%��ก	��������
 %
01����

 
@# 

6,942 
6,175 

368 

280 

101 

18 

3,263 
3,036 

121 

����
����#ก��'%,���"���&��N 71 

35 

880 
552 

216 

112 

'$ 11,085 

�)6�
���ก���ก���
62.62%

�)6�
��#!�#�'%,
����ก&���$��

29.44%

 �)6�
��'*%&��6��
7.94%

ก	�����+��
,�����
���/(	���#	�3

ก����	��
���� 

 

/#	�H �
��  !��
���/(	���#	�3 �(	%��%$0��  ��&'�����!� 

%
01���� 

����� 

62.62 
55.71 

3.32 

2.52 

0.91 

0.16 

29.44 
27.39 

1.09 

0.64 

0.32 

7.94 
4.98 

1.95 

1.01 

100.00 





�����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��$�&�� +,�%�3�ก��!����,Nก� ���ก '��#����ก�"��� �ก��
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���ก��$%&
�������*,
"�+�   ���� ��2 �,�*���  ���!#�,�*��� 

!����,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 ���,���* 

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

��+)0 

XZ������� 

 

:T�
) 

:T�
)/

��
 

��
�2

�)
D� 

D�
C��


�
�E

D; 

�T�
0 

�
+)

; 

�
:�

 

��+;
�[

T��E
�-0;

CD2
)1 

�,-�
��� 

(N	
+) 

	T�
0E

� 

�:2

*E
	����         6,942 

           

62.62  

1 S1 N N N N N N N 327  2.95 

4 S1 N N N N N N N 53  0.47 

28 N S1 S1 S1 S1 S2s S2s S2z 5,955  53.72 

52B N S3rk S3rk S3rk S3rk S3r S3r S2rk 607  5.48 

��+)0�,-����

��_��2E_�         4,143  
           

37.38  

U - - - - - - - - 3,263  29.44 

W - - - - - - - - 880  7.94 
	) 11,085 100 
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���ก��$%&
�������*,
"�+�   ���� ��2 �,�*���  ���!#�,�*��� 

����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��#���!������ �
�����4� (S1) � �
����+�",������
ก��$%&���'�%�(
���� 
���*,
"�+�   ���� ��2 �  ���!#�,�*��� 

ก�	S*T
	�/0*�1������ 
��+)0������ 

�:2�-��e� �:2*E
	���� 

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

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

ก�	S*T
	�/0*�1������ 
��+)0������ 

�:2�-��e� �:2*E
	���� 

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

2�	�;���  4-4   %�3��#���!������,Vก�& � (S3) � �
����+�",������
ก��$%&���'�%�(
����  
���*,
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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
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน    สภาพดินที่ใช้ท าการเกษตรในปัจจุบันส่วนใหญ่
เปน็ดินด าและดินเหนียว    หากสภาพดินเสื่อมโทรมเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการแก้ไขปัญหา
ด้วยการใส่ปุ๋ยชีวภาพ  ใช้ปุ๋ยพืชสดเช่น  โสน  ถั่วต่างๆและใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก   ในด้านแหล่งน้ าที่
ใช้ในการท าการเกษตรเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้น้ าจากโครงการชลประทานเป็นหลักโดยใน
บางพื้นที่จะใช้น้ าฝน   เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ าในพื้นที่การเกษตรเกษตรกรตัวอย่าง
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ  71.43  ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดประสบปัญหาโดยส่วนใหญ่จะประสบ
ปัญหาทุกปี    ส่วนปัญหาน้ าท่วมมีเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดร้อยละ  64.29  ของเกษตรกรตัวอย่าง
ทั้งหมดไม่ประสบปัญหา    ในด้านความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูกอยู่เดิมเป็นพืช
อุตสาหกรรมเช่น  อ้อยโรงงาน  มันส าปะหลัง  ยางพารา   ยูคาลิปตัส  ไม้ผลหรือสบู่ด า    เกษตรกร
ตัวอย่างทั้งหมดไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือร้อยละ  100.00  ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดโดยให้
เหตุผลว่าที่ดินไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้   มีตลาดรองรับและมีโรงงานรับซื้อ   ในด้านความสนใจ
ต่อพืชชนิดใหม่หรือพันธ์ุใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 42.86  ไม่แน่ใจและมี
ความสนใจในการท าเกษตรอินทรีย์แบบใช้สารเคมีระดับปลอดภัยและปัจจุบันการท าเกษตร
อินทรีย์ในต าบลยังไม่แพร่หลายมากนัก    นอกจากนี้เกษตรกรตัวอย่างเกือบทั้งหมดยังมีความสนใจ
ในการท าการเกษตรแบบพอเพียง  เกี่ยวกับการรวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตทางการเกษตรมี
เกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ  85.71  ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดไม่มีการรวมกลุ่มกัน
ผลิตหรือขายผลผลิตซึ่งท าให้ไม่มีอ านาจในการต่อรองราคาสินค้า     ส าหรับแนวทางในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดที่ทราบแนวทางในการเพิ่มผลผลิตโดยส่วนใหญ่
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จะใช้วิธีการเข้ารับการฝึกอบรมหรือหาความรู้เพิ่ม  ปลูกพืชปุ๋ยสดเช่น  พืชตระกูลถั่ว  โสนอัฟริกัน  
ปอเทืองแล้วไถกลบ   ลงทุนสร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเช่น  ขุดสระ  ขุดบ่อและปลูกพืช
หมุนเวียน   ในด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้ามีเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 71.43  ของ
เกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดไม่เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า   

 ในด้านการได้รับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน  พบว่าเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดเคยได้รับ
บริการจากกรมพัฒนาที่ดินโดยประเภทบริการที่ได้รับได้แก่  สารเร่ง(พด.ต่างๆ) ไถกลบตอซัง  
ปุ๋ยหมักและตรวจสอบสภาพดิน    เกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดต้องการความช่วยเหลือด้านการพัฒนา
แหล่งน้ าโดยเฉพาะขุดลอกแหล่งน้ า   วางท่อหรือคลองหรือระบบส่งน้ าและบ่อ สระในไร่นา   ใน
ด้านความยินดีที่จะปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่การเกษตรบางส่วนเกษตรกร
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่แน่ใจที่จะท าตามหรือร้อยละ 42.86  ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด   เกษตรกร
ตัวอย่างทั้งหมดเคยรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดินของกรมพัฒนาที่ดินและทั้งหมด
เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์โดยได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน   หมอดินอาสาและ
เจ้าหน้าที่เกษตรต าบลหรืออ าเภอ    ส าหรับผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินที่ใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดิน
ที่เกษตรกรตัวอย่างต้องการมากที่สุดได้แก่  สารเร่งพด.2  ใช้ผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ   สารเร่งพด.7 
ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช  สารเร่งพด.3 ใช้ผลิตเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชและสารเร่งพด.6 
ใช้หมักเศษอาหารหรือทิ้งหรือดับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์และบ าบัดน้ าเสีย        ดังตารางที่ 5-1 

ตารางท่ี 5-1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพัฒนาท่ีดิน  ต าบลท่าแค   อ าเภอเมืองลพบุรี 

 
                       จังหวัดลพบุรี 

 รายการ ร้อยละ 

 พืชหลักท่ีเกษตรกรปลูก 
  ข้าว 100.00 

 เขตชลประทาน 78.57 
 นอกเขตชลประทาน 21.43 

 สภาพดินท่ีเกษตรกรปลูกพืชหลัก 
           ดินไม่มีปัญหา 
  ดินด า 71.43 

 ดินเหนียว 57.14 

 วิธีแก้ไขดินเสื่อมโทรมของเกษตรกร 
           ใส่วสัดุปรับปรุงบ ารุงดิน 
  ใส่ปุ๋ยชีวภาพ 71.43 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ใช้ปุ๋ยพืชสด เช่น โสน ถั่วต่างๆ 50.00 

 ใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก 42.86 

         ใช้วิธีทางพืช 
  ไม่เผาเศษ/ซากพืช 42.86 

          วิธีการอื่นๆ 
  ไถพรวนหลายครั้ง 28.57 

 แหล่งน้ าท่ีเกษตรกรใช้ในการท าการเกษตร 
           แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  น้ าฝน 57.14 

 ห้วย คลอง 14.29 

           แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
  น้ าจากโครงการชลประทาน 71.43 

 บ่อบาดาล บ่อ สระ  เหมือง/ฝาย/ฝายน้ าล้น 14.29 
 พ้ืนท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ าท่ีท าให้พืชท่ีปลูก

เสียหาย 
 ไม่มี 28.57 

 มี 71.43 

 ช่วงระยะเวลาท่ีเกิดปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ า 
 ทุกปี 40.00 

1-2 ปีต่อครั้ง 20.00 

3-5 ปีต่อครั้ง 20.00 

เกินกว่า 10 ปีต่อครั้ง 20.00 

 พ้ืนท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาน้ าท่วมท่ีท าให้พืชท่ีปลูกเสียหาย 
 ไม่มี 64.29 

 มี 35.71 

 ช่วงระยะเวลาการเกิดปัญหาน้ าท่วมพ้ืนท่ีท าการเกษตร 
 1-2 ปีต่อครั้ง 40.00 

เกินกว่า 10 ปีต่อครั้ง 60.00 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 เกษตรกรต้องการเปลี่ยนจากพืชท่ีปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม 
 ไม่ต้องการ 100.00 

 เกษตรกรไม่ต้องการเปลี่ยนชนิดพืชท่ีปลูกเพราะพืชเดิม 
  ท่ีดินไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ 64.29 

 มีตลาดรองรับ/เป็นท่ีต้องการของตลาด 50.00 

 มีโรงงานรับซื้อ 21.43 

 ราคาผลผลิตด ี 14.29 

 ได้รับผลผลิตเร็ว 14.29 

 เป็นพืชท่ีให้ผลผลิตนานหลายปี 14.29 
 ความสนใจของเกษตรกร เม่ือมีผู้มาแนะน าส่งเสริมพืชชนิดใหม่หรือพันธุ์ใหม่หรือ

เทคโนโลยีใหม่ 
 ไม่สนใจ 14.29 

 สนใจ 42.86 
 ไม่แน่ใจ 42.86 

 แนวทางของเกษตรกรในการเพ่ิมผลผลิตพืช 
 ทราบ 100.00 

 เข้ารับการฝึกอบรม/หาความรู้เพ่ิม 85.71 

 ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกูลถั่ว โสนอัฟริกัน ปอเทือง แล้วไถกลบ 71.43 

 ปลูกพืชหมุนเวียน 28.57 

 ลงทุนสร้างแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เช่น ขุดสระ ขุดบ่อ 28.57 

 ความสนใจของเกษตรกรในการท าการเกษตรอินทรีย์ 
 สนใจ 100.00 

 ชนิดของเกษตรอินทรีย์ท่ีเกษตรกรสนใจ 
 ไม่ใช้สารเคมี 28.57 

 ใช้สารเคมีระดับปลอดภัย 71.43 

 การท าการเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน/ต าบล 
 ไม่มี 85.71 

 มี 14.29 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ความสนใจของเกษตรกรท่ีจะท าการเกษตรแบบพอเพียง 
  สนใจ 85.71 

 ไม่แน่ใจ 14.29 

 การรวมกลุ่มกันผลิตหรือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้าน 
 ไม่มี 85.71 

 มี 14.29 

 เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้ 
  ไม่เลี้ยง 71.43 

  เลี้ยง 28.57 

 ชนิดของสัตว์ท่ีเลี้ยง 
 โคเนื้อ 50.00 

สัตว์ปีก 50.00 

 บริการจากกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรในหมู่บ้าน/ต าบล เคยได้รับ 
 มี 100.00 

 ชนิดของบริการท่ีได้รับจากกรมพัฒนาท่ีดิน 
  ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ) 100.00 

 ไถกลบตอซัง 85.71 

 ปุ๋ยหมัก 71.43 

 ตรวจสอบสภาพดิน 71.43 

 เมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด 42.86 

 ค าแนะน าวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน 42.86 

 เข้ารับการฝึกอบรม/ดูงาน 42.86 

 หญ้าแฝก 42.86 
 การพัฒนาแหล่งน้ าในหมู่บ้าน เกษตรกรคิดว่ากรมพัฒนาท่ีดินควรสนับสนุน/

ช่วยเหลือ 
 สนับสนุน/ช่วยเหลือ 100.00 

 ประเภทแหล่งน้ าท่ีเกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาท่ีดินช่วยเหลือ ได้แก่ 
  ขุดลอกแหล่งน้ า  57.14 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 วางท่อ/คลอง/ระบบส่งน้ า 42.86 

บ่อ สระในไร่นา 28.57 

 ท าฝายกั้นน้ า  21.43 

 ความเต็มใจของเกษตรกรท่ีจะปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันรักษาหน้าดินและอนุรักษ์น้ า
ในพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

  ไม่แน่ใจ 42.86 

 ยินด ี 21.43 

 ไม่ยินด ี 35.71 

 เหตุผลท่ีเกษตรกรไม่ยินดีปลูกหญ้าแฝก 
 พ้ืนท่ีราบไม่ลาดชันจึงไม่มีปัญหาดินถูกชะล้างพังทลาย 100.00 

ไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดิน 40.00 

 เกษตรกรเคยรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  เคย 100.00 

เกษตรกรท่ีทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินเคยทดลองใช้ 100.00 

 บุคคล/สื่อท่ีแนะน าให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 100.00 

 หมอดินหมู่บ้าน/ต าบล 78.57 

 เจ้าหน้าท่ีเกษตรอ าเภอ/ต าบล และ/หรือเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานอื่น 42.86 

 ชนิดผลิตภัณฑ์บ ารุงดินของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรต้องการใช้ 
  สารเร่ง พด.2 ใช้ท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 100.00 

 สารเร่ง พด.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช 57.14 

 สารเร่ง พด.3 ใช้ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช 50.00 

 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 42.86 

 สารเร่ง พด.1 ใช้ท าปุ๋ยหมัก 42.86 
 สารเร่ง พด.6 ใช้หมักเศษอาหารเหลือท้ิง/ดับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์และบ าบัดน้ าเสีย 42.86 

ท่ีมา : จากการส ารวจ , 2552 
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5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร  

 5.2.1 ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการครองชีพ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง  พบว่าเกษตรกรในต าบลประสบปัญหาที่
ส าคัญสองประการได้แก่   ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและด้านการครองชีพ  ซึ่ง
ปัญหาด้านการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาหรือร้อยละ 85.71 ของเกษตรกร
ตัวอย่างทั้งหมดโดยปัญหาที่ส าคัญที่เกษตรกรตัวอย่างประสบเป็นอันดับหนึ่งได้แก่   ราคาผลผลิต
ตกต่ า   พ่อค้าเอาเปรียบ  ต้นทุนการผลิตสูงและปัจจัยการผลิตราคาสูงซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันคิดเป็น
ร้อยละ 83.33  ของจ านวนเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่   ศัตรูพืชรบกวน  วัชพืชมาก
และปริมาณผลผลิตต่ าคิดเป็นร้อยละ 66.67   50.00  และ 33.33 ตามล าดับ   ที่เหลือเป็นปัญหาอื่นๆ 
ที่แตกต่างกันไป   ดังกราฟที่ 5-1 

 
กราฟท่ี 5-1 ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร 

  ส่วนปัญหาด้านการครองชีพและด้านอื่นๆ มี เกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาหรือร้อยละ 71.43 ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดโดยปัญหาที่ส าคัญที่เกษตรกรตัวอย่าง
ประสบเป็นอันดับหนึ่งได้  โรคระบาด   มีหนี้สินและค่าครองชีพสูงซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ  
60.00  ของเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบปัญหาด้านการครองชีพและด้านอื่นๆ  รองลงมาได้แก่   ไม่มี
อาชีพเสริม   รายได้น้อยกว่ารายจ่ายและว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวคิดเป็นร้อยละ  40.00  40.00  
และ 20.00    ดังกราฟที่ 5-2 
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กราฟท่ี 5-2 ปัญหาด้านการครองชีพและด้านอื่นๆ 

 5.2.2 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากทางราชการ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง  พบว่ามีเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดที่ต้องการ
ความช่วยเหลือจากทางราชการ    ซึ่งความต้องการความช่วยเหลือที่เกษตรกรตัวอย่างต้องการเป็น
อันดับหนึ่งได้แก่  ประกันราคาผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 100.00  ของเกษตรกรตัวอย่างที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ  รองลงมาได้แก่  ปลดลดหนี้ให้เกษตรกร  จัดหาปัจจัยการผลิตเช่น ปุ๋ย ยา ในราคา
ยุติธรรมและส่งเสริมและแนะน าเกี่ยวกับการปรับปรุงบ ารุงดินคิดเป็นร้อยละ 85.71  71.43 และ 
64.29   ที่เหลือเป็นความต้องการที่แตกต่างกันไป    ดังกราฟที่ 5-3 

 

กราฟท่ี 5-3   ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากราชการ 
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5.3 ศักยภาพของพ้ืนที่ 

 ศักยภาพของพ้ืนที่ ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพให้พื้นที่ของต าบลที่เป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อนรวมทั้งปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและข้อจ 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 บริเวณพื้นที่ลุ่มเหมาะแก่การท านา 
พื้นที่ดอนเหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ 

 มีทรัพยากรน้ าที่ได้จากแหล่งน้ าธรรมชาติและล าน้ าสาขา ประกอบกับน้ าชลประทานของ
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาโคกกระเทียม 

 สภาพพื้นที่และภูมิอากาศเอื้อให้สามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 

จุดอ่อน 

 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ า มักประสบปัญหาอุทกภัย จากน้ าหลากหรือน้ าในแม่น้ าลพบุรีล้น
ตลิ่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีพายุพัดผ่าน ท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

 เกษตรกรบางส่วนได้ใช้ทรัพยากรดินและน้ า โดยขาดความตระหนักต่อการบริหารจัดการ
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและย่ังยืน ตัวอย่างเช่น การท านาปลูกข้าวตลอดทั้งปี โดย
มิได้พักดินหรือฟื้นฟูและปรับปรุงบ ารุงดิน 

 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในส่วนของปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชและวัชพืช ในปริมาณมาก 
บางส่วนได้ตกค้างและสะสมอยู่ในดิน ตลอดจนการปนเปื้อนในแหล่งน้ า เป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้ า
และสัตว์น้ า 

 พื้นที่ของต าบลไม่มีทรัพยากรป่าไม้ โดยไม่มีพื้นที่ที่มีสภาพปัจจุบันเป็นป่าไม้และไม่มีพื้นที่ป่า
ไม้ตามกฎหมาย รวมถึงป่าชุมชน อันจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของพ้ืนที่ 
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โอกาส 

 รัฐบาลได้ก าหนดเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับประชาชนมีความต้องการ
บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษมากขึ้น ท าให้เกษตรกรได้ลดปริมาณการใช้สารเคมีลงและหัน
มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมากขึ้น 

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

 รัฐบาลมีนโยบายการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ที่ดินทิ้งร้างและที่ดินว่างเปล่า เพื่อให้ใช้
ทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

อุปสรรค 

 สภาพอากาศปัจจุบันมีความแปรปรวนจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ท าให้เกิดปัญหาอุกทก
ภัยและภัยแล้งบ่อยครั้งขึ้น 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 

 มีเส้นทางรถไฟผ่าน ท าให้การขนส่งผลผลิตทางเกษตรในปริมาณมาก มีความสะดวกและ
ต้นทุนต่ า 

โอกาส 

 รัฐบาลมีนโยบายก าหนดให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ท า
ให้หน่วยงานของรัฐต้องดูแลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเกษตรให้สมบูรณ์ทั่วถึง 
โดยเฉพาะในพื้นที่ของต าบลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งผลิตข้าวที่ส าคัญ 
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 พื้นที่ของต าบลตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครและเป็นพื้นที่เกษตรกรรมช้ันดี ท าให้มีโอกาส
ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ตลาดกลาง
และการคมนาคมขนส่ง มากกว่าพื้นที่อื่น 

อุปสรรค 

 เนื่องจากประเทศไทย เป็นประเทศก าลังพัฒนา การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานให้
สมบูรณ์ทั่วถึง จ าเป็นต้องใช้เวลาและมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

 การบริหารประเทศ ภาคการเมืองขาดเสถีรภาพ ท าให้การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบ 

ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง 

 ตามข้อมูลเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.1) ประชากรในต าบลท่าแค   มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
23,000 บาทต่อปีต่อคนร้อยละ 70.00 ของประชากรทั้งหมด 

 มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแค เพื่อประกอบอาชีพเสริมและ
เพิ่มรายได้ เช่น  ชมรมแม่บ้านกองพลทหารปืนใหญ่   สวนกล้วยไม้เพชรท่าเคและกลุ่มผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพเทคโนโลยี 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน    เกษตรกรที่ส ารวจส่วนใหญ่จึงไม่ต้องการ
เปลี่ยนชนิดพืชเดิมเป็นพืชอุตสาหกรรมเพราะเห็นว่าที่ดินไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้  พืชเดิมที่ปลูก
มีตลาดรองรับและมีโรงงานรับซื้อ 

 เกษตรกรที่ส ารวจส่วนใหญ่สนใจรับเทคโนโลยีใหม่และทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ได้แก่   เข้ารับการฝึกอบรมหรือหาความรู้เพิ่ม   ปลูกพืชปุ๋ยสดเช่น  พืชตระกูลถั่ว  โสนอัฟริกัน  
ปอเทืองแล้วไถกลบและลงทุนสร้างแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรเช่น  ขุดสระ  ขุดบ่อ 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตร  โดยอาศัยน้ าจากโครงการชลประทานและน้ าฝน 

จุดอ่อน 

 ขาดอ านาจต่อรองในการจ าหน่ายผลผลิตเพราะการรวมกลุ่มอาชีพยังมีน้อยและบางกลุ่มยังไม่
เข้มแข็ง ท าให้ถูกผู้รับซื้อเอาเปรียบ โดยกดราคาผลผลิตให้ต่ า 

 การเร่งจ าหน่ายผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวทันที   ท าให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตต่ า 

 เกษตรกรร้อยละ 71.43  ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดไม่นิยมเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า 
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 เกษตรกรขาดความรู้ในด้านการจัดการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้เกิดหนี้สินนอก
ระบบและในระบบ 

โอกาส 

 เกษตรกรที่ส ารวจส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียงและสนใจที่จะท า
เกษตรอินทรีย์ต้องการท าแบบใช้สารเคมีระดับปลอดภัย       

 นโยบายรัฐบาลเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 

 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลมีแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยสร้าง
ความหลากหลายในรูปแบบการบริหารจัดการการผลิตและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 

อุปสรรค 

 ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงไม่มีแหล่งทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า 

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

 ราคาผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะข้าว  ขึ้นอยู่กับตลาดโลกและตลาดภูมิภาค การแก้ไขปัญหา
ราคาผลผลิตตกต่ าจึงท าได้ล าบาก 

 ภัยธรรมชาติ  เช่น  ฝนแล้ง   ศัตรูพืชรบกวนและวัชพืชมาก   ท าให้ปริมาณผลผลิตที่ได้รับลดลง 

ด้านสังคม 

จุดแข็ง 

 ผู้น าชุมชนมีการบูรณาการร่วมกันพัฒนาต าบล เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาให้มีความเจริญยิ่งขึ้น 

 มีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มต่างๆ ในต าบลให้มีความเข้มแข็ง 

 มีการส่งเสริมด้านกีฬาระหว่างหมู่บ้านและกีฬาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างใน
การออกก าลังกาย เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงและเพื่อต้านยาเสพติด 

 ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น โดยจัดงานประเพณีต่างๆ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น   
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จุดอ่อน 

 ประชากรรวมทั้งเกษตรกรยากจนรายได้น้อยกว่ารายจ่ายเพราะขาดวินัยในการใช้จ่าย ค่าครอง
ชีพสูงท าให้มีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 

  ประชากรส่วนใหญ่มีปัญหาไม่มีอาชีพเสริมและว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

 ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ ท าให้มีความคิดในการแข่งขันเพื่อประกอบอาชีพ
น้อยขาดความคิดริเร่ิมไม่กล้าลงทุน 

 มีปัญหาเร่ืองยาเสพติดและอาชญากรรม ท าให้ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โอกาส 

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนภาคประชาชน 

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม
และการทุจริตคอรัปช่ัน 

 นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น เน้นเสริมสร้างสุขภาพประชาชนให้เข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันโรคลด
จ านวนผู้ป่วย สร้างสวนสาธารณะและสนามกีฬา 

 มีโครงการด้านสังคมสงเคราะห์ขยายฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้โอกาส 
รวมทั้งผู้ประสบภัยให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มสัดส่วนงบประมาณ 

อุปสรรค 

 การแปรเปลี่ยนความเจริญจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนา
การศึกษา ซึ่งเน้นภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม ท าให้สภาพสังคมเปลี่ยนไปและมี
ปัญหาอื่นๆ  ตามมา  เช่น  ปัญหาการว่างงานและปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติด   เป็นต้น 

 การกระจายอ านาจของส่วนภูมิภาคให้ท้องถิ่นยังไม่เต็มรูปแบบเนื่องจากท้องถิ่นยังไม่มีความ
พร้อมและศักยภาพการรองรับก าลังเร่ิมต้น 

 ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการตามแผน 

 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 

 พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรโดยสร้างความหลากหลายในรูปแบบการบริหาร
จัดการและผลิตภัณฑ์ 

 จัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจ าหน่ายแก่เกษตรกรและ/หรือกลุ่มเกษตรกรในราคายุติธรรม
และส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยและรวมกลุ่มกันจ าหน่ายโดยมีคณะกรรมการ บริหาร
กองทุนเป็นผู้จัดการ 

 ส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงการรวมกลุ่ม เพื่อมีอ านาจในการต่อรองราคา และให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ า 

 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์ด้านสังคม 

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

 ส่งเสริมให้ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการและการรวมกลุ่มของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ
ให้เข้มแข็ง 

 ให้ความรู้แก่ชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด แก้ไข รณรงค์การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันดูแลและสมาชิกในครอบครัวช่วยกันดูแล 

 มีการสร้างงานในช่วงเวลานอกฤดูกาลเกษตร  เพื่อลดการอพยพแรงงานออกนอกพื้นที่ 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนับสนุนงบประมาณ
ด้านการศึกษาการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและพัฒนาคุณภาพประชากรให้ได้รับโอกาสและความรู้เท่า
เทียมกันเพื่อเสริมสร้างปัญญาน าสู้การมีส่วนร่วม   
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บทที่ 6 
เขตการใช้ที่ดิน 

6.1 การก าหนดเขตการใช้ท่ีดิน 

 การก าหนดเขตการใช้ที่ดิน เป็นผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่าไม้ สภาพพื้นที่ และลักษณะภูมิอากาศ รวมทั้งลักษณะการใช้ที่ดิน 
ตลอดจนปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ร่วมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และกฎหมายที่
เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร สามารถน ามาประเมินเพื่อก าหนดเป็นเขตการใช้ที่ดิน ต าบลท่าแค  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี เพื่อให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 ต าบลท่าแค  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  มีเนื้อทีท่ั้งหมดประมาณ  11,085 ไร่  สามารถก าหนด
เขตการใช้ที่ดินได้ 4 เขตหลัก ได้แก่  เขตเกษตรกรรม เขตอุตสาหกรรม เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และ
เขตแหล่งน้ า  ดังตารางที่ 6-1 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 6.1.1 เขตเกษตรกรรม 

 มีเนื้อที่ประมาณ  6,912 ไร่ หรือร้อยละ 62.35 ของพื้นที่ทั้งต าบล เขตเกษตรกรรมนี้เป็นพื้นที่
ท าการเกษตรที่อยู่นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย  การท าเกษตรกรรมในพื้นที่ต าบลท่าแค ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่นาข้าว โดยมีทั้งพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน และเกษตรกรรมที่ใช้น้ าฝน ความเหมาะสม
ของดิน และปัญหาการใช้ที่ดินก็แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้การวางแผนพัฒนาการเกษตร
ประสบผลส าเร็จ และสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น จึงได้จัดแบ่งพื้นที่เขตการเกษตรเป็น 4 เขต 
คือ เขตเกษตรพัฒนา เขตเกษตรก้าวหน้า เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร และเขตเพาะเลี้ยงสัตว์ โดยมี
รายละเอียด และข้อเสนอแนะดังนี้ 

 6.1.1.1 เขตเกษตรพัฒนา 

    มีเนื้อที่ประมาณ 623 ไร่ หรือร้อยละ 5.62 ของพื้นที่ทั้งต าบล  เขตเกษตรพัฒนา 
เป็นเขตเกษตรกรรมที่อยู่ในเขตโครงการชลประทาน หรือใช้น้ าชลประทานเพื่อการเพาะปลูก จากสภาพ
การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน สามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดินออกเป็น 2 เขต โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1) เขตท านา1 (หน่วยแผนท่ี 1) 

     มีเนื้อที่ประมาณ 53 ไร่ หรือร้อยละ 0.48 ของพื้นที่ทั้งต าบล เป็นเขตพื้นที่ท า
นาในเขตชลประทาน ดินมีศักยภาพเหมาะสมสูงส าหรับการปลูกข้าว ลักษณะดินเป็นดินเหนียวลึกมาก
(ลึกมากกว่า  1.5 เมตร)  มีการระบายน้ าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  สภาพพื้นที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ  
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     ข้อเสนอแนะ 
     ( 1) ควรเน้นการปลูกข้าวพันธุ์ดี 
     ( 2) จัดระบบการปลูกพืชตามให้เหมาะสมกับปริมาณน้ าที่มี ควรปลูกพืชฤดู
แล้งที่ใช้น้ าน้อยทดแทนข้าวนาปรังในปีที่ขาดแคลนน้ า 
     ( 3) ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เช่น การ
ไถกลบตอซังหลังการเก็บเกี่ยว การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ า พด.2 
     ( 4) ควรเลือกท าการเกษตร ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์หรือผลิตพืชปลอด
สารพิษเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้สูงขึ้นและลดต้นทุนการผลิต 

 2) เขตท านา2 (หน่วยแผนท่ี 2) 
   มีเนื้อที่ประมาณ 511 ไร่ หรือร้อยละ 4.61 ของพื้นที่ทั้งต าบล เป็นเขตพื้นที่ท านาใน
เขตชลประทาน ดินมีศักยภาพเหมาะสมปานกลางส าหรับการปลูกข้าว เป็นบริเวณพื้นที่ดอนที่เกษตรกร
ท าการปรับสภาพพื้นที่เพื่อปลูกข้าว โดยการปรับหน้าดินและท าคันดินเพื่อขังน้ า ลักษณะดินส่วนใหญ่
เป็นพวกดินเหนียวสีด า เป็นดินลึกมาก (ลึกมากกว่า  1.5 เมตร) การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง  สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ  

     ข้อเสนอแนะ 

     ( 1) การใช้ที่ดินเพื่อปลูกข้าว ควรเพาะปลูกข้าวนาปี เลือกปลูกข้าวพันธุ์ดี ที่มี
อายุการเก็บเกี่ยวปานกลาง วิธีการเพาะปลูกควรเลือกระบบนาหว่าน โดยจัดเวลาเพาะปลูกให้เหมาะสม
กับอายุการเก็บเกี่ยวของข้าว 

(2) ปรับรูปแปลงนาให้สม่ าเสมอ  และสร้างคันนาให้สูง เพื่อให้ขังน้ าได้
สม่ าเสมอทั่วทั้งแปลงปลูก 

(3) ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เช่น การ
ไถกลบตอซังหลังการเก็บเกี่ยว การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ า พด.2 

(4) ควรเลือกท าเกษตรอินทรีย์หรือผลิตพืชปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
การเกษตรให้สูงขึ้นและลดต้นทุนการผลิต 

(5) พัฒนาแหล่งน้ าส าหรับเก็บกักน้ าฝน เพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ าในช่วงการ
เพาะปลูก เช่น ขุดบ่อน้ าในไร่นาในบริเวณส่วนที่ต่ าและมีสภาพพื้นที่ราบเรียบ  

(6) ปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อยลง เช่น  อ้อย หรือพืชอ่ืนๆ
ที่ใช้น้ าน้อยกว่า และให้ผลตอบแทนสูงกว่าการท านา 
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   3) เขตปลูกพืชไร่ (หน่วยแผนท่ี 3) 
     มีเนื้อที่ประมาณ  16 ไร่ หรือร้อยละ 0.14 ของพื้นที่ทั้งต าบล  เป็นเขตพื้นที่ปลูก
พืชไร่ในเขตชลประทาน ดินมีศักยภาพเหมาะสมปานกลางถึงสูง ส าหรับการปลูกพืชไร่ทั่วๆไป ลักษณะ
ดินส่วนใหญ่เป็นพวกดินเหนียวสีด า ลึกมาก (ลึกมากกว่า 1.5 เมตร) มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง  สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ  ความลาดชันไม่เกิน 2 
เปอร์เซ็นต ์ 

     ข้อเสนอแนะ 

                    ( 1) เลือกปลูกพืชพันธุ์ดี ที่ให้ผลผลิตสูง รวมทั้งจัดระยะเวลาเพาะปลูกให้
เหมาะสมกับฤดูกาลและอายุการเก็บเกี่ยวของพืช 
     (2) ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เช่น การ
ใช้ปุ๋ยคอก  หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ า พด.2  และการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม
กับชนิดพืชที่ปลูก 
     ( 3) จัดระบบการปลูกพืชให้มีพืชบ ารุงดิน   เช่น  พืชตระกูลถั่ว อยู่ในระบบ
หมุนเวียนกับการปลูกพืชไร่ หรือปลูกเป็นพืชแซมระหว่างแถวของพืชหลัก 
     ( 4) ไถเตรียมดินในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ โดยการไถดินให้ลึกและต่าง
ระดับในแต่ละปี   
      ( 5) เลือกระบบการให้น้ าที่เหมาะสมกับพืช เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้น้ า 
และสามารถเพิ่มผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น 

   4) เขตปลูกไม้ผล (หน่วยแผนท่ี 4) มีเนื้อที่ประมาณ 32 ไร่ หรือร้อยละ 0.29  ของ
พื้นที่ทั้งต าบล เป็นเขตพื้นที่ปลูกไม้ผลในเขตชลประทาน ดินมีศักยภาพเหมาะสมปานกลางถึงสูง ส าหรับ
การปลูกไม้ผลทั่วๆไปลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นพวกดินเหนียวสีด า ลึกมาก (ลึกมากกว่า  1.5 เมตร) มีการ
ระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง  สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ  
ความลาดชันไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต ์ 

     ข้อเสนอแนะ  

     ( 1) ควรเลือกปลูกไม้ผลพันธุ์ดีที่ให้ผลตอบแทนสูง  เพื่อให้การใช้ที่ดินเกิด
ความคุ้มค่ามากที่สุด 
     (2) ควรมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อลดการสูญเสียหน้าดิน และรักษา
ความชื้นไว้ในดิน เช่น การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน ท าแนวร้ัวหญ้าแฝกหรือท าฐาน
หญ้าแฝกเฉพาะหลุมปลูก การใช้วัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน 
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     ( 3) ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ ให้ดินสามารถอุ้มน้ าและดูดซับธาตุอาหาร
ได้มาก ขึ้นและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เช่น การใช้ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับ ปุ๋ย
อินทรีย์น้ า พด.2  และการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก 
      ( 4) เลือกระบบการให้น้ าที่เหมาะสมกับพืช เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้น้ า 
และสามารถเพิ่มผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น 

   4) เขตปลูกไม้ยืนต้น (หน่วยแผนท่ี 5) 

     มีเนื้อที่ประมาณ  11 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของพื้นที่ทั้งต าบล  เป็นเขตพื้นที่ปลูก
ไม้ยืนต้นในเขตชลประทาน  ดินมีศักยภาพเหมาะสมปานกลางถึงสูง ส าหรับการปลูกไม้ยืนต้นทั่วๆไป 
ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นพวกดินเหนียวสีด า เป็นดินลึกมาก (ลึกมากกว่า  1.5 เมตร) มีการระบายน้ าดีถึงดี
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง  สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ  ความลาดชัน
ไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต ์ 
     ข้อเสนอแนะ 
     ( 1) ควรปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดิน และยังช่วย
เพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช 
     ( 2) ควรปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้  ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับการ
ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
     ( 3) ควรเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตน้ี  โดยเลือกปลูกพืช
ที่ให้ผลตอบแทนสูง  หรือใช้วิธีการเกษตรแบบผสมผสาน  

  6.1.1.2 เขตเกษตรก้าวหน้า 

  มีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ หรือร้อยละ 3.61 ของพื้นที่ทั้งต าบล  เป็นเขตพื้นที่เกษตรกรรมนอก
เขตชลประทาน ดินมีศักยภาพเหมาะสม ปานกลางถึงสูงส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจทั่วไป เป็นการท า
การเกษตรโดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก จากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน สามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดิน
ออกเป็น3 เขต โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  1 ) เขตท านา (หน่วยแผนท่ี 6) 

     มีเนื้อที่ประมาณ 293 ไร่ หรือร้อยละ 2.64 ของพื้นที่ทั้งต าบล เป็นเขตพื้นที่ท า
นาโดยใช้น้ าฝนเป็นหลัก  ดินมีศักยภาพเหมาะสมปานกลางส าหรับการปลูกข้าว ลักษณะดินเป็นดิน
เหนียวลึกมาก  (ลึกมากกว่า  1.5 เมตร)  มีการระบายน้ าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปาน
กลาง  สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ  
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   ข้อเสนอแนะ 

     (1) ปลูกข้าวนาปี ควรเลือกปลูกข้าวพันธุ์กลาง โดยจัดระยะเวลาเพาะปลูกให้
เหมาะสมกับช่วงอายุการเก็บเกี่ยวของข้าว 

     2) ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เช่น การใช้
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ า พด. 2  และการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่
เหมาะสม 
     (3) ขุดบ่อน้ าในไร่นา เพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ าในช่วงการเพาะปลูกและใช้
ประโยชน์ส าหรับการเพาะปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยว 
     ( 4)  พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ และควรเร่งรัดพัฒนา ระบบชลประทาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  และเกษตรกรสามารถปลูกพืชครั้งที่สองได้    

   2) เขตปลูกไม้ผล (หน่วยแผนท่ี 7) มีเนื้อที่ประมาณ 32 ไร่ หรือร้อยละ 0.29  ของ
พื้นที่ทั้งต าบล   เป็นเขตพื้นที่ปลูกไม้ผลโดยใช้น้ าฝนเป็นหลัก  ดินมีศักยภาพเหมาะสมปานกลางถึงสูง 
ส าหรับการปลูกไม้ผลทั่วๆไป ทรัพยากรดินที่พบในเขตน้ี เป็น กลุ่มดินเหนียวสีด าลึกมาก (ลึกมากกว่า1.5 
เมตร) มีการระบายน้ าดี ถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง  สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ  
ความลาดชันไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตน้ีคือ การขาดแคลนน้ าในฤดู
เพาะปลูก   

    ข้อเสนอแนะ 

    ( 1)  จ าเป็นต้องพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับการเพาะปลูก  เช่น การขุดบ่อน้ าบาดาล หรือการ
พัฒนาระบบชลประทานเพื่อใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า และเพิ่มศักยภาพใน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
    ( 2) ควรมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อรักษาความชื้นไว้ในดิน เช่น ท าแนวร้ัวหญ้า
แฝกหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะหลุมปลูก การใช้วัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน 
    ( 3) ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ ให้ดินสามารถอุ้มน้ าและดูดซับธาตุอาหารได้มาก
ขึ้นและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เช่น การใช้ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
พด.2  และการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก 
    ( 4) ควรเลือกปลูกพืชที่ทนแล้ง ให้ผลตอบแทนสูง  เพื่อให้การใช้ที่ดินเกิดความ
คุ้มค่ามากที่สุด 

   3) เขตปลูกไม้ยืนต้น (หน่วยแผนท่ี 8) 
     มีเนื้อที่ประมาณ 75 ไร่ หรือร้อยละ 0.68 ของพื้นที่ทั้งต าบล  เป็นเขตพื้นที่ปลูก
ไม้ผลโดยใช้น้ าฝนเป็นหลัก  ดินมีศักยภาพเหมาะสมปานกลางถึงสูง ส าหรับการปลูกไม้ยืนต้นทั่วๆไป 
ทรัพยากรดินที่พบในเขตน้ี ประกอบด้วย กลุ่มดินเหนียวสีด าลึกมาก มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง 



 

เขตการใช้ที่ดินต าบลท่าแค                                                                                                อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  
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ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชันไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์  ปัญหา
การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนี้คือ การขาดแคลนน้ าในฤดูเพาะปลูก   

       ข้อเสนอแนะ  

     ( 1) ควรปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดิน และยังช่วย
เพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช 
     ( 2) ควรปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้  ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับการ
ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
     ( 3) ถ้ามีการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดิน ควรเลือกปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูง 
เพื่อให้การใช้ที่ดินเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 

  6.1.1.3 เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร 

    มีเนื้อที่ ประมาณ  5,576 ไร่ หรือร้อยละ 50.29 ของพื้นที่ทั้งต าบล พื้นที่เขตน้ีถูก
ก าหนดใหเ้ป็นเขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร เน่ืองจากเป็นพื้นที่การเกษตรที่ต้องอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก รวมถึง
ทรัพยากรดินและที่ดินมีความเหมาะสมเล็กน้อยหรือไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจโดยทั่วไป 
เน่ืองจากมีข้อจ ากัดรุนแรง  ซึ่งยากต่อการแก้ไขหรือต้องใช้เงินทุนสูง  จากสภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบัน
สามารถแบ่งเขตการใช้ที่ดิน ออกได้เป็น 3 เขต โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

   1) เขตท านา (หน่วยแผนท่ี 9) 

มีเนื้อที่ประมาณ 5,401 ไร่ หรือร้อยละ 48.71 ของพื้นที่ทั้งต าบล พื้นที่เขตน้ีถูก
ก าหนดให้ เป็นเขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร  เน่ืองจากเป็นเขตพื้นที่ท านาโดยใช้น้ าฝนเป็นหลัก  ดินมี
ศักยภาพเหมาะสมเล็กน้อยถึงไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว เนื่องจากมีข้อจ ากัดรุนแรงที่เสี่ยงต่อการ
ขาดแคลนน้ า ซึ่งส่วนใหญ่เป็น การใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท  หรือท านาในดินดอนที่มีการระบายน้ าดี
ถึงดีปานกลาง สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบจนถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  ความลาดชันไม่เกิน 5 
เปอร์เซ็นต ์ 

    ข้อเสนอแนะ  

    (1) ควรเป็นพื้นที่เป้าหมายในการเร่งรัดพัฒนา และแก้ปัญหาด้านการเกษตร  
    (2) หาแนวทางให้เกษตรกรกรปรับเปลี่ยนค่านิยมในการเพาะปลูก เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ที่ดินเป็นการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการท านา  
     ( 3) ถ้าเกษตรกรยังคงใช้ที่ดินส าหรับท านา จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งรัดพัฒนา
แหล่งน้ า  ทั้งแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน เช่น การขุดบ่อน้ าในไร่นาในบริเวณพื้นที่ส่วนที่ต่ า การ
ขุดบ่อน้ าบาดาล  หรือเร่งรัดพัฒนาระบบการชลประทานเพื่อใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ าและเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ควรเลือกปลูกข้าวพันธุ์ดี ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น 
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โดยจัดระยะเวลาเพาะปลูกให้เหมาะสม  และจ าเป็นต้องปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ และ เพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ให้แก่ดิน เช่น การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ า พด. 2  และการใส่ปุ๋ย
วิทยาศาสตร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
     ( 4) ถ้าเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ที่ดิน ควรเลือกท าการเกษตรแบบเกษตร
ผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

   2) เขตปลูกไม้ผล (หน่วยแผนท่ี 1 0) มีเนื้อที่ประมาณ 22 ไร่ หรือร้อยละ 0.20  ของ
พื้นที่ทั้งต าบล   เป็นเขตพื้นที่ปลูกไม้ผลโดยใช้น้ าฝนเป็นหลัก  ดินมีศักยภาพเหมาะสมเล็กน้อยถึงไม่
เหมาะสมส าหรับการปลูกปลูกไม้ผลทั่วๆไป เน่ืองจากทรัพยากรดินในเขตน้ีเป็นดินต้ืนถึงชั้นหินพื้น พบ
ชั้นหินพื้นหรือชั้นเศษหินต้ืนกว่า 0.5 เมตร เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชที่ปลูกเสี่ยงต่อ
การขาดแคลนน้ า เสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย และเป็นอุปสรรคต่อการท าเขตกรรม  

     ข้อเสนอแนะ 

     (1) ควรเป็นพื้นที่เป้าหมายในการเร่งรัดพัฒนา และแก้ปัญหาด้านการเกษตร  
     ( 2) ควรสนับสนุนการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วควบคู่กับ การอนุรักษ์ดินและน้ าใน
บริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต ์  
     ( 3) การใช้ที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นอย่างมาก 
ซึ่งถ้าหากเกษตรกรยังคงใช้ที่ดินส าหรับปลูกไม้ผล ควรเลือกปลูกบริเวณพื้นที่ที่มีหน้าดินหนามากกว่า 
0.5 เมตร แต่จ าเป็นต้องพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับการเพาะปลูกเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า   และจัดระบบการ
ให้น้ าที่เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เตรียมหลุมปลูกให้กว้างและลึก 
ไม่น้อยกว่า 50x50x50 เซนติเมตร ควรมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อลดการสูญเสียหน้าดิน และรักษา
ความชื้นไว้ในดิน เช่น การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน ท าแนวร้ัวหญ้าแฝกหรือท าฐาน
หญ้าแฝกเฉพาะหลุมปลูก การใช้วัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน   ควรปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพ ให้ดินสามารถอุ้มน้ าและดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้น  และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เช่น 
การใช้ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับ ปุ๋ยอินทรีย์น้ า พด. 2  และการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ใน
อัตราส่วนที่เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก 

   3) เขตปลูกไม้ยืนต้น (หน่วยแผนท่ี 1 1) มีเนื้อที่ประมาณ 153 ไร่ หรือร้อยละ 1.38 
ของพื้นที่ทั้งต าบล   พื้นที่เขตน้ีถูกก าหนดใหเ้ป็นเขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร  เน่ืองจากเป็นเขตพื้นที่ปลูก
ไม้ยืนต้นโดยใช้น้ าฝนเป็นหลัก ดินมีศักยภาพเหมาะสมเล็กน้อยถึงไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกปลูกไม้
ยืนต้น เน่ืองจากปลูกในดินลุ่มที่เป็นดินเหนียวที่มีการระบายน้ าเลว  ท าให้มีข้อจ ากัด เน่ืองจากการแช่ขัง
ของน้ า และบางแห่งปลูกในดินดอนที่เป็นดินต้ืนถึงชั้นมาร์ล ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถ้าหากขาด
การจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม ก็อาจจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช  และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินได้ 
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     ข้อเสนอแนะ   
       ( 1) บริเวณที่ดอนควรเลือกปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เตรียมหลุมปลูกให้กว้างและ
ลึก ไม่น้อยกว่า 50x50x50 เซนติเมตร ควรมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อลดการสูญเสียหน้าดิน และรักษา
ความชื้นไว้ในดิน โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต ์ และพื้นที่ที่มีความลาด
ชันสูง เช่น การปลูกพืชสลับแถวตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ ท าแนวร้ัวหญ้าแฝกหรือท า
ฐานหญ้าแฝกเฉพาะหลุมปลูก การใช้วัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน  ควรปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพ ให้ดินสามารถอุ้มน้ าและดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้น  และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน เช่น 
การใช้ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับ ปุ๋ยอินทรีย์น้ า พด. 2  และการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ใน
อัตราส่วนที่เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก 
     ( 2) บริเวณพื้นที่ลุ่มที่เป็นดินเหนียวที่มีการระบายน้ าเลว  จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหา
การแช่ขังของน้ า โดยการยกร่องหรือขุดคูระบายน้ า และปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ให้โปร่งร่วนซุย 
เพื่อให้ดินมีการระบายน้ าดีขึ้น โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด หรือเศษเหลือของวัสดุทางการเกษตร 
เช่น แกลบ ฟางข้าว เป็นต้น 
     ( 3) ควรเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตน้ี  โดยเลือกปลูกพืช
ที่ให้ผลตอบแทนสูง   หรือใช้ วิธีการเกษตรแบบผสมผสาน โดยการ ปลูกไม้ยืนต้นที่สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเพื่อใช้สอยได้ เช่น สะเดา ขี้เหล็ก กระถิน ก้ามปู ไผ่ ฯลฯ ร่วมกับ พืชไร่ไม้ผล และพืชผัก แต่ต้อง
ก าหนดพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ควบคู่กับการมีระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสม เพื่อให้
การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนี้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 

  6.1.1.4 เขตเพาะเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย 

   1) เขตเลี้ยงสัตว์น้ า (หน่วยแผนท่ี 12) มีเนื้อที่ประมาณ 313 ไร่ หรือร้อยละ 2.83 ของ
พื้นที่ทั้งต าบล  

 6.1.3 เขตอุตสาหกรรม 

  6.1.3.1 เขตอุตสาหกรรม  (หน่วยแผนท่ี 13)  มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของ
พื้นที่ทั้งต าบล   

 6.1.4 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  

  6.1.4.1 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (หน่วยแผนท่ี 14) มีเนื้อที่ประมาณ 3,263 ไร่ หรือร้อย
ละ 29.44 ของพื้นที่ทั้งต าบล เป็นพื้นที่หมู่บ้าน ถนน สถานที่ราชการต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน และสถานี
อนามัย เป็นต้น  
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 6.1.5 เขตแหล่งน้ า  

  6.1.5.1 เขตแหล่งน้ า (หน่วยแผนท่ี 15)  มีเนื้อที่ ประมาณ  880 ไร่ หรือร้อยละ 7.94 ของ
พื้นที่ทั้งต าบล  พื้นที่ของเขตนี้เป็นบริเวณแหล่งน้ าตาม ธรรมชาติ รวมถึงแหล่งน้ าผิวดินที่สร้างขึ้น เช่น 
อ่างเก็บน้ า และบ่อน้ าในไร่นา เป็นต้น   
ตารางท่ี 6-1 เขตการใช้ท่ีดิน ต าบลท่าแค  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

หน่วยแผนท่ี เขตการใช้ท่ีดิน 
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

 เขตเกษตรกรรม 6,912 62.35 

        เขตเกษตรก้าวหน้า 400 3.61 
1              เขตท านา 293 2.64 
2              เขตปลูกไม้ผล 32 0.29 
3              เขตปลูกไม้ยืนต้น 75 0.68 
        เขตเกษตรพัฒนา 623 5.62 

4              เขตท านา1 53 0.48 
5              เขตท านา2 511 4.61 
6              เขตปลูกพืชไร่ 16 0.14 
7              เขตปลูกไม้ผล 32 0.29 
8              เขตปลูกไม้ยืนต้น 11 0.10 
        เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร      5,576 50.29 

9              เขตท านา          5,401 48.71 
10              เขตปลูกไม้ผล 22 0.20 
11              เขตปลูกไม้ยืนต้น 153 1.38 

        เขตเพาะเลี้ยงสัตว์ 313 2.83 
12              เขตเลี้ยงสัตว์น้ า 313 2.83 

 เขตอุตสาหกรรม   30 0.27 
13                เขตอุตสาหกรรม   30 0.27 

 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 3,263 29.44 
14              เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 3,263 29.44 

 เขตแหล่งน้ า 880 7.94 
15              เขตแหล่งน้ า 880 7.94 

รวม 11,085 100.00 



ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1                                                                                                                     กรมพัฒนาที่ดิน 


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

