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ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 

บทที่ 1  
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยได้น าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
โดย ขาดการ จัดการอย่างมีระบบเป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะทรัพยากรดินซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และกิจการบริการอ่ืนๆ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างฟุ่มเฟือย โดยขาดการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสมเป็นเหตุให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้    ซึ่งเป็นการท าลายแหล่งต้นน้ าล าธารโดยตรง
จนก่อให้เกิดความไม่สมดุลตามธรรมชาติ  ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะน้ าท่วม  ภัยแล้งหรือแผ่นดินถล่มและ
ยังส่งผลให้เกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ าอย่างรุนแรงอัน
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อความเป็นอยู่ของประชากรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินจึงได้จัดท าเขตการใช้
ที่ดินระดับต าบลโดยพิจารณาจากข้อมูลสภาพพื้นที่ ความต้องการของชุมชน แนวนโยบายด้านการเกษตร
ของรัฐและท้องถิ่นในระดับต่างๆ น ามาวิเคราะห์ก าหนดเขตการใช้ที่ดินระดับต าบล แล้วน าเสนอ
ผลรายงานประกอบแผนที่ขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 พร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการที่ดิน 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 ก าหนดเขตการใช้ที่ดินทางการเกษตร พร้อมทั้งจัดท าแผนที่และรายงานเพื่อเสนอแนะ
แนวทางการใช้ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในต าบล 

 1.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรระดับต าบล  

1.3 สถานที่ ระยะเวลา และผู้ด าเนินงาน 

 1.3.1 สถานที่ด าเนินงาน พื้นที่ต าบลโคกแสมสาร  อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี  

 1.3.2 ระยะเวลาด าเนิน งาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 

 1.3.3 ผู้ด าเนินงาน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  

 



 

เขตการใช้ที่ดินต าบลโคกแสมสาร  อ าเภอ โคกเจริญ   จังหวัดพลบุร ี
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1.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

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

 1.4.2 ศึกษาวิเคราะห์ด้านนโยบายการใช้ที่ดินทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด 
และระดับท้องถิ่น 

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

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

 1.4.5 ก าหนดเขตการใช้ที่ดินระดับต าบล พร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการทรัพยากรใน
พื้นที ่

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

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับต าบลอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยค านึงถึงแนวนโยบายของรัฐในระดับต่างๆ 

 1.5.2 เขตการใช้ที่ดินระดับต าบล สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาด้านเกษตรกรรมระดับต าบล เพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน 



ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

 บทที่ 2  
สภาพทั่วไปของพื้นที่ 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ที่ตั้ง 

 ต าบลโคกแสมสาร  ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องอ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี  (รูปที่ 2-1) 

 อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลวังทอง  อ าเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี  

 ทิศใต้ ติดต่อกับ  ต าบลมหาโพธิ  อ าเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลยางราก  อ าเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลโคกเจริญ  อ าเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี 

 ต าบลโคกแสมสาร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  46,780 ไร่ หรือประมาณ 74.848 ตารางกิโลเมตร     
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8  หมู่บ้านดังนี้  

 หมู่ที่  1 บ้านหนองอีเก้ง หมู่ที่ 5 บ้านโคกแสมสาร 

 หมู่ที่  2 บ้านใหม่ไพศาล ี หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ศรีอุบล 

 หมู่ที่  3 บ้านม่วงแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านเขาสามยอด 

 หมู่ที่  4 บ้านโคกแสมสาร หมู่ที่ 8 บ้านจอมแก้ว 

2.2 สภาพภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบ โดยพื้นที่มีความลาดเทจากทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตก  บริเวณด้านทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นเนินเขา  ได้แก่  เขาสามยอด 
(มีความสูง 168  เมตร)  เขานมนาง (มีความสูง 348 เมตร)  เขากลอยใจ (มีความสูง 433 เมตร) เขา
ตะโกน (มีความสูง 271 เมตร) ความสูงของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 61-100 เมตร เหนือระดับ
ทะเลปานกลาง 
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2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ 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 

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

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

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

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

2.3.4  การวิเคราะห์ช่วงฤดูเพาะปลูก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการเพาะปลูก โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ าฝนรายเดือนเฉลี่ย และค่าศักยภาพการ
ระเหยน้ าของพืชรายเดือนเฉลี่ย (Evapotranspiration : ETo) ซึ่งค านวณได้ด้วยโปรแกรม Cropwat 
(Version 8.0) เมื่อน ามาสร้างกราฟเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยพิจารณาจาก
ระยะเวลาช่วงที่เส้นปริมาณน้ าฝนอยู่เหนือเส้น 0.5 ของค่าศักยภาพการคายระเหยน้ า(0.5 ETo) ซึ่ง
สามารถน ามาหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืชของ ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ 
จังหวัดลพบุรี ได้ดังนี้ 
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1.) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จะอยู่ในช่วงกลางเดือนเมษายน 
(ปริมาณน้ าฝนสูงกว่าคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ า ) จนกระทั่งถึงปลายเดือนตุลาคม
(ปริมาณน้ าฝนต่ ากว่าคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ า ) และช่วงระหว่างกลางเดือน 
กรกฎาคมถึงต้นเดือนตุลาคม จะมีฝนตกมากจนท าให้มีปริมาณน้ ามากเกินพอความต้องการของพืช 
(ปริมาณน้ าฝนสูงกว่าศักยภาพการคายระเหยน้ า)  

2.) ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ซึ่งจะมีปริมาณน้ าฝนและการกระจาย
น้อยหรือไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจะอยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงปลายเดือน
เมษายนของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางที่ 1 สถิติข้อมูลภูมิอากาศ จังหวัดลพบุรี(สถานีอุตุนิยมวิทยาบัวชุม อ้าเภอชัยบาดาล) 
 
 

เดือน ปริมาณ
น้้าฝน (มม.) 

ปริมาณฝนทีเป็น 
ประโยชน์(มม.) 

อุณหภูมิ
สูงสุด(ºซ) 

อุณหภูมิ
ต่้าสุด(ºซ) 

ความยาวนาน
แสงแดด (ชม./วัน) 

ความชื้น
สัมพัทธ์ (%) 

ความเร็วลม 
(กม./วัน) 

การคาย         
ระเหยน้้า(มม.)* 

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

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

 

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

 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกรต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ ได้จาก
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน
(กรมการปกครอง) ผลการส ารวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) แผนพัฒนา
การเกษตรต าบล (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลโคกแสมสาร) และ
แผนพัฒนาสามปี (องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร) เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  ต าบลโคกแสมสาร  มีพื้นที่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
แสมสารเต็มทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน  มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,497 คน เป็นชาย 1,736 คนและเป็น
หญิง 1,761 คน จ านวนบ้าน 808 หลังคาเรือน จ านวนประชากรเฉลี่ย 3 คนต่อหลังคาเรือน (รายงาน
สถิติจ านวนประชากรและบ้าน กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552) ความหนาแน่น 
46.72 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการท าบุญตาม
พระพุทธศาสนาในเดือนต่างๆ ที่สืบสานต่อเนื่องกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและ
พึ่งพาอาศยักันให้ความเคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน 

2.4.2 การรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 สถาบันเกษตรกร มีการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการในต าบลโคกแสมสาร  มีการรวมกลุ่มหลายรูปแบบ ได้แก่ กลุ่มตัดเย็บผ้าเสริมรายได้เพื่อยังชีพ 
ม.1  เครือข่ายผ้าไทยทอมือ 

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจของต าบลโคกแสมสาร ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและ
รายงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

 2.5.1 การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเป็น
ร้อยละ60.00 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยมีพื้นที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 25.00 ไร่ต่อครัวเรือนและมี
แรงงานภาคเกษตรเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน อาชีพรองลงมาเป็นการค้าขาย รับจ้าง รับราชการและ
อื่นๆ การถือครองที่ดิน ส่วนใหญ่มีที ่ดินท ากินเป็นของตนเองและบางส่วนเช่าที่ดินท ากินเพิ่ม  
โดยมีเอกสิทธ์ิที่ดินเป็น ภบท 5 
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 2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 

 พืช เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่  ข้าว  อ้อยโรงงาน  มันส าปะหลัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ทานตะวัน 
 - ผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2552/53 เฉลี่ย  400  กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตนาปรัง ปีการผลิต 2552/53 เฉลี่ย  800  กิโลกรัมต่อไร่ 
  - ผลผลิตอ้อยโรงงาน ปีการผลิต 2552/53 เฉลี่ย  15  ตันต่อไร่ 

- ผลผลิตมันส าปะหลัง ปีการผลิต 2552/53 เฉลี่ย  4,200  กิโลกรัมต่อไร่ 
- ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2552/53 เฉลี่ย   650  กิโลกรัมต่อไร่ 
- ผลผลิตทานตะวัน ปีการผลิต 2552/53 เฉลี่ย   130  กิโลกรัมต่อไร่ 

  ปศุสัตว์  จากข้อมูลของปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี (ปี 2552) มีเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยง
สัตว์ไว้เพื่อบริโภคภายในและบางส่วนมาจ าหน่ายเพ่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว เช่น โคเนื้อ
สุกร ไก่  เป็ด ปลา เป็นต้น โดยเลี้ยงเพื่อปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ 

 2.5.3 ต้นทุนการผลิต 

 ข้าวนาปี ต้นทุนการผลิต 3,040 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 10.00 บาทต่อกิโลกรัม 

 ข้าวนาปรัง ต้นทุนการผลิต 3,500 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 8.00 บาทต่อกิโลกรัม 

 อ้อยโรงงาน ต้นทุนการผลิต 9,350 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 1,000 บาทต่อตัน 

 มันส้าปะหลัง ต้นทุนการผลิต 3,100 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 1.60 บาทต่อกิโลกรัม 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นทุนการผลิต 3,630 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 6.00 บาทต่อกิโลกรัม 

 ทานตะวัน  ต้นทุนการผลิต  940 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 12.00 บาทต่อกิโลกรัม 

 2.5.4  การอุตสาหกรรม 

  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีรายงานว่า พ.ศ. 2552 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท 3 ตั้งอยู่ในต าบลทั้งสิ้น 3 โรง จ าแนกได้ดังนี้ โรงสรข้าว  3 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 
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2.5.6 โครงสร้างพื้นฐาน 

1) สาธารณูปโภค ได้แก่  

(1) ไฟฟ้า มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน 

(2) ประปา มีประปาทุกหมู่บ้าน   

(3) การโทรคมนาคม  มีโทรศัพท์สาธารณะ 9 แห่ง  

  2) สถานบริการสาธารณะและสถานที่ราชการ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 1 แห่ง สถานีอนามัยประจ าต าบล       
1  แห่งและที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง เป็นต้น 
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'-���$��%.���� ������-+� 1:25,000 ������*+�%�"!�� &������ก����+���(%.+��(4�ก���#$
���� 

��
��%�ก�5.(%.��"���
��ก�����(%.�'��
�����'�) �#-� ��,6��� ก���."���6������� �7�ก������� 

��8��$� ��,��(���*$�*9�'!5���
����(%.���:��#$��ก����'+���*��.�����
�������*��"�,#

����;ก���-�:� ��(�����<�
�� 3.1 (%.�����
�� 3.1 ?���������"�������������:$����6 

1) ก�!#$��
%&
��'���(	�)ก$	ก (ก%!-�#!��
�� 1)  ��8�ก%!-�#!��
���ก���ก+���!�$�ก��������+ก
�.ก��%���6��  ��"���+5�
,�ก���*���<�*�,�*���<���:B  �""���+5�����,6�
����"%!-�*�,�
��"����" ��ก���."���6���%+*�,�'-���$���%+  
���*$��ก���6��(#-�����#-+�C<D�  ��8���%�ก ����,6�
����8����*���+*�,����*���+�����
�%�ก��ก�%�#�6���  *�$���*������ ��ก�"���
(�ก�.(*�ก+$��(%.%�ก��C<(%$� ��"� ����*�� ���!��.���6����%(%.���*%,�� ��%-�������
�
(ก- ���!��.���6����% ���*%,�� (%.����"�!��.��(��.���%�#�6���  ��ก�"��9�<��.��
����#�6�%-��  ����'+���!���"<�5E���F���#������ก%������<�  �7�ก���������8�ก��%9ก�$��
�����8�-�����ก%�� ��'-�'+����8�ก���8�-����.��5 6.5-8.0  � ��!"���,6�
��"���+5��6�-+��*)-�#$

����  ��.ก�"$+� ก%!-�#!��
�� 1 
����'+��%�#�� 0-2 ����E�?9��E ����,6�
����.��5 3,776 :�- 
*�,��$��%. 8.07 ����,6�
�����"%  

 ��*&	ก	�����+��
,�����
 ���*���+�� &'����$��(�-�
�" ��(*$�(�9� 
(�ก�.(*�ก+$��(%.%�ก ����K�ก�*���+��ก 
���*$ก��:���+���ก �$�+����������-�ก����('%�
�6�����.�.
��D�
�6�#-+���� ���*��"�,#
��:�-#�"�6���.:$��"'+������*����ก�6��
-+������#-+�C<
D� 
2) ก�!#$��
%&
��'�)ก$	ก���(	 (ก%!-�#!��
�� 28)  ��8�ก%!-�#!��
���ก���ก�.ก��%���6�� *�,��ก���ก
ก���%����+4!�����<-ก�"
�� *�,��'%,����$����
�"�����+���!�$�ก�������
������ก*���$�ก������+ก
*��".?�%�E *�,�*��(���:?�E "���+5�ก%$ก�"���*���<�*�,�*���<���:B �������,6�
����"����"
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���ก���#$
�������"%&'ก(�����  ������&'ก����)    ���*+�%�"!�� 

�����8�%<ก'%,��%��%� ก���."���6������ก%������ ��8����*���+��%�ก��ก
����*�$�������*�� 
�����(�ก�.(*�ก+$��(%.%�ก��C<(%$� *�,�������<:���#�6��� ����,6���"���8����*���+ ����
*��  ����,6���%-����8����*���+ ���
���$�*�,����6����% '+���!���"<�5E���F���#������ก%��
����<� �7�ก�����������-+��*)-��8�ก%�������8�-���� ��'-�'+����8�ก�-����.��5 7.0-8.5 
(%.����"�!��.���%9ก�$��*�,�#�6��<����E%*�,���9�<� 
����<-%�ก��กก+-� 100 ?�. ��ก4�+�� 
� ��!"���,6�
��"���+5��6�-+��*)-�#$�%<ก�,#:�-#���-��L &��M��.�$�� ��.ก�"$+� ก%!-�#!��
�� 
28 
����'+��%�#�� 0-2 ����E�?9��E ����,6�
����.��5 5,583 :�- *�,��$��%. 11.93 ����,6�
�����"%  

 ��*&	ก	�����+��
,�����
 ���*���+�� (�ก�.(*�ก+$��(%.%�ก ��(*$�(�9� ��
��K�ก�*���+��ก :���+���ก(%.��('%��6�� 

3) ก�!#$��
�	���.���%���� (ก%!-�#!��
�� 33)  ��8�ก%!-�#!��
���ก���ก �.ก��(�-�6��*�,��.ก��
�6�����<��� �""����������6���ก-� �����.ก���<��� *�,�
����"�.ก���6���� �������,6�
��'-���$��
��"����"�����8�%<ก'%,��%��%� ก���."���6����������ก%�� ��8���
���(�O�%�ก��ก ����,6���"�
��8����-+���
���(�O�*�,����-+� ���6����%*�,����6����%��(� ����,6���%-����8����-+��*���+
��
���(�O����6����% ���*%,��*�,����6����%��(� ��'+���!���"<�5E���F���#������ก%�� 
�7�ก�������8�ก��������8�ก��%9ก�$�� ��'-�'+����8�ก���8�-����.��5 5.5-6.5 �-+�#�6���%-�� 
�$���ก$���<��.���.���7�ก�������8�ก%�������8�-���� ��'-�'+����8�ก���8�-����.��5 7.0-8.5 
����"�!��.��*�,�(�-:�ก�*�,�ก$���<��.����<-����#�6�%-�� � ��!"���,6�
��"���+5��6�#$�%<ก�$�+
(%."��(*-��#$�%<ก�,#:�-#���-��L ��.ก�"$+� ก%!-�#!��
�� 33 
����'+��%�#�� 0-2 ����E�?9��E 
����,6�
����.��5 2,803 :�- *�,��$��%. 5.99 ����,6�
�����"%  

 ��*&	ก	�����+��
,�����
 ��('%��6�����.�.
��D�
�6�#-+���� "���,6�
������"
#�6���(�9�
���ก���กก���ก���ก��� 

4) ก�!#$��
012
�)���2
&�
�12
 (ก%!-�#!��
�� 47B)  ��8�ก%!-�#!��
���ก���กก���%����+4!�����<-ก�"
�� 
*�,��<ก�'%,����$�������.�.
��:�-:ก%��ก���+���!�$�ก�������
������ก*����,6�%.���� "���+5
�,6�
���� 
����%�ก�5.��8�%<ก'%,��%��%������������� ��8����,6� ��ก���."���6��� ��,6�����8�
�+ก���*���+*�,����-+�
�������*���.����ก ��ก�"#�6�*���,6��,6�ก+-� 50 ?�. ��ก4�+��"� ��
����8����6����% ���*%,�� *�,���(� ����'+���!���"<�5E���F���#�������������ก%�� �7�ก�����
����8�ก��������8�ก%�� ��'-�'+����8�ก���8�-����.��5 5.5-7.0 � ��!"���,6�
��"���+5��6�-+�
�*)-�#$�%<ก�$�+&� (%.�,#:�- #���-��L "��(*-���������8��R�:�$4%��" ��.ก�"$+� ก%!-�#!
��
�� 47B 
����'+��%�#�� 2-5 ����E�?9��E ����,6�
����.��5 9,049 :�- *�,��$��%. 19.34 ����,6�
��
���"%  
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���� 
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 ��*&	ก	�����+��
,�����
 ���,6����#�6�*���,6� "���,6�
�������*��*�,�*���,6�&4%-
"���+5*�$��� '+���!���"<�5E���� ��('%��6��(%.�������-�ก��#.%$�����
%���<)����*�$���
���,6�
��%�#�� 

5) ก�!#$��
�)ก�	
ก�	��)���2
$	,� (ก%!-�#!��
�� 54B)  ��8�ก%!-�#!��
���ก���กก���%����+4!���
��<-ก�"
��*�,���กก���%����+4!���(%$+�<ก�'%,����$����
�"�����.�.
��:�-:ก%��ก���+���!�$�
ก�������
����8��+ก*����'�� �#-� ".?�%�E (���:?�E ��ก��<-�ก%$ก�""���+5�
,�ก���*���<� *�,�
*���<���:B �""���+5�,6�
���� �������,6�
����8�%<ก'%,��%��%����%<ก'%,��%��#�� ��ก���."��
�6����������ก%�� ��8����*���+%�ก���ก%�����#�6����E%*�,�ก$���<� ����,6���"���8����*���+ 
���� ����,6���%-����8����*���+���� ����9�<� (%.��%-��#�6���:���8�#�6����E% *�,���9�<���ก
��#-+�'+��%�ก 50-100 ?�. ��ก4�+�� '+���!���"<�5E���F���#������ก%������<� �7�ก�����
����8�ก%�����-�����ก%�� ��'-�'+����8�ก���8�-����.��5 7.0-8.5 � ��!"���,6�
��"���+5��6
�-+��*)-�#$�%<ก�$�+&�(%.�,#:�- #���-��L  ��.ก�"$+� ก%!-�#!��
�� 54B 
����'+��%�#�� 
2-5 ����E�?9��E ����,6�
����.��5 1,737 :�- *�,��$��%. 3.71 ����,6�
�����"%  

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

6) ก�!#$��
�)ก�	
ก�	��)���2
&�
�12
 (ก%!-�#!��
�� 56B (%. 56C/RL (ก%!-���%�ก���ก%�����#�6�
*���,6�(%.�,6�
����9�:�$+�ก$��*��))  ��8�ก%!-�#!��
���ก���กก���%����+4!�����<-ก�"
�� *�,��<ก
�'%,����$�������.�.
��:�-:ก%��ก���+���!�$�ก�������
������ก*���.ก����,6�*��" "�"���+5
�,6�
���� ��%�ก�5.��8�%<ก'%,��%��%������%<ก'%,��%��#�� ��8���%�ก���ก%�� ��ก���."��
�6��� ��,6���#-+� 50 ?�. ���"���8����-+�*�,����-+���
��� �-+���%-����8��������*�� 
��ก�"#�6��"*���,6�%�กก+-� 100 ?�. ������8����6����% ���*%,��*�,���(� ����'+���!���"<�5E
���F���#������� �7�ก���������8�ก�����ก���ก����ก%�� ��'-�'+����8�ก���8�-����.��5 
5.0-6.0 � ��!"���,6�
��"���+5��6�-+��*)-�#$�%<ก�$�+&� �,#:�- #���-��L "��(*-�'�������8��R�
:�$ ��.ก�"$+� ก%!-�#!��
�� 56B 
����'+��%�#�� 2-5 ����E�?9��E ����,6�
����.��5 128 :�- *�,�
�$��%. 0.29 ����,6�
�����"% ก%!-�#!��
�� 56B/RL (ก%!-���%�ก���ก%�����#�6�*���,6�(%.�,6�
����9�
:�$+�ก$��*��) 
����'+��%�#�� 2-5 ����E�?9��E ����,6�
����.��5 11,884 :�- *�,��$��%. 25.40 
����,6�
�����"% 

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

7) �12
����	���
%���6��
 (ก%!-�#!��
�� 62)  ก%!-�����6��.ก�"$+��,6�
���<���(%.�
,�ก��� ?�����'+��
%�#����กก+-� 35 ����E�?9��E ��
���""���+5��ก%-�+��
�6���%�ก(%.���,6� %�ก�5.�����,6���(%.
'+���!���"<�5E���F���#���(�ก�-��ก��:�(%$+(�-#�����*���$�ก�������"���+5��6� ��ก�����
*�� ก$��*��*�,��,6�&4%-ก�.��ก�.���
��+:� � ��!"���-+��*)-����ก'%!�$+��R�:�$��.��
�-��L ��
��,6�
����.��5 9,744 :�- *�,��$��%. 20.83 ����,6�
�����"% 

 ��*&	ก	�����+��
,�����
 ��'+��%�#���<���ก ('+��%�#���ก�� 35 %) (%."��
�,6�
������"#�6�*���,6�*�,����*��ก�.��ก�.�����<-"���+54�+*�$��� �$�������#$��.&�#�E
��
ก���ก����.�ก�ก��#.%$�����
%���<)����*�$�����-���!�(�� ��('%��6�� ก%!-�����6���:�-'+�
������#$��.&�#�E
��ก���ก��� ����.�.�ก�� )*�*%����.ก��(%.��4%ก�.
"�!�(���-��.""
���+��E '+���+�:+$��8��,6�
���R�:�$��,����8�(*%-��$��6��%��F�� 
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���ก���#$
�������"%&'ก(�����  ������&'ก����)    ���*+�%�"!�� 

0		���� 3-1 �$��0��	�ก	��	����%8$������
  0(	��+8ก��$�	  �(	%��+8ก% �*    ��&'�����!� 

&
#'�

�����
 

%
12���
 ก	

��	�


2(	 

����8'	$

�!�$�$�9:, 

8'	$�	�

��
% 

���� 

CEC% 

���� 

BS% 

pH 
����ก��


&�
(6$.) 

8'	$

�)ก

(6$.) 

��$	:

ก��
&�
% 
��	��12
��� 

%
12����  

�
 �#	� �
 �#	� �
 �#	� C# ����� 

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

ก%�� 

5.5-

6.5 

6.0-

7.5 
- - >150 - '-���$����"����" 3,776 8.07 

28 �*���+ �*���+ 
����

ก%��-� 
���ก%�� 0-2 

���

ก%�� 
�<� 

6.5-

7.0 

7.0-

8.5 
- - >150 - '-���$����"����" 5,583 11.93 

33 
�-+���


���(�O� 

�-+��*���+

��
���(�O� 

����

ก%��-� 
���ก%�� 0-2 ���� 

���

ก%�� 

5.0-

5.5 

5.5-

6.5 
- - >150 - '-���$����"����" 2,803 5.99 

47B 

�-+�����

�*���+��

ก�+ 

�*���+��

ก�+ 
� ���� 2-5 

���

ก%�� 

���

ก%�� 

5.5-

6.5 

6.5-

7.0 

15-

35 

35-

60 
0-50 - %<ก'%,��%��%��%9ก�$�� 9,049 19.34 

54B 
�-+�����

�*���+ 
�*���+ � �<� 2-5 �<� �<� 

6.0-

7.0 

7.0-

8.5 
- - >150 - %<ก'%,��%��%��%9ก�$�� 1,737 3.71 

56B 
�-+���


��� 

�-+��*���+

��
��� 
� ���� 2-5 ���� ���� 

5.0-

5.5 

5.5-

6.0 
- - 50-100 - %<ก'%,��%��%��%9ก�$�� 128 0.29 
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&
#'�

�����
 

%
12���
 ก	

��	�


2(	 

����8'	$

�!�$�$�9:, 

8'	$�	�

��
% 

���� 

CEC% 

���� 

BS% 

pH 
����ก��


&�
(6$.) 

8'	$

�)ก

(6$.) 

��$	:

ก��
&�
% 
��	��12
��� 

%
12����  

�
 �#	� �
 �#	� �
 �#	� C# ����� 

56C/RL 
�-+���


���/��*�� 

�-+��*���+

��
���/��

*�� 

� ���� 5-12 ���� 
���

ก%�� 

5.0-

5.5 

5.5-

6.0 
- - 50-100 - 

%<ก'%,��%��%�/�,6�
��

��9�:�$+�ก$��*�� 
11,884 25.4 

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

��8��<���*�,��,6�
����

'+��%�#����กก+-� 35 

����E�?9��E 

9,744 20.83 

U - - - - - - - - - - - - - #!�#� 1,101 2.35 

W - - - - - - - - - - - - - (*%-��6�� 975 2.09 

'$ 46,780  100.00 

    ���$	 : �����ก����+���(%.+��(4�ก���#$
���� 
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���ก���#$
�������"%&'ก(�����  ������&'ก����)    ���*+�%�"!�� 

3.2  ����	ก
2(	  
 3.2.1 �&�#�
2(	G$�	0� 

(*%-��6��F���#���
�����'�):$(ก- *$+��.�,�� *$+�+��+� *$+�+��-�� (%.*$+�ก%!-�
ก%�� 

 3.2.2 �&�#�
2(	�����	��)2
 

  (*%-��6��
����$����6�
�����'�):$(ก- "-��6���,6� "-�"��% ��.�6��(%.�.""��.��
*�<-"$����,���#$��.&�#�E��ก���!�&�'"��&�' 

3.3   ����	ก�H	C$� 
 ��ก�$��<%(4�
������R�:�$��+����ก����	��
����   (%.(4�
������R���+�(*-�#������
ก���R�:�$��,��(���,6�
���R����ก[*���    �"+-����"%&'ก(����� ���,6�
��"���-+���<-������R�
��+�(*-�#���+����%��-�-+�'-��-%�������5E    &��,6�
��
�6�*�����R���+�(*-�#��� ��8�����R�
��,��ก����!��ก�E ����+� 8,276 :�- *�,�'���8��$��%. 17.69 ����,6�
�����"% (%.��ก�$��<%(4�
��
ก���#$
�������ก����	��
���� �K 2551  �"+-� ��� ��!"�� ��������8��R�:�$��"<�5E  ����+�  
8,192 :�- *�,�'���8��$��%. 17.51 ����,6�
�����"%    

��ก��ก��6������,6�
��
����������8��R�:�$��"<�5E ?�����<-��ก����R�:�$���ก[*���  ����+� 
11,188 :�- *�,�'���8��$��%. 23.92 ����,6�
�����"% (%.��������8��R�:�$��,���&
�� ����+� 11 
:�-  *�,�'���8��$��%. 0.02 ����,6�
�����"% 

*����*�! : ��กก��+��'��.*E(4�
��������-+� 1:50,000 &�+�F�?$��
�"$+��.""������
��<�������E 

3.4 ��	�ก	��������
 

 ��กก������+�ก���#$��.&�#�E
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บทที่ 4 

การประเมินคุณภาพที่ดิน 

การประเมินคุณภาพที่ดิน เป็นการพิจารณาศักยภาพของหน่วยทรัพยากรดินต่อการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในระดับการจัดการที่แตกต่างกัน  โดยพิจารณาจากสมบัติของดินด้าน
กายภาพและเคมี สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
รวมทั้งความยากง่ายในการใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืช หรือประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

4.1  คุณภาพท่ีดินที่น ามาประเมิน 

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

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

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

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

- ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร  (Nutrient availability : s) คุณลักษณะที่ดินที่เป็น
ตัวแทนได้แก่ ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน 

- สภาวะการหยั่งลึกของราก  (Rooting conditions :r) คุณลักษณะที่ดินที่เป็นตัวแทนได้แก่ 
ความลึกของดิน ความลึกของระดับน้ าใต้ดิน และชั้นการหยั่งลึกของราก โดยความยากง่ายของการ



4-2 
 

เขตการใช้ที่ดินต าบลโคกแสมสาร  อ าเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี  

หยั่งลึกของรากในดินมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลักษณะเนื้อดิน โครงสร้างของดิน การเกาะตัวของ
ดิน และปริมาณกรวดหรือเศษหินที่พบในหน้าตัดดิน 

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

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

- สารพิษ (Soil toxicities :z) ระดับความลึกของชั้น jarosite ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของ
ดินจะท าให้ดินเป็นกรดจัดมาก ปริมาณซัลเฟตของเหล็กและอลูมินั่มในดินจะสูงมากจนเป็นพิษต่อ
พืช ในที่นี้พิจารณาความเป็นกรดเป็นด่างของดินซึ่งจะมีผลต่อความเจริญเติบโตของพืช เนื่องจาก
ปฏิกิริยาดินจะท าให้สภาพต่างๆ ทางด้านเคมีและชีวภาพของดินถูกเปลี่ยนไปในสภาพที่เหมาะสม
หรือไม่เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกหรือมีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์
ในดินสามารถเป็นตัวควบคุมระดับของธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้  ด้วยสาเหตุนี้จึงต้องมี
การปรับปรุงสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง ของดิน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูกด้วย เพื่อให้
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ในสภาพที่เหมาะสม 

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

- ความเสียหายจากการกัดกร่อน ( Erosion hazard :e) คุณลักษณะ ที่ดินที่เป็นตัวแทน 
ได้แก่ ความลาดชันของพื้นที่ 

4.2  การจ าแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดิน 

 หลักการของ FAO Framework ได้จ าแนกอันดับความเหมาะสมของที่ดินเป็น 2 อันดับ 
(Order) คือ 

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

และจาก 2 อันดับที่ได้แบ่งย่อยออกเป็น 4 ชั้น (Class) ดังนี ้

 S1 : ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (Highly Suitable) 

 S2 : ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suitable) 
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S3 : ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (Marginally Suitable) 

N : ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม (Not Suitable) 

 การจ าแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพื้นที่ต าบลเป็นการประเมินความสามารถของ
ดินหรือประเมินศักยภาพของดินต่อการปลูกพืชหรือประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้กล่าวไว้
แล้วโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพที่ดินจากชุดดินที่ได้ท าการส ารวจไว้ในขั้นละเอียด 
(ส่วนส ารวจจ าแนกดินที่ 1, 2551) กับความต้องการปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผล
ผลิตของพืชหรือประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละชนิด เพื่อจ าแนกชั้นความเหมาะสมของชุดดิน
ต่างๆ ต่อประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 ทั้งนี้ได้ท าการจ าแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินดังกล่าวออกเป็น 4 ชั้น โดยใช้ปัจจัยหรือ
ข้อขีดขั้นต่างๆ พิจารณาผลของการจ าแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินในพื้นที่ต าบลได้ดังตารางที่ 
4-1 และการจ าแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินดังกล่าว สามารถสรุปชุดดินและเนื้อที่ของแต่ละ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีชั้นความเหมาะสมปานกลาง และความเหมาะสมเล็กน้อยดัง
ตารางที่ 4-2 และ 4-3  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4-1 ชั้นความเหมาะสมเล็กน้อยของที่ดิน ต าบลโคกแสมสาร อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 

หน่วย 
แผนที่ดิน 

 

ข้า
ว 

ข้า
วโ
พด

 

ทา
นต

ะว
ัน 

มัน
ส า
ปะ

หล
ัง 

อ้อ
ย 

มะ
ม่ว

ง 

มะ
ขา
ม 

ทุ่ง
หญ

้าเล
ี้ยง
สัต

ว ์

พื้น
ที่ 

(ไร
่) 

ร้อ
ยล
ะ 

เขตน้ าฝน         44,704 95.56 

1 S2m N N N N N N N 3,776 8.07 
28 N S2m S2m S2m S3m S2ms S2ms S2mz 5,583 11.93 
33 N S2mon S2mon S2moz S3m S2ms

nz 
S2moz S2m 2,803 5.99 

47B N S3rk S3rk S3rk S3mrk N N S2msr
k 

9,049 19.34 
54B N S2m S2m S2m S3m S2m S2m S2mz 1,737 3.71 

56B 
N 

S2msn
rk 

S2msnr
k 

S2msnr
zk 

S3m S3rk S3rk 
S2ms

n 128 0.29 

56C/RL N/N 
S2msn
rke/N 

S2msnr
ke/N 

S2msnr
zke/N 

S3m/
N 

S3rk/
N 

S3rk/N 
S2ms
n/N 11,884 25.40 

62 N N N N N N N N 9,744 20.83 

หน่วยพื้นที่
เบ็ดเตล็ด         2,076 4.44 

U - - - - - - - - 1,101 2.35 
W - - - - - - - - 975 2.09 

รวม 46,780 100 

ค าอธิบาย 

S1 = ชั้นที่มีความเหมาะสมของที่ดินสูง 

S2 = ชั้นที่มีความเหมาะสมของที่ดินปานกลาง 

S3 = ชั้นที่มีความเหมาะสมของที่ดินเล็กน้อย 

N = ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสมของที่ดิน 

m = ข้อจ ากัดของที่ดินเนื่องจากความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 

o = ข้อจ ากัดของที่ดินเนื่องจากความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช 
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s = ข้อจ ากัดของที่ดินเนื่องจากความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช 

n = ข้อจ ากัดของที่ดินเนื่องจากความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร 

r = ข้อจ ากัดของที่ดินเนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการหยั่งลึกของราก 

x = ข้อจ ากัดของที่ดินเนื่องจากมีเกลือมากไป  

k = ข้อจ ากัดของที่ดินเนื่องจากสภาวะเขตกรรม  

w = ศักยภาพการใช้เคร่ืองจักร 

e =  ข้อจ ากัดของดินเนื่องจากความเสียหายจากการกัดกร่อน 

ตารางท่ี 4-2  ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) ของที่ดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
  ต าบลโคกแสมสาร  อ าเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี  

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
หน่วยท่ีดิน 

เขตน้ าฝน เขตชลประทาน 
1. ข้าว 1 - 
2. ข้าวโพด 28,33,54B,56B,56C/RL - 
3. ทานตะวัน 28,33,54B,56B,56C/RL - 
4. มันส าปะหลัง 28,33,54B,56B,56C/RL - 
5. อ้อย - - 
6. มะม่วง 28,33,54B - 
7. มะขาม 28,33,54B - 
8. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 28,33, 47B,54B,56B,56C/RL - 
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เขตการใช้ที่ดินต าบลโคกแสมสาร  อ าเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี  

ตารางท่ี  4-3   ชั้นความเหมาะสมเล็กน้อย ( S3) ของที่ดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   ต าบลโคกแสมสาร  อ าเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี  

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
หน่วยท่ีดิน 

เขตน้ าฝน เขตชลประทาน 
1. ข้าว - - 
2. ข้าวโพด 47B - 
3. ทานตะวัน 47B - 
4. มันส าปะหลัง 47B - 
5. อ้อย 28,33, 47B,54B,56B,56C/RL - 
6. มะม่วง 56B,56C/RL - 
7. มะขาม 56B,56C/RL - 
8. ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ - - 

 



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    รองลงมาปลูกอ้อยโรงงาน   สภาพดินที่ใช้ท า
การเกษตรในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและดินด า    หากสภาพดินเสื่อมโทรมเกษตรกร
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยชีวภาพ  ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและใช้ปุ๋ยพืชสด
เช่น  โสน  ถั่วต่างๆ   ในด้านแหล่งน้ าที่ใช้ในการท าการเกษตรเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้
น้ าฝนเป็นหลักโดยในบางพ้ืนที่จะใช้น้ าจากห้วย  คลอง   เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ าใน
พื้นที่การเกษตร   พบว่าเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  87.50  ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดประสบ
ปัญหาโดยส่วนใหญ่จะประสบปัญหา 1-2 ปตี่อครั้ง    ส่วนปัญหาน้ าท่วมมีเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  
56.25  ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดไม่ประสบปัญหาน้ าท่วมแต่มีเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  43.75  
ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดที่ประสบปัญหาโดยส่วนใหญ่จะประสบปัญหาทุกปีและ 1-2 ปีต่อครั้ง
และ 3-5 ปีต่อครั้ง  ในด้านความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม
เช่น  อ้อยโรงงาน  มันส าปะหลัง  ยางพารา ยูคาลิปตัส  ไม้ผลหรือสบู่ด า    เกษตรกรตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือร้อยละ  75.00  ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่าพืช
เดิมมีตลาดรองรับ   ไม่ต้องใช้เงินทุนมากและมีโรงงานรับซื้อ    ในด้านความสนใจต่อพืชชนิดใหม่
หรือพันธ์ุใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  56.25  มีความสนใจและมีความสนใจ
ในการท าเกษตรอินทรีย์แบบไม่ใช้สารเคมีแต่ปัจจุบันการท าเกษตรอินทรีย์ในต าบลยังไม่แพร่หลาย
มากนัก    นอกจากนี้เกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมีความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียง  
เกี่ยวกับการรวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  93.75  ของ
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เกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดไม่มีการรวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตซึ่งท าให้ไม่มีอ านาจในการ
ต่อรองราคาสินค้า   ส าหรับแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดที่
ทราบแนวทางในการเพิ่มผลผลิตโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพและ
วัสดุต่างๆเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  ปลูกพืชปุ๋ยสดเช่น  พืชตระกูลถั่ว  โสนอัฟริกัน  ปอเทืองแล้วไถ
กลบและลงทุนสร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเช่น ขุดสระ ขุดบ่อ ในด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้ามี
เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 62.50  ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดไม่เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า    

 ในด้านการได้รับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน  พบว่าเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 87.50  เคย
ได้รับบริการจากกรมพัฒนาที่ดินโดยประเภทบริการที่ได้รับได้แก่  สารเร่ง(พด.ต่างๆ) เมล็ดพันธ์ุ
พืชปุ๋ยสดและปุ๋ยหมัก   เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  93.75  ต้องการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่ง
น้ าโดยเฉพาะขุดลอกแหล่งน้ าและวางท่อหรือคลองหรือระบบส่งน้ า ในด้านความยินดีที ่จะปลูก
หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่การเกษตรบางส่วนเกษตรกรตัวอย่าง ยินดีที่จะท าตาม
หรือร้อยละ 68.75 ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด  เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 81.25 เคยรับทราบ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดินของกรมพัฒนาที่ดินและร้อยละ 92.31 เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
โดยได้รับค าแนะน าจากหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ส าหรับผลิตภัณฑ์ของกรม
พัฒนาที่ดินที่ใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินที่เกษตรกรตัวอย่างต้องการมากที่สุดได้แก่ ส ารเร่งพด.2  
ใช้ผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ  เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด สารเร่งพด.1  ใช้ท าปุ๋ยหมักและสารเร่งพด.7 ใช้ผลิต
สารป้องกันแมลงศัตรูพืช  ดังตารางที่ 5-1 

ตารางท่ี 5-1   ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพัฒนาท่ีดิน  ต าบลโคกแสมสาร  อ าเภอโคกเจริญ 

 
                       จังหวัดลพบุรี 

 รายการ ร้อยละ 

 พืชหลักท่ีเกษตรกรปลูก 
  ข้าว 68.75 

 นอกเขตชลประทาน 100.00 

 อ้อยโรงงาน 25.00 

 มันส าปะหลัง 6.25 

 สภาพดินท่ีเกษตรกรปลูกพืชหลัก 
           ดินไม่มีปัญหา 
  ดินเหนียว 62.50 

 ดินด า 50.00 
 ดินร่วนปนทราย 18.75 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 วิธีแก้ไขดินเสื่อมโทรมของเกษตรกร 
           ใส่วสัดุปรับปรุงบ ารุงดิน 
  ใส่ปุ๋ยชีวภาพ 81.25 

 ใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก 81.25 

 ใช้ปุ๋ยพืชสด เช่น โสน ถั่วต่างๆ 68.75 

 ใส่ปุ๋ยเคมี 31.25 

            ใช้วิธีทางพืช 
  ปลูกพืชหมุนเวียน 37.50 

 แหล่งน้ าท่ีเกษตรกรใช้ในการท าการเกษตร 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  น้ าฝน 100.00 

 ห้วย คลอง 43.75 

         แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
  บ่อบาดาล บ่อ สระ  เหมือง/ฝาย/ฝายน้ าล้น 25.00 

 พ้ืนท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ าท่ีท าให้พืชท่ีปลูก
เสียหาย 

 ไม่มี 12.50 

 มี 87.50 

 ช่วงระยะเวลาท่ีเกิดปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ า 
 ทุกปี 35.71 

1-2 ปีต่อครั้ง 50.00 
3-5 ปีต่อครั้ง 14.29 

 พ้ืนท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาน้ าท่วมท่ีท าให้พืชท่ีปลูกเสียหาย 
 ไม่มี 56.25 

 มี 43.75 
 ช่วงระยะเวลาการเกิดปัญหาน้ าท่วมพ้ืนท่ีท าการเกษตร 

 ทุกปี 14.29 

1-2 ปีต่อครั้ง 42.86 

3-5 ปีต่อครั้ง 42.86 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 เกษตรกรต้องการเปลี่ยนจากพืชท่ีปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม 
 ไม่ต้องการ 75.00 

 ต้องการ 25.00 

 พืชท่ีเกษตรกรต้องการปลูกทดแทนพืชเดิม 
 อ้อยโรงงาน 100.00 

มันส าปะหลัง 25.00 

 เกษตรกรต้องการเปลี่ยนชนิดพืชท่ีปลูกเป็นพืชชนิดใหม่ เพราะพืชชนิดใหม่ 
  เป็นพืชท่ีให้ผลผลิตนานหลายปี 75.00 

 ราคาผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ 50.00 

 ลงทุนน้อย/ต้นทุนต่ า 25.00 

 มีโรงงานรับซื้อ/ใกล้แหล่งรับซื้อ 25.00 

 เกษตรกรไม่ต้องการเปลี่ยนชนิดพืชท่ีปลูกเพราะพืชเดิม 
  มีตลาดรองรับ/เป็นท่ีต้องการของตลาด 83.33 

 ไม่ต้องใช้เงินทุนมาก 58.33 

 มีโรงงานรับซื้อ 50.00 

 เป็นพืชท่ีให้ผลผลิตนานหลายปี 50.00 

 ราคาผลผลิตด ี 41.67 

 ใช้น้ าน้อย/ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ า 41.67 

 ปลูกและดูแลรักษาง่าย 33.33 
 ความสนใจของเกษตรกร เม่ือมีผู้มาแนะน าส่งเสริมพืชชนิดใหม่หรือพันธุ์ใหม่หรือ

เทคโนโลยีใหม่ 
 ไม่สนใจ 25.00 

 สนใจ 56.25 

 ไม่แน่ใจ 18.75 

 แนวทางของเกษตรกรในการเพ่ิมผลผลิตพืช 
 ทราบ 100.00 

 ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และวัสดุต่างๆ เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน 81.25 

 ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกูลถั่ว โสนอัฟริกัน ปอเทือง แล้วไถกลบ 62.50 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ลงทุนสร้างแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เช่น ขุดสระ ขุดบ่อ 50.00 

เปลี่ยนพันธุ์ใหม่ 18.75 

 ปลูกพืชหมุนเวียน 18.75 

 ความสนใจของเกษตรกรในการท าการเกษตรอินทรีย์ 
 ไม่สนใจ 18.75 

สนใจ 81.25 

 ชนิดของเกษตรอินทรีย์ท่ีเกษตรกรสนใจ 
 ไม่ใช้สารเคมี 53.85 

 ใช้สารเคมีระดับปลอดภัย 46.15 

 การท าการเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน/ต าบล 
 ไม่มี 81.25 

 มี 18.75 

 ความสนใจของเกษตรกรท่ีจะท าการเกษตรแบบพอเพียง 
 ไม่สนใจ 12.50 

 สนใจ 81.25 

 ไม่แน่ใจ 6.25 

 การรวมกลุ่มกันผลิตหรือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้าน 
 ไม่มี 93.75 

 มี 6.25 

 เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้ 
  ไม่เลี้ยง 62.50 

  เลี้ยง 37.50 
 ชนิดของสัตว์ท่ีเลี้ยง 

 สุกร 33.33 
สัตว์ปีก 66.67 

 บริการจากกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรในหมู่บ้าน/ต าบล เคยได้รับ 
 ไม่มี 12.50 

มี 87.50 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ชนิดของบริการท่ีได้รับจากกรมพัฒนาท่ีดิน 
  ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ) 78.57 

 เมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด 64.29 

 ปุ๋ยหมัก 50.00 

 แหล่งน้ าในไร่นา เช่น บ่อ สระ 42.86 

 ค าแนะน าวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน 42.86 

 ตรวจสอบสภาพดิน 42.86 

 การพัฒนาแหล่งน้ าในหมู่บ้าน เกษตรกรคิดว่ากรมพัฒนาท่ีดินควรสนับสนุน/ช่วยเหลือ 
 ไม่ต้องสนับสนุน 6.25 

สนับสนุน/ช่วยเหลือ 93.75 

 ประเภทแหล่งน้ าท่ีเกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาท่ีดินช่วยเหลือ ได้แก่ 
 บ่อ สระในไร่นา 46.67 

 ขุดลอกแหล่งน้ า  80.00 

 ท าฝายกั้นน้ า  60.00 

 วางท่อ/คลอง/ระบบส่งน้ า 80.00 
 ความเต็มใจของเกษตรกรท่ีจะปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันรักษาหน้าดินและอนุรักษ์น้ าใน

พ้ืนท่ีเพาะปลูก 
  ไม่แน่ใจ 18.75 

 ยินด ี 68.75 

 ไม่ยินด ี 12.50 

 เหตุผลท่ีเกษตรกรไม่ยินดีปลูกหญ้าแฝก 
 พ้ืนท่ีราบไม่ลาดชันจึงไม่มีปัญหาดินถูกชะล้างพังทลาย 50.00 

ไม่มีพ้ืนท่ีพอท่ีจะปลูก 50.00 

 เกษตรกรเคยรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  ไม่เคย 18.75 

 เคย 81.25 
เกษตรกรท่ีทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินเคยทดลองใช้ 92.31 

เกษตรกรท่ีทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินไม่เคยทดลองใช้ 7.69 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 บุคคล/สื่อท่ีแนะน าให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  หมอดินหมู่บ้าน/ต าบล 100.00 

 เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 83.33 

 สื่อต่างๆ 41.67 

 เจ้าหน้าท่ีเกษตรอ าเภอ/ต าบล และ/หรือเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานอื่น 25.00 

 ชนิดผลิตภัณฑ์บ ารุงดินของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรต้องการใช้ 
  สารเร่ง พด.2 ใช้ท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 87.50 

 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 75.00 

 สารเร่ง พด.1 ใช้ท าปุ๋ยหมัก 75.00 

 สารเร่ง พด.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช 62.50 

 สารปรับปรุงบ ารุงดิน พด.4 ใช้ปรับปรุงดินเพ่ือการเกษตร 56.25 

 สารเร่ง พด.5 ใช้ผลิตสารก าจัดวัชพืช/หญ้าต่างๆ 56.25 

 สารเร่ง พด.3 ใช้ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช 37.50 

 สารเร่ง พด.8 เช้ือจุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัสในดิน 37.50 

 สารเร่ง พด.10 สารปรับปรุงดินทราย (ท าให้ดินอุ้มน้ าและรักษาความช้ืนได้มากขึ้น) 37.50 

 สารเร่ง พด.9 เช้ือจุลินทรีย์เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยว 31.25 

 สารเร่ง พด.6 ใช้หมักเศษอาหารเหลือท้ิง/ดับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์และบ าบัดน้ าเสีย 25.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ , 2552 
 

5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร  

 5.2.1 ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการครองชีพ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง พบว่าเกษตรกรในต าบลประสบปัญหาที่ส าคัญ
สองประการได้แก่   ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและด้านการครองชีพ  ซึ่งปัญหาใน
การประกอบอาชีพมีเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดประสบปัญหาโดยปัญหาที่ส าคัญที่เกษตรกรตัวอย่าง
ประสบเป็นอันดับหนึ่งได้แก่   ขาดคลองส่งน้ าเข้าพื้นที่การเกษตรคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจ านวน
เกษตรกรตัวอย่างทั้งหมด  รองลงมาได้แก่  ปริมาณผลผลิตต่ า  ต้นทุนการผลิตสูงและขาดแคลนน้ า
หรือแหล่งน้ าคิดเป็นร้อยละ  68.75  62.50  และ 62.50  ตามล าดับ  ที่เหลือเป็นปัญหาอื่นๆ ที่แตกต่าง
กันไป  ดังกราฟที่ 5-1 
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กราฟท่ี 5-1 ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร 

  ส่วนปัญหาด้านการครองชีพและด้านอื่นๆ มีเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  93.75 ประสบ
ปัญหาโดยปัญหาที่ส าคัญที่เกษตรกรตัวอย่างประสบเป็นอันดับหนึ่งได้แก่ รายได้น้อยกว่ารายจ่าย   
แล้งจัดและมีหนี้สินมีสัดส่วนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 46.67 ของเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบปัญหา
ด้านการครองชีพและด้านอื่นๆ รองลงมาได้แก่   ค่าครองชีพสูง   ว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวและ
ไม่มีอาชีพเสริมคิดเป็นร้อยละ  40.00   26.67 และ 20.00      ดังกราฟที่ 5-2 

 
กราฟที่ 5-2 ปัญหาด้านการครองชีพและด้านอื่นๆ 

0

10

20

30

40

50

60

70

80 75

68.75

62.5 62.5

50

37.5

ร้อยละ

ปัญหา

ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร

ขาดคลองส่งน้ าเข้าพื้นที่
การเกษตร
ปริมาณผลผลิตต่ า

ต้นทุนการผลิตสูง

ขาดแคลนน้ า/แหล่งน้ า

ปัจจัยการผลิตราคาสูง

ราคาผลผลิตตกต่ า

0

10

20

30

40

50 46.67 46.67 46.67

40

26.67

20

ร้อยละ

ปัญหา

ปัญหาดา้นการครองชีพและด้านอื่นๆ

แล้งจัด

มีหนี้สิน/หนี้สินเพิ่ม

รายไดน้้อยกว่ารายจ่าย

ค่าครองชีพสูง

ว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ไม่มีอาชีพเสริม



5-9 
 

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

 5.2.2 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากทางราชการ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง  พบว่ามีเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดต้องการ
ความช่วยเหลือจากทางราชการ  ซึ่งความต้องการความช่วยเหลือที่เกษตรกรตัวอย่างต้องการเป็น
อันดับหนึ่งได้แก่  ประกันราคาผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 75.00  ของเกษตรกรตัวอย่างที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ รองลงมาได้แก่  จัดหาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา ในราคายุติธรรม  จัดหาหรือสร้างแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตรและให้เอกสารสิทธ์ิที่ดินท ากินคิดเป็นร้อยละ  62.50  62.50 และ 50.00  ที่เหลือ
เป็นความต้องการที่แตกต่างกันไป   ดังกราฟที่ 5-3  

 

กราฟท่ี 5-3 ความต้องการความช่วยเหลอืและส่งเสริมจากราชการ 

5.3 ศักยภาพของพ้ืนที่ 

 ศักยภาพของพ้ืนที่  ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพในพื้นที่ของต าบลที่เป็นจุดแข็งและ
จะอ่อน   รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดในการพัฒนาด้านต่างๆ  ข้อมูลที่ศึกษาได้
จากข้อมูลปฐมภูมิที่ส ารวจในพื้นที่ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องได้แก่  
นโยบายของระดับต่างๆ   แผนพัฒนาจังหวัด    แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล  แผนพัฒนา 3 ปี 
องค์การบริหารส่วนต าบล   แผนงานและโครงการต่างๆ เป็นต้น   ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80 75

62.5 62.5

50

37.5 37.5
31.25

ร้อยละ

ปัญหา

ความต้องการความช่วยเหลอืและส่งเสรมิจากราชการ

ประกันราคาผลผลิต/พยุงราคา
ผลผลิต
จัดหาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา ใน
ราคายุติธรรม
จัดหา/สร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

ให้เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน

ส่งเสริมและแนะน าเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงบ ารงุดิน
จัดสรรที่ดินท ากิน

ส่งเสริมและแนะน าเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ดินและน้ า



5-10 
 

เขตการใช้ท่ีดินต าบลโคกแสมสาร  อ าเภอโคกเจรญิ   จังหวัดลพบุรี 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

จุดแข็ง 

 สภาพพื้นที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม 

 ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว สีด า ที่มีความลึกมาก มีความอุดมสมบูรณ์สูง ในพื้นที่ลุ่ม
เหมาะส าหรับปลูกข้า ส่วนพื้นที่ดอนเหมาะส าหรับการปลูกพืชอ้อย 

 มีทรัพยากรน้ าที่ได้จากล าน้ าสาขาต่างๆ 

 พื้นที่คร่ึงหนึ่งของต าบลเป็นพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งของต้นน้ าล าธาร ท าให้มีสภาพแวดล้อม
และรักษาสมดุลของระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี 

 มีแหล่งแร่เพอร์ไลต์ สามารถน ามาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน 

จุดอ่อน 

 พื้นที่ส่วนใหญ่ท าการเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว 

 มักประสบปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูน้ าหลากหรือช่วงที่มีพายุฝนพัดผ่าน ท าให้พืชผลทางการ
เกษตรได้รับความเสียหาย 

 มีการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะที่ดิน โดยน าพื้นที่ดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ต่ าและเป็น
พื้นที่ดอน มาท านาปลูกข้าว ท าให้มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูเพาะปลูกและผลผลิตต่ า 

 พื้นที่ป่าบางส่วนถูกประชาชนเกษตรกรบุกรุก ท าให้เสื่อมโทรมลง 

โอกาส 

 รัฐบาลได้ก าหนดเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับประชาชนมีความต้องการบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษมากขึ้น ท าให้เกษตรกรได้ลดปริมาณการใช้สารเคมีลงและหันมาใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และการก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมากขึ้น 

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

 รัฐบาลมีนโยบายการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ที่ดินทิ้งร้างและที่ดินว่างเปล่า เพื่อให้ใช้
ทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
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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 

 บางพื้นมีโครงการชลประทานขนาดเล็ก สามารถช่วยบรรเทาปัญหาฝนทิ้งช่วงได้ 

จุดอ่อน 

 พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีระบบชลประทาน ท าให้ประสบปัญหาขาดแคนน้ าส าหรับการเพาะปลูก  
โดยเฉพาะในฤดูแล้งไม่สามารถท าการเกษตรได้ 

 ไม่มีตลาดกลางรับซื้อพืชผลทางการเกษตร ท าให้ต้องเสียต้นทุนในการขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรไปขายในพื้นที่อื่น 

โอกาส 

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

 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดแผนงานใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง 
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อุปสรรค 

 เนื่องจากประเทศไทย เป็นประเทศก าลังพัฒนา การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานให้
สมบูรณ์ทั่วถึง จ าเป็นต้องใช้เวลาและมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

 โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการเองได้ 

ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง 

 ตามข้อมูลเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประชากรในต าบลโคกแสมสาร  มีรายได้เฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 23,000  บาทต่อปีต่อคนร้อยละ 70.00  ของประชากรทั้งหมด 

 มีการรวมกลุ่มของเกษตร   โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร  เพื่อประกอบอาชีพ
เสริมและเพิ่มรายได้   เช่น กลุ่มตัดเย็บผ้าเสริมรายได้เพื่อยังชีพ ม.1  เครือข่ายผ้าไทยทอมือ 

 เกษตรกรที่ส ารวจมีความช านาญในการท านาปีและนาปรัง   นอกจากนี้ยังมีการปลูกอ้อยโรงงาน
และมันส าปะหลัง   เกษตรกรที่ส ารวจทั้งหมดจึงไม่ต้องการเปลี่ยนชนิดพืชเดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม
เพราะเห็นว่าพืชเดิมมีตลาดรองรับ  ไม่ต้องใช้เงินทุนมากและมีโรงงานรับซื้อ  เป็นต้น 

 เกษตรกรที่ส ารวจส่วนใหญ่สนใจรับเทคโนโลยีใหม่และทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
ได้แก่  ใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุต่างๆเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน   ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น  
พืชตระกูลถั่ว   โสนอัฟริกัน  ปอเทืองแล้วไถกลบและลงทุนสร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเช่น  ขุดสระ  
ขุดบ่อ  ตามล าดับ 

 มีแหล่งรับซื้อผลผลิต มีโรงงานสีข้าวในต าบล  

จุดอ่อน 

 การประกอบอาชีพเกษตรกรรมอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก 

 ขาดอ านาจต่อรองในการจ าหน่ายผลผลิตเพราะการรวมกลุ่มอาชีพยังมีน้อยและบางกลุ่มยังไม่
เข้มแข็ง  ท าให้ถูกผู้รับซื้อเอาเปรียบโดยกดราคาผลผลิตให้ต่ า 

 เกษตรกรขาดความรู้ในด้านการจัดการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ท าให้เกิดหนี้สินนอกระบบ
และในระบบ 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ  62.50  ของเกษตรกรตัวอย่างทั้งหมดไม่เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า 

 ไม่มีการประกอบธุรกิจในรูปแบบอุตสาหกรรมในต าบล 
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 การเร่งจ าหน่ายผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวทันที  ท าให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตต่ า 

โอกาส 

 เกษตรกรที่ส ารวจเกือบทั้งหมดให้ความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียงและสนใจที่จะท า
เกษตรอินทรีย์   ต้องการท าแบบไม่ใช้สารเคมี 

  นโยบายรัฐบาลเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 

 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลมีแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  โดยสร้างความ
หลากหลายในรูปแบบการบริหารจัดการผลิตและผลิตภัณฑ์  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 

อุปสรรค 

 ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ  รวมถึงไม่มีแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า 

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

 ราคาผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะข้าว  ขึ้นอยู่กับตลาดโลกและตลาดภูมิภาค  การแก้ไขปัญหาราคา
ผลผลิตตกต่ า  จึงท าได้ล าบาก 

 ภัยธรรมชาติ  เช่น  น้ าท่วมและภัยแล้ง 

ด้านสังคม 

จุดแข็ง 

 ผู้น าชุมชนมีการบูรณาการร่วมกันพัฒนาต าบล  เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาให้มีความเจริญยิ่งขึ้น 

 มีการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนกลุ่มต่างๆ ในต าบลให้มีความเข้มแข็ง 

 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการจัดสวัสดิการสังเคราะห์แก่ผู้ยากไร้  เพื่อการยังชีพ 

 มีการส่งเสริมด้านกีฬาระหว่างหมู่บ้านเช่น  ฟุตบอล  เปตองและกีฬาพื้นบ้าน  เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เวลาว่างในการออกก าลังกาย  เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงและเพื่อต้านยาเสพติด 

 ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  โดยจัดงานประเพณีต่างๆ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น 
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จุดอ่อน 

 ประชากรรวมทั้งเกษตรกรยากจน  รายได้น้อยกว่ารายจ่ายเพราะขาดวินัยในการใช้จ่าย  ค่าครองชีพ
สูงท าให้มีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 

 ประชากรส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้ง  ซึ่งท าให้ผลผลิตต่ าและบางส่วนประสบภัยน้ าท่วมทุก
ปีและ 1-2 ปีต่อครั้ง  ท าให้ทรัพย์สินและบ้านเรือนเสียหาย 

 ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ  ท าให้มีความคิดในการแข่งขันเพื่อประกอบอาชีพ
น้อยขาดความคิดริเร่ิมไม่กล้าลงทุน 

 มีปัญหาเร่ืองเสพยาติด 

 โอกาส 

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนภาคประชาชน 

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  การจัดระเบียบสังคม
และการทุจริตคอรัปช่ัน 

 นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  เน้นเสริมสร้างสุขภาพประชาชนให้เข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันโรคลด
จ านวนผู้ป่วย  สร้างสวนสาธารณะและสนามกีฬา 

 มีโครงการด้านสังคมสงเคราะห์ขยายฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ยากไร้  โอกาส  
รวมทั้งผู้ประสบภัยให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มสัดส่วนงบประมาณ 

 อุปสรรค 

 การแปรเปลี่ยนความเจริญจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนการพัฒนา
การศึกษา  ซึ่งเน้นภาคธุรกิจภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม  ท าให้สภาพสังคม
เปลี่ยนไปและมีปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหาการว่างงาน  ปัญหาแพร่ระบาดของเสพติดและ
ปัญหาแหล่งน้ าตื้นเขิน  เป็นต้น 

 การกระจายอ านาจของส่วนภูมิภาคให้ท้องถิ่นยังไม่เต็มรูปแบบเนื่องจากท้องถิ่นยังไม่มีความ
พร้อมและศักยภาพการรองรับก าลังเร่ิมต้น 

 ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการตามแผน 

 จ านวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอต่อจ านวนโครงการที่ประชาชนเสนอขอรับ
การช่วยเหลือในแต่ละปี 
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5.4 ข้อเสนอ/กลยุทธ์เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา 

 จากการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่   ท าให้สามารถน ามาสร้างเป็นกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทาง
ในการก าหนดแผนพัฒนาต่อไป    กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เป็น
ตัวอย่างได้   พอสังเขปดังนี้ 

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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เขตการใช้ท่ีดินต าบลโคกแสมสาร  อ าเภอโคกเจรญิ   จังหวัดลพบุรี 

กลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจ 

 ส่งเสริมการท าการเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนเกษตร
มีความมั่นคงด้านอาหาร  เน้นให้เกษตรกรมีรายได้เพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคง 

 ถ่ายทอดความรู้ดานการปรับปรุงบ ารุงดินและส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์  เช่น 
การท า/การใช้ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยชีวภาพตลอดจนน้ าสกัดชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต  ลด
การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี   โดยอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรรู้ถึงคุณและโทษของการใช้สารเคมี   
นอกจากลดค่าใช้จ่ายแล้วยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง 

 พัฒนาความรู้  ทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน 

 ปรับปรุงประสทิธิภาพการผลิตทางการเกษตรโดยสร้างความหลากหลายในรูปแบบการบริหาร
จัดการและผลิตภัณฑ์ 

 จัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจ าหน่ายแก่เกษตรกรและ/หรือกลุ่มเกษตรกรในราคายุติธรรม
และส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยและรวมกลุ่มกันจ าหน่ายโดยมีคณะกรรมการ บริหาร
กองทุนเป็นผู้จัดการ 

 ส่งเสริมให้เกษตรตระหนักถึงการรวมกลุ่ม  เพื่อมีอ านาจในการต่อรองราคา  และให้การส่งเสริม
และสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ า 

 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนหรือวิสาหกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มในการพัฒนาสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์ด้านสังคม 

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

 ส่งเสริมให้ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการและการรวมกลุ่มของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพให้
เข้มแข็ง  

 มีการสร้างงานในช่วงเวลานอกฤดูกาลเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีงานท าหลังฤดูการเก็บเกี่ยวและ
เพื่อลดการอพยพของแรงงานออกนอกพื้นที่ 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนับสนุนงบประมาณด้าน
การศึกษาการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและพัฒนาคุณภาพประชากรให้ได้รับโอกาสและความรู้เท่าเทียม
กันเพื่อเสริมสร้างปัญญาน าสู่การมีส่วนรวม 
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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

 ให้ความรู้แก่ชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด  แก้ไข รณรงค์การป้องกัน 
แก้ไข  ปัญหายาเสพติด  โดยให้ประชาชนในชุมชนและสมาชิกในครอบครัวช่วยกันดูแลช่วยกันดูแล 
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�����*�ก�� 5 ��1�'�FN��' �23��ก�������$6(��'
�����������+&.1 ก����#&���+����S0���$��0ก 
#�$ก���$�������
��(�1����������.+�
��
����&%��������ก�� 2 ��1�'�FN��'   

   ����&��,�. 

     (1) ��.1ก��0ก�.����)7'� 
������������0� �%�
�+����$($�%�����$��0ก���
����$��ก�5S0ก��#�$1�(7ก���กN5�ก��(%�1��.� 

     (2) �.���*
����1�(7ก���กN5�ก��(%���(�.1���.1�����J &%���.1ก��0ก�.�
��
�
#��� ��*� �������$���� ������� 

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

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



6-5 
 

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

     (5) �4����(������/$
������&%���.+��1����$ 6(ก���4������!ก#�$
�*���$�5��#�*�$�J  #�$&%��4��%���.1��0ก�.��%��&%�����
��5���%/�.+�
��
����&%�������
��กก%*� 2 ��1�'�FN�� ' 

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

   3) ��	�63ก���-6 (��)*+,-���� 5) 

     ����.+1
����$��/ 23 ��* ��.1��1(�$ 0.05 �1��.+�
��
�+����5� ��������.+�
��
��0ก�����6(����+��O��������ก ���� �ก(-������$�����ก���4!��0� ������5ก����0ก�����

��%?�� 
���(�ก���
���5�������+ ��$ก15�%( ก�7*�������(%�����!ก��ก (�!ก��กก%*� 1.5 ����) ��
ก���$5�(�+��� 4!�����ก��� &%��17���50�/'���ก���4!��0� #�$ก�7*����!ก���ก���4!���+��0� 
�U�ก���(�������*�� ก���$5�(�+��� &%��17���50�/'���ก��� �������+���-���.+�
��&*1�����
��5���(5��4!��0ก&�.���1�����Nก��1( &%���������*�ก�� 5 ��1�'�FN��' �23��ก�������$6(��'

�����������+&.1 ก����#&���+����S0���$��0ก #�$�23��ก���$�������
��(�1����������.+�
��

����&%��������ก�� 2 ��1�'�FN��'    

  ����&��,�. 

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

   (2) &%����$551�7��ก"'��#�$�+�� ��.�1�ก���03���(������ #�$��ก"�&%���.+�
�%����� ��*� ก����0ก�3��#Oก��.�1�I1�ก��ก���$���������� 
��#�%��+%�3��#Oก��.1
��D���3��
#Oก�L��$��7���0ก ก�����%��7&�7��� ��.1��0ก�.���$ก0�4��%&�7��� 

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

   (4) &%���.1ก��0ก�.�
��
�#��� ������15#
��0� ��.�1���ก�����
�����ก�&%��
&7��&*���ก
���7    
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   6.1.2.2 ��	��)%� �� 9��ก���ก!	� 

    ����.+1
����$��/ 14,738 ��* ��.1��1(�$ 31.51 �1��.+�
��
�+����5� �.+�
�������+40ก
ก����������������*�����	��ก���ก"�� ��.�1���ก�����.+�
��ก���ก"��
����1�1� �(�+��O��������ก 
�%�4!�
���(�ก���#�$
������&%������$����Nก��1(��.1��*����$��������5ก����0ก�.�� �"Dก��
6(
��%�� ��.�1���ก����1���ก��7�#�� F!��(�ก�*1ก��#ก�����.1��1��������
7��0� ��ก�-��ก�����
����
���2��75�������4#5*����ก�����
���� 11ก������ 4 ���(*1( 6(����(�$�1�( ����+ 

   1) ��	����� (��)*+,-���� 6) 

����.+1
����$��/ 10,898 ��* ��.1��1(�$ 23.30 �1��.+�
��
�+����5� �.+�
�����
��+40กก����������������*�����	��ก���ก"�� ��.�1���ก��������.+�
��
����6(����+��O��������ก ��
�� �ก(-������$����Nก��1(4!���*����$��������5ก����0ก���% ��.�1���ก����1���ก��7�#��
������(��*1
ก����#&���+�� F!���*%���3*����ก�������$6(��'
��������$�-
 ��.1
��������1� �*%���3*��
ก���$5�(�+������ก���4!�����ก��� 5��#�*������.+�
�����.+� ��.1�����.+�
�����$��ก�5�.+�
��
��N����%(ก�1����  

    ����&��,�. 

    (1) &%������.+�
�� ��I����(��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��ก����#&���+��#�$����� �ก(-����ก�������$6(��'
���� &%���.1ก��0ก���%���)7'� 
����1�(7
ก���กN5�ก��(%��+� 6(���$($�%�����$��0ก�������$�� #�$���������1����5��7���5���
��ก�(-�� #�$
�����&%��17���50�/'���#ก*�� ��*� ก������7T(&1ก �7T(���ก ��.1�7T(�.�� �*%�ก�5�7T(1��
��('�+�� �.2  
#�$ก����*�7T(%�
(� ����'��1�����*%�
������$�� 

     (4) 4�������(�#�����$�-
ก�����
���� &%���.1ก
��ก���ก"�� #55
�ก"������������#�%
��
S"8����* ��.�1�&%������(���ก�������$6(��'
���� 
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   2) ��	�63ก�����) (��)*+,-���� 7) 

     ����.+1
����$��/ 3,628 ��* ��.1��1(�$ 7.76 �1��.+�
��
�+����5� �.+�
�������+
40กก����������������*�����	��ก���ก"��  ��.�1���ก��������.+�
����0ก�.���*6(����+��O��������ก  
���� �ก(-������$����Nก��1(4!���*����$��������5ก����0ก��0ก�.���* ��.�1���ก
���(�ก�����
�����+����ก�7*���
�����23�� ��#ก* ก�7*���
������.+1��&*1���������
��(#�$&%��17���50�/'���� 
ก�7 *����.+�4!��� +�����.+���.1��+�� "��� �.+�
� ���N����%(ก�1���� #�$�.+�
��
����&%��������0� 
�%�4!�ก�7*���
�����23����.�1���กก�����
��������$�-
 ก�����
����������5��0ก�.���*�������+�!���
��1���ก��7�#�����(��$ก�� ��*� ก������(��*1ก����#&���+�� ����(��*1ก���ก�ก���$�������
��(
�1��� ����(��*1ก���ก�&%�����(��(��ก�+��#�*��� �%�4!�ก������17����&�*1ก��
�����ก���  

     ����&��,�. 

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

     (2) 4���ก"��ก�(��&����
����������5��0ก�.���* &%���.1ก��0ก5���%/�.+�
��

����&%���������*�ก�� 5 ��1�'�FN�� ' &%���.1ก��0ก�.�
��
�#��� &%��4����(���#�$��0ก�.��%��&%��
���
 ��.1��0ก�3��#Oก�I1�ก��ก���$���������� #�$���������1����5��7���5���
��ก�(-���1��� 
����������417���+��#�$0F�5)��71��������ก�!+�#�$�����&%��17���50�/'���#ก*�� 6(ก�����
�7T(&1ก �7T(���ก ��.1�7T(�.�� �*%�ก�5�7T(1��
��('�+�� �.2 #�$ก����*�7T(%�
(� ����'��1�����*%�
��
����$��ก�5����.�
����0ก ������55���%/�.+�
���7*�
������ก���$5�(�+��&*1�������%��.1��% �������
1(*��(���
����1���ก��#ก����23��ก���$5�(�+���1��� ��*�ก��(ก�*1���.1�7&0�$5�(�+�� �%�
�+�ก��
�����1��
��(%��47��.�1���5��7���5���
��ก�(-���1������6��*���.1�*%�F7(��.�1���ก���$5�(�+���1�
����!+� 

     (3) ���5��7�ก����0ก���6���N%&%5&0*ก�5ก��1�7��ก"'��#�$�+�� ��5���%/
�.+�
��
����&%���������กก%*� 5 ��1�'�FN�� ' #�$�.+�
��
����&%��������0� 

   3) ��	�63ก���-6 (��)*+,-���� 8)  

     ����.+1
����$��/ 10 ��* ��.1��1(�$ 0.02 �1��.+�
��
�+����5� ��������.+�
��
��0ก�����6(����+��O��������ก ���� �ก(-������$����Nก��1(4!���*����$��������5ก����0ก�����

��%?�� ��.�1���ก
���(�ก����������+�������.+�4!���+�����.+� (�5��+�����.+���.1��+�� "������*%�
&%���!ก��*�ก�� 0.5 ������ก��%��) ����17����&�*1ก������3���56��1��.� �.�
����0ก����(��*1ก��
��#&���+�� ����(��*1ก���ก�ก���$�������
��(�1������*�( #�$����17����&�*1ก��
�����ก���  
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     ����&��,�. 

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

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

     (3) ก�����
������.�1��0ก�.�� �"Dก�� ��1������&%���$���$%������1(*��
��ก F!��4����ก�ก"��ก�(��&����
����������5��0ก����� ���������1���	��#��*��+��������5ก�����$��0ก
��.�1#ก��23��ก����#&���+�� #�$���$55ก������+��
������$��ก�5����.�
����0ก ��.�1����� �ก(-����
ก�������$6(��'
���� ����(���7���0ก���ก%���#�$�!ก ��*��1(ก%*� 50x50x50 �F������� &%����$55
1�7��ก"'��#�$�+�� ��.�1�ก���03���(������ #�$��ก"�&%���.+��%����� ��*� ก����0ก�3��#Oก��.�1
�I1�ก��ก���$���������� 
��#�%��+%�3��#Oก��.1
��D���3��#Oก�L��$��7���0ก ก�����%��7&�7�
�� ��.1��0ก�.���$ก0�4��%&�7��� &%����5��7���5���
��ก�(-�� ����������417���+��#�$0F�5
)��71��������ก�!+� #�$�����&%��17���50�/'���#ก*�� ��*� ก������7T(&1ก �7T(���ก ��.1�7T(�.�� 
�*%�ก�5�7T(1��
��('�+�� �.2 #�$ก����*�7T(%�
(� ����'��1�����*%�
������$��ก�5����.�
����0ก                                      

   4) ��	�63ก���+��	�� (��)*+,-���� 9)  

     ����.+1
����$��/ 202 ��* ��.1��1(�$ 0.43 �1��.+�
��
�+����5� ��������.+�
��
��0ก���(.����6(����+��O��������ก ���� �ก(-������$����Nก��1(4!���*����$��������5ก����0ก
��0ก���(.����
��%?�� ��.�1���ก
���(�ก����������+������
�����23�� ��$ก15�%(ก�7*����.+�4!�
��+�����.+� �5��+�����.+���.1��+�� "����.+�ก%*� 0.5 ���� ก�7*���
������.+1��&*1���������
��(#�$
&%��17���50�/'���)����������� 5��#�*������.+�
����N����%(ก�1����#�$�����.+�
��
������&%��
������0� ก�������$6(��'
����������5��0ก�.�� �"Dก���!�����1���ก��7�#�����(��$ก�� ��*�
����(��*1ก����#&���+�� ��.11������5&%�����(��(�7�#����กก��ก�*1� #�$����17����&�*1ก��

�����ก���    

   ����&��,�.  

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

     (2) &%����5��7�5���7���6(��� �7T(&1ก �7T(���ก ��.1�7T(�.�� �*%�ก�5
ก����*�7T(%�
(� ����'��1�����*%�
������$�� 
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     (3) &%���.1ก�0�#55ก����0ก���(.����������1�7��ก"' 6(ก����0ก�.�
��
�����4�กN5�ก��(%��������.�1����1(�� ��*� �$�� ��+���Nก ก�$4�� ก����0 ��* ������� 

 6.1.3 ��	��	&��ก��� 

  6.1.3.1 ��	��	&��ก��� (��)*+,-���� 10)  

     ����.+1
����$��/ 339 ��* ��.1��1(�$ 0.72 �1��.+�
��
�+����5� 

 6.1.4 ��	�����,6.&��%�63ก&���%  

  6.1.4.1 ��	�����,6.&��%�63ก&���% (��)*+,-���� 11)  

     ����.+1
����$��/ 1,101 ��* ��.1��1(�$ 2.35 �1��.+�
��
�+����5� �����.+�
��
��0*5��� 4�� �4��
�����ก���*��? ��*� %� 6�����(� #�$�4���1����( �������  

 6.1.5 ��	,�6)%����  

  6.1.5.1 ��	,�6)%���� (��)*+,-���� 12) 

      ����.+1
����$��/ 975 ��* ��.1��1(�$ 2.08 �1��.+�
��
�+����5� �.+�
���1�
�����+����5���%/#��*��+�����)������� �%�4!�#��*��+����%��
��������!+� ��*� 1*���กN5�+�� #�$5*1�+��
����*�� �������  

 6.1.6 ��	�����������>  

  6.1.6.1 ��	$%&'����������ก��	���	��ก?���+ (��)*+,-���� 13) 

      ����.+1
����$��/ 10,941 ��* ��.1��1(�$ 23.39 �1��.+�
��
�+����5� �.+�
�����
��+1(0*�1ก����,����ก8���( F!��ก�������$6(��'
�������2��75��5���*%�(��&������,�����5��50�/' 
#�$5��#�*������,�����5��.�1�6
��  �.+�
�������+����
����)��/$��$6(��'  

      ����&��,�. �7���&%����*%��*%���ก��PQR�P0#�$��ก"��-���,�������&�
&%����50�/' #�$��&%�����ก���(
����%-�� ��.1��
�������,��7���6(����7������*%��*%���
ก����ก����.�1�����ก�������$6(��'��ก��� #�$�1��,��*%�ก��1(*���1���(�#�$(���(.� 

  6.1.6.2 ��	���������@��	6@� (��)*+,-���� 14)  

      ����.+1
����$��/ 14 ��* ��.1��1(�$ 0.03 �1��.+�
��
�+����5� 
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	���%��� 6-1 ��	ก���������� 	���6B$ก,&�&�� ����'�B$ก�C��D C %�* �6����� 

��)*+,-���� ��	ก���������� 
�������� 

��) ���+6. 

  ��	������ 8,276 17.69 

         ��	�������������� ก!" 8,276 17.69 

1            ���&7��&�1��-���,� 8,189 17.51 
2            ���PQR�P0
���(�ก�)�������-�(�����.�1��� 87 1.18 
 ��	�ก!	�ก��� 25,134 53.74 

        ��	�ก!	�ก��*���� 10,396 22.23 

3              ���
���� 3,736 7.99 
4              �����0ก�.���* 6,637 14.19 
5              �����0ก����� 23 0.05 
        ��	��)%� �� 9��ก���ก!	�      14,738 31.51 

6              ���
����          10,898 23.30 
7              �����0ก�.���* 3,628 7.76 
8              �����0ก����� 10 0.02 
9              �����0ก���(.���� 202 0.43 
 ��	��	&��ก��� 339 0.72 

10              ���17����ก��� 339 0.72 
 ��	�����,6.&��%�63ก&���% 1,101 2.35 

11              ����7���#�$������0ก����� 1,101 2.35 
 ��	,�6)%���� 975 2.08 

12              ���#��*��+�� 975 2.08 
 ��	�����������> 10,955 23.42 

13              ���&��-���,�����1ก����,����ก8���( 10,941 23.39 
14              ����.+�
���5N���N 14 0.03 

�*� 46,780 100.00 
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