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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทท่ี 1  
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ในอดีตท่ีผ่านมาประเทศไทยได้น าทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ในการพัฒน าประ เ ทศ 
โดยขาดการจัดการอย่างมีระบบเป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเ กิดความเ ส่ือมโทรมอย่างรวดเ ร็ว 
โดย เ ฉพ าะทรัพยากร ดิน ซ่ึง เ ป็นปัจจัยพื้น ฐ านของการพัฒนา ท้ัง ทาง ด้านเ กษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และกิจการบริการอ่ืนๆ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างฟุ่มเฟือย โดยขาดการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสมเป็นเหตุให้มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ ซ่ึงเป็นการท าลายแหล่งต้นน้ าล าธารโดยตรงจน
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลตามธรรมชาติ ซ่ึงส่งผลให้เกิดภาวะน้ าท่วม ภัยแล้งหรือแผ่นดินถล่มและยัง
ส่งผลให้เกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ าอย่างรุนแรง อัน
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อความเป็นอยู่ของประชากรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 ดังนั้นกรมพัฒนาท่ีดิน โดยส านักนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน จึงได้จัดท าเขตการใช้ท่ีดิน
ระดับต าบลโดยพิจารณาจากข้อมูลสภาพพื้นท่ี ความต้องการของชุมชน แนวนโยบายด้านการเกษตรของ
รัฐและท้องถ่ินในระดับต่างๆ น ามาวิเคราะห์ก าหนดเขตการใช้ท่ีดินระดับต าบล แล้วน าเสนอผล
รายงานประกอบแผนท่ีขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 พร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการท่ีดิน 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 ก าหนดเขตการใช้ท่ีดินทางการเกษตร พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีและรายงานเพื่อเสนอแนะ
แนวทางการใช้ท่ีดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมในต าบล 

 1.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 

1.3 สถานที่ ระยะเวลา และผู้ด าเนินงาน 

 1.3.1 สถานท่ีด าเนินงาน พื้นท่ีต าบลคลองสวน  อ าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 1.3.2 ระยะเวลาด าเนินงาน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

 1.3.3  ผู้ด าเนินงาน กลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดิน ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  

 



 

เขตการใช้ท่ีดินต าบลคลองสวน   อ าเภอบางบ่อ   จังหวัดสมุทรปราการ 
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1.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1.4.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ จากฐานข้อมูลแผนท่ีขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 
อาทิ ข้อมูลดินและสภาพการใช้ท่ีดิน พร้อมท้ังข้อมูล ด้านป่าไม้ตามกฎหมาย ชลประทาน ปฏิรูป
ท่ีดินและ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการ
ประเมินความเหมาะสมของท่ีดินด้านการเกษตร 

 1.4.2 ศึกษาวิเคราะห์ด้านนโยบายการใช้ท่ีดินท้ังในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด 
และระดับท้องถ่ิน 

 1.4.3 น าเสนอข้ันตอนการด าเนินงานและรูปแบบของการก าหนดเขตการใช้ท่ีดินระดับ
ต าบล ให้กับส่วนราชการในพื้นท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงเกษตรกรและหมอดินอาสา
ในพื้นท่ีพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ 

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

 1.4.5 ก าหนดเขตการใช้ท่ีดินระดับต าบล พร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการทรัพยากรในพื้นท่ี 

 1.4.6 จัดท ารายงานเขตการใช้ท่ีดินระดับต าบล พร้อมข้อเสนอแนะ ประกอบกับแผนท่ี
ขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับต าบลอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยค านึงถึงแนวนโยบายของรัฐในระดับต่างๆ  

 1.5.2 เขตการใช้ท่ีดินระดับต าบล สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาด้านเกษตรกรรมระดับต าบล เพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ทรัพยากรท่ีดินอย่างย่ังยืน 



ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต1  กรมพัฒนำท่ีดิน 

 บทท่ี 2  

สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ี 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ท่ีตั้ง 

 ต ำบลคลองสวน  ต้ังอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร (รูปท่ี 2-1) 

 อาณาเขต  

 ทิศเหนือ  ติดกับ  อ ำเภอบ้ำนโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรำ  
ทิศใต้  ติดกับ  ต ำบลบำงพลีน้อย อ ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร 
ทิศตะวันออก  ติดกับ  ต ำบลเทพรำช อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ทิศตะวันตก  ติดกับ  ต ำบลเปร็ง อ ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 ต ำบลคลองสวน  มีพื้นท่ีท้ังหมดประมำณ   8,793  ไร่ หรือประมำณ  14.07  ตำรำงกิโลเมตร  
แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 7  หมู่บ้ำนดังนี้  

 หมู่ท่ี 1 บ้ำนตลำดคลองสวน   หมู่ท่ี 5 บ้ำนคลองกระแชงเตย 

  หมู่ท่ี 2 บ้ำนคลองสวน    หมู่ท่ี 6 บ้ำนคลองกระแชงเตย 

หมู่ท่ี 3 บ้ำนคลองประเวศน์   หมู่ท่ี 7 บ้ำนคลองปลัดสำย 

หมู่ท่ี 4 บ้ำนคลองกระแชงเตย  
 

2.2 สภาพภูมิประเทศ  

 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นท่ีรำบลุ่ม เกิดจำกกำรทับถมของตะกอนล ำน้ ำ เหมำะแก่
กำรเพรำะปลูก ท ำนำ เล้ียงกุ้ง เล้ียงปลำ ชำวบ้ำนมักนิยมอำศัยอยู่ตำมแนวถนนและตำมแนวริมฝ่ัง
คลองสองฝ่ัง มีคลองกระแซงเตยไหลผ่ำน ควำมสูงของพื้นท่ีอยู่ระหว่ำง 0-1 เมตร เหนือ
ระดับน้ ำทะเลปำนกลำง  
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ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต1  กรมพัฒนำท่ีดิน 

2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอำกำศของต ำบลคลองสวน อ ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร จัดอยู่ใน
ภูมิอำกำศแบบร้อนชื้นสลับแล้ง ( tropical wet and dry climate)  ตำมกำรจ ำแนกภูมิอำกำศตำมแบบ
ของ KOPPEN (KOPPEN’s classification) ในเขตนี้จะมีฤดูฝนและฤดูแล้งแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน 
สำมำรถแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเร่ิม ประมำณเดือนกุมภำพันธ์ ถึง เ ดือนเมษำยน โดยได้รับอิทธิพล
จำกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝน เ ร่ิมประมำณเดือนพฤษภำคมถึงกันยำยน โดยฤดูนี้จะ เ ร่ิมมี
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงเป็นลมชื้นพัดปกคลุม ท ำให้ฝนตกแพร่กระจำยตำมร่องมรสุมประกอบ
กับร่องควำมกดอำกำศต่ ำ(depression) พำดผ่ำนทำงทิศตะวันออกท ำให้อำกำศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก
โดยเฉพำะในเดือนกันยำยนอำกำศจะชุ่มชื้น ส่วนฤดูหนำว เ ร่ิมประมำณเดือนเดือนตุลำคมถึง
มกรำคม โดยได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อำกำศจะหนำวเย็นสลับกับอำกำศร้อน  

        จำกสถิติภูมิอำกำศของสถำนีอุตุนิยมวิทยำบำงนำ ในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2535-2554) 
จังหวัดสมุทรปรำกำร ได้น ำมำใช้พิจำรณำเป็นตัวแทนลักษณะภูมิอำกำศในพื้นท่ี ต ำบลคลองสวน 
อ ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร สำมำรถสรุปได้ดังนี้ (ตำรำงท่ี 2-1 และรูปท่ี 2-2) 

2.3.1 ปริมาณน้้าฝน มีปริมำณน้ ำฝนเฉล่ียท้ังปีประมำณ 1,675.56 มิลลิเมตร เ ดือนท่ีมี
ปริมำณฝนตกเฉล่ียสูงสุด คือ เดือนกันยำยน มีปริมำณฝนเฉล่ีย 358.19 มิลลิเมตร เ ดือนท่ีมีปริมำณ
ฝนตกเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ เดือนธันวำคม มีปริมำณฝนเฉล่ีย 10.52 มิลลิเมตร ลักษณะกำรตกของฝน
พบว่ำฝนจะเร่ิมตกมำกข้ึนต้ังแต่กลำงเดือนเมษำยนและจะตกมำกท่ีสุดในเดือนกันยำยน จำกนั้น
ปริมำณฝนจะค่อยๆ ลดลงจนถึงปลำยเดือนตุลำคม 

2.3.2 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28.69 องศำเซลเซียส เ ดือนเมษำยน มีอุณหภูมิ
เฉล่ียสูงสุด 37.16 องศำเซลเซียส และเดือนมกรำคม มีอุณหภูมิเฉล่ียต่ ำสุด 17.07 องศำเซลเซียส 

2.3.3  ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมำณควำมชื้นสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปี 70.62 เปอร์เ ซ็นต์ โดย
ท่ีเดือนกันยำยนมีควำมชื้นสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด 74.30 เปอร์เ ซ็นต์ และเดือนธันวำคมมีควำมชื้น
สัมพัทธ์เฉล่ียต่ ำสุด ประมำณ 64.40 เปอร์เซ็นต์ 

2.3.4  การวิเคราะห์ช่วงฤดู เพาะปลูก เ ป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อหำช่วงเวลำท่ี
เหมำะสมในกำรเพำะปลูก โดยใช้ข้อมูลเก่ียวกับปริมำณน้ ำฝนรำยเ ดือนเฉล่ีย และค่ำศักยภำพกำร
ระเหยน้ ำของพืชรำยเดือนเฉล่ีย (Evapotranspiration : ETo)  ซ่ึงค ำนวณได้ด้วยโปรแกรม Cropwat 
(Version 8.0) เม่ือน ำมำสร้ำงกรำฟเพื่อหำช่วงเวลำท่ีเหมำะสมในกำรปลูกพืช โดยพิจำรณำจำก
ระยะเวลำช่วงท่ีเส้นปริมำณน้ ำฝนอยู่เหนือเส้น 0.5 ของค่ำศักยภำพกำรคำยระเหยน้ ำ (0.5 ETo) ซ่ึง
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สำมำรถน ำมำหำช่วงเวลำท่ีเหมำะสมในกำรปลูกพืชของ ต ำบลคลองสวน อ ำเภอบำงบ่อ จังหวัด
สมุทรปรำกำร ได้ดังนี้ 

1.) ช่วงระยะเวลำท่ีเหมำะสมในกำรเพำะปลูก จะอยู่ในช่วงต้นเดือนเมษำยน  (ปริมำณ
น้ ำฝนสูงกว่ำคร่ึงหนึ่งของศักยภำพกำรคำยระเหยน้ ำ) จนกระท่ังถึงปลำยเ ดือนพฤศจิกำยน(ปริมำณ
น้ ำฝนต่ ำกว่ำคร่ึงหนึ่งของศักยภำพกำรคำยระเหยน้ ำ )  และช่วงระหว่ำงปลำยเ ดือนเมษำยนถึงต้น
เดือนพฤศจิกำยน จะมีฝนตกมำกจนท ำให้มีปริมำณน้ ำมำกเ กินพอควำมต้องกำรของพืช (ปริมำณ
น้ ำฝนสูงกว่ำศักยภำพกำรคำยระเหยน้ ำ)  

2.) ช่วงเวลำท่ีไม่เหมำะสมต่อกำรเพำะปลูกพืช ซ่ึงจะมีปริมำณน้ ำฝนและกำรกระจำย
น้อยหรือไม่เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงจะอยู่ในช่วงปลำยเ ดือนพฤศจิกำยนถึงต้นเดือน
เมษำยนของทุกปี 
 
ตารางท่ี 1 สถิติข้อมูลภูมิอากาศ จังหวัดสมุทรปราการ (สถานีอุตุนิยมวิทยาบางนา) 
 
 

เดือน 
ปริมาณ ปริมาณน้้าฝนที่เปน็ อุณหภมู ิ อุณหภมู ิ ความยาวนาน ความชื้น ความเร็วลม การคาย 

น้้าฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.) สูงสุด (ซ.) ต้่าสุด (ซ.) แสงแดด (ชม./วัน) สัมพัทธ์ (%) (กม./วัน) ระเหยน้้า(มม.)* 
ม.ค. 11.42 11.2 34.27 17.07 7.76 66.60 66.71 115.01 

ก.พ. 24.60 23.6 34.91 19.54 8.34 69.05 96.50 124.04 

มี.ค. 48.36 44.6 36.65 21.19 7.93 70.65 125.86 155.93 

เม.ย. 111.53 91.6 37.16 23.39 8.05 70.90 104.51 158.10 

พ.ค. 201.27 136.5 37.15 23.48 6.32 72.95 87.61 145.08 

มิ.ย. 203.24 137.1 36.07 23.27 5.41 72.20 96.95 131.40 

ก.ค. 179.19 127.8 35.54 23.57 4.92 73.20 92.06 128.96 

ส.ค. 232.51 146.0 35.57 23.39 4.31 73.25 91.17 124.62 

ก.ย. 358.19 160.8 34.98 23.21 4.43 74.30 75.60 114.90 

ต.ค. 245.50 149.1 34.49 22.13 5.53 73.40 56.48 114.70 

พ.ย. 49.26 45.4 34.42 20.17 7.03 66.55 76.94 115.50 

ธ.ค. 10.52 10.3 33.96 17.26 7.72 64.40 86.72 117.80 

รวม 1,675.56  1084.0 - - - - - 1,546.04  
เฉลี่ย - - 35.43 21.47 6.48 70.62 88.09 - 

ที่มา : สถำนีอุตุนิยมวิทยำบำงนำ จังหวัดสมุทรปรำกำร กรมอุตุนิยมวิทยำ (2554) 
หมายเหตุ : *จำกกำรค ำนวณด้วยโปรแกรม CROPWAT (Version 8.0) 
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รูปท่ี 2 สมดุลของน้ ำในดินเพื่อกำรเกษตร จังหวัดสมุทรปรำกำร (สถำนีอุตุนิยมวิทยำบำงนำ) 

2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร 

 สภำพสังคมและกำรรวมกลุ่มเกษตรกรต ำบลคลองสวน อ ำเภอบำงบ่อ ได้จำกกำรศึกษำ
ข้อมูลทุติยภูมิ เอกสำรและรำยงำนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ รำยงำนสถิติจ ำนวนประชำกรและบ้ำน (กรมกำร
ปกครอง,2553) รำ ยงำนข้อมูลควำมจะ เป็นพื้นฐำน(จปฐ.)  ปี 2554 (กรมกำรพัฒนำชุมชน ) 
แผนพัฒนำกำรเกษตรต ำบล (ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ) และแผนพัฒนำสำมปี ( เทศบำลต ำบลคลอง
สวน) เป็นต้น ได้ผลกำรศึกษำดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  ต ำบลคลองสวน  มีพื้นท่ีในเขตกำรปกครองของ เทศบำลต ำบลคลองสวนเต็มท้ัง
หมู่บ้ำน 7 หมู่บ้ำน มีประชำกรรวมท้ังส้ิน  3,336  คน เ ป็นชำย 1,595  คนและเป็นหญิง 1,741  คน 
จ ำนวนบ้ำน 680 หลังคำเรือน จ ำนวนประชำกรเฉล่ีย 3 คนต่อหลังคำเ รือน (รำยงำนสถิติจ ำนวน
ประชำกรและบ้ำน กรมกำรปกครอง ณ เ ดือนธันวำคม พ .ศ. 2553) ควำมหนำแน่น  237.10 คนต่อ
ตำรำงกิโลเมตร  

  ประช ำกรส่วน ใหญ่นั บถือศำสน ำพุทธ  อิสลำม มีประ เ พ ณีกำรท ำ บุญตำม
พระพุทธศำสนำในเดือนต่ำงๆ ท่ีสืบสำนต่อเนื่องกันมำ มีควำมเป็นอยู่แบบเครือญำติผูกพันและ
พึ่งพำอำศัยกันให้ควำมเคำรพนับถือพระสงฆ์ ผู้อำวุโสและผู้น ำชุมชน 
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2.4.2 การรวมกลุ่มเพ่ือการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 ต ำบลคลองสวน  มีกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยได้รับกำรสนับสนุนและส่งเสริมจำก
หน่วยงำนรัฐ เช่น กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนำชุมชน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล/เทศบำล ๆ ได้แก่  กลุ่มอำชีพทอผ้ำขำวม้ำ กลุ่มอำชีพผัดพริกปลำ 

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภำพเศรษฐกิจของต ำบลคลองสวน ได้จำกกำรศึกษำข้อมูลทุติยภูมิ เอกสำรและรำยงำนท่ี
เก่ียวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลกำรศึกษำดังนี้ 

 2.5.1 การประกอบอาชีพ  ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเป็น
ร้อยละ 80.00 ของครัวเรือนท้ังหมด โดยมีพื้นท่ีท ำกำรเกษตรเฉล่ีย 25.00  ไร่ต่อครัวเ รือนและมี
แรงงำนภำคเกษตรเฉล่ีย 2 คนต่อครัวเรือน อำชีพรองลงมำเป็นกำรค้ำขำย รับจ้ำง รับรำชกำรและ
อ่ืนๆ กำรถือครองท่ีดิน เกษตรกรบำงส่วนมีท่ีดินท ำกินเป็นของตนเอง  ร้อยละ 35.00 บำงส่วน
เช่ำท่ีดินท ำกินเพิ่ม 35.00 บำงส่วนเช่ำท่ีดินท ำกินท้ังหมด ร้อยละ 78.00 โดยมีเอกสิทธิ์ ท่ีดินเป็น 
โฉนด  

 2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 

 พืช เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่  ข้ำว   
 - ผลผลิตข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2554/55 เฉล่ีย 1,020   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตนำปรัง ปีกำรผลิต 2554/55 เฉล่ีย  980   กิโลกรัมต่อไร่ 

  ปศุสัตว์   จำกข้อมูลของปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปรำกำร (ปี 2555) มีเกษตรกรส่วน
ใหญ่เล้ียงสัตว์ไว้เพื่อจ ำหน่ำยเพื่อเ ป็นรำยได้เสริมของครอบครัวและบำงส่วนบริโภคภำยใน
ครัวเรือน  เช่น โคเนื้อ  จ ำนวน 9 ตัว  แพะ จ ำนวน 25 ตัว  สุกร จ ำนวน  184 ตัว และไก่ จ ำนวน 
294 ตัว  เป็นต้น โดยเล้ียงเพื่อปล่อยให้หำอำหำรกินเองตำมธรรมชำติ 

 2.5.3 ต้นทุนการผลิต 

 ข้าวนาปี ต้นทุนกำรผลิต 5,300 บำทต่อไร่   รำคำผลผลิต 8.20 บำทต่อกิโลกรัม 

 ข้าวนาปรัง ต้นทุนกำรผลิต 5,300 บำทต่อไร่   รำคำผลผลิต 8.30 บำทต่อกิโลกรัม 

2.5.4 การอุตสาหกรรม 

  ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร  รำยงำนว่ำ พ .ศ . 2554  มีโรงงำน
อุตสำหกรรมประเภท 2 และ 3 ต้ังอยู่ในต ำบลท้ังส้ิน 2 โรง จ ำแนกได้ดังนี้ โรงสีข้ำว  2 แห่ง  
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2.5.5 รายได้และแหล่งสินเช่ือ 

 รายได้ จำกข้อมูลควำมจ ำเ ป็นพื้นฐำน ปี 2554 (จปฐ.)  โดยเฉล่ียร้อยละ 99.2 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด มีคนในครัวเรือนมีรำยได้เฉล่ียไม่ต่ ำกว่ำ 23,000 บำทต่อคนต่อปี 

 แหล่งสินเช่ือ เกษตรกรใช้บริกำรสินเชื่อจำกแหล่งต่ำงๆ ได้แก่ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส) สหกรณ์กำรเกษตร กองทุนหมู่บ้ำน ธนำคำรพำณิชย์และเอกชน เป็นต้น 

2.5.6 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) สำธำรณูปโภค ได้แก่  

(1) ไฟฟ้ำ มีไฟฟ้ำทุกหมู่บ้ำน 

(2) ประปำ มีประปำทุกหมู่บ้ำน   

(3) กำรโทรคมนำคม มีโทรศัพท์สำธำรณะ  

  2) สถำนบริกำรสำธำรณะและสถำนท่ีรำชกำร ได้แก่ โรงเ รียนประถมศึกษำ 2  แห่ง 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 1 แห่ง วัด 4 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง ท่ีอ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน 1 แห่ง  สถำนี
อนำมัยประจ ำต ำบล 1 แห่ง และเทศบำลต ำบลคลองสวน 1 แห่ง เป็นต้น 
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บทท่ี 3 

สถานภาพทรัพยากร 

3.1 ทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน 

 3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรท่ีดินในปัจจุบัน 

  จำกกำรศึกษำสถำนภำพของทรัพยำกรท่ีดินใน ปัจจุบันท่ีใช้ในกำรเกษตรของ

ต ำบลคลองสวน อ ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร อำศัยจำกกำรรำยงำนส ำรวจดินเพื่อกำรเกษตร

แบบค่อนข้ำงละเอียด มำตรำส่วน 1:25,000 ของจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยส ำนักส ำรวจดินและวำง

แผนกำรใช้ท่ีดิน จัดท ำลักษณะและสมบัติทำงกำยภำพและเคมีท่ีส ำคัญ เช่น เนื้อดิน กำรระบำยน้ ำของ

ดิน ปฏิกิริยำดิน เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นคุณภำพท่ีดินและน ำไปใช้ในกำรจัดควำมเหมำะสมของ

ท่ีดินส ำหรับพืชเศรษฐกิจต่อไป ดังแสดงในรูปท่ี 3.1 และตำรำงท่ี 3.1 ซ่ึงสำมำรถบรรยำยพอสังเขป

ได้ดังนี้ 

1) ชุดดินบางน้้าเปร้ียว (กลุ่มชุดดินท่ี 2) มีเนื้อท่ีประมำณ 252 ไร่ หรือร้อยละ 2.87 ของพื้นท่ีต ำบล

เป็นดินท่ีเกิดจำกตะกอนน้ ำกร่อยพำมำทับถมอยู่บนท่ีลุ่มน้ ำเคยท่วมถึง  เ ป็นดินลึกมำก ดินเป็นกรด

จัด มีรอยแตกและเป็นร่องลึกมีรอยไถล ดินบนเป็นดินเหนียว  สีเทำเ ข้ม ถึงสีเทำเ ข้มมำก ปฏิกิริยำ

ดินเป็นกรดปำนกลำง มีค่ำควำมเป็นด่ำงประมำณ 6.0 ดินบนตอนล่ำง  เนื้อดินเป็นดินเหนียว สี

น้ ำตำลปนเทำ มีจุดประสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยำดินเป็นกรดเล็กน้อย มีค่ำควำมเป็นด่ำงประมำณ 

6.5 ดินล่ำงตอนล่ำงมีสีน้ ำตำลปนเทำ มีจุดประสีเหลืองปนน้ ำตำล สีน้ ำตำลปนแดง สีแดงปนเหลือง 

อำจพบจุดประสีเหลืองฟำงข้ำว ปฏิกิริยำดินเป็นกรดเล็กน้อย มีค่ำควำมเป็นด่ำงประมำณ 6.5 ส่วน

ดินล่ำงพบดินเลนสีเทำปนเขียวท่ีควำมลึกประมำณ 150 ซม. ลงไป 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน   ดินเป็นกรดจัดมำก ท ำให้เ กิดกำรตรึงธำตุอำหำรและ

ปลดปล่อยสำรท่ีเป็นพิษต่อพืช โครงสร้ำงแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท ำให้ไถพรวนยำก 

คุณภำพน้ ำเป็นกรดจัดมำก และน้ ำท่วมขังในฤดูฝน  

แนวทางการจัดการ 

การปลูกข้าว ไถพรวนขณะท่ีดินมีควำมชื้นท่ีเหมำะสม ลดและควบคุมควำมเป็น
กรดจัดมำกของดินด้วยวัสดุปูน 500 กิโลกรัม/ไร่ หว่ำนให้ท่ัวแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 
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สัปดำห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่ำนโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเ ม่ืออำยุ 
50-70 วัน ปล่อยท้ิงไว้ 1-2 สัปดำห์)  ร่วมกับกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ ำหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ย
แต่งหน้ำหลังปักด ำ 35-40 วัน พัฒนำแหล่งน้ ำไว้ใช้ในช่วงท่ีข้ำวขำดน้ ำหรือท ำนำคร้ัง ท่ี 2 หรือใช้
ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเก่ียวข้ำว ไถกลบตอซังและท ำร่องแบบเ ต้ีย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ ำ 

การปลูกพืชผักหรือไม้ผล  ยกร่องกว้ำง 6-8 เมตร คูน้ ำกว้ำง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-
1.0 เมตร มีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ก่อนยกร่อง ควรแยกหน้ำดินมำทับบนดินท่ีขุดมำจำกร่องคูน้ ำ 
หว่ำนวัสดุปูน 500 กิโลกรัม/ไร่ บนสันร่องและร่องคูน้ ำ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 
ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ ำ หรือขุดหลุมปลูกขนำด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูก
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับวัสดุปูน 5 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต 
ก่อนเก็บผลผลิตและหลังเก็บเก่ียวผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ ำ
ตำมชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนำแหล่งน้ ำและจัดระบบกำรให้น้ ำในแปลงปลูก ไว้ใช้ในช่วงท่ีพืชขำดน้ ำ 
ล้ำงและควบคุมไม่ให้ดินเกิดกรดเพิ่มข้ึน เม่ือดินเป็นกรดเพิ่มข้ึน หว่ำนด้วยวัสดุปูน 500 กิโลกรัม/ไร่ 

2) ชุดดินบางกอก  (กลุ่มชุดดินท่ี 3) มีเนื้อท่ีประมำณ 6,029 ไร่ หรือร้อยละ 68.56 ของพื้นท่ีต ำบล 

เป็นดินท่ีเกิดจำกวัตถุต้นก ำเนิดดินพวกตะกอนน้ ำกร่อย เป็นดินลึกมำก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด ำ 

มักพบจุดประสีน้ ำตำล ปฏิกิริยำดินเป็นกรดปำนกลำงถึงเ ป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) ดินบน

ตอนล่ำงเนื้อดินเป็นดินเหนียว สีเทำเข้มหรือสีเทำปนน้ ำตำล  ปฏิกิริยำดินเป็นกลำง มีค่ำควำมเป็น

ด่ำงประมำณ 7.0 ดินล่ำงตอนล่ำงในระดับควำมลึก 1-1.5 เมตร จะพบดินเลนสีน้ ำเงินท่ีมีปริมำณ

ก ำมะถันต่ ำ มีเปลือกหอยปะปนตลอด จะพบรอยไถลในดินล่ำง  ปฏิกิริยำดินเป็นด่ำงเ ล็กน้อยถึงเ ป็น

ด่ำงปำนกลำง มีค่ำควำมเป็นด่ำงประมำณ 8.0 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โครงสร้ำงแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท ำให้ไถ

พรวนยำก บำงพื้นท่ีอำจพบชั้นดินเลนท่ีมีเกลือสะสมอยู่ในดินล่ำง และน้ ำท่วมขังในฤดูฝน   

แนวทางการจัดการ 

ปลูกข้าว ไถพรวนขณะท่ีดินมีควำมชื้นท่ีเหมำะสมไถกลบตอซัง  ปล่อยไว้ 3-4 

สัปดำห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่ำนโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเ ม่ืออำยุ 

50-70 วัน ปล่อยท้ิงไว้ 1-2 สัปดำห์)  ร่วมกับกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ ำหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ย

แต่งหน้ำหลังปักด ำ 35-40 วัน พัฒนำแหล่งน้ ำไว้ใช้ในช่วงท่ีข้ำวขำดน้ ำหรือท ำนำคร้ัง ท่ี 2 หรือใช้
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ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเก่ียวข้ำว โดยท ำร่องแบบเต้ีย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-

2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ ำ 

ปลูกพืชผักหรือไม้ผล  ยกร่องกว้ำง 6-8 เมตร คูน้ ำกว้ำง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 

เมตรหรือถึงชั้นดินเลน ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจำกระดับน้ ำท่ีเ คยท่วมหรือมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ 

ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่  ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ ำ หรือขุดหลุม

ปลูกขนำด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วง

เจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภำยหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย

อินทรีย์น้ ำตำมชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนำแหล่งน้ ำและจัดระบบกำรให้น้ ำในแปลงปลูก 
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  ตารางที่ 3-1 สมบัตทิางกายภาพและเคมีของดนิ  ต้าบลคลองสวน  อ้าเภอบางบ่อ  จังหวดัสมุทรปราการ 

หน่วยท่ีดิน 
เนื้อดิน 

การ

ระบาย
น้้า 

ระดับ

ความอุดม
สมบูรณ์ 

ความ

ลาดชัน 
(%) 

ระดับ 

CEC 
(%) 

ระดับ 

BS 
(%) 

pH 
ระดับก้อนหิน

(ซม.) 
ความ

ลึก 
(ซม.) 

เนื้อท่ี 

บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง ไร่ ร้อยละ 

2 
ดิน

เหนียว 
ดิน

เหนียว 
เลว สูง 0-2 สูง 

ปำน
กลำง  

6.0-7.0 7.0-8.0 >150 >50 >150 252 2.87 

3 
ดิน

เหนียว 
ดิน

เหนียว 
เลว สูง 0-2 สูง 

ปำน
กลำง  

6.0-7.0 7.0-8.0 >150 >100 >100 6,029 68.56 

AQ        
(เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ)  

- - - - - - - - - - - - 1,371 15.59 

U (ท่ีอยู่อำศัย)  - - - - - - - - - - - - 875 9.95 

W (แหล่งน้ ำ) - - - - - - - - - - - - 266 3.03 

รวม 8,793 100.00 

ท่ีมา : ส ำนักส ำรวจดินและวำงแผนกำรใช้ท่ีดิน  
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3.2  ทรัพยากรน้้า  
 3.2.1 แหล่งน้้าธรรมชาติ 

แหล่งน้ ำธรรมชำติท่ีส ำคัญได้แก่ คลองประเวศบุรีรัมย์ คลองกระแซงเตย คลอง
บำงหลวงและคลองป่ินแก้ว(คลองปลัดสำย)    
 3.2.2 แหล่งน้้าท่ีสร้างขึ้น 

  พื้นท่ีของต ำบลคลองสวนอยู่ในเขตชลประทำนโครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำ
พระองค์ไชยำนุชิต ซ่ึงเกษตรกรสำมำรถใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรได้ตลอดท้ังปี นอกจำกนี้ ยังมี
ระบบประปำหมู่บ้ำนท่ีใช้ประโยชน์ในกำรอุปโภคปริโภค 

3.3   ทรัพยากรป่าไม้ 
 จำกข้อมูลแผนท่ีเขตป่ำไม้ถำวรของกรมพัฒนำท่ีดินและแผนท่ีเขตป่ำสงวนแห่งชำติของ
กรมป่ำไม้ เพื่อแสดงพื้นท่ีป่ำตำมกฎหมำย  พบว่ำต ำบลคลองสวน  ไม่มีพื้นท่ีป่ำตำมกฎหมำยและ
จำกข้อมูลแผนท่ีกำรใช้ประโยชน์ของกรมพัฒนำท่ีดิน ปี 2550  พบว่ำ   นอกพื้นท่ีป่ำไม้ตำม
กฎหมำยต ำบลคลองสวน ไม่มีพื้นท่ีป่ำอยู่เลย 
หมำยเหตุ : จำกกำรวิเครำะห์แผนท่ีมำตรำส่วน 1:50,000 โดยวิธีซ้อนทับด้วยระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
 

3.4 สภาพการใช้ที่ดิน 

 จำกกำรส ำรวจกำรใช้ประโยชน์ท่ี ดินของ ต ำบล คลองสวน  อ ำ เภอบำงบ่อ จังหวัด
สมุทรปรำกำร  ในปี พ.ศ. 2550 โดยส่วนวิเครำะห์สภำพกำรใช้ท่ีดินท่ี 1 ส ำนักนโยบำยและแผนกำร
ใช้ท่ีดิน พบว่ำต ำบลคลองสวน  มีเนื้อท่ีท้ังหมด 8,793 ไร่ มีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินจ ำแนกเป็น 4 
ประเภท โดยเป็นพื้นท่ีประเภทเกษตรกรรมสูงเป็นอันดับหนึ่ง  มีเนื้อท่ี 7,532 ไร่ หรือร้อยละ 85.66
ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีนำถึง 6,059 ไร่ หรือร้อยละ 68.91 รองลงมำคือ พื้นท่ีประเภทชุมชนและส่ิง  
ปลูกสร้ำงโดยมีเนื้อท่ี 875 ไร่ หรือร้อยละ 9.95 ของพื้นท่ีต ำบล พื้นท่ีแหล่งน้ ำ  มีเนื้อท่ี 266 ไร่     
หรือร้อยละ 3.03 ของพื้นท่ีต ำบล และพื้นท่ีอ่ืนๆ มีเนื้อท่ี 120 ไร่ หรือร้อยละ 1.36  ตำมล ำดับ                   
สรุปได้ตำมรูปท่ี 3-2 
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รูปที่ 3-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินต้าบล คลองสวน 

สำมำรถสรุปสภำพกำรใช้ที่ดินตำมประเภทต่ำงๆ ในปัจจุบันของ ต ำบลคลองสวน ได้ดังน้ี  
ตารางที่ 3-2 สภาพการใช้ที่ดินตามประเภทต่างๆ ในปัจจุบันของต้าบลคลองสวน อ้าเภอบางบ่อ       

      จังหวัดสมุทรปราการ 

ประเภทการใชท้ี่ดนิ 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 

1. พื้นที่เกษตรกรรม 7,532 85.66 

- นำ 6,059 68.91 

- ไม้ผลผสม 76 0.86 

 - สถำนท่ีเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ 1,397 15.89 

2. พื้นที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้าง 875 9.95 

- หมู่บ้ำนบนพื้นท่ีรำบ 59 0.67 

- หมู่บ้ำนบนพื้นท่ีรำบ/ไม้ผลผสม  716 8.14 

- ถนน 51 0.58 

- โรงงำนอุตสำหกรรม  49 0.56 

3. พื้นที่แหล่งน้้า 266 3.03 

- แม่น้ ำล ำคลอง  232 2.64 

- บ่อน้ ำในไร่นำ 34 0.39 

4. พื้นที่อ ืน่ๆ 120 1.36 

- ทุ่งหญ้ำ และไม้ละเมำะ 45 0.51 

- พื้นท่ีลุ่ม 75 0.85 

รวม 8,793 100.00 

85.66% 

9.95% 
3.03% 1.36% 

การใช้ประโยชน์ที่ดินต้าบลคลองสวน 

พื้นที่เกษตรกรรม 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง 

พื้นที่แหล่งน้ ำ 

พื้นที่อื่น  ๆ
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บทท่ี 4 

การประเมินคณุภาพท่ีดิน 

การประเมินคุณภาพท่ีดิน เ ป็นการพิจารณาศักยภาพของหน่วยทรัพยากรดินต่อการใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ ในระดับการจัดการท่ีแตกต่างกัน  โดยพิจารณาจากสมบัติของดินด้าน
กายภาพและเคมี สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
รวมท้ังความยากง่ายในการใช้ประโยชน์ท่ีดินในการปลูกพืช หรือประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

4.1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 หมายถึง ชนิดหรือระบบท่ีดินด้านการเกษตร สภาพการผลิต ลักษณะการด าเนินงาน การใช้
แรงงาน เทคโนโลยีและการจัดการ จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท่ีด าเนินการโดยส่วน
วิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดินท่ี 1 รวมท้ังนโยบายพัฒนาการเกษตรของรัฐ สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
และความต้องการของท้องถ่ินในพื้นท่ีต าบลคลองสวน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
สามารถก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสมได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินต าบลคลองสวน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

ประเภท ชนิดพืช พันธุ์ ผลผลิตเฉลี่ย
(กิโลกรัมต่อไร)่ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินหลัก ข้าว 

  -  นาปี 

  -  นาปรัง 

 

(พิษณุโลก2, 

สุพรรณบุรี90) 

 

1,020 

980 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินทางเลือก ถ่ัวเขียว 

พืชผัก 

เผือก 

ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ 

- 

พืชผักหมุนเวียน 

พันธุ์เผือกหอม 

หญ้าในพื้นท่ีลุ่ม เช่น 
หญ้าขน 

- 

- 

- 

- 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจงัหวัดสมุทรปราการ 
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4.2  คุณภาพท่ีดินท่ีน ามาประเมิน 

 คุณภาพท่ีดิน (Land Qualities :LQ) ท่ีน ามาประเมินส าหรับการปลูกพืชในระบบของ FAO 
Framework ได้ก าหนดไว้ 25 ชนิด ส าหรับในพื้นท่ีต าบลนี้อาจน าคุณภาพท่ีดินมาประเมินเพียงไม่ก่ี
ชนิดท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมของข้อมูล ความแตกต่างของภูมิภาค และระดับความรุนแรงของ
คุณลักษณะดินท่ีมีผลต่อผลผลิตตลอดจนชนิดของพืช และความต้องการการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(Land Use Requirements : LUR) ดังนั้นคุณภาพท่ีดินท่ีน ามาใช้มีดังนี้ 

- ระบบอุณหภูมิ (Temperature regime : t)  คุณลักษณะท่ีดินท่ีเ ป็นตัวแทน ได้แก่ ค่า
อุณหภูมิเฉล่ียในฤดูเพาะปลูกเพราะอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการงอกของเมล็ด การออกดอกของพืช บาง
ชนิด และมีส่วนสัมพันธ์กับขบวนการสังเคราะห์แสง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบของพืช 

- ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อรากพืช (Moisture availability : m)  คุณลักษณะท่ีดินท่ี
เป็นตัวแทนได้แก่ ระยะเวลาของการท่วมขังของน้ าในฤดูฝน ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียในรอบปีหรือความ
ต้องการน้ าในช่วงการเจริญเติบโตของพืช และลักษณะของเนื้อดิน ซ่ึงมีผลทางอ้อมในเ ร่ืองความจุ
ในการอุ้มน้ าท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 

- ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (Oxygen availability : o)  คุณลักษณะท่ีดิน
ท่ีเป็นตัวแทนได้แก่ สภาพการระบายน้ าของดิน ท้ังนี้พืชโดยท่ัวๆ ไปรากพืชต้องการออกซิเจนใน
ขบวนการหายใจ 

- ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (Nutrient availability : s)  คุณลักษณะท่ีดินท่ีเ ป็น
ตัวแทนได้แก่ ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน 

- สภาวะการหยั่งลึกของราก (Rooting conditions :r) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเ ป็นตัวแทนได้แก่ 
ความลึกของดิน ความลึกของระดับน้ าใต้ดิน และชั้นการหย่ังลึกของราก โดยความยากง่ายของการ
หย่ังลึกของรากในดินมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ลักษณะเนื้อดิน โครงสร้างของดิน การเกาะตัวของ
ดิน และปริมาณกรวดหรือเศษหินท่ีพบในหน้าตัดดิน 

- ความเสียหายจากน้ าท่วม (Flood hazard :f) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเป็นตัวแทนได้แก่ จ านวน
คร้ังท่ีน้ าท่วมในช่วงรอบปี 

- การมีเกลือมากเกินไป (Excess of salts :x) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเ ป็นตัวแทนได้แก่ ปริมาณ
เกลืออิสระท่ีสะสมมากเกินพอจนเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช  

- สารพิษ (Soil toxicities :z) ระดับความลึกของชั้น jarosite ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของ
ดินจะท าให้ดินเป็นกรดจัดมาก ปริมาณซัลเฟตของเหล็กและอลูมินั่มในดินจะสูงมากจนเป็นพิษต่อพืช 
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ในท่ีนี้พิจารณาความเป็นกรดเป็นด่างของดินซ่ึงจะมีผลต่อความเจริญเติบโตของพืช เนื่องจาก
ปฏิกิริยาดินจะท าให้สภาพต่างๆ ทางด้านเคมีและชีวภาพของดินถูกเปล่ียนไปในสภาพท่ีเหมาะสม
หรือไม่เหมาะสมต่อพืชท่ีปลูกหรือมีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์
ในดินสามารถเป็นตัวควบคุมระดับของธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชได้  ด้วยสาเหตุนี้ จึง ต้องมี
การปรับปรุงสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน โดยข้ึนอยู่กับชนิดของพืช ท่ีปลูกด้วย เพื่อให้ความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม 

- ศักยภาพการใช้เค ร่ืองจักร (Potential for mechanization :w)  คุณลักษณะท่ีดินท่ีเ ป็น
ตัวแทน ได้แก่ ความลาดชันของพื้นท่ี ปริมาณหินโผล่ ปริมาณก้อนหิน และการมีเนื้อดินเหนียวจัด
ซ่ึงปัจจัยท้ัง 4 นี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนโดยเคร่ืองจักร 

- ความเสียหายจากการกัดกร่อน (Erosion hazard :e)  คุณลักษณะท่ีดินท่ีเ ป็นตัวแทน 
ได้แก่ ความลาดชันของพื้นท่ี 

4.3  การจ าแนกช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน 

 หลักการของ FAO Framework ได้จ าแนกอันดับความเหมาะสมของท่ีดินเป็น 2 อันดับ 
(Order) คือ 

(1) อันดับท่ีเหมาะสม(Order S : Suitability) 
(2) อันดับท่ีไม่เหมาะสม(Order N : Not Suitability ) 

และจาก 2 อันดับท่ีได้แบ่งย่อยออกเป็น 4 ชั้น (Class) ดังนี้ 

 S1 : ชั้นท่ีมีความเหมาะสมสูง (Highly Suitable) 

 S2 : ชั้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suitable) 

S3 : ชั้นท่ีมีความเหมาะสมเล็กน้อย (Marginally Suitable) 

N : ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสม (Not Suitable) 

 การจ าแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดินในพื้นท่ีต าบลเป็นการประเมินความสามารถของ
ดินหรือประเมินศักยภาพของดินต่อการปลูกพืชหรือประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีได้กล่าวไว้
แล้วโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพท่ีดินจากกลุ่มชุดดินท่ีได้ท าการส ารวจไว้ในข้ัน
ละเอียด (ส่วนส ารวจจ าแนกดินท่ี 1, 2551) กับความต้องการปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตของพืชหรือประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละชนิด เพื่อจ าแนกชั้นความเหมาะสม
ของชุดดินต่างๆ ต่อประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
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 ท้ังนี้ได้ท าการจ าแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดินดังกล่าวออกเป็น 4 ชั้น โดยใช้ปัจจัยหรือ
ข้อขีดข้ันต่างๆ พิจารณาผลของการจ าแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดินในพื้นท่ีต าบลได้ดังตารางท่ี 
4-2 และการจ าแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดินดังกล่าว สามารถสรุปชุดดินและเนื้อท่ีของแต่ละ
ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีชั้นความเหมาะสมสูง และความเหมาะสมปานกลาง ดังตารางท่ี 
4-3 และ 4-4 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4-2 ช้ันความเหมาะสมของท่ีดินต าบลคลองสวน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
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2 S1 N N S2o S1 N N N N S1 252 2.87 

3 S1 N N S2o S1 N N N N S1 6,029 68.56 
AQ - - - - - - - - - - 1,371 15.59 
U - - - - - - - - - - 875 9.95 
W - - - - - - - - - - 266 3.03 

รวม 8,793 100.00 
หมายเหตุ : การประเมินคุณภาพท่ีดินส าหรับการปลูกถ่ัวเ ขียวเป็นการประเมินความเหมาะสม
ในช่วงฤดูแล้ง 

ค าอธิบาย 

S1 = ชั้นท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินสูง 

S2 = ชั้นท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินปานกลาง 

S3 = ชั้นท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินเล็กน้อย 

N = ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสมของท่ีดิน 

o = ข้อจ ากัดของท่ีดินเนื่องจากความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช  

z = ข้อจ ากัดของท่ีดินเนื่องจากสารพิษ 
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ตารางท่ี 4-3  ช้ันความเหมาะสมสูง (S1) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
  ต าบลคลองสวน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน หน่วยท่ีดิน 
1. ข้าว 2,3 
2. ข้าวโพด - 
3. อ้อย - 
4. เผือก - 
5. ถ่ัวเขียว 2,3  
6. มะพร้าว - 
7. มะม่วง - 
8. พริก - 
9. มะเขือเทศ - 
10. ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ 2,3  

 

ตารางท่ี 4-4  ช้ันความเหมาะสมปานกลาง (S2) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
  ต าบลคลองสวน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน หน่วยท่ีดิน 
1. ข้าว - 
2. ข้าวโพด - 
3. อ้อย - 
4. เผือก 2,3  
5. ถ่ัวเขียว - 
6. มะพร้าว - 
7. มะม่วง - 
8. พริก - 
9. มะเขือเทศ - 
10. ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ - 
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บทท่ี 5 
ศักยภาพของพ้ืนท่ีปญัหา – ความต้องการและทัศนคติของเกษตรกร 

 ศักยภาพของพื้นท่ีและความต้องการของเกษตร  ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิท่ี
ส ารวจได้ในพื้นท่ีต าบลและข้อมูลทุติยภูมิ  รายงานแผนพัฒนาการเกษตร  แผนพัฒนา  3  ปีและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและหรือ เทศบาล   โดยแบ่ง การศึกษา
ออกเป็น  3  ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี  1  ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพัฒนาท่ีดิน   ส่วนท่ี  2  
ปัญหาของเกษตรกร(ปัญหาด้านการประกอบอาชีพและปัญหาด้านการครองชีพ )และความต้องการ
ของเกษตร(ความต้องการด้านการประกอบอาชีพและความต้องการด้านการครองชีพ )ส่วนท่ี 3 
ศักยภาพของพื้นท่ี(จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและข้อจ ากัดของพื้นท่ี) 

5.1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และการพัฒนาที่ดิน 

 จากการส ารวจเกษตรกรตัวอย่างเ ก่ียวกับทัศนคติด้านการใช้และการพัฒนาท่ีดิน   พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน     สภาพดินท่ีใช้ท าการเกษตรในปัจจุบันส่วนใหญ่
เป็นดินเหนียว    หากสภาพดินเส่ือมโทรมเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการใส่
ปุ๋ยเคมีและใส่สารปรับปรุงดินเช่น  ปูนมาร์ล  ปูนโดโลไมท์ และใส่ปุ๋ยชีวภาพ    ในด้านแหล่งน้ าท่ี
ใช้ในการท าการเกษตรเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้น้ าจากห้วย  คลองและจากชลประทาน เป็น
หลัก   เก่ียวกับปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ า    พบว่าเกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ  72.73  ประสบ
ปัญหา  โดยประสบปัญหา  3-5 ปีต่อคร้ัง   ส่วนปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีการเกษตรพบว่าเกษตรกร
ร้อยละ 81.82  ประสบปัญหา 3-5 ปีต่อคร้ัง     ในด้านความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงชนิดพืช ท่ีปลูก
อยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรมเช่น  อ้อยโรงงาน  มันส าปะหลัง  ยางพารา ยูคาลิปตัส  ไม้ผลหรือสบู่ด า    
เกษตรกรตัวอย่างท้ังหมดไม่ต้องการเปล่ียนแปลงโดยให้เหตุผลว่าพืชเ ดิมท่ีปลูกและดูแลรักษาง่าย   
มีตลาดรองรับและราคาผลผลิตดี      ในด้านความสนใจต่อพืชชนิดใหม่หรือพันธุ์ใหม่หรือ
เทคโนโลยีใหม่เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 81.82  สนใจและมีความสนใจในการท าเกษตรอินทรีย์
แบบใช้สารเคมีระดับปลอดภัย    ปัจจุบันการท าเกษตรอินทรีย์ในต าบลยังไม่แพร่หลายมากนัก    
นอกจากนี้เกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมีความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียง   เ ก่ียวกับ
การรวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างท้ังหมดไม่มีการรวมกลุ่มกัน
ผลิตหรือขายผลผลิตซ่ึงท าให้ไม่มีอ านาจในการต่อรองราคาสินค้า   ส าหรับแนวทางในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างท้ังหมดทราบแนวทางในการเพิ่มผลผลิตโดยส่วนใหญ่จะ
ใช้วิธีการเปล่ียนพันธุ์ใหม่   ใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุต่างๆเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน
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และเข้ารับการฝึกอบรมหรือหาความรู้เพิ่ม     ในด้านการเล้ียงสัตว์เพื่อการค้าเกษตรกรตัวอย่างร้อย
ละ 54.55  ของเกษตรกรตัวอย่างท้ังหมดเล้ียงสัตว์เพื่อการค้า   โดยสัตว์ท่ีเล้ียงเพื่อการค้าได้แก่    ปลา 

 ในด้านการได้รับบริการจากกรมพัฒนาท่ีดิน   พบว่าเกษตรกรตัวอย่างท้ังหมดเคยได้รับ
บริการจากกรมพัฒนาท่ีดินโดยประเภทบริการท่ีได้รับได้แก่  สารเ ร่ง (พด.ต่างๆ)  ปุ๋ยหมักและ
ค าแนะน าวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน     เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  54.55  ต้องการความช่วยเหลือด้าน
การพัฒนาแหล่งน้ าโดยเฉพาะขุดลอกแหล่งน้ า      ในด้านความยินดีท่ีจะปลูกหญ้าแฝกเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นท่ีการเกษตรบางส่วนเกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ 45.45   ไม่ยินดีท่ีจะท า
ตามเนื่องจากไม่มีพื้นพอท่ีจะปลูกและไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดิน    เกษตรกรตัวอย่าง เ กือบท้ังหมดเคย
รับทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดินของกรมพัฒนาท่ีดินและร้อยละ  90.00  เคยทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์โดยได้รับจากค าแนะน าจากหมอดินอาสาและเจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน     ส าหรับผลิตภัณฑ์
ของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินท่ีเกษตรกรตัวอย่างต้องการมากท่ีสุดได้แก่  สารเ ร่ง
พด. 1  ใช้ท าปุ๋ยหมัก    สารเร่งพด.2  ใช้ผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพและสารเร่งพด. 7 ใช้ผลิตสารป้องกัน
แมลงศัตรูพืช      ดังตารางท่ี 5-1 

ตารางที่ 5-1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพฒันาที่ดิน ต าบลคลองสวน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

รายการ ร้อยละ 

 พืชหลักท่ีเกษตรกรปลูก 
  ข้าว 100.00 

                                         เขตชลประทาน 90.91 

                                         นอกเขตชลประทาน  9.09 

กุ้ง 9.09 

เล้ียงปลา 27.27 

 สภาพดินท่ีเกษตรกรปลูกพืชหลัก 
           ดินไม่มีปัญหา 
  ดินเหนยีว 90.91 

         ดินมีปัญหา 
  ดินเปร้ียว 18.18 

 ดินเค็ม 9.09 

 ดินมีกรวดหินปะปน 9.09 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 วิธีแก้ไขดินเส่ือมโทรมของเกษตรกร 
          ใส่วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน  
  ใส่ปุ๋ยเคม ี 81.82 

 ใส่สารปรับปรุงดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท์ 81.82 

 ใส่ปุ๋ยชีวภาพ  63.64 

 ใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก 9.09 

        วิธีการอ่ืนๆ 
  ไถพรวนหลายคร้ัง  18.18 

 แหล่งน้ าท่ีเกษตรกรใช้ในการท าการเกษตร  
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ห้วย คลอง  63.64 

 แม่น้ า 9.09 

         แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
  น้ าจากโครงการชลประทาน 54.55 

 พื้นท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ าท่ีท าให้พืชท่ีปลูกเสียหาย  
 ไม่ม ี 27.27 

 มี 72.73 

 ช่วงระยะเวลาท่ีเกิดปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ า 
                                          3-5 ปีต่อคร้ัง  50.00 

                                         1-2 ปีต่อคร้ัง  25.00 

                                         6-9 ปีต่อคร้ัง  25.00 

 พื้นท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาน้ าท่วมท่ีท าให้พืชท่ีปลูกเสียหาย 
 ไม่ม ี 18.18 

 มี 81.82 

 ช่วงระยะเวลาการเกิดปัญหาน้ าท่วมพื้นท่ีท าการเกษตร  
                                          3-5 ปีต่อคร้ัง  33.33 

                                         6-9 ปีต่อคร้ัง  33.33 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 เกษตรกรต้องการเปล่ียนจากพืชท่ีปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม  
 ไม่ต้องการ 100.00 

 เกษตรกรไม่ต้องการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูกเพราะพืชเดิม 
  มีตลาดรองรับ/เป็นท่ีต้องการของตลาด 72.73 

 ปลูกและดูแลรักษาง่าย 72.73 

 ราคาผลผลิตดี 63.64 

 ใช้น้ าน้อย/ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ า 45.45 

 ท่ีดินไม่สามารถปลูกพืชอ่ืนได้ 36.36 

 ไม่ต้องใช้เงินทุนมาก 27.27 

 ความสนใจของเกษตรกร เมือ่มีผู้มาแนะน าส่งเสริมพืชชนิดใหมห่รือพนัธ์ุใหมห่รือเทคโนโลยใีหม ่
 ไม่สนใจ 9.09 

 สนใจ 81.82 

 ไม่แน่ใจ 9.09 

 แนวทางของเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตพืช 
 ทราบ 100.00 

                                          เปล่ียนพันธ์ุใหม ่ 100.00 

                                        ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และวัสดุต่างๆ เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  90.91 

                                         เข้ารับการฝึกอบรม/หาความรู้เพิ่ม 36.36 

                                         ปลูกพืชหมุนเวียน 18.18 

 ความสนใจของเกษตรกรในการท าการเกษตรอินทรีย์ 
 สนใจ 100.00 

 ชนิดของเกษตรอินทรีย์ท่ีเกษตรกรสนใจ 
                                          ใช้สารเคมีระดับปลอดภัย 100.00 

 การท าการเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน/ต าบล 
 ไม่ม ี 63.64 

 มี 36.36 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ความสนใจของเกษตรกรท่ีจะท าการเกษตรแบบพอเพียง 
 ไม่สนใจ 9.09 

 สนใจ 90.91 

 การรวมกลุ่มกันผลิตหรือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้าน  
 ไม่ม ี 100.00 

 เกษตรกรมีการเล้ียงสัตว์ไ ว้เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้ 
  ไมเ่ล้ียง 45.45 

  เล้ียง 54.55 

 ชนิดของสัตว์ท่ีเล้ียง 
                                             ปลา 83.33 

                                            กุ้ง  16.67 

 บริการจากกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรในหมู่บ้าน/ต าบล เคยได้รับ 
  มี 100.00 

 ชนิดของบริการท่ีได้รับจากกรมพัฒนาท่ีดิน  
  ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ) 90.91 

 ปุ๋ยหมัก 72.73 

 ค าแนะน าวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน  63.64 

 ค าแนะน า/ความช่วยเหลือจากหมอดินอาสา  54.55 

 ตรวจสอบสภาพดิน 45.45 

 หญ้าแฝก 36.36 

 การพัฒนาแหล่งน้ าในหมู่บ้าน เกษตรกรคิดว่ากรมพัฒนาท่ีดินควรสนับสนุน/ช่วยเหลือ 
 ไม่ต้องสนับสนุน 45.45 

สนับสนุน/ช่วยเหลือ 54.55 

 ประเภทแหล่งน้ าท่ีเกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาท่ีดินช่วยเหลือ ได้แก่ 
                                            ขุดลอกแหล่งน้ า  100.00 

                                          วางท่อ/คลอง/ระบบส่งน้ า 16.67 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ความเต็มใจของเกษตรกรท่ีจะปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันรักษาหน้าดินและอนุรักษ์น้ าในพื้นท่ีเพาะปลูก 
  ไม่แน่ใจ 36.36 

 ยินดี 18.18 

 ไม่ยนิดี 45.45 

 เหตุผลท่ีเกษตรกรไม่ยินดีปลูกหญ้าแฝก  
                                          ไม่มีพื้นท่ีพอท่ีจะปลูก 80.00 

                                          ไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดิน 40.00 

                                          พื้นท่ีราบไม่ลาดชันจึงไม่มีปัญหาดินถูกชะล้างพังทลาย  20.00 

                                          เสียพื้นท่ีท าการเกษตร/ท าให้พื้นท่ีรก 20.00 

 เกษตรกรเคยรับทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน  ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  ไมเ่คย 9.09 

 เคย 90.91 

                                          เกษตรกรท่ีทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินเคยทดลองใช้  90.00 

                                          เกษตรกรท่ีทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินไม่เคยทดลองใช้  10.00 

 บุคคล/ส่ือท่ีแนะน าให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน  
  เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน  66.67 

 เจ้าหน้าท่ีเกษตรอ าเภอ/ต าบล และ/หรือเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานอ่ืน 33.33 

 หมอดินหมู่บ้าน/ต าบล 100.00 

 ชนิดผลิตภัณฑ์บ ารุงดินของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรต้องการใช้  
  สารเร่ง พด.1 ใช้ท าปุ๋ยหมัก 81.82 

 สารเร่ง พด.2 ใช้ท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ  81.82 

 สารเร่ง พด.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช 54.55 

สารเร่ง พด.6 ใช้หมักเศษอาหารเหลือท้ิง/ดักกล่ินเหมน็ในคอกสัตว์และบ าบัดน้ าเสีย 36.36 

 สารเร่ง พด.3 ใช้ผลิตเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช 18.18 

 เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 9.09 

 
     

ที่มา : จากการส ารวจ , 2555 
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5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร  

 5.2.1 ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการครองชีพ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง พบว่าเกษตรกรในต าบลประสบปัญหาท่ีส าคัญ
สองประการได้แก่  ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและด้านการครองชีพ   ซ่ึงปัญหาใน
การประกอบอาชีพมีเกษตรกรตัวอย่างท้ังหมดประสบปัญหาโดยปัญหาท่ีส าคัญท่ีเกษตรกรตัวอย่าง
ประสบเป็นอันดับหนึ่งได้แก่  ราคาผลผลิตตกต่ า คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนเกษตรกร
ตัวอย่างท้ังหมด  รองลงมาได้แก่    ปัจจัยการผลิตสูง  ศัตรูพืชรบกวนและ วัชพืชมากคิดเป็นร้อยละ 
81.52    63.64   และ 63.64  ตามล าดับ   ท่ีเหลือเป็นปัญหาอ่ืนๆ  ท่ีแตกต่างกันไป   ดังกราฟท่ี 5-1 

 
กราฟที่ 5-1 ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร 

  ส่วนปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ เกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ  63.64  ประสบ
ปัญหา   โดยปัญหาท่ีส าคัญท่ีเกษตรกรตัวอย่างประสบเป็นอันดับหนึ่งได้แก่    ค่าครองชีพสูง คิดเป็น
ร้อยละ  71.43  ของเกษตรกรตัวอย่างท่ีประสบปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ   รองลงมา
ได้แก่   มีหนี้สิน  ยาเสพติดและรายได้น้อยกว่ารายจ่ายมีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ  57.14     
ตามล าดับ   ท่ีเหลือเป็นปัญหาอ่ืนๆ  ท่ีแตกต่างกันไป   ดังกราฟท่ี 5-2 
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ต้นทุนการผลิตสูง
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กราฟที่ 5-2 ปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ  

 5.2.2 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากทางราชการ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง   พบว่ามีเกษตรกรตัวอย่าง ท้ังหมดต้องการ
ความช่วยเหลือจากทางราชการ   ซ่ึงความต้องการความช่วยเหลือท่ีเกษตรกรตัวอย่างต้องการเป็น
อันดับหนึ่งได้แก่  ประกันราคาผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 90.91  ของเกษตรกรตัวอย่างท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือ รองลงมาได้แก่  จัดหาปัจจัยการผลิตเช่น  ปุ๋ย  ยา  ในราคายุติธรรม   จัดให้มีการอบรมให้
ความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องและจัดหาตลาดจ าหน่ายผลผลิตคิดเป็นร้อยละ  72.73     36.36  
และ 36.36    ตามล าดับ ท่ีเหลือเป็นความต้องการท่ีแตกต่างกันไป   ดังตารางท่ี 5-3 

 

กราฟที่ 5-3   ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากราชการ  
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5.3 ศักยภาพของพื้นที่ 

 ศักยภาพของพื้นท่ี  ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพในพื้นท่ีของต าบลท่ีเ ป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อน   รวมท้ังปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาสและข้อจ ากัดในการพัฒนาด้านต่างๆ  ข้อมูลท่ีศึกษาได้
จากข้อมูลปฐมภูมิท่ีส ารวจในพื้นท่ีประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ  ท่ีเ ก่ียวข้องได้แก่  
นโยบายของระดับต่างๆ   แผนพัฒนาจังหวัด    แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล  แผนพัฒนา 3 ปี 
องค์การบริหารส่วนต าบล   แผนงานและโครงการต่างๆ เป็นต้น   ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

จุดแข็ง 

 สภาพพื้น ท่ีอยู่ในพื้ นท่ีลุ่มน้ า เ จ้าพระ ยา ซ่ึง เ ป็นพื้นท่ี ลุ่มน้ าขน าดใหญ่ เหมาะสมแก่การ
เกษตรกรรม 

 มีทรัพยากรน้ าท่ีได้จากล าน้ าสาขาต่างๆ และระบบคลองส่งน้ าต่อเนื่องท้ังพื้นท่ี 

จุดอ่อน 

 ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ท่ีมีความลึก เกิดจากตะกอนน้ ากร่อย ส่วนใหญ่พบดินกรด
ก ามะถันภายในความลึก 150 เซนติเมตร 

 เกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการดิน ตัวอย่างเช่น การท าการเกษตรตลอดท้ังปี โดยมิได้
พักดินหรือฟื้นฟูและปรับปรุงบ ารุงดิน การเผาตอซังหลังเก็บเก่ียวผลผลิต เป็นต้น 

 เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในส่วนของปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชและวัชพืช ในปริมาณมาก 
บางส่วนได้ตกค้างและสะสมอยู่ในดิน ตลอดจนการปนเ ป้ือนในแหล่งน้ า เ ป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า
และผู้ใช้น้ า รวมถึงผู้บริโภคผลิตผลทางการเกษตร 

โอกาส 

 รัฐบาลได้ก าหนดเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับประชาชนมีความต้องการบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยจากสารพิษมากข้ึน ท าให้เกษตรกรได้ลดปริมาณการใช้สารเคมีลงและหั นมาใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และการก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมากข้ึน 

 เนื่องจากวิกฤตโลกร้อน ท าให้หน่วยงานของรัฐ มีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและส่งเสริม การจัดการทรัพยากรดิน น้ าและป่าไม้ อย่างถูกต้องเหมาะสมและย่ังยืน  เช่น การ
ไถกลบตอซังและการปลูกต้นไม้ยืนต้น เป็นต้น 
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 รัฐบาลมีนโยบายการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ท่ีดินท้ิงร้างและท่ีดินว่างเปล่า เพื่อให้ใช้
ทรัพยากรท่ีดินให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

อุปสรรค 

 สภาพอากาศปัจจุบันมีความแปรปรวนจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ท าให้เ กิดปัญหาภัย
ธรรมชาติอยู่บ่อยคร้ัง รวมถึงการระบาดของโรคและแมลงท่ีควบคุมได้ยาก 

 นโยบายท่ีดิน ก าหนดให้ท่ีดิน ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า มีราคาและมีเ จ้าของ เ ป็นอุปสรรคท าให้
การบริหารจัดการทรัพยากรอ่ืนๆ ท าได้ยาก โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีการใช้ท่ีดินอย่างเ ข้มข้น  อาทิ เขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล พื้นท่ีเกษตรลดลงเปล่ียนเป็นท่ีอยู่อาศัยและเขตอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จุดแข็ง 

 มีระบบสาธารณูปโภคอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น ท้ังระบบโครงข่ายคมนาคม ใกล้ท่าเรือ
ไฟฟ้าและน้ าประปา รวมถึงทางล าเลียงผลผลิตจากไร่นาสู่ตลาด ครอบคลุมท้ังต าบล  

 มีหน่วยงานดูแลและบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข ครอบคลุมท้ังต าบล  

 มีองค์กรส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีต าบล 

 มีระบบชลประทานครอบคลุมท้ังต าบล เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ตลอดท้ังปี  

จุดอ่อน 

 ไม่มีตลาดกลางรับซ้ือพืชผลทางการเกษตรในพื้นท่ี ท าให้ต้องเสียต้นทุนในการขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตรไปขายในพื้นท่ีอ่ืน  

โอกาส  

 รัฐบาลมีนโยบายก าหนดให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก (ครัวไทยสู่ครัวโลก) 
และสนับสนุนการเดินงานของท้องถ่ิน ท าให้หน่วยงานของรัฐต้องดูแลและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านการเกษตรให้สมบูรณ์ท่ัวถึง โดยเฉพาะในพื้นท่ีของต าบลซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
แหล่งผลิตพืชไร่เศรษฐกิจท่ีส าคัญ  

 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้ก าหนดแผนงานใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานท้ังหมดอย่างต่อเนื่อง  
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อุปสรรค 

 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา การลงทุนสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พื้นฐานให้สมบูรณ์ท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน จ าเป็นต้องใช้เวลาและมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

 โครงการขนาดใหญ่ต้องใชง้บประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการเองได้ 

ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง 

 ตามข้อมูลเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประชากรในต าบลคลองสวน  มีรายได้เฉล่ียไม่ต่ า
กว่า 23,000 บาทต่อปีต่อคนร้อยละ 70.00  ของประชากรท้ังหมด 

 เป็นแหล่งท่องเท่ียวคือตลาดคลองสวน 100 ปี  ซ่ึงได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเ ด่นเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

  มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร  ต าบลคลองสวน  ได้แก่ กลุ่มอาชีพทอผ้าขาวม้า กลุ่มอาชีพผัดพริกปลา  

 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว  เกษตรกรท่ีส ารวจส่วนใหญ่จึงไม่ต้องการเปล่ียนชนิดพืชเ ดิมเป็น
พืชอุตสาหกรรมเพราะเห็นว่า พืชเดิมท่ีปลูกดูแลรักษาง่าย  และมีตลาดรองรับและราคาผลผลิตดี   เป็นต้น 

 เกษตรกรท่ีส ารวจส่วนใหญ่สนใจรับเทคโนโลยีใหม่และทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
ได้แก่  เปล่ียนพันธุ์ใหม่ใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุเพื่อปรับปรุงบ ารุงดินและ เ ข้ารับ
การฝึกอบรมและหาความรู้เพิ่ม  ตามล าดับ 

 การประกอบอาชีพเกษตรกรอาศัยน้ าจากห้วยคลองและจากโครงการชลประทานเป็นหลัก 

จุดอ่อน 

 ขาดอ านาจต่อรองในการจ าหน่ายผลผลิตเพราะการรวมกลุ่มอาชีพยังมีน้อยและบางกลุ่มยังไม่
เข้มแข็ง  ท าให้ถูกผู้รับซ้ือเอาเปรียบ  โดยกดราคาผลผลิตให้ต่ า 

 เกษตรกรขาดความรู้ในด้านการจัดการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ท าให้เกิดหนี้สินนอกระบบ
และในระบบ 

โอกาส 

 นโยบายรัฐบาลเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเกษตรกรท่ี
ส ารวจให้ความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียงและสนใจท่ีจะท าเกษตรอินทรีย์   ต้องการท า
แบบใช้สารเคมีระดับปลอดภัย 
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เขตการใช้ท่ีดินต าบลคลองสวน   อ าเภอบางบ่อ    จังหวัดสมุทรปราการ 

 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 

 ต าบลคลองสวนจัดให้มีสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP  และผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์จากชุมชน และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE) ในปี 2558 เป็นโอกาสในการขยายตลาดการ
ส่งออกสินค้าเกษตรโดยไม่มีก าแพงภาษี ตลอดจนโอกาสในการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าเกษตรระหว่างประเทศสมาชิก 

อุปสรรค 

 ราคาผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะข้าว  ข้ึนอยู่กับตลาดโลกและตลาดภูมิภาค  การแก้ไขปัญหาราคา
ผลผลิตตกต่ าจึงท าได้ล าบาก 

 มีศัตรูพืชรบกวน  และวัชพืชมากท าให้ผลผลิตต่ า 

 ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนเนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาสูง  เช่น  ค่าปุ๋ย  ค่าสารเคมี  พันธุ์พืช  พันธุ์ สัตว์  
ค่าจ้างแรงงาน   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเนื่องจากต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 

 การท่ีประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE)ในปี 2558 หากไม่มีการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยน าเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้า ก็จะไม่
สามารถแข่งขันกับประเทศสมาชิกซ่ึงมีต้นทุนในการผลิตต่ ากว่าประเทศไทย  เช่นประเทศจีน  กัมพูชา  
และเวียดนาม เป็นต้น   

ด้านสังคม 

จุดแข็ง 

 มีการดูแลให้บริการด้านรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมีการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน และมีการจัดเวรยามตลอด 24  ชั่วโมง 

 ส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน โดยจัดงานประเพณีต่างๆ  เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน   

 มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 2 และ 3 ต้ังอยู่ในต าบลท้ังส้ิน 2 โรง จ าแนกได้ดังนี้ โรงสีข้าว  2 แหง่  

จุดอ่อน 

 ประชากรรวมท้ังเกษตรกรมีค่าครองชีพสูง    รายได้น้อยกว่ารายจ่าย   ขาดวินัยในการใช้จ่าย  ท าให้
มีหนี้สินท้ังในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
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 ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ  ท าให้มีความคิดในการแข่งขัน  เพื่อประกอบอาชีพ
น้อยขาดความคิดริเร่ิมไม่กล้าลุงทน 

 มีปัญหาเร่ืองยาเสพติด 

โอกาส 

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนภาคประชาชนและส่งเสริมอาชีพ 

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  การจัดระเบียบสังคม
และการทุจริตคอรัปชั่น 

 นโยบายผู้บริหารท้องถ่ิน  เน้นเสริมสร้างสุขภาพประชาชนให้ เ ข้มแข็งเ ป็นภูมิคุ้มกันโรคลด
จ านวนผู้ป่วย  สร้างสวยสาธารณะและสนามกีฬา 

อุปสรรค 

 การแปรเปล่ียนความเจริญจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนการพัฒนา
การศึกษา  ซ่ึง เน้นภาคธุรกิจภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม  ท าให้สภาพสังคม
เปล่ียนไปและมีปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น ปัญหาการว่างงาน  ปัญหาแพร่ระบาดของเสพติด  เป็นต้น 

 ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของโลก ท าให้เกิดการถดถอย เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ท าให้เกิดปัญหาเร่ืองรายได้ของประชาชน 

 



 
 

ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต1  กรมพัฒนำท่ีดิน 

บทท่ี 6 

เขตการใช้ท่ีดิน 

6.1 การก าหนดเขตการใช้ที่ดิน 

 ผลจำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลทรัพยำกรธรรมชำติ อันได้แก่ ทรัพยำกรดิน ทรัพยำกรน  ำ 
ทรัพยำกรป่ำไม้ สภำพกำรใช้ท่ีดิน สภำพพื นท่ี ลักษณะภูมิอำกำศ ตลอดจนควำมเหมำะสมของท่ีดิน 
ด้ำนกำยภำพ สภำพทำงเศรษฐกิจสังคม ประกอบกับมำตรกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติมำ
พิจำรณำร่วมกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ของจังหวัดและกฎหมำยท่ีเ ก่ียวกับกำรพัฒนำกำรเกษตร 
สำมำรถน ำมำสังเครำะห์ก ำหนดเป็นเ ขตกำรใช้ท่ีดิน ต ำบลคลองสวน อ ำเภอบำงบ่อ จังหวัด
สมุทรปรำกำร  ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดกำรใช้ท่ีดินอย่ำงเหมำะสมและย่ังยืน ได้ดังนี  

 1. เขตพื้นที่การเกษตร 

   มีเนื อท่ี 7,620 ไร่หรือร้อยละ 86.66 ของพื นท่ีต ำบล เ ป็นพื นท่ีท ำกำรเกษตร นอก
เขตป่ำสงวนแห่งชำติหรือพื นท่ีท่ีได้ด ำเนินกำรปฏิรูปท่ีดินแล้ว ก ำหนดขึ นเพื่อเป็นเขตพัฒนำกำรผลิต
ทำงกำรเกษตรเป็นหลัก สำมำรถแบ่งเป็นเขตต่ำงๆ ได้ดังนี  

 เขตเกษตรพัฒนาในพ้ืนท่ีชลประทาน 

   มีเนื อท่ี 6,278 ไร่หรือร้อยละ 71.40 ของพื นท่ีต ำบล เ ป็นเขตพื นท่ีท ำกำรเกษตร
โดยอำศัยระบบชลประทำน ดินมีศักยภำพในกำรผลิตสูง  เนื่องจำกเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีส ำคัญใน
กำรผลิตข้ำว พืชอำหำรและพืชอุตสำหกรรมเพื่อกำรส่งออก มีระบบชลประทำน สำมำรถท่ีจะท ำ
กำรเกษตรนอกฤดูฝน ประกอบกับระบบขนส่งผลผลิตและตลำดรับซื อผลผลิตคลอบคลุมท่ัวทั ง
พื นท่ี แบ่งเป็นเขตย่อยตำมประเภทควำมเหมำะสมของกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ดังนี  

  1.1   เขตพ้ืนท่ีท านาศักยภาพสูง  (หน่วยแผนท่ี 211) 

   มีเนื อท่ี 6,183 ไร่หรือร้อยละ 70.32 ของพื นท่ีต ำบล สภำพพื นท่ีเ ป็นท่ีรำบและ
ส่วนใหญ่ท่ีดินมีควำมเหมำะสมสูง ในกำรท ำนำปลูกข้ำวโดยอำศัยระบบชลประทำน 

   ข้อเสนอแนะ   ควรพัฒนำท ำกำรผลิตเพื่อกำรค้ำ โดยเพิ่มศักยภำพกำรผลิตด้วย
กำรใช้พันธุ์ข้ำวท่ีดีจำกแหล่งผลิตท่ีเชื่อถือได้ ประกอบกับกำรใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภำพ
ควบคู่กับกำรใช้ปุ๋ยเคมี ซ่ึงจะเห็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ปุ๋ย สำมำรถช่วยลดต้นทุนกำรผลิต
โดยรวมได้ ในพื นท่ีสำมำรถใช้น  ำชลประทำน นอกฤดูฝนควรมีกำรวำงแผนกำรผลิต กำรบริหำร
จัดกำรน  ำของกลุ่มผู้ใช้น  ำและเลือกชนิดพืชปลูก ตำมปริมำณน  ำต้นทุนในแต่ละปี 
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เขตกำรใช้ท่ีดินต ำบลคลองสวน   อ ำเภอบำงบ่อ  จังหวัดสมุทรปรำกำร  

1.2 เขตพ้ืนท่ีปลูกไม้ผล (หน่วยแผนท่ี 213)  

   มีเนื อท่ี 95 ไร่หรือร้อยละ 1.08 ของพื นท่ีต ำบล พื นท่ีค่อนข้ำงรำบเ รียบเป็นพื นท่ี
ท่ีปรับรูปโดยกำรยกร่องปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหำน  ำท่วมขัง มีควำมเหมำะสมของท่ีดินและภูมิอำกำศ
ในกำรปลูกไม้ผล ท่ีให้ผลผลิตสูง 

   ข้อเสนอแนะ เขตกำรผลิตนี ควรอยู่ใกล้ตลำดกลำงทำงกำรเกษตรหรือใกล้
โรงงำนแปลงรูป และควรปลูกในรูปแบบของกำรผสมผสำน โดยปลูกพืชหลำยชนิด เพื่อลดควำม
เส่ียงในเร่ืองของรำคำและแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศ ผลผลิตจำกกำรเกษตรจ ำพวกไม้ผล ส่วน
ใหญ่จะเน่ำเสียง่ำยเนื่องจำกกำรขนส่งและขำดควำมรู้เร่ืองกำรจัดกำรผลิตหลังเ ก็บเ ก่ียว ดังนั นใน
กำรผลิตพืช เกษตรกรควรค ำนึง เ ร่ืองกำรขนส่งสินค้ำ กำรบรรจุหีบห่อของผลผลิต ในเ ร่ืองของ
กำรตลำด และควำมต้องกำรของผู้บริโภค นอกจำกนั นเกษตรกำรควรมีกำรจัดกำรควำมรู้ในด้ำน
กำรจัดกำรหลักกำรเก็บเก่ียว อำทิ กำรเคลือบผิวผลไม้เพื่อยืดอำยุกำรสุกงอม , กำรฉำยรังสี, กำรแปร
รูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำของผลผลิตเป็น 

 เขตพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว์น้ า  

  1.3    เขตพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว์น้ าศักยภาพสูง  (หน่วยแผนท่ี 240) 

   มีเนื อท่ี 1,342 ไร่หรือร้อยละ 15.26 ของพื นท่ีต ำบล 

   ข้อเสนอแนะ ควรมีระบบกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม อำทิ กำรบ ำบัดของเสียจำก
ระบบกำรเลี ยงสัตว์น  ำ และมีสุขลักษณะท่ีถูกต้องในกำรจัดกำรฟำร์ม 

 2. เขตพื้นที่ชุมชน 

1)   เขตพ้ืนท่ีชุมชนเมืองและสิ่งปลูกสร้าง (หน่วยแผนท่ี 310)  

    มีเนื อท่ี 70 ไร่หรือร้อยละ 0.80 ของพื นท่ีต ำบล เป็นพื นท่ีท่ีมีประชำกรหนำแน่น 

   ข้อเสนอแนะ องค์กำรบริหำรส่วนท้องถ่ินควรท่ีจะศึกษำถึงปัญหำและควำม
ต้องกำรของพื นท่ี โดยยึดหลักวิชำกำรผนวกกับศักยภำพของพื นท่ีและชุมชน ประกอบกับข้อมูล
ของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อก ำหนดทิศทำงพัฒนำและกำรขยำยตัวของชุมชนให้สอดคล้องกับ
ทรัพยำกรต่ำงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนอย่ำงย่ังยืน 

2) เขตพ้ืนท่ีชุมชนชนบท (หน่วยแผนท่ี 320) 

    มีเนื อท่ี 776 ไร่หรือร้อยละ 8.83 ของพื นท่ีต ำบล เป็นพื นท่ีท่ีมีประชำกรหนำแน่นนอ้ย 
เป็นชุมชนชนบท ท่ีมีกำรตั งบ้ำนเรือนใกล้กับพื นท่ีท ำกำรเกษตร 
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   ข้อเสนอแนะ องค์กำรบริหำรส่วนท้องถ่ินควรท่ีจะศึกษำถึง ปัญหำและควำม
ต้องกำรของพื นท่ี โดยยึดหลักวิชำกำรผนวกกับศักยภำพของพื นท่ีและชุมชน ประกอบกับข้อมูล
ของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อก ำหนดทิศทำงพัฒนำและกำรขยำยตัวของชุมชนให้สอดคล้องกับ
ทรัพยำกรต่ำงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนอย่ำงย่ังยืน  

 3. เขตพื้นที่อุตสาหกรรม (หน่วยแผนที่ 400) 

    มีเนื อท่ี 61 ไร่หรือร้อยละ 0.69 ของพื นท่ีต ำบล  

 4. เขตพื้นที่แหล่งน้ า (หน่วยแผนที่ 500)  

   มีเนื อท่ี 266 ไร่หรือร้อยละ 3.02 ของพื นท่ีต ำบล เ ป็นพื นท่ีแหล่งน  ำ เช่น ห้วย 
หนอง คลอง บึง ตำมธรรมชำติ รวมถึงแหล่งน  ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ น เช่น คลองชลประทำน อ่ำงเ ก็บน  ำ 
สระน  ำในไร่นำ เป็นต้น 

   ข้อเสนอแนะ ควรมีมำตรกำรในกำรดูแลแหล่งน  ำในพื นท่ีให้เ กิดประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีกำร ขุดลอกและซ่อมบ ำ รุง เ พื่อท่ีให้ แหล่งน  ำ ท่ีมีสำมำรถช่วย เ ก็บกักน  ำไว้เพื่ อ
กำรเกษตร กำรประมงและเพื่อกำรพักผ่อนของคนในชุมชน ตลอดจนทำงน  ำท ำหน้ำท่ีช่วยระบำย
น  ำในช่วงหน้ำฝนได้ 
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ตารางท่ี 6 -1 เขตการใช้ท่ีดินต าบลคลองสวน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

เขตการใช้ท่ีดิน  
เนื้อท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

1. เขตพ้ืนท่ีการเกษตร 7,620 86.66 

  เขตพ้ืนท่ีเกษตรพัฒนาในพ้ืนท่ีชลประทาน  6,278 71.40 

- เขตพื นท่ีท ำนำศักยภำพสูง (หน่วยแผนท่ี 211)  6,183 70.32 

- เขตปลูกไม้ผลศักยภำพสูง (หน่วยแผนท่ี 213) 95 1.08 

 เขตพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว์น้ า  1,342 15.26 

- เขตพื นท่ีเลี ยงสัตว์น  ำศักยภำพสูง (หน่วยแผนท่ี 240) 1,342 15.26 

2. เขตพ้ืนท่ีชุมชน  846 9.63 

- เขตพื นท่ีชุมชนเมืองและส่ิงปลูกสร้ำง (หน่วยแผนท่ี 310)  70 0.80 

- เขตชุมชนชนบท (หน่วยแผนท่ี 320) 776 8.83 

3. เขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (หน่วยแผนท่ี 400) 61 0.69 

4. เขตพ้ืนท่ีแหล่งน้ า  (หน่วยแผนท่ี 500)   266 3.02 

รวม 8,793 100.00 

6.2 แผนการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 

 กำรท่ีจะให้เขตกำรใช้ท่ีดินระดับต ำบลท่ีก ำหนดบรรลุเ ป้ำหมำยจ ำเ ป็นต้องมีแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ ทั งด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ส ำหรับด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร มีจุดมุ่งหมำยส ำคัญเพื่อเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร 
พร้อมทั งมีกำรจัดกำรท่ีดินและส่ิงแวดล้อมให้สำมำรถใช้ท่ีดินได้อย่ำง ย่ังยืนถำวร ทั งนี ในด้ำนของ
งำนพัฒนำท่ีดินควรท่ีจะต้องด ำเนินกำรพัฒนำในเขตพื นท่ีกำรเกษตรตำมศักยภำพของเขตกำรใช้
ท่ีดินท่ีก ำหนด โดยในเขตพื นท่ีพัฒนำเกษตรกรรม หน่วยงำนของรัฐต้องดูแลด้ำนโครงสร้ำง
พื นฐำนท่ีจ ำเป็น เช่น ระบบชลประทำนและระบบระบำยน  ำ ระบบกำรขนส่งและล ำเ ลียงผลผลิต
รวมถึงกำรจัดรูปท่ีดินให้มีควำมสัมพันธ์กันอันจะส่งผลต่อผลผลิตท่ีได้ทั ง คุณภำพและปริมำณเพิ่ม
มำกขึ น  ทั งนี จะต้องค ำนึงถึงกำรลดต้นทุนกำรผลิตและส่ิงแวดล้อม ดังนั นกำรด ำเนินกำรส่งเสริม
กำรลดใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมีทำงกำรเกษตร โดยกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพท่ีสำมำรถปรับเปล่ียนเป็น
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เทคโนโลยีท่ีเหมำะสมหรือเทคโนโลยีชำวบ้ำนได้ เข้ำร่วมในขั นตอนผลิต อันจะส่งผลถึงคุณภำพ
ของผลผลิตและคุณภำพชีวิตของสังคมโดยรวมได้ 

6.3 ข้อเสนอแนะการน าแผนการใช้ที่ดินไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน  

 จำกเขตกำรใช้ท่ีดินท่ีก ำหนดในกำรด ำเนินกำรพัฒนำท่ีดินเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตของต ำบล 
หน่วยปฏิบัติ กำรท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบสำมำรถน ำไปตรวจสอบและขยำยผลจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
พัฒนำกำรเกษตรหรือแผนปฏิบัติกำรพัฒนำท่ีดินในระดับต ำบล โดยจะต้องท ำกำรสอบถำมควำม
คิดเห็นจัดท ำประชำพิจำรณ์ ท ำควำมเข้ำใจกับชุมชนหรือเกษตรกรท่ีเก่ียวข้องถึงปัญหำและแนวทำง
ในกำรจัดกำรในกำรไปแก้ปัญหำร่วมกันเพื่อให้ทรำบถึงควำมเป็นไปได้ ควำมพร้อมของเกษตรกร
ในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในพื นท่ีดังกล่ำว ควรมีกำรเลือกพื นท่ีน ำร่องในกำรพัฒนำท่ีดิน เพื่อแก้ปัญหำ
แต่ละปัญหำแล้วขยำยผลควำมส ำเร็จของงำนในกำรพัฒนำท่ีดินไปสู่พื นท่ีใกล้เ คียงท่ีมีปัญหำใ น
ลักษณะเดียวกัน เพื่อให้กำรพัฒนำท่ีดินเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรครอบคลุมพื นท่ีพืช เศรษฐกิจทั ง
ต ำบลได้รวดเร็วย่ิงขึ น 
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