
เขตการใช้ท่ีดิน 
 
 

ต าบลหนองย่างเสือ 
อ าเภอมวกเหล็ก 

 

จังหวัดสระบุรี 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

เอกสารวิชาการเลขที่10(1104)/03/55  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ปทุมธานี 
กันยายน 2555                กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  



 

สารบญั 
 หน้า 

สารบัญ I 

สารบัญตาราง  III 

สารบัญรูป VI 

บทท่ี 1 บทน า  1-1 

 1.1  หลักการและเหตุผล 1-1 

 1.2  วัตถุประสงค์ 1-1 

 1.3  สถานท่ี ระยะเวลา และผู้ด าเนินการ 1-1 

 1.4  ข้ันตอนการด าเนินการ 1-2 

 1.5  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 1-2 

บทท่ี 2 สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ี 2-1 

 2.1  ท่ีต้ังและอาณาเขต 2-1 

 2.2  สภาพภูมิประเทศ 2-1 

 2.3  
2.4  
2.5  

สภาพภูมิอากาศ 
สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร  
สภาพเศรษฐกิจ 

2-3 
2-6 
2-6 

บทท่ี 3 สถานภาพทรัพยากร 3-1 

 3.1  ทรัพยากรท่ีดิน และการใช้ท่ีดิน  3-1 

 3.2  ทรัพยากรน้ า  3-10 

 3.3 ทรัพยากรป่าไม้ 3-10 
 3.4 สภาพการใช้ท่ีดิน  3-11 

บทท่ี 4 การประเมินคุณภาพท่ีดิน 4-1 

 4.1  ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  4-1 

 4.2  
4.3 

คุณภาพท่ีดินท่ีน ามาประเมิน  
การจ าแนกชั้นความเหมาะสมของดิน  

4-2 
4-3 

บทท่ี 5  ศักยภาพของพ้ืนท่ี ปัญหา ความต้องการและทัศนคติของเกษตรกร  5-1 

 5.1  ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพัฒนาท่ีดิน 5-1 

 5.2  ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร  5-8 



 II 

สารบญั (ต่อ) 
 หน้า 

 5.3  ศักยภาพของพื้นท่ี 5-10 

บทท่ี 6  เขตการใช้ท่ีดิน  6-1 

 6.1  
6.2  
6.3  

การก าหนดเขตการใช้ท่ีดิน  
แผนการพัฒนาท่ีดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร  
ข้อเสนอแนะการน าแผนการใช้ท่ีดินไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา
ท่ีดิน  

6-1 
6-8 
6-8 

บรรณานุกรม  

  

    

    

   

   

    

    

    

   

    

    

 

 

 

 



 III 

สารบญัตาราง 
  หน้า 
ตารางท่ี 2-1 สถิติข้อมูลภูมิอากาศ จังหวัดสระบุรี (สถานีอุตุนิยมวิทยาสระบุรี) 2-5 
ตารางท่ี 3-1 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก  

จังหวัดสระบุรี 
3-8 

ตารางท่ี 3-2 สภาพการใช้ท่ีดินตามประเภทต่างๆในปัจจุบันของ ต าบลหนองย่างเสือ  
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

3-12 

ตารางท่ี 4-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุรี 

4-1 

ตารางท่ี 4-2 
 
ตารางท่ี 4-3 
 
ตารางท่ี 4-4 
 
ตารางท่ี 4-5 
 

ชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุรี 
ชั้นความเหมาะสมสูง (S1) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ท่ีดิน  
ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ท่ีดิน  
ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
ชั้นความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ท่ีดิน  
ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

4-4 
   
  4-5 

 
4-6 

 
4-6 

ตารางท่ี 5-1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และการพัฒนาท่ีดิน ต าบลหนองย่างเสือ 
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

5-2 

ตารางท่ี 6-1 เขตการใช้ท่ีดิน ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  6-7 

 
 
 
 
 
 
 



 

สารบญัรูป 
  หน้า 
รูปท่ี 2-1 แผนท่ีขอบเขตการปกครอง ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  2-2 
รูปท่ี 2-2 สมดุลของน้ าเพื่อการเกษตร จังหวัดสระบุรี (สถานีอุตุนิยมวิทยาสระบุรี) 2-5 
รูปท่ี 3-1 แผนท่ีสถานภาพทรัพยากรท่ีดิน/หน่วยท่ีดินต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก 

จังหวัดสระบุรี 
3-7 

รูปท่ี 3-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุรี 

3-11 

รูปท่ี 3-3 แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  3-14 
รูปท่ี 5-1 ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร  5-8 
รูปท่ี 5-2  ปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ  5-9 
รูปท่ี 5-3 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากทางราชการ  5-9 
รูปท่ี 6-1 แผนท่ีเขตการใช้ท่ีดิน ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  6-9 
 
 
 
 

IV 



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 าบลหนองย่างเสือ   อ าเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี 

 1.3.2 ระยะเวลาด าเนินงาน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

 1.3.3  ผู้ด าเนินงาน กลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดิน ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  

 



 

เขตการใช้ท่ีดินต าบลหนองย่างเสือ  อ าเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี 

1-2 

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 านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

 บทท่ี 2  

สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ี 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ท่ีตั้ง 

 ต าบลหนองย่างเสือ  ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (รูปท่ี 2-1) 

 อาณาเขต  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลซับสนุ่น อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลมวกเหล็ก  อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
   และต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต าบลปากช่อง  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

 ต าบลหนองย่างเสือ  มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ   103,460  ไร่ หรือประมาณ  165.54  ตาราง
กิโลเมตร  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  14  หมู่บ้านดังนี้  

หมู่ท่ี 1 คลองไทร   หมู่ท่ี 8 หนองจอก 
หมู่ท่ี 2 ซับขอน    หมู่ท่ี 9 กลุ่มพระบาท 
หมู่ท่ี 3 หนองกระชาย   หมู่ท่ี 10 หนองมะค่า  
หมู่ท่ี 4 ซับกระทิงใต้   หมู่ท่ี 11 ซับล าใย 
หมู่ท่ี 5 หนองสองห้อง   หมู่ท่ี 12 ซับมะกรูด 
หมู่ท่ี 6 เขาสวอง     หมู่ท่ี 13 หนองมะค่าใน 
หมู่ท่ี 7 หนองผักหนอก   หมู่ท่ี 14 ปางหัวช้าง 

2.2 สภาพภูมิประเทศ  

 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นภูเขาสลับกับท่ีราบ คล้ายกับทางภาคเหนือของประเทศ
ไทย ทิศตะวันของพื้นท่ีมีภูเขาสวอง ความสูง 722 เมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ของ
พื้นท่ีมีภูเขาอินทยา ความสูง 676 เมตร และความสูง 519 เมตร และทางทิศตะวันตกของพื้นท่ีมีภูเขา
บ้านไม้แดง ความสูง 268 เมตร เป็นพื้นท่ีรอยต่อระหว่างแม่น้ าป่าสักตอนล่างและห้วยมวกเหล็ก มี
คลองหลายสายไหลผ่านเพื่อใช้ในการท าการเกษตร  
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2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของต าบลหนองย่างเ สือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดอยู่ใน
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแล้ง ( tropical wet and dry climate)  ตามการจ าแนกภูมิอากาศตามแบบ
ของ KOPPEN (KOPPEN’s classification) ในเขตนี้จะมีฤดูฝนและฤดูแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
สามารถแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเร่ิม ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เ ดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝน เ ร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน โดยฤดูนี้จะ เ ร่ิมมี
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงเป็นลมชื้นพัดปกคลุม ท าให้ฝนตกแพร่กระจายตามร่องมรสุมประกอบ
กับร่องความกดอากาศต่ า(depression) พาดผ่านทางทิศตะวันออกท าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก
โดยเฉพาะในเดือนกันยายนอากาศจะชุ่มชื้น ส่วนฤดูหนาว เ ร่ิมประมาณเดือนเดือนตุลาคมถึง
มกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน 

 จากสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยา ในรอบ 20  ปี (พ.ศ. 2535-2554)  จังหวัดลพบุรี 
ได้น ามาใช้พิจารณาเป็นตัวแทนลักษณะภูมิอากาศในพื้นท่ี ต าบลหนองย่างเ สือ อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 2-1 และรูปท่ี 2-2) 

 หมายเหตุ :เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 

2.3.1 ปริมาณน้้าฝน มีปริมาณน้ าฝนเฉล่ียท้ังปีประมาณ 1,115.60  มิลลิเมตร เ ดือนท่ีมี
ปริมาณฝนตกเฉล่ียสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉล่ีย 270.77 มิลลิเมตร เ ดือนท่ีมีปริมาณ
ฝนตกเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณฝนเฉล่ีย 4.46 มิลลิเมตร ลักษณะการตกของฝน
พบว่าฝนจะเร่ิมตกมากข้ึนต้ังแต่กลางเดือนเมษายนและจะตกมากท่ีสุดในเดือนกันยายน จากนั้น
ปริมาณฝนจะค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายเดือนตุลาคม 

2.3.2 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28.75 องศาเซลเซียส เ ดือนเมษายน มีอุณหภูมิ
เฉล่ียสูงสุด 38.67 องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉล่ียต่ าสุด 16.48 องศาเซลเซียส 

2.3.3  ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปี 70.75 เปอร์เ ซ็นต์ โดย
ท่ีเดือนกันยายนมีความชื้นสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด 80.85 เปอร์เ ซ็นต์ และเดือนธันวาคมมีความชื้น
สัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด ประมาณ 59.70 เปอร์เซ็นต์  

2.3.4  การวิเคราะห์ช่วงฤดูเพาะปลูก เ ป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมในการเพาะปลูก โดยใช้ข้อมูลเก่ียวกับปริมาณน้ าฝนรายเ ดือนเฉล่ีย และค่าศักยภาพการ
ระเหยน้ าของพืชรายเดือนเฉล่ีย (Evapotranspiration : ETo)  ซ่ึงค านวณได้ด้วยโปรแกรม Cropwat 
(Version 8.0) เม่ือน ามาสร้างกราฟเพื่อหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกพืช โดยพิจารณาจาก
ระยะเวลาช่วงท่ีเส้นปริมาณน้ าฝนอยู่เหนือเส้น 0.5 ของค่าศักยภาพการคายระเหยน้ า (0.5 ETo) ซ่ึง
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สามารถน ามาหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชของ ต าบลหนองย่างเ สือ อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี ได้ดังนี้ 

1.) ช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูก จะอยู่ในช่วงต้นเดือนเมษายน  (ปริมาณ
น้ าฝนสูงกว่าคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ า) จนกระท่ังถึงกลางเ ดือนพฤศจิกายน(ปริมาณ
น้ าฝนต่ ากว่าคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ า )  และช่วงระหว่าง ต้นเดือนสิงหาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม จะมีฝนตกมากจนท าให้มีปริมาณน้ ามากเ กินพอความต้องการของพืช (ปริมาณ
น้ าฝนสูงกว่าศักยภาพการคายระเหยน้ า)  

2.) ช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ซ่ึงจะมีปริมาณน้ าฝนและการกระจาย
น้อยหรือไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงจะอยู่ในช่วงกลางเ ดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน
เมษายนของทุกปี 
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ตารางท่ี 1 สถิติข้อมูลภูมิอากาศ จังหวัดสระบุรี (สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี) 
 
 

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. 8.00 7.9 35.45 16.61 8.57 62.00 61.82 118.42 

ก.พ. 4.46 4.4 36.55 19.24 8.78 64.45 52.03 119.28 

มี.ค. 41.19 38.5 37.96 21.11 8.22 66.75 63.15 148.49 

เม.ย. 90.99 77.7 38.67 23.04 8.86 69.55 53.37 158.10 

พ.ค. 147.42 112.6 37.79 23.51 7.51 74.30 48.03 149.42 

มิ.ย. 119.20 96.5 36.46 23.81 6.34 75.60 52.03 131.40 

ก.ค. 118.71 96.2 36.17 23.39 5.45 76.25 48.92 126.48 

ส.ค. 145.98 111.8 35.88 23.42 5.12 78.15 43.58 122.76 

ก.ย. 270.77 152.1 34.89 23.05 5.49 80.85 28.91 115.20 

ต.ค. 137.56 107.3 34.73 21.92 6.87 76.15 43.14 121.83 

พ.ย. 25.66 24.6 34.79 18.93 8.26 65.30 78.72 122.10 

ธ.ค. 5.68 5.6 34.90 16.48 8.58 59.70 88.05 122.76 

รวม 1,115.60  835.2 - - - - - 1,556.24  

เฉลี่ย - - 36.18 21.21 7.34 70.75 55.15 - 
 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี จังหวัดลพบุรี  กรมอุตุนิยมวิทยา (2554) 
หมายเหตุ : *จากการค านวณด้วยโปรแกรม CROPWAT (Version 8.0) 

 
รูปท่ี 2 สมดุลของน้ าในดินเพื่อการเกษตร จังหวัดสระบุรี (สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี) 



 

เขตการใช้ท่ีดินต าบลหนองย่างเสือ  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

2-6 

2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร 

 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกรต าบลหนองย่างเ สือ อ าเภอมวกเหล็ก ได้จาก
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน
(กรมการปกครอง,2553) รายงานข้อมูลความจะเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2552 (กรมการพัฒนาชุมชน) 
แผนพัฒนาการเกษตรต าบล (ส านักงานเกษตรอ าเภอ) และแผนพัฒนาสามปี (องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองย่างเสือ) เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  ต าบลหนองย่างเสือ  มีพื้นท่ีในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ย่างเสือเต็มท้ังหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน มีประชากรรวมท้ังส้ิน 6,832 คน เป็นชาย 3,434  คนและเป็นหญิง 
3,398 คน จ านวนบ้าน 2,552 หลังคาเรือน จ านวนประชากรเฉล่ีย 3 คนต่อหลังคาเ รือน (รายงาน
สถิติจ านวนประชากรและบ้าน กรมการปกครอง ณ เ ดือนธันวาคม พ .ศ. 2553) ความหนาแน่น 
41.27 คนต่อตารางกิโลเมตร  

  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการท าบุญตามพระพุทธศาสนาใน
เดือนต่างๆ ท่ีสืบสานต่อเนื่องกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันให้ความ
เคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน 

2.4.2 การรวมกลุ่มเพ่ือการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 ต าบลสวนดอกไม้  มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
หน่วยงานรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล ๆ ได้แก่  กลุ่มถักกระเป๋าจากเชือกมัดก้อนฟาง   กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร (ท าขนม
ดอกจอก)  กลุ่มอาชีพบ้านหนองจอก  กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์   กลุ่มอาชีพหัตถกรรม
เคร่ืองหอม ของช าร่วย 

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจของต าบลหนองย่างเ สือ ได้จากการศึกษาข้อมูลทุ ติยภูมิ เอกสารและ
รายงานท่ีเก่ียวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

 2.5.1 การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 ของครัวเรือนท้ังหมด โดยมีพื้นท่ีท าการเกษตรเฉล่ีย 35.40  ไร่ต่อครัวเ รือนและมี
แรงงานภาคเกษตรเฉล่ีย 2 คนต่อครัวเรือน อาชีพรองลงมาเป็นการค้าขาย รับจ้าง รับราชการและ
อ่ืนๆ การถือครองท่ีดิน เกษตรกรบางส่วนมีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง บางส่วนเช่าท่ีดินท ากิน
เพิ่มและบางส่วนเช่าท่ีดินท ากินท้ังหมด โดยมีเอกสิทธิ์ท่ีดินเป็น โฉนด นส.3 
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 2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 

 พืช เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่  มันส าปะหลัง  อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเล้ียงสัตว์    
 - ผลผลิตมันส าปะหลัง ปีการผลิต 2554/55 เฉล่ีย  5,000    กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตอ้อยโรงงงาน ปีการผลิต 2554/55 เฉล่ีย     10      ตันต่อไร่ 
 - ผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปีการผลิต 2554/55 เฉล่ีย  1,200   กิโลกรัมต่อไร่ 

 ปศุสัตว์  จากข้อมูลของปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี (ปี2554) มีเกษตรกรจ านวน 779 
ครัวเ รือน เ ล้ี ยงสัตว์ไว้เพื่ อจ าหน่ายเพื่ อเ ป็นรายได้ เสริมของครอบครัวและบางส่วนบริโภค
ภายในครัวเ รือน  เช่น โคเนื้อ จ านวน 727 ตัว โคนม จ านวน 20,877 ตัว กระบือ จ านวน 3 ตัว 
สุกร จ านวน 197 ตัว  ไก่ จ านวน 15,749 ตัว  เ ป็ด จ านวน 645 ตัว แพะ จ านวน 147 ตัว แกะ 
จ านวน 203 ตัว สัตว์อ่ืนๆ จ านวน 89 ตัว โดยเล้ียงเพื่อปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ 

 ประมง  จากข้อมูลของประมงจังหวัดสระบุรี (ปี 2554) มีเกษตรกรมีการท าประมง
ไว้เพื่อจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้ของครอบครัวและบางส่วนบริโภคภายในครัวเ รือน ประมาณ  5 
ครัวเรือน เล้ียงในบ่อดิน จ านวน 5 ครัวเ รือน พื้นท่ี 3 ไร่ ปลาท่ีเ ล้ียงส่วนใหญ่เ ป็นปลานิล ปลา
ตะเพียนและปลาดุก  

 2.5.3 ต้นทุนการผลิต 

 มันส้าปะหลัง  ต้นทุนการผลิต 2,550 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 3.00 บาทต่อกิโลกรัม 

 อ้อยโรงงาน(ตอ2) ต้นทุนการผลิต 7,300 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 1,000 บาทต่อตัน 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นทุนการผลิต 4,500 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต 9.00 บาทต่อกิโลกรัม 

2.5.4 การอุตสาหกรรม 

  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี รายงานว่า พ .ศ. 2554 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท  3  ต้ังอยู่ในต าบลท้ังส้ิน 5 โรง จ าแนกได้ดังนี้  โรงถนอมน้ านมดิบ  2 แห่ง  โรงผลิตอาหารสัตว์
อัดเม็ดส าเร็จรูป  1 แห่ง  โรงผสมอาหารสัตว์  1 แห่ง  โรงท าอาหารผสมหรืออาหารส าเ ร็จรูปสัตว์  1 
แห่ง   

2.5.5 รายได้และแหล่งสินเช่ือ 

 รายได้ จากข้อมูลความจ าเ ป็นพื้นฐาน ปี 2552 (จปฐ.)  โดยเฉล่ียร้อยละ 99.9 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉล่ียไม่ต่ ากว่า 63,937.64 บาทต่อคนต่อปี  

 แหล่งสินเช่ือ เกษตรกรใช้บริการสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารพาณิชย์และเอกชน เป็นต้น 
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2.5.6 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) สาธารณูปโภค ได้แก่  

(1) ไฟฟ้า มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  

(2) ประปา มีประปาทุกหมู่บ้าน   

(3) การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะ  

  2) สถานบริการสาธารณะและสถานท่ีราชการ ได้แก่ สถานศึกษาใน สพฐ. 4 แห่ง  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง วัด 10 แห่ง ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 1 แห่ง  สถานีอนามัยประจ า
ต าบล 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างเสือ 1 แห่ง เป็นต้น 
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บทที่ 3 

สถานภาพทรัพยากร 

3.1 ทรัพยากรท่ีดินและการใชท่ีดิน 

 3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปจจุบัน  

  จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปจจุบันที่ใชในการเกษตรของ

ตําบลหนองยางเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อาศัยจากการรายงานสํารวจดินเพ่ือการเกษตร

แบบคอนขางละเอียด มาตราสวน 1:25,000 ของจังหวัดสระบุรี โดยสํานักสํารวจดินและวางแผนการใช

ที่ดิน  จัดทําลักษณะและสมบัติทางกายภาพและเคมีที่สําคัญ  เชน เนื้อดิน  การระบายน้ําของดิน 

ปฏิกิริยาดิน เปนตน เพ่ือแสดงใหเห็นคุณภาพที่ดินและนําไปใชในการจัดความเหมาะสมของที่ดิน

สําหรับพืชเศรษฐกิจตอไป ดังแสดงในรูปที่ 3.1 และตารางที่ 3.1 ซ่ึงสามารถบรรยายพอสังเขปได

ดังนี้ 

1) กลุมดินเหนียวลึกมาก ระบายน้ําดี  (กลุมชุดดินที่ 29B) กลุมชุดดินที่ 29B ที่มีความลาดชัน 2-5 

เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 2,278 ไร หรือรอยละ 2.20 ของพ้ืนที่ตําบล  เปนกลุมดินเหนียวที่เกิด

จากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือเคลื่อนยายมาทับถมจากวัสดุหลายชนิดที่มีเนื้อละเอียดหรือจาก

วัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา    มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบจนถึงเนินเขา   เปนดินลึกที่มี

การระบายน้ําดี   ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า   บางพ้ืนที่อาจพบลูกรังมากในชวงความลึก 

100-150 เซนติเมตรจากผิวดิน  เนื้อดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวสีน้ําตาลหรือสีแดง   ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด   มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 มีเนื้อดินช้ันลางเปน

ดินเหนียวสีน้ําตาลหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ขาดแคลนน้ํา และเกิดการ

ชะลางพังทลายสูญเสียหนาดินในพ้ืนลาดชัน บางพ้ืนที่ดินเปนกรดจัดมาก 

แนวทางการจัดการ  

การปลูกพืชไรหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่คอนขางราบเรียบ   ปรับปรุงบํารุงดินดวยปุย

หมักหรือปุยคอก 1-2 ตัน/ไร หรือไถกลบปุยพืชสด (หวานเมล็ดถั่วพรา 8-10 กิโลกรัม/ไร   เมล็ดถั่ว

พุม 6-8 กิโลกรัม/ไร หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร   ไถกลบระยะออกดอก ปลอยไว 1-2 สัปดาห)  
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รวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา   มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน   ไถพรวนและปลูกพืชตาม

แนวระดับ    มีวัสดุคลุมดิน    ปลูกพืชหมุนเวียนหรือปลูกพืชสลับเปนแถบ พัฒนาแหลงน้ําและ

จัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก   สําหรับพ้ืนที่ที่เปนกรดจัดมาก   ควรใชวัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/

ไรหรือตามคาวิเคราะหดิน 

การปลูกไมผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร   ปรับปรุงหลุมปลูกดวย

ปุยหมักหรือปุยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม   มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน    ทําคันดิน   ทํา

ขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน   มีวัสดุคลุมดิน   ปลูกพืชแซม   ทําแนวร้ัวหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน   

ในชวงเจริญเติบโต   กอนและหลังเก็บผลผลิต   ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุย

อินทรียน้ําตามชนิดพืชปลูก   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก   พ้ืนที่ที่เปนกรด

จัดมากควรใชวัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม 

2) กลุมดินเหนียวลึกถึงลึกมาก (กลุมชุดดินที่ 31,31B และ 31C) ประกอบดวย กลุมชุดดินที่ 31 ที่มี

ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 403 ไร หรือรอยละ 0.39 ของพ้ืนที่ตําบล กลุมชุดดิน

ที่ 31B ที่มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 13,302 ไร หรือรอยละ 12.86 ของพ้ืนที่

ตําบล และกลุมชุดดินที่ 31C ที่มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 5,363 ไร หรือรอย

ละ 5.18 ของพ้ืนที่ตําบล เปนกลุมดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือถูกเคลื่อนยายมาใน

ระยะทางไมไกลนักของหินเนื้อละเอียด หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา ในบริเวณ

พ้ืนที่ดอน ที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน เปนกลุมดินลึกที่มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อ

ดินเปนดินเหนียว สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปาน

กลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0  ปจจุบัน

พ้ืนที่บริเวณนี้ใชปลูกพืชไรชนิดตางๆ และไมละเมาะ  

ปญหาการใชประโยชนที่ดิน  ไมคอยมีปญหาในกาเพาะปลูกพืชไร  แตอาจมีปญหาขาด

แคลนน้ําในชวงฤดูกาลเพาะปลูก หากเกิดฝนทิ้งชวง ไมเหมาะสมในการทํานา 

แนวทางการจัดการ 

การปลูกพืชไร เลือกพ้ืนที่คอนขางราบเรียบ ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 

1-2 ตัน/ไร หรือไถกลบพืชปุยสด รวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา ในอัตราและระยะเวลาที่

เหมาะสม มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือ

ปลูกพืชสลับเปนแถบ ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 
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การปลูกไมผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50 x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมัก

หรือปุยคอก 20-30 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน มีวัสดุคลุมดิน ทําแนวร้ัวหรือฐาน

หญาแฝกเฉพาะตน ในชวงที่ไมผลเจริญเติบโต ควรใชปุยหมักหรือปุยคอก รวมกับปุยเคมีหรือปุย

อินทรียน้ํา ตามชนิดของพืชที่ปลูก พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 

3) กลุมดินรวนหยาบลึกมาก การระบายน้ําดี  (กลุมชุดดินที่ 38) มีเนื้อที่ 754 ไร หรือ รอยละ 0.73 

ของพ้ืนที่ตําบล  เปนกลุมดินที่มีวัตถุตนกําเนิดดินเปนพวกตะกอนลําน้ํา ที่มีลักษณะการทับถมเปน

ช้ันๆ ของตะกอนลําน้ําในแตละชวงเวลา พบบนสันดินริมน้ํา บริเวณพ้ืนที่ดอน ที่มีสภาพพ้ืนที่

คอนขางราบเรียบ เปนกลุมดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเปนพวกดินรวนหรือดิน

รวนปนทรายละเอียด สีดินเปนสีน้ําตาลออน   อาจพบจุดประสีเทาและสีน้ําตาลในช้ันดินลาง   อาจ

มีแรไมกาหรือกอนปูนปะปนอยูดวย    ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง   ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง   มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 ปจจุบันพ้ืนที่บริเวณนี้สวน

ใหญใชเปนที่อยูอาศัย หรือปลูกผัก   ไมผลหรือไมยืนตน 

 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน  เนื้อดินคอนขางเปนดินทราย   แตถานํามาใช ทํานา

ดินอาจขาดแคลนน้ําไดในระยะที่ฝนทิ้งชวงนาน 

แนวทางการจัดการ  

  การปลูกพืชไรหรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนใหมีการปลูกพืชบํารุง

ดินอยูดวย ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตัน/ไร หรือไถกลบพืชปุยสด (หวานเมล็ดถั่ว

พรา 8-10 กก./ไร เมล็ดถั่วพุม 6-8 กก./ไรหรือปอเทือง 4-6 กก./ไร ไถกลบระยะออกดอก ปลอยไว 

1-2 สัปดาห) รวมกับการใชอินทรียน้ําหรือปุยเคมีในอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม   ควรจัดทําระบบ

อนุรักษดินและน้ํา  เชน  การปลูกพืชคลุมดิน   ทําคันดินรวมกับปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่เส่ียงตอการ

ชะลางพังทลายของหนาดิน จัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 

  การปลูกไมผล เลือกพ้ืนที่ที่ไมเส่ียงตอการทวขังของน้ํา ขุดหลุมปลูกขนาด 

50x50x50 ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม    มีวัสดุคลุมดิน ปลูก

พืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทําแนวร้ัวหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน   ในชวงเจริญเติบโต  กอนและหลัง

เก็บผลผลิต   ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ําตามชนิดพืชปลูก    พัฒนา

แหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 

4) กลุมดินต้ืนถึงช้ันหินพื้น (กลุมชุดดินที่ 47B,47C,47D และ 47E) ประกอบดวย กลุมชุดดินที่ 47 B 

ที่มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 5,473 ไร หรือรอยละ 5.29 ของพ้ืนที่ตําบล กลุม
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ชุดดินที่ 47C ที่มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 20,582 ไร หรือรอยละ 19.89 ของ

พ้ืนที่ตําบล กลุมชุดดินที่ 47 D ที่มีความลาดชัน 12-20 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 19,203ไร หรือ

รอยละ 18.56 ของพ้ืนที่ตําบล และกลุมชุดดินที่ 47 E ที่มีความลาดชัน 20-35 เปอรเซ็นต  มีเนื้อที่

ประมาณ 579 ไร หรือรอยละ 0.56 ของพ้ืนที่ตําบล  เปนกลุมดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ 

หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินที่มาจากหินเนื้อละเอียด บริเวณ

พ้ืนที่ดอน ที่มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เปนดินต้ืน มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปน

พวกดินเหนียวหรือดินรวนที่มีเศษหินปะปนมาก มักพบช้ันหินพ้ืนต้ืนกวา 50 ซม. จากผิวดินบน สี

ดินเปนสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 ปจจุบันพ้ืนที่บริเวณนี้สวน

ใหญใชปลูกขาวโพด และพืชไร ชนิดตางๆ บางแหงมีสภาพเปนปาไมผลัดใบ  

ปญหาการใชประโยชนที่ดิน  ที่สําคัญคือ มีหนาดินต้ืน มีเศษหินปะปนอยูในเนื้อดินเปน

ปริมาณมาก ในบริเวณที่มีความลาดชันสูง จะมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดิน พ้ืนที่

เปนที่ดอน ไมเหมาะสมในการทํานา 

แนวทางการจัดการ 

พ้ืนที่ที่เปนดินต้ืนมาก มีเศษหินหรือหินพ้ืนโผลมาก ไมเหมาะสมสําหรับการทํา

การเกษตร ควรปลอยไวใหเปนปา ปลูกไมใชสอยโตเร็ว หรือทุงหญาเลี้ยงสัตว 

การปลูกพืชไร เลือกพ้ืนที่ที่มีหนาดินหนาไมนอยกวา 25 ซม. จัดระบบการปลูกพืช

หมุนเวียน ปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยคอกหรือปุยหมัก 2-3 ตัน/ไร หรือไถกลบพืชปุยสด รวมกับการ

ใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา ในอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม บริเวณที่เส่ียงตอการชะลางพังทลาย

ควรมีระบบอนุรักษดินและน้ํา ไดแก ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืช

สลับเปนแถบ ทําคันดินรวมกับปลูกหญาแฝก เปนตน ควรพัฒนาแหลงน้ําสํารองและจัดระบบให

น้ําในแปลงปลูก 

การปลูกไมผลและไมยืนตน ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูก

ดวยปุยหมักหรือปุยคอก 20-40 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะกับชนิดพืชและ

สภาพความลาดชันของพ้ืนที่ เชน มีวัสดุคลุมดิน ทําแนวร้ัวหรือฐานหญาแฝกเฉพาะตน การทํา

ขั้นบันไดดิน เปนตน ในชวงที่ไมผลเจริญเติบโต ควรใชปุยหมักหรือปุยคอก รวมกับปุยเคมีหรือปุย

อินทรียน้ํา ตามชนิดของพืชที่ปลูก พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 
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5) กลุมดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพื้นผุ (กลุมชุดดินที่ 55B,55C และ 55D) ประกอบดวย กลุมชุดดิน

ที่ 55B ที่มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 5,071 ไร หรือรอยละ 4.90 ของพ้ืนที่ตําบล 

กลุมชุดดินที่ 55C ที่มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 1,114 ไร หรือรอยละ 1.08 

ของพ้ืนที่ตําบล และกลุมชุดดินที่ 55D ที่มีความลาดชัน 12-20 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 558 ไร 

หรือรอยละ 0.54 ของพ้ืนที่ตําบล เปนกลุมดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือเคลื่อนยายมา

ทับถมในระยะทางไมไกลนักของวัสดุดินเนื้อละเอียด  มีลักษณะเปนดินเหนียวลึกปานกลางถึงช้ัน

หินพ้ืน   มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน   มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง   

ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า   บางพ้ืนที่เปนดินลึกปานกลางถึงช้ันลูกรังหรือมีเนื้อดินเปนดิน

รวนลึกปานกลาง  เนื้อดินช้ันบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียวสีน้ําตาล   ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง   มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 มีเนื้อดินช้ัน

ลางเปนดินรวนปนดิน เหนียวหรือดินเหนียวสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง   ปฏิกิริยาดินเปนกรด

ปานกลางถึงเปนดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.0-8.0 ช้ันดินลางถัดไปในชวง

ความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดินเปนช้ันหินพ้ืนของหินเนื้อละเอียด 

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน  ดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพ้ืน    เศษหิน   กอนกรวด

หรือลูกรัง   ขาดแคลนน้ําและเกิดการชะลางพังทลายสูญเสียหนาดินในพ้ืนที่ลาดชัน 

แนวทางการจัดการ  

การปลูกพืชไรหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่คอนขางราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให

หมุนเวียนตลอดทั้งป ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตัน/ไร หรือไถกลบดวยปุยพืชสด 

(หวานเมล็ดถั่วพรา 8-10 กิโลกรัม/ไร เมล็ดถั่วพุม 6-8 กิโลกรม/ไร หรือ ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร 

ไถกลบระยะออกดอก ปลอยไว 1-2 สัปดาห) รวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา    ไถพรวน

และปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน   การปลูกพืชหมุนเวียน   ปลูกพืชสลับเปนแถบ   หรือทํา

แนวร้ัวหญาแฝก   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 

การปลูกไมผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50 x50x50 เซนติเมตร    ปรับปรุงหลุมปลูกดวย

ปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษดินและน้ํา  เชน    การปลูกพืชคลุมดิน   

วัสดุคลุมดิน   ปลูกพืชแซม   สรางคันดิน   ทําขั้นบันได ทําแนวร้ัวหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน   



3-6 

 

เขตการใชท่ีดินตําบลหนองยางเสือ  อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  

ในชวงเจริญเติบโตกอนและหลังเก็บผลผลิต   ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรืออินทรียน้ํา

ตามชนิดพืชปลูก   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 

6) พื้นที่ลาดชันเชิงซอน (กลุมชุดดินที่ 62)  มีเนื้อที่ 26,102 ไร หรือ รอยละ 25.23 ของพ้ืนที่ตําบล   

เปนกลุมดินที่ประกอบดวยพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต ดินที่

พบบริเวณดังกลาวมีทั้งดินลึกและดินต้ืน   ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ

แตกตางกันไปแลวแตชนิดของหินตนกําเนิดในบริเวณนั้น    มักมีเศษหิน   กอนหินหรือพ้ืนโผล

กระจัดกระจายทั่วไป   สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมประเภทตางๆ แตบางบริเวณเกิดการชะลาง

พังทลายของหนาดิน   จนบางแหงเหลือแตหินโผล   

กลุมดินนี้ไมควรนํามาใชประโยชนทางการเกษตร   เนื่องจากมีปญหาหลาย

ประการที่มีผลกระทบตอระบบนิเวศน   ควรสงวนไวเปนปาตามธรรมชาติเพ่ือรักษาแหลงตนน้ําลําธาร 
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  ตารางท่ี 3-1 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน  ตําบลหนองยางเสือ  อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

หนวยที่ดิน 
เนื้อดิน 

การ

ระบาย

น้ํา 

ระดับความ

อุดมสมบูรณ 

ความลาด

ชัน (%) 

ระดับ 

CEC 

(%) 

ระดับ BS 

(%) 

pH 
ระดับกอนหิน

(ซม.) 

ความ

ลึก

(ซม.) 

เนื้อที ่

บน ลาง บน ลาง บน ลาง ไร รอยละ 

29B เหนียว เหนียว ดี ตํ่า 2-5 ตํ่า ตํ่า 4.5-5.0 5.0-5.5 - - >150 2,278 2.20 

31 
รวนปนดิน

เหนียว 
เหนียว ดี ปานกลาง 0-2 ปานกลาง ปานกลาง 5.5-6.5 5.5-7.0 - - >150 403 0.39 

31B 
รวนปนดิน

เหนียว 
เหนียว ดี ปานกลาง 2-5 ปานกลาง ปานกลาง 5.5-6.5 5.5-7.0 - - >150 13,302 12.86 

31C 
รวนปนดิน

เหนียว 
เหนียว ดี ปานกลาง 5-12 ปานกลาง ปานกลาง 5.5-6.5 5.5-7.0 - - >150 5,363 5.18 

38 รวนปนทราย 
 

ดี ปานกลาง 0-2 ตํ่า ปานกลาง 5.5-7.0 5.0-8.0 - - >150 754 0.73 

47B 
รวนปนดิน

เหนียวปนกรวด 

เหนียว

ปนกรวด 
ดี ตํ่า 2-5 ปานกลาง ปานกลาง 5.5-6.5 6.5-7.0 15-35 35-60 0-50 5,473 5.29 

47C 
รวนปนดิน

เหนียวปนกรวด 

เหนียว

ปนกรวด 
ดี ตํ่า 5-12 ปานกลาง ปานกลาง 5.5-6.5 6.5-7.0 15-35 35-60 0-50 20,582 19.89 

47D 
รวนปนดิน

เหนียวปนกรวด 

เหนียว

ปนกรวด 
ดี ตํ่า 12-20 ปานกลาง ปานกลาง 5.5-6.5 6.5-7.0 15-35 35-60 0-50 19,203 18.56 

47E 
รวนปนดิน

เหนียวปนกรวด 

เหนียว

ปนกรวด 
ดี ตํ่า 20-35 ปานกลาง ปานกลาง 5.5-6.5 6.5-7.0 15-35 35-60 0-50 579 0.56 
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ตารางท่ี 3-1(ตอ) 
          

หนวยที่ดิน เนื้อดิน 
การระบายน้ํา ระดับความ

อุดมสมบูรณ 

ความลาด

ชัน (%) 

ระดับ 

CEC 

(%) 

ระดับ BS 

(%) 

pH 
ระดับกอนหิน

(ซม.) 

ความ

ลึก

(ซม.) 

เนื้อที ่

บน ลาง บน ลาง บน ลาง ไร รอยละ 

55B 
รวนปนดิน

เหนียว 
เหนียว ดี ปานกลาง 2-5 สูง ปานกลาง 6.0-6.5 6.5-7.0 - - 50-100 5,071 4.90 

55C 
รวนปนดิน

เหนียว 
เหนียว ดี ปานกลาง 5-12 สูง ปานกลาง 6.0-6.5 6.5-7.0 - - 50-100 1,114 1.08 

55D 
รวนปนดิน

เหนียว 
เหนียว ดี ปานกลาง 12-20 สูง ปานกลาง 6.0-6.5 6.5-7.0 - - 50-100 558 0.54 

62 - - - - - - - - - - - - 26,102 25.23 

U (ที่อยูอาศัย) - - - - - - - - - - - - 1,915 1.85 

W (แหลงน้ํา) - - - - - - - - - - - - 763 0.74 

รวม 103,460 100.00             

ที่มา : สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 
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3.2  ทรัพยากรนํ้า  

 3.2.1 แหลงน้ําธรรมชาติ 

แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญไดแก  คลองวังยาง  คลองไทร  คลองลําทองหลาง  

หวยมวกเหล็ก  หวยใหญ  หวยน้ําซับและหวยทองหลางนอย 

 3.2.2 แหลงน้ําที่สรางข้ึน 

  พ้ืนที่ของตําบลหนองยางเสือไมมีระบบชลประทาน มีแหลงน้ําในไรนาและอาง

เก็บน้ําบานซับลําไย  ซ่ึงเกษตรกรสามารถใชประโยชนทางการเกษตรไดตลอดทั้งป นอกจากนี้ยังมี

ระบบประปาหมูบานที่ใชประโยชนในการอุปโภคบริโภค 

3.3   ทรัพยากรปาไม 

 จากขอมูลแผนที่เขตปาไมถาวรของกรมพัฒนาที่ดิน  แผนที่เขตปาสงวนแหงชาติของกรม

ปาไมและแผนที่เขตอุทยานแหงชาติของกรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช เพ่ือแสดงพ้ืนที่ปาตาม

กฎหมาย พบวาตําบลหนองยางเสือ มีพ้ืนที่บางสวนอยูใน เขตเตรียมประกาศอุทยานแหงชาติน้ําตก

เจ็ดสาวนอย จํานวน 3,951 ไร หรือคิดเปนรอยละ 3.82 ของพ้ืนที่ตําบล   เขตปาสงวนแหงชาติปา ทา

ฤทธ์ิ-ลําทองหลาง-ลําพญากลาง โดยพ้ืนที่ทั้งหมดเปนเขตปาไมเพ่ือการอนุรักษ จํานวน 88 ไร หรือ

คิดเปนรอยละ 0.09 ของพ้ืนที่ตําบล จากแผนที่ช้ันคุณภาพลุมน้ํา ยังพบวาพ้ืนที่ตําบล หนองยางเสือ  

มีพ้ืนที่คุณภาพลุมน้ําช้ันที่ 1 และ 2 จํานวน 15,491 ไร หรือคิดเปนรอยละ 14.97 ของพ้ืนที่ตําบล  

จากขอมูลแผนที่การใชที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ป 2552 พบวาปจจุบัน ในเขต เตรียม

ประกาศอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย มีสภาพเปนปาไมสมบูรณ จํานวน 3,725 ไร หรือคิดเปน

รอยละ 3.60  ของพ้ืนที่ตําบล เขตปาสงวนแหงชาติปา ทาฤทธ์ิ-ลําทองหลาง-ลําพญากลาง  มีสภาพ

เปนปาไมสมบูรณ จํานวน 88 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.09 ของพ้ืนที่ตําบล และในพ้ืนที่คุณภาพลุม

น้ําช้ันที่ 1 และ 2 มีสภาพเปนปาไมสมบูรณ จํานวน 14,651 ไร หรือคิดเปนรอยละ 14.16  ของพ้ืนที่

ตําบล และสภาพเปนปาไมเส่ือมโทรม จํานวน 747 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.72 ของพ้ืนที่ 

นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ที่มีสภาพเปนปาไม ซ่ึงอยูนอกเขตปาไมตามกฎหมาย ดังนี้ มีสภาพเปน

ปาไมสมบูรณ จํานวน 10,036  ไร หรือคิดเปนรอยละ 9.70 ของพ้ืนที่ตําบล พ้ืนที่ปาไมเส่ือมโทรม

จํานวน 2,234 ไร หรือคิดเปนรอยละ 2.16 ของพ้ืนที่ตําบล 

หมายเหตุ : จากการวิเคราะหแผนที่มาตราสวน 1:50,000 โดยวิธีซอนทับดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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3.4 สภาพการใชท่ีดิน 

 จากการสํารวจการใชประโยชนที่ดินของ ตําบ ลหนองยางเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด

สระบุรี  ในป พ.ศ. 255 2 โดยสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1 สํานัก นโยบาย และแผนการใช

ที่ดิน พบวา ตําบ ลหนองยางเสือ มีเนื้อที่ทั้งหมด 103,460ไร มีการใชประโยชนที่ดินจําแนกเปน 5 

ประเภท โดยเปนพ้ืนที่ประเภทเกษตรกรรมสูงเปนอันดับหนึ่ง มีเนื้อที่ 67,229ไร หรือรอยละ 64.98

สวนใหญเปน พ้ืนที่ปลูกขาวโพดถึง 55,503ไร หรือรอยละ 53.65 รองลงมาคือพ้ืนที่ประเภท ปาไม

โดยมีเนื้อที่ 31,481ไร หรือรอยละ 30.43 ของพ้ืนที่ตําบล พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสรางมีเนื้อที่ 1,915

ไร หรือรอยละ 1.85 พ้ืนที่แหลงน้ํามีเนื้อที่ 763ไร หรือรอยละ 0.74 และพ้ืนที่อื่นๆ มี เนื้อที่  2,072ไร 

หรือรอยละ 2.00 สรุปไดตามรูปที่ 3-2 

+ 

รูปที่ 3-2 สัดสวนการใชประโยชนที่ดินตําบลหนองยางเสือ 

 

 

 

 

 

 

64.98%

30.43%
1.85% 0.74%

2.00%

การใชประโยชนท่ีดินตําบลหนองยางเสือ

พื้นที่เกษตรกรรม

พื้นที่ปาไม

พื้นที่ชุมชนและส่ิงปลูกสราง

พื้นที่แหลงน้ํา

พื้นที่อืน่ๆ
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ตารางที่ 3-2 สภาพการใชที่ดินตามประเภทตางๆ ในปจจุบันของ   ตําบลหนองยางเสือ  อําเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี 

ประเภทการใชที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร รอยละ 

1.พื้นที่เกษตรกรรม 67,229 64.98 

 -พืชไรผสม 125 0.12 

 -ขาวโพด 55,503 53.65 

 -ออย 1,757 1.70 

 -มันสําปะหลัง 274 0.26 

 -ไมยืนตนผสม 1,108 1.07 

 -ไมผลผสม 1,193 1.15 

 -มะมวง 7,134 6.90 

 -โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 135 0.13 

2.พื้นที่ปาไม 31,481 30.43 

 -ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู 2,981 2.88 

 -ปาผลัดใบสมบูรณ 28,500 27.55 

3.พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 1,915 1.85 

 -หมูบาน 1,232 1.19 

 -สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ 250 0.24 

 -ถนน 297 0.29 

 -โรงงานอุตสาหกรรม 136 0.13 

4.พื้นที่แหลงน้ํา 763 0.74 

 -แมน้ําลําคลอง 132 0.13 

 -ทะเลสาบ บึง 157 0.15 

 -อางเก็บน้ํา 227 0.22 

 -บอน้ําในไรนา 247 0.24 
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ตารางที่ 3-2 (ตอ) 

 
ประเภทการใชที่ดิน 

เนื้อที ่

ไร รอยละ 

   5.พื้นที่อื่นๆ 2,072 2.00 

 -ทุงหญา 128 0.12 

 -ไมละเมาะ 1,804 1.74 

 -เหมืองเกา บอขุดเกา 140 0.14 

รวม 103,460 100.00 
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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

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 าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สามารถ
ก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสมได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

ประเภท ชนิดพืช พันธุ์ ผลผลิตเฉลี่ย
(กิโลกรัมต่อไร)่ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินหลัก ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

มันส าปะหลัง 

 

อ้อย 

ลูกผสม 

ระยอง7,ห้วยบง60, 

เกษตรศาสตร์ 

- 

1,200 

5,000 

 

10,000 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินทางเลือก มะม่วง  

ไม้ยืนต้นผสม 

ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ 

เขียวเสวย,น้ าดอกไม้ 

- 

- 

- 

- 

- 

ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 

 



4-2 
 

เขตการใช้ท่ีดินต าบลหนองย่างเสือ  อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

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 เนื่ องจาก
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 าแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดินในพื้น ท่ีต 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 ความเหมาะสมปานกลาง และความ
เหมาะสมเล็กน้อย ดังตารางท่ี 4-3,4-4 และ 4-5 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4-2 ช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

หน่วย 
แผนที่ดิน 

 

ข้า
ว 
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สัต

ว์ 

ข้า
วฟ

่าง
 

มัน
ส า
ปะ

หล
ัง 

อ้อ
ยโ
รง
งา
น 

มะ
ม่ว

ง 

พร
ิก 

มะ
เขื
อเ
ทศ

 

ทุ่ง
หญ

้าเล
ี้ยง
สัต

ว์ 

พื้น
ที่ 
(ไร

่) 

ร้อ
ยล
ะ 

เขตน้ าฝน            

29B N S2msn S2sn S2sn S3m S2msn S2sn S2e S1 2,278 2.20 
31 N S2m S1 S1 S3m S2m S1 S1 S1 403 0.39 

31B N S2m S1 S1 S3m S2m S1 S2e S1 13,302 12.86 
31C N S2me S2e S2e S3m S2m S2e S2e S1 5,363 5.18 
38 N S2m S1 S1 S3m S2m S1 S1 S1 754 0.73 

47B N S3r S3r S3r S3mr N S3r S2re S2r 5,473 5.29 

47C N S3r S3r S3r S3mr N S3r S2re S2r 20,582 19.89 
47D N S3re S3re S3re S3mre N S3re S3e S2re 19,203 18.56 
47E N N N N N N N N S3 579 0.56 
55B N S2mr S2r S2r S3m S3r S2r S2e S1 5,071 4.90 

55C N S2mre S2re S2re S3m S3r S2re S2e S1 1,114 1.08 
55D N S3e S3e S3e S3me S3r S3e S3e S2e 558 0.54 
62 N N N N N N N N N 26,102 25.23 
U - - - - - - - - - 1,915 1.85 

W - - - - - - - - - 763 0.74 

รวม 103,460 100.00 
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ค าอธิบาย 

S1 = ชั้นท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินสูง 

S2 = ชั้นท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินปานกลาง 

S3 = ชั้นท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินเล็กน้อย 

N = ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสมของท่ีดิน 

m = ข้อจ ากัดของท่ีดินเนื่องจากความชุ่มชื้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 

s = ข้อจ ากัดของท่ีดินเนื่องจากความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช  

n = ข้อจ ากัดของท่ีดินเนื่องจากความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร 

r = ข้อจ ากัดของท่ีดินเนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการหย่ังลึกของราก 

e = ข้อจ ากัดของดินเนื่องจากความเสียหายจากการกัดกร่อน 
 

ตารางท่ี 4-3  ช้ันความเหมาะสมสูง (S1) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
หน่วยท่ีดิน 

เขตน้ าฝน เขตชลประทาน  
1. ข้าว - - 
2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ - - 
3. ข้าวฟ่าง 31,31B,38 - 
4. มันส าปะหลัง 31,31B,38 - 
5. อ้อยโรงงาน - - 
6. มะม่วง - - 
7. พริก 31,31B,38 - 
8. มะเขือเทศ 31,38  - 
9. ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ 29B,31,31B, 31C,38 , ,55B,55C  - 
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ตารางท่ี 4-4  ช้ันความเหมาะสมปานกลาง (S2) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

 ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
หน่วยท่ีดิน 

เขตน้ าฝน เขตชลประทาน  

1. ข้าว - - 
2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 29B,31,31B,31C,38,55B,55C - 
3. ข้าวฟ่าง 29B, 31C,55B,55C - 
4. มันส าปะหลัง 29B, 31C,55B,55C - 
5. อ้อยโรงงาน - - 
6. มะม่วง 29B,31,31B, 31C,38 - 
7. พริก 29B, 31C,55B,55C - 
8. มะเขือเทศ 29B,31B, 31C,47B,47C,55B,55C - 
9. ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ 47B,47C,47D,55D - 

 

ตารางท่ี  4-5   ช้ันความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

ต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
หน่วยท่ีดิน 

เขตน้ าฝน เขตชลประทาน  
1. ข้าว - - 
2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 47B,47C, 47D,55D - 
3. ข้าวฟ่าง 47B,47C, 47D,55D - 
4. มันส าปะหลัง 47B,47C, 47D,55D - 
5. อ้อยโรงงาน 29B,31,31B,31C,38 ,47B,47C, 

47D,55B,55C,55D 
- 

6. มะม่วง 55B,55C,55D - 
7. พริก 47B,47C, 47D,55D - 
8. มะเขือเทศ  47D,55D - 
9. ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ 47E - 
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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
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกมันส าปะหลังและข้าวโพดเ ล้ียงสัตว์      สภาพดินท่ีใช้ท าการเกษตรใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นดินร่วนและดินเหนียว    หากสภาพดินเส่ือมโทรมเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่มี
วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการใส่สารปรับปรุงดินเช่น  ปูนมาร์ล  ปูนโดโลไมท์   ใ ส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
และใส่ปุ๋ยเคมี    ในด้านแหล่งน้ าท่ีใช้ในการท าการเกษตรเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้น้ าฝนเป็น
หลัก   เก่ียวกับปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ า    พบว่าเกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ  70.00  ประสบ
ปัญหาโดยประสบปัญหาทุกปี  ส่วนปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีการเกษตรพบว่าเกษตรกรร้อยละ 50.00 
ประสบปัญหา  โดยประสบปัญหา  1-2  ปีต่อคร้ัง     ในด้านความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงชนิดพืช
ท่ีปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรมเช่น  อ้อยโรงงาน  มันส าปะหลัง  ยางพารา  ยูคาลิปตัส  ไม้ผล
หรือสบู่ด า    เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  80.00 ไม่ต้องการเปล่ียนแปลงโดยให้เหตุผลว่าพืชเ ดิมท่ีปลูก
ราคาผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ  ไม่ต้องใช้เงินทุนมาก ใช้แรงงานน้อยและมีตลาดรองรับ    ในด้าน
ความสนใจต่อพืชชนิดใหม่หรือพันธุ์ใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่เกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ 80.00  
สนใจและมีความสนใจในการท าเกษตรอินทรีย์แบบไม่ใช้สารเคมีระดับปลอดภัย     ปัจจุบันการท า
เกษตรอินทรีย์ในต าบลยังไม่แพร่หลายมากนัก    นอกจากนี้เกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ 80.00 มีความ
สนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพี ยง   เ ก่ี ยวกับการรวมกลุ่มกันผลิตห รือขายผลผลิตทาง
การเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  90.00  ไม่มีการรวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตซ่ึงท าให้ ไม่มี
อ านาจในการต่อรองราคาสินค้า   ส าหรับแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีเกษตรกร
ตัวอย่างท้ังหมดทราบแนวทางในการเพิ่มผลผลิตโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  



5-2 
 

เขตการใช้ท่ีดินต าบลหนองย่างเสือ  อ าเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี 

ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุต่างๆเพื่อปรับปรุงบ ารุง ดิน    เปล่ียนพันธุ์ใหม่ ลงทุนสร้างแหล่งน้ าเพื่ อ
การเกษตร เช่น ขุด สระ บ่อ และเข้ารับการฝึกอบรมหรือหาความรู้เพิ่มเ ติม  ในด้านการเ ล้ียงสัตว์
เพื่อการค้าเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 50.00  ของเกษตรกรตัวอย่างท้ังหมดเ ล้ียงสัตว์เพื่อได้แก่  สุกร
และสัตว์ปีก 

 ในด้านการได้รับบริการจากกรมพัฒนาท่ีดิน   พบว่าเกษตรกรตัวอย่าง  ร้อยละ 70.00 เคย
ได้รับบริการจากกรมพัฒนาท่ีดินโดยประเภทบริการท่ีได้รับได้แก่   ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน    
สารเร่ง(พด.ต่างๆ)   ค าแนะน าวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน  แหล่งน้ าในไร่นา เช่น บ่อ  สระ และ เมล็ด
พันธุ์พืชปุ๋ยสด   เกษตรกรตัวอย่าง เ กือบท้ังหมดต้องการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่งน้ า
โดยเฉพาะบ่อสระ ในไร่นา     ในด้านความยินดีท่ีจะปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าใน
พื้นท่ีการเกษตรบางส่วนเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 50.00 ยินดีท่ีจะท าตาม เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  60.00  
เคยรับทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดินของกรมพัฒนาท่ีดินและท้ังหมด  เคยทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์โดยได้รับค าแนะน าจากเ จ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน  และจากหมอดินอาสา     ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินท่ีเกษตรกรตัวอย่างต้องการมากท่ีสุด
ได้แก่   เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด   สารเร่งพด.2  ใช้ผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ   สารเ ร่งพด.7  ใช้ผลิตสาร
ป้องกันแมลงศัตรูพืช  สารเร่งพด.1  ใช้ท าปุ๋ยหมัก ดังตารางท่ี 5-1 

ตารางที่ 5-1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพฒันาที่ดิน  ต.หนองย่างเส ือ  อ.มวกเหล็ก จังหวดั สระบุร ี

รายการ ร้อยละ 

 พืชหลักท่ีเกษตรกรปลูก 
                                              นอกเขตชลประทาน  100.00 

                                             เขตชลประทาน 75.00 

 มันส าปะหลัง 50.00 

 ข้าว 40.00 

 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 40.00 

 สภาพดินท่ีเกษตรกรปลูกพืชหลัก 
           ดินไม่มีปัญหา 
  ดินร่วน  60.00 

 ดินเหนยีว 50.00 

 ดินร่วนปนทราย 10.00 

         ดินมีปัญหา 
 



5-3 
 

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ดินมีกรวดหินปะปน 30.00 

 วิธีแก้ไขดินเส่ือมโทรมของเกษตรกร 
           ใส่วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน  
  ใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก 80.00 

 ใส่ปุ๋ยชีวภาพ  70.00 

 ใส่ปุ๋ยเคม ี 40.00 

 ใช้พืชปุ๋ยสด เช่น โสน ถ่ัวต่างๆ 20.00 

 ใส่สารปรับปรุงดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท์ 10.00 

 ใช้วิธีทางพืช 
  ปลูกพืชหมุนเวียน 40.00 

 ปลูกพืชขวางทางลาดชัน  10.00 

 ไมเ่ผาเศษ/ซากพืช 10.00 

           วิธีการอ่ืนๆ  
  ไถพรวนหลายคร้ัง  40.00 

 แหล่งน้ าท่ีเกษตรกรใช้ในการท าการเกษตร  
           แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  น้ าฝน 90.00 

 ห้วย คลอง  30.00 

 หนอง บึง 10.00 

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

 พื้นท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ าท่ีท าให้พืชท่ีปลูกเสียหาย  
  มี 70.00 

ไม่ม ี 30.00 

 ช่วงระยะเวลาท่ีเกิดปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ า 
                                               ทุกปี 42.86 
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เขตการใช้ท่ีดินต าบลหนองย่างเสือ  อ าเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี 

ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

                                              1-2 ปีต่อคร้ัง  28.57 

                                               3-5 ปีต่อคร้ัง  28.57 

 พื้นท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาน้ าท่วมท่ีท าให้พืชท่ีปลูกเสียหาย 
 ไม่ม ี 50.00 

 มี 50.00 

 ช่วงระยะเวลาการเกิดปัญหาน้ าท่วมพื้นท่ีท าการเกษตร  
                                              1-2 ปีต่อคร้ัง  60.00 

                                             3-5 ปีต่อคร้ัง  40.00 

 เกษตรกรต้องการเปล่ียนจากพืชท่ีปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม  
 ไม่ต้องการ 80.00 

 ต้องการ 20.00 

 พืชท่ีเกษตรกรต้องการปลูกทดแทนพืชเดิม  
                                              ยางพารา 50.00 

                                             ยูคาลิปตัส 50.00 

 เกษตรกรต้องการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูกเป็นพืชชนิดใหม่ เพราะพืชชนิดใหม ่
  ราคาผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ 50.00 

 ลงทุนน้อย/ต้นทุนต่ า 50.00 

 เป็นพืชท่ีทางราชการส่งเสริม  50.00 

 เป็นพืชท่ีให้ผลผลิตนานหลายปี 50.00 

 มีโรงงานรับซ้ือ/ใกล้แหล่งรับซ้ือ 50.00 

 ปลูกและดูแลรักษาง่าย 50.00 

 มีตลาดรองรับ/เป็นท่ีต้องการของตลาด 50.00 

 เกษตรกรไม่ต้องการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูกเพราะพืชเดิม 
  ราคาผลผลิตดี 25.00 

 ไม่ต้องใช้เงินทุนมาก 25.00 

 ใช้แรงงานน้อย 25.00 

 มีตลาดรองรับ/เป็นท่ีต้องการของตลาด 25.00 
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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ไม่มีศัตรูพืชรบกวน  25.00 

 ความสนใจของเกษตรกร เมือ่มีผู้มาแนะน าส่งเสริมพืชชนิดใหมห่รือพนัธ์ุใหมห่รือเทคโนโลยใีหม ่
  สนใจ 100.00 

 แนวทางของเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตพืช 
 ทราบ 100.00 

              ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และวัสดุต่างๆ เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน 80.00 

               เปล่ียนพันธ์ุใหม ่ 40.00 

               ลงทุนสร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เช่น ขุดสระ  ขุดบ่อ 40.00 

              เข้ารับการฝึกอบรม/หาความรู้เพิ่ม 40.00 

              ปลูกพืชหมุนเวียน 30.00 

 ความสนใจของเกษตรกรในการท าการเกษตรอินทรีย์ 
 สนใจ 100.00 

 ชนิดของเกษตรอินทรีย์ท่ีเกษตรกรสนใจ 
                                             ใช้สารเคมีระดับปลอดภัย 100.00 

 การท าการเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน/ต าบล 
 ไม่ม ี 90.00 

 มี 10.00 

 ความสนใจของเกษตรกรท่ีจะท าการเกษตรแบบพอเพียง 
  สนใจ 80.00 

 ไม่แน่ใจ 20.00 

 การรวมกลุ่มกันผลิตหรือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้าน  
 ไม่ม ี 90.00 

 มี 10.00 

 เกษตรกรมีการเล้ียงสัตว์ไ ว้เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้ 
   เล้ียง 50.00 

 ไมเ่ล้ียง 50.00 
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เขตการใช้ท่ีดินต าบลหนองย่างเสือ  อ าเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี 

ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ชนิดของสัตว์ท่ีเล้ียง 
                                              โคนม 40.00 

                                              สุกร 40.00 

                                              สัตว์ปีก 40.00 

 บริการจากกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรในหมู่บ้าน/ต าบล เคยได้รับ 
 มี 70.00 

ไม่ม ี 30.00 

 ชนิดของบริการท่ีได้รับจากกรมพัฒนาท่ีดิน  
  ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ) 71.43 

 ค าแนะน าวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน  57.14 

 แหล่งน้ าในไร่นา เช่น บ่อ สระ  42.86 

 เมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด 42.86 

 ค าแนะน า/ความช่วยเหลือจากหมอดินอาสา  42.86 

 ปุ๋ยหมัก 28.57 

 ตรวจสอบสภาพดิน 28.57 

 การพัฒนาแหล่งน้ าในหมู่บ้าน เกษตรกรคิดว่ากรมพัฒนาท่ีดินควรสนับสนุน/ช่วยเหลือ 
 สนับสนุน/ช่วยเหลือ 90.00 

ไม่ต้องสนับสนุน 10.00 

 ประเภทแหล่งน้ าท่ีเกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาท่ีดินช่วยเหลือ ได้แก่ 
                                               บ่อ สระในไร่นา 55.56 

                                              ขุดลอกแหล่งน้ า  22.22 

                                              ท าฝายก้ันน้ า  22.22 
 ความเต็มใจของเกษตรกรท่ีจะปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันรักษาหน้าดินและอนุรักษ์น้ าในพื้นท่ี

เพาะปลูก 
  ยินดี 50.00 

 ไม่แน่ใจ 30.00 

 ไม่ยนิดี 20.00 
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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 เหตุผลท่ีเกษตรกรไม่ยินดีปลูกหญ้าแฝก  
                                              ไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดิน 100.00 

 เกษตรกรเคยรับทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน  ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  เคย 60.00 

 ไมเ่คย 40.00 

                               เกษตรกรท่ีทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินเคยทดลองใช้  100.00 

 บุคคล/ส่ือท่ีแนะน าให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน  
  เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน  66.67 

 เจ้าหน้าท่ีเกษตรอ าเภอ/ต าบล และ/หรือเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานอ่ืน 33.33 

 หมอดินหมู่บ้าน/ต าบล 16.67 

 ชนิดผลิตภัณฑ์บ ารุงดินของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรต้องการใช้  
  เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 70.00 

 สารเร่ง พด.1 ใช้ท าปุ๋ยหมัก 70.00 

 สารเร่ง พด.2 ใช้ท าปุ๋ยอินทรีย์น้ า 70.00 

 สารเร่ง พด.3 ใช้ผลิตเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช 40.00 

 สารปรับปรุงบ ารุงดิน พด.4 ใช้ปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร 40.00 

 สารเร่ง พด.5 ใช้ผลิตสารก าจัดวัชพืช/หญ้าต่างๆ 40.00 

 สารเร่ง พด.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช 40.00 

 สารเร่ง พด.6 ใช้หมักเศษอาหารเหลือท้ิง/ดักกล่ินเหม็นในคอกสัตว์และบ าบัดน้ าเสีย  30.00 

  ท่ีมา : จากการส ารวจ , 2555 
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เขตการใช้ท่ีดินต าบลหนองย่างเสือ  อ าเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี 

5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร  

 5.2.1 ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการครองชีพ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง พบว่าเกษตรกรในต าบลประสบปัญหาท่ีส าคัญ
สองประการได้แก่  ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและด้านการครองชีพ   ซ่ึงปัญหาใน
การประกอบอาชีพมีเกษตรกรตัวอย่างท้ังหมดประสบปัญหาโดยปัญหาท่ีส าคัญท่ีเกษตรกรตัวอย่าง
ประสบเป็นอันดับหนึ่งได้แก่  ต้นทุนการผลิตสูง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนเกษตรกร
ตัวอย่างท้ังหมด  รองลงมาได้แก่    ราคาผลผลิตตกต่ า  ขาดแคลนน้ าหรือแหล่งน้ า และพ่อค้าเอา
เปรียบคิดเป็นร้อยละ  90.00  70.00  และ 50.00  ตามล าดับ  ท่ีเหลือเป็นปัญหาอ่ืนๆ  ท่ีแตกต่าง
กันไป   ดังกราฟท่ี 5-1 

 
กราฟท่ี 5-1 ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร  

  ส่วนปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ เกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ  70.00  ประสบ
ปัญหา   โดยปัญหาท่ีส าคัญท่ีเกษตรกรตัวอย่างประสบเป็นอันดับหนึ่งได้แก่    รายได้น้อยกว่า
รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ   66.67  ของเกษตรกรตัวอย่าง ท้ังหมดท่ีประสบปัญหาด้านการครองชีพ
และด้านอ่ืนๆ รองลงมาได้แก่   ยาเสพติด ไม่มีอาชีพเสริม และมีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ  50.00   
33.33  และ 33.33   ตามล าดับท่ีเหลือเป็นปัญหาอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกันไป ดังกราฟท่ี 5-2 
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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

 

กราฟท่ี 5-2 ปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ 

 5.2.2 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากทางราชการ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง   พบว่ามีเกษตรกรตัวอย่าง ท้ังหมดต้องการ
ความช่วยเหลือจากทางราชการ   ซ่ึงความต้องการความช่วยเหลือท่ีเกษตรกรตัวอย่างต้องการเป็น
อันดับหนึ่งได้แก่  ประกันราคาผลผลิต   จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 80.00  ของ
เกษตรกรตัวอย่างท่ีต้องการความช่วยเหลือ รองลงมาได้แก่   ส่ง เสริมแนะน าเ ก่ียวกับการปรับปรุง
บ ารุงดิน  จัดให้มีการอบรม   และขุดลอก ห้วย หนอง บึง สระ มีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ  
60.00   ท่ีเหลือเป็นความต้องการท่ีแตกต่างกันไป     ดังตารางท่ี 5-3 

 

กราฟท่ี 5-3   ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากราชการ  
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รายได้น้อยกว่ารายจ่าย

ยาเสพติด

ไม่มีอาชีพเสริม

มีหน้ีสิน/หน้ีสินเพ่ิม

ค่าครองชีพสูง

ขาดแคลนน้ าด่ืม/น้ าใช้
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ประกันราคาผลผลิต/พยุงราคา
ผลผลิต
 ส่งเสริมและแนะน าเก่ียวกับการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน
จัดให้มีการอบรม/จัดหาอาชีพ
เสริม
ขุดลอก ห้วย หนอง บึง สระ

จัดหาแหล่งเงินทุน

ให้เอกสารสิทธ์ิท่ีดินท ากิน
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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 

 สภาพพื้นท่ีอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าป่าสัก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีลุ่มน้ าขนาดใหญ่ เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม  

 พื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบลมีทรัพยากรป่าไม้รวมถึงป่าชุมชน อันจะส่งผลดีต่อส่ิงแวดล้อม และ
ระบบนิเวศน์โดยรวมของพื้นท่ี 

จุดอ่อน 

 ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินต้ืน ไม่ควรน ามาท าการเกษตร  ควรปล่อยไว้ให้เ ป็นป่าหรือปลูก
ไม้ใช้สอยโตเร็วในการท าการเกษตรกรณีท่ีเป็นพื้นท่ีลาดชันจะเ กิดการกร่อนของดินสูง ท าให้เ กิด
การชะล้างพังทลายของดินสูญเสียหน้าดินและธาตุอาหารพืช มีผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 
ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืช เกษตรต้องใช้เงินลงทุนสูงในการจัดการดินซ่ึงไม่คุ้มค่ากับการ
ลงทุน 

 พื้นท่ีท้ังหมดของต าบลอยู่นอกเขตชลประทาน อาจท าให้เกษตรกรไม่สามารถท าการเกษตรได้
ตลอดท้ังปีเนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ าท่ีใช้ในการท าการเกษตรนอกฤดูกาลเพาะปลูก 

 เกษตรกรบางส่วนขาดองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรดินและน้ าเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากร
ได้อย่างคุ้มค่าและย่ังยืน ตัวอย่างเช่น การท าการเกษตรตลอดท้ังปี โดยมิได้พักดินหรือฟื้นฟูและ
ปรับปรุงบ ารุงดิน 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีป้องกัน ก าจัดศัตรูพืชและวัชพืชปริมาณมาก เ ป็นการเพิ่มต้นทุน
การผลิต สารเคมีบางส่วนได้ตกค้างและสะสมอยู่ในดิน ตลอดจนได้ปนเ ป้ือนลงสู่แหล่งน้ า เ ป็น
อันตรายต่อสัตว์น้ าและผู้ใช้น้ า รวมถึงผู้บริโภคผลิตผลทางการเกษตร  
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โอกาส 

 รัฐบาลได้ก าหนดเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับประชาชนมีความต้องการบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยจากสารพิษมากข้ึน ท าให้เกษตรกรได้ลดปริมาณการใช้สารเคมีลงและหันมาใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และการก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมากข้ึน 

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

 รัฐบาลมีนโยบายการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ท่ีดินท้ิงร้างและท่ีดินว่างเปล่า เพื่อให้ใช้
ทรัพยากรท่ีดินให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

อุปสรรค 

 สภาพอากาศปัจจุบันมีความแปรปรวนจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ท าให้เ กิดปัญหาภัย
ธรรมชาติอยู่บ่อยคร้ัง รวมถึงการระบาดของโรคและแมลงท่ีควบคุมได้ยาก 

 การถือครองท่ีดินของเกษตรกรลดลง  เนื่องจากโยบายท่ีดิน ก าหนดให้ท่ีดินเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า 
มีราคาและมีเจ้าของ เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขายท่ีดินแก่นายทุนซ่ึงเ ป็นสาเหตุหลักท าให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรอ่ืนๆ ท าได้ยาก โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีการใช้ท่ีดินอย่างเ ข้มข้น  เช่นเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จุดแข็ง 

 มีระบบสาธารณูปโภคอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น ท้ังระบบโครงข่ายคมนาคม ใกล้ท่าเรือ
ไฟฟ้าและน้ าประปา รวมถึงทางล าเลียงผลผลิตจากไร่นาสู่ตลาด ครอบคลุมท้ังต าบล  

 มีหน่วยงานดูแลและบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข ครอบคลุมท้ังต าบล  

 มีองค์กรส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในพืน้ท่ีต าบล 

จุดอ่อน 

 ไม่มีตลาดกลางรับซ้ือพืชผลทางการเกษตรในพื้นท่ี ท าให้ต้องเสียต้นทุนในการขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตรไปขายในพื้นท่ีอ่ืน  
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โอกาส  

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

 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้ก าหนดแผนงานใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานท้ังหมดอย่างต่อเนื่อง  

อุปสรรค 

 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา การลงทุนสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พื้นฐานให้สมบูรณ์ท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน จ าเป็นต้องใช้เวลาและมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

 โครงการขนาดใหญ่ต้องใชง้บประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการเองได้ 

ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง 

 ตามข้อมูลเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประชากรในต าบลหนองย่างเ สือ  มีรายได้เฉล่ียไม่
ต่ ากว่า 63,937.64  บาทต่อปีต่อคนร้อยละ 99.9  ของประชากรท้ังหมด 

 มีทรัพยากรธรรมชาติหลายแห่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เช่น น้ าตก และฟาร์ม
เล้ียงโคนม ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

 มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร ได้แก่  กลุ่มถักกระเป๋าจากเชือกมัดก้อนฟาง   กลุ่มสตรีแปรรูปอาหาร 
(ท าขนมดอกจอก)  กลุ่มอาชีพบ้านหนองจอก   กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์   กลุ่มอาชีพ
หัตถกรรมเคร่ืองหอม ของช าร่วย 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกมันส าปะหลัง ข้าว และข้าวโพดเ ล้ียงสัตว์ นอกจากนี้ ยัง เ ล้ียงสัตว์ เช่น 
โคนม สุกร และสัตว์ปีก  เกษตรกรท่ีส ารวจส่วนใหญ่จึงไม่ต้องการเปล่ียนชนิดพืชเ ดิมเป็นพืช
อุตสาหกรรมเพราะเห็นว่า พืชเดิมท่ีปลูกราคาผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ ไม่ต้องใช้เงินทุนมาก     ใช้
แรงงานน้อยและมีตลาดรองรับ    เป็นต้น 

 เกษตรกรท่ีส ารวจส่วนใหญ่สนใจรับเทคโนโลยีใหม่และทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
ได้แก่  ใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน เปล่ียนพันธุ์ใหม่ ลงทุน
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สร้างแหล่งน้ า เพื่อการเ กษตร เช่น  ขุดสระ บ่อ และ  เ ข้ ารับการฝึกอบรมและหาความรู้เพิ่ ม  
ตามล าดับ 

จุดอ่อน 

 การประกอบอาชีพเกษตรกรอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก 

 ขาดอ านาจต่อรองในการจ าหน่ายผลผลิตเพราะการรวมกลุ่มอาชีพยังมีน้อยและบางกลุ่มยังไม่
เข้มแข็ง  ท าให้ถูกผู้รับซ้ือเอาเปรียบ  โดยกดราคาผลผลิตให้ต่ า 

 เกษตรกรขาดความรู้ในด้านการจัดการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ท าให้เกิดหนี้สินนอกระบบ
และในระบบ 

โอกาส 

 นโยบายรัฐบาลเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเกษตรกรท่ี
ส ารวจ ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียงและสนใจท่ีจะท าเกษตรอินทรีย์   
ต้องการท าแบบใช้สารเคมีระดับปลอดภัย   

 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 

 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE) ในปี 2558 เป็นโอกาสในการขยายตลาดการ
ส่งออกสินค้าเกษตรโดยไม่มีก าแพงภาษี ตลอดจนโอกาสในการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าเกษตรระหว่างประเทศสมาชิก 

อุปสรรค 

 ราคาผลผลิตต่ 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 
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ด้านสังคม 

จุดแข็ง 

 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล โดยมีโครงการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
แก่ผู้ยากไร้  เพื่อการยังชีพ 

 ส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน  โดยจัดงานประเพณีต่างๆ  เพื่อ สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน  รวมท้ังท านุบ ารุงศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้ด ารงไว้  ซ่ึงศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 

 มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท  3  ต้ังอยู่ในต าบลท้ังส้ิน 5 โรง จ าแนกได้ดังนี้  โรงถนอมน้ านมดิบ  
2 แห่ง  โรงผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ดส าเร็จรูป  1 แห่ง  โรงผสมอาหารสัตว์  1 แห่ง  โรงท าอาหารผสมหรือ
อาหารส าเร็จรูปสัตว์  1 แห่ง  ซ่ึงสามารถรองรับแรงงานได้จ านวนหนึ่ง 

จุดอ่อน 

 ประชากรรวมท้ังเกษตรกรมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย   ไม่มีอาชีพเสริม และมีหนี้สิน เพราะขาดวินัย
ในการใช้จ่าย  ท าให้มีหนี้สินท้ังในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง  

 ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ  ท าให้มีความคิดในการแข่งขัน  เพื่อประกอบอาชี พ
น้อยขาดความคิดริเร่ิมไม่กล้าลงทุน 

 มีปัญหาเร่ืองยาเสพติด 

โอกาส 

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนภาคประชาชนและส่งเสริมอาชีพ 

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  การจัดระเบียบสังคม
และการทุจริตคอรัปชั่น 

อุปสรรค 

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

 ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของโลก ท าให้เกิดภาวะถดถอย เ กิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และภัย
พิบัติทางธรรมชาติท าให้เกิดปัญหาเร่ืองรายได้ของประชาชน 
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บทที่ 6 

เขตการใชที่ดิน 

6.1 การกําหนดเขตการใชท่ีดิน 

 ผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ อันไดแก ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา 

ทรัพยากรปาไม สภาพการใชที่ดิน สภาพพ้ืนที่ ลักษณะภูมิอากาศ ตลอดจนความเหมาะสมของที่ดิน 

ดานกายภาพ สภาพทางเศรษฐกิจสังคม ประกอบกับมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมา

พิจารณารวมกับนโยบาย ยุทธศาสตรของจังหวัดและกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร 

สามารถนํามาสังเคราะหกําหนดเปนเขตการใชที่ดิน ตําบลหนองยางเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด

สระบุรี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหเกิดการใชที่ดินอยางเหมาะสมและย่ังยืน ไดดังนี้ 

 1. เขตพ้ืนท่ีปาไม 

           มีเนื้อที่ 19,530 ไรหรือรอยละ 18.88 ของพ้ืนที่ตําบล ประเภทปาไมประกอบดวย

ปาสมบูรณ ปาเส่ือมโทรม และปาละเมาะ ซ่ึงเปนเขตปาไมตามกฎหมาย สามารถแบงยอย ไดแก 

เขตพ้ืนที่ปาอนุรักษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

           เขตพื้นที่ปาอนุรักษ 
     มีเนื้อที่ 19,530 ไรหรือรอยละ 18.88  ของพ้ืนที่ตําบล  เปนเขตที่สําคัญตอระบบ

นิเวศปาไมมากที่สุด และเปนแหลงตนน้ําที่สําคัญ สามารถแบงออกเปน 3 เขตยอยดังนี้ 

       1.1    เขตพื้นที่ คุมครองสภาพปา (หนวยแผนที่ 111) 
     มีเนื้อที่ 18,464 ไรหรือรอยละ 17.85 ของพ้ืนที่ตําบล เปนพ้ืนที่ปาเพ่ือการอนุรักษ

ในเขตปาสงวนแหงชาติ และเขตพ้ืนที่เตรียมประกาศอุทยานฯ และช้ันคุณลุมน้ําช้ันที่ 1 และ 2ซ่ึงมี

สภาพปาไมเปนปาสมบูรณ เปนเขตที่กําหนดไวเพ่ือการอนุรักษ ซ่ึงจําเปนตองมีมาตรการดานการ

อนุรักษที่เขมงวด ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตนี้จะสงผลกระทบตอความเส่ือม

โทรมของที่ดินอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการสูญเสียหนาดินจากการชะลางพังทลายที่รุนแรง ซ่ึง

สงผลกระทบตอปริมาณตะกอนและคุณภาพของน้ําในพ้ืนที่ทายน้ํา 

   ขอเสนอแนะ  ในมาตรการใชประโยชนที่ดินในเขตปาเพ่ือการอนุรักษ รวมกับ

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 2504 และมาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ําช้ันที่ 1 และ 2 เพ่ือเปน

แนวทางการใชประโยชนที่ดินอยางเครงครัด และควรสรางจิตสํานึกใหแกชุมชนในพ้ืนที่ตําบลให

เห็นถึงคุณคาของปา ซ่ึงเปนพ้ืนที่ตนน้ํามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชนและยังชวย

ปองกันปญหาภัยธรรมชาติ น้ําปา ดินถลม ไดอีกดวย 
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          1.2    เขตพื้นที่ฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนที่ 112) 

    มีเนื้อที่ 747 ไรหรือรอยละ 0.72 ของพ้ืนที่ตําบล  เปนพ้ืนที่ปาเพ่ือการอนุรักษใน

เขต พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําช้ันที่ 1 และ 2  ซ่ึงมีสภาพปาไมที่เส่ือมโทรม แตสามารถฟนฟูสภาพปา

ไมใหสมบูรณไดเองตามธรรมชาติ ซ่ึงในสภาพปาเส่ือมโทรมจะมีผลกระทบตอคุณภาพน้ํา การ

สูญเสียหนาดินจากการชะลางพังทลายที่รุนแรง  

   ขอเสนอแนะ  หนวยงานราชการที่เกี่ยวของจะตองบังคับใชมาตรการการใชที่ดิน

อยางเขมงวดและจริงจังโดยการควบคุมดูแลรักษาพ้ืนที่ปาไมไมใหถูกทําลาย เพ่ือใหสภาพปาพ้ืน

คืนสูธรรมชาติไดอยางรวดเร็ว ประกอบกับใหความรูกับประชาชนใหมีสวนรวมในการชวยรักษา 

และฟนฟูสภาพปาไมใหสมบูรณย่ังยืนตอไป 

                    1.3    เขตพื้นที่ฟนฟูทรัพยากร  (หนวยแผนที่ 113) 

   มีเนื้อที่ 391 ไรหรือรอยละ 0.31 ของพ้ืนที่ตําบล  เปนพ้ืนที่ปาไมเพ่ือการอนุรักษ แตมี

การเขาบุกรุกเพ่ือทําการเกษตร โดยสภาพพ้ืนที่ไมเหมาะสมสําหรับทําการเกษตร คือมีความลาดชัน

สูง เปนดินต้ืนมีหิน 

   ขอเสนอแนะ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของจะตองใชมาตรการในการจัดการปา

ไมตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองมาตรการและแนวทางแกไขปญหาที่ดินในเขตพ้ืนที่ปาไมเพ่ือการ

อนุรักษ และจะตองเรงดําเนินการปลูกปาไมทดแทนใหครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ และยังตองมีมาตรการ

อนุรักษดินและน้ํารวมดวยคือ ตองมีการปลูกแฝก เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน ทําบอดัก

ตะกอน คูรับน้ํารอบเขา 

 2. เขตพ้ืนท่ีการเกษตร 

   มีเนื้อที่ 67,360 ไรหรือรอยละ 65.11 ของพ้ืนที่ตําบล เปนพ้ืนที่ทําการเกษตร นอก

เขตปาสงวนแหงชาติหรือพ้ืนที่ที่ไดดําเนินการปฏิรูปที่ดินแลว กําหนดขึ้นเพ่ือเปนเขตพัฒนาการผลิต

ทางการเกษตรเปนหลัก สามารถแบงเปนเขตตางๆ ไดดังนี้ 

 เขตพื้นที่เกษตรกาวหนา  

   มีเนื้อที่ 27,384 ไรหรือรอยละ 26.47 ของพ้ืนที่ตําบล เปนเขตพ้ืนที่ทําการเกษตร

โดยอาศัยน้ําฝน ที่ดินมีศักยภาพในการผลิตคอนขางสูง แตอาจมีขอจํากัดการใชประโยชน

บาง ซ่ึง สามารถแกไขไดงาย เชน ดินขาดความอุดมสมบูรณหรือปฏิกิริยาดินไมเหมาะสมเปนตน 

ลักษณะดินที่พบในที่ลุมสวนใหญเปนดินลึกถึงลึกมาก มีการระบบน้ําคอนขางเลว มีการใช

ประโยชนที่ดินในการทํานาปลูกขาว สวนบริเวณที่เปนที่ดินมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ ลักษณะดินที่พบ

สวนใหญเปนดินลึกถึงลึกมาก มีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี การใชประโยชนที่ดินสวนใหญใช

ทํานา สามารถแบงเปนเขตยอยตามประเภทและความเหมาะสมของการใชที่ดินดังนี้ 
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  2.1    เขตพื้นที่ปลูกพืชไรที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 222) 

  มีเนื้อที่ 22,799 ไรหรือรอยละ 22.04 ของพ้ืนที่ตําบล สภาพพ้ืนที่คอนขาราบเรียบ

ถึงลูกคลื่นลอนลาด ลักษณะดินที่พบเปนดินที่มีการระบายน้ําดี ความเหมาะสมสูง เปนเขต

เกษตรกรรมที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไรโดยอาศัยน้ําฝน พืชที่เหมาะสมคือ พืชพลังงาน เชน 

ออยโรงงาน, มันสําปะหลัง, ขาวโพดเลี้ยงสัตว, และถั่วเมล็ดแหงตางๆ 

    ขอเสนอแนะ ในการผลิตควรมีการปรับปรุงดินดวยเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือลดและ

ทดแทนการใชปุยและสารเคมี เชน การใชปุยพืชสด โดยการปลูกปอเทือง ถั่วพราและไถกลบ เมื่อ

พืชออกดอกเปนปุยพืชสดและใชปุยหมัก ปุยคอก น้ําหมักชีวภาพ ในการปรับปรุงบํารุงดินและพืช

ที่ปลูก เชน การไถพรวน ขวางทางลาดชัน การใชแถบหญาแฝกเพ่ือเก็บตะกอนดินและน้ําในพ้ืนที่ที่

มีความลาดชัน เปนตน ทั้งนี้ในการผลิต เพ่ืออุตสาหกรรม การใชปุยเคมีควบคูกับปุยอินทรียยังคง

เปนทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือใหไดผลผลิตสูงสุดตามกําลังผลิตของที่ดิน 

  2.2    เขตพื้นที่ปลูกไมยืนตนที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 223)  

   มีเนื้อที่ 488 ไรหรือรอยละ 0.47 ของพ้ืนที่ตําบล  เปนพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึง

ลูกคลื่นลอนลาด ดินมีความเหมาะสมสูง สําหรับปลูกไมยืนตนโดยอาศัยน้ําฝน 

  ขอเสนอแนะ   เขตปลูกไมยืนตนนี้ สวนใหญเกษตรกรไมไดปลูกเพ่ือมุงเนน

ผลประโยชนมากนัก เนื่องจากอาจปลูกเพ่ือเปนแนวกันลม (Wind Break) หรือเปนไมใชสอยใน

ครัวเรือน สวนนอยที่ผลิตเพ่ือการคา ไดแก ยูคา ดังนั้นจึงควรมีเขตกรรม เพ่ือปองกันการเปนแหลง

สะสมของโรคแมลง และควรมีการจัดการดินและปุยใหเหมาะสมกับพืชแตละชนิด 

  2.3    เขตพื้นที่ปลูกไมผลที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 224) 

   มีเนื้อที่ 4,097 ไรหรือรอยละ 3.96 ของพ้ืนที่ตําบล  เปนพ้ืนที่คอนขางราบเรียบ มี

ความเหมาะสมของดินและภูมิอากาศในการปลูกไมผล 

  ขอเสนอแนะ  ผลผลิตทางการเกษตรพวกไมผล เสียหายงายไมสามารถเก็บไวได

นาน จําเปนตองรีบจําหนาย ดังนั้นในการผลิตเกษตรกรจําเปนตองคํานึงถึงเร่ืองการตลาดและความ

ตองการของผูบริโภค เขตการผลิตนี้ควรอยูใกลกับชุมชนหรือที่โรงงานแปรรูป นอกจากนี้เกษตรกร

ควรผลิตพืชแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชหลายชนิด เพ่ือลดความเสียหายในเร่ืองของราคาและความ

แปรปรวนของภูมิอากาศ 
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 เขตเรงรัดพัฒนาการเกษตร  

   มีเนื้อที่ 39,976 ไรหรือรอยละ 38.64 ของพ้ืนที่ตําบล เปนเขตพ้ืนที่ที่มีความอุดม

สมบูรณของดินตํ่าและมีขอจํากัดสําหรับการทําการเกษตร 

 

  2.4  เขตพื้นที่ปลูกพืชไร  (หนวยแผนที่ 232)  

   มีเนื้อที่ 34,576 ไรหรือรอยละ 33.42 ของพ้ืนที่ตําบล  เปนเขตพ้ืนที่ลูกคลื่นลอน

ลาดเล็กนอยถึงพ้ืนที่ลาดชันเชิงซอน ไมมีระบบชลประทาน ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

    ขอเสนอแนะ  เนื่องจากเปนพ้ืนที่ที่อยูนอกเขตชลประทานทําใหขาดน้ําในฤดูแลง

อีกทั้งยังมีขอจํากัดรุนแรง เปนดินต้ืนถึงช้ันหินพ้ืนเกิดการชะลางพังทลายและสูญเสียหนาดิน

คอนขางมาก การปลูกพืชไรควรเลือกบริเวณที่มีหนาดินหนา จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนและ

ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอกหรือไถกลบพืชปุยสด เชน ถั่วพราและปอเทือง เปนตน 

นอกจากนั้นควรปลูกพืชตามแนวระดับรวมกับการปลูกหญาแฝก เพ่ือลดการชะลางพังทลายของดิน

ลงสูพ้ืนที่ตํ่า 

  2.5  เขตพื้นที่ปลูกไมยืนตน  (หนวยแผนที่ 233)  

   มีเนื้อที่ 1,067 ไรหรือรอยละ 1.03 ของพ้ืนที่ตําบล เปนเขตพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด

เล็กนอยถึงพ้ืนที่ลาดชันเชิงซอน ไมมีระบบชลประทาน ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

    ขอเสนอแนะ  เนื่องจากเปนพ้ืนที่ที่อยูนอกเขตชลประทานทําใหขาดน้ําในฤดูแลง

อีกทั้งยังมีขอจํากัดรุนแรง เปนดินต้ืนถึงช้ันหินพ้ืนเกิดการชะลางพังทลายและสูญเสียหนาดิน

คอนขางมาก การปลูกไมยืนตนควรเลือกบริเวณที่มีหนาดินหนา และการจัดการเฉพาะหลุมปลูก

โดยปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอกหรือไถกลบพืชปุยสด เชน ถั่วพราและปอเทือง เปนตน 

นอกจากนั้นควรปลูกพืชตามแนวระดับรวมกับการปลูกหญาแฝก เพ่ือลดการชะลางพังทลายของดิน

ลงสูพ้ืนที่ตํ่า 

  2.6  เขตพื้นที่ปลูกไมผล  (หนวยแผนที่ 234)  

   มีเนื้อที่ 4,333 ไรหรือรอยละ 4.19 ของพ้ืนที่ตําบล เปนเขตพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด

เล็กนอยถึงพ้ืนที่ลาดชันเชิงซอน ไมมีระบบชลประทาน ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

    ขอเสนอแนะ  เนื่องจากเปนพ้ืนที่ที่อยูนอกเขตชลประทานทําใหขาดน้ําในฤดูแลง

อีกทั้งยังมีขอจํากัดรุนแรง เปนดินต้ืนถึงช้ันหินพ้ืนเกิดการชะลางพังทลายและสูญเสียหนาดิน

คอนขางมาก การปลูกไมผลควรเลือกบริเวณที่มีหนาดินหนา และการจัดการเฉพาะหลุมปลูกโดย

ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอกหรือไถกลบพืชปุยสด เชน ถั่วพราและปอเทือง เปนตน 

นอกจากนั้นควรปลูกพืชตามแนวระดับรวมกับการปลูกหญาแฝก เพ่ือลดการชะลางพังทลายของดิน

ลงสูพ้ืนที่ตํ่า ควรจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูกและพัฒนาแหลงน้ําไวใชในพ้ืนที่ 
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 3 . เขตพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 

   มีเนื้อที่ 1,797 ไรหรือรอยละ 1.73  ของพ้ืนที่ตําบล  

3.1 เขตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง  (หนวยแผนที่ 300) 

   มีเนื้อที่ 1,427 ไรหรือรอยละ 1.38  ของพ้ืนที่ตําบล 

   ขอเสนอแนะ  องคการบริหารสวนทองถิ่นควรที่จะศึกษาถึงปญหาและความ

ตองการของพ้ืนที่ โดยยึดหลักวิชาการผนวกกับศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชน ประกอบกับขอมูล

ของหนวยงานตางๆ เพ่ือกําหนดทิศทางพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนใหสอดคลองกับ

ทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชนอยางย่ังยืน 

3.2 เขตพื้นที่สถานที่ราชการ  (หนวยแผนที่ 301) 

   มีเนื้อที ่370 ไรหรือรอยละ 0.35  ของพ้ืนที่ตําบล 

 4 . เขตพ้ืนท่ีแหลงนํ้า (หนวยแผนท่ี 400)  

   มีเนื้อที่ 493  ไรหรือรอยละ 0.48  ของพ้ืนที่ตําบล เปนพ้ืนที่แหลงน้ํา เชน หวย 

หนอง คลอง บึง ตามธรรมชาติ รวมถึงแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น เชน คลองชลประทาน อางเก็บน้ํา 

สระน้ําในไรนา เปนตน 

   ขอเสนอแนะ  ควรมีมาตรการในการดูแลแหลงน้ําในพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนแก

ชุมชน โดยมีการขุดลอกและซอมบํารุง เพ่ือที่ใหแหลงน้ําที่มีสามารถชวยเก็บกักน้ําไวเพ่ือ

การเกษตร การ ประมงและเพ่ือการพักผอนของคนในชุมชน ตลอดจนทางน้ําทําหนาที่ชวยระบาย

น้ําในชวงหนาฝนได 

 5 . เขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (หนวยแผนท่ี 500)  

 มีเนื้อที่ 293 ไรหรือรอยละ 0.28 ของพ้ืนที่ตําบล 

 6 . เขตพ้ืนท่ีเขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย (หนวยแผนท่ี 600)  

 ขอเสนอแนะ  เปนเขตพ้ืนที่นอกเขตปาไมตามกฎหมาย แตมีสภาพเปนปาผลัดใบ 

ไมละเมาะ ไมยืนตน หรือไมโตเร็ว ซ่ึงควรคงสภาพพ้ืนที่ดังกลาวไวเพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศ

ในชุมชน 

 

 



 

เขตการใชท่ีดินตําบลหนองยางเสือ  อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุร ี

6-6 

 7. เขตพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (หนวยแผนท่ี 600) 

   มีเนื้อที่ 298 ไรหรือรอยละ 0.29 ของพ้ืนที่ตําบล  เปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการใช

ประโยชน หรือบริเวณที่ไมเปนดินตามธรรมชาติ ไดแกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการใชประโยชน หรือ

บริเวณที่ไมเปนดินตามธรรมชาติไดแก พ้ืนที่ดัดแปลงจําพวก บอดิน, บอทราย และพ้ืนที่ถม 

   ขอเสนอแนะ  หนวยงานราชการที่เกี่ยวของไดแก ผังเมือง, ชลประทาน , องคการ

บริหารสวนตําบล , พัฒนาชุมชน  และกรมพัฒนาที่ดิน เปนตน  ควรกําหนดทิศทางรวมกัน เพ่ือให

การขยายตัวของชุมชนและการใชพ้ืนที่เกษตรกรรมสอดคลองกับทรัพยากรในพ้ืนที่ เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดกับชุมชนอยางย่ังยืน 
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ตารางที่ 6 -1 เขตการใชที่ดินตําบลหนองยางเสือ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

เขตการใชที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร รอยละ 

1. เขตพื้นที่ปาไม 19,530 18.88 

    เขตพื้นที่ปาอนุรักษ 19,530 18.88 

- เขตพ้ืนที่คุมครองสภาพปา (หนวยแผนที่ 111) 18,464 17.85 

- เขตพ้ืนที่ฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนที่ 112) 747 0.72 

- เขตพ้ืนที่ฟนฟูทรัพยากร  (หนวยแผนที่ 113) 319 0.31 

2. เขตพื้นที่การเกษตร 67,360 65.11 

    เขตพื้นที่เกษตรกาวหนา 27,384 26.47 

- เขตพ้ืนที่ปลูกพืชไรที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 222) 22,799 22.04 

- เขตพ้ืนที่ปลูกไมยืนตนที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 223) 488 0.47 

- เขตพ้ืนที่ปลูกไมผลที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 224) 4,097 3.96 

    เขตเรงรัดพัฒนาการเกษตร  39,976 38.64 

- เขตพ้ืนที่ปลูกพืชไร  (หนวยแผนที่ 232) 34,576 33.42 

- เขตพ้ืนที่ปลูกไมยืนตน (หนวยแผนที่ 233) 1,067 1.03 

- เขตพ้ืนที่ปลูกไมผล  (หนวยแผนที่ 234) 4,333 4.19 

3. เขตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 1,797 1.73 

- เขตพ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสราง  (หนวยแผนที่ 300) 1,427 1.38 

- เขตพ้ืนที่สถานที่ราชการ  (หนวยแผนที่ 301) 370 0.35 

4. เขตพื้นที่แหลงน้ํา (หนวยแผนที่ 400) 493 0.48 

5. เขตพื้นที่อุตสาหกรรม (หนวยแผนที่ 500) 293 0.28 

6. เขตพ้ืนที่เขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย (หนวยแผนที่ 600) 13,689 13.23 

7.  เขตพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (หนวยแผนที่ 600) 298 0.29 

รวม 103,460 100.00 
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6.2 แผนการพัฒนาท่ีดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตดานการเกษตร 

 การที่จะใหเขตการใชที่ดินระดับตําบลที่กําหนดบรรลุเปาหมายจําเปนตองมีแนวทางการ

บริหารจัดการทรัพยากรดานตางๆ ทั้งดานการพัฒนาการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

อยางมีประสิทธิภาพ 

 สําหรับดานการพัฒนาดานการเกษตร มีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

พรอมทั้งมีการจัดการที่ดินและส่ิงแวดลอมใหสามารถใชที่ดินไดอยางย่ังยืนถาวร ทั้งนี้ในดานของ

งานพัฒนาที่ดินควรที่จะตองดําเนินการพัฒนาในเขตพ้ืนที่การเกษตรตามศักยภาพของเขตการใช

ที่ดินที่กําหนด โดยในเขตพ้ืนที่พัฒนาเกษตรกรรม หนวยงานของรัฐตองดูแลดานโครงสราง

พ้ืนฐานที่จําเปน เชน ระบบชลประทานและระบบระบายน้ํา ระบบการขนสงและลําเลียงผลผลิต

รวมถึงการจัดรูปที่ดินใหมีความสัมพันธกันอันจะสงผลตอผลผลิตที่ไดทั้งคุณภาพและปริมาณเพ่ิม

มากขึ้น  ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงการลดตนทุนการผลิตและส่ิงแวดลอม ดังนั้นการดําเนินการสงเสริม

การลดใชปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร โดยการใชเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนเปน

เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือเทคโนโลยีชาวบานได เขารวมในขั้นตอนผลิต อันจะสงผลถึงคุณภาพ

ของผลผลิตและคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวมได 

6.3 ขอเสนอแนะการนําแผนการใชท่ีดินไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาท่ีดิน 

 จากเขตการใชที่ดินที่กําหนดในการดําเนินการพัฒนาที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตของตําบล 

หนวยปฏิบัติ การที่มีหนาที่รับผิดชอบสามารถนําไปตรวจสอบและขยายผลจัดทําแผนปฏิบัติการ

พัฒนาการเกษตรหรือแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ดินในระดับตําบล โดยจะตองทําการสอบถามความ

คิดเห็นจัดทําประชาพิจารณ ทําความเขาใจกับชุมชนหรือเกษตรกรที่เกี่ยวของถึงปญหาและแนวทาง

ในการจัดการในการไปแกปญหารวมกันเพ่ือใหทราบถึงความเปนไปได ความพรอมของเกษตรกร

ในการแกไขปญหาตางๆ ในพ้ืนที่ดังกลาว ควรมีการเลือกพ้ืนที่นํารองในการพัฒนาที่ดิน เพ่ือแกปญหา

แตละปญหาแลวขยายผลความสําเร็จของงานในการพัฒนาที่ดินไปสูพ้ืนที่ใกลเคียงที่มีปญหาใน

ลักษณะเดียวกัน เพ่ือใหการพัฒนาที่ดินเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรครอบคลุมพ้ืนที่พืชเศรษฐกิจทั้ง

ตําบลไดรวดเร็วย่ิงขึ้น 
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