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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 

บทที่ 1  
บทนํา 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

 ในอดีตที่ผานมาประเทศไทยไดนําทรัพยากรธรรมชาติไปใชในการพัฒนาประเทศ 
โดยขาดการจัดการอยางมีระบบเปนผลใหทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเส่ือมโทรมอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะทร ัพยากรด ินซึ ่ง เป นป จจ ัยพื ้นฐานของการพ ัฒนาทั ้งทางด านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และกิจการบริการอ่ืนๆ การใชทรัพยากรธรรมชาติไปอยางฟุมเฟอย โดยขาดการบริหาร
จัดการอยางเหมาะสมเปนเหตุใหมีการบุกรุกพื้นท่ีปาไม ซ่ึงเปนการทําลายแหลงตนน้ําลําธารโดยตรงจน
กอใหเกิดความไมสมดุลตามธรรมชาติ ซ่ึงสงผลใหเกิดภาวะน้ําทวม ภัยแลงหรือแผนดินถลมและยัง
สงผลใหเกิดปญหาการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ําอยางรุนแรงอัน
กอใหเกิดผลเสียหายตอความเปนอยูของประชากรและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 ดังนั้นกรมพัฒนาท่ีดิน โดยสํานักนโยบายและแผนการใชท่ีดินจึงไดจัดทําเขตการใชท่ีดิน
ระดับตําบลโดยพิจารณาจากขอมูลสภาพพ้ืนท่ี ความตองการของชุมชน แนวนโยบายดานการเกษตรของ
รัฐและทองถ่ินในระดับตางๆ นํามาวิเคราะหกําหนดเขตการใชท่ีดินระดับตําบล แลวนําเสนอผล
รายงานประกอบแผนท่ีขนาดมาตราสวน 1 : 25,000 พรอมขอเสนอแนะดานการจัดการท่ีดิน 

1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 กําหนดเขตการใชท่ีดินทางการเกษตร พรอมท้ังจัดทําแผนท่ีและรายงานเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางการใชที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมในตําบล 

 1.2.2 เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรระดับตําบล 

1.3 สถานท่ี ระยะเวลา และผูดําเนินงาน 

 1.3.1 สถานท่ีดําเนินงาน พื้นท่ีตําบลแสลงพัน   อําเภอวังมวง   จังหวัดสระบุรี 

 1.3.2 ระยะเวลาดําเนินงาน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

 1.3.3 ผูดําเนินงาน กลุมวางแผนการใชท่ีดิน สํานกังานพัฒนาทีด่ินเขต 1  

 



 

เขตการใชที่ดินตําบลแสลงพัน  อําเภอวังมวง  จังหวัดสระบุรี 

1-2 

1.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 1.4.1 ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานกายภาพ จากฐานขอมูลแผนท่ีขนาดมาตราสวน 1 : 25,000 
อาทิ ขอมูลดินและสภาพการใชท่ีดิน พรอมท้ังขอมูล ดานปาไมตามกฎหมาย ชลประทาน ปฏิรูป
ท่ีดินและ ช้ันคุณภาพลุมน้ํา เปนตน ตลอดจนวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการ
ประเมินความเหมาะสมของท่ีดินดานการเกษตร 

 1.4.2 ศึกษาวิเคราะหดานนโยบายการใชท่ีดินท้ังในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด 
และระดับทองถ่ิน 

 1.4.3 นําเสนอขั้นตอนการดําเนินงานและรูปแบบของการกําหนดเขตการใชท่ีดินระดับ
ตําบล ใหกับสวนราชการในพื้นท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงเกษตรกรและหมอดินอาสา
ในพื้นท่ีพรอมรับฟงขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงขอมูลใหมีความสมบูรณ 

 1.4.4 สํารวจทัศนคติ ปญหาและความตองการของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนํามาวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดในการพัฒนาดานเกษตรกรรม โดยนํามาประมวลผลรวมกับ
ขอมูลในขอ 1.4.1 

 1.4.5 กําหนดเขตการใชท่ีดินระดับตําบล พรอมขอเสนอแนะดานการจัดการทรัพยากรใน
พื้นท่ี 

 1.4.6 จัดทํารายงานเขตการใชที่ดินระดับตําบล พรอมขอเสนอแนะ ประกอบกับแผนท่ี
ขนาดมาตราสวน 1 : 25,000 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.5.1 เปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับตําบลอยางมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับความตองการของชุมชน โดยคํานึงถึงแนวนโยบายของรัฐในระดับตางๆ 

 1.5.2 เขตการใชท่ีดินระดับตําบล สามารถใชเปนฐานขอมูลในการพิจารณากําหนดเปาหมาย
การพัฒนาดานเกษตรกรรมระดับตําบล เพื่อเพิ่มผลผลิต และการใชทรัพยากรที่ดินอยางยั่งยืน 
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 บทที่ 2  

สภาพทั่วไปของพ้ืนที ่

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ท่ีตั้ง 

 ต าบลแสลงพัน  ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องอ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (รูปที่ 2-1) 

 อาณาเขต  

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ   ต าบลค าพราน อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
ทิศใต้               ติดต่อกับ    ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    ต าบลหนองย่างเสือ, ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก  
                                            จังหวัดสระบุรี  
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ     ต าบลหินซ้อนใต้ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 ต าบลแสลงพัน  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   56,779  ไร่ หรือประมาณ  90.85  ตารางกิโลเมตร  
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5 หมู่บ้านดังนี้  

หมู่ที่  1 บ้าน มณีโชติ   หมู่ที่  4 บ้านแสลงพัน 
หมู่ที่  2  บ้านปึกส าโรง   หมู่ที่  5 บ้านหนองกรด 
หมู่ที่  3 บ้าน หินซ้อนเหนือ    

2.2 สภาพภูมิประเทศ 
 ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มแม่น้ าป่าสักตอนล่างและห้วย
หมวกเหล็ก เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า  มีความลาดเทจากตะวันออกไปยังตะวันตกและ
พื้นที่ทางตะวันออกและตอนใต้ของต าบลเป็นภูเขาสูง(359 เมตร) มีห้วยบุ่งช้างตาย ห้วยแล้งห้วยซับยาง
และห้วยมะเกลือผ่านตอนบนของต าบลแลแม่น้ าป่าสักไหล่ผ่านทางทิศตะวันตกของพื้น พื้นที่ลุ่ม
ส่วนใหญ่มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 40 – 140 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 
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2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของต าบลแสลงพัน อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จัดอยู่ในภูมิอากาศ
แบบร้อนชื้นสลับแล้ง ( tropical wet and dry climate) ตามการจ าแนกภูมิอากาศตามแบบของ 
KOPPEN (KOPPEN’s classification) ในเขตนี้จะมีฤดูฝนและฤดูแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
สามารถแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเร่ิม ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝน เร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน โดยฤดูนี้จะเร่ิมมี
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมชื้นพัดปกคลุม ท าให้ฝนตกแพร่กระจายตามร่องมรสุมประกอบ
กับร่องความกดอากาศต่ า(depression) พาดผ่านทางทิศตะวันออกท าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก
โดยเฉพาะในเดือนกันยายนอากาศจะชุ่มชื้น ส่วนฤดูหนาว เร่ิมประมาณเดือนเดือนตุลาคมถึง
มกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน 

 จากสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยา ในรอบ 20  ปี (พ.ศ. 2536-2555) จังหวัดลพบุรี 
ได้น ามาใช้พิจารณาเป็นตัวแทนลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่  ต าบลแสลงพัน อ าเภอวังม่วง จังหวัด
สระบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-2) 

 หมายเหตุ : เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 

2.3.1 ปริมาณน้้าฝน  มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยทั้งปีประ มาณ 1,119.40 มิลลิเมตร เดือนที่มี
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 275.49 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณ
ฝนตกเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เดือน ธันวาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 4.37 มิลลิเมตร ลักษณะการตกของฝน
พบว่าฝนจะเร่ิมตกมากขึ้น ตั้งแต่กลาง เดือนเมษายนและจะตกมาก ที่สุดใน เดือนกัน ยายน จากนั้น
ปริมาณฝนจะค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายเดือนตุลาคม 

2.3.2 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.75 องศาเซลเซียส เดือนเมษายน มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุด 38.42 องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 16.88 องศาเซลเซียส 

2.3.3  ความชื้นสัมพัทธ์  ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 71.04 เปอร์เซ็นต์ โดย
ที่เดือนกันยายนมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 81.00 เปอร์เซ็นต์ และ เดือนธันวาคม มีความชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ยต่ าสุด ประมาณ 59.90 เปอร์เซ็นต ์ 

 2.3.4  การวิเคราะห์ช่วงฤดูเพาะปลูก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการเพาะปลูก โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ าฝนรายเดือนเฉลี่ย และค่าศักยภาพการ
ระเหยน้ าของพืชรายเดือนเฉลี่ย ( Evapotranspiration : ETo) ซึ่งค านวณได้ด้วยโปรแกรม Cropwat 
(Version 8.0) เมื่อน ามาสร้างกราฟเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยพิจารณาจาก
ระยะเวลาช่วงที่เส้นปริมาณน้ าฝนอยู่เหนือเส้น 0.5 ของค่าศักยภาพการคายระเหยน้ า(0.5 ETo) ซึ่ง
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สามารถน ามาหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืชของ ต าบลแสลงพัน อ าเภอวังม่วง จังหวัด
สระบุรี ได้ดังนี้  

1.) ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จะอยู่ในช่วงต้นเดือนเมษายน  (ปริมาณ
น้ าฝนสูงกว่าคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ า) จนกระทั่งถึง กลางเดือนพฤศจิกายน(ปริมาณ
น้ าฝนต่ ากว่าคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ า)  และช่วงระหว่าง ต้นเดือนสิงหาคม ถึง
กลาง เดือนตุลาคม จะมีฝน ตกมากจนท าให้มีปริมาณน้ ามากเกินพอความต้องการของพืช (ปริมาณ
น้ าฝนสูงกว่าศักยภาพการคายระเหยน้ า)  

2.) ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ซึ่งจะมีปริมาณน้ าฝนและการกระจาย
น้อยหรือไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน
เมษายนของทุกปี 
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ตารางท่ี 1 สถิติข้อมูลภูมิอากาศ จังหวัดสระบุรี (สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี) 
 

 

เดือน 
ปริมาณ ปริมาณน้้าฝนที่เป็น อุณหภูม ิ อุณหภูม ิ ความยาวนาน ความชื้น ความเร็วลม การคาย 

น้้าฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.) สูงสุด (ซ.) ต้่าสุด (ซ.) แสงแดด (ชม./วัน) สัมพัทธ์ (%) (กม./วัน) ระเหยน้้า(มม.)* 

ม.ค. 8.01 7.9 35.37 16.92 8.46 62.30 59.15 116.56 

ก.พ. 5.89 5.8 36.44 19.51 8.78 64.90 51.59 119.00 

มี.ค. 42.11 39.3 37.80 21.30 8.15 67.10 50.70 144.77 

เม.ย. 93.86 79.8 38.42 23.09 8.83 70.15 53.37 156.90 

พ.ค. 152.34 115.2 37.53 23.62 7.49 74.80 48.47 148.80 

มิ.ย. 114.78 93.5 36.16 23.96 6.31 75.85 52.03 131.10 

ก.ค. 114.47 93.5 35.94 23.55 5.43 76.50 49.36 126.17 

ส.ค. 147.52 112.7 35.76 23.59 5.08 78.05 44.92 122.76 

ก.ย. 275.49 152.6 34.78 23.22 5.43 81.00 30.24 114.90 
ต.ค. 132.46 104.4 34.69 22.27 6.98 76.00 43.14 124.62 

พ.ย. 28.13 26.9 34.79 19.35 8.21 65.95 75.60 117.60 
ธ.ค. 4.37 4.3 34.82 16.88 8.56 59.90 88.94 121.21 

รวม 1,119.40  835.9 - - - - - 1,544.39  

เฉล่ีย - - 36.04 21.44 7.31 71.04 53.96 - 
 

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

 

 
รูปท่ี 2 สมดุลของน้ าในดินเพื่อการเกษตร จังหวัดสระบุรี (สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี) 
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2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร 

 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกรต าบล แสลงพัน อ าเภอ วังม่วง  ได้จากการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน(กรมการ
ปกครอง ,2554 ) รายงานข้อมูลความจะเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 255 5 (กรมการพัฒนาชุมชน)  
แผนพัฒนาการเกษตรต าบล (ส านักงานเกษตรอ าเภอ ) และแผนพัฒนาสามปี  (องค์การบริหารส่วน
ต าบลแสลงพัน) เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  ต าบลแสลงพัน  มีพื้นที่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพันเต็ม
ทั้งหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน  มีประชากรรวมทั้งสิ้น  2,935 คน เป็นชาย 1,453 คนและเป็นหญิง 1,482 คน 
จ านวนบ้าน 1,037 หลังคาเรือน จ านวนประชากรเฉลี่ย 3 คนต่อหลังคาเรือน (รายงานสถิติจ านวน
ประชากรและบ้าน กรมการปกครอง ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554) ความหนาแน่น 32.30  คนต่อ
ตารางกิโลเมตร  

  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการท าบุญตามพระพุทธศาสนาใน
เดือนต่างๆ  ที่สืบสานต่อเน่ืองกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันให้ความ
เคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน 

2.4.2 การรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 ต าบลแสลงพัน  มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
หน่วยงานรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล ๆ ได้แก ่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงเห็ดโคลนญ่ีปุ่น กลุ่มผู้ปลูกผักปลอด
สารพิษ  กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า  เห็ดขอนหอม  

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจของต าบล แสลงพัน  ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่
เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลการศึกษาดังนี้  

 2.5.1 การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีพื้นที่ท า
การเกษตรเฉลี่ย 20.00  ไร่ต่อครัวเรือนและมีแรงงาน ภาคเกษตรเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน อาชีพ
รองลงมาเป็นการค้าขาย รับจ้าง รับราชการและอื่นๆ การถือครองที่ดิน  โดยส่วนมากเป็นที่ดินเช่า  
เพื่อประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
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 2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 

 พืช เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มันส าปะหลัง  อ้อยโรงงาน  
 - ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   ปีการผลิต 2554/55 เฉลี่ย 1,200   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตมันส าปะหลัง     ปีการผลิต 2554/55 เฉลี่ย 5,000   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตอ้อยโรงงาน ปีการผลิต 2554/55  เฉลี่ย      10   ตันต่อไร่ 

  ปศุสัตว์  จากข้อมูลของปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี (ปี2555 ) มีเกษตรกรจ านวน 182 
ครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัวและบางส่วนบริโภค
ภายในครัวเรือน  เช่น โคเน้ือ จ านวน 1 ,042 ตัว โคนม จ านวน 4 ,462 ตัว สุกร จ านวน 16 ,744 ตัว 
ไก่ จ านวน 3,592 ,460 ตัว  เป็ด จ านวน 1 ,422 ตัว แพะ จ านวน 258 ตัว โดยเลี้ยงเพื่อปล่อยให้หา
อาหารกินเองตามธรรมชาติ 

ประมง  จากข้อมูลของประมงจังหวัดสระบุรี (ปี 2555) มีเกษตรกรมีการท าประมง
ไว้เพื่อจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้ของครอบครัวและบางส่วนบริโภคภายในครัวเรือน ประมาณ       
14 ครัวเรือน พื้นที่ 18 ไร่ ปลาที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นปลานิล ปลาตะเพียนและปลาเบญจพรรณ ฯลฯ      

 2.5.3 ต้นทุนการผลิต 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   ต้นทุนการผลิต 4,465 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 4.80 บาทต่อกิโลกรัม 

 มันส้าปะหลัง ต้นทุนการผลิต 5,450 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 3.00 บาทต่อกิโลกรัม 

 อ้อยโรงงาน   ต้นทุนการผลิต 4,910 บาทต่อไร่    ราคาผลผลิต 900 บาทต่อตัน 

 2.5.4 การอุตสาหกรรม 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี รายงานว่า พ .ศ. 2556 มีโรงงานอุตสาหกรรม

ประเภท 2 และ 3 ตั้งอยู่ในต าบลทั้งสิ้น 10 โรง จ าแนกได้ดังนี ้ โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจาก
เน้ือสัตว์ 1 แห่ง โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง เช่นข้าวโพดกระป๋อง ผักแช่แข็ง 1 แห่ง โรงงานอาหาร
หรือเคร่ืองดื่มจากผัก พืชหรือผลไม้โดยบรรจุในภาชนะที่ผนึกอากาศเข้าไม่ได้ 1 แห่ง โรงงานผลิต
น้ าตาลทรายดิบ น้ าตาลทรายขาว และน้ าตาลทรายบริสุทธิ์ 1 แห่ง โรงงานผลิตภัณฑ์จากไม้ภาชนะ
บรรจุและเคร่ืองเรือนจากไม้ เช่น ลังไม้ 1 แห่ง โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1 แห่ง โรงงานผลิตภัณฑ์
คอนกรีต เช่นเสาคอนกรีตอัดแรง 3 แห่ง โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 1 แห่ง 

2.5.5 รายได้และแหล่งสินเชื่อ 

 รายได้ จากข้อมูล ความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2555 (จปฐ .) โดยเฉลี่ยร้อยละ 99.81  ของ
ครัวเรือนทั้งหมด มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 61,665 บาทต่อคนต่อปี  
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 แหล่งสินเชื่อ เกษตรกรใช้บริการสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารพาณิชย์และเอกชน เป็นต้น 

2.5.6 โครงสร้างพื้นฐาน 

1) สาธารณูปโภค ได้แก่  
(1) ไฟฟ้า  มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  

(2) ประปา  มีประปาทุกหมู่บ้าน   

(3) การโทรคมนาคม  มีโทรศัพท์สาธารณะ  

  2) สถานบริการสาธารณะและสถานที่ราชการ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง     
วัด 5 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 5 แห่ง สถานีอนามัยประจ าต าบล 2 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนต าบลแสลงพัน 1 แห่ง เป็นต้น 
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บทที ่3 

สถานภาพทรัพยากร 

3.1 ทรัพยากรทีด่นิและการใช้ทีด่นิ 

 3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรทีด่ินในปัจจุบัน 

  จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรท่ีดินในปัจจุบนัท่ีใช้ในการเกษตรของ

ตาํบลแสลงพนั  อาํเภอวงัม่วง  จงัหวดัสระบุรี อาศยัจากการรายงานสํารวจดินเพื่อการเกษตรแบบ

ค่อนขา้งละเอียด มาตราส่วน 1:25,000 ของจงัหวดัสระบุรี โดยสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

จดัทาํลกัษณะและสมบติัทางกายภาพและเคมีท่ีสาํคญั เช่น เน้ือดิน การระบายนํ้ าของดิน ปฏิกิริยาดิน 

เป็นตน้ เพื่อแสดงให้เห็นคุณภาพท่ีดินและนาํไปใชใ้นการจดัความเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับพืช

เศรษฐกิจต่อไป ดงัแสดงในรูปท่ี 3.1 และตารางท่ี 3.1 ซ่ึงสามารถบรรยายพอสงัเขปไดด้งัน้ี 

1) กลุ่มดินเหนียวลกึมากสีดํา (กลุ่มชุดดินท่ี28, 28B และ 28-b) 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้า หรือเกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี หรือเคล่ือนยา้ยมา
ทบัถมของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีมาจากหินตน้กาํเนิดพวกหินบะซอลต ์หรือหินแอนดีไซต ์บริเวณใกล้
กบัเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาด การระบายนํ้ าดีปาน
กลางถึงดี เป็นดินเหนียวจดัลึกมากท่ีมีหนา้ดินสีดาํหนา มีรอยแตกระแหงกวา้งและลึกในฤดูแลง้ 
หรือมีรอยถูไถในชั้นดิน มีเน้ือดินบนเป็นดินเหนียว สีดาํหนา  มีเน้ือดินล่างเป็นดินเหนียว สีเทาเขม้
หรือสีนํ้ าตาล ปฏิกิริยาของดินส่วนใหญ่เป็นกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดด่างประมาณ   
7.0-8.5 และอาจพบจุดประสีเลก็นอ้ยหรือชั้นปูนมาร์ลหรือเมด็ปูน ท่ีอยูลึ่กมากกว่า 100 ซม. จากผวิ
ดิน ดินในกลุ่มน้ีจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปัจจุบนัพื้นท่ีบริเวณน้ีส่วน
ใหญ่ใชเ้ป็นออ้ย ประกอบดว้ยกลุ่มชุดดินท่ี 28 มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์ มีเน้ือท่ีประมาณ 
3,350 ไร่ หรือร้อยละ 5.90 ของพ้ืนท่ีตาํบล กลุ่มชุดดินท่ี 28B มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ี
ประมาณ 5,913 ไร่ หรือร้อยละ 10.41 ของพ้ืนท่ีตาํบล กลุ่มชุดดินท่ี 28-b มีความลาดชนั 0-2 
เปอร์เซ็นต ์ดินมีการทาํคนันา มีเน้ือท่ีประมาณ 200 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 ของพื้นท่ีตาํบล 

  



3-2 

 

 

เขตการใชท่ี้ดินตาํบลแสลงพนั  อาํเภอวงัม่วง  จงัหวดัสระบุรี 

 

                ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินเหนียวจดั แตกระแหงกวา้งและลึก ดินแหง้แขง็ ดินเปียก
เหนียวมาก ไถพรวนยากและขาดแคลนนํ้า 

 แนวทางการจัดการ 

 ปลูกพชืไร่ หรือพชืผัก ปรับปรุงดินดว้ยอินทรียวตัถุ ปุ๋ยหมกั หรือปุ๋ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ หรือ
ไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านพืชปุ๋ยสด ถัว่พร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ ถัว่พุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 
4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก) ร่วมกบัการใชปุ๋้ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ าตามชนิดพืชท่ีปลูก 
พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 

 ปลูกไม้ผล ขดุหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 
20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและ
ภายหลงัเก็บผลผลิต ใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยคอกร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ าตามชนิดพืชท่ีปลูก 
พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 

2) กลุ่มดินเหนียวลกึมากสีดํา  (กลุ่มชุดดินท่ี 31B)  

              เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี หรือถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกั
ของหินเน้ือละเอียด หรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้า ในบริเวณพื้นท่ีดอน ท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดถึงลอนชนั เป็นกลุ่มดินลึกท่ีมีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นดินเหนียว สีดิน
เป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 5.5-7.0 ดินในกลุ่มน้ีจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปัจจุบนัพื้นท่ีบริเวณ
น้ีส่วนใหญ่ใชท้าํนา ประกอบดว้ย กลุ่มชุดดินท่ี 31B ดินมีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์ มีเน้ือท่ี
ประมาณ 571 ไร่ หรือร้อยละ 1.01 ของพื้นท่ีตาํบล  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขาดแคลนนํ้ า เส่ียงต่อการเกิดการชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้
ดินในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูง 

แนวทางการจัดการ 

 ปลูกพชืไร่หรือพชืผกั เลือกพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบ ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 1-
2 ตนั/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมลด็ถัว่พร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมลด็ถัว่พุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ 
หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว ้1-2 สัปดาห์) ร่วมกบัการใชปุ๋้ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า มีระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดบั มีวสัดุคลุม
ดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลบัเป็นแถบ พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 



3-3 

 

สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต1  กรมพฒันาท่ีดิน 

 ปลูกไม้ผล ขดุหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 
15-25 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า เช่น การสร้างคนัดิน ทาํขั้นบนัได ปลูกพืชคลุมดิน 
มีวสัดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทาํแนวร้ัวหรือฐานหญา้แฝกเฉพาะตน้ ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บ
ผลผลิตและภายหลงัเก็บผลผลิต ใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยคอกร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ตามชนิด
พืชท่ีปลูก พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 

3) กลุ่มดินร่วนละเอยีดลกึมาก (กลุ่มชุดดินท่ี 38) 

 เป็นกลุ่มดินท่ีมีวตัถุตน้กาํเนิดดินเป็นพวกตะกอนลาํนํ้ า ท่ีมีลกัษณะการทบัถมเป็นชั้นๆ 

ของตะกอนลาํนํ้ าในแต่ละช่วงเวลา พบบนสันดินริมนํ้ า บริเวณพื้นท่ีดอน ท่ีมีสภาพพื้นท่ีค่อนขา้ง

ราบเรียบ เป็นกลุ่มดินลึก มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนปน

ทรายละเอียด สีดินเป็นสีนํ้ าตาลอ่อน  อาจพบจุดประสีเทาและสีนํ้ าตาลในชั้นดินล่าง อาจมีแร่ไมกา

หรือกอ้นปูนปะปนอยูด่ว้ย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 

5.5-7.0 ดินในกลุ่มน้ีจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปัจจุบนัพื้นท่ีบริเวณน้ีส่วน

ใหญ่เป็นไมล้ะเมาะ ประกอบดว้ย กลุ่มชุดดินท่ี 38 มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ีประมาณ 

2,195 ไร่ หรือร้อยละ 3.87 ของพื้นท่ีตาํบล  

 ปัญหาสําคญัในการใช้ประโยชน์ทีด่นิ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย  เส่ียงต่อการขาดแคลนนํ้า
ในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน 

 แนวทางการจัดการ 

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จดัระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบาํรุงดินอยู่ดว้ย 
ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถัว่พร้า 8-10 
กิโลกรัม/ไร่ เมลด็ถัว่พุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก 
ปล่อยไว ้1-2 สัปดาห์) ร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า มีวสัดุคลุมดิน ทาํแนวร้ัวหรือทาํฐานหญา้
แฝกเฉพาะตน้ มีการใชปุ๋้ยเคมีตามชนิดพืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้
ไม่ใหเ้ส่ือมโทรมลง จดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 

 ปลูกไม้ผล เลือกพื้นท่ีท่ีไม่เส่ียงต่อการท่วมขงัของนํ้ า ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. 
ปรับปรุงหลุมปลูกดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีวสัดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน 
ปลูกพืชแซม ทาํแนวร้ัวหรือทาํฐานหญา้แฝกเฉพาะตน้ ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและ
ภายหลงัเก็บผลผลิต ใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยคอกร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก 
จดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 
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4) กลุ่มดินตืน้ถึงช้ันหินพืน้ ( กลุ่มชุดดินท่ี  47C, 47 D และ 47E)                                             

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี หรือถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกั
ของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีมาจากหินเน้ือละเอียด บริเวณพ้ืนท่ีดอน ท่ีมีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาด
จนถึงเนินเขา เป็นดินต้ืน มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนท่ีมีเศษหินปะปน
มาก มกัพบชั้นหินพื้นต้ืนกวา่ 50 ซม. จากผวิดินบน สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-7.0 ดินในกลุ่มน้ีจะมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างตํ่ า  ปัจจุบันพื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่ใช้ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 
ประกอบดว้ย กลุ่มชุดดินท่ี 47C มีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต ์ มีเน้ือท่ีประมาณ 1,147 ไร่ หรือ
ร้อยละ 2.02 ของพื้นท่ีตาํบล กลุ่มชุดดินท่ี 47D มีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นตมี์ เน้ือท่ีประมาณ 
7,230 ไร่ หรือร้อยละ 12.73 ของพื้นท่ีตาํบล  กลุ่มชุดดินท่ี 47E มีความลาดชนั 20-35 เปอร์เซ็นต ์มี
เน้ือท่ีประมาณ 2,810 ไร่ หรือร้อยละ 4.95 ของพื้นท่ีตาํบล 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ทีด่ิน ดินต้ืนถึงชั้นหินพื้น บางพื้นท่ีมีเศษหินหรือหินพื้นโผล่บริเวณ
หนา้ดิน ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ขาดแคลนนํ้าและเส่ียงต่อการชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินในพื้นท่ีลาดชนั 

แนวทางการจัดการ 

พื้นท่ีท่ีเป็นดินต้ืนมาก มีเศษหินหรือหินพื้นโผล่มาก ไม่เหมาะสมสาํหรับการทาํการเกษตร 
ควรปล่อยไวใ้หเ้ป็นป่า หรือปลูกไมใ้ชส้อยโตเร็ว 

 ปลูกพชืไร่หรือพชืผกั เลือกพื้นท่ีท่ีมีหนา้ดินหนา จดัระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ปรับปรุง
ดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 3 - 4 ตนั/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หวา่นเมลด็ถัว่พร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ 
เมลด็ถัว่พุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว ้1-2 
สปัดาห์) ร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดบั มีวสัดุคลุมดิน หรือ
ปลูกพืชสลบัเป็นแถบ พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 

 ปลูกไม้ผล ขดุหลุมปลูกถึงชั้นหินพื้นหรือขดุหลุมขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูก
ดว้ยหนา้ดินท่ีไม่มีเศษหินหรือกอ้นหินร่วมกบัปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ควรมีไม้
ค ํ้ายนัและเอาหนา้ดินบริเวณใกลเ้คียงมาผสมกบัปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอกพนูโคนอยูเ่ป็นประจาํ มีระบบ
อนุรักษดิ์นและนํ้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวสัดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทาํแนวร้ัวหรือทาํฐานหญา้แฝก
เฉพาะตน้ ใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยคอกร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก พฒันาแหล่ง
นํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 
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5) กลุ่มดินตืน้ถึงช้ันมาร์ล  (กลุ่มชุดดินท่ี 52) 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้า ทบัอยูบ่นชั้นปูนหรือมาร์ล พบบริเวณท่ีพื้นท่ีเขาหินปูน 
มีสภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีการระบายนํ้ าดี เป็นดินเหนียวต้ืนถึงชั้น
มาร์ลหรือกอ้นปูน มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีดาํ มีเน้ือดินล่างเป็นดิน
เหนียว สีดาํ ปนเมด็ปูน และดินล่างชั้นถดัไปเป็นชั้นมาร์ลหรือเมด็ปูน พบภายในความลึก 50 ซม. 
จากผวิดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0-8.5 ดินใน
กลุ่มน้ีจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปัจจุบนัพื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่ใชท้าํ
ทานตะวนั โดยมีกลุ่มชุดดินท่ี 52 มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ีประมาณ 5,961ไร่ หรือร้อยละ 
10.50 ของพื้นท่ีตาํบล  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ทีด่ิน ดินต้ืนถึงชั้นปูนมาร์ลหรือกอ้นปูน ดินแหง้แขง็ ถา้ดินเปียกจะ
เหนียวทาํใหไ้ถพรวนยาก ขาดแคลนนํ้า และดินเป็นด่างจดั 

แนวทางดารจัดการ 

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกชนิดพืชท่ีชอบดินเป็นด่างมาปลูก ไถพรวนดินในขณะท่ีดินมี
ความช้ืนท่ีเหมาะสม ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตนั/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่าน
เมลด็ถัว่พร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมลด็ถัว่พุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบ
ระยะออกดอก ปล่อยไว ้1-2 สปัดาห์) ร่วมกบัการใชปุ๋้ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ไถพรวนและปลูกพืช
ขวางความลาดชนั ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกสลบัเป็นแถว ปลูกพืชคลุมดิน ทาํคนัดินร่วมกบัปลูก
หญา้แฝก พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 

 ปลูกไม้ผล ขดุหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. หรือถึงชั้นมาร์ล ปรับปรุงหลุมปลูกดว้ยปุ๋ย
หมกัหรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน วสัดุคลุมดิน 
ปลูกพืชแซม ทาํแนวร้ัวหรือทาํฐานหญา้แฝกเฉพาะตน้ มีการพูนโคนดว้ยหน้าดิน เม่ือพบว่ามีรา
กลอย ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลงัเก็บผลผลิต ใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยคอกร่วมกบั
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 

6) กลุ่มดินลกึปานกลางถึงช้ันหินพืน้ (กลุ่มชุดดินท่ี 55C) 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี หรือถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกั
ของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีมาจากหินตะกอนเน้ือละเอียดท่ีมีปูนปน ในบริเวณพื้นท่ีดอน ท่ีค่อนขา้ง
ราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นกลุ่มดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็น
ดินเหนียว ในดินชั้นล่างท่ีระดบัความลึกประมาณ 50 – 100 ซม.พบชั้นหินผ ุซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหิน
ตะกอนเน้ือละเอียด บางแห่งมีกอ้นปูนปะปนอยูด่ว้ย สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสี ปฏิกิริยาดิน
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เป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-8.0 ดินในกลุ่มน้ีจะ
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปัจจุบันพื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่ใช้ทานตะวัน 
ประกอบดว้ย กลุ่มชุดดินท่ี 55C มีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต ์ มีเน้ือท่ีประมาณ 738ไร่ หรือร้อยละ 
1.30 ของพื้นท่ีตาํบล  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหินกอ้นกรวดหรือลูกรัง 
ขาดแคลนนํ้า และเกิดการชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินในพื้นท่ีลาดชนั 

แนวทางการจัดการ 

ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบ จดัระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียน
ตลอดทั้งปี ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมลด็ถัว่
พร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมลด็ถัว่พุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะ
ออกดอก ปล่อยไว ้1-2 สัปดาห์) ร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนว
ระดบั มีวสัดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลบัเป็นแถบ หรือทาํแนวร้ัวหญา้แฝก พฒันา
แหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 

 ปลูกไม้ผล ขดุหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 
20-35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวสัดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม 
สร้างคนัดิน ขั้นบนัได ทาํแนวร้ัวหรือทาํฐานหญา้แฝกเฉพาะตน้ ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บ
ผลผลิตและภายหลงัเก็บผลผลิต ใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยคอกร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ตามชนิด
พืชท่ีปลูก พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 

7 ) กลุ่มพืน้ทีล่าดชันเชิงซ้อน (กลุ่มชุดดินท่ี 62) 

 กลุ่มดินน้ีประกอบดว้ยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขา ซ่ึงมีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์ดิน
ท่ีพบบริเวณดงักล่าวมีทั้งดินลึกและดินต้ืน ลกัษณะของเน้ือดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
แตกต่างกนัไปแลว้แต่ชนิดของหินตน้กาํเนิดในบริเวณนั้น มกัมีเศษหิน กอ้นหินหรือพื้นโผล่กระจดั
กระจายทัว่ไป ปัจจุบนัส่วนใหญ่ยงัปกคลุมดว้ยป่าไมป้ระเภทต่างๆ ประกอบดว้ย กลุ่มชุดดินท่ี62 มี
เน้ือท่ีประมาณ 23,088 ไร่ หรือร้อยละ 40.66 ของพื้นท่ีตาํบล 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีความลาดชนัสูงมาก (ความลาดชนัเกิน 35 %) และบางพ้ืนท่ี
อาจพบชั้ นหินพื้นหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณผิวหน้าดิน ถ้านํามาใช้ประโยชน์ทาํ
การเกษตรจะเกิดการชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินอยา่งรุนแรง ขาดแคลนนํ้ า กลุ่มดินน้ีจึงไม่ควร
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นาํมาใชป้ระโยชน์ทาํการเกษตร เพราะจะเกิดปัญหาหลายประการและมีผลกระทบรุนแรงต่อระบบ
นิเวศน์ ควรสงวนไวเ้ป็นพื้นท่ีป่าไมเ้พื่อเป็นแหล่งตน้นํ้าลาํธาร 

 แนวทางการจัดการ 

 ควรปล่อยไวใ้ห้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์า แหล่งตน้นํ้ าลาํธาร ใน
กรณีท่ีจาํเป็นตอ้งนาํมาใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร จาํเป็นตอ้งมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึง
ความเหมาะสมของดินสาํหรับการปลูกพืช โดยมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเชิงอนุรักษห์รือวนเกษตร 
ในบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นดินลึกและสามารถพฒันาแหล่งนํ้ าได ้มีระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า เช่น ปลูกพืช
คลุมดิน ทาํแนวร้ัวหญา้แฝกและขุดหลุมปลูกเฉพาะตน้ โดยไม่มีการทาํลายไมพ้ื้นล่าง สาํหรับใน
พื้นท่ีท่ีไม่มีศกัยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไวใ้หเ้ป็นสวนป่า สร้างสวนป่าหรือใชป้ลูกไมใ้ชส้อยโตเร็ว 
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สาํนกังานพฒันาที่ดินเขต1  กรมพฒันาที่ดิน 

  ตารางที่ 3-1 สมบัตทิางกายภาพและเคมขีองดนิ  ตาํบลแสลงพนั  อาํเภอวังม่วง จังหวดัสระบุรี 

 
หน่วยทีด่นิ 

 
เนือ้ดนิ  

การระบายนํา้ 

ระดบั
ความอุดม
สมบูรณ์ 

ความ
ลาดชัน 

(%) 

 
 

ระดบั CEC 
(%) 

 
ระดบั BS  

(%) 

 
pH 

%โดยปริมาตร
ของชิ้นส่วนหยาบ 

(%) 

 
ความลกึ

(ซม.) 

 
เนือ้ที ่

บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง ไร่ ร้อยละ 

28 ดินเหนียว ดินเหนียว ดีปานกลาง-ดี ปานกลาง 0-2 ปานกลาง สูง 6.5-7.0 7.0-8.5 - - >150 3,350 5.90 

28B ดินเหนียว ดินเหนียว ดีปานกลาง-ดี ปานกลาง 2-5 ปานกลาง สูง 6.5-7.0 7.0-8.5 - - >150 5,913 10.41 

28-b ดินเหนียว ดินเหนียว ดีปานกลาง-ดี ปานกลาง 0-2 ปานกลาง สูง 6.5-7.0 7.0-8.5 - - >150 200 0.35 

31B ดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียว ดี ปานกลาง 2-5 ปานกลาง ปานกลาง 5.5-6.5 5.5-7.0 - - >150 571 1.01 

38 ดินร่วนปนทราย 
 

ดี ปานกลาง 0-2 ตํ่า ปานกลาง 5.5-7.0 5.0-8.0 - - >150 2,195 3.87 

47C ดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด ดินเหนียวปนกรวด ดี ตํ่า 5-12 ปานกลาง ปานกลาง 5.5-6.5 6.5-7.0 15-35 35-60 0-50 1,147 2.02 

47D ดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด ดินเหนียวปนกรวด ดี ตํ่า 12-20 ปานกลาง ปานกลาง 5.5-6.5 6.5-7.0 15-35 35-60 0-50 7,230 12.73 

47E ดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวด ดินเหนียวปนกรวด ดี ตํ่า 20-35 ปานกลาง ปานกลาง 5.5-6.5 6.5-7.0 15-35 35-60 0-50 2,810 4.95 

52B ดินเหนียว ดินเหนียวปนกรวด ดี สูง 2-5 สูง สูง 6.0-7.0 7.0-8.5 - 35-60 0-50 5,961 10.50 

55C ดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียว ดี ปานกลาง 5-12 สูง ปานกลาง 6.0-6.5 6.5-7.0 - - 50-100 738 1.30 
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เขตการใชท้ี่ดินตาํบลแสลงพนั  อาํเภอวงัม่วง  จงัหวดัสระบุรี 

 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 
หน่วยทีด่นิ 

 
เนือ้ดนิ  

การระบายนํา้ 

ระดบั
ความอุดม
สมบูรณ์ 

ความ
ลาดชัน 

(%) 

 
 

ระดบั CEC 
(%) 

 
ระดบั BS  

(%) 

 
pH 

%โดยปริมาตร
ของชิ้นส่วนหยาบ 

(%) 

 
ความลกึ

(ซม.) 
เนือ้ที ่

บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง 
 

ไร่ ร้อยละ 

62 - - - - - - - - - - - - 23,088 40.66 

ML พื้นที่เบด็เตลด็ 
           

1,651 2.91 

U ที่อยูอ่าศยั 
           

1,565 2.76 

W พื้นที่นํ้า 
           

360 0.63 

รวม 
            

56,779 100.00 

ทีม่า : สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท้ี่ดิน 
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3.2  ทรัพยากรนํา้  
 3.2.1 แหล่งนํา้ธรรมชาติ 

แหล่งนํ้ าธรรมชาติท่ีสาํคญัไดแ้ก่  แม่นํ้ าป่าสัก ห้วยหนองเหลก็ ห้วยแลง้ หว้ยชา้ง
ตาย หว้ยชยับางและหว้ยมะเกลือ 

 3.2.2 แหล่งนํา้ทีส่ร้างขึน้ 
  พื้นท่ีของตาํบลแสลงพนั ไม่ได้ตั้ งอยู่ในเขตท่ีมีระบบชลประทาน แต่มีระบบ

ประปาหมู่บา้นท่ีใชป้ระโยชน์ในการอุปโภคบริโภค และมีสระนํ้ าท่ีเกษตรกรขุดข้ึนมาเพื่อใชใ้น

การทาํการเกษตร 

3.3   ทรัพยากรป่าไม้ 
 จากขอ้มูลแผนท่ีเขตป่าไมถ้าวรของกรมพฒันาท่ีดิน  แผนท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติของกรม

ป่าไมแ้ละแผนท่ีเขตอุทยานแห่งชาติของกรมอุทยาน สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช และขอ้มูลแผนท่ีชั้น

คุณภาพลุ่มนํ้ า เพื่อแสดงพ้ืนท่ีป่าตามกฎหมาย พบว่าตาํบลแสลงพนั มีพื้นท่ีบางส่วนอยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวนอ้ย มีเน้ือประมาณ 13,614 ไร่ หรือร้อยละ 23.96 ของพ้ืนท่ีตาํบล โดยใน

เขตอุทยานแห่งชาติเจด็สาวนอ้ยนั้นมีแนวเขตบางส่วนซอ้นทบักบัแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงเป็น

ป่าเพื่อการอนุรักษ ์(โซน C) โดยมีเน้ือท่ีประมาณ 8,618 ไร่ หรือร้อยละ 15.17 ของพื้นท่ีตาํบล  

พื้นท่ีบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงเป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์ (โซน C) มีเน้ือท่ีประมาณ   

1,051 ไร่ หรือร้อยละ 1.86 ของพื้นท่ีตาํบล พื้นท่ีบางส่วนอยูใ่นพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ าชั้นท่ี 1 และ 2 

มีเน้ือท่ีประมาณ 7,447 ไร่ หรือร้อยละ 13.12 ของพื้นท่ีตาํบล  พื้นท่ีบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติซ่ึงเป็นป่าเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) โดยมีเน้ือท่ีประมาณ 321 ไร่ หรือร้อยละ 0.56 ของพื้นท่ี

ตาํบล และมีพื้นท่ีบางส่วนอยู่ในเขตป่าไมถ้าวร ป่าทบักวาง-มวกเหล็ก มีเน้ือท่ีประมาณ 5,163 ไร่ 

หรือร้อยละ 9.09 ของพ้ืนท่ีตาํบล โดยในเขตป่าไมถ้าวร ป่าทบักวาง-มวกเหล็ก นั้นมีแนวเขต

ทั้งหมดซอ้นทบักบัแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงเป็นป่าเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E)  

จากขอ้มูลแผนท่ีการใช้ท่ีดินของกรมพฒันาท่ีดิน ปี 2554 พบว่าปัจจุบัน ในพื้นท่ีเขต

อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อยและในเขตอุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวนอ้ยท่ีมีแนวเขตบางส่วนซอ้นทบั

กบัแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงเป็นป่าเพื่อการอนุรักษ ์(โซน C) นั้น มีสภาพเป็นป่าผลดัใบสมบูรณ์  

มีเน้ือท่ีประมาณ 11,505 ไร่ หรือร้อยละ 20.26 ของพื้นท่ีตาํบล ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟู มีเน้ือท่ี

ประมาณ 180 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของพื้นท่ีตาํบล และมีสภาพเป็นไมล้ะเมาะ มีเน้ือท่ีประมาณ 252 

ไร่ หรือร้อยละ 0.44 ของพ้ืนท่ีตาํบล ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงเป็นป่าเพื่อการอนุรักษ ์(โซน C) มี
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลแสลงพนั  อาํเภอวงัม่วง  จงัหวดัสระบุรี 

 

สภาพเป็นป่าผลดัใบสมบูรณ์  มีเน้ือท่ีประมาณ 883 ไร่ หรือร้อยละ 1.56 ของพ้ืนท่ีตาํบล และมี

สภาพเป็นไมล้ะเมาะ มีเน้ือท่ีประมาณ 42 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของพื้นท่ีตาํบล ในเขตพื้นท่ีชั้น

คุณภาพลุ่มนํ้ าชั้นท่ี 1 และ 2 มีสภาพเป็นป่าผลดัใบสมบูรณ์ มีเน้ือท่ีประมาณ 7,147 ไร่ หรือร้อยละ 

12.59 ของพื้นท่ีตาํบล ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟู มีเน้ือท่ีประมาณ 10 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพื้นท่ี

ตาํบล และมีสภาพเป็นไมล้ะเมาะ มีเน้ือท่ีประมาณ 10 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพื้นท่ีตาํบล ในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงเป็นป่าเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) มีสภาพเป็นป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟู มีเน้ือท่ี

ประมาณ 62 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของพื้นท่ีตาํบล และมีสภาพเป็นไมล้ะเมาะ มีเน้ือท่ีประมาณ       

25 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของพื้นท่ีตาํบล และในเขตป่าไมถ้าวร ป่าทบักวาง-มวกเหลก็  มีสภาพเป็น

ป่าผลดัใบสมบูรณ์ มีเน้ือท่ีประมาณ   3,844 ไร่ หรือร้อยละ 6.77 ของพื้นท่ีตาํบล ป่าผลดัใบรอ

สภาพฟ้ืนฟู มีเน้ือท่ีประมาณ 7 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของพื้นท่ีตาํบล และมีสภาพเป็นไมล้ะเมาะ       

มีเน้ือท่ีประมาณ 103ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของพื้นท่ีตาํบล 

นอกจากน้ียงัมีพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าไม ้ซ่ึงอยูน่อกเขตป่าไมต้ามกฎหมาย ดงัน้ี มีสภาพเป็น

ป่าผลดัใบสมบูรณ์ มีเน้ือท่ีประมาณ 2,559 ไร่ หรือร้อยละ 4.50 ของพื้นท่ีตาํบล สวนป่าสมบูรณ์       

มีเน้ือท่ีประมาณ 10 หรือร้อยละ 0.02 ของพ้ืนท่ีตาํบล ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟู มีเน้ือท่ีประมาณ     

33 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของพ้ืนท่ีตาํบล และมีสภาพเป็นไมล้ะเมาะ มีเน้ือท่ีประมาณ 3,714 ไร่ หรือ

ร้อยละ 6.54 ของพื้นท่ีตาํบล  
หมายเหตุ : จากการวเิคราะห์แผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 โดยวธีิซอ้นทบัดว้ยระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 
3.4  สภาพการใช้ทีด่นิ  

 จากการสํารวจการใช้ประโยชน์ท่ีดินของ ตาํบลแสลงพนั อาํเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี     
ในปี พ.ศ. 2554 โดยส่วนวิเคราะห์สภาพการใชท่ี้ดินท่ี 1 สาํนกันโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน พบว่า 
ประกอบดว้ยประเภทการใชท่ี้ดินต่างๆ ดงัต่อไปน้ีคือ (รายละเอียด ตารางท่ี 3-2 และ รูปท่ี 3-2) 

1) พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเน้ือท่ีประมาณ 2,565 ไร่ หรือร้อยละ 2.76 ของเน้ือท่ี
ทั้งหมดประกอบดว้ย หมู่บา้น สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆ ถนน โรงงานอุตสาหกรรม 
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

2) พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเน้ือท่ีประมาณ 24,308 ไร่ หรือร้อยละ 42.81 ของเน้ือท่ีทั้งหมด
ประกอบดว้ยการใชป้ระโยชน์ท่ีดินดา้นเกษตรกรรมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี คือ 
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  (2.1)  นาขา้ว มีเน้ือท่ีประมาณ 85 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเน้ือท่ีทั้งหมด 

  (2.2)  พืชไร่ มีเน้ือท่ีประมาณ 19,412 ไร่ หรือร้อยละ 34.2 ของเน้ือท่ีทั้งหมด พืชไร่ท่ี
พบไดแ้ก่ พืชไร่ผสม ขา้วโพด ออ้ย มนัสาํปะหลงั ขา้วฟ่าง ทานตะวนั 

  (2.3)  ไร่ร้าง มีเน้ือท่ีประมาณ 349 ไร่ หรือร้อยละ 0.61 ของเน้ือท่ีทั้งหมด 

  (2.4)  ไมย้นืตน้ มีเน้ือท่ีประมาณ 524 ไร่ หรือร้อยละ 0.92 ของเน้ือท่ีทั้งหมด ไมย้นื
ตน้ท่ีพบ ไดแ้ก่ยคูาลิปตสั สกั สนประติพทัธ์  

  (2.5)  ไมผ้ล มีเน้ือท่ีประมาณ 1,016 ไร่ หรือร้อยละ 1.78 ของเน้ือท่ีทั้งหมด ไมผ้ลท่ี
พบ ไดแ้ก่ ไมผ้ลผสม มะพร้าว มะม่วง นอ้ยหน่า กลว้ย แกว้มงักร องุ่น 

  (2.6)  ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์มีเน้ือท่ีประมาณ 1,561 ไร่ หรือร้อยละ 2.75 ของเน้ือท่ี
ทั้งหมด 

  (2.7)  โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ มา้ มีเน้ือท่ีประมาณ 186 ไร่ หรือร้อยละ 0.33 ของเน้ือท่ี
ทั้งหมด 

  (2.8)  โรงเรือนเล้ียงสัตวปี์ก มีเน้ือท่ีประมาณ 927 ไร่ หรือร้อยละ 1.63 ของเน้ือท่ี
ทั้งหมด  

  (2.9)  สถานท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าร้าง มีเน้ือท่ีประมาณ 23 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเน้ือ
ท่ีทั้งหมด 

 3)   พื้นท่ีป่าไม ้มีเน้ือท่ีประมาณ 26,240 ไร่ หรือร้อยละ 46.21 ของเน้ือท่ีทั้งหมด ไดแ้ก่ 
ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ูป่าผลดัใบสมบูรณ์ สวนป่าสมบูรณ์ 

 4)   พื้นท่ีแหล่งนํ้ า มีเน้ือท่ีประมาณ 360 ไร่ หรือร้อยละ 0.64 ของเน้ือท่ีทั้งหมด ไดแ้ก่ 
แม่นํ้าลาํคลอง อ่างเกบ็นํ้า บ่อนํ้าในไร่นา  

 5)   พื้นท่ีอ่ืนๆ มีเน้ือท่ีประมาณ 4,306 ไร่ หรือร้อยละ 7.58 ของเน้ือท่ีทั้งหมด ไดแ้ก่ ทุ่ง
หญา้ ไมล้ะเมาะ เหมืองแร่ 
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รูปที ่3-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ทีด่นิตาํบลแสลงพนั 

 

ตารางที ่3-2 สภาพการใช้ทีด่นิตามประเภทต่างๆ ในปัจจุบันของตาํบลแสลงพนั อาํเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี    

ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

1. พืน้ทีเ่กษตรกรรม 24,308 42.81 

– นา 85 0.15 

– ไร่ร้าง 349 0.61 

– พืชไร่ผสม 498 0.88 

– ขา้วโพด 6,608 11.64 

– ออ้ย 4,848 8.54 

– มนัสาํปะหลงั 3,197 5.63 

– ขา้วฟ่าง 972 1.71 

– ทานตะวนั 3,289 5.80 

– ไมย้นืตน้ผสม 212 0.37 

– ยคูาลิปตสั 80 0.14 

– สัก 222 0.39 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

– สนประติพทัธ์ 10 0.02 

– ไมผ้ลผสม 297 0.52 

– มะพร้าว 33 0.06 

– มะม่วง 575 1.01 

– นอ้ยหน่า 10 0.02 

– กลว้ย 28 0.05 

– แกว้มงักร 31 0.05 

– องุ่น 42 0.07 

– ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ 1,561 2.75 

– โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ และมา้ 186 0.33 

– โรงเรือนเล้ียงสัตวปี์ก 927 1.63 

– โรงเรือนเล้ียงสุกร 225 0.40 

– สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าร้าง 23 0.04 

2.พืน้ที่ป่าไม้ 26,240 46.21 

– ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ู 292 0.51 

– ป่าผลดัใบสมบูรณ์ 25,938 45.68 

– สวนป่าสมบูรณ์ 10 0.02 

3.พืน้ทีชุ่มชนและส่ิงปลูกสร้าง 1,565 2.76 

– หมู่บา้น 755 1.33 

– สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆ 82 0.14 

– ถนน 191 0.34 

– โรงงานอุตสาหกรรม 484 0.85 

– สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 53 0.10 

4.พืน้ทีแ่หล่งนํา้ 360 0.64 

– แม่นํ้าลาํคลอง 267 0.47 

– อ่างเกบ็นํ้า 41 0.07 

– บ่อนํ้าในไร่นา 52 0.10 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

5.พืน้ทีอ่ืน่ๆ 4,306 7.58 

– ทุ่งหญา้ 95 0.17 

– ไมล้ะเมาะ 4,146 7.30 

– เหมืองแร่ 65 0.11 

รวม 56,779 100.00 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาที่ดิน 

บทที่ 4 

การประเมินคุณภาพที่ดิน 

การประเมินคุณภาพที่ดิน เปนการพิจารณาศักยภาพของหนวยทรัพยากรดินตอการใช
ประโยชนท่ีดินประเภทตางๆ ในระดับการจัดการท่ีแตกตางกัน  โดยพิจารณาจากสมบัติของดินดาน
กายภาพและเคมี สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 
รวมท้ังความยากงายในการใชประโยชนท่ีดินในการปลูกพืช หรือประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 

4.1 ประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 

 หมายถึง ชนิดหรือระบบท่ีดินดานการเกษตร สภาพการผลิต ลักษณะการดําเนินงาน การใช
แรงงาน เทคโนโลยีและการจัดการ จากการศึกษาการใชประโยชนท่ีดินท่ีดําเนินการโดยสวน
วิเคราะหสภาพการใชท่ีดินท่ี 1 รวมท้ังนโยบายพัฒนาการเกษตรของรัฐ สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
และความตองการของทองถ่ินในพื้นท่ีตําบลแสลงพัน อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี สามารถกําหนด
ประเภทการใชประโยชนท่ีดินท่ีเหมาะสมได ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-1 ประเภทการใชประโยชนท่ีดนิ ตําบลแสลงพัน อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี 

ประเภท ชนดิพชื พันธุ ผลผลิตเฉล่ีย
(กิโลกรัมตอไร) 

การใชประโยชนท่ีดินหลัก    

การใชประโยชนท่ีดินทางเลือก ขาวโพด 

ออย 

มันสําปะหลัง 

 1,200 

5,000 

10,000 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวดัสระบุรี 
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4.2  คุณภาพท่ีดินท่ีนํามาประเมิน 

 คุณภาพท่ีดิน (Land Qualities :LQ) ท่ีนํามาประเมินสําหรับการปลูกพืชในระบบของ FAO 
Framework ไดกําหนดไว 25 ชนิด สําหรับในพื้นท่ีตําบลนี้อาจนําคุณภาพท่ีดินมาประเมินเพียงไมกี่
ชนิดท้ังนี้ข้ึนอยูกับความพรอมของขอมูล ความแตกตางของภูมิภาค และระดับความรุนแรงของ
คุณลักษณะดินท่ีมีผลตอผลผลิตตลอดจนชนิดของพืช และความตองการการใชประโยชนท่ีดิน 
(Land Use Requirements : LUR) ดังนั้นคุณภาพท่ีดินท่ีนํามาใชมีดังนี้ 

- ระบบอุณหภูมิ (Temperature regime : t) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเปนตัวแทน ไดแก คา
อุณหภูมิเฉล่ียในฤดูเพาะปลูกเพราะอุณหภูมิมีอิทธิพลตอการงอกของเมล็ด การออกดอกของพืชบาง
ชนิด และมีสวนสัมพันธกับขบวนการสังเคราะหแสง ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการเจริญเติบของพืช 

- ความชุมชื้นท่ีเปนประโยชนตอรากพืช (Moisture availability : m) คุณลักษณะท่ีดินท่ี
เปนตัวแทนไดแก ระยะเวลาของการทวมขังของน้ําในฤดูฝน ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียในรอบปหรือความ
ตองการน้ําในชวงการเจริญเติบโตของพืช และลักษณะของเนื้อดิน ซ่ึงมีผลทางออมในเร่ืองความจุ
ในการอุมน้ําท่ีเปนประโยชนตอพืช 

- ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (Oxygen availability : o) คุณลักษณะท่ีดิน
ท่ีเปนตัวแทนไดแก สภาพการระบายน้ําของดิน ท้ังนี้พืชโดยท่ัวๆ ไปรากพืชตองการออกซิเจนใน
ขบวนการหายใจ 

- ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร (Nutrient availability : s) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเปน
ตัวแทนไดแก ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน 

- สภาวะการหยั่งลึกของราก (Rooting conditions :r) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเปนตัวแทนไดแก 
ความลึกของดิน ความลึกของระดับน้ําใตดิน และช้ันการหยั่งลึกของราก โดยความยากงายของการ
หยั่งลึกของรากในดินมีปจจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก ลักษณะเนื้อดิน โครงสรางของดิน การเกาะตัวของ
ดิน และปริมาณกรวดหรือเศษหินท่ีพบในหนาตัดดิน 

- ความเสียหายจากน้ําทวม (Flood hazard :f) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเปนตัวแทนไดแก จํานวน
คร้ังท่ีน้ําทวมในชวงรอบป 

- การมีเกลือมากเกินไป (Excess of salts :x) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเปนตัวแทนไดแก ปริมาณ
เกลืออิสระท่ีสะสมมากเกินพอจนเปนอันตรายตอการเจริญเติบโตของพืช 

- สารพิษ (Soil toxicities :z) ระดับความลึกของช้ัน jarosite ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอปฏิกิริยาของ
ดินจะทําใหดินเปนกรดจัดมาก ปริมาณซัลเฟตของเหล็กและอลูมินั่มในดินจะสูงมากจนเปนพิษตอพืช 
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ในท่ีนี้พิจารณาความเปนกรดเปนดางของดินซ่ึงจะมีผลตอความเจริญเติบโตของพืช เนื่องจาก
ปฏิกิริยาดินจะทําใหสภาพตางๆ ทางดานเคมีและชีวภาพของดินถูกเปล่ียนไปในสภาพท่ีเหมาะสม
หรือไมเหมาะสมตอพืชท่ีปลูกหรือมีผลตอกิจกรรมของจุลินทรียในดิน โดยกิจกรรมของจุลินทรีย
ในดินสามารถเปนตัวควบคุมระดับของธาตุอาหารท่ีเปนประโยชนตอพืชได ดวยสาเหตุนี้จึงตองมี
การปรับปรุงสภาพความเปนกรดเปนดางของดิน โดยข้ึนอยูกับชนิดของพืชท่ีปลูกดวย เพื่อใหความ
เปนกรดเปนดางของดินอยูในสภาพท่ีเหมาะสม 

- ศักยภาพการใชเคร่ืองจักร (Potential for mechanization :w) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเปน
ตัวแทน ไดแก ความลาดชันของพื้นท่ี ปริมาณหินโผล ปริมาณกอนหิน และการมีเนื้อดินเหนียวจัด
ซ่ึงปจจัยท้ัง 4 นี้ อาจเปนอุปสรรคตอการไถพรวนโดยเครื่องจักร 

- ความเสียหายจากการกัดกรอน (Erosion hazard :e) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเปนตัวแทน 
ไดแก ความลาดชันของพื้นท่ี 

4.3  การจําแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน 

 หลักการของ FAO Framework ไดจําแนกอันดับความเหมาะสมของท่ีดินเปน 2 อันดับ 
(Order) คือ 

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

และจาก 2 อันดับท่ีไดแบงยอยออกเปน 4 ช้ัน (Class) ดังนี้ 

 S1 : ช้ันท่ีมีความเหมาะสมสูง (Highly Suitable) 

 S2 : ช้ันท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suitable) 

S3 : ช้ันท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย (Marginally Suitable) 

N : ช้ันท่ีไมมีความเหมาะสม (Not Suitable) 

 การจําแนกช้ันความเหมาะสมของท่ีดินในพ้ืนท่ีตําบลเปนการประเมินความสามารถของ
ดินหรือประเมินศักยภาพของดินตอการปลูกพืชหรือประเภทการใชประโยชนท่ีดินท่ีไดกลาวไว
แลวโดยการหาความสัมพันธระหวางคุณภาพท่ีดินจากกลุมชุดดินท่ีไดทําการสํารวจไวในข้ัน
ละเอียด (สวนสํารวจจําแนกดินท่ี 1, 2551) กับความตองการปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต
และใหผลผลิตของพืชหรือประเภทการใชประโยชนท่ีดินแตละชนิด เพื่อจําแนกช้ันความเหมาะสม
ของชุดดินตางๆ ตอประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 
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 ท้ังนี้ไดทําการจําแนกช้ันความเหมาะสมของท่ีดินดังกลาวออกเปน 4 ช้ัน โดยใชปจจัยหรือ
ขอขีดข้ันตางๆ พิจารณาผลของการจําแนกช้ันความเหมาะสมของท่ีดินในพ้ืนท่ีตําบลไดดังตารางท่ี 
4-2 และการจําแนกช้ันความเหมาะสมของท่ีดินดังกลาว สามารถสรุปชุดดินและเน้ือท่ีของแตละ
ประเภทการใชประโยชนท่ีดินท่ีมีช้ันความเหมาะสมสูง ความเหมาะสมปานกลาง และความ
เหมาะสมเล็กนอย ดังตารางท่ี 4-3, 4-4 และ 4-5 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4-2 ชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน ตําบลแสลงพัน อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี 
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28 N S1 S1 S2m S2m S2m S2s S1 S1 3,350 5.90 
28B N S1 S1 S1 S2mo S2m S2s S1 S1 5,913 10.41 
28-b S1 N N N N N N N S1 200 0.35 
31B S3o S1 S1 S2m S3m S2ms S2s S1 S1 571 1.01 
38 S2o S2o S2o S2om S2m S2ms S2eo S2e S1 2,195 3.87 

47C S3eo S2eor S2eor S2em S3mr S2mr S2ser S2r S1 1,147 2.02 
47D N S3e S3e S3e S3me S2em S3e S3e S1 7,230 12.73 
47E N N N N N S3ew N N S1 2,810 4.95 
52B S2eo S2o S2o S2mo S3m S2m S2s S3w S1 5,961 10.50 
55C S3ew S2e S2e S2em S3m S2ms S2es S1 S1 738 1.30 
62 N N N N N N N N S1 23,088 40.66 

ML(เบ็ดเตล็ด) - - - - - - - - - 1,651 2.91 

U (ชุมชน) - - - - - - - - - 1,565 2.76 

W (แหลงนํ้า) - - - - - - - - - 360 0.63 

รวม 56,779 100.00 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาที่ดิน 

คําอธิบาย 

S1 = ช้ันท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินสูง 

S2 = ช้ันท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินปานกลาง 

S3 = ช้ันท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินเล็กนอย 

N = ช้ันท่ีไมมีความเหมาะสมของท่ีดิน 

I = อยูในเขตชลประทาน 

m = ขอจํากัดของท่ีดินเนื่องจากความชุมช้ืนท่ีเปนประโยชนตอพืช 

s = ขอจํากัดของท่ีดินเนื่องจากความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืช 

n = ขอจํากัดของท่ีดินเนื่องจากความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร 

r = ขอจํากัดของท่ีดินเนื่องจากเปนอุปสรรคตอการหยั่งลึกของราก 

e =  ขอจาํกัดของดินเนื่องจากความเสียหายจากการกัดกรอน 

w =  ขอจํากัดของศักยภาพการใชเคร่ืองจักร 

o =  ขอจํากัดของความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช 

rb =  หนวยดินท่ีมีการยกรองปลูกพืช 

b =  กลุมดินดอนท่ีมีการทําคันดินนา 
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เขตการใชที่ดินตําบลแสลงพัน  อําเภอวังมวง  จังหวัดสระบุรี 

ตารางท่ี 4-3  ชั้นความเหมาะสมสูง (S1) ของท่ีดินแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดิน  
  ตําบลแสลงพัน อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี  

การใชประโยชนท่ีดิน 
หนวยท่ีดิน 

เขตนํ้าฝน เขตชลประทาน 
1. ขาว 28-b - 
2. ขาวโพดเล้ียงสัตว 28, 28B, 31B - 
3. ขาวฟาง 28, 28B, 31B - 
4. มันสําปะหลัง 28B - 
5. ออยโรงงาน - - 
6. มะมวง - - 
7. พริก - - 
8. ยูคาลิปตัส 28, 28B, 31B - 
9. ทุงหญาเล้ียงสัตว 28, 28B, 28-b, 31B, 38, 47C, 47D, 47E, 52B, 55C, 62 - 

ตารางท่ี 4-4  ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) ของท่ีดินแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดิน  
  ตําบลแสลงพัน อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี 

การใชประโยชนท่ีดิน 
หนวยท่ีดิน 

เขตนํ้าฝน เขตชลประทาน 

1. ขาว 28B, 38, 52B - 
2. ขาวโพดเล้ียงสัตว 38, 47C, 52B, 55C - 
3. ขาวฟาง 38, 47C, 52B, 55C - 
4. มันสําปะหลัง 28, 31B, 38, 47C, 52B, 55C - 
5. ออยโรงงาน 28, 28B, 38 - 
6. มะมวง 28, 31B, 38, 47C, 47D, 52B, 55C - 
7. พริก 28, 31B, 38, 47C, 52B, 55C - 
8. ยูคาลิปตัส 38, 47C - 
9. ทุงหญาเล้ียงสัตว - - 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาที่ดิน 

ตารางท่ี  4-5   ชั้นความเหมาะสมเล็กนอย (S3) ของท่ีดินแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดิน  
  ตําบลแสลงพัน อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี 

การใชประโยชนท่ีดิน 
หนวยท่ีดิน 

เขตนํ้าฝน เขตชลประทาน 
1. ขาว 31B, 47C, 55C - 
2. ขาวโพดเล้ียงสัตว 47D - 
3. ขาวฟาง 47D - 
4. มันสําปะหลัง 47D - 
5. ออยโรงงาน 31B, 47C, 47D, 52B, 55C - 
6. มะมวง 47E - 
7. พริก 47D - 
8. ยูคาลิปตัส 47D, 52B, 55C - 
9. ทุงหญาเล้ียงสัตว - - 

 

 



 

สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต1  กรมพฒันาท่ีดิน 

บทที ่5 

ศักยภาพของพืน้ทีปั่ญหา – ความต้องการและทศันคตขิองเกษตรกร 

 ศกัยภาพของพื้นท่ีและความตอ้งการของเกษตร  ไดจ้ากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิท่ี
สาํรวจไดใ้นพื้นท่ีตาํบลและขอ้มูลทุติยภูมิ  รายงานแผนพฒันาการเกษตร  แผนพฒันา  3  ปีและ
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและหรือเทศบาล  โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น  3  ส่วนไดแ้ก่ ส่วนท่ี  1  ทศันคติของเกษตรกรดา้นการใชแ้ละพฒันาท่ีดิน  ส่วนท่ี  2  
ปัญหาของเกษตรกร(ปัญหาดา้นการประกอบอาชีพและปัญหาดา้นการครองชีพ)และความตอ้งการ
ของเกษตร(ความตอ้งการด้านการประกอบอาชีพและความตอ้งการด้านการครองชีพ)ส่วนท่ี 3 
ศกัยภาพของพื้นท่ี(จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาสและขอ้จาํกดัของพื้นท่ี) 

5.1 ทศันคติของเกษตรกรด้านการใช้และการพฒันาทีด่นิ 

 จากการสํารวจเกษตรกรตวัอย่างเก่ียวกับทศันคติด้านการใช้และการพฒันาท่ีดิน  พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์    สภาพดินท่ีใชท้าํการเกษตรในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็น
ดินร่วนและดินร่วนปนทราย    หากสภาพดินเส่ือมโทรมเกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการแกไ้ข
ปัญหาดว้ยการใส่ปุ๋ยชีวภาพ   ใส่ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก   และใส่สารปรับปรุงดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูนโดโล
ไมท์  ในด้านแหล่งนํ้ าท่ีใช้ในการทาํการเกษตรเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้นํ้ าฝนเป็นหลัก   
เก่ียวกบัปัญหาภยัแลง้หรือขาดแคลนนํ้ า   พบว่าเกษตรกรตวัอยา่งร้อยละ  90.00  ประสบปัญหาโดย
ประสบปัญหา 1-2  ปีต่อคร้ัง ส่วนปัญหานํ้าท่วมในพื้นท่ีการเกษตรพบวา่เกษตรกรร้อยละ 50.00 ไม่
ประสบปัญหา  ในดา้นความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงชนิดพืชท่ีปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม
เช่น  ออ้ยโรงงาน  มนัสําปะหลงั  ยางพารา  ยูคาลิปตสั  ไมผ้ลหรือสบู่ดาํ    เกษตรกรตวัอย่าง
ทั้งหมด ไม่ตอ้งการเปล่ียนแปลงโดยให้เหตุผลว่าพืชเดิมท่ีปลูกราคาผลผลิตดี ปลูกไวบ้ริโภคใน
ครัวเรือน และมีตลาดรองรับ    ในดา้นความสนใจต่อพืชชนิดใหม่หรือพนัธ์ุใหม่หรือเทคโนโลยี
ใหม่เกษตรกรตวัอย่างร้อยละ 90.00  สนใจและมีความสนใจในการทาํเกษตรอินทรียแ์บบใช้
สารเคมีระดบัปลอดภยั  ปัจจุบนัการทาํเกษตรอินทรียใ์นตาํบลยงัไม่แพร่หลายมากนกั    นอกจากน้ี
เกษตรกรตวัอย่างร้อยละ 80.00 มีความสนใจในการทาํการเกษตรแบบพอเพียง  เก่ียวกับการ
รวมกลุ่มกนัผลิตหรือขายผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตวัอย่างทั้งหมด  ไม่มีการรวมกลุ่มกนั
ผลิตหรือขายผลผลิตซ่ึงทาํให้ไม่มีอาํนาจในการต่อรองราคาสินคา้   สําหรับแนวทางในการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมดทราบแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตโดยส่วนใหญ่จะ
ใชว้ิธีการใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย ์ ปุ๋ยชีวภาพและวสัดุต่างๆเพ่ือปรับปรุงบาํรุงดิน  เขา้รับการฝึกอบรม
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลแสลงพนั  อาํเภอวงัม่วง    จงัหวดัสระบุรี 

หาความรู้เพิ่ม  ปลูกพืชปุ๋ยสดเช่น พืชตระกลูถัว่ โสนอฟัริกนั ปอเทืองแลว้ไถกลบ  ในดา้นการเล้ียง
สตัวเ์พื่อการคา้เกษตรกรทั้งหมดไม่เล้ียงสตัวเ์พื่อการคา้    

 ในด้านการไดรั้บบริการจากกรมพฒันาท่ีดิน   พบว่าเกษตรกรตวัอย่างทั้งหมดเคยได้รับ
บริการจากกรมพฒันาท่ีดินโดยประเภทบริการท่ีไดรั้บไดแ้ก่   สารเร่ง(พด.ต่างๆ)    เขา้รับการฝึกอบรม
ดูงานคาํแนะนาํวิธีการปรับปรุงบาํรุงดิน   เกษตรกรตวัอย่าง ร้อยละ 50.00 ตอ้งการความช่วยเหลือ
ดา้นการพฒันาแหล่งนํ้ าโดยเฉพาะขดุบ่อ สระในไร่นา   ในดา้นความยินดีท่ีจะปลูกหญา้แฝกเพื่อการ
อนุรักษด์ินและนํ้ าในพื้นที่การเกษตรบางส่วนเกษตรกรตวัอย ่างทั้งหมดยินดีท่ีจะทําตาม     
เกษตรกรเกือบตวัอย่างทั้งหมด  เคยรับทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ปรับปรุงบาํรุงดินของกรมพฒันา
ท่ีดินและร้อยละ  88.89  เคยทดลองใชผ้ลิตภณัฑโ์ดยไดรั้บคาํแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน 
และจากหมอดินหมู่บา้น  สําหรับผลิตภัณฑ์ของกรมพฒันาท่ีดินท่ีใช้ในการปรับปรุงบาํรุงดินท่ี
เกษตรกรตวัอย่างตอ้งการมากท่ีสุดไดแ้ก่    สารเร่ง พด.1 ใชท้าํปุ๋ยหมกั  สารเร่ง พด.2 ใชท้าํปุ๋ย
อินทรียน์ํ้ า  สารเร่ง พด.6 ใชห้มกัเศษอาหารเหลือท้ิง/ดกักล่ินเหม็นในคอกสัตวแ์ละบาํบดันํ้ าเสีย 
และสารเร่ง พด.7 ใชผ้ลิตสารป้องกนัแมลงศตัรูพืช    ดงัตารางท่ี 5-1 

ตารางที่ 5-1 ทศันคตขิองเกษตรกรด้านการใช้และพฒันาทีด่นิ ตาํบลแสลงพนั  อาํเภอวงัม่วง  จังหวดัสระบุรี 

รายการ ร้อยละ 

 พืชหลกัท่ีเกษตรกรปลกู 

 ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 100.00 

 มนัสาํปะหลงั 40.00 

 สภาพดินท่ีเกษตรกรปลกูพืชหลกั 

ดินไม่มีปัญหา 

 ดินร่วน 100.00 

 ดินร่วนปนทราย 60.00 

 ดินเหนียว 60.00 

ดินมีปัญหา 

 ดินมีกรวดหินปะปน 50.00 

 วธีิแกไ้ขดินเส่ือมโทรมของเกษตรกร 

ใส่วสัดุปรับปรุงบาํรุงดิน 

 ใส่ปุ๋ยชีวภาพ 100.00 

 ใส่ปุ๋ยหมกั/ปุ๋ยคอก 100.00 
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สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต1  กรมพฒันาท่ีดิน 

ตารางที่ (5-1) ต่อ 

รายการ ร้อยละ 

 ใส่สารปรับปรุงดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท ์ 80.00 

 ใชปุ๋้ยพืชสด เช่น โสน ถัว่ต่างๆ 80.00 

 ใส่ปุ๋ยเคมี 50.00 

ใชว้ธีิทางพืช 

 ไม่เผาเศษ/ซากพืช 40.00 

 ปลกูพืชหมุนเวียน 40.00 

วธีิการอ่ืนๆ 

 ใชว้สัดุคลุมดิน 20.00 

 แหล่งนํ้าท่ีเกษตรกรใชใ้นการทาํการเกษตร 

แหล่งนํ้าธรรมชาติ 

 นํ้าฝน 100.00 

 หว้ย คลอง 40.00 

แหล่งนํ้าท่ีสร้างข้ึน 

 นํ้าจากโครงการชลประทาน 60.00 

 บ่อบาดาล บ่อ สระ  เหมือง/ฝาย/ฝายนํ้าลน้ 10.00 

 พ้ืนท่ีทาํการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาภยัแลง้/ขาดแคลนนํ้าท่ีทาํใหพื้ชท่ีปลกูเสียหาย 

 มี 90.00 

ไม่มี 10.00 

 ช่วงระยะเวลาท่ีเกิดปัญหาภยัแลง้/ขาดแคลนนํ้า 

1-2 ปีต่อคร้ัง 55.56 

3-5 ปีต่อคร้ัง 44.44 

 พ้ืนท่ีทาํการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหานํ้าท่วมท่ีทาํใหพื้ชท่ีปลกูเสียหาย 

ไม่มี 50.00 

 มี 50.00 

 ช่วงระยะเวลาการเกิดปัญหานํ้าท่วมพ้ืนท่ีทาํการเกษตร 

3-5 ปีต่อคร้ัง 100.00 
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลแสลงพนั  อาํเภอวงัม่วง    จงัหวดัสระบุรี 

ตารางที่ (5-1) ต่อ 

รายการ ร้อยละ 

 เกษตรกรตอ้งการเปล่ียนจากพืชท่ีปลกูอยูเ่ดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม 

ไม่ตอ้งการ 100.00 

 เกษตรกรไม่ตอ้งการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลกูเพราะพืชเดิม 

 ราคาผลผลิตดี 100.00 

 มีตลาดรองรับ/เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 60.00 

 ไม่ตอ้งใชเ้งินทุนมาก 40.00 

 ไดรั้บผลผลิตเร็ว 40.00 

 มีโรงงานรับซ้ือ 20.00 
 ความสนใจของเกษตรกร เม่ือมีผูม้าแนะนาํส่งเสริมพืชชนิดใหม่หรือพนัธ์ุใหม่หรือเทคโนโลยี

ใหม่ 

 สนใจ 90.00 

ไม่สนใจ 10.00 

 แนวทางของเกษตรกรในการเพ่ิมผลผลิตพืช 

ทราบ 100.00 

 ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ และวสัดุต่างๆ เพ่ือปรับปรุงบาํรุงดิน 100.00 

 เขา้รับการฝึกอบรม/หาความรู้เพ่ิม 70.00 

 ปลกูพืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกลูถัว่ โสนอฟัริกนั ปอเทือง แลว้ไถกลบ 60.00 

 ความสนใจของเกษตรกรในการทาํการเกษตรอินทรีย ์

สนใจ 100.00 

 ชนิดของเกษตรอินทรียท่ี์เกษตรกรสนใจ 

 ใชส้ารเคมีระดบัปลอดภยั 100.00 

 การทาํการเกษตรอินทรียใ์นหมู่บา้น/ตาํบล 

ไม่มี 100.00 

 ความสนใจของเกษตรกรท่ีจะทาํการเกษตรแบบพอเพียง 

 สนใจ 80.00 

ไม่สนใจ 20.00 
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สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต1  กรมพฒันาท่ีดิน 

ตารางที่ (5-1) ต่อ 

รายการ ร้อยละ 

 การรวมกลุ่มกนัผลิตหรือจาํหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บา้น 

ไม่มี 100.00 

 เกษตรกรมีการเล้ียงสัตวไ์วเ้พ่ือจาํหน่ายเป็นรายได ้

 ไม่เล้ียง 100.00 

 บริการจากกรมพฒันาท่ีดินท่ีเกษตรกรในหมู่บา้น/ตาํบล เคยไดรั้บ 

มี 100.00 

 ชนิดของบริการท่ีไดรั้บจากกรมพฒันาท่ีดิน 

 ผลิตภณัฑป์รับปรุงบาํรุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ) 100.00 

 เขา้รับการฝึกอบรม/ดูงาน 70.00 

 คาํแนะนาํวธีิการปรับปรุงบาํรุงดิน 60.00 

 แหล่งนํ้าในไร่นา เช่น บ่อ สระ 20.00 

 ปุ๋ยหมกั 20.00 

 การพฒันาแหล่งนํ้าในหมู่บา้น เกษตรกรคิดวา่กรมพฒันาท่ีดินควรสนบัสนุน/ช่วยเหลือ 

สนบัสนุน/ช่วยเหลือ 80.00 

ไม่ตอ้งสนบัสนุน 20.00 

 ประเภทแหล่งนํ้าท่ีเกษตรกรตอ้งการใหก้รมพฒันาท่ีดินช่วยเหลือ ไดแ้ก่ 

บ่อ สระในไร่นา 50.00 

 ขดุลอกแหล่งนํ้า  50.00 
 ความเตม็ใจของเกษตรกรท่ีจะปลูกหญา้แฝกเพ่ือป้องกนัรักษาหนา้ดินและอนุรักษน์ํ้าในพ้ืนท่ี

เพาะปลกู 

 ยนิดี 100.00 

 เกษตรกรเคยรับทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑป์รับปรุงบาํรุงดิน ของกรมพฒันาท่ีดิน 

 เคย 90.00 

 ไม่เคย 10.00 

เกษตรกรท่ีทราบขอ้มูลผลิตภณัฑข์องกรมพฒันาท่ีดินเคยทดลองใช ้ 88.89 
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลแสลงพนั  อาํเภอวงัม่วง    จงัหวดัสระบุรี 

ตารางที่ (5-1) ต่อ 

รายการ ร้อยละ 

 บุคคล/ส่ือท่ีแนะนาํใหเ้กษตรกรใชผ้ลิตภณัฑข์องกรมพฒันาท่ีดิน 

 เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน 100.00 

 หมอดินหมู่บา้น/ตาํบล 37.50 

 เพ่ือนบา้น/ญาติ 12.50 

 ชนิดผลิตภณัฑบ์าํรุงดินของกรมพฒันาท่ีดินท่ีเกษตรกรตอ้งการใช ้

 สารเร่ง พด.1 ใชท้าํปุ๋ยหมกั 100.00 

 สารเร่ง พด.2 ใชท้าํปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 100.00 

 สารเร่ง พด.6 ใชห้มกัเศษอาหารเหลือท้ิง/ดกักล่ินเหมน็ในคอกสัตวแ์ละบาํบดันํ้าเสีย 80.00 

 สารเร่ง พด.7 ใชผ้ลิตสารป้องกนัแมลงศตัรูพืช 80.00 

 เมลด็พนัธ์ุพืชปุ๋ยสด 60.00 

 หญา้แฝก 20.00 

ท่ีมา : จากการสาํรวจ , 2556 

 

5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร  

 5.2.1 ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการครองชีพ 

  จากการสาํรวจขอ้มูลเกษตรกรตวัอยา่ง พบวา่เกษตรกรในตาํบลประสบปัญหาท่ีสาํคญั
สองประการไดแ้ก่  ปัญหาในการประกอบอาชีพดา้นการเกษตรและดา้นการครองชีพ  ซ่ึงปัญหาใน
การประกอบอาชีพมีเกษตรกรตวัอย่างเกือบทั้งหมดประสบปัญหาโดยปัญหาท่ีสําคญัท่ีเกษตรกร
ตวัอย่างประสบเป็นอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่  ตน้ทุนการผลิตสูง  และปัจจยัการผลิตราคาสูง  มีสัดส่วน
เท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจาํนวนเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด  รองลงมาไดแ้ก่  ราคาผลผลิต
ตกตํ่า  ศตัรูพืชรบกวน และขาดแคลนเงินทุน คิดเป็นร้อยละ  90.00 10.00  และ 10.00  ตามลาํดบั  ท่ี
เหลือเป็นปัญหาอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนัไป  ดงักราฟท่ี 5-1 
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สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต1  กรมพฒันาท่ีดิน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ

จุดแข็ง 

 สภาพพื้นท่ีอยู่ในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าป่าสักตอนล่างและห้วยมวกเหล็ก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขนาดใหญ่ 
เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม 

 ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าไมท่ี้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์าและเป็นแหล่งตน้นํ้ า
ลาํธาร 

 ทรัพยากรดินบางส่วนเป็นดินเหนียวลึกถึงลึกมาก  มีความเหมาะสมต่อการเกษตร ไดแ้ก่ การทาํ
นา การปลูกพืชไร่ และยกร่องปลูกไมผ้ล 

 พื้นท่ีบางส่วนของตาํบลมีทรัพยากรป่าไมร้วมถึงป่าชุมชน อนัจะส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
ระบบนิเวศน์โดยรวมของพื้นท่ี 

จุดอ่อน 

 พื้นท่ีทั้งหมดของตาํบลอยูน่อกเขตชลประทาน อาจทาํให้เกษตรกรไม่สามารถทาํการเกษตรได้
ตลอดทั้งปีเน่ืองจากขาดแคลนแหล่งนํ้าท่ีใชใ้นการทาํการเกษตรนอกฤดูกาลเพาะปลูก 

 ทรัพยากรดินบางส่วนเป็นดินร่วนเหนียวปนกรวด  มีความเหมาะสมต่อการเกษตร ไดแ้ก่ การ
ปลูกพืชไร่ และยกร่องปลูกไมผ้ล 

 ประสบปัญหานํ้ าท่วมขงัในฤดูนํ้ าหลากหรือช่วงท่ีมีพายุฝนพดัผ่าน 3-5 ปีต่อคร้ัง ทาํให้พืชผล
ทางการเกษตรไดรั้บความเสียหาย 

 เกษตรกรบางส่วนขาดองคค์วามรู้ในการจดัการทรัพยากรดินและนํ้าเพื่อใหส้ามารถใชท้รัพยากร
ไดอ้ย่างคุม้ค่าและยัง่ยืน ตวัอย่างเช่น การทาํการเกษตรตลอดทั้งปี โดยมิไดพ้กัดินหรือฟ้ืนฟูและ
ปรับปรุงบาํรุงดิน 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ใชส้ารเคมีป้องกนั กาํจดัศตัรูพืชและวชัพืชปริมาณมาก เป็นการเพ่ิมตน้ทุน
การผลิต สารเคมีบางส่วนไดต้กคา้งและสะสมอยู่ในดิน ตลอดจนไดป้นเป้ือนลงสู่แหล่งนํ้ า เป็น
อนัตรายต่อสตัวน์ํ้ าและผูใ้ชน้ํ้ า รวมถึงผูบ้ริโภคผลิตผลทางการเกษตร  

โอกาส 

 รัฐบาลไดก้าํหนดเกษตรอินทรียเ์ป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกบัประชาชนมีความตอ้งการบริโภค
อาหารท่ีปลอดภยัจากสารพิษมากข้ึน ทาํให้เกษตรกรไดล้ดปริมาณการใชส้ารเคมีลงและหันมาใช้
ปุ๋ยอินทรียแ์ละการกาํจดัศตัรูพืชโดยชีววิธีมากข้ึน 
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 เน่ืองจากวิกฤตโลกร้อน ทาํให้หน่วยงานของรัฐ มีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟูและส่งเสริม การจดัการทรัพยากรดิน นํ้ าและป่าไม ้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและยัง่ยนื เช่น การ
ไถกลบตอซงัและการปลูกตน้ไมย้นืตน้ เป็นตน้ 

 รัฐบาลมีนโยบายการฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์ท่ีดินท้ิงร้างและท่ีดินว่างเปล่า เพื่อให้ใช้
ทรัพยากรท่ีดินใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 

อุปสรรค 

 สภาพอากาศปัจจุบนัมีความแปรปรวนจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ทาํให้เกิดปัญหาภยั
ธรรมชาติอยูบ่่อยคร้ัง รวมถึงการระบาดของโรคและแมลงท่ีควบคุมไดย้าก 

 การถือครองท่ีดินของเกษตรกรลดลง  เน่ืองจากโยบายท่ีดิน กาํหนดใหท่ี้ดินเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า 
มีราคาและมีเจา้ของ เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขายท่ีดินแก่นายทุนซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัทาํให้การ
บริหารจดัการทรัพยากรอ่ืนๆ ทาํไดย้าก โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีการใชท่ี้ดินอย่างเขม้ขน้ เช่นเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

จุดแข็ง 

 มีระบบสาธารณูปโภคอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็น ทั้งระบบโครงข่ายคมนาคม ใกลท่้าเรือ
ไฟฟ้าและนํ้าประปา รวมถึงทางลาํเลียงผลผลิตจากไร่นาสู่ตลาด ครอบคลุมทั้งตาํบล  

 มีหน่วยงานดูแลและบริการดา้นการศึกษาและสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งตาํบล 

 มีองคก์รส่วนทอ้งถ่ินรับผดิชอบในการพฒันาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีตาํบล 

จุดอ่อน 

 ไม่มีตลาดกลางรับซ้ือพืชผลทางการเกษตรในพ้ืนท่ี ทาํใหต้อ้งเสียตน้ทุนในการขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตรไปขายในพ้ืนท่ีอ่ืน 

โอกาส 

 รัฐบาลมีนโยบายกาํหนดใหป้ระเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก (ครัวไทยสู่ครัวโลก) 
และสนบัสนุนการเดินงานของทอ้งถ่ิน ทาํใหห้น่วยงานของรัฐตอ้งดูแลและพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานทางดา้นการเกษตรใหส้มบูรณ์ทัว่ถึง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีของตาํบลซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
แหล่งผลิตพืชไร่เศรษฐกิจท่ีสาํคญั 
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 หน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดก้าํหนดแผนงานใน
การพฒันาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดอยา่งต่อเน่ือง 

อุปสรรค 

 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศกาํลงัพฒันา การลงทุนสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พื้นฐานใหส้มบูรณ์ทัว่ถึงมากยิง่ข้ึน จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาและมีขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณ  

 โครงการขนาดใหญ่ตอ้งใชง้บประมาณสูง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่สามารถดาํเนินการเองได ้

ด้านเศรษฐกจิ 

จุดแข็ง 

 ตามขอ้มูลเกณฑค์วามจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประชากรในตาํบลแสลงพนั   มีรายไดเ้ฉล่ียไม่ตํ่า
กวา่56,653.74  บาทต่อปีต่อคนร้อยละ  99.8 ของประชากรทั้งหมด 

 มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี เช่น ทุ่งทานตะวนั ซ่ึงจะจดัเทศกาลทุ่งทานตะวนัข้ึนทุกปี เพื่อรองรับ
นกัท่องเท่ียว 

 มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรไดแ้ก่  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร กลุ่มผูเ้พาะเล้ียงเห็ดโคลนญ่ีปุ่น กลุ่มผู ้
ปลูกผกัปลอดสารพิษ  กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มผูเ้พาะเล้ียงเห็ดนางฟ้า  เห็ดขอนหอม 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ เกษตรกรท่ีสํารวจส่วนใหญ่จึงไม่ตอ้งการเปล่ียน
ชนิดพืชเดิมเป็นพืชอุตสาหกรรมเพราะเห็นว่าพืชเดิมท่ีปลูกราคาผลผลิตดี  ปลูกไวบ้ริโภคใน
ครัวเรือน และมีตลาดรองรับ   เป็นตน้ 

 เกษตรกรท่ีสาํรวจส่วนใหญ่สนใจรับเทคโนโลยใีหม่และทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
ไดแ้ก่  ใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย ์ ปุ๋ยชีวภาพและวสัดุเพื่อปรับปรุงบาํรุงดิน  เขา้รับการฝึกอบรมและหา
ความรู้เพิ่ม และปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกลูถัว่ โสนอฟัริกนั ปอเทือง แลว้ไถกลบ  ตามลาํดบั 

จุดอ่อน 

 การประกอบอาชีพเกษตรกรอาศยันํ้าฝนเป็นหลกั 

 ขาดอาํนาจต่อรองในการจาํหน่ายผลผลิตเพราะการรวมกลุ่มอาชีพยงัมีน้อยและบางกลุ่มยงัไม่
เขม้แขง็  ทาํใหถู้กผูรั้บซ้ือเอาเปรียบ  โดยกดราคาผลผลิตใหต้ํ่า 

 เกษตรกรขาดความรู้ในดา้นการจดัการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทาํให้เกิดหน้ีสินนอกระบบ
และในระบบ 
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โอกาส 

 เกษตรกรท่ีสาํรวจส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจในการทาํการเกษตรแบบพอเพียงและสนใจท่ีจะทาํเกษตร
อินทรีย ์  ตอ้งการทาํแบบใชส้ารเคมีระดบัปลอดภยั   

 นโยบายรัฐบาลเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก  มุ่งเนน้เศรษฐกิจพอเพียง 

 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 

 ประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE) ในปี 2558 เป็นโอกาสในการขยายตลาดการ
ส่งออกสินคา้เกษตรโดยไม่มีกาํแพงภาษี ตลอดจนโอกาสในการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีในการผลิต
สินคา้เกษตรระหวา่งประเทศสมาชิก 

อุปสรรค 

 ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนเน่ืองจากปัจจยัการผลิตมีราคาสูง  เช่น  ค่าปุ๋ย  ค่าสารเคมี  พนัธ์ุพืช  พนัธ์ุสัตว ์ 
ค่าจา้งแรงงาน   ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง  ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเน่ืองจากตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ   

 การท่ีประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE)ในปี 2558 หากไม่มีการพฒันาคุณภาพ
สินคา้เกษตรหรือแปรรูปผลิตภณัฑโ์ดยนาํเทคโนโลยีการผลิตเขา้มาใชเ้พื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินคา้ ก็จะไม่
สามารถแข่งขนักบัประเทศสมาชิกซ่ึงมีตน้ทุนในการผลิตตํ่ากว่าประเทศไทย  เช่นประเทศจีน  กมัพชูา  
และเวียดนาม เป็นตน้ 

ด้านสังคม 

จุดแข็ง 

 ผูสู้งอายไุดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี  โดยมีโครงการจดัสวสัดิการสังคมสงเคราะห์แก่ผูย้ากไร้  เพื่อ
การยงัชีพ 

 ส่งเสริมประเพณีทอ้งถ่ิน  โดยจดังานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพรีตกับาตรดอกไม ้วนัสงกรานต ์
วนัเขา้พรรษา  เพื่อสืบทอดวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน  รวมทั้งทาํนุบาํรุงศาสนา
และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาใหด้าํรงไว ้ ซ่ึงศิลปะและวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 

 มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 2 และ 3 ตั้งอยู่ในตาํบลทั้งส้ิน 10 โรง จาํแนกไดด้งัน้ี  โรงงาน
ผลิตภณัฑอ์าหารสาํเร็จรูปจากเน้ือสตัว ์1 แห่ง โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง เช่นขา้วโพดกระป๋อง ผกั
แช่แขง็ 1 แห่ง โรงงานอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผกั พืชหรือผลไมโ้ดยบรรจุในภาชนะท่ีผนึกอากาศ
เขา้ไม่ได ้1 แห่ง โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย ์1 แห่ง โรงงานผลิตภณัฑค์อนกรีต เช่นเสาคอนกรีตอดัแรง 
3 แห่ง เป็นตน้ ซ่ึงสามารถรองรับแรงงานไดจ้าํนวนหน่ึง 
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จุดอ่อน 

 ประชากรรวมทั้งเกษตรกรไม่มีอาชีพเสริม และมีค่าครองชีพสูง  ทาํให้มีหน้ีสินทั้งในระบบและ
นอกระบบอยา่งต่อเน่ือง 

 ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบงัคบั  ทาํใหมี้ความคิดในการแข่งขนั  เพื่อประกอบอาชีพ
นอ้ยขาดความคิดริเร่ิมไม่กลา้ลงทน 

 มีปัญหาเร่ืองยาเสพติด 

โอกาส 

 รัฐบาลใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความยากจนภาคประชาชนและส่งเสริมอาชีพ 

 รัฐบาลใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  การจดัระเบียบสังคม
และการทุจริตคอรัปชัน่ 

อุปสรรค 

 การแปรเปล่ียนความเจริญจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนการพฒันา
การศึกษา  ซ่ึงเน้นภาคธุรกิจภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม  ทาํให้สภาพสังคม
เปล่ียนไปและมีปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น ปัญหาการวา่งงาน  ปัญหาแพร่ระบาดของเสพติด  เป็นตน้ 

 ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของโลก ทาํให้เกิดภาวะถดถอย เกิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ และภยั
พิบติัทางธรรมชาติทาํใหเ้กิดปัญหาเร่ืองรายไดข้องประชาชน 
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บทที่ 6 

เขตการใชที่ดิน 

6.1 การกําหนดเขตการใชท่ีดิน 

 ผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ อันไดแก ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา 
ทรัพยากรปาไม สภาพการใชท่ีดิน สภาพพื้นท่ี ลักษณะภูมิอากาศ ตลอดจนความเหมาะสมของท่ีดิน 
ดานกายภาพ สภาพทางเศรษฐกิจสังคม ประกอบกับมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมา
พิจารณารวมกับนโยบาย ยุทธศาสตรของจังหวัดและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร 
สามารถนํามาสังเคราะหกําหนดเปนเขตการใชท่ีดิน ตําบลแสลงพัน อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดการใชท่ีดินอยางเหมาะสมและย่ังยืน ไดดังนี้ 

 1. เขตพื้นท่ีปาไม 
 มีเนื้อท่ี 26,941 ไรหรือรอยละ 47.46 ของพ้ืนท่ีตําบล ประเภทปาไมประกอบดวย            
ปาสมบูรณ ปาเส่ือมโทรม และปาละเมาะ ซ่ึงเปนเขตปาไมตามกฎหมาย สามารถแบงยอย ไดแก 
เขตพื้นท่ีปาอนุรักษ และเขตพื้นท่ีปาเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
           เขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
  มีเนื้อท่ี 21,868 ไรหรือรอยละ 38.53 ของพื้นท่ีตําบล เปนเขตท่ีสําคัญตอระบบ
นิเวศปาไมมากท่ีสุด และเปนแหลงตนน้ําท่ีสําคัญ สามารถแบงออกเปน 3  เขตยอย ดังนี ้
 1.1   เขตพ้ืนท่ีคุมครองสภาพปา (หนวยแผนท่ี 111) 
  มีเนื้อท่ี 19,839 ไรหรือรอยละ 34.95 ของพื้นท่ีตําบล เปนพื้นท่ีปาเพื่อการอนุรักษ
ในเขต ปาสงวนแหงชาติ และช้ันคุณภาพลุมน้ําช้ันท่ี 1 และ 2 ซ่ึงมีสภาพปาไมเปนปาสมบูรณ เปน
เขตท่ีกําหนดไวเพื่อการอนุรักษ ซ่ึงจําเปนตองมีมาตรการดานการอนุรักษท่ีเขมงวด ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในเขตนี้จะสงผลกระทบตอความเส่ือมโทรมของท่ีดินอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะการสูญเสียหนาดินจากการชะลางพังทลายท่ีรุนแรง ซ่ึงสงผลกระทบตอปริมาณ
ตะกอนและคุณภาพของน้ําในพื้นท่ีทายน้ํา 

   ขอเสนอแนะ  ในมาตรการใชประโยชนท่ีดินในเขตปาเพื่อการอนุรักษ รวมกับ
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 2504 และมาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมน้ําช้ันท่ี 1 และ 2 เพื่อเปน
แนวทางการใชประโยชนท่ีดินอยางเครงครัด และควรสรางจิตสํานึกใหแกชุมชนในพื้นท่ีตําบลให
เห็นถึงคุณคาของปา ซ่ึงเปนพื้นท่ีตนน้ํามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชนและยังชวย
ปองกันปญหาภัยธรรมชาติ น้ําปา ดินถลม ไดอีกดวย 
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  1.2   เขตพ้ืนท่ีฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนท่ี 112) 
    มีเนื้อท่ี 190 ไรหรือรอยละ 0.34 ของพื้นท่ีตําบล เปนพื้นท่ีปาเพื่อการอนุรักษใน
เขตปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงมีสภาพปาไมท่ีเส่ือมโทรม แตสามารถฟนฟูสภาพปาไมใหสมบูรณไดเอง
ตามธรรมชาติ ซ่ึงในสภาพปาเส่ือมโทรมจะมีผลกระทบตอคุณภาพน้ํา การสูญเสียหนาดินจากการ
ชะลางพังทลายท่ีรุนแรง  
   ขอเสนอแนะ  หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของจะตองบังคับใชมาตรการการใชท่ีดิน
อยางเขมงวดและจริงจังโดยการควบคุมดูแลรักษาพื้นท่ีปาไมไมใหถูกทําลาย เพื่อใหสภาพปาพื้น
คืนสูธรรมชาติไดอยางรวดเร็ว ประกอบกับใหความรูกับประชาชนใหมีสวนรวมในการชวยรักษา 
และฟนฟูสภาพปาไมใหสมบูรณยั่งยืนตอไป 
 1.3   เขตพ้ืนท่ีฟนฟูทรัพยากร  (หนวยแผนที่ 113) 
    มีเนื้อท่ี 1,839 ไรหรือรอยละ 3.24 ของพื้นท่ีตําบล เปนพื้นท่ีปาไมเพื่อการ
อนุรักษ แตมีการเขาบุกรุกเพื่อทําการเกษตร โดยสภาพพื้นท่ีไมเหมาะสมสําหรับทําการเกษตร คือมี
ความลาดชันสูง เปนดินต้ืนมีหิน 
   ขอเสนอแนะ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของจะตองใชมาตรการในการจัดการปา
ไมตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองมาตรการและแนวทางแกไขปญหาท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีปาไมเพื่อการ
อนุรักษ และจะตองเรงดําเนินการปลูกปาไมทดแทนใหครอบคลุมท้ังพื้นท่ี และยังตองมีมาตรการ
อนุรักษดินและน้ํารวมดวยคือ ตองมีการปลูกแฝก เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน ทําบอดัก
ตะกอน คูรับน้ํารอบเขา 
           เขตพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ 
  มีเนื้อท่ี 5,073 ไรหรือรอยละ 8.93 ของพื้นท่ีตําบล ซ่ึงประกอบดวย เขตปาสงวน
แหงชาติท่ีเปนเขตเศรษฐกจิ (โซน E) เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี สามารถแบงออกเปน 3 
เขตยอย ดังนี ้
 1.4   เขตพ้ืนท่ีบํารุงรักษาสภาพปา (หนวยแผนท่ี 121) 
    มีเนื้อท่ี 3,972 ไรหรือรอยละ 6.99 ของพื้นท่ีตําบล เปนพื้นท่ีปาเพื่อเศรษฐกิจ
(โซนE) และปาไมถาวรท่ีมีสภาพเปนปาไมสมบูรณ พื้นท่ีเขตน้ีกําหนดไวใหเปนพื้นท่ีท่ีควรรักษา
สภาพปาธรรมชาติไว และขณะเดียวกันก็สามารถนําทรัพยากรมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจได หาก
จําเปนและไดรับการยินยอมของประชากรสวนใหญในพื้นท่ีลุมน้ํา 
   ขอเสนอแนะ 
   ปองกันและรักษาปาธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจริงจังและตอเนื่อง การขอใชพื้นท่ีเพื่อ
กิจการใดๆ ใหดําเนินตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบท่ีเกี่ยวของ โดยมีการศึกษา
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ผลกระทบท่ีมีตอสภาพแวดลอมและปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรปาไม 
   1.5   เขตพ้ืนท่ีฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนท่ี 122) 
    มีเนื้อท่ี 69 ไรหรือรอยละ 0.12 ของพื้นท่ีตําบลเปนพื้นท่ีปาเพื่อเศรษฐกิจ(โซน E) 
และปาไมถาวร ซ่ึงมีสภาพเปนปาไมเส่ือมโทรมแตสามารถฟนฟูสภาพปาไมสมบูรณไดเองตาม
ธรรมชาติ 
   ขอเสนอแนะ 
   ปองกันและรักษาปาธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยควบคุมดูแล
รักษาพื้นท่ีปาไมไมใหถูกทําลาย เพื่อใหสภาพปาฟนคืนสูธรรมชาติไดอยางรวดเร็ว การขอใชพื้นท่ี
เพื่อกิจการใดๆ ใหดําเนินตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบท่ีเกี่ยวของ โดยมีการศึกษา
ผลกระทบท่ีมีตอสภาพแวดลอมและปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรปาไม 
                     1.6    เขตพ้ืนท่ีฟนฟูทรัพยากร  (หนวยแผนท่ี 123) 
    มีเนื้อท่ี 1,032 ไรหรือรอยละ 1.82 ของพื้นท่ีตําบล เปนพื้นท่ีปา ปาเพื่อเศรษฐกิจ
(โซน E) และปาไมถาวรท่ีถูกบุกรุกเพื่อทําการเกษตรทั้งท่ีดินไมเหมาะสม 
   ขอเสนอแนะ  หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของควรดําเนินการปลูกปาท่ีมีคาทาง
เศรษฐกิจ และสงเสริมใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม และในพ้ืนท่ีสูงชัน
ตองมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํารวมดวย คือ ตองมีการปลูกแฝก เพื่อปองกันการชะลางพังทลาย
ของดิน ทําบอดักตะกอน คูรับน้ํารอบเขา 

 2. เขตพื้นท่ีการเกษตร 

   มีเนื้อท่ี 21,742 ไรหรือรอยละ 38.28 ของพื้นท่ีตําบล เปนพื้นท่ีทําการเกษตร นอก
เขตปาสงวนแหงชาติหรือพื้นท่ีท่ีไดดําเนินการปฏิรูปท่ีดินแลว กําหนดข้ึนเพื่อเปนเขตพัฒนาการผลิต
ทางการเกษตรเปนหลัก สามารถแบงเปนเขตตางๆ ไดดังนี้ 

 เขตพ้ืนท่ีเกษตรกาวหนา 

   มีเนื้อท่ี 13,617 ไรหรือรอยละ 23.98 ของพื้นท่ีตําบล เปนเขตพ้ืนท่ีทําการเกษตร
โดยอาศัยน้ําฝน ที่ดินมีศักยภาพในการผลิตคอนขางสูง แตอาจมีขอจํากัดการใชประโยชน
บาง ซึ่งสามารถแกไขไดงาย เชน ดินขาดความอุดมสมบูรณหรือปฏิกิริยาดินไมเหมาะสมเปนตน 
ลักษณะดินท่ีพบในท่ีลุมสวนใหญเปนดินลึกถึงลึกมาก มีการระบบน้ําคอนขางเลว มีการใช
ประโยชนท่ีดินในการทํานาปลูกขาว สวนบริเวณท่ีเปนท่ีดินมีสภาพพื้นท่ีราบเรียบ ลักษณะดินท่ีพบ



 

เขตการใชที่ดินตําบลแสลงพัน  อําเภอวังมวง  จังหวัดสรบุรี 

6-4

สวนใหญเปนดินลึกถึงลึกมาก มีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี การใชประโยชนท่ีดินสวนใหญใช
ทํานา สามารถแบงเปนเขตยอยตามประเภทและความเหมาะสมของการใชท่ีดินดังนี้ 

  2.1    เขตพ้ืนท่ีปลูกพืชไรท่ีมีศักยภาพ (หนวยแผนท่ี 222) 
 มีเนื้อท่ี 13,141 ไร หรือรอยละ 23.14 ของพื้นท่ีตําบล สภาพพื้นท่ีคอนขาง
ราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เปนเขตเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไรโดยอาศัยน้ําฝน 
พืชท่ีเหมาะสมคือ พืชพลังงาน เชน ออยโรงงาน, มันสําปะหลัง, ขาวโพดเล้ียงสัตว, และถ่ัวเมล็ด
แหงตางๆ 

    ขอเสนอแนะ  ในการผลิตควรมีการปรับปรุงดินดวยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลด
และทดแทนการใชปุยและสารเคมี เชน การใชปุยพืชสด โดยการปลูกปอเทือง ถ่ัวพราและไถกลบ 
เม่ือพืชออกดอกเปนปุยพืชสดและใชปุยหมัก ปุยคอก น้ําหมักชีวภาพ ในการปรับปรุงบํารุงดินและ
พืชท่ีปลูก เชน การไถพรวน ขวางทางลาดชัน การใชแถบหญาแฝกเพ่ือเก็บตะกอนดินและน้ําใน
พื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน เปนตน ท้ังนี้ในการผลิต เพื่ออุตสาหกรรม การใชปุยเคมีควบคูกับปุยอินทรีย
ยังคงเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อใหไดผลผลิตสูงสุดตามกําลังผลิตของท่ีดิน 

  2.2    เขตพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนท่ีมีศักยภาพ (หนวยแผนท่ี 223) 
   มีเนื้อท่ี 272 ไรหรือรอยละ 0.48 ของพื้นท่ีตําบล เปนพื้นท่ีคอนขางราบเรียบถึง
ลูกคล่ืนลอนลาด ดินไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมยืนตนโดยอาศัยน้ําฝน 

    ขอเสนอแนะ  เขตปลูกไมยืนตนนี้ สวนใหญเกษตรกรไมไดปลูกเพื่อมุงเนน
ผลประโยชนมากนัก เนื่องจากอาจปลูกเพื่อเปนแนวกันลม (Wind Break) หรือเปนไมใชสอยใน
ครัวเรือน สวนนอยท่ีผลิตเพื่อการคา ไดแก ยูคา ดังนั้นจึงควรมีเขตกรรม เพื่อปองกันการเปนแหลง
สะสมของโรคแมลง และควรมีการจัดการดินและปุยใหเหมาะสมกับพืชแตละชนิด 

  2.3    เขตพ้ืนท่ีปลูกไมผลท่ีมีศักยภาพ (หนวยแผนท่ี 224) 
  มีเนื้อท่ี 204 ไรหรือรอยละ 0.36 ของพื้นท่ีตําบล เปนพื้นท่ีคอนขางราบเรียบ มี
ความเหมาะสมของดินและภูมิอากาศในการปลูกไมผล 

    ขอเสนอแนะ ผลผลิตทางการเกษตรพวกไมผล เสียหายงายไมสามารถเก็บไวได
นาน จําเปนตองรีบจําหนาย ดังนั้นในการผลิตเกษตรกรจําเปนตองคํานึงถึงเร่ืองการตลาดและความ
ตองการของผูบริโภค เขตการผลิตนี้ควรอยูใกลกับชุมชนหรือท่ีโรงงานแปรรูป นอกจากนี้เกษตรกร
ควรผลิตพืชแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชหลายชนิด เพื่อลดความเสียหายในเร่ืองของราคาและความ
แปรปรวนของภูมิอากาศ 
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 เขตเรงรัดพัฒนาการเกษตร  

   มีเนื้อท่ี 5,407 ไรหรือรอยละ 9.51 ของพ้ืนท่ีตําบล เปนเขตพื้นท่ีท่ีมีความอุดม
สมบูรณของดินตํ่าและมีขอจํากัดสําหรับการทําการเกษตรและอยูนอกเขตชลประทาน 
  2.4    เขตพ้ืนท่ีปลูกพืชไร (หนวยแผนท่ี 231)  

   มีเนื้อท่ี 5,127 ไรหรือรอยละ 9.02 ของพื้นท่ีตําบล  

    ขอเสนอแนะ เนื่องจากเปนพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทานทําใหขาดนํ้าในฤดูแลง
อีกท้ังยังมีขอจํากัดรุนแรง เปนดินต้ืนถึงช้ันหินพื้นเกิดการชะลางพังทลายและสูญเสียหนาดิน
คอนขางมาก การปลูกพืชไรควรเลือกบริเวณท่ีมีหนาดินหนา จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนและ
ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอกหรือไถกลบพืชปุยสด เชน ถ่ัวพราและปอเทือง เปนตน 
นอกจากนั้นควรปลูกพืชตามแนวระดับรวมกับการปลูกหญาแฝก เพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน
ลงสูพื้นท่ีตํ่า 
  2.5    เขตพ้ืนท่ีปลูก ไมยืนตน (หนวยแผนท่ี 232)  

มีเนื้อท่ี 70 ไรหรือรอยละ 0.12 ของพื้นท่ีตําบล  

    ขอเสนอแนะ เนื่องจากเปนพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทานทําใหขาดนํ้าในฤดูแลง
อีกท้ังยังมีขอจํากัดรุนแรง เปนดินต้ืนถึงช้ันหินพื้นเกิดการชะลางพังทลายและสูญเสียหนาดิน
คอนขางมาก การปลูกไมยืนตนควรเลือกบริเวณท่ีมีหนาดินหนา และการจัดการเฉพาะหลุมปลูก
โดยปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอกหรือไถกลบพืชปุยสด เชน ถ่ัวพราและปอเทือง เปนตน 
นอกจากนั้นควรปลูกพืชตามแนวระดับรวมกับการปลูกหญาแฝก เพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน
ลงสูพื้นท่ีตํ่า 
  2.6    เขตพ้ืนท่ีปลูก ไมผล (หนวยแผนท่ี 233)  

 มีเนื้อท่ี 193 ไรหรือรอยละ 0.34 ของพื้นท่ีตําบล  

    ขอเสนอแนะ เนื่องจากเปนพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทานทําใหขาดนํ้าในฤดูแลง
อีกท้ังยังมีขอจํากัดรุนแรง เปนดินต้ืนถึงช้ันหินพื้นเกิดการชะลางพังทลายและสูญเสียหนาดิน
คอนขางมาก การปลูกไมผลควรเลือกบริเวณท่ีมีหนาดินหนา และการจัดการเฉพาะหลุมปลูกโดย
ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอกหรือไถกลบพืชปุยสด เชน ถ่ัวพราและปอเทือง เปนตน 
นอกจากนั้นควรปลูกพืชตามแนวระดับรวมกับการปลูกหญาแฝก เพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน
ลงสูพื้นท่ีตํ่า ควรจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูกและพัฒนาแหลงน้ําไวใชในพื้นท่ี 
  2.7    เขตพ้ืนท่ีปลูกพืชผัก/ไมดอก (หนวยแผนท่ี 234)  

   มีเนื้อท่ี 17 ไรหรือรอยละ 0.03 ของพื้นท่ีตําบล  

    ขอเสนอแนะ เนื่องจากเปนพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทานทําใหขาดนํ้าในฤดูแลง
อีกท้ังยังมีขอจํากัดรุนแรง เปนดินต้ืนถึงช้ันหินพื้นเกิดการชะลางพังทลายและสูญเสียหนาดิน
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คอนขางมาก การปลูกพืชผัก/ไมดอกควรเลือกบริเวณที่มีหนาดินหนา จัดระบบการปลูกพืช
หมุนเวียนและปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอกหรือไถกลบพืชปุยสด เชน ถ่ัวพราและปอเทือง 
เปนตน นอกจากนั้นควรปลูกพืชตามแนวระดับรวมกับการปลูกหญาแฝก เพื่อลดการชะลาง
พังทลายของดินลงสูพื้นท่ีตํ่า ควรจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูกและพัฒนาแหลงน้ําไวใชในพื้นท่ี 
 เขตพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้าํและสัตวปก 
  2.8   เขตพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ําและสัตวปก (หนวยแผนที่ 240) 

   มีเนื้อท่ี 948 ไรหรือรอยละ 1.67 ของพื้นท่ีตําบล 

  ขอเสนอแนะ ควรมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม อาทิ การนํามูลสัตวมาทํา
กาซชีวภาพ มีระบบถายเทอากาศท่ีถูกสุขลักษณะไมสงกล่ินรบกวนชุมชน ควรมีระบบบําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา การเล้ียงสัตวน้ํา ควรมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม อาทิ การ
บําบัดของเสียจากระบบการเล้ียงสัตวน้ํา และมีสุขลักษณะท่ีถูกตองในการจัดการฟารม 

 เขตพ้ืนท่ีทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว   

  2.9    เขตพ้ืนท่ีทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว  (หนวยแผนท่ี 250) 

   มีเนื้อท่ี 1,770 ไรหรือรอยละ 3.12 ของพื้นท่ีตําบล  

   ขอเสนอแนะ ควรมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม อาทิ การนํามูลสัตวมาทํา
กาซชีวภาพ มีระบบถายเทอากาศท่ีถูกสุขลักษณะไมสงกล่ินรบกวนชุมชน ควรมีระบบบําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา ควรมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม อาทิ การบําบัดของเสียจาก
ระบบโรงเรือนเล้ียงสัตว ใหมีสุขลักษณะท่ีถูกตองในการจัดการฟารม 

 3. เขตพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง (หนวยแผนท่ี 300) 

   มีเนื้อท่ี 1,116 ไรหรือรอยละ 1.97 ของพื้นท่ีตําบล 

   ขอเสนอแนะ องคการบริหารสวนทองถ่ินควรท่ีจะศึกษาถึงปญหาและความ
ตองการของพื้นท่ี โดยยึดหลักวิชาการผนวกกับศักยภาพของพื้นท่ีและชุมชน ประกอบกับขอมูล
ของหนวยงานตางๆ เพื่อกําหนดทิศทางพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนใหสอดคลองกับ
ทรัพยากรตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชนอยางยั่งยืน 
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 4. เขตพื้นท่ีแหลงนํ้า (หนวยแผนท่ี 400)  

   มีเนื้อท่ี 360 ไรหรือรอยละ 0.63 ของพื้นท่ีตําบล เปนพื้นท่ีแหลงน้ํา เชน หวย 
หนอง คลอง บึง ตามธรรมชาติ รวมถึงแหลงน้ําท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน คลองชลประทาน อางเก็บน้ํา 
สระนํ้าในไรนา เปนตน 

   ขอเสนอแนะ ควรมีมาตรการในการดูแลแหลงน้ําในพื้นท่ีใหเกิดประโยชนแก
ชุมชน โดยมีการขุดลอกและซอมบํารุง เพื ่อที่ใหแหลงน้ําที ่มีสามารถชวยเก็บกักน้ําไวเพื ่อ
การเกษตร การประมงและเพ่ือการพักผอนของคนในชุมชน ตลอดจนทางน้ําทําหนาท่ีชวยระบาย
น้ําในชวงหนาฝนได 

 5. เขตพื้นท่ีอุตสาหกรรม (หนวยแผนท่ี 500)  

 มีเนื้อท่ี 484 ไรหรือรอยละ 0.85 ของพื้นท่ีตําบล 

 6. เขตพื้นท่ีอื่นๆ  

   มีเนื้อท่ี 6,136 ไรหรือรอยละ 10.81 ของพื้นท่ีตําบล 

  6.1   เขตพ้ืนท่ีเขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย (หนวยแผนท่ี 600) 

   มีเนื้อท่ี 6,071 ไรหรือรอยละ 10.70 ของพื้นท่ีตําบล 

 ขอเสนอแนะ  เปนเขตพ้ืนท่ีนอกเขตปาไมตามกฎหมาย แตมีสภาพเปนปาผลัดใบ 
ไมละเมาะ ไมยืนตน หรือไมโตเร็ว ซ่ึงควรคงสภาพพื้นท่ีดังกลาวไวเพือ่ความสมดุลของระบบนิเวศ
ในชุมชน 

  6.2     เขตพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (หนวยแผนท่ี 601)  
   มีเนื้อท่ี 65 ไรหรือรอยละ 0.11 ของพื้นท่ีตําบล เปนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการใช
ประโยชน หรือบริเวณท่ีไมเปนดินตามธรรมชาติ  ไดแกพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการใชประโยชน หรือ
บริเวณท่ีไมเปนดินตามธรรมชาติไดแก พื้นท่ีดัดแปลงจําพวก บอดิน, บอทราย และพื้นท่ีถม 
   ขอเสนอแนะ  หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของไดแก ผังเมือง, ชลประทาน, องคการ
บริหารสวนตําบล, พัฒนาชุมชน และกรมพัฒนาท่ีดิน เปนตน ควรกําหนดทิศทางรวมกัน เพื่อให
การขยายตัวของชุมชนและการใชพื้นท่ีเกษตรกรรมสอดคลองกับทรัพยากรในพื้นท่ี เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับชุมชนอยางยั่งยืน 
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ตารางท่ี 6 -1 เขตการใชท่ีดินตําบลวังแสลงพัน  อําเภอวังมวง  จังหวัดสระบุรี 

เขตการใชท่ีดนิ 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

1. เขตปาไม 26,941 47.46 

    เขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษ    21,868 38.53 

- เขตคุมครองสภาพปา (หนวยแผนท่ี 111) 19,839 34.95 

- เขตฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนท่ี 112) 190 0.34 

- เขตฟนฟูทรัพยากรฯ (หนวยแผนท่ี 113) 1,839 3.24 

    เขตพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ 5,073 8.93 

- เขตบํารุงรักษาสภาพปา (หนวยแผนท่ี 121) 3,972 6.99 

- เขตฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนท่ี 122) 69 0.12 

- เขตฟนฟูทรัพยากรฯ (หนวยแผนท่ี 123) 1,032 1.82 

2. เขตพ้ืนท่ีการเกษตร 21,742 38.28 

    เขตเกษตรกาวหนา 13,617 23.98 

- เขตพื้นท่ีปลูกพืชไร (หนวยแผนท่ี 222) 13,617 23.14 

- เขตพื้นท่ีปลูกไมยืนตน (หนวยแผนท่ี 223) 272 0.48 

- เขตพื้นท่ีปลูกไมผล (หนวยแผนท่ี 224) 204 0.36 

    เขตเรงรัดพฒันาการเกษตร 5,407 9.51 

- เขตพื้นท่ีปลูกพืชไร (หนวยแผนท่ี 231) 5,127 9.02 

- เขตพื้นท่ีปลูกไมยืนตน(หนวยแผนท่ี 232) 70 0.12 

- เขตพื้นท่ีปลูกไมผล (หนวยแผนท่ี 233) 193 0.34 

- เขตพื้นท่ีปลูกพืชผัก/ไมดอก  (หนวยแผนที่ 234) 17 0.03 

    เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา/สัตวปก 948 1.67 

- เขตเพาะเล้ียงสัตวน้ํา/สัตวปก (หนวยแผนที่ 240) 948 1.67 

    เขตทุงหญาและโรงเล้ียงสัตว 1,770 3.12 

- เขตทุงหญาและโรงเล้ียงสัตว (หนวยแผนท่ี 250)      1,770 3.12 

3. เขตพ้ืนท่ีชมุชนและสิ่งปลูกสราง 1,116 1.97 

- เขตพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง (หนวยแผนท่ี 300) 1,116 1.97 
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ตารางท่ี 6 -1 (ตอ) 

เขตการใชท่ีดนิ 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

4. เขตพ้ืนท่ีแหลงน้ํา 360 0.63 

- เขตพื้นท่ีแหลงน้ํา (หนวยแผนท่ี 400) 360 0.63 

5. เขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม  484 0.85 

- เขตพื้นท่ีอุตสาหกรรม (หนวยแผนท่ี 500) 484 0.85 

6. เขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย  6,136 10.81 

- เขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย (หนวยแผนท่ี 600) 6,071 10.70 

- เขตพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด (หนวยแผนท่ี 601) 65 0.11 

รวม 56,779 100.00 

6.2 แผนการพัฒนาท่ีดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตดานการเกษตร 

 การท่ีจะใหเขตการใชท่ีดินระดับตําบลท่ีกําหนดบรรลุเปาหมายจําเปนตองมีแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรดานตางๆ ท้ังดานการพัฒนาการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพ 
 สําหรับดานการพัฒนาดานการเกษตร มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
พรอมท้ังมีการจัดการท่ีดินและส่ิงแวดลอมใหสามารถใชท่ีดินไดอยางยั่งยืนถาวร ท้ังนี้ในดานของ
งานพัฒนาที่ดินควรท่ีจะตองดําเนินการพัฒนาในเขตพ้ืนท่ีการเกษตรตามศักยภาพของเขตการใช
ท่ีดินท่ีกําหนด โดยในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาเกษตรกรรม หนวยงานของรัฐตองดูแลดานโครงสราง
พื้นฐานท่ีจําเปน เชน ระบบชลประทานและระบบระบายน้ํา ระบบการขนสงและลําเลียงผลผลิต
รวมถึงการจัดรูปท่ีดินใหมีความสัมพันธกันอันจะสงผลตอผลผลิตท่ีไดท้ังคุณภาพและปริมาณเพิ่ม
มากข้ึน  ท้ังนี้จะตองคํานึงถึงการลดตนทุนการผลิตและส่ิงแวดลอม ดังนั้นการดําเนินการสงเสริม
การลดใชปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร โดยการใชเทคโนโลยีชีวภาพท่ีสามารถปรับเปล่ียนเปน
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมหรือเทคโนโลยีชาวบานได เขารวมในข้ันตอนผลิต อันจะสงผลถึงคุณภาพ
ของผลผลิตและคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวมได 
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6.3 ขอเสนอแนะการนําแผนการใชท่ีดินไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาท่ีดิน 

 จากเขตการใชท่ีดินท่ีกําหนดในการดําเนินการพัฒนาท่ีดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของตําบล 
หนวยปฏิบัติ การท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบสามารถนําไปตรวจสอบและขยายผลจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการเกษตรหรือแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ดินในระดับตําบล โดยจะตองทําการสอบถามความ
คิดเห็นจัดทําประชาพิจารณ ทําความเขาใจกับชุมชนหรือเกษตรกรที่เกี่ยวของถึงปญหาและแนวทาง
ในการจัดการในการไปแกปญหารวมกันเพื่อใหทราบถึงความเปนไปได ความพรอมของเกษตรกร
ในการแกไขปญหาตางๆ ในพื้นท่ีดังกลาว ควรมีการเลือกพื้นท่ีนํารองในการพัฒนาท่ีดิน เพื่อแกปญหา
แตละปญหาแลวขยายผลความสําเร็จของงานในการพัฒนาที่ดินไปสูพื้นที่ใกลเคียงท่ีมีปญหาใน
ลักษณะเดียวกัน เพื่อใหการพัฒนาท่ีดินเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรครอบคลุมพื้นท่ีพืชเศรษฐกิจท้ัง
ตําบลไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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