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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทท่ี 1  
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

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

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

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 ก าหนดเขตการใช้ท่ีดินทางการเกษตร พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีและรายงานเพื่อเสนอแนะ
แนวทางการใช้ท่ีดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมในต าบล 

 1.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 

1.3 สถานที่ ระยะเวลา และผู้ด าเนินงาน 

 1.3.1 สถานท่ีด าเนินงาน พื้นท่ีต าบลคลองเรือ   อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี 

 1.3.2 ระยะเวลาด าเนินงาน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

 1.3.3  ผู้ด าเนินงาน กลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดิน ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  

 



 

เขตการใช้ท่ีดินต าบลคลองเรือ  อ าเภอวิหารแดง   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 
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 บทท่ี 2  

สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ี 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ท่ีตั้ง 

 ต าบลคลองเรือ  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี (รูปท่ี 2-1) 

 อาณาเขต  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลเจริญธรรม  อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลบ้านพริก  อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต าบลชะอม  อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต าบลวิหารแดง  อ าเภอวิหารแดง   จังหวัดสระบุรี 

 ต าบลคลองเรือ  มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ   24,897  ไร่ หรือประมาณ  39.84  ตารางกิโลเมตร  
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้านดังนี้  
 หมู่ท่ี 1 เกาะกลาง   หมู่ท่ี 6 หนองไทร 

หมู่ท่ี 2 หนองไทรเหนือ   หมู่ท่ี 7 ใหม่ 
หมู่ท่ี 3 หนองไทรใต้   หมู่ท่ี 8 สะอางค์ 
หมู่ท่ี 4 ห้วยกรวด   หมู่ท่ี 9 คลองไทร 
หมู่ท่ี 5 ย่างคู่    หมู่ท่ี 10 คลองหัวช้าง  

2.2 สภาพภูมิประเทศ  

 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบเชิงเขา ทางทิศเหนือของต าบลจะเป็นภูเขาติดกับ
ภูเขาชื่อว่า “เขาสูง” (ความสูง 425 เมตร) ทางตะวันออกมีภูเขาชื่อว่า “เขาวิหารแดง”  เ ป็นส่วนหนึ่ง
ของท่ีราบแม่น้ าเจ้าพระยา มีคลองวิหารแดงและคลองธรรมชาติไหล่ผ่านพื้นท่ี เพื่อใช้ในการท าการ
เกษตรกรรม พื้นท่ีมีความลาดเทมากจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ความสูงของพื้นท่ีอยู่ระหว่าง 4 – 30  
เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง 
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2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จัดอยู่ในภูมิอากาศ
แบบร้อนชื้นสลับแล้ง ( tropical wet and dry climate)  ตามการจ า แนกภูมิอากาศตามแบบของ 
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 าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 2-1 และรูปท่ี 2-2) 

 หมายเหตุ :เ นื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 

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 โดยพิจารณ าจาก
ระยะเวลาช่วงท่ีเส้นปริมาณน้ าฝนอยู่เหนือเส้น 0.5 ของค่าศักยภาพการคายระเหยน้ า (0.5 ETo) ซ่ึง
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สามารถน ามาหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชของ ต าบลคลองเ รือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุรี 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) 
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2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร 

 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกรต าบลคลองเ รือ อ าเภอวิหารแดง ได้จากการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน (กรมการ
ปกครอง,2 553) รายง านข้อมูลความจะเป็นพื้ นฐาน(จปฐ .)  ปี 255 2 (กรมการพัฒนาชุมชน ) 
แผนพัฒนาการเกษตรต าบล (ส านักงานเกษตรอ าเภอ) และแผนพัฒนาสามปี (องค์การบริหารส่วน
ต าบลวิหารแดง) เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  ต าบลคลองเรือ  มีพื้นท่ีในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลวิหารแดง เ ต็ม
ท้ังหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน มีประชากรรวมท้ังส้ิน 6,882 คน เป็นชาย 3,420  คนและเป็นหญิง 3,462  คน 
จ านวนบ้าน 2,002 หลังคาเรือน จ านวนประชากรเฉล่ีย 3 คนต่อหลังคาเ รือน (รายงานสถิติจ านวน
ประชากรและบ้าน กรมการปกครอง ณ เ ดือนธันวาคม พ .ศ. 2553) ความหนาแน่น  172.74 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร  

  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการท าบุญตามพระพุทธศาสนาใน
เดือนต่างๆ ท่ีสืบสานต่อเนื่องกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันให้ความ
เคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน 

2.4.2 การรวมกลุ่มเพ่ือการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 ต าบลคลองเรือ  มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
หน่วยงานรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล ๆ ได้แก่  กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้า  กลุ่มท าปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจของต าบลคลองเ รือ ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานท่ี
เก่ียวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

 2.5.1 การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 ของครัวเ รือนท้ังหมด โดยมีพื้นท่ีท าการเกษตรเฉล่ีย 15.00  ไร่ต่อครัวเ รือนและมี
แรงงานภาคเกษตรเฉล่ีย 2 คนต่อครัวเรือน อาชีพรองลงมาเป็นการค้าขาย รับจ้าง รับราชการและ
อ่ืนๆ การถือครองท่ีดิน เกษตรกรมีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง  ร้อยละ 60 บางส่วนเช่าท่ีดินท ากิน
เพิ่ม โดยมีเอกสิทธิ์ท่ีดินเป็น นส.3 
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 2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 

 พืช เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
 - ผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2554/55 เฉล่ีย 650   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตมันส าปะหลัง ปีการผลิต 2554/55 เฉล่ีย 3,000   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปีการผลิต 2554/55 เฉล่ีย 700   กิโลกรัมต่อไร่ 

  ปศุสัตว์   จากข้อมูลของปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี (ปี2554 ) มีเกษตรกรจ านวน 252 
ครัวเ รือน เ ล้ี ยงสัตว์ไว้เพื่ อจ าหน่ายเพื่ อเ ป็นรายได้ เสริมของครอบครัวและบางส่วนบริโภค
ภายในครัวเรือน  เช่น โคเนื้อ จ านวน 120 ตัว โคนม จ านวน 632 ตัว กระบือ จ านวน 1,396 ตัว 
สุกร จ านวน 17,132 ตัว  ไก่ จ านวน 528,864 ตัว  เ ป็ด จ านวน 260 ตัว แพะ จ านวน 6 ตัว สัตว์
อ่ืนๆ จ านวน 30 ตัว โดยเล้ียงเพื่อปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ 

 2.5.3 ต้นทุนการผลิต 

 ข้าวนาปี ต้นทุนการผลิต 3,800 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 13.5 บาทต่อกิโลกรัม 

 มันส้าปะหลัง ต้นทุนการผลิต 3,000 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 2.2 บาทต่อกิโลกรัม 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นทุนการผลิต 4,200 บาทต่อไร่ราคาผลผลิต 10 บาทต่อกิโลกรัม 

 2.5.4 การอุตสาหกรรม 

  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี รายงานว่า พ .ศ. 2554 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท 2 และ 3 ต้ังอยู่ในต าบลท้ังส้ิน 10 โรง จ าแนกได้ดังนี้ โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง  โรงสีข้าว      
1 แห่ง โรงค่ัวและบรรจุกาแฟ 1 แห่ง โรงผลิตน้ าแข็งก้อนเล็ก  1 แห่ง  โรงผสมวัตถุดิบและอาหาร
ส าเร็จรูป 1 แห่ง  โรงท าเคร่ืองเรือนจากไม้ 1 แห่ง โรงผลิตซ่อม หล่อหรือหล่อดอกยาง 1 แห่ง  โรง
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ  2 แห่ง โรงซ่อมรถยนต์  1 แห่ง 

2.5.5 รายได้และแหล่งสินเช่ือ 

 รายได้ จากข้อมูลความจ าเ ป็นพื้นฐาน ปี 2552 (จปฐ.)  โดยเฉล่ียร้อยละ 99.9 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉล่ียไม่ต่ ากว่า 48,373.47 บาทต่อคนต่อปี  

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

2.5.6 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) สาธารณูปโภค ได้แก่  

(1) ไฟฟ้า มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  
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(2) ประปา มีประปาทุกหมู่บ้าน   

(3) การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะ  

  2) สถานบริการสาธารณะและสถานท่ีราชการ ได้แก่  สถานศึกษาในสังกัด สพป. 5 
แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง วัด 6 แห่ง ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 1 แห่ง  สถานีอนามัย
ประจ าต าบล 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ 1 แห่ง เป็นต้น 
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บทที่ 3 

สถานภาพทรัพยากร 

3.1 ทรัพยากรท่ีดินและการใชท่ีดิน 

 3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปจจุบัน  

  จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปจจุบันที่ใชในการเกษตรของ

ตําบลคลองเรือ อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี อาศัยจากการรายงานสํารวจดินเพ่ือการเกษตรแบบ

คอนขางละเอียด มาตราสวน 1:25,000 ของจังหวัดสระบุรี โดยสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 

จัดทําลักษณะและสมบัติทางกายภาพและเคมีที่สําคัญ เชน เนื้อดิน การระบายน้ําของดิน ปฏิกิริยาดิน  

เปนตน เพ่ือแสดงใหเห็นคุณภาพที่ดินและนําไปใชในการจัดความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืช

เศรษฐกิจตอไป ดังแสดงในรูปที่ 3.1 และตารางที่ 3.1 ซ่ึงสามารถบรรยายพอสังเขปไดดังนี้ 

1) กลุมดินทรายแปงลึกมาก (กลุมชุดดินที่ 1 6) มีเนื้อที่ 12,248 ไร หรือ รอยละ 49.19 ของพ้ืนที่

ตําบล เปนกลุมดินทีเ่กิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา พบบริเวณพ้ืนที่ราบเรียบถึง

คอนขางราบเรียบ ตามลานตะพักลําน้ําระดับตํ่า มีน้ําแชขังลึกนอยกวา 30 ซม. นาน 4 - 5 เดือน เปน

ดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว  เนื้อดินเปนพวกดินรวนปนทรายแปง สีดินมีสีน้ําตาลออน หรือสี

น้ําตาลปนเทา และมีจุดประสีน้ําตาลเขม สีเหลือง หรือสีแดง ในดินช้ันลางอาจพบพวกเหล็กและ

แมงกานีสปะปน มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าหรือคอนขางตํ่า มีคาความเปนกรดเปนดาง

ประมาณ 5.0-6.0 ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานา 

ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน  : หนาดินแนนทึบทําใหขาวแตกกอไดยาก ความอุดม

สมบูรณตํ่า น้ําทวมขังในฤดูฝน 

แนวทางการจัดการ 

การปลูกขาว ไถพรวนขณะที่ดินมีความช้ืนที่เหมาะสม ในพ้ืนที่ที่เปนกรดจัดมาก 

ใสวัสดุปูน   300-500  กิโลกรัม/ไร เพ่ือ ลดและควบคุมความเปนกรดของดินและ เพ่ิมความเปน

ประโยชนของธาตุอาหารในดิน หวานใหทั่วแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปลอยไว 3-4 สัปดาห หรือไถ

กลบพืชปุยสด(หวานเมล็ดพันธุ  4-6 กิโกกรัม/ไร )ชวงที่พืชปุยสดกําลังออกดอก  รวมกับการใชปุย

อินทรียน้ําหรือปุยเคมีสูตร 15-15-15 ใสปุยแตงหนาหลังปกดํา 35-45 วัน การปกดําควรเพ่ิมจํานวน
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กอใหมากขึ้น  พัฒนาแหลงน้ําไวใชในชวงที่ขาวขาดน้ําหรือทํานาคร้ังที่ 2 หรือปลูกพืชไร พืชผัก

ตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวขาวโดยทํารองแบบเต้ีย ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตัน/ไร 

รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา 

การปลูกพืชผักหรือไมผล ยกรองกวาง 6-8 เมตร คูน้ํากวาง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-

1.0 เมตร  ควรแยกหนาดินมาถมบนดินที่ขุดมาจากรองคู  รองแปลงปลูกอยูสูงจากระดับที่น้ําเคย

ทวม ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา หรือขุด

หลุมปลูกขนาด 50 x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 25-30 กิโลกรัม/หลุม 

ในชวงพืชเจริญเติบโต ใชปุยหมักหรือปุยคอก รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา ตามชนิดของพืช  

ที่ปลูก ในพ้ืนที่ดินเปนกรดจัดมาก ใชวัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร หรือ 15-20 กิโลกรัม/หลุม เพ่ือ

ลดความเปนกรดของดินและ เพ่ิมความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดิน พัฒนาแหลงน้ําและ

จัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 

 2)  กลุมดินรวนปนทรายแปงลึกมาก (กลุมชุดดินที่ 33 และ 33B) ประกอบดวย กลุมชุดดินที่ 33 ที่มี

ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 335 ไร หรือรอยละ 1.35 ของพ้ืนที่ตําบล และกลุมชุด

ดินที่ 33B ที่มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 2,416 ไร หรือรอยละ 9.70 ของพ้ืนที่

ตําบล เปนกลุมดินทรายแปงลึกมากที่เกิดจาก ตะกอนแมน้ําหรือตะกอนน้ําพารูปพัด   พบบนสันดิน

ริมน้ําเกา   เนินตะกอนรูปพัดหรือที่ราบตะกอนน้ําพา   มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่น

ลอนลาด   การระบายน้ําดีปานกลาง   มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง  เนื้อดินช้ันบน

เปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวน   สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนแดง   ปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงเปน

กรดเล็กนอย   มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-6.5  สวนดินช้ันลาง   ถามีกอนปูนปะปน   

 มีปฏิกิริยาเปนกลางถึงเปนดางจัด   มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5  

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน  ไมคอยมีปญหาในการใชประโยชน   แตอาจขาด

แคลนน้ําในบางชวงเวลา   เมื่อฝนทิ้งชวงนาน   การแพรกระจายพบบนสันดินริมน้ําเกา   เนินตะกอน

รูปพัดหรือที่ราบตะกอนน้ําพา 

แนวทางการจัดการ  

  เปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมตอการปลูกพืชเศรษฐกิจทุกชนิด   โดยเลือกใชพ้ืนที่ที่ไมเส่ียง

ตอการถูกน้ําทวมหรือน้ําหลากในฤดูฝน   มีการจัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน   ใหมีการปลูกพืช

บํารุงดินอยูดวย   โดยใชปุยพืชสด   ปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ เชน    ปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับ
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ปุยเคมี   เพ่ือรักษาความสามรถในการผลิตของดินไวไมใหเส่ือมโทรมลง   ชวยเพ่ิมความอุดม

สมบูรณของดินและผลผลิต   จัดระบบการชลประทานและระบบการใหน้ําในพ้ืนที่ปลูก   เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตพืช   สําหรับการปลูกไมควรขุดหลุมปลูกและรองกนหลุมดวยปุยคอกรวมกับ

ปุยเคมี   ควรจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา   เชน   ปลูกพืชคลุมดิน    ทําคันดินรวมกับปลูกหญา

แฝกในพ้ืนที่เส่ียงตอการชะลางพังทลายหนาดิน 

3) กลุมดินต้ืนถึงช้ันเศษหิน การระบายน้ําดี (กลุมชุดดินที่  48B,48C และ 48D) ประกอบดวย กลุม

ชุดดินที่ 48B ที่มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 38 ไร หรือรอยละ 0.15 ของพ้ืนที่

ตําบล กลุมชุดดินที่ 4 8C ที่มีความลาดชัน 5-12 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 437 ไร หรือรอยละ 

1.76 ของพ้ืนที่ตําบล และกลุมชุดดินที่ 4 8D ที่มีความลาดชัน 12-20 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 

120 ไร หรือรอยละ 0.48 ของพ้ืนที่ตําบล เปนกลุมดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู กับที่หรือถูก

เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินที่มาจากหินเนื้อคอนขางหยาบ   บนบริเวณ

พ้ืนที่ดอน    ลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา   เปนดินต้ืนถึงช้ันเศษหินหนาแนนภายใน

ความลึก 50 เซนติเมตร   เปนดินที่มีการระบายน้ําดี เนื้อดินบนสวน ใหญเปนดินรวนปนทราย สวน

ดินลางเปนดินรวนปนทรายปนเศษหิน    สีดินเปนสีน้ําตาล   สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดม

สมบูรณตามธรรมชาติตํ่า   ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง   มีคาความ เปนกรดเปนดาง

ประมาณ 5.0-7.0 ปจจุบันพ้ืนที่บริเวณดังกลาวเปนปาเบญจพรรณ   ปาเต็งรังหรือปา ละเมาะ

และทุงหญาธรรมชาติ บางแหงใชปลูกพืชไร ไมโตเร็ว 

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก   เปนดินต้ืน   บริเวณที่มีความลาดชันสูงเกิดการ

ชะลางพังทลายไดงาย   นอกจากนี้ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าอีกดวย 

แนวทางการจัดการ  

พ้ืนที่ดินต้ืนมากหรือมีกอนกรวดหรือลูกรังบริเวณหนาดินมาก    ไมควรนํามาใช

ประโยชน   ปลอยไวใหเปนปา   พ้ืนที่เลี้ยงสัตวหรือปลูกไมใชสอยโตเร็ว 

การปลูกพืชไรหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่มีหนาดินหนาและมีสภาพพ้ืนที่คอนขาง

ราบเรียบ   จัดระบบการปลูกพืชใหหมุนเวียนตลอดทั้งปและปลูกพืชบํารุงดินรวมอยูดวย   ปรับปรุง

บํารุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 3-4 ตัน/ไร   หรือไถกลบปุยพืชสด (หวานเมล็ดถั่วพรา 10-12 

กิโลกรัม/ไร เมล็ดถั่วพุม 8-10 กิโลกรัมตอไร หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัมตอไร   ไถกลบระยะออก



3-4 

 

เขตการใชท่ีดินตําบลคลองเรือ  อําเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  

ดอก   ปลอยไว 1-2 สัปดาห) รวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา    ไถพรวนและปลูกพืชตาม

แนวระดับ   มีวัสดุคลุมดินหรือทําแนวร้ัวหญาแฝก   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําใน

แปลงปลูก 

การปลูกไมผล ขุดหลุมปลูกขนาด 75 x75x75 เซนติเมตร   ปรับปรุงหลุมปลูกดวย

หนาดินรวมกับปุยหมักหรือปุยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม    มีระบบอนุรักษดินและน้ํา  เชน   การ

สรางคันดิน   ทําขั้นบันได   ทําฐานปลูกเฉพาะตน   ปลูกพืชคลุมดิน   ทําแนวร้ัวหรือทําฐานหญา

แฝกเฉพาะตน   ในชวงเจริญเติบโตกอนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต   ใชปุยหมักหรือปุย

คอกรวมกับปุยเคมีหรืออินทรียน้ําตามชนิดพืชปลูก   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําใน

แปลงปลูก 

4) กลุมดินต้ืนถึงช้ันปูนมารล (กลุมชุดดินที่ 52B) กลุมชุดดินที่ 52B มีความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต 

มีเนื้อที่ประมาณ 2,614 ไร หรือรอยละ 10.50 ของพ้ืนที่ตําบล เปนกลุมดินที่เปนดินเหนียวต้ืนถึงชัน

มารลหรือกอนปูนมารล ที่เกิดจากตะกอนลําน้ําทับถมอยูบนช้ันปูนหรือมารล   พบบริเวณพ้ืนที่เขา

หินปูน    มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดี    ความอุดม

สมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง  เนื้อดินช้ันบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวสี

ดํา   ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง    มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 มีเนื้อดิน

ช้ันลางเปนดินเหนียวปนเม็ดปูนสีดําและดินลางช้ันถัดไปเปนช้ันมารลหรือเม็ดปูนมากภายในความ

ลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน   ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง   มีคาความเปนกรดเปนดาง

ประมาณ 7.0-8.5 

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ดินต้ืนถึงช้ันปูนมารลหรือกอนปูน   ดินเมื่อแหงแข็ง

และเมื่อดินเปยกจะเหนียวจัด   ทําใหไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ําและดินเปนดางจัด 

แนวทางการจัดการ  

การปลูกพืชไร  เลือกชนิดพืชที่ชอบดินเปนดางมาปลูก ควรไถพรวนดินในขณะ

ที่ดินมีความช้ืนที่เหมาะสม ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตัน/ไร หรือไถกลบดวยปุยพืช

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

ไร ไถกลบระยะออกดอก ปลอยไว 1-2 สัปดาห) รวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา   ไถพรวน

และปลูกพืชขวางความลาดชัน   ปลูกพืชหมุนเวียน    ปลูกสลับเปนแถว   ปลูกพืชคลุมดิน   ทําคัน

ดินรวมกับปลูกหญาแฝก   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 
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การปลูกไมผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร หรือถึงช้ันมารล ปรับปรุง

หลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม   มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน   การปลูก

พืชคลุมดิน   วัสดุคลุมดิน   ปลูกพืชแซม   ทําแนวร้ัวหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน   มีการพูนโคน

ดวยหนาดิน   เมื่อพบวามีรากลอยในชวงเจริญเติบโตกอนและหลังเก็บผลผลิต   ใชปุยหมักหรือปุย

คอกรวมกับปุยเคมีหรืออินทรียน้ําตามชนิดพืชปลูก   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําใน

แปลงปลูก 

5) กลุมดินลึกปานกลาง ความลาดชันสูง (กลุมชุดดินที่ 56B) กลุมชุดดินที่ 56B มีความลาดชัน 2-5 

เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 1,379 ไร หรือรอยละ 5.54 ของพ้ืนที่ตําบล เปนกลุมดินที่เกิดจากการ

สลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินที่มาจากหิน

ตะกอนเนื้อหยาบ   บนบริเวณพ้ืนที่ดอน   มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา   เปนดินลึก

ปานกลางถึงช้ันเศษหินหรือช้ันหินพ้ืน   ดินมีการระบายน้ําดี   เนื้อดินตอนบนเปนดินรวนหรือดิน

รวนปนทราย   สวนดินลางตอนบนเปนดินรวนปนทรายถึงดินรวนเหนียวปนทรายและพบช้ันเศษ

หินหนาแนนระยะความลึก 50-100 เซนติเมตร   สีดินเปนสี น้ําตาล   สีเหลืองหรือสีแดง   ดินมี

ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า   ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง   มีคาความเปน

กรดเปนดางประมาณ 5.0-6.0 ปจจุบันพ้ืนที่บริเวณนี้สวนใหญใชปลูกพืช ไรตางๆ เชน   มัน

สําปะหลัง   ออย   ขาวโพด   เปนตน 

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน   คือ   ดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพ้ืน    เศษหิน   กอน

กรวดหรือลูกรัง ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางตํ่าและอาจเกิดการชะลางพังทลายไดงาย   ถาปลูก

พืชในบริเวณที่มีความลาดชันมากๆ   โดยไมมีการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม 

แนวทางการจัดการ  

การปลูกพืชไรหรือพืชผัก เลือกพ้ืนที่ที่คอนขางราบเรียบ   จัดระบบการปลูกพืชให

หมุนเวียนตลอดทั้งป   ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 2-3 ตัน/ไร หรือไถกลบดวยปุยพืชสด 

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

ไถกลบระยะออกดอก ปลอยไว 1-2 สัปดาห) รวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา   ไถพรวน

และปลูกพืชตามแนวระดับ   มีวัสดุคลุมดิน   การปลูกพืชหมุนเวียน   ปลูกพืชสลับเปนแถบหรือทํา

แนวร้ัวหญาแฝก   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 
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การปลูกไมผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50 x50x50 เซนติเมตร    ปรับปรุงหลุมปลูกดวย

ปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม    มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน    การปลูกพืชคลุมดิน   

วัสดุคลุมดิน   ปลูกพืชแซม สรางคันดิน   ทําขั้นบันได   ทําแนวร้ัวหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน   

ในชวงเจริญเติบโตกอนและหลังเก็บผลผลิต   ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรืออินทรียน้ํา

ตามชนิดพืชปลูก   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 

6) พื้นที่ลาดชันเชิงซอน (กลุมชุดดินที่ 62)  มีเนื้อที่ 2,606 ไร หรือ รอยละ 10.47 ของพ้ืนที่ตําบล  

เปนกลุมดินที่ประกอบดวยพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต ดินที่

พบบริเวณดังกลาวมีทั้งดินลึกและดินต้ืน   ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ

แตกตางกันไปแลวแตชนิดของหินตนกําเนิดในบริเวณนั้น    มักมีเศษหิน   กอนหินหรือพ้ืนโผล

กระจัดกระจายทั่วไป   สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมประเภทตางๆ แตบางบริเวณเกิดการชะลาง

พังทลายของหนาดิน   จนบางแหงเหลือแตหินโผล   

กลุมดินนี้ไมควรนํามาใชประโยชนทางการเกษตร   เนื่องจากมีปญหาหลาย

ประการที่มีผลกระทบตอระบบนิเวศน   ควรสงวนไวเปนปาตามธรรมชาติเพ่ือรักษาแหลงตนน้ําลําธาร 
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  ตารางที่ 3-1 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน  ตําบลคลองเรือ  อําเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุร ี

หนวยที่ดิน 
เนื้อดิน การระบาย

น้ํา 

ระดับความ

อุดม

สมบูรณ 

ความลาด

ชัน (%) 

ระดับ 

CEC (%) 

ระดับ BS 

(%) 

pH 
ระดับกอนหิน

(ซม.) 
ความลึก

(ซม.) 

เนื้อที ่

บน ลาง บน ลาง บน ลาง ไร รอยละ 

16 
รวนปน

ทรายแปง 

รวนปน

ทรายแปง 

คอนขาง

เลว 
ปานกลาง 0 ตํ่า ตํ่า 5.5-6.0 5.0-5.5 - - >150 12,248 49.19 

33 
รวนปน

ทรายแปง 

รวนเหนียว

ปนทราย

แปง 

ดีปาน

กลาง-ดี 
ปานกลาง 0-2 ตํ่า ปานกลาง 5.0-5.5 5.5-6.5 - - >150 335 1.35 

33B 
รวนปนดิน

เหนียว 

รวนเหนียว

ปนทราย

แปง 

ดีปาน

กลาง-ดี 
ปานกลาง 2-5 ตํ่า ปานกลาง 5.0-5.5 5.5-6.5 - - >150 2,416 9.70 

48B 

รวนปน

ทรายปน

กรวด 

รวนเหนียว

ปนทราย

ปนกรวด 

ดี ตํ่า 2-5 ตํ่า ตํ่า 5.0-5.5 5.5-6.0 15-35 35-60 0-50 38 0.15 
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ตารางที่ 3-1(ตอ) 

หนวยที่ดิน 
เนื้อดิน การระบาย

น้ํา 

ระดับความ

อุดม

สมบูรณ 

ความลาด

ชัน (%) 

ระดับ 

CEC (%) 

ระดับ BS 

(%) 

pH 
ระดับกอนหิน

(ซม.) 
ความลึก

(ซม.) 

เนื้อที ่

บน ลาง บน ลาง บน ลาง ไร รอยละ 

48C 

รวนปน

ทรายปน

กรวด 

รวนเหนียว

ปนทราย

ปนกรวด 

ดี ตํ่า 5-12 ตํ่า ตํ่า 5.0-5.5 5.5-6.0 15-35 35-60 0-50 437 1.76 

48D 

รวนปน

ทรายปน

กรวด 

รวนเหนียว

ปนทราย

ปนกรวด 

ดี ตํ่า 12-20 ตํ่า ตํ่า 5.0-5.5 5.5-6.0 15-35 35-60 0-50 120 0.48 

52B เหนียว 
เหนียวปน

กรวด 
ดี สูง 2-5 สูง สูง 6.0-7.0 7.0-8.5 - 35-60 0-50 2,614 10.50 

56B 
รวนปน

ทราย 

รวนเหนียว

ปนทราย 
ดี ตํ่า 2-5 ตํ่า ตํ่า 5.0-5.5 5.5-6.0 - - 50-100 1,379 5.54 

62 - - - - - - - - - - - - 2,606 10.47 

U (ที่อยูอาศัย) - - - - - - - - - - - - 2,474 9.94 

W (แหลงน้ํา) 
            

230 0.92 

รวม 24,897 100.00 

ที่มา : สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 
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3.2  ทรัพยากรนํ้า  

 3.2.1 แหลงน้ําธรรมชาติ 

แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญไดแก  คลองวิหารแดง 

 3.2.2 แหลงน้ําที่สรางข้ึน 

  พ้ืนที่ของตําบลคลองเรือไมมีระบบชลประทาน  มีบอน้ําในไรนา  ซ่ึงเกษตรกร

สามารถใชประโยชนทางการเกษตรไดตลอดทั้งป นอกจากนี้ยังมีระบบประปาหมูบานที่ใช

ประโยชนในการอุปโภคบริโภค 

3.3   ทรัพยากรปาไม 

จากขอมูลแผนที่เขตปาไมถาวรของกรมพัฒนาที่ดิน  แผนที่เขตปาสงวนแหงชาติของกรม

ปาไมและแผนที่เขตอุทยานแหงชาติของกรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช เพ่ือแสดงพ้ืนที่ปาตาม

กฎหมาย พบวาตําบลคลองเรือ  มีพ้ืนที่บางสวนอยูในเขตปาไมถาวรปาทับกวาง-มวกเหล็ก  จํานวน 

2,815 ไร หรือคิดเปนรอยละ 11.31 ของพ้ืนที่ตําบล  

จากขอมูลแผนที่การใชที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ป 2552 พบวาปจจุบัน ไมถาวรปาทับ

กวาง-มวกเหล็ก  มีสภาพเปนปาไมสมบูรณ จํานวน 2,194 ไร หรือคิดเปนรอยละ 8.81 ของพ้ืนที่

ตําบล มีสภาพเปนปาไมเส่ือมโทรม จํานวน 186 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.75 ของพ้ืนที่ตําบล และ มี

สภาพเปนไมละเมาะ จํานวน 88 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.15 ของพ้ืนที่ตําบล 

นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ที่มีสภาพเปนปาไม ซ่ึงอยูนอกเขตปาไมตามกฎหมาย ดังนี้ มีสภาพเปน

ปาไมสมบูรณ จํานวน 120  ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.48  ของพ้ืนที่ตําบล พ้ืนที่ปาไมเส่ือมโทรม

จํานวน 225 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.90 ของพ้ืนที่ตําบล  และมีสภาพเปนไมละเมาะ จํานวน 1,284 

ไร หรือคิดเปนรอยละ 5.16 ของพ้ืนที่ตําบล 

หมายเหตุ : จากการวิเคราะหแผนท่ีมาตราสวน 1:50,000 โดยวิธีซอนทับดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

3.4 สภาพการใชท่ีดิน 

 จากการสํารวจการใชประโยชนที่ดินของ ตําบ ลคลองเรือ อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  

ในป พ.ศ. 2552 โดยสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1 สํานัก นโยบายและแผนการใชที่ดิน พบวา 

ตําบลคลองเรือ  มีเนื้อที่ทั้งหมด 24,897ไร มีการใชประโยชนที่ดินจําแนกเปน 5 ประเภท โดยเปน

พ้ืนที่ประเภทเกษตรกรรมสูงเปนอันดับหนึ่ง มีเนื้อที่ 17,887ไร หรือรอยละ 71.86 สวนใหญเปน

พ้ืนที่นาถึง 11,374ไร หรือรอยละ 45.68 รองลงมาคือพ้ืนที่ประเภท ปาไมโดยมีเนื้อที่ 2,725ไร หรือ

รอยละ 10.95 ของพ้ืนที่ตําบล พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสรางมีเนื้อที่ 2,474ไร หรือรอยละ 9.92 พ้ืนที่
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แหลงน้ํามีเนื้อที่ 230ไร หรือรอยละ 0.92 พ้ืนที่อื่นๆ มี เนื้อที่  1,581ไร หรือรอยละ 6.35 สรุปไดตาม

รูปที่ 3-2 

 

รูปที่ 3-2 สัดสวนการใชประโยชนที่ดินตําบลคลองเรือ 

ตารางที่ 3-2 สภาพการใชที่ดินตามประเภทตางๆ ในปจจุบันของ ตําบลคลองเรือ  อําเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี 

ประเภทการใชท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

1.พื้นท่ีเกษตรกรรม 17,887 71.86 

 -นา 11,374 45.68 

 -พืชไรผสม 144 0.58 

 -ออย 24 0.10 

 -มันสําปะหลัง 424 1.70 

 -ยูคาลิปตัส 3,975 15.97 

 -สัก 61 0.25 

 -ไผ 89 0.36 

 -ไมผลผสม 1,024 4.11 

 -ทุเรียน/กลวย 24 0.10 

 -มะมวง 497 2.00 

 -พืชผัก 44 0.18 

 -โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 95 0.38 

 -โรงเรือนเลี้ยงสุกร 112 0.45 

71.86%

10.95%
9.92% 0.92%

6.35%

การใชประโยชนท่ีดินตําบลคลองเรือ

พื้นที่เกษตรกรรม

พื้นที่ปาไม

พื้นที่ชุมชนและส่ิงปลูกสราง

พื้นที่แหลงน้ํา

พื้นที่อืน่ๆ
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ตารางที ่3-2 (ตอ) 

  
ประเภทการใชท่ีดิน 

เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

2.พื้นท่ีปาไม 2,725 10.95 

 -ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู 411 1.65 

 -ปาผลัดใบสมบูรณ 2,314 9.30 

3.พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 2,474 9.92 

 -ตัวเมืองและยานการคา 113 0.45 

 -หมูบาน 1,975 7.93 

 -สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ 115 0.46 

 -ถนน 153 0.61 

 -โรงงานอุตสาหกรรม 40 0.16 

 -สุสาน,ปาชา 52 0.21 

 -สถานีบริการนํ้ามัน 26 0.10 

4.พื้นท่ีแหลงนํ้า 230 0.92 

 -แมนํ้าลําคลอง 99 0.40 

 -ทะเลสาบ บึง 30 0.12 

 -อางเก็บนํ้า 55 0.22 

 -บอนํ้าในไรนา 46 0.18 

5.พื้นท่ีอื่นๆ 1,581 6.35 

 -ทุงหญา 177 0.71 

 -ไมละเมาะ 1,372 5.51 

 -บอลูกรัง 32 0.13 

รวม 24,897 100.00 
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บทท่ี 4 

การประเมินคณุภาพท่ีดิน 

การประเมินคุณภาพท่ีดิน เ ป็นการพิจารณาศักยภาพของหน่วยทรัพยากรดินต่อการใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ ในระดับการจัดการท่ีแตกต่างกัน  โดยพิจารณาจากสมบัติของดินด้าน
กายภาพและเคมี สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
รวมท้ังความยากง่ายในการใช้ประโยชน์ท่ีดินในการปลูกพืช หรือประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

4.1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 หมายถึง ชนิดหรือระบบท่ีดินด้านการเกษตร สภาพการผลิต ลักษณะการด าเนินงาน การใช้
แรงงาน เทคโนโลยีและการจัดการ จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท่ีด าเนินการโดยส่วน
วิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดินท่ี 1 รวมท้ังนโยบายพัฒนาการเกษตรของรัฐ สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
และความต้องการของท้องถ่ินในพื้นท่ีต าบลคลองเ รือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  สามารถ
ก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสมได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  

ประเภท ชนิดพืช พันธุ์ ผลผลิตเฉลี่ย
(กิโลกรัมต่อไร)่ 

การใช้ประโยชน์ทีด่ินหลัก ข้าว 

  - นาปี 

 - นาปรัง 

มันส าปะหลัง 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

 

(สุพรรณบุรี1,พิษณุโลก2, 

ปทุมธานี80,รังสิต80) 

- 

พันธ์ุลูกผสม 

 

650 

650 

3,000 

700 

การใช้ประโยชน์ทีด่ินทางเลอืก กล้วย 

ยูคาลิปตัส 

มะม่วง 

พืชผัก 

ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ 

กล้วยน้ าว้า,กล้วยหอม 

- 

เขยีวเสวย,น้ าดอกไม ้

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจงัหวัดสระบุรี 
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4.2  คุณภาพท่ีดินท่ีน ามาประเมิน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3  การจ าแนกช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน 

 หลักการของ FAO Framework ได้จ าแนกอันดับความเหมาะสมของท่ีดินเป็น 2 อันดับ 
(Order) คือ 

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

และจาก 2 อันดับท่ีได้แบ่งย่อยออกเป็น 4 ชั้น (Class) ดังนี้ 

 S1 : ชั้นท่ีมีความเหมาะสมสูง (Highly Suitable) 

 S2 : ชั้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suitable) 

S3 : ชั้นท่ีมีความเหมาะสมเล็กน้อย (Marginally Suitable) 

N : ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสม (Not Suitable) 

 การจ าแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดินในพื้นท่ีต าบลเป็นการประเมินความสามารถของ
ดินหรือประเมินศักยภาพของดินต่อการปลูกพืชหรือประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีได้กล่าวไว้
แล้วโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพท่ีดินจากกลุ่มชุดดินท่ีได้ท าการส ารวจไว้ในข้ัน
ละเอียด (ส่วนส ารวจจ าแนกดินท่ี 1, 2551) กับความต้องการปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตของพืชหรือประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละชนิด เพื่อจ าแนกชั้นความเหมาะสม
ของชุดดินต่างๆ ต่อประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
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 ท้ังนี้ได้ท าการจ าแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดินดังกล่าวออกเป็น 4 ชั้น โดยใช้ปัจจัยหรือ
ข้อขีดข้ันต่างๆ พิจารณาผลของการจ าแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดินในพื้นท่ีต าบลได้ดังตารางท่ี 
4-2 และการจ าแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดินดังกล่าว สามารถสรุปชุดดินและเนื้อท่ีของแต่ละ
ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีชั้นความเหมาะสมสูง ความเหมาะสมปานกลาง และความ
เหมาะสมเล็กน้อย ดังตารางท่ี 4-3, 4-4  และ 4-5 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4-2 ช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน ต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

หน่วย 
แผนที่ดิน 

 

ข้า
ว 

ข้า
วโ
พด

เล
ี้ยง
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            

16 S3m N N N S3m N N N S1 12,248 49.19 
33 N S2m S1 S1 S3m S2m S1 S1 S1 335 1.35 

33B N S2m S1 S1 S3m S2m S1 S2e S1 2,416 9.70 
48B N S3r S3r S3r S3mr N S3r S2snre S2r 38 0.15 
48C N S3r S3r S3r S3mr N S3r S2snre S2r 437 1.76 
48D N S3re S3re S3re S3mre N S3re S3e S2re 120 0.48 

52B N S3r S3r S3r S3mr N S3r S2re S1 2,614 10.50 
56B N S2msnr S2snr S2snr S3m S3r S2snr S2sne S1 1,379 5.54 
62 N N N N N N N N N 2,606 10.47 
U - - - - - - - - - 2,474 9.94 

W - - - - - - - - - 230 0.92 

รวม 24,897 100.00 

ค าอธิบาย 

S1 = ชั้นท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินสูง 

S2 = ชั้นท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินปานกลาง 

S3 = ชั้นท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินเล็กน้อย 

N = ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสมของท่ีดิน 
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m = ข้อจ ากัดของท่ีดินเนื่องจากความชุ่มชื้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 

s = ข้อจ ากัดของท่ีดินเนื่องจากความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช  

n = ข้อจ ากัดของท่ีดินเนื่องจากความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร 

r = ข้อจ ากัดของท่ีดินเนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการหย่ังลึกของราก 

e = ข้อจ ากัดของดินเนื่องจากความเสียหายจากการกัดกร่อน 

ตารางท่ี 4-3  ช้ันความเหมาะสมสูง (S1) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

  ต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
หน่วยท่ีดิน 

เขตน้ าฝน เขตชลประทาน  

1. ข้าว - - 
2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ - - 
3. ข้าวฟ่าง 33,33B - 
4. มันส าปะหลัง 33,33B - 
5. อ้อยโรงงาน - - 
6. มะม่วง - - 
7. พริก 33,33B - 
8. มะเขือเทศ 33 - 
9. ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ 16,33,33B,52B,56B - 
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ตารางท่ี 4-4  ช้ันความเหมาะสมปานกลาง (S2) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

  ต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
หน่วยท่ีดิน 

เขตน้ าฝน เขตชลประทาน  

1. ข้าว - - 
2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 33,33B,56B - 
3. ข้าวฟ่าง 56B - 
4. มันส าปะหลัง 56B - 
5. อ้อยโรงงาน - - 
6. มะม่วง 33,33B - 
7. พริก 56B - 
8. มะเขือเทศ 33B,48B,48C,52B, 56B - 
9. ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ 48B,48C,48D - 

 

ตารางท่ี  4-5   ช้ันความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
  ต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
หน่วยท่ีดิน 

เขตน้ าฝน เขตชลประทาน  
1. ข้าว 16 - 
2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 48B,48C,48D ,52B - 
3. ข้าวฟ่าง 48B,48C,48D ,52B - 
4. มันส าปะหลัง 48B,48C,48D ,52B - 
5. อ้อยโรงงาน 16,33 ,33B, 48B,48C,48D ,52B,56B - 
6. มะม่วง 56B - 
7. พริก 48B,48C,48D ,52B - 
8. มะเขือเทศ 48D - 
9. ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ - - 
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บทท่ี 5 

ศักยภาพของพ้ืนท่ีปญัหา – ความต้องการและทัศนคติของเกษตรกร 

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

5.1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และการพัฒนาท่ีดิน  

 จากการส ารวจเกษตรกรตัวอย่างเ ก่ียวกับทัศนคติด้านการใช้และการพัฒนาท่ีดิน   พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน      สภาพดินท่ีใช้ท า
การเกษตรในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและดินมีกรวดหินปะปน    หากสภาพดินเ ส่ือม
โทรมเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการ ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก  ใ ส่ปุ๋ยชีวภาพ 
และใส่วัสดุคลุมดิน ในด้านแหล่งน้ าท่ีใช้ในการท าการเกษตรเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้น้ า
บาดาล  บ่อ  สระ เหมืองหรือฝายเป็นหลัก   เก่ียวกับปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ า   พบว่าเกษตรกร
ตัวอย่างร้อยละ  60.00  ประสบปัญหาโดยประสบปัญหาทุกปีและ 1-2 ปีต่อคร้ัง      ส่วนปัญหาน้ า
ท่วมในพื้นท่ีการเกษตรพบว่าเกษตรกรร้อยละ  55.56 ประสบปัญหา  โดยประสบปัญหา  1-2  ปีต่อ
คร้ัง     ในด้านความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงชนิดพืชท่ีปลูกอยู่เ ดิมเป็นพืชอุตสาหกรรมเช่น  อ้อย
โรงงาน  มันส าปะหลัง  ยางพารา  ยูคาลิปตัส  ไม้ผลหรือสบู่ด า    เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  55.56 
ไม่ต้องการเปล่ียนแปลงโดยให้เหตุผลว่าพืชเดิมท่ีปลูกไม่ต้องใช้เงินทุนมาก ปลูกดูแลรักษาง่าย และ
ปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน  ในด้านความสนใจต่อพืชชนิดใหม่หรือพันธุ์ใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่
เกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ 55.56  ไม่สนใจแต่มีความสนใจในการท าเกษตรอินทรีย์แบบไม่ใช้
สารเคมี ปัจจุบันการท าเกษตรอินทรีย์ในต าบลเร่ิมแพร่หลายมากข้ึน    นอกจากนี้ เกษตรกรตัวอย่าง
ท้ังหมดมีความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียง   เ ก่ียวกับการรวมกลุ่มกันผลิตหรือขาย
ผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  77.78  มีการรวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตซ่ึง
ท าให้มีอ านาจในการต่อรองราคาสินค้า   ส าหรับแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มี
เกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ 77.78  ทราบแนวทางในการเพิ่มผลผลิตโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ  



5-2 
 

เขตการใช้ท่ีดินต าบลคลองเรือ  อ าเภอวิหารแดง    จังหวัดสระบุรี 

ใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุต่างๆเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน   เ ข้ารับการฝึกอบรม และ
ปลูกพืชหมุนเวียน ในด้านการเล้ียงสัตว์เพื่อการค้าเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 55.56  ของเกษตรกร
ตัวอย่างท้ังหมดไม่เล้ียงสัตว์เพื่อการค้า   โดยสัตว์ท่ีเล้ียงได้แก่  ปลาและสัตว์ปีก 

 ในด้านการได้รับบริการจากกรมพัฒนาท่ีดิน   พบว่าเกษตรกรตัวอย่าง  ร้อยละ 66.67 เคย
ได้รับบริการจากกรมพัฒนาท่ีดินโดยประเภทบริการท่ีได้รับได้แก่   สารเ ร่ง (พด.ต่างๆ)   หญ้าแฝก   
ปุ๋ยหมัก   ค าแนะน าวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน  และเข้ารับการฝึกอบรม     เกษตรกรตัวอย่าง  ร้อยละ 
77.78 ต้องการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่งน้ าโดยเฉพาะขุดลอกแหล่งน้ า  ในด้านความยินดีท่ี
จะปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นท่ีการเกษตรบางส่วนเกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ  
55.56 ยินดีท่ีจะท าตาม     เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  55.56  เคยรับทราบเ ก่ียวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุง
บ ารุงดินของกรมพัฒนาท่ีดินและร้อยละ  60.00  เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์โดยได้รับจากเ จ้าหน้าท่ี
กรมพัฒนาท่ีดินและค าแนะน าจากหมอดินอาสา     ส าหรับผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีใช้ในการ
ปรับปรุงบ ารุงดินท่ีเกษตรกรตัวอย่างต้องการมากท่ีสุดได้แก่   สารเร่งพด.1  ใช้ท าปุ๋ยหมัก  สารเร่งพด.2  
ใช้ผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ   เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  และหญ้าแฝก      ดังตารางท่ี 5-1 

ตารางที่ 5-1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพฒันาที่ดิน ต.คลองเรอื อ.วิหารแดง จังหวดั สระบุร ี

รายการ ร้อยละ 

 พืชหลักท่ีเกษตรกรปลูก 
  ข้าว 33.33 

                                             เขตชลประทาน 100.00 

                                            นอกเขตชลประทาน  66.67 

 ไม้ผล 33.33 

 สภาพดินท่ีเกษตรกรปลูกพืชหลัก 
           ดินไม่มีปัญหา 
  ดินร่วนปนทราย 44.44 

 ดินร่วน  11.11 

 ดินเหนยีว 11.11 

           ดินมีปัญหา 
  ดินมีกรวดหินปะปน 44.44 
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ตารางท่ี 5-1 ( ต่อ ) 
 รายการ ร้อยละ 

 วิธีแก้ไขดินเส่ือมโทรมของเกษตรกร 
           ใส่วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน  
  ใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก 77.78 

 ใส่ปุ๋ยชีวภาพ  33.33 

 ใส่สารปรับปรุงดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท์ 22.22 

 ใช้พืชปุ๋ยสด เช่น โสน ถ่ัวต่างๆ 22.22 

 ใช้วิธีทางพืช 
  ปลูกพืชหมุนเวียน 11.11 

 วิธีการอ่ืนๆ  
  ใช้วัสดุคลุมดิน 33.33 

 ไถพรวนหลายคร้ัง  22.22 

 แหล่งน้ าท่ีเกษตรกรใช้ในการท าการเกษตร  
           แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  น้ าฝน 22.22 

 ห้วย คลอง  22.22 

 หนอง บึง 11.11 

           แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
  บ่อบาดาล บ่อ สระ   เหมือง/ฝาย/ฝายน้ าล้น 77.78 

 พื้นท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ าท่ีท าให้พืชท่ีปลูก
เสียหาย 

 ไม่ม ี 44.44 

 มี 33.33 

 ช่วงระยะเวลาท่ีเกิดปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ า 
                                             ทุกปี 100.00 

 พื้นท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาน้ าท่วมท่ีท าให้พืชท่ีปลูกเสียหาย 
  มี 55.56 

ไม่ม ี 44.44 
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ตารางท่ี 5-1 ( ต่อ ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ช่วงระยะเวลาการเกิดปัญหาน้ าท่วมพื้นท่ีท าการเกษตร  
                                              1-2 ปีต่อคร้ัง  60.00 

                                             ทุกปี 20.00 

                                             6-9 ปีต่อคร้ัง  20.00 

 เกษตรกรต้องการเปล่ียนจากพืชท่ีปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม  
 ไม่ต้องการ 55.56 

 ต้องการ 44.44 

 พืชท่ีเกษตรกรต้องการปลูกทดแทนพืชเดิม  
                                             อ้อยโรงงาน 100.00 

 เกษตรกรต้องการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูกเป็นพืชชนิดใหม่ เพราะพืชชนิดใหม ่
  ปลูกและดูแลรักษาง่าย 50.00 

 ราคาผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ 25.00 

 ลงทุนน้อย/ต้นทุนต่ า 25.00 

 เป็นพืชท่ีให้ผลผลิตนานหลายปี 25.00 

 เหมาะสมกับสภาพดิน/พื้นท่ี 25.00 

 เกษตรกรไม่ต้องการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูกเพราะพืชเดิม 
  ไม่ต้องใช้เงินทุนมาก 80.00 

 ปลูกและดูแลรักษาง่าย 80.00 

 ปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน  80.00 

 ใช้แรงงานน้อย 60.00 

 มีตลาดรองรับ/เป็นท่ีต้องการของตลาด 60.00 

 ท่ีดินไม่สามารถปลูกพืชอ่ืนได้ 60.00 

 ราคาผลผลิตดี 40.00 

 ความสนใจของเกษตรกร เมื่อมีผู้มาแนะน าส่งเสริมพืชชนิดใหม่หรือพันธ์ุใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่  
 ไม่สนใจ 55.56 

 สนใจ 33.33 

 ไม่แน่ใจ 11.11 
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ตารางท่ี 5-1 ( ต่อ ) 
 รายการ ร้อยละ 

 แนวทางของเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตพืช 
 ทราบ 77.78 

ไม่ทราบ 22.22 

                                             ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และวัสดุต่างๆ เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  71.43 

                                             เข้ารับการฝึกอบรม/หาความรู้เพิ่ม 57.14 

                                             ปลูกพืชหมุนเวียน 28.57 

                                              เพิม่พื้นท่ีเพาะปลูก 28.57 

                                              ลงทุนสร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เช่น ขุดสระ ขุดบ่อ 14.29 

 ความสนใจของเกษตรกรในการท าการเกษตรอินทรีย์ 
 สนใจ 100.00 

 ชนิดของเกษตรอินทรีย์ท่ีเกษตรกรสนใจ 
                                            ไม่ใช้สารเคมี 66.67 

                                           ใช้สารเคมีระดับปลอดภัย 33.33 

 การท าการเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน/ต าบล 
  มี 88.89 

ไม่ม ี 11.11 

 ความสนใจของเกษตรกรท่ีจะท าการเกษตรแบบพอเพียง 
  สนใจ 88.89 

ไม่สนใจ 11.11 

 การรวมกลุ่มกันผลิตหรือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้าน  
  มี 77.78 

ไม่ม ี 22.22 

 เกษตรกรมีการเล้ียงสัตว์ไ ว้เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้ 
   เล้ียง 55.56 

 ไมเ่ล้ียง 44.44 
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ตารางท่ี 5-1 ( ต่อ ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ชนิดของสัตว์ท่ีเล้ียง 
                                             ปลา 60.00 

                                            สัตว์ปีก 40.00 

 บริการจากกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรในหมู่บ้าน/ต าบล เคยได้รับ 
 มี 66.67 

ไม่ม ี 33.33 

 ชนิดของบริการท่ีได้รับจากกรมพัฒนาท่ีดิน  
  ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ) 50.00 

 หญ้าแฝก 50.00 

 ปุ๋ยหมัก 33.33 

 ค าแนะน าวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน  33.33 

 เข้ารับการฝึกอบรม/ดูงาน 33.33 

 ค าแนะน า/ความช่วยเหลือจากหมอดินอาสา  16.67 

 การพัฒนาแหล่งน้ าในหมู่บ้าน เกษตรกรคิดว่ากรมพัฒนาท่ีดินควรสนับสนุน/ช่วยเหลือ 
 สนับสนุน/ช่วยเหลือ 77.78 

ไม่ต้องการความช่วยเหลือ 22.22 

 ประเภทแหล่งน้ าท่ีเกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาท่ีดินช่วยเหลือ ได้แก่ 
                                              ขุดลอกแหล่งน้ า  71.43 

                                             บ่อ สระในไร่นา 28.57 

                                             วางท่อ/คลอง/ระบบส่งน้ า 14.29 
 ความเต็มใจของเกษตรกรท่ีจะปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันรักษาหน้าดินและอนุรักษ์น้ าในพื้นท่ี

เพาะปลูก 
  ยินดี 55.56 

 ไม่ยนิดี 33.33 

 ไม่แน่ใจ 11.11 
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ตารางท่ี 5-1 ( ต่อ ) 
 รายการ ร้อยละ 

 เหตุผลท่ีเกษตรกรไม่ยินดีปลูกหญ้าแฝก 
                                             ไม่มีพื้นท่ีพอท่ีจะปลูก 100.00 

                                             เสียพื้นท่ีท าการเกษตร/ท าให้พื้นท่ีรก 66.67 

                                            ไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดิน 33.33 

 เกษตรกรเคยรับทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน  ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  เคย 55.56 

 ไมเ่คย 33.33 

                                            เกษตรกรท่ีทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินไม่เคยทดลองใช้  60.00 

                                            เกษตรกรท่ีทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินเคยทดลองใช้  20.00 

 บุคคล/ส่ือท่ีแนะน าให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน  
  เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน  100.00 

 หมอดินหมู่บ้าน/ต าบล 100.00 

 ชนิดผลิตภัณฑ์บ ารุงดินของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรต้องการใช้  
  สารเร่ง พด.1 ใช้ท าปุ๋ยหมัก 44.44 

 เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 11.11 

 หญ้าแฝก 11.11 

 สารเร่ง พด.2 ใช้ท าปุ๋ยอินทรีย์น้ า 11.11 

ท่ีมา : จากการส ารวจ , 2555 
 5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร  

 5.2.1 ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการครองชีพ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง พบว่าเกษตรกรในต าบลประสบปัญหาท่ีส าคัญ
สองประการได้แก่  ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและด้านการครองชีพ   ซ่ึงปัญหาใน
การประกอบอาชีพมีเกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ 66.67 ประสบปัญหาโดยปัญหาท่ีส าคัญท่ีเกษตรกร
ตัวอย่างประสบเป็นอันดับหนึ่งได้แก่  ขาดแคลนเงินทุน ขาดแคลนแหล่งน้ ามีสัดส่วนกันคิดเป็น
ร้อยละ 50.00  ของจ านวนเกษตรกรตัวอย่างท้ังหมด  รองลงมาได้แก่    ขาดแคลนพันธุ์ คุณภาพดี
ราคาผลผลิตตกต่ า และศัตรูพืชรบกวนคิดเป็นร้อยละ   33.33  16.67   และ 16.67  ตามล าดับ   ท่ี
เหลือเป็นปัญหาอ่ืนๆ  ท่ีแตกต่างกันไป     ดังกราฟท่ี 5-1 
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กราฟท่ี 5-1 ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร  

  ส่วนปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ เกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ  44.44  ประสบ
ปัญหา   โดยปัญหาท่ีส าคัญท่ีเกษตรกรตัวอย่างประสบเป็นอันดับหนึ่งได้แก่    ขาดแคลนน้ ากินน้ า
ใช้คิดเป็นร้อยละ  75.00  ของเกษตรกรตัวอย่างท่ีประสบปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ  
รองลงมาได้แก่   มีหนี้สิน ประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ และรายได้น้อยกว่ารายจ่ายคิดเป็นร้อยละ  
75.00  25.00   และ 25.00   ตามล าดับ  ท่ีเหลือเป็นปัญหาอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกันไป  ดังกราฟท่ี 5-2 

 

กราฟท่ี 5-2 ปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ  
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 5.2.2 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากทางราชการ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง   พบว่ามีเกษตรกรตัวอย่าง  ร้อยละ 66.67
ต้องการความช่วยเหลือจากทางราชการ   ซ่ึงความต้องการความช่วยเหลือท่ีเกษตรกรตัวอย่าง
ต้องการเป็นอันดับหนึ่งได้แก่  ให้ลดค่าครองชีพ เช่นลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าน้ ามันคิดเป็นร้อยละ 
100.00  ของเกษตรกรตัวอย่างท่ีต้องการความช่วยเหลือ  รองลงมาได้แก่   จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง    ส่ง เสริมแนะน าเ ก่ียวกับการปรับปรุงบ ารุงดิน และส่งเสริมแนะน า
เก่ียวกับการอนุรักษ์ดินน้ ามีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ  66.67  ตามล าดับ ท่ีเหลือเป็นความ
ต้องการท่ีแตกต่างกันไป     ดังตารางท่ี 5-3 

 

กราฟท่ี 5-3   ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากราชการ  

5.3 ศักยภาพของพื้นที่ 

 ศักยภาพของพื้นท่ี  ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพในพื้นท่ีของต าบลท่ีเ ป็นจุดแข็งและ
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องค์การบริหารส่วนต าบล   แผนงานและโครงการต่างๆ เป็นต้น   ได้ผลการศึกษาดังนี้ 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

จุดแข็ง 

 สภาพพื้นท่ีอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าป่าสัก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีลุ่มน้ าขนาดใหญ่ เหมาะสม
แก่การเกษตรกรรม 

 พื้นท่ีบางส่วนของต าบลมีทรัพยากรป่าไม้รวมถึงป่าชุมชน อันจะส่งผลดีต่อส่ิงแวดล้อม และ
ระบบนิเวศน์โดยรวมของพื้นท่ี 

จุดอ่อน 

 ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายแป้งลึกมาก ดินเป็นกรดจัดมาก ส่งผลกระทบต่อการปลูก
พืช ในการท าการเกษตรต้องใช้เงินลงทุนสูงในการจัดการดิน ได้แก่ การยกระดับ pH ดิน การ
ปรับปรุงบ ารุงดิน ท้ังด้านความอุดมสมบูรณ์ดินและด้านกายภาพของดิน  เกษตรอาจมีความเ ส่ียงใน
การลงทุน 

 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  

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 
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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  

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 
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ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง 

 ตามข้อมูลเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ประชากรในต าบลครองเ รือ  มีรายได้เฉล่ียไม่ต่ า
กว่า 48,373.47 บาทต่อปีต่อคนร้อยละ 99.9  ของประชากรท้ังหมด 

 มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรต าบลคลองเรือ ได้แก่  กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้า  กลุ่มท าปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว  ล     เกษตรกรท่ีส ารวจส่วนใหญ่จึงไม่ต้องการเปล่ียนชนิดพืชเ ดิม
เป็นพืชอุตสาหกรรมเพราะเห็นว่า พืชเดิมท่ีปลูกไม่ต้องใช้เงินทุนมาก ปลูกและดูแลรักษาง่าย และ
ปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน  เป็นต้น 

 เกษตรกรท่ีส ารวจส่วนใหญ่สนใจรับเทคโนโลยีใหม่และทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
ได้แก่  ใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  เ ข้ารับการฝึกอบรมและหา
ความรู้เพิ่ม  ตามล าดับ 

จุดอ่อน 

 ขาดอ านาจต่อรองในการจ าหน่ายผลผลิตเพราะการรวมกลุ่มอาชีพยังมีน้อยและบางก ลุ่มยังไม่
เข้มแข็ง  ท าให้ถูกผู้รับซ้ือเอาเปรียบ  โดยกดราคาผลผลิตให้ต่ า 

 เกษตรกรขาดความรู้ในด้านการจัดการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ท าให้เกิดหนี้สินนอกระบบ
และในระบบ 

 การเร่งจ าหน่ายผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวทันที  ท าให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตต่ า 

โอกาส 

 นโยบายรัฐบาลเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเกษตรกรท่ี
ส ารวจเกือบท้ังหมดให้ความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียงและสนใจท่ีจะท าเกษตรอินทรีย์   
ต้องการท าแบบไม่ใช้สารเคมี  

 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 

 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE) ในปี 2558 เป็นโอกาสในการขยายตลาดการ
ส่งออกสินค้าเกษตรโดยไม่มีก าแพงภาษี ตลอดจนโอกาสในการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าเกษตรระหว่างประเทศสมาชิก 
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อุปสรรค 

 ราคาผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะข้าว  ข้ึนอยู่กับตลาดโลกและตลาดภูมิภาค  การแก้ไขปัญหาราคา
ผลผลิตตกต่ าจึงท าได้ล าบาก 

 ขาดแคลนเงินทุน ขาดแหล่งน้ า ขาดพันธุ์คุณภาพดี และศัตรูพืชรบกวน  ท าให้ผลผลิตต่ า 

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

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

ด้านสังคม 

จุดแข็ง 

 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล โดยมีโครงการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
แก่ผู้ยากไร้  เพื่อการยังชีพ 

 มีการส่งเสริมด้านกีฬา เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างในการออกก าลังกาย  ท าให้มีร่างกาย
แข็งแรงและเพื่อต้านยาเสพติด 

 ส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน  โดยจัดงานประเพณีต่างๆ  เพื่อ สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน  รวมท้ังท านุบ ารุงศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้ด ารงไว้  ซ่ึงศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 

 มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 2 และ 3 ต้ังอยู่ในต าบลท้ังส้ิน 10  โรง จ าแนกได้ดังนี้  โรงงาน
อุตสาหกรรม 1 แห่ง โรงสีข้าว  1 แห่ง โรงค่ัวและบรรจุกาแฟ 1 แห่ง โรงผลิตน้ าแข็งก้อนเล็ก  1 แห่ง 
โรงท าเคร่ืองเรือนจากไม้ 1 แห่ง โรงผลิตภัณฑ์เคร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ  2 แห่ง ซ่ึงสามารถรองรับแรงงาน
ได้จ านวนหนึ่ง 

 

 

 

 



5-14 
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จุดอ่อน 

 ประชากรรวมท้ังเกษตรกรมีหนี้สิน  รายได้น้อยกว่ารายจ่าย   เพราะขาดวินัยในการใช้จ่าย  ท าให้มี
หนี้สินท้ังในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 

 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 
 



สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน  

บทที่ 6 

เขตการใชที่ดิน 

6.1 การกําหนดเขตการใชท่ีดิน 

 ผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ อันไดแก ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา 

ทรัพยากรปาไม สภาพการใชที่ดิน สภาพพ้ืนที่ ลักษณะภูมิอากาศ ตลอดจนความเหมาะสมของที่ดิน 

ดานกายภาพ สภาพทางเศรษฐกิจสังคม ประกอบกับมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมา

พิจารณารวมกับนโยบาย ยุทธศาสตรของจังหวัดและกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร 

สามารถนํามาสังเคราะหกําหนดเปนเขตการใชที่ดิน ตําบล คลองเรือ  อําเภอ วิหารแดง  จังหวัด

สระบุรี  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหเกิดการใชที่ดินอยางเหมาะสมและย่ังยืน ไดดังนี้ 

 1. เขตพ้ืนท่ีปาไม 

    มีเนื้อที่ 2,903 ไรหรือรอยละ 11.66 ของพ้ืนที่ตําบล ประเภทปาไมประกอบดวย

ปาสมบูรณ ปาเส่ือมโทรม และปาละเมาะ ซ่ึงเปนเขตปาไมตามกฎหมาย สามารถแบงยอย ไดแก 

เขตพ้ืนที่ปาเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

           เขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ 
   มีเนื้อที่ 2,903 ไรหรือรอยละ 11.66 ของพ้ืนที่ตําบล ซ่ึงประกอบดวย เขตปาสงวน

แหงชาติที่เปนเขตเศรษฐกิจ (โซน E) เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี สามารถแบงออกเปน 3 

เขตยอย ดังนี้ 

       1.1    เขตพื้นที่บํารุงรักษาสภาพปา  (หนวยแผนที่ 121) 
     มีเนื้อที่  2,282 ไรหรือรอยละ 9.16  ของพ้ืนที่ตําบล  เปนพ้ืนที่ปาไมถาวร ที่มี

สภาพเปนปาไมสมบูรณ พ้ืนที่เขตนี้กําหนดไวใหเปนพ้ืนที่ที่ควรรักษาสภาพปาธรรมชาติไว และ

ขณะเดียวกันก็สามารถนําทรัพยากรมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจได หากจําเปนและไดรับการ

ยินยอมของประชากรสวนใหญในพ้ืนที่ลุมน้ํา 

   ขอเสนอแนะ 

   ปองกันและรักษาปาธรรมชาติที่มีอยูอยางจริงจังและตอเนื่อง การขอใชพ้ืนที่เพ่ือ

กิจการใดๆ ใหดําเนินตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวของ โดยมีการศึกษา

ผลกระทบที่มีตอสภาพแวดลอมและปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรปาไม 
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          1.2    เขตพื้นที่ฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนที่ 122) 

    มีเนื้อที่ 205 ไรหรือรอยละ 0.82 ของพ้ืนที่ตําบล เปนพ้ืนที่ปาไมถาวร ซ่ึงมีสภาพ

เปนปาไมเส่ือมโทรม แตสามารถฟนฟูสภาพปาไมสมบูรณไดเองตามธรรมชาติ 

   ขอเสนอแนะ 

   ปองกันและรักษาปาธรรมชาติที่มีอยูอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยควบคุมดูแล

รักษาพ้ืนที่ปาไมไมใหถูกทําลาย เพ่ือใหสภาพปาฟนคืนสูธรรมชาติไดอยางรวดเร็ว การขอใชพ้ืนที่

เพ่ือกิจการใดๆ ใหดําเนินตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวของ โดยมีการศึกษา

ผลกระทบที่มีตอสภาพแวดลอมและปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรปาไม 

                    1.3    เขตพื้นที่ฟนฟูทรัพยากร  (หนวยแผนที่ 123) 

    มีเนื้อที่ 416 ไรหรือรอยละ 1.38 ของพ้ืนที่ตําบล เปนพ้ืนที่ปาไมถาวร ที่ถูกบุกรุก

เพ่ือทําการเกษตรทั้งที่ดินไมเหมาะสม 

   ขอเสนอแนะ  หนวยงานราชการที่เกี่ยวของควรดําเนินการปลูกปาที่มีคาทาง

เศรษฐกิจ และสงเสริมใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม และในพ้ืนที่สูงชัน

ตองมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํารวมดวย คือ ตองมีการปลูกแฝก เพ่ือปองกันการชะลางพังทลาย

ของดิน ทําบอดักตะกอน คูรับน้ํารอบเขา 

 2. เขตพ้ืนท่ีการเกษตร 

   มีเนื้อที่ 18,270 ไรหรือรอยละ 73.38 ของพ้ืนที่ตําบล เปนพ้ืนที่ทําการเกษตร นอก

เขตปาสงวนแหงชาติหรือพ้ืนที่ที่ไดดําเนินการปฏิรูปที่ดินแลว กําหนดขึ้นเพ่ือเปนเขตพัฒนาการผลิต

ทางการเกษตรเปนหลัก สามารถแบงเปนเขตตางๆ ไดดังนี้ 

 เขตพื้นที่เกษตรกาวหนา  

   มีเนื้อที่ 18,008 ไรหรือรอยละ 72.33 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    เขตพื้นที่ทํานาที่มีศักยภาพ  (หนวยแผนที่ 221)  

   มีเนื้อที่ 12,024 ไรหรือรอยละ 48.29 ของพ้ืนที่ตําบล สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบลุม 

และดินมีความเหมาะสมสูง ในการทํานาปลูกขาวโดยอาศัยน้ําฝน 

   ขอเสนอแนะ  ควรพัฒนาทําการผลิตเพ่ือการคา โดยเพ่ิมศักยภาพการผลิตดวย

การใชพันธุขาวที่ดีจากแหลงผลิตที่เช่ือถือได ประกอบกับการใชปุยคอก ปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ

ควบคูกับการใชปุยเคมี ซ่ึงจะเห็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุย สามารถชวยลดตนทุนการผลิต

โดยรวมได นอกจากนี้เกษตรกรควรมีแหลงน้ําเชน สระน้ําในไรนาเพ่ือเก็บกักน้ําสําหรับพืชที่ปลูก

เพ่ือลดความเสียหายจาการที่ฝนทิ้งชวงและควรมีการขุดทางระบายน้ํา ทําทางลอดตามถนนที่ตัด

ขวางทางน้ํา  เพ่ือระบายน้ําในพ้ืนที่เพ่ือไมใหเกิดน้ําแชขังเปนเวลานาน 

  2.2    เขตพื้นที่ปลูกพืชไรที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 222) 

  มีเนื้อที่ 764 ไรหรือรอยละ 3.07 ของพ้ืนที่ตําบล สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึง

ลูกคลื่นลอนลาด 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 

  2.3    เขตพื้นที่ปลูกไมยืนตนที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 223)  

   มีเนื้อที่ 3,771 ไรหรือรอยละ 15.15 ของพ้ืนที่ตําบล เปนพ้ืนที่คอนขางราบเรียบ

ถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินมีความเหมาะสมสูง สําหรับปลูกไมยืนตนโดยอาศัยน้ําฝน 

    ขอเสนอแนะ  เขตปลูกไมยืนตนนี้ สวนใหญเกษตรกรไมไดปลูกเพ่ือมุงเนน

ผลประโยชนมากนัก เนื่องจากอาจปลูกเพ่ือเปนแนวกันลม (Wind Break) หรือเปนไมใชสอยใน

ครัวเรือน สวนนอยที่ผลิตเพ่ือการคา ไดแก ยูคา ดังนั้นจึงควรมีเขตกรรม เพ่ือปองกันการเปนแหลง

สะสมของโรคแมลง และควรมีการจัดการดินและปุยใหเหมาะสมกับพืชแตละชนิด 
 
 
 



 

เขตการใชท่ีดินตําบลคลองเรือ  อําเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุร ี

6-4 

  2.4    เขตพื้นที่ปลูกไมผลที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 224) 

   มีเนื้อที่ 1,394 ไรหรือรอยละ 5.60 ของพ้ืนที่ตําบล  เปนพ้ืนที่คอนขางราบเรียบ มี

ความเหมาะสมของดินและภูมิอากาศในการปลูกไมผล 

  ขอเสนอแนะ  ผลผลิตทางการเกษตรพวกไมผล เสียหายงายไมสามารถเก็บไวได

นาน จําเปนตองรีบจําหนาย ดังนั้นในการผลิตเกษตรกรจําเปนตองคํานึงถึงเร่ืองการตลาดและความ

ตองการของผูบริโภค เขตการผลิตนี้ควรอยูใกลกับชุมชนหรือที่โรงงานแปรรูป นอกจากนี้เกษตรกร

ควรผลิตพืชแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชหลายชนิด เพ่ือลดความเสียหายในเร่ืองของราคาและความ

แปรปรวนของภูมิอากาศ 

  2.5    เขตพื้นที่ปลูกพืชผักที่มีศักยภาพ  (หนวยแผนที่ 225) 

   มีเนื้อที่ 55 ไรหรือรอยละ 0.22  ของพ้ืนที่ตําบล  เปนพ้ืนที่คอนขางราบเรียบ มี

ความเหมาะสมของดินและภูมิอากาศในการปลูกพืชผัก 

  ขอเสนอแนะ  ผลผลิตทางการเกษตรพวกพืชผัก เสียหายงายไมสามารถเก็บไวได

นาน จําเปนตองรีบจําหนาย ดังนั้นในการผลิตเกษตรกรจําเปนตองคํานึงถึงเร่ืองการตลาดและความ

ตองการของผูบริโภค เขตการผลิตนี้ควรอยูใกลกับชุมชนหรือที่โรงงานแปรรูป นอกจากนี้เกษตรกร

ควรผลิตพืชแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชหลายชนิด เพ่ือลดความเสียหายในเร่ืองของราคาและความ

แปรปรวนของภูมิอากาศ 

 เขตเรงรัดพัฒนาการเกษตร  

   มีเนื้อที่ 262 ไรหรือรอยละ 1.05 ของพ้ืนที่ตําบล เปนเขตพ้ืนที่ที่มีความอุดม

สมบูรณของดินตํ่าและมีขอจํากัดสําหรับการทําการเกษตร 

  2.6  เขตพื้นที่ปลูกพืชไร (หนวยแผนที่ 232)  

   มีเนื้อที่ 93 ไรหรือรอยละ 0.37 ของพ้ืนที่ตําบล เปนเขตพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด ไม

มีระบบชลประทาน ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

    ขอเสนอแนะ  เนื่องจากเปนพ้ืนที่ที่อยูนอกเขตชลประทานทําใหขาดน้ําในฤดูแลง

อีกทั้งยังมีขอจํากัดรุนแรง เปนดินต้ืนถึงช้ันหินพ้ืนเกิดการชะลางพังทลายและสูญเสียหนาดิน

คอนขางมาก การปลูกพืชไรควรเลือกบริเวณที่มีหนาดินหนา จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนและ

ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอกหรือไถกลบพืชปุยสด เชน ถั่วพราและปอเทือง เปนตน 

นอกจากนั้นควรปลูกพืชตามแนวระดับรวมกับการปลูกหญาแฝก เพ่ือลดการชะลางพังทลายของดิน

ลงสูพ้ืนที่ตํ่า 
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  2.7  เขตพื้นที่ปลูก ไมยืนตน (หนวยแผนที่ 233)  

   มีเนื้อที่ 123 ไรหรือรอยละ 0.50 ของพ้ืนที่ตําบล เปนเขตพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด 

ไมมีระบบชลประทาน ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

    ขอเสนอแนะ  เนื่องจากเปนพ้ืนที่ที่อยูนอกเขตชลประทานทําใหขาดน้ําในฤดูแลง

อีกทั้งยังมีขอจํากัดรุนแรง เปนดินต้ืนถึงช้ันหินพ้ืนเกิดการชะลางพังทลายและสูญเสียหนาดิน

คอนขางมาก การปลูกไมยืนตนควรเลือกบริเวณที่มีหนาดินหนา และการจัดการเฉพาะหลุมปลูก

โดยปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอกหรือไถกลบพืชปุยสด เชน ถั่วพราและปอเทือง เปนตน 

นอกจากนั้นควรปลูกพืชตามแนวระดับรวมกับการปลูกหญาแฝก เพ่ือลดการชะลางพังทลายของดิน

ลงสูพ้ืนที่ตํ่า 
  2.8  เขตพื้นที่ปลูก ไมผล (หนวยแผนที่ 234)  

   มีเนื้อที่ 46 ไรหรือรอยละ 0.18 ของพ้ืนที่ตําบล เปนเขตพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด ไม

มีระบบชลประทาน ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

    ขอเสนอแนะ  เนื่องจากเปนพ้ืนที่ที่อยูนอกเขตชลประทานทําใหขาดน้ําในฤดูแลง

อีกทั้งยังมีขอจํากัดรุนแรง เปนดินต้ืนถึงช้ันหินพ้ืนเกิดการชะลางพังทลายและสูญเสียหนาดิน

คอนขางมาก การปลูกไมผลควรเลือกบริเวณที่มีหนาดินหนา และการจัดการเฉพาะหลุมปลูกโดย

ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอกหรือไถกลบพืชปุยสด เชน ถั่วพราและปอเทือง เปนตน 

นอกจากนั้นควรปลูกพืชตามแนวระดับรวมกับการปลูกหญาแฝก เพ่ือลดการชะลางพังทลายของดิน

ลงสูพ้ืนที่ตํ่า ควรจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูกและพัฒนาแหลงน้ําไวใชในพ้ืนที่ 
 3. เขตพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตว 
   มีเนื้อที่ 241 ไรหรือรอยละ 0.97 ของพ้ืนที่ตําบล 
  2.6  เขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสัตวปก (หนวยแผนที่ 240) 

   มีเนื้อที่ 106 ไรหรือรอยละ 0.43 ของพ้ืนที่ตําบล 

   ขอเสนอแนะ  ควรมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม อาทิ การนํามูลสัตวมาทํา

กาซชีวภาพ มีระบบถายเทอากาศที่ถูกสุขลักษณะไมสงกลิ่นรบกวนชุมชน ควรมีระบบบําบัดน้ํา

เสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา การเลี้ยงสัตวน้ํา ควรมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม อาทิ การ

บําบัดของเสียจากระบบการเลี้ยงสัตวน้ํา และมีสุขลักษณะที่ถูกตองในการจัดการฟารม 
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  2.7   เขตพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสัตว  (หนวยแผนที่ 241) 

   มีเนื้อที่ 135 ไรหรือรอยละ 0.54 ของพ้ืนที่ตําบล 

   ขอเสนอแนะ  ควรมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม อาทิ การนํามูลสัตวมาทํา

กาซชีวภาพ มีระบบถายเทอากาศที่ถูกสุขลักษณะไมสงกลิ่นรบกวนชุมชน ควรมีระบบบําบัดน้ํา

เสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา การเลี้ยงสัตวน้ํา ควรมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม อาทิ การ

บําบัดของเสียจากระบบการเลี้ยงสัตวน้ํา และมีสุขลักษณะที่ถูกตองในการจัดการฟารม 

 4 . เขตพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 

   มีเนื้อที่ 2,139 ไรหรือรอยละ 8.59  ของพ้ืนที่ตําบล  

3.1 เขตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง  (หนวยแผนที่ 300) 

   มีเนื้อที่ 1,972 ไรหรือรอยละ 7.92  ของพ้ืนที่ตําบล 

   ขอเสนอแนะ  องคการบริหารสวนทองถิ่นควรที่จะศึกษาถึงปญหาและความ

ตองการของพ้ืนที่ โดยยึดหลักวิชาการผนวกกับศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชน ประกอบกับขอมูล

ของหนวยงานตางๆ เพ่ือกําหนดทิศทางพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนใหสอดคลองกับ

ทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชนอยางย่ังยืน 

3.2 เขตพื้นที่สถานที่ราชการ  (หนวยแผนที่ 301) 

   มีเนื้อที่ 107 ไรหรือรอยละ 0.43  ของพ้ืนที่ตําบล 

3.3 เขตพื้นที่สุสาน  (หนวยแผนที่ 303) 

   มีเนื้อที่ 60 ไรหรือรอยละ 0.24  ของพ้ืนที่ตําบล 

 5 . เขตพ้ืนท่ีแหลงนํ้า (หนวยแผนท่ี 400)  

   มีเนื้อที่ 142  ไรหรือรอยละ 0.57  ของพ้ืนที่ตําบล เปนพ้ืนที่แหลงน้ํา เชน หวย 

หนอง คลอง บึง ตามธรรมชาติ รวมถึงแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น เชน คลองชลประทาน อางเก็บน้ํา 

สระน้ําในไรนา เปนตน 

   ขอเสนอแนะ  ควรมีมาตรการในการดูแลแหลงน้ําในพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนแก

ชุมชน โดยมีการขุดลอกและซอมบํารุง เพ่ือที่ใหแหลงน้ําที่มีสามารถชวยเก็บกักน้ําไวเพ่ือ

การเกษตร การ ประมงและเพ่ือการพักผอนของคนในชุมชน ตลอดจนทางน้ําทําหนาที่ชวยระบาย

น้ําในชวงหนาฝนได 
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 6 . เขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (หนวยแผนท่ี 500)  

 มีเนื้อที่ 44 ไรหรือรอยละ 0.18 ของพ้ืนที่ตําบล 

 7 . เขตพ้ืนท่ีเขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย (หนวยแผนท่ี 600)  

 มีเนื้อที่ 1,158 ไรหรือรอยละ 4.65 ของพ้ืนที่ตําบล 

 ขอเสนอแนะ  เปนเขตพ้ืนที่นอกเขตปาไมตามกฎหมาย แตมีสภาพเปนปาผลัดใบ 

ไมละเมาะ ไมยืนตน หรือไมโตเร็ว ซ่ึงควรคงสภาพพ้ืนที่ดังกลาวไวเพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศ

ในชุมชน 
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เขตการใชที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร รอยละ 

1. เขตพื้นที่ปาไม 2,903 11.66 

    เขตพื้นที่ปาอนุรักษ 2,903 11.66 

- เขตพ้ืนที่คุมครองสภาพปา (หนวยแผนที่ 111) 2,282 9.16 

- เขตพ้ืนที่ฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนที่ 112) 205 0.82 

- เขตพ้ืนที่ฟนฟูทรัพยากร  (หนวยแผนที่ 113) 416 1.68 

2. เขตพื้นที่การเกษตร 18,270 73.38 

    เขตพื้นที่เกษตรกาวหนา 18,008 72.33 

- เขตพ้ืนที่ทํานาที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 221) 12,024 48.29 

- เขตพ้ืนที่ปลูกพืชไรที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 222) 764 3.07 

- เขตพ้ืนที่ปลูกไมยืนตนที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 223) 3,771 15.15 

- เขตพ้ืนที่ปลูกไมผลที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 224) 1,394 5.60 

- เขตพ้ืนที่ปลูกพืชผักที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 225) 55 0.22 

    เขตเรงรัดพัฒนาการเกษตร  262 1.05 

- เขตพ้ืนที่ปลูกพืชไร/ไมยืนตน (หนวยแผนที่ 232) 93 0.37 

- เขตพ้ืนที่ปลูก ไมยืนตน (หนวยแผนที่ 233) 123 0.50 

- เขตพ้ืนที่ปลูก ไมผล (หนวยแผนที่ 234) 46 0.18 

3. เขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว 241 0.97 

- เขตพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสัตวปก (หนวยแผนที่ 240) 106 0.43 

- เขตพ้ืนที่โรงเรือนเลี้ยงสัตว  (หนวยแผนที่ 241) 135 0.54 

4. เขตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 2,139 8.59 

- เขตพ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสราง  (หนวยแผนที่ 300) 1,972 7.92 

- เขตพ้ืนที่สถานที่ราชการ  (หนวยแผนที่ 301) 107 0.43 

- เขตพ้ืนที่สุสาน  (หนวยแผนที่ 303) 60 0.24 

5. เขตพื้นที่แหลงน้ํา (หนวยแผนที่ 400) 142 0.57 

6. เขตพื้นที่อุตสาหกรรม (หนวยแผนที่ 500) 44 0.18 

7. เขตพ้ืนที่เขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย (หนวยแผนที่ 600) 1,158 4.65 

รวม 24,897 100.00 
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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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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

บรรณานุกรม 

กรมการปกครอง. 2553. รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน . http://www.dopa.go.th/TH/service.pnp  

กรมการพัฒนาชุมชน. 2552. รายงานข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน จปฐ. ระดับต าบล ปี 2552-2554.    

            กระทรวงมหาดไทย. http://www.cdd.go.th  

กรมชลประทาน. 2550. ข้อมูลขอบเขตชลประทานจังหวัดสระบุรี. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

กรมพัฒนาท่ีดิน. 2548. รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน  

เล ่ม 1 ดินบนพ้ืนท่ีราบต่ า. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . 

กรมพัฒนาท่ีดิน. 2548. รายงานการจัดทรัพยากรดินเพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจตามหลักกลุ่มชุดดิน. 

เล ่ม 2 ดินบนพ้ืนดอน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช. 2550. ข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย. กระทรวงทรัพยากรแห่งชาติ   

และส่ิงแวดล้อม. 

กรมอุตุนิยมวิทยา. 2554. สถิติภูมิอากาศ พ.ศ. 2535-2554. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. 

กองแผนท่ีและการพิมพ์ . 2544. ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี. กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและ  

สหกรณ์. 

บัณฑิต ตันศิริ. 2535. แนวทางการวางแผนการใช้ท่ีดิน. เอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 3. กองวางแผนการใช้ท่ีดิน  

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . 

บัณฑิต ตันศิริ และค ารน ไทรฟัก. 2542. คู่มือการประเมินคุณภาพท่ีดิน ส าหรับพืชเศรษฐกิจ. 

เอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 2/2535 : ฉบับพิมพ์คร้ัง ท่ี 3/2542. กองวางแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . 

ส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี. 2554. ข้อมูลสถิติประมงรายต าบลจังหวัดสระบุรี.  ปี 2554. กรมประมง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี. 2554. ข้อมูลสถิติการปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร  

และสหกรณ์. 

ส านักสถิติแห่งชาติ. 2547. ระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น. ส านักนายกรัฐมนตรี. 

http://service.nso.go.th/stat_tab/index  

http://www.dopa.go.th/TH/service.pnp
http://www.cdd.go.th/
http://service.nso.go.th/stat_tab/index
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ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี. 2554. ท าเนียบโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี  ปี 2554. 

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

ส านักนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน. 2553. แผนท่ีการใช้ท่ีดินประเทศไทย (เชิงตัวเลข) มาตราส่วน 

1: 25,000. กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . 

ส านักส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน. 2553. แผนท่ีกลุ่มชุดดินประเทศไทย (เชิงตัวเลข) มาตราส่วน 

1: 25,000. กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . 

ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน. 2548. มหัศจรรย์พันธุ์ดิน . กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตร  

และสหกรณ์. 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ. อ าเภอวิหารแดง. จังหวัดสระบุรี. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557). 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย. 

FAO. 1992. CROPWAT : A Computer Program for Irrigation Planning and Management  

Irrigation  And Drainage. Paper 46. Rome Italy. 

FAO. 1993. Guidelines for Land-use Planning. Rome Italy. 

FAO. 2007. Land evaluation. Land and water discussion paper 6. Rome Italy. 
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