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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 าบลวิหารแดง   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 าบลวิหารแดง   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 



 

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

 บทท่ี 2  

สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ี 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ท่ีตั้ง 

 ต าบลวิหารแดง  ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี (รูปท่ี 2-1) 

 อาณาเขต  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลคลองเรือ  อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  
ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลหนองหมู อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลบ้านพริก  อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลหนองสรวง  อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี  

 ต าบลวิหารแดง  มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ   12,996  ไร่ หรือประมาณ  19.47  ตารางกิโลเมตร  
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้านดังนี้  
 หมู่ท่ี 1 วิหารแดง    หมู่ท่ี 6 เกาะเชงิหวาย 

หมู่ท่ี 2 คลองยาง     หมู่ท่ี 7 เกาะสมอ 
หมู่ท่ี 3 คลองยาง     หมู่ท่ี 8 โรงหลวง  
หมู่ท่ี 4 เนินทราย   หมู่ท่ี 9 บางกง 
หมู่ท่ี 5 เกาะมะขาม   หมู่ท่ี 10 สกุดแฟบ 

 2.2 สภาพภูมิประเทศ  

 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่ม ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของท่ีราบแม่น้ าเ จ้าพระยา เ กิด
จากการทับถมของตะกอนล าน้ า มีคลองบ้านพริกและคลองธรรมชาติไหลผ่านพื้นท่ี เพื่อใช้ในการ
ท าการเกษตร พื้นท่ีมีความลาดเทปานกลางจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ความสูงของพื้นท่ีอยู่ระหว่าง 2 – 
10  เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง 
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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของต าบลวิหารแดง 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 าบลวิหารแดง 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 โดยพิจารณาจาก
ระยะเวลาช่วงท่ีเส้นปริมาณน้ าฝนอยู่เหนือเส้น 0.5 ของค่าศักยภาพการคายระเหยน้ า (0.5 ETo) ซ่ึง
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สามารถน ามาหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชของ ต าบลวิหารแดง 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 

 สภ าพ สัง คมและการรวมกลุ่มเกษตรกรต าบลวิหารแดง  อ าเ ภอ วิห ารแดง ได้จาก
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน
(กรมการปกครอง,2553) รายงานข้อมูลความจะเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2552 (กรมการพัฒนาชุมชน) 
แผนพัฒนาการเกษตรต าบล (ส านักงานเกษตรอ าเภอ) และแผนพัฒนาสามปี (เทศบาลต าบลวิหาร
แดง) (เทศบาลต าบลวิหารแดง)เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  ต าบลวิหารแดง  มีพื้นท่ีในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลวิหารแดง ท้ัง
หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 2,3,4,5,6,7 และ 8 และบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลวิหารแดง 
จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1,10 และบางส่วนของเทศบาลหนองหมู ได้แก่ หมู่ท่ี 9 มีประชากร
รวมท้ังส้ิน 6,047 คน เป็นชาย 2,911 คนและเป็นหญิง 3,136  คน จ านวนบ้าน 1,829  หลังคาเ รือน 
จ านวนประชากรเฉล่ีย 3 คนต่อหลังคาเ รือน (รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน กรมการ
ปกครอง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553) ความหนาแน่น 310.58 คนต่อตารางกิโลเมตร  

  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการท าบุญตามพระพุทธศาสนาใน
เดือนต่างๆ ท่ีสืบสานต่อเนื่องกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันให้ความ
เคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน 

2.4.2 การรวมกลุ่มเพ่ือการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 ต าบลวิหารแดง มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
หน่วยงานรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล ๆ ได้แก่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกมะกอก กลุ่มสตรีผู้เพาะเห็ดฟาง กลุ่มเล้ียงควายบ้าน
เชิงหวาย กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองยาว  กลุ่มส่งเสริมข้าวชุมชนต าบลวิหารแดง กลุ่มออกทรัพย์เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพ 

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจของต าบลวิหารแดง ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานท่ี
เก่ียวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

 2.5.1 การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 ของครัวเรือนท้ังหมด โดยมีพื้นท่ีท าการเกษตรเฉล่ีย  20.00  ไร่ต่อครัวเ รือนและมี
แรงงานภาคเกษตรเฉล่ีย 2 คนต่อครัวเรือน อาชีพรองลงมาเป็นการค้าขาย รับจ้าง รับราชการและ
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อ่ืนๆ การถือครองท่ีดิน เกษตรกรบางส่วนมีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง  ร้อยละ 60 บางส่วนเช่า
ท่ีดินท ากินเพิ่มและบางส่วนเช่าท่ีดินท ากินท้ังหมด โดยมีเอกสิทธิ์ท่ีดินเป็น นส.3ก 

 2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 

 พืช เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่  ข้าว   
 - ผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2554/55 เฉล่ีย 550   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตนาปรัง ปีการผลิต 2554/55 เฉล่ีย 650   กิโลกรัมต่อไร่ 

  ปศุสัตว์   จากข้อมูลของปศุสัตว์ จังหวัดสระ บุรี (ปี2554) มีเ กษตรกรจ านวน 98 
ครัวเ รือน เ ล้ี ยงสัตว์ไว้เพื่ อจ าหน่ายเพื่ อเ ป็นรายได้ เสริมของครอบครัวและบางส่วนบริโภค
ภายในครัวเรือน  เช่น โคเนื้อ จ านวน 79 ตัว กระบือ จ านวน 625 ตัว สุกร จ านวน 8,180 ตัว  ไก่ 
จ านวน 265,173 ตัว  เป็ด จ านวน 127 ตัว แพะ จ านวน 97 ตัว สัตว์อ่ืนๆ จ านวน 13 ตัว โดยเ ล้ียง
เพื่อปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ 

  ประมง  จากข้อมูลของประมงจังหวัดสระบุรี (ปี 2554) มีเกษตรกรเ ล้ียงสัตว์ไว้เพื่อ
บริโภคภายในครัวเรือน 3 ครัวเรือนและบางส่วนมาจ าหน่ายเพื่อเ ป็นรายได้เสริมของครอบครัว 
เช่น ปลาตะเพียน ปลานิล ฯลฯ ส่วนใหญ่เล้ียงในบ่อดิน 

 2.5.3 ต้นทุนการผลิต 

 ข้าวนาปี ต้นทุนการผลิต 2,010 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 4.5 บาทต่อกิโลกรัม 

 ข้าวนาปรัง ต้นทุนการผลิต 2,010 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 4.8 บาทต่อกิโลกรัม 

 2.5.4 การอุตสาหกรรม 

  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี รายงานว่า พ .ศ. 2554 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท 3 ต้ังอยู่ในต าบลท้ังส้ิน 20 โรง จ าแนกได้ดังนี้ โรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง   โรงอบแบบและ
ข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ 2 แห่ง  โรงท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน  1 แห่ง  โรงท า
ผลิตภัณฑ์โลหะ 2 แห่ง โรงกลึง  เจาะ กัด  ไส  2  แห่ง โรงผลิตหมอนคอนกรีตอัดแรงรองรางรถไฟ 
1 แห่ง  โรงผลิตประแจทางหลีกรถไฟ  1  แห่ง  โรงซ่อมและสร้างตัวถังรถยนต์  1 แห่ง  โรงป่ันและ
อัดฝ้าย  1 แห่ง โรงเพาะเชื้อเห็ด  1 แห่ง โรงทอผ้า  1 แห่ง โรงรีดลวด  1 แห่ง  โรงไส ซอยไม้แปรรูป  
1 แห่ง โรงผลิตรอนกรีตผสมเสร็จ  1 แห่ง 

2.5.5 รายได้และแหล่งสินเช่ือ 

 รายได้ จากข้อมูลความจ าเ ป็นพื้นฐาน ปี 2552 (จปฐ.)  โดยเฉล่ียร้อยละ 99.9 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉล่ียไม่ต่ ากว่า 48,373.47 บาทต่อคนต่อปี  
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 แหล่งสินเช่ือ เกษตรกรใช้บริการสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารพาณิชย์และเอกชน เป็นต้น 

2.5.6 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) สาธารณูปโภค ได้แก่  

(1) ไฟฟ้า มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  

(2) ประปา มีประปาทุกหมู่บ้าน   

(3) การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะ  

  2) สถานบริการสาธารณะและสถานท่ีราชการ ได้แก่ โรงเ รียนประถมศึกษา 2  แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง วัด 2 แห่ง ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 4 แห่ง  สถานีอนามัยประจ า
ต าบล 1 แห่ง และเทศบาลต าบลวิหารแดงและเทศบาลต าบลหนองหมู 2  แห่ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลวิหารแดง 1 แห่งเป็นต้น 
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บทที่ 3 

สถานภาพทรัพยากร 

3.1 ทรัพยากรท่ีดินและการใช้ที่ดิน 

 3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรท่ีดินในปัจจุบัน  

  จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปัจจุบันที่ใช้ในการเกษตรของ

ต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี อาศัยจากการรายงานส ารวจดินเพื่อการเกษตรแบบ

ค่อนข้างละเอียด มาตราส่วน 1:25,000 ของจังหวัดสระบุรี โดยส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน 

จัดท าลักษณะและสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ส าคัญ เช่น เนื้อดิน การระบายน้ าของดิน ปฏิกิริยาดิน 

เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นคุณภาพที่ดินและน าไปใช้ในการจัดความเหมาะสมของที่ดินส าหรับพืช

เศรษฐกิจต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 3.1 และตารางที่ 3.1 ซึ่งสามารถบรรยายพอสังเขปได้ดังนี้ 

1) กลุ่มดินเหนียวลึกมาก (กลุ่มชุดดินที่ 2) มีเนื้อที่ประมาณ 5,250 ไร่ หรือร้อยละ 43.15 ของพื้นที่

ต าบล พบตามที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ เน้ือดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาหรือเทาแก่ ดิน

ล่างมีสีเทา จุดประสีน้ าตาลและสีเหลืองหรือสีแดง มีน้ าแช่ขังลึก 20-50 ซม. นาน 3-5 เดือน ถ้าเป็น

ดินที่ได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเลจะพบสารจาโรไซต์สีเหลืองฝางในระดับความลึก เป็นดินลึก มีการ

ระบายน้ าเลว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5  

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  ปฏิกิริยาดินค่อนข้างเป็นกรดจัด น้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน  

แนวทางการจัดการ 

การปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ใส่วัสดุปูน 500 กิโลกรัม/ไร ่
เพื่อลดและควบคุมความเป็นกรดของดินและ เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน หว่าน
ให้ทั่วแปลง ไถกลบตอซังหรือพืชปุ๋ยสด  ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมี ตามความต้องการ
ของพืช พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือท านาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก
หลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท าร่องแบบเต้ีย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 

การปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-
1.0 เมตร ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจากระดับที่น้ าเคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/
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ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50 x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงพืชเจริญเติบโต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดของพืชที่ปลูก ในพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก ใช้วัสดุปูน 200-300 
กิโลกรัม/ไร่ หรือ 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน พัฒนา
แหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

2) กลุ่มดินเปร้ียวจัดลึกปานกลาง (กลุ่มชุดดินที่  11) มีเนื้อที่ 3,000 ไร่ หรือ ร้อยละ 24.66 ของพื้นที่

ต าบล เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากตะกอนน้ าทะเล พบบริเวณที่ราบตามชายฝั่งทะเลหรือที่ราบลุ่มภาค

กลาง เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว  ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่  ดินล่างมีสีเทาและมีจุดประสีน้ าตาล  สี

เหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน  และพบจุดประสีเหลืองฟางข้าว

ของสารจาโรไซต์  ในระดับความลึก  50-100 ซม. จากผิวดิน   น้ าแช่ขังลึก  50-100 ซม. นาน 3-5 

เดือน บางพื้นที่จะขังน้ านาน  6-7 เดือน เป็นดินลึก  มีการระบายน้ าเลว  มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้าง

ต่ า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก  ถึงเป็นกรดจัด  มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.0 ปัจจุบัน

บริเวณดังกล่าวใช้ท านา บางแห่งยกร่องปลูกพืชผัก  ส้มเขียวหวาน  และสนประดิพัทธ์  ถ้าดินเหล่านี้

ได้รับการปรับปรุงบ ารุงดินใช้ปุ๋ยและปูนในอัตราที่เหมาะสม  และมีการควบคุมน้ า  หรือจัดระบบ

ชลประทานที่มีประสิทธิภาพ พืชที่ปลูกจะให้ผลผลิตดีขึ้น 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน   ดินเป็นกรดจัดมาก เกิดการตรึงธาตุอาหารและมีสารที่เป็น

พิษต่อพืช มีน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝนนาน 3 - 7 เดือน ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า 

แนวทางการจัดการ 

การปลูกข้าว  ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ใส่วัสดุปูน   1,000 -1,500 
กิโลกรัม/ไร่ เพื่อ ลดและควบคุมความเป็นกรดของดินและ เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร
ในดิน หว่านให้ทั่วแปลงปลูก ไถกลบตอซัง  ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่าน
เมล็ดพันธุ์  4-6 กิโกกรัม/ไร่ )ช่วงที่พืชปุ๋ยสดก าลังออกดอก ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมี 
ตามความต้องการของพืช พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือท านาครั้งที่ 2  

การปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-
1.0 เมตรหรือถึงชั้นดินเลนของตะกอนน้ าทะเล ควรแยกหน้าดินมาถมบนดินที่ขุดมาจากร่องคู  ร่อง
แปลงปลูกอยู่สูงจากระดับที่น้ าเคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50 x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมัก
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หรือปุ๋ยคอก 25-30  กิโลกรัม/หลุม ในช่วงพืชเจริญเติบโต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดของพืชที่ปลูก ในพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก ใช้วัสดุปูน 1,000 -2,000 
กิโลกรัม/ไร่ หรือ 15-20 กิโลกรัม/หลุม เพื่อ ลดความเป็นกรดของดินและ เพิ่มความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหารในดิน พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก เพื่อล้างความเป็นกรด
ของดินและควบคุมไม่ให้ดินกรดเพิ่มขึ้น 

3) กลุ่มดินทรายแป้งลึกมาก  (กลุ่มชุดดินที่ 1 6) มีเนื้อที่ 656 ไร่ หรือ ร้อยละ 5.39 ของพื้นที่ต าบล 

เป็นกลุ่มดินที่ เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าพบบริเวณพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง

ราบเรียบ ตามลานตะพักล าน้ าระดับต่ า มีน้ าแช่ขังลึกน้อยกว่า 30 ซม. นาน 4 - 5 เดือน เป็นดินลึก

มาก มีการระบายน้ าเลว เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง สีดินมีสีน้ าตาลอ่อน หรือสีน้ าตาลปน

เทา และมีจุดประสีน้ าตาลเข้ม สีเหลือง หรือสีแดง ในดินชั้นล่างอาจพบพวกเหล็กและแมงกานีส

ปะปน  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าหรือค่อนข้างต่ า  มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  

5.0-6.0 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ท านา 

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  : หน้าดินแน่นทึบท าให้ข้าวแตกกอได้ยาก ความอุดม

สมบูรณ์ต่ า น้ าท่วมขังในฤดูฝน 

แนวทางการจัดการ 

การปลูกข้าว  ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ในพื้นที่ที่เป็นกรดจัดมาก 
ใส่วัสดุปูน   300-500  กิโลกรัม/ไร่ เพื่อ ลดและควบคุมความเป็นกรดของดินและ เพิ่มความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน หว่านให้ทั่วแปลงปลูก ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถ
กลบพืชปุ๋ยสด(หว่านเมล็ดพันธุ์  4-6 กิโกกรัม/ไร่ )ช่วงที่พืชปุ๋ยสดก าลังออกดอก  ร่วมกับการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์น้ าหรือปุ๋ยเคมสีูตร 15-15-15 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด า 35-45 วัน การปักด าควรเพิ่มจ านวน
กอให้มากขึ้น  พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้ าหรือท านาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผัก
ตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยท าร่องแบบเต้ีย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 

การปลูกพืชผักหรือไม้ผล ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้ ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-
1.0 เมตร  ควรแยกหน้าดินมาถมบนดินที่ขุดมาจากร่องคู  ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจากระดับที่น้ าเคย
ท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือขุด
หลุมปลูกขนาด 50 x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-30  กิโลกรัม/หลุม 
ในช่วงพืชเจริญเติบโต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดของพืชที่
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ปลูก ในพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก ใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ หรือ 15-20 กิโลกรัม/หลุม เพื่อ
ลดความเป็นกรดของดินและ เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน พัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

4) กลุ่มดินตื้นถึงชั้นปูนมาร์ล (กลุ่มชุดดินที่ 52B) กลุ่มชุดดินที่ 52B มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 

มีเนื้อที่ประมาณ 771 ไร่ หรือร้อยละ 6.34 ของพื้นที่ต าบล เป็นกลุ่มดินที่เป็นดินเหนียวตื้นถึงชันมาร์ลหรือ

ก้อนปูนมาร์ล ที่เกิดจากตะกอนล าน้ าทับถมอยู่บนชั้นปูนหรือมาร์ล   พบบริเวณพื้นที่เขาหินปูน   มี

สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ าดี    ความอุดมสมบูรณ์ตาม

ธรรมชาติปานกลางถึงสูง เน้ือดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวสีด า   ปฏิกิริยาดิน

เป็นกลางถึงด่างปานกลาง    มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0-8.5 มีเนื้อดินชั้นล่างเป็นดิน

เหนียวปนเม็ดปูนสีด าและดินล่างชั้นถัดไปเป็นชั้นมาร์ลหรือเม็ดปูนมากภายในความลึก 50 

เซนติเมตร จากผิวดิน   ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง   มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 

7.0-8.5 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  ดินต้ืนถึงชั้นปูนมาร์ลหรือก้อนปูน    ดินเมื่อแห้งแข็ง

และเมื่อดินเปียกจะเหนียวจัด   ท าให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ าและดินเป็นด่างจัด 

แนวทางการจัดการ  

การปลูกพืชไร่  เลือกชนิดพืชที่ชอบดินเป็นด่างมาปลูก ควรไถพรวนดินในขณะ

ที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ หรือไถกลบด้วยปุ๋ยพืช

สด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรม/ไร่ หรือ ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/

ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า   ไถพรวน

และปลูกพืชขวางความลาดชัน   ปลูกพืชหมุนเวียน    ปลูกสลับเป็นแถว   ปลูกพืชคลุมดิน   ท าคัน

ดินร่วมกับปลูกหญ้าแฝก   พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

การปลูกไม้ผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร หรือถึงชั้นมาร์ล ปรับปรุง

หลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม  มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น  การปลูก

พืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน  ปลูกพืชแซม  ท าแนวร้ัวหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น มีการพูนโคนด้วย

หน้าดิน   เมื่อพบว่ามีรากลอยในช่วงเจริญเติบโตก่อนและหลังเก็บผลผลิต  ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก

ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรืออินทรีย์น้ าตามชนิดพืชปลูก พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 
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  ตารางท่ี 3-1 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน  ต าบลวิหารแดง  อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี 

หน่วยท่ีดิน 
เนื้อดิน 

การ
ระบาย
น้ า 

ระดับ
ความอุดม
สมบูรณ์ 

ความ
ลาดชัน 

(%) 

ระดับ 
CEC 
(%) 

ระดับ 
BS (%) 

pH 
ระดับก้อน
หิน(ซม.) 

ความ
ลึก 

(ซม.) 

เนื้อท่ี 

บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง ไร ่ ร้อยละ 

2 เหนียว เหนียว เลว ปานกลาง 0-2 สูง 
ปาน
กลาง 

5.5-6.0 5.0-6.0 - - >151 5,250 43.15 

11 เหนียว เหนียว เลวมาก ปานกลาง 0-2 สูง 
ปาน
กลาง 

4.5-5.0 4.0-4.5 - - >150 3,000 24.66 

16 
ร่วนปน
ทรายแป้ง 

ร่วนปน
ทรายแป้ง 

ค่อนข้าง
เลว 

ปานกลาง 0 ต่ า ต่ า 5.5-6.0 5.0-5.5 - - >150 656 5.39 

52B เหนียว 
เหนียวปน
กรวด 

ดี สูง 2-5 สูง สูง 6.0-7.0 7.0-8.5 - 35-60 0-50 771 6.34 

ML           
(พื้นที่ตัดแปลง) 

- - - - - - - - - - - - 134 1.10 

U (ที่อยู่อาศัย) - - - - - - - - - - - - 2,200 18.09 

W (แหล่งน้ า) - - - - - - - - - - - - 155 1.27 

รวม 12,166 100.00 

ที่มา : ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน 
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3.2  ทรัพยากรน้ า  
 3.2.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ คลองบ้านพริก คลองล ากระเดือน  
 3.2.2 แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 

  พื้นที่ของต าบล วิหารแดง  มีแหล่งน้ าในไร่นา และ นอกจากนี้ยังมีระบบประปา
หมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคปริโภค 

3.3   ทรัพยากรป่าไม้ 
 จากข้อมูลแผนที่เขตป่าไม้ถาวรของกรมพัฒนาที่ดินและแผนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติของ
กรมป่าไม้ เพื่อแสดงพื้นที่ป่าตามกฎหมาย  พบว่าต าบล วิหารแดง   ไม่มีพื้นที่ป่าตามกฎหมายและ
จากข้อมูลแผนที่การใช้ที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 255 2  พบว่า   นอกพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายต าบล
วิหารแดง   ไม่มีพื้นที่ป่าอยู่เลย 
หมายเหตุ : จากการวิเคราะห์แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 โดยวิธีซ้อนทับด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3.4 สภาพการใช้ที่ดิน 

 จากการส ารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของ ต าบ ลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
ในปี พ.ศ. 2552 โดยส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1 ส านัก นโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พบว่า 
ต าบลวิหารแดง  มีเนื้อที่ทั้งหมด 12,166ไร่ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกเป็น 4 ประเภท โดยเป็น
พื้นที่ประเภทเกษตรกรรมสูงเป็นอันดับหน่ึง มีเนื้อที่ 9,397ไร่ หรือร้อยละ 77.24 ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่นาถึง 6,713ไร่ หรือร้อยละ 55.18 รองลงมาคือพื้นที่ประเภทชุมชนและสิ่ง ปลูกสร้างโดยมีเน้ือ
ที่ 2,200ไร่ หรือร้อยละ 18.09 ของพื้นที่ต าบล พื้นที่แหล่งน้ ามีเนื้อที่ 155ไร่ หรือร้อยละ 1.27 พื้นที่
อ่ืนๆ มีเน้ือที่ 414ไร่ หรือร้อยละ 3.40 สรุปได้ตามรูปที่ 3-2 

 

รูปที่ 3-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินต าบลวิหารแดง 

77.24%

18.09% 1.27%
3.40%

การใช้ประโยชน์ที่ดินต าบลวิหารแดง

พ้ืนที่เกษตรกรรม

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลกูสร้าง

พ้ืนที่แหล่งน้ า

พ้ืนที่อ่ืนๆ
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ตารางที่ 3-2 สภาพการใช้ที่ดินตามประเภทต่างๆ ในปัจจุบันของ ต าบลวิหารแดง   อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี 

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 

1.พื้นที่เกษตรกรรม 9,397 77.24 

 -นาร้าง 88 0.72 

 -นา 6,713 55.18 

 -ยูคาลิปตัส 678 5.57 

 -ไม้ผลผสม 529 4.35 

 -มะม่วง 251 2.06 

 -มะม่วง/กล้วย 98 0.81 

 -กล้วย 482 3.96 

 -โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 321 2.64 

 -สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าร้าง 39 0.32 

 -สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 198 1.63 

2.พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 2,200 18.09 

 -ตัวเมืองและย่านการค้า 315 2.59 

 -หมู่บ้าน 815 6.70 

 -หมู่บ้าน/ไม้ผลผสม 132 1.08 

 -สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 53 0.44 

 -ถนน 74 0.61 

 -โรงงานอุตสาหกรรม 811 6.67 

3.พื้นที่แหล่งน้ า 155 1.27 

 -แม่น้ าล าคลอง 62 0.51 

 -อ่างเก็บน้ า 37 0.30 

 -บ่อน้ าในไร่นา 56 0.46 

4.พื้นที่อื่นๆ 414 3.40 

 -ทุ่งหญ้า 162 1.33 

 -ไม้ละเมาะ 91 0.75 

 -เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 37 0.30 

 -พื้นที่ถม 124 1.02 

รวม 12,166 100.00 
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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทท่ี 4 

การประเมินคณุภาพท่ีดิน 

การประเมินคุณภาพท่ีดิน เ ป็นการพิจารณาศักยภาพของหน่วยทรัพยากรดินต่อการใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ ในระดับการจัดการท่ีแตกต่างกัน  โดยพิจารณาจากสมบัติของดินด้าน
กายภาพและเคมี สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
รวมท้ังความยากง่ายในการใช้ประโยชน์ท่ีดินในการปลูกพืช หรือประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

4.1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

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

ตารางท่ี 4-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  

ประเภท ชนิดพืช พันธุ์ ผลผลิตเฉลี่ย
(กิโลกรัมต่อไร)่ 

การใช้ประโยชน์ทีด่ินหลัก ข้าว 

  - นาปี 

 -  นาปรัง 

 

(สุพรรณบุรี1,พิษณุโลก2, 

ปทุมธานี80,รังสิต80) 

 

550 

650 

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
ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีชั้นความเหมาะสูง ชั้นความเหมาะปานกลาง และความเหมาะสม
เล็กน้อย ดังตารางท่ี 4-3,4-4  และ 4-5 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4-2 ช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน ต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

หน่วย 
แผนที่ดิน 
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หญ

้าเล
ี้ยง
สัต

ว์ 

พื้น
ที่ 
(ไร

่) 

ร้อ
ยล
ะ 

เขตน้ าฝน            

2 S2z N N N N N N N S1 3,074 25.27 
11 S3mz N N N N N N N S1 830 6.82 

16 S3m N N N S3m N N N S1 5,773 47.45 
ML - - - - - - - - - 134 1.10 
U - - - - - - - - - 2,200 18.09 
W - - - - - - - - - 155 1.27 

รวม 12,166 100.00 

ค าอธิบาย 

S1 = ชั้นท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินสูง 

S2 = ชั้นท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินปานกลาง 

S3 = ชั้นท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินเล็กน้อย 

N = ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสมของท่ีดิน 

m = ข้อจ ากัดของท่ีดินเนื่องจากความชุ่มชื้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 

z = ข้อจ ากัดของท่ีดินเนื่องจากสารพิษ 
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ตารางท่ี 4-3  ช้ันความเหมาะสมสูง (S1) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

  ต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
หน่วยท่ีดิน 

เขตน้ าฝน เขตชลประทาน  

1. ข้าว - - 
2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ - - 
3. ข้าวฟ่าง - - 
4. มันส าปะหลัง - - 
5. อ้อยโรงงาน - - 
6. มะม่วง - - 
7. พริก - - 
8. มะเขือเทศ - - 
9. ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ 2,11,16  - 

 

ตารางท่ี 4-4  ช้ันความเหมาะสมปานกลาง (S2) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
  ต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
หน่วยท่ีดิน 

เขตน้ าฝน เขตชลประทาน  
1. ข้าว 2 - 
2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ - - 
3. ข้าวฟ่าง - - 
4. มันส าปะหลัง - - 
5. อ้อยโรงงาน - - 
6. มะม่วง - - 
7. พริก - - 
8. มะเขือเทศ - - 
9. ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ 16 - 
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ตารางท่ี  4-5   ช้ันความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

  ต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
หน่วยท่ีดิน 

เขตน้ าฝน เขตชลประทาน  

1. ข้าว 11,16  - 
2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ - - 
3. ข้าวฟ่าง - - 
4. มันส าปะหลัง - - 
5. อ้อยโรงงาน 16 - 
6. มะม่วง - - 
7. พริก - - 
8. มะเขือเทศ - - 
9. ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ - - 
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บทท่ี 5 

ศักยภาพของพ้ืนท่ีปญัหา – ความต้องการและทัศนคติของเกษตรกร 

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

5.1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และการพัฒนาที่ดิน 

 จากการส ารวจเกษตรกรตัวอย่างเ ก่ียวกับทัศนคติด้านการใช้และการพัฒนาท่ีดิน   พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน     สภาพดินท่ีใช้ท าการเกษตรในปัจจุบันส่วนใหญ่
เป็นดินร่วนปนทราย    หากสภาพดินเส่ือมโทรมเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วย
การใส่สารปรับปรุงดินเช่น  ปูนมาร์ล  ปูนโดโลไมท์   ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและใส่ปุ๋ยเคมี    ในด้าน
แหล่งน้ าท่ีใช้ในการท าการเกษตรเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้น้ าฝนเป็นหลัก   เก่ียวกับปัญหาภัย
แล้งหรือขาดแคลนน้ า   พบว่าเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  60.00  ประสบปัญหาโดยประสบปัญหาทุก
ปีและ 1-2 ปีต่อคร้ัง     ส่วนปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีการเกษตรพบว่าเกษตรกรร้อยละ  60.00 ประสบ
ปัญหา  โดยประสบปัญหา  1-2  ปีต่อคร้ัง     ในด้านความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงชนิดพืช ท่ีปลูก
อยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรมเช่น  อ้อยโรงงาน  มันส าปะหลัง  ยางพารา  ยูคาลิปตัส  ไม้ผลหรือสบู่
ด า    เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  80.00 ไม่ต้องการเปล่ียนแปลงโดยให้เหตุผลว่าพืชเ ดิมท่ีปลูกราคา
ผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ   ใช้แรงงานน้อยและมีตลาดรองรับ    ในด้านความสนใจต่อพืชชนิดใหม่
หรือพันธุ์ใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 80.00  สนใจและมีความสนใจในการ
ท าเกษตรอินทรีย์แบบใช้สารเคมีระดับปลอดภัย     ปัจจุบันการท าเกษตรอินทรีย์ในต าบลเ ร่ิม
แพร่หลายมากข้ึน    นอกจากนี้ เกษตรกรตัวอย่าง ท้ังหมดมีความสนใจในการท าการเกษตรแบบ
พอเพียง  เก่ียวกับการรวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  
60.00  ไม่มีการรวมกลุ่มกันผลิตหรือขายผลผลิตซ่ึงท าให้ ไม่มีอ านาจในการต่อรองราคาสินค้า   
ส าหรับแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างท้ังหมดทราบแนวทางในการ
เพิ่มผลผลิตโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุต่างๆเพื่อปรับปรุง
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เขตการใช้ท่ีดินต าบลวิหารแดง   อ าเภอวิหารแดง   จังหวัดสระบุรี 

บ ารุงดิน   ปลูกพืชหมุนเวียนและปลูกพืชปุ๋ยสดเช่น พืชตระกูลถ่ัว   โสนอัฟริกัน ปอเทืองแล้วไถ
กลบ     ในด้านการเล้ียงสัตว์เพื่อการค้าเกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 50.00  ของเกษตรกรตัวอย่าง
ท้ังหมดไม่เล้ียงสัตว์เพื่อการค้า   มีเกษตรกรร้อยละ  50.00  ท่ีเ ล้ียงสัตว์เพื่อการค้า  โดยสัตว์ท่ีเ ล้ียง
ได้แก่  กระบือและสัตว์ปีก 

 ในด้านการได้รับบริการจากกรมพัฒนาท่ีดิน   พบว่าเกษตรกร ตัวอย่างท้ังหมดเคยได้รับ
บริการจากกรมพัฒนาท่ีดินโดยประเภทบริการท่ีได้รับได้แก่   เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด   ค าแนะน าวิธีการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน  สารเร่ง(พด.ต่างๆ)และเข้ารับการฝึกอบรม     เกษตรกรตัวอย่างท้ังหมดต้องการ
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่งน้ าโดยเฉพาะขุดลอกแหล่งน้ าและวางท่อหรือคลองหรือระบบส่ง
น้ า     ในด้านความยินดีท่ีจะปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นท่ีการเกษตรบางส่วน
เกษตรกรตัวอย่างท้ังหมดยินดีท่ีจะท าตาม     เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ  70.00  เคยรับทราบเ ก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดินของกรมพัฒนาท่ีดินและร้อยละ  85.71  เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์โดย
ได้รับจากเจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดินและค าแนะน าจากหมอดินอาสา     ส าหรับผลิตภัณฑ์ของกรม
พัฒนาท่ีดินท่ีใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินท่ีเกษตรกรตัวอย่างต้องการมากท่ีสุดได้แก่   สารเ ร่งพด .3  
ใช้ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช    เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด   สารเร่งพด.1  ใช้ท าปุ๋ยหมักและสารเ ร่ง
พด.2  ใช้ผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ       ดังตารางท่ี 5-1 

ตารางที่ 5-1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพฒันาที่ดิน ต าบลวิหารแดง  อ าเภอวหิารแดง จังหวัดสระบุร ี

รายการ ร้อยละ 

 พืชหลักท่ีเกษตรกรปลูก 
  ข้าว 100.00 

                                              เขตชลประทาน  70.00 

                                              นอกเขตชลประทาน  40.00 

มะยงชิด 10.00 

ล าไย 10.00 

มะนาว 10.00 

 สภาพดินท่ีเกษตรกรปลูกพืชหลัก 
         ดินไม่มีปัญหา 
  ดินร่วนปนทราย 70.00 

  

  



5-3 
 

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ  

 ดินเหนยีว 20.00 

 ดินร่วน  10.00 

          ดินมีปัญหา 
  ดินเปร้ียว 10.00 

 ดินกรด 10.00 

 วิธีแก้ไขดินเส่ือมโทรมของเกษตรกร 
           ใส่วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน  
  ใส่สารปรับปรุงดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท์ 80.00 

 ใส่ปุ๋ยเคม ี 50.00 

 ใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก 50.00 

 ใช้ปุ๋ยพืชสด เช่น โสน ถ่ัวต่างๆ 30.00 

 ใส่ปุ๋ยชีวภาพ  30.00 

 แหล่งน้ าท่ีเกษตรกรใช้ในการท าการเกษตร  
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  น้ าฝน 60.00 

 ห้วย คลอง  20.00 

 แม่น้ า 20.00 

        แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
  น้ าจากโครงการชลประทาน 20.00 

 บ่อบาดาล บ่อ สระ   เหมือง/ฝาย/ฝายน้ าล้น 10.00 

 พื้นท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ าท่ีท าให้พืชท่ีปลูก
เสียหาย 

 ไม่ม ี 40.00 

 มี 60.00 

 ช่วงระยะเวลาท่ีเกิดปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ า 
                                                ทุกปี 50.00 

                                               1-2 ปีต่อคร้ัง  50.00 
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เขตการใช้ท่ีดินต าบลวิหารแดง   อ าเภอวิหารแดง   จังหวัดสระบุรี 

ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ  

 พื้นท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาน้ าท่วมท่ีท าให้พืชท่ีปลูกเสียหาย 
 ไม่ม ี 40.00 

 มี 60.00 

 ช่วงระยะเวลาการเกิดปัญหาน้ าท่วมพื้นท่ีท าการเกษตร 
                                              1-2 ปีต่อคร้ัง  50.00 

                                             ทุกปี 33.33 

                                             6-9 ปีต่อคร้ัง  16.67 

 เกษตรกรต้องการเปล่ียนจากพืชท่ีปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม  
 ไม่ต้องการ 80.00 

 ต้องการ 20.00 

 พืชท่ีเกษตรกรต้องการปลูกทดแทนพืชเดิม  
                                              ยางพารา 50.00 

                                             ไม้ผล 50.00 

 เกษตรกรต้องการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูกเป็นพืชชนิดใหม่ เพราะพืชชนิดใหม ่
  ใช้น้ าน้อย/ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ า 100.00 

 ไม่มีศัตรูพืชรบกวน  100.00 

 ใช้แรงงานน้อย 100.00 

 ราคาผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ 50.00 

 เป็นพืชท่ีให้ผลผลิตนานหลายปี 50.00 

 มีโรงงานรับซ้ือ/ใกล้แหล่งรับซ้ือ 50.00 

 ปลูกและดูแลรักษาง่าย 50.00 

 เกษตรกรไม่ต้องการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูกเพราะพืชเดิม 
  ราคาผลผลิตดี 62.50 

 ใช้แรงงานน้อย 50.00 

 มีตลาดรองรับ/เป็นท่ีต้องการของตลาด 50.00 

 ได้รับผลผลิตเร็ว 37.50 

 ท่ีดินไม่สามารถปลูกพืชอ่ืนได้ 37.50 
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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ  

 ความสนใจของเกษตรกร เมื่อมีผู้มาแนะน าส่งเสริมพืชชนิดใหม่หรือพันธ์ุใหม่หรือ
เทคโนโลยีใหม ่

  สนใจ 80.00 

 ไม่แน่ใจ 20.00 

 แนวทางของเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตพืช 
 ทราบ 100.00 

                                             ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และวัสดุต่างๆ เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  80.00 

                                             ปลูกพืชหมุนเวียน 50.00 

                                             ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกูลถ่ัว โสนอัฟริกัน ปอเทือง แล้วไถกลบ 50.00 

                                              ลงทุนสร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เช่น ขุดสระ ขุดบ่อ 30.00 

                                              เปล่ียนพันธ์ุใหม ่ 20.00 

 ความสนใจของเกษตรกรในการท าการเกษตรอินทรีย์ 
 สนใจ 100.00 

 ชนิดของเกษตรอินทรีย์ท่ีเกษตรกรสนใจ 
                                            ไม่ใช้สารเคมี 20.00 

                                           ใช้สารเคมีระดับปลอดภัย 80.00 

 การท าการเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน/ต าบล 
 ไม่ม ี 20.00 

 มี 80.00 

 ความสนใจของเกษตรกรท่ีจะท าการเกษตรแบบพอเพียง 
  สนใจ 100.00 

 การรวมกลุ่มกันผลิตหรือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้าน  
 ไม่ม ี 60.00 

 มี 40.00 

 เกษตรกรมีการเล้ียงสัตว์ไ ว้เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้ 
  ไมเ่ล้ียง 50.00 

  เล้ียง 50.00 
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เขตการใช้ท่ีดินต าบลวิหารแดง   อ าเภอวิหารแดง   จังหวัดสระบุรี 

ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ  

 ชนิดของสัตว์ท่ีเล้ียง 
                                            กระบือ 60.00 

                                           สัตว์ปีก 60.00 

                                           สุกร 20.00 

 บริการจากกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรในหมู่บ้าน/ต าบล เคยได้รับ 
 มี 100.00 

 ชนิดของบริการท่ีได้รับจากกรมพัฒนาท่ีดิน  
  เมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด 60.00 

 ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ) 50.00 

 ค าแนะน าวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน  50.00 

 เข้ารับการฝึกอบรม/ดูงาน 50.00 

 ตรวจสอบสภาพดิน 40.00 

 ค าแนะน า/ความช่วยเหลือจากหมอดินอาสา  30.00 

 ปุ๋ยหมัก 20.00 

 ปรับพื้นท่ีเพาะปลูกให้สม่ าเสมอ 20.00 

 การพัฒนาแหล่งน้ าในหมู่บ้าน เกษตรกรคิดว่ากรมพัฒนาท่ีดินควรสนับสนุน/ช่วยเหลือ 
 สนับสนุน/ช่วยเหลือ 100.00 

 ประเภทแหล่งน้ าท่ีเกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาท่ีดินช่วยเหลือ ได้แก่ 
                                              ขุดลอกแหล่งน้ า  60.00 

                                             วางท่อ/คลอง/ระบบส่งน้ า 60.00 

                                             ท าฝายก้ันน้ า  50.00 

                                              บ่อ สระในไร่นา 40.00 

 ความเต็มใจของเกษตรกรท่ีจะปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันรักษาหน้าดินและอนุรักษ์น้ าใน
พื้นท่ีเพาะปลูก 

  ยินดี 100.00 
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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ  

 เกษตรกรเคยรับทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน  ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  ไมเ่คย 30.00 

 เคย 70.00 

เกษตรกรท่ีทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินเคยทดลองใช้  85.71 

เกษตรกรท่ีทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินไมเ่คยทดลองใช้  14.29 

 บุคคล/ส่ือท่ีแนะน าให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน  
  เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน  133.33 

 เจ้าหน้าท่ีเกษตรอ าเภอ/ต าบล และ/หรือเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานอ่ืน 83.33 

 หมอดินหมู่บ้าน/ต าบล 83.33 

 ส่ือต่างๆ  16.67 

 ชนิดผลิตภัณฑ์บ ารุงดินของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรต้องการใช้  
  สารเร่ง พด.3 ใช้ผลิตเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช 80.00 

 เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 70.00 

 สารเร่ง พด.1 ใช้ท าปุ๋ยหมัก 70.00 

 สารเร่ง พด.2 ใช้ท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ  50.00 

 สารเร่ง พด.5 ใช้ผลิตสารก าจัดวัชพืช/หญ้าต่างๆ 50.00 

 สารปรับปรุงบ ารุงดิน พด.4 ใช้ปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร 40.00 
 สารเร่ง พด.6 ใช้หมักเศษอาหารเหลือท้ิง/ดักกล่ินเหมน็ในคอกสัตว์และบ าบัดน้ าเสีย 40.00 

 สารเร่ง พด.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช 40.00 
ที่มา : จากการส ารวจ , 2555 

 
5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร  

 5.2.1 ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการครองชีพ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง  พบว่า เกษตรกรในต าบลประสบปัญหาท่ี
ส าคัญสองประการได้แก่  ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและด้านการครองชีพ   ซ่ึง
ปัญหาในการประกอบอาชีพมีเกษตรกรตัวอย่างเ กือบท้ังหมดประสบปัญหาโดยปัญหาท่ีส าคัญท่ี
เกษตรกรตัวอย่างประสบเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่  ศัตรูพืชรบกวนคิดเป็นร้อยละ 77.78  ของจ านวน
เกษตรกรตัวอย่างท้ังหมด  รองลงมาได้แก่    ปัจจัยการผลิตราคาสูง    ขาดแคลนพันธุ์ คุณภาพดีและ
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ราคาผลผลิตตกต่ าคิดเป็นร้อยละ   66.67    55.56   และ 44.44  ตามล าดับ   ท่ีเหลือเป็นปัญหา
อ่ืนๆ  ท่ีแตกต่างกันไป ดังกราฟท่ี 5-1 

 
กราฟท่ี 5-1 ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร  

  ส่วนปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ เกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ  60.00  ประสบ
ปัญหา   โดยปัญหาท่ีส าคัญท่ีเกษตรกรตัวอย่างประสบเป็นอันดับหนึ่ง  ได้แก่   ไม่มีอาชีพเสริมคิด
เป็นร้อยละ   83.3 3  ของเกษตรกร ตัวอย่า งท่ีประสบปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ  
รองลงมา ได้แก่   ว่างงานหลังฤดูกาลเ ก็บเ ก่ียว    ไม่มีงานท าและแล้งจัด คิดเป็นร้อยละ  50.00   
16.67  และ 16.67      ดังกราฟท่ี 5-2 

 

กราฟท่ี 5-2 ปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ 
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 5.2.2 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากทางราชการ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง   พบว่ามีเกษตรกรตัวอย่าง ท้ังหมดต้องการ
ความช่วยเหลือจากทางราชการ   ซ่ึงความต้องการความช่วยเหลือท่ีเกษตรกรตัวอย่างต้องการเป็น
อันดับหนึ่งได้แก่  จัดหาตลาดจ าหน่ายผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 90.00  ของเกษตรกรตัวอย่างท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือ รองลงมาได้แก่   จัดหาปัจจัยการผลิตเช่น  ปุ๋ย ยา ในราคายุติธรรม   ประกันราคา
ผลผลิตและจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ  80.00   70.00  และ 
50.00   ท่ีเหลือเป็นความต้องการท่ีแตกต่างกันไป     ดังตารางท่ี 5-3 

 

กราฟท่ี 5-3   ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากราชการ  

5.3 ศักยภาพของพื้นที่ 

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

จุดแข็ง 

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

 ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวท่ีมีความลึกมาก การระบายน้ า เลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางเหมาะส าหรับการปลูกข้าว  

จุดอ่อน 

 พื้นท่ีส่วนใหญ่ท าการเกษตรกรรมโดยอาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว 

 พื้นท่ีของต าบลไม่มีทรัพยากรป่าไม้ ส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศน์ 

 ทรัพยากรดินอันดับรองลงมาได้แก่ดินเปร้ียวจัดลึกปานกลาง การระบายน้ าเลว เนื้อดินเป็นดิน
เหนียว พบสารจาโรไซต์ ในดินท่ีระดับความลึก 50-100 ซม. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า 

 มักประสบปัญหาภัยแล้งอยู่เป็นประจ า และบางปีประสบปัญหาน้ าท่วมขังหรือช่วงท่ีมีพายุฝน
พัดผ่าน ท าให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 

 เกษตรกรบางส่วนได้ใช้ทรัพยากรดินและน้ า โดยขาดความตระหนักต่อการบริหารจัดการ
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและย่ังยืน ตัวอย่างเช่น การเผาตอซังหลังเก่ียวข้าว 

โอกาส 

 รัฐบาลได้ก าหนดเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับประชาชนมีความต้องการบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยจากสารพิษมากข้ึน ท าให้เกษตรกรได้ลดปริมาณการใช้สารเคมีลงและหันมาใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และการก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมากข้ึน 

อุปสรรค 

 สภาพอากาศปัจจุบันมีความแปรปรวนจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ท าให้เ กิดปัญหาภัย
ธรรมชาติอยู่บ่อยคร้ัง อาทิ น้ าท่วมและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล รวมถึงการระบาดของโรคและ
แมลงท่ีควบคุมได้ยาก 
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จุดแข็ง 

 มีระบบสาธารณูปโภคอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น ท้ังระบบโครงข่ายคมนาคม ไฟฟ้าและ
น้ าประปา รวมถึงทางล าเลียงผลผลิตจากไร่นาสู่ตลาด ครอบคลุมท้ังต าบล  

 มีหน่วยงานดูแลและบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข ครอบคลุมท้ังต าบล 

 มีองค์กรส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีต าบล 

จุดอ่อน 

 ไม่มีระบบชลประทาน ท าให้ประสบปัญหาขาดแคนน้ าส าหรับการเพาะปลูก โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

 ไม่มีตลาดกลางรับซ้ือพืชผลทางการเกษตร ท าให้ต้องเสียต้นทุนในการขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรไปขายในพื้นท่ีอ่ืน  

โอกาส  

 รัฐบาลมีนโยบายก าหนดให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก (ครัวไทยสู่ครัวโลก) 
และสนับสนุนการด าเนนิงานของท้องถ่ิน ท าให้หน่วยงานของรัฐต้องดูแลและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านการเกษตรให้สมบูรณ์ท่ัวถึง  

 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้ก าหนดแผนงานใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานท้ังหมดอย่างต่อเนื่อง  

อุปสรรค 

 เนื่องจากประเทศไทย เ ป็นประเทศก าลังพัฒนา การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานให้
สมบูรณ์ท่ัวถึง จ าเป็นต้องใช้เวลาและมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

 โครงการขนาดใหญ่ต้องใชง้บประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการเองได้ 

ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง 

 ตามข้อมูลเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประชากรในต าบลวิหารแดง  มีรายได้เฉล่ียไม่ต่ า
กว่า 48,373.47  บาทต่อปีต่อคนร้อยละ 99.99  ของประชากรท้ังหมด 

 มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร   โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวิหารแดง  เพื่อประกอบอาชีพเสริม
และเพิ่มรายได้  เช่น  ได้แก่  เกษตรกรโคกมะกอก กลุ่มสตรีผู้เพาะเห็ดฝาง กลุ่มเ ล้ียงควายบ้านเชิง
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หวาย กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองยาว  กลุ่มส่งเสริมข้าวชุมชนต าบลวิหารแดง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ส่งเสริมอาชีพ 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว   เกษตรกรท่ีส ารวจส่วนใหญ่จึงไม่ต้องการเปล่ียนชนิดพืชเ ดิมเป็น
พืชอุตสาหกรรมเพราะเห็นว่าพืชเดิมท่ีปลูกราคาผลผลิตเป็นท่ีน่าสนใจ ใช้แรงงานน้อยและมีตลาด
รองรับ เป็นต้น 

 เกษตรกรท่ีส ารวจส่วนใหญ่สนใจรับเทคโนโลยีใหม่และทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
ได้แก่  ใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  ปลูกพืชหมุนเ วียนและปลูก
พืชปุ๋ยสด เช่นพืชตระกูลถ่ัว โสนอัฟริกัน ปอเทือง แล้วไถกลบ 

 การประกอบอาชีพเกษตรกรอาศัยน้ าจากชลประทาน 

จุดอ่อน 

 ขาดอ านาจต่อรองในการจ าหน่ายผลผลิตเพราะการรวมกลุ่มอาชีพยังมีน้อยและบางกลุ่มยังไม่
เข้มแข็ง  ท าให้ถูกผู้รับซ้ือเอาเปรียบ  โดยกดราคาผลผลิตให้ต่ า 

 เกษตรกรขาดความรู้ในด้านการจัดการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ท าให้เกิดหนี้สินนอกระบบ
และในระบบ 

 การเร่งจ าหน่ายผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวทันที  ท าให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตต่ า 

โอกาส 

 เกษตรกรท่ีส ารวจท้ังหมดให้ความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียงและสนใจท่ีจะท าเกษตร
อินทรีย์   ต้องการท าแบบใช้สารเคมีระดับปลอดภัย   

 นโยบายรัฐบาลเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง  

 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 

 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE) ในปี 2558 เป็นโอกาสในการขยายตลาดการ
ส่งออกสินค้าเกษตรโดยไม่มีก าแพงภาษี ตลอดจนโอกาสในการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าเกษตรระหว่างประเทศสมาชิก 

อุปสรรค 

 ราคาผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะข้าว  ข้ึนอยู่กับตลาดโลกและตลาดภูมิภาค  การแก้ไขปัญหาราคา
ผลผลิตตกต่ าจึงท าได้ล าบาก 

 มีศัตรูพืชรบกวน  ท าให้ผลผลิตต่ า 
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 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 

 ผู้น าชุมชนมีการบูรณาการร่วมพัฒนาต าบล  เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาให้มีความเจริญย่ิงข้ึน  

 มีการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุนกลุ่มต่างๆ ในต าบลให้มีความเข้มแข็ง  

 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้  เพื่อ
การยังชีพ 

 มีการส่งเสริมด้านกีฬาและกีฬาพื้นบ้าน   เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างในการออกก าลังกาย  ท า
ให้มีร่างกายแข็งแรงและเพื่อต้านยาเสพติด 

 ส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน  โดยจัดงานประเพณีต่างๆ  เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน  รวมท้ังท านุบ ารุงศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้ด ารงไว้  ซ่ึงศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 

 มีโรงง านอุตสาหกรรมประเภท 2 และ 3  ต้ังอ ยู่ในต าบลท้ัง ส้ิน 2 0  โรง  เ ช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม 4 แห่ง โรงอบแบบและข้ึนรูปผลิตภัณฑ์       โลหะ 2 แห่ง  โรงกลึง  เจาะ กัด  ไส  2  
แห่ง โรงผลิตหมอนคอนกรีตอัดแรงรองรางรถไฟ 1 แห่ง  โรงซ่อมและสร้างตัวถังรถยนต์  1 แห่ง 
โรงไส ซอยไม้แปรรูป  1 แห่ง  โรงผลิตรอนกรีตผสมเสร็จ  1 แห่ง  เ ป็นต้นซ่ึงสามารถรองรับ
แรงงานได้จ านวนหนึ่ง 
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จุดอ่อน 

 ประชากรรวมท้ังเกษตรกรไม่มีอาชีพเสริมว่างงานหลังฤดูกาลเ ก็บเ ก่ียวไม่มีงานท าและมีหนี้สิน 
เพราะขาดวินัยในการใช้จ่าย  ท าให้มีหนี้สินท้ังในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง  

 ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ  ท าให้มีความคิดในการแข่งขัน  เพื่อประกอบอาชี พ
น้อยขาดความคิดริเร่ิมไม่กล้าลงทุน 

 มีปัญหาเร่ืองยาเสพติด 

โอกาส 

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนภาคประชาชนและส่งเสริมอาชีพ  

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  การจัดระเบียบสังคม
และการทุจริตคอรัปชั่น 

 นโยบายผู้บริหารท้องถ่ิน  เน้นเสริมสร้างสุขภาพประชาชนให้เ ข้มแข็งเ ป็นภูมิคุ้มกันโรคลด
จ านวนผู้ป่วย  สร้างสวยสาธารณะและสนามกีฬา 

 มีโครงการด้านสังคมสังเคราะห์ขยายฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ยากไร้  โอกาส  
รวมท้ังผู้ประสบภัยให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มสัดส่วนงบประมาณ 

 มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านทักษะ   การพัฒนาให้คนมีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีทักษะชีวิต  การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

อุปสรรค 

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

 ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของโลก ท าให้เกิดภาวะถดถอย   เ กิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และภัย
พิบัติทางธรรมชาติท าให้เกิดปัญหาเร่ืองรายได้ของประชาชน 
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บทที่ 6 

เขตการใชที่ดิน 

6.1 การกําหนดเขตการใชท่ีดิน 

 ผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ อันไดแก ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา 

ทรัพยากรปาไม สภาพการใชที่ดิน สภาพพ้ืนที่ ลักษณะภูมิอากาศ ตลอดจนความเหมาะสมของที่ดิน 

ดานกายภาพ สภาพทางเศรษฐกิจสังคม ประกอบกับมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมา

พิจารณารวมกับนโยบาย ยุทธศาสตรของจังหวัดและกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร 

สามารถนํามาสังเคราะหกําหนดเปนเขตการใชที่ดิน ตําบลวิหารแดง อําเภอวิหารแดง จังหวัด

สระบุรี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหเกิดการใชที่ดินอยางเหมาะสมและย่ังยืน ไดดังนี้ 

 1. เขตพ้ืนท่ีการเกษตร  

   มีเนื้อที่ 9,729 ไรหรือรอยละ 79.97 ของพ้ืนที่ตําบล เปนพ้ืนที่ทําการเกษตร นอก

เขตปาสงวนแหงชาติหรือพ้ืนที่ที่ไดดําเนินการปฏิรูปที่ดินแลว กําหนดขึ้นเพ่ือเปนเขตพัฒนาการผลิต

ทางการเกษตรเปนหลัก สามารถแบงเปนเขตตางๆ ไดดังนี้ 

 เขตพื้นที่เกษตรกาวหนา 

   มีเนื้อที่ 6,638 ไรหรือรอยละ 54.56 ของพ้ืนที่ตําบล เปนเขตพ้ืนที่ทําการเกษตร

โดยอาศัยน้ําฝน ที่ดินมีศักยภาพในการผลิตคอนขางสูง แตอาจมีขอจํากัดการใชประโยชน

บาง ซ่ึง สามารถแกไขไดงาย เชน ดินขาดความอุดมสมบูรณหรือปฏิกิริยาดินไมเหมาะสมเปนตน 

ลักษณะดินที่พบในที่ลุมสวนใหญเปนดินลึกถึงลึกมาก มีการระบบน้ําคอนขางเลว มีการใช

ประโยชนที่ดินในการทํานาปลูกขาว สวนบริเวณที่เปนที่ดินมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ สามารถ

แบงเปนเขตยอยตามประเภทและความเหมาะสมของการใชที่ดินดังนี้ 

1.1 เขตพื้นที่ทํานา (หนวยแผนที่ 221) 

   มีเนื้อที่ 5,250 ไรหรือรอยละ 43.15 ของพ้ืนที่ตําบล สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบและ

สวนใหญที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง ในการทํานาปลูกขาวโดยอาศัยน้ําฝน 

   ขอเสนอแนะ    ควรพัฒนาทําการผลิตเพ่ือการคา โดยเพ่ิมศักยภาพการผลิตดวย

การใชพันธุขาวที่ดีจากแหลงผลิตที่เช่ือถือได ประกอบกับการใชปุยคอก ปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ

ควบคูกับการใชปุยเคมี ซ่ึงจะเห็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุย สามารถชวยลดตนทุนการผลิต

โดยรวมได นอกจากนี้เกษตรกรควรมีแหลงน้ําเชน สระน้ําในไรนาเพ่ือเก็บกักน้ํา สําหรับพืชที่ปลูก
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เพ่ือลดความเสียหายจากการที่ฝนทิ้งชวงและควรมีการขุดทางระบายน้ํา ทําทอลอดตามถนนที่ตัด

ขวางทางน้ํา เพ่ือระบายน้ําในพ้ืนที่เพ่ือไมใหเกิดน้ําแชขังเปนเวลานาน 

1.2 เขตพื้นที่ปลูกไมผล (หนวยแผนที่ 224)  

   มีเนื้อที่ 367 ไรหรือรอยละ 3.02 ของพ้ืนที่ตําบล พ้ืนที่คอนขางราบเรียบเปนพ้ืนที่

ที่ปรับรูปโดยการยกรองปลูกพืชเพ่ือแกปญหาน้ําทวมขัง มีความเหมาะสมของที่ดินและภูมิอากาศ

ในการปลูกไมผล ที่ใหผลผลิตสูง 

   ขอเสนอแนะ  ผลผลิตทางการเกษตรพวกไมผล สวนใหญเสียหายงายไมสามารถ

เก็บไวไดนาน  จําเปนตองรีบจําหนาย ดังนั้นในการผลิตเกษตรกรจําเปนตองคํานึงถึงเร่ืองตลาดและ

ความตองการของผูบริโภค เขตการผลิตนี้ควรอยูใกลกับชุมชนหรือมีโรงงานแปรรูป นอกจากนี้

เกษตรกรควรผลิตพืชแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชหลายชนิด เพ่ือลดความเสียในเร่ืองของราคาและ

ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 

  1.3 เขตพื้นที่ทุงหญาเลี้ยงสัตวหรือปลูกไมโตเร็ว (หนวยแผนที่ 227) 

   มีเนื้อที่ 818 ไรหรือรอยละ 6.72 ของพ้ืนที่ตําบล เปนเขตพ้ืนที่ที่มีขอจํากัดเปน

อุปสรรคตอการปลูกพืชรุนแรง เชน พ้ืนที่ลุมช้ืนแฉะ ในฤดูฝนมีน้ําทวมขังเปนเวลานานหรือเนื้อดิน

มีขอจํากัดเปนดินทราย  แตสามารถที่จะใชทําเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวหรือใชปลูกไมโตเร็ว เชน ยูคา

ลิปตัส สะเดาหรือกระถินเทพา ได 

   ขอเสนอแนะ  เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตนี้มีขอจํากัดคอนขางรุนแรงไมเหมาะสมตอ

การปลูกพืชเศรษฐกิจ  ดังนั้นจึงควรใชที่ดินเพ่ือกิจกรรมดังกลาว พรอมทั้งมีมาตรการปรับปรุงและ

พัฒนาพ้ืนที่ใหสามารถใชทําการเกษตรอื่นเพ่ิมขึ้นได โดยใชวิธีทางพืช เชน ปลูกหญาแฝก เพ่ือเก็บ

ตะกอนดินและเพ่ิมอินทรียวัตถุ เปนตน 

1.4 เขตเลี้ยงสัตวหรือสัตวน้ํา (หนวยแผนที่ 229)  

   มีเนื้อที่ 203 ไรหรือรอยละ 1.67 ของพ้ืนที่ตําบล 

   ขอเสนอแนะ  ควรมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม อาทิ การนํามูลสัตวมาทํา

กาซชีวภาพ มีระบบถายเทอากาศที่ถูกสุขลักษณะไมสงกลิ่นรบกวนชุมชน ควรมีระบบบําบัดน้ํา

เสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา 

 เขตพื้นที่เรงรัดพัฒนาการเกษตร 

   มีเนื้อที่ 3,091 ไรหรือรอยละ 25.41 ของพ้ืนที่ตําบล  เปนเขตพ้ืนที่ทําการเกษตร

โดยอาศัยน้ําฝน ที่ดินมีศักยภาพในการผลิตคอนขางตํ่า มีขอจํากัดการใชประโยชน คือเปน
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ดินเปร้ียวจัด ลึกปานกลาง พบช้ันจาโรไซทที่ระดับความลึก 50-100 จากผิวดิน เกิดการตรึงของ

ธาตุอาหารและมีสารที่เปนพิษตอพืชที่ปลูก โครงสรางดินแนนทึบ การไถพรวนทําไดยาก และพบ

ปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน แนวทางการจัดการโดยไถพรวนดินในชวงที่มีความช้ืนเหมาะสม ลด

ระดับความเปนกรดของดินดวยวัสดุปูนมารล 1-2 ตัน ตอไร รวมกับการไถกลบพืชปุยสด เชนปอ

เทือง โสนแอฟริกัน เพ่ือใหโครงสรางดินรวนซุยและเพ่ิมธาตุอาหารในดิน  การใชประโยชนที่ดิน

ในเขตพ้ืนที่เรงรัดพัฒนาการเกษตร สวนใหญเปนพ้ืนที่ทํานา สามารถแบงเปนเขตยอยตามประเภท

และความเหมาะสมของการใชที่ดินดังนี้ 

1.5 เขตพื้นที่ทํานา (หนวยแผนที่ 235) 

   มีเนื้อที่ 1,704 ไรหรือรอยละ 14.01 ของพ้ืนที่ตําบล สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบและ

สวนใหญที่ดินมีความเหมาะสมปานกลาง ในการทํานาปลูกขาวโดยอาศัยน้ําฝน 

   ขอเสนอแนะ    ควรพัฒนาทําการผลิตเพ่ือการคา โดยเพ่ิมศักยภาพการผลิตดวย

การใชพันธุขาวที่ดีจากแหลงผลิตที่เช่ือถือได ประกอบกับการใชปุยคอก ปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ

ควบคูกับการใชปุยเคมี ซ่ึงจะเห็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุย สามารถชวยลดตนทุนการผลิต

โดยรวมได นอกจากนี้ในขั้นตอนการเตรียมดิน เกษตรกรควรไถพรวนดินในชวงที่มีความช้ืน

เหมาะสม การลดระดับความเปนกรดของดินดวยวัสดุปูนมารล 1-2 ตัน ตอไร รวมกับการไถกลบ

พืชปุยสด เชนปอเทือง โสนแอฟริกัน เพ่ือใหโครงสรางดินรวนซุยและเพ่ิมธาตุอาหารในดินมีแหลง

น้ําเชน สระน้ําในไรนาเพ่ือเก็บกักน้ํา สําหรับพืชที่ปลูกเพ่ือลดความเสียหายจากการที่ฝนทิ้งชวง

และควรมีการขุดทางระบายน้ํา ทําทอลอดตามถนนที่ตัดขวางทางน้ํา เพ่ือระบายน้ําในพ้ืนที่เพ่ือ

ไมใหเกิดน้ําแชขังเปนเวลานาน 

1.6 เขตพื้นที่ปลูกไมผล (หนวยแผนที่ 234)  

   มีเนื้อที่ 975 ไรหรือรอยละ 8.01 ของพ้ืนที่ตําบล พ้ืนที่คอนขางราบเรียบเปนพ้ืนที่

ที่ปรับรูปโดยการยกรองปลูกพืชเพ่ือแกปญหาน้ําทวมขัง มีความเหมาะสมของที่ดินและภูมิอากาศ

ในการปลูกไมผล ที่ใหผลผลิตสูง 

   ขอเสนอแนะ  ควรทําคันดินลอมรอบ เพ่ือปองกันน้ําทวม กอนทําการยกรองควร

แยกสวนของหนาดิน มาทับบนดินที่ขุดมาจากรองคูน้ํา เพ่ือลดความเปนพิษของจาโรไซท และขุด

หลุมปลูกขนาด 50X50X50 แลวปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 20-35 กิโลกรัมตอหลุม

รวมกับวัสดุปูนมารล 6 กิโลกรัมตอหลุม และพัฒนาแหลงน้ํา จัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูกเพ่ือ

ลางความเปนกรดของดินและควบคุมไมใหดินกรดเพ่ือขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรพวกไมผล สวน

ใหญเสียหายงายไมสามารถเก็บไวไดนาน  จําเปนตองรีบจําหนาย ดังนั้นในการผลิตเกษตรกร
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จําเปนตองคํานึงถึงเร่ืองตลาดและความตองการของผูบริโภค เขตการผลิตนี้ควรอยูใกลกับชุมชน

หรือมีโรงงานแปรรูป นอกจากนี้เกษตรกรควรผลิตพืชแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชหลายชนิด เพ่ือ

ลดความเสียในเร่ืองของราคาและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 

1.7 เขตพื้นที่ทุงหญาเลี้ยงสัตวหรือปลูกไมโตเร็ว (หนวยแผนที่ 237) 

   มีเนื้อที่ 85 ไรหรือรอยละ 0.70 ของพ้ืนที่ตําบล เปนเขตพ้ืนที่ที่มีขอจํากัดเปน

อุปสรรคตอการปลูกพืชรุนแรง เชน พ้ืนที่ลุมช้ืนแฉะ ในฤดูฝนมีน้ําทวมขังเปนเวลานาน แต

สามารถที่จะใชทําเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวหรือใชปลูกไมโตเร็ว เชน ยูคาลิปตัส สะเดาหรือกระถิน

เทพา ได 

   ขอเสนอแนะ  เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตนี้มีขอจํากัดคอนขางรุนแรงไมเหมาะสมตอ

การปลูกพืชเศรษฐกิจ  ดังนั้นจึงควรใชที่ดินเพ่ือกิจกรรมดังกลาว พรอมทั้งมีมาตรการปรับปรุงและ

พัฒนาพ้ืนที่ใหสามารถใชทําการเกษตรอื่นเพ่ิมขึ้นได โดยใชวิธีทางพืช เชน ปลูกหญาแฝก เพ่ือเก็บ

ตะกอนดินและเพ่ิมอินทรียวัตถุ เปนตน 

1.8 เขตเลี้ยงสัตว/สัตวน้ํา (หนวยแผนที่ 239)  

   มีเนื้อที่ 327 ไรหรือรอยละ 2.69 ของพ้ืนที่ตําบล 

   ขอเสนอแนะ  ควรมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม อาทิ การนํามูลสัตวมาทํา

กาซชีวภาพ มีระบบถายเทอากาศที่ถูกสุขลักษณะไมสงกลิ่นรบกวนชุมชน ควรมีระบบบําบัดน้ํา

เสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา 

2. เขตพ้ืนท่ีชุมชน 

2.1 เขตพื้นที่ชุมชน (หนวยแผนที่ 300)  

    มีเนื้อที่ 1,472  ไรหรือรอยละ 12.10 ของพ้ืนที่ตําบล เปนพ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแนน

นอย เปนชุมชนชนบท ที่มีการต้ังบานเรือนใกลกับพ้ืนที่ทําการเกษตร 

   ขอเสนอแนะ  องคการบริหารสวนทองถิ่นควรที่จะศึกษาถึงปญหาและความ

ตองการของพ้ืนที่ โดยยึดหลักวิชาการผนวกกับศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชน ประกอบกับขอมูล

ของหนวยงานตางๆ เพ่ือกําหนดทิศทางพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนใหสอดคลองกับ

ทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชนอยางย่ังยืน 
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 3. เขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

    มีเนื้อที่ 818 ไรหรือรอยละ 6.72 ของพ้ืนที่ตําบล  

 4 . เขตพ้ืนท่ีแหลงนํ้า 

  มีเนื้อที่ 145 ไรหรือรอยละ 1.19 ของพ้ืนที่ตําบล เปนพ้ืนที่แหลงน้ํา เชน หวย หนอง 

คลอง บึง ตามธรรมชาติ รวมถึงแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น เชน คลองชลประทาน อางเก็บน้ํา สระน้ํา

ในไรนา เปนตน 

  ขอเสนอแนะ  ควรมีมาตรการในการดูแลแหลงน้ําในพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนแกชุมชน 

โดยมีการขุดลอกและซอมบํารุง เพ่ือที่ใหแหลงน้ําที่มีสามารถชวยเก็บกักน้ําไวเพ่ือการเกษตร 

การประมงและเพ่ือการพักผอนของคนในชุมชน ตลอดจนทางน้ําทําหนาที่ชวยระบายน้ําในชวง

หนาฝนได 

ตารางท่ี 6 -1 เขตการใชท่ีดินตําบลวิหารแดง อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  

เขตการใชที่ดิน เนื้อที่ (ไร) รอยละ 

1. เขตพื้นที่การเกษตร 9,729  79.97 

     เขตพื้นที่เกษตรกาวหนา 6,638  54.56 

 1.1 เขตพ้ืนที่ทํานา (หนวยแผนที่ 221 ) 5,250  43.15 

 1.2 เขตพ้ืนที่ปลูกไมผล (หนวยแผนที่ 224) 367  3.02 

 1.3 เขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว/ปลูกไมโตเร็ว (หนวยแผนที่ 227) 818  6.72 

 1.4 เขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว/สัตวน้ํา (หนวยแผนที่ 229) 203  1.67 

   เขตพื้นที่เรงรัดพัฒนาการเกษตร 3,091  25.41 

 1.5 เขตพ้ืนที่ทํานา (หนวยแผนที่ 235) 1,704  14.01 

 1.6 เขตพ้ืนที่ปลูกไมผล (หนวยแผนที่ 234) 975  8.01 

 1.7 เขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว/ปลูกไมโตเร็ว (หนวยแผนท่ี  237) 85  0.70 

 1.8 เขตเลี้ยงสัตว/สัตวน้ํา (หนวยแผนที่ 239) 327  2.69 

2. เขตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (หนวยแผนที่ 300 ) 1,472  12.10 

3.เขตพื้นที่อุตสาหกรรม (หนวยแผนที่ 400 ) 818  6.72 

4.เขตพื้นที่แหลงน้ํา (หนวยแผนที่ 500 ) 145  1.19 

รวม 12,166  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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