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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 

บทที่ 1  
บทนํา 

1.1 หลกัการและเหตุผล 

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

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

1.2 วัตถุประสงค 

 1.2.1 กําหนดเขตการใชท่ีดินทางการเกษตร พรอมท้ังจัดทําแผนท่ีและรายงานเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางการใชที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมในตําบล 

 1.2.2 เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรระดับตําบล 

1.3 สถานท่ี ระยะเวลา และผูดําเนินงาน 

 1.3.1 สถานท่ีดําเนินงาน พื้นท่ีตําบลโคกแย   อําเภอหนองแค   จังหวัดสระบุรี 

 1.3.2 ระยะเวลาดําเนินงาน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

 1.3.3 ผูดําเนินงาน กลุมวางแผนการใชท่ีดิน สํานกังานพัฒนาทีด่ินเขต 1  
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1.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

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

 1.4.2 ศึกษาวิเคราะหดานนโยบายการใชท่ีดินท้ังในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด 
และระดับทองถ่ิน 

 1.4.3 นําเสนอขั้นตอนการดําเนินงานและรูปแบบของการกําหนดเขตการใชท่ีดินระดับ
ตําบล ใหกับสวนราชการในพื้นท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงเกษตรกรและหมอดินอาสา
ในพื้นท่ีพรอมรับฟงขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงขอมูลใหมีความสมบูรณ 

 1.4.4 สํารวจทัศนคติ ปญหาและความตองการของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนํามาวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดในการพัฒนาดานเกษตรกรรม โดยนํามาประมวลผลรวมกับ
ขอมูลในขอ 1.4.1 

 1.4.5 กําหนดเขตการใชท่ีดินระดับตําบล พรอมขอเสนอแนะดานการจัดการทรัพยากรใน
พื้นท่ี 

 1.4.6 จัดทํารายงานเขตการใชที่ดินระดับตําบล พรอมขอเสนอแนะ ประกอบกับแผนท่ี
ขนาดมาตราสวน 1 : 25,000 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.5.1 เปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับตําบลอยางมีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับความตองการของชุมชน โดยคํานึงถึงแนวนโยบายของรัฐในระดับตางๆ 

 1.5.2 เขตการใชท่ีดินระดับตําบล สามารถใชเปนฐานขอมูลในการพิจารณากําหนดเปาหมาย
การพัฒนาดานเกษตรกรรมระดับตําบล เพื่อเพิ่มผลผลิต และการใชทรัพยากรที่ดินอยางยั่งยืน 
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 บทที่ 2  

สภาพทั่วไปของพ้ืนที ่

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ท่ีตั้ง 

 ต าบลโคกแย ้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (รูปที่ 2-1) 

 อาณาเขต  

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 
ทิศใต้              ติดต่อกับ  ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต.บ้านล า อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ต. หนองไข่น้ า อ.หนองแค จ.สระบุรี 

 ต าบลโคกแย้  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   18,350  ไร่ หรือประมาณ  29.36  ตารางกิโลเมตร  
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  16  หมู่บ้านดังนี้  

 หมู่ที่ 1 บ้านเขาพนมยงค์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม 

 หมู่ที่ 2 บ้านไทยงาม หมู่ที่ 10 บ้านหนองจอกใหญ่ 

 หมู่ที่ 3 บ้านโปร่งแร้ง หมู่ที่ 11 บ้านหนองจอกใหญ่ 

 หมู่ที่ 4 บ้านโคกแย้ หมู่ที่ 12 บ้านหนองพันอ้อม 

 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสมัคร หมู่ที่ 13 บ้านดอนแพง  

 หมู่ที่ 6 บ้านหนองผักชี หมู่ที่ 14 บ้านบ่อน้ าเค็ม 

 หมู่ที่ 7 บ้านโนนบก หมู่ที่ 15 บ้านโคกเชือก 

 หมู่ที่ 8 บ้านหนองสมัคร หมู่ที่ 16 บ้านหนองจอกน้อย 
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2.2 สภาพภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่ม เจ้าพระยา
หรือแอ่งเจ้าพระยาเกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า  พื้นที่มีความลาดเท เล็กน้อยจากทิศเหนือไป
ทางทิศใต้ บริเวณทิศเหนือของต าบลเป็นพื้นที่ภูเขา (เขาโปร่งแร้งสูง 223 เมตรและเขาโบสถ์สูง 109 
เมตร) ความสูงของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 4-20 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 
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2.3 สภาพภูมิอากาศ 

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

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

 หมายเหตุ : เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 

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

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

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

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

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

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

 

เดือน 
ปริมาณ ปริมาณน้้าฝนที่เป็น อุณหภูม ิ อุณหภูม ิ ความยาวนาน ความชื้น ความเร็วลม การคาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เฉล่ีย - - 36.04 21.44 7.31 71.04 53.96 - 
 

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

 

 
รูปท่ี 2 สมดุลของน้ าในดินเพื่อการเกษตร จังหวัดสระบุรี (สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี) 
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2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร 

 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกรต าบล โคกแย้ อ าเภอหนองแค  ได้จากการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน(กรมการ
ปกครอง ,2554 ) รายงานข้อมูลความจะเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2555  (กรมการพัฒนาชุมชน)  
แผนพัฒนาการเกษตรต าบล (ส านักงานเกษตรอ าเภอ ) และแผนพัฒนาสามปี  (องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกแย้) เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  ต าบลโคกแย้  มีพื้นที่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้ เต็มทั้ง
หมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน  มีประชากรรวมทั้งสิ้น  10,017 คน เป็นชาย 4,843 คนและเป็นหญิง 5,174 คน 
จ านวนบ้าน 4,464 หลังคาเรือน จ านวนประชากรเฉลี่ย 3 คนต่อหลังคาเรือน (รายงานสถิติจ านวน
ประชากรและบ้าน กรมการปกครอง ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554) ความหนาแน่น 341.17  คนต่อ
ตารางกิโลเมตร  

  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการท าบุญตามพระพุทธศาสนาใน
เดือนต่างๆ  ที่สืบสานต่อเน่ืองกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันให้ความ
เคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน 

2.4.2 การรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 ต าบลโคกแย้  มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร  โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
หน่วยงานรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล ๆ ได้แก ่ กลุ่มเยาวชนเคร่ืองเป่าแก้ว ต า บลโคกแย้  กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกรท านาโคกแย้  กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมผู้ปลูก
ข้าว  กลุ่มออมทรัพย์   

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจของต าบล โคกแย้  ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่
เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลการศึกษาดังนี้  

 2.5.1 การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีพื้นที่ท า
การเกษตรเฉลี่ย 20.00  ไร่ต่อครัวเรือนและมีแรงงาน ภาคเกษตรเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน อาชีพ
รองลงมาเป็นการค้าขาย รับจ้าง รับราชการและอื่นๆ การถือครองที่ดิน  เกษตรกรส่วน ใหญ่ เช่า
ที่ดินท ากินและเช่าที่ดินท ากิน เพิ่ม มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง  โดยมีเอกสิทธิ์ โฉนด  
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 2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 
 พืช เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่  ข้าว  พันธุพ์ิษณุโลก 2  สุพรรณบุรี 1  ปทุมธานี  1 
 - ผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2555/56 เฉลี่ย 850   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตนาปรัง ปีการผลิต 2555/56 เฉลี่ย 850   กิโลกรัมต่อไร่ 

  ปศุสัตว์  จากข้อมูลของปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี (ปี2555 ) มีเกษตรกรจ านวน 210 
ครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัวและบางส่วนบริโภค
ภายในครัวเรือน  เช่น โคเน้ือ จ านวน 5 ตัว กระบือ จ านวน 30 ตัว สุกร จ านวน 917 ตัว ไก่ 
จ านวน 106,735 ตัว  เป็ด จ านวน 362 ตัว โดยเลี้ยงเพื่อปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ 

 ประมง  จากข้อมูลของประมงจังหวัดสระบุรี (ปี 2555) มีเกษตรกรมีการท าประมง
ไว้เพื่อจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้ของครอบครัวและบางส่วนบริโภคภายในครัวเรือน ประมาณ       
13 ครัวเรือน พื้นที่ 8 ไร่ ปลาที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นปลานิล ปลาตะเพียนและปลาเบญจพรรณ ฯลฯ     

 2.5.3 ต้นทุนการผลิต 

 ข้าวนาปี ต้นทุนการผลิต 2,560 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 4.00 บาทต่อกิโลกรัม 

 ข้าวนาปรัง ต้นทุนการผลิต 2,560 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 4.00 บาทต่อกิโลกรัม 

2.5.4 การอุตสาหกรรม 

  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สระบุรี รายงานว่า พ .ศ. 2556 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท 2 และ 3 ตั้งอยู่ในต าบลทั้งสิ้น 53 โรง จ าแนกได้ดังนี้ โรงงานสีข้าว 1 แห่ง โรงงานผลิต
เคร่ืองดื่มตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่มีกาแฟเป็นส่วนผสม 1 แห่ง โรงงานผลิตเคร่ืองสุขภัณฑ์จาก
พลาสติกและใยแก้ว 1 แห่ง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ 2 แห่ง โรงงานผลิตวงกบประตู หน้าต่าง 
2 แห่ง โรงงานผลิตลังไม้ 1 แห่ง โรงงานผลิตกาวซีเมนต์ 1 แห่ง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
และยาง 1 แห่ง โรงงานผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาชนิดเคลือบ 2 แห่ง โรงงานผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาชนิด
เคลือบและไม่เคลือบ 1 แห่ง โรงงานผลิตกระเบื้องเคลือบ 1 แห่ง โรงงานผลิตเคร่ืองปั้นดินเผา 1 
แห่ง โรงงานบนดินเพื่อจ าหน่าย 1 แห่ง โรงงานผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง 2 แห่ง โรงงานผลิต
กาวซีเมนต์ 1แห่ง โรงงานผลิตผงแม่เหล็ก 1 แห่ง โรงงานผลิตตะแกรงเหล็ก 1 แห่ง โรงงานกลึง 
เจาะ คว้าน ไส เจียน โลหะทั่วไป 5 แห่ง โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 1 แห่ง ฯลฯ 

2.5.5 รายได้และแหล่งสินเชื่อ 

 รายได้ จากข้อมูล ความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2555 (จปฐ .) โดยเฉลี่ยร้อยละ  99.81 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  59,622 บาทต่อคนต่อปี  
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 แหล่งสินเชื่อ เกษตรกรใช้บริการสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารพาณิชย์และเอกชน เป็นต้น 

2.5.6 โครงสร้างพื้นฐาน 

1) สาธารณูปโภค ได้แก่  

(1) ไฟฟ้า มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  

(2) ประปา มีประปาทุกหมู่บ้าน   

(3) การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะ  

  2) สถานบริการสาธารณะและสถานที่ราชการ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง วัด 8 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 2 แห่ง สถานีอนามัย
ประจ าต าบล 1 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแย้ 1 แห่ง  เป็นต้น 
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บทที ่3 

สถานภาพทรัพยากร 

3.1 ทรัพยากรทีด่นิและการใช้ทีด่นิ 

 3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรทีด่ินในปัจจุบัน 

  จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรท่ีดินในปัจจุบนัท่ีใช้ในการเกษตรของ

ตาํบลโคกแย ้อาํเภอหนองแค  จงัหวดัสระบุรี อาศยัจากการรายงานสํารวจดินเพื่อการเกษตรแบบ

ค่อนขา้งละเอียด มาตราส่วน 1:25,000 ของจงัหวดัสระบุรี โดยสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

จดัทาํลกัษณะและสมบติัทางกายภาพและเคมีท่ีสาํคญั เช่น เน้ือดิน การระบายนํ้ าของดิน ปฏิกิริยาดิน 

เป็นตน้ เพื่อแสดงให้เห็นคุณภาพท่ีดินและนาํไปใชใ้นการจดัความเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับพืช

เศรษฐกิจต่อไป ดงัแสดงในรูปท่ี 3.1 และตารางท่ี 3.1 ซ่ึงสามารถบรรยายพอสงัเขปไดด้งัน้ี 

1) กลุ่มดินเหนียวลกึมาก (กลุ่มชุดดินท่ี 2 และ 2-rb) 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ าผสมกบัตะกอนนํ้ าทะเล แลว้พฒันาในสภาพนํ้ ากร่อย 
มกัพบดินกลุ่มน้ีในบริเวณพื้นท่ีราบชายฝ่ังทะเล มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ า
เลว เน้ือดินเป็นดินเหนียว หนา้ดินแตกระแหงในช่วงฤดูแลง้ และมีรอยถูไถลในดิน ดินชั้นบนเป็น
ดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทา หรือสีนํ้ าตาลปนเทาเขม้ มีจุดประสีนํ้ าตาลเขม้ หรือสีนํ้ าตาลปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงถึงเป็นกรดจดั (pH 4.0 – 5.5) ดินชั้นล่างมีเน้ือดินเป็นดินเหนียว 
สีเทา หรือสีเทาแก่ มีจุดประสีนํ้ าตาลเขม้ สีเหลืองปนนํ้ าตาล ดินในช่วงความลึก 100 – 150 ซม. มี
จุดประสีเหลืองฟางขา้วของสารประกอบกาํมะถนั (จาโรไซต)์ ซ่ึงปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงถึง
เป็นกรดจดัมาก (pH 4.0 – 4.5) และอาจพบผลึกของยปิซมัปะปนอยูใ่นเน้ือดิน นอกจากน้ีบาง
บริเวณในช่วงความลึกมากกว่า 150 ซม. อาจพบชั้นดินเลนของตะกอนนํ้ าทะเลสีเทาปนเขียวท่ีมี
ศกัยภาพก่อใหเ้กิดเป็นดินกรดกาํมะถนั ดินในกลุ่มน้ีจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
ปัจจุบันพื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่ใช้ทํานา ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินท่ี 2 มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ีประมาณ 599 ไร่ หรือร้อยละ 3.26 ของพื้นท่ีตาํบล และกลุ่มชุดดินท่ี 2-rb มีความ
ลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์ดินมีการยกร่อง มีเน้ือท่ีประมาณ 15 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของพื้นท่ีตาํบล 
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลโคกแย ้  อาํเภอหนองแค  จงัหวดัสระบุรี 

 

 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินเป็นกรดจดัมาก ทาํให้เกิดการตรึงธาตุอาหารและ
ปลดปล่อยสารท่ีเป็นพิษต่อพืชโครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแขง็และแตกระแหง ทาํให้ไถพรวนยาก 
คุณภาพนํ้ าเป็นกรดจดัมากขาดแคลนแหล่งนํ้ าจืด และนํ้ าท่วมขงัในฤดูฝน ทาํความเสียหายกบัพืชท่ี
ไม่ชอบนํ้า 
 แนวทางการจัดการ 

 ปลูกข้าว ไถพรวนขณะท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสม ลดและควบคุมความเป็นกรดจดัมาก
ของดินดว้ยวสัดุปูน 500 กิโลกรัม/ไร่ หว่านใหท้ัว่แปลงปลูก ไถกลบตอซงั ปล่อยไว ้3-4 สัปดาห์ 
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอฟัริกนัหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเม่ืออาย ุ50-70 
วนั ปล่อยท้ิงไว ้1-2 สัปดาห์) ร่วมกบัการใชปุ๋้ยอินทรียน์ํ้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหนา้
หลงัปักดาํ 35-40 วนั พฒันาแหล่งนํ้ าไวใ้ชใ้นช่วงท่ีขา้วขาดนํ้ าหรือทาํนาคร้ังท่ี 2 หรือใชป้ลูกพืชไร่
หรือพืชผกัหลงัเกบ็เก่ียวขา้ว ไถกลบตอซงัและทาํร่องแบบเต้ีย ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 
2-3 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า    

 ปลูกพชืผกัหรือไม้ผล ยกร่องกวา้ง 6-8 เมตร คูนํ้ ากวา้ง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มีคนั
ดินอดัแน่นลอ้มรอบ ก่อนยกร่อง ควรแยกหนา้ดินมาทบับนดินท่ีขดุมาจากร่องคูนํ้ า หว่านวสัดุปูน 500 
กิโลกรัม/ไร่ บนสนัร่องและร่องคูนํ้า ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า หรือขดุหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ย
คอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกบัวสัดุปูน 5 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิต
และหลงัเก็บเก่ียวผลผลิต ใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยคอกร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ าตามชนิดพืชท่ี
ปลูก พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก ไวใ้ชใ้นช่วงท่ีพืชขาดนํ้ า ลา้งและควบคุม
ไม่ใหดิ้นเกิดกรดเพิ่มข้ึน เม่ือดินเป็นกรดเพิ่มข้ึน หวา่นดว้ยวสัดุปูน 500 กิโลกรัม/ไร่ 

2) กลุ่มดินเหนียวลกึมากทีเ่กดิจากตะกอนลาํนํา้ (กลุ่มชุดดินท่ี 4 และ 4-rb) 

เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ า มกัพบดินกลุ่มน้ีในบริเวณท่ีลุ่มหรือราบเรียบ และ
ไดรั้บอิทธิพลจากการท่วมของแม่นํ้า มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลว เน้ือดิน
เป็นดินเหนียว หนา้ดินแตกระแหงใน ช่วงฤดูแลง้ และมีรอยถูไถลในดินดินชั้นบนเป็นดินเหนียว
ปนทรายแป้ง หรือดินเหนียว สีเทา หรือสีนํ้ าตาลปนเทาเขม้ มีจุดประสีนํ้ าตาลแก่ หรือสีนํ้ าตาลปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง (pH 5.5 – 7.0) ดินชั้นล่างมีเน้ือดินเป็นดินเหนียวปน
ทรายแป้ง หรือดินเหนียว สีเทา หรือ สีเทาปนนํ้ าตาล มีจุดประสีนํ้ าตาลปน เหลืองหรือสีแดงปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง (pH 5.5 – 7.0) ในชั้นดินล่างอาจพบปูนหรือกอ้น
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สารเคมีสะสมพวกเหลก็และแมงกานีส ดินในกลุ่มน้ีจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
ปัจจุบนัพื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่ใช้ทาํนา ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินท่ี 4 มีความลาดชัน 0-2 
เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ีประมาณ 108 ไร่ หรือร้อยละ 0.59 ของพื้นท่ีตาํบล และกลุ่มชุดดินท่ี 4-rb มีความ
ลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์ดินมีการยกร่อง มีเน้ือท่ีประมาณ 54 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของพื้นท่ีตาํบล 
 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  โครงสร้างดินแน่นทึบ ดินแหง้แขง็และแตกระแหง ทาํให้
ไถพรวนยาก ขาดแคลนนํ้า และนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน ทาํความเสียหายกบัพืชท่ีไม่ชอบนํ้า 

 แนวทางการจัดการ  

 ปลูกข้าว ไถพรวนขณะท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสม ไถกลบตอซงั ปล่อยไว ้3-4 สัปดาห์ 
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอฟัริกนัหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเม่ืออาย ุ50-70 
วนั ปล่อยท้ิงไว ้1-2 สัปดาห์) ร่วมกบัการใชปุ๋้ยอินทรียน์ํ้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหนา้
หลงัปักดาํ 35-40 วนั พฒันาแหล่งนํ้ าไวใ้ชใ้นช่วงท่ีขา้วขาดนํ้ าหรือทาํนาคร้ังท่ี 2 หรือใชป้ลูกพืชไร่
หรือพืชผกัหลงัเก็บเก่ียวขา้ว โดยทาํร่องแบบเต้ีย ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตนั/ไร่ 
ร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า    

 ปลูกพชืผักหรือไม้ผล ยกร่องกวา้ง 6-8 เมตร คูนํ้ ากวา้ง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่อง
แปลงปลูกอยูสู่งจากระดบันํ้ าท่ีเคยท่วม ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตนั/ไร่ ร่วมกบั
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกดว้ยปุ๋ยหมกั
หรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลงัเก็บผลผลิต ใช้
ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์นํ้ าตามชนิดพืชท่ีปลูก พฒันาแหล่งนํ้ าและ
จดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 

3) กลุ่มดินทรายแป้งลกึมาก (กลุ่มชุดดินท่ี 16(I) และ 16-rb) 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ า พบบริเวณพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ ตามลาน
ตะพกัลาํนํ้ าระดบัตํ่า มีนํ้ าแช่ขงัลึกนอ้ยกวา่ 30 ซม. นาน 4 - 5 เดือน เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้าเลว 
เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง สีดินมีสีนํ้ าตาลอ่อน หรือสีนํ้ าตาลปนเทา และมีจุดประสี
นํ้าตาลเขม้ สีเหลือง หรือสีแดง ในดินชั้นล่างอาจพบพวกเหลก็และแมงกานีสปะปน  มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวส่วนใหญ่ใชท้าํนา ดินในกลุ่มน้ีจะมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ่า ปัจจุบนัพื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่ใชท้าํนา ประกอบดว้ยกลุ่มชุด
ดินท่ี 16(I) มีความลาดชนั 0 เปอร์เซ็นต ์อยูใ่นเขตชลประทาน มีเน้ือท่ีประมาณ 9,138 ไร่ หรือร้อย
ละ 49.81 ของพื้นท่ีตาํบล และกลุ่มชุดดินท่ี 16-rb มีความลาดชนั 0 เปอร์เซ็นต์ ดินมีการยกร่อง มี
เน้ือท่ีประมาณ 398 ไร่ หรือร้อยละ 2.17 ของพื้นท่ีตาํบล  



3-4 

 

 

เขตการใชท่ี้ดินตาํบลโคกแย ้  อาํเภอหนองแค  จงัหวดัสระบุรี 

 

               ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน หนา้ดินแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า บางพื้นท่ีเป็นกรด
จดัมาก ขาดแคลนนํ้า และนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน ทาํความเสียหายกบัพืชท่ีไม่ชอบนํ้า 

 แนวทางการจัดการ 

  ปลูกข้าว ในพื้นท่ีท่ีเป็นกรดจดัมาก หว่านวสัดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อเพิ่มความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ไถกลบตอซัง ปล่อยท้ิงไว ้3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด 
(โสนอฟัริกนัหรือโสนอินเดีย 6-8 ตนั/ไร่ ไถกลบก่อนออกดอก 1-2 สัปดาห์) ร่วมกบัการใชปุ๋้ย
อินทรียน์ํ้ าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ปุ๋ยแต่งหนา้หลงัปักดาํ 35-45 วนั การปักดาํขา้วควรเพิ่ม
จาํนวนตน้ต่อกอใหม้ากข้ึน พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในช่วงท่ีขา้วขาดนํ้ าหรือใชท้าํนา
คร้ังท่ี 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผกัหรือพืชตระกลูถัว่หลงัเก็บเก่ียวขา้ว โดยทาํร่องแบบเต้ีย ปรับปรุงดิน
ดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 

 ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ยกร่องกวา้ง 6-8 เมตร คูนํ้ ากวา้ง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 
เมตร และมีคนัดินอดัแน่นลอ้มรอบ ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า หรือขดุหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. พร้อมปรับปรุงหลุมปลูกดว้ยอินทรียวตัถุ 
ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลงัเก็บ
ผลผลิต ใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยคอกร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก เพื่อเพิ่มความ
เป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ควรมีการใชว้สัดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ พฒันาแหล่งนํ้ าและ
จดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 

4) กลุ่มดินทรายแป้งละเอยีด (กลุ่มชุดดินท่ี 33, 33B, 33 B-b และ 33b)                                       

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจาก ตะกอนแม่นํ้ าหรือตะกอนนํ้ าพารูปพดั พบบนสันดินริมนํ้ าเก่า เนิน
ตะกอนรูปพดั หรือท่ีราบตะกอนนํ้ าพา มีสภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาด การ
ระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง เป็นดินทรายแป้งลึกมาก มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดิน
ร่วน สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนแดง มีเน้ือดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งสีนํ้ าตาล สีเหลือง
หรือสีนํ้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 
5.5-6.5 ส่วนชั้นดินล่าง ถา้มีกอ้นปูนปะปนจะมีปฏิกิริยาเป็นกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 7.0-8.5 อาจพบจุดประสีหรือแร่ไมกาหรือกอ้นปูนปะปนอยูใ่นดินชั้นล่าง ดินใน
กลุ่มน้ีจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปัจจุบนัพื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่ใช้ทาํนา 
ประกอบดว้ยกลุ่มชุดดินท่ี 33 มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์ มีเน้ือท่ีประมาณ 99 ไร่ หรือร้อยละ 
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0.54 ของพ้ืนท่ีตาํบล กลุ่มชุดดินท่ี 33B มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ีประมาณ 24 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.13 ของพ้ืนท่ีตาํบล กลุ่มชุดดินท่ี 33B-b มีความลาดลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์ และดินมีการ
ทาํคนันา มีเน้ือท่ีประมาณ 20 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของพ้ืนท่ีตาํบล และกลุ่มชุดดินท่ี 33b มีความ
ลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์ดินมีการทาํคนันา มีเน้ือท่ีประมาณ 406 ไร่ หรือร้อยละ 2.21 ของพื้นท่ีตาํบล 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขาดแคลนนํ้ าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน บางพื้นท่ีอาจพบชั้น
ดานแขง็ท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม 

แนวทางการจัดการ 

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ไถพรวนขณะท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสมและท่ีความแตกต่างกนัใน
แต่ละปี เพื่อทาํลายชั้นดานและป้องกนัการเกิดชั้นดาน จดัระบบการปลูกพืชหมุนเวียนใหมี้การปลูก
พืชบาํรุงดินอยูด่ว้ย ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตนั/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่าน
เมลด็ถัว่พร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมลด็ถัว่พุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบ
ระยะออกดอก ปล่อยไว ้1-2 สัปดาห์) ร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า มีวสัดุคลุมดิน หรือทาํแนว
ร้ัวหญา้แฝก มีการใชปุ๋้ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ าตามชนิดพืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการ
ผลิตของดินไวไ้ม่ใหเ้ส่ือมโทรมลง พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 

 ปลูกไม้ผล ขดุหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 
20-35 กิโลกรัม/หลุม มีวสัดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทาํแนวร้ัวหรือฐานหญา้แฝก
เฉพาะตน้ ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลงัเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้
ไม่ใหเ้ส่ือมโทรมลงพฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในพื้นท่ีปลูก 

5) กลุ่มดินตืน้ถึงก้อนหิน (กลุ่มชุดดินท่ี 48C) 

เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี หรือถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกั
ของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีมาจากหินเน้ือค่อนขา้งหยาบ บนบริเวณพื้นท่ีดอน ลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอน
ลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินต้ืน มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดิน
ล่างเป็นดินปนเศษหินหรือปนกรวด กอ้นกรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลมมน หรือเศษหินต่าง ๆ  ถา้เป็น
ดินปนเศษหินมกัพบชั้นเศษหินหนาแน่น ภายในความลึก 50 ซม. จากผวิดินบน สีดินเป็นสีนํ้ าตาล 
สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 5.0-6.0 ดินในกลุ่มน้ีจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ่า ปัจจุบนัพื้นท่ีบริเวณ
น้ีส่วนใหญ่ใชท้าํนา โดยมีกลุ่มชุดดินท่ี 48C มีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ีประมาณ 39 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.21 ของพื้นท่ีตาํบล  
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ปัญหาการใช้ประโยชน์ทีด่ิน ดินต้ืนถึงชั้นกอ้นกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า      
ขาดแคลนนํ้า และเกิดการชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนั 

แนวทางการจัดการ 

 พื้นท่ีดินต้ืนมากหรือมีกอ้นกรวดหรือลูกรังบริเวณหนา้ดินมาก ไม่ควรนาํมาใชป้ระโยชน์ 
ปล่อยไวใ้หเ้ป็นป่า พื้นท่ีเล้ียงสตัวห์รือปลูกไมใ้ชส้อยโตเร็ว 

 ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นท่ีท่ีมีหน้าดินหนาและมีสภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบ 
จดัระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบาํรุงดินร่วมอยูด่ว้ย ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ย
หมกัหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตนั/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมลด็ถัว่พร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมลด็ถัว่
พุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว ้1-2 สัปดาห์) 
ร่วมกบัการใชปุ๋้ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดบั มีวสัดุคลุมดิน หรือทาํ
แนวร้ัวหญา้แฝก พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 

 ปลูกไม้ผล ขดุหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกดว้ยหนา้ดินร่วมกบัปุ๋ย
หมกัหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษดิ์นและนํ้า เช่น การสร้างคนัดิน ทาํขั้นบนัได 
ทําฐานปลูกเฉพาะต้น  ปลูกพืชคลุมดิน ทําแนวร้ัวหรือทําฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝก  ในช่วง
เจริญเติบโต ก่อนเกบ็ผลผลิตและภายหลงัเก็บผลผลิต ใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยคอกร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรียน์ํ้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 

6) กลุ่มดินลกึปานกลางถึงช้ันหินพืน้เศษหิน (กลุ่มชุดดินท่ี 56B)             

เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี หรือถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกั
ของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีมาจากหินตะกอนเน้ือหยาบ บนบริเวณพื้นท่ีดอน มีลกัษณะเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดจนถึงลูกคล่ืนลอนชนั เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินช่วง 50 ซม. ตอนบน
เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน มกัพบชั้นพบหินพื้นลึกกว่า 100 
ซม. สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 ดินในกลุ่มน้ีจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ่า 
ปัจจุบนัพื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่ใชท้าํนา โดยมี กลุ่มชุดดินท่ี 56B มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์ มี
เน้ือท่ีประมาณ 19 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของพื้นท่ีตาํบล  
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ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหิน กอ้นกรวด หรือ ขาด
แคลนนํ้ า ลูกรัง ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า และเกิดการชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินในพื้นท่ีลาดชนั 
บางพื้นท่ีเป็นดินกรดจดัมาก 

แนวทางการจัดการ 

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

 ปลูกไม้ผล ขดุหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 
20-35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษดิ์นและนํ้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวสัดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม 
สร้างคนัดิน ทาํขั้นบนัได ทาํแนวร้ัวหรือทาํฐานหญา้แฝกเฉพาะตน้ ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเกบ็
ผลผลิตและภายหลงัเกบ็ผลผลิต ใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยคอกร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ตามชนิด
พืชท่ีปลูก พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 

7) กลุ่มพืน้ทีล่าดชันเชิงซ้อน (กลุ่มชุดดินดินท่ี 62) 

 กลุ่มดินน้ีประกอบดว้ยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขา ซ่ึงมีความลาดชนัมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต ์ดินท่ี
พบบริเวณดงักล่าวมีทั้งดินลึกและดินต้ืน ลกัษณะของเน้ือดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
แตกต่างกนัไปแลว้แต่ชนิดของหินตน้กาํเนิดในบริเวณนั้น มกัมีเศษหิน กอ้นหินหรือพื้นโผล่กระจดั
กระจายทัว่ไป ปัจจุบนัส่วนใหญ่ยงัปกคลุมดว้ยป่าไมป้ระเภทต่างๆ มีเน้ือท่ีประมาณ 2,152 ไร่ หรือ
ร้อยละ 11.73 ของพื้นท่ีตาํบล 

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

 ควรปล่อยไวใ้ห้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์า แหล่งตน้นํ้ าลาํธาร ใน
กรณีท่ีจาํเป็นตอ้งนาํมาใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร จาํเป็นตอ้งมีการศึกษาดินก่อน เพื่อให้ทราบถึง
ความเหมาะสมของดินสาํหรับการปลูกพืช โดยมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเชิงอนุรักษห์รือวนเกษตร 
ในบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นดินลึกและสามารถพฒันาแหล่งนํ้ าได ้มีระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า เช่น ปลูกพืช
คลุมดิน ทาํแนวร้ัวหญา้แฝกและขุดหลุมปลูกเฉพาะตน้ โดยไม่มีการทาํลายไมพ้ื้นล่าง สาํหรับใน
พื้นท่ีท่ีไม่มีศกัยภาพทางการเกษตร ควรรักษาไวใ้หเ้ป็นสวนป่า สร้างสวนป่าหรือใชป้ลูกไมใ้ชส้อยโตเร็ว 
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  ตารางที่ 3-1 สมบัตทิางกายภาพและเคมขีองดนิ  ตาํบลโคกแย้  อาํเภอหนองแค  จังหวดัสระบุรี 

หน่วยทีด่นิ 
เนือ้ดนิ การระบาย

นํา้ 

ระดบั
ความอุดม
สมบูรณ์ 

ความ
ลาดชัน 

(%) 

ระดบั 
CEC 
(%) 

ระดบั 
BS  (%) 

pH 
%โดยปริมาตร
ของชิ้นส่วน
หยาบ (%) 

ความลกึ
(ซม.) 

เนือ้ที่ 

บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง ไร่ ร้อยละ 
2 ดินเหนียว ดินเหนียว เลว ปานกลาง 0-2 สูง ปาน

กลาง 
5.5-6.0 5.0-6.0 - - >151 

599 3.26 

2-rb ดินเหนียว ดินเหนียว เลว ปานกลาง 0-2 สูง ปาน
กลาง 

5.5-6.0 5.0-6.0 - - >151 
15 0.08 

4 ดินเหนียว ดินเหนียว เลวมาก ปานกลาง 0-2 สูง สูง 5.0-6.0 6.0-7.0 - - >150 108 0.59 
4-rb ดินเหนียว ดินเหนียว เลวมาก ปานกลาง 0-2 สูง สูง 5.0-6.0 6.0-7.0 - - >150 54 0.29 
16 ดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนปนทรายแป้ง ค่อนขา้งเลว ปานกลาง 0 ตํ่า ตํ่า 5.5-6.0 5.0-5.5 - - >150 9,138 49.81 

16-rb ดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนปนทรายแป้ง ค่อนขา้งเลว ปานกลาง 0 ตํ่า ตํ่า 5.5-6.0 5.0-5.5 - - >150 398 2.17 
33 ดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนเหนียวปนทราย

แป้ง 
ดีปานกลาง-

ดี 
ปานกลาง 0-2 ตํ่า ปาน

กลาง 
5.0-5.5 5.5-6.5 - - >150 99 0.54 

33B ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย
แป้ง 

ดีปานกลาง-
ดี 

ปานกลาง 2-5 ตํ่า ปาน
กลาง 

5.0-5.5 5.5-6.5 - - >150 24 0.13 
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ตารางที่ 3-1(ต่อ) 

หน่วยทีด่นิ 
เนือ้ดนิ การ

ระบายนํา้ 

ระดบั
ความอุดม
สมบูรณ์ 

ความ
ลาดชัน 

(%) 

ระดบั 
CEC 
(%) 

ระดบั 
BS  (%) 

pH 
%โดยปริมาตร
ของชิ้นส่วน
หยาบ (%) 

ความลกึ
(ซม.) 

เนือ้ที ่

บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง ไร่ ร้อยละ 
33B-b ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย

แป้ง 
ดีปาน
กลาง-ดี 

ปานกลาง 2-5 ตํ่า ปาน
กลาง 

5.0-5.5 5.5-6.5 - - >150 20 0.11 

33b ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย
แป้ง 

ดีปาน
กลาง-ดี 

ปานกลาง 0-2 ตํ่า ปาน
กลาง 

5.0-5.5 5.5-6.5 - - >150 406 2.21 

48C ดินร่วนปนทรายปนกรวด ดินร่วนเหนียวปนทราย
ปนกรวด 

ดี ตํ่า 5-12 ตํ่า ตํ่า 5.0-5.5 5.5-6.0 15-35 35-60 0-50 
39 0.21 

56B ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย ดี ตํ่า 2-5 ตํ่า ตํ่า 5.0-5.5 5.5-6.0 - - 50-100 19 0.10 
62 - - - - - - - - - -   - 2,152 11.73 

ML - - - - - - - - - - - - 141 0.77 
U ที่อยูอ่าศยั 5,048 27.51 
W พื้นที่นํ้า 90 0.49 

รวม 18,350 100.00 

ทีม่า : สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท้ี่ดิน 



3-12 

 

 

เขตการใชท่ี้ดินตาํบลโคกแย ้  อาํเภอหนองแค  จงัหวดัสระบุรี 

 

3.2  ทรัพยากรนํา้  
 3.2.1 แหล่งนํา้ธรรมชาติ 

แหล่งนํ้าธรรมชาติท่ีสาํคญัไดแ้ก่  คลองหนองฟ้าเล่ือน  
 3.2.2 แหล่งนํา้ทีส่ร้างขึน้ 
  พื้นท่ีของตาํบลโคกแย ้ไม่ไดต้ั้งอยูใ่นเขตท่ีมีระบบชลประทาน แต่มีระบบประปา

หมู่บา้นท่ีใชป้ระโยชน์ในการอุปโภคบริโภค มีสระนํ้าท่ีเกษตรกรขดุข้ึนมาและอ่างเก็บนํ้ าเพื่อใชใ้น

การทาํการเกษตรไดต้ลอดทั้งปี 

3.3   ทรัพยากรป่าไม้ 

 จากขอ้มูลแผนท่ีเขตป่าไมถ้าวรของกรมพฒันาท่ีดิน  แผนท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติของกรม

ป่าไมแ้ละแผนท่ีเขตอุทยานแห่งชาติของกรมอุทยาน สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช และขอ้มูลแผนท่ีชั้น

คุณภาพลุ่มนํ้ า เพื่อแสดงพื้นท่ีป่าตามกฎหมาย พบว่าตาํบลโคกแย ้มีพื้นท่ีบางส่วนอยูใ่นเขตอุทยาน

แห่งชาตินํ้าตกสามหลัน่ มีเน้ือประมาณ 2,583 ไร่ หรือร้อยละ 14.08 ของพื้นท่ีตาํบล  

จากขอ้มูลแผนท่ีการใช้ท่ีดินของกรมพฒันาท่ีดิน ปี 2554 พบว่าปัจจุบนั ในเขตอุทยาน

แห่งชาตินํ้ าตกสามหลัน่ มีสภาพเป็นป่าผลดัใบสมบูรณ์ มีเน้ือท่ีประมาณ 2,200 ไร่ หรือร้อยละ 

11.99 ของพื้นท่ีตาํบล  และมีสภาพเป็นไมล้ะเมาะ มีเน้ือท่ีประมาณ 3 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพ้ืนท่ี

ตาํบล  

นอกจากน้ียงัมีพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าไม ้ซ่ึงอยูน่อกเขตป่าไมต้ามกฎหมาย ดงัน้ี มีสภาพเป็น

ป่าผลดัใบสมบูรณ์ มีเน้ือท่ีประมาณ 8 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของพื้นท่ีตาํบล ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ู

มีเน้ือท่ีประมาณ 68 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 ของพื้นท่ีตาํบล และมีสภาพเป็นไม้ละเมาะ มีเน้ือท่ี

ประมาณ 46 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของพื้นท่ีตาํบล  

หมายเหตุ : จากการวเิคราะห์แผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 โดยวธีิซอ้นทบัดว้ยระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 
3.4   สภาพการใช้ทีด่นิ  

 จากการสาํรวจการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของ ตาํบลโคกแย ้อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี ใน
ปี พ.ศ. 2554 โดยส่วนวิเคราะห์สภาพการใชท่ี้ดินท่ี 1 สํานักนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน พบว่า 
ประกอบดว้ยประเภทการใชท่ี้ดินต่างๆ ดงัต่อไปน้ีคือ (รายละเอียด ตารางท่ี 3-2 และ รูปท่ี 3-2) 
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1) พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเน้ือท่ีประมาณ 5,048 ไร่ หรือร้อยละ 27.51 ของเน้ือ
ท่ีทั้งหมดประกอบดว้ย ตวัเมืองและย่านการคา้ หมู่บา้นจดัสรรร้าง หมู่บา้น สถานท่ีราชการและ
สถาบนัต่างๆ ถนน โรงงานอุตสาหกรรม สุสาน,ป่าชา้ 

2) พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเน้ือท่ีประมาณ 10,887 ไร่ หรือร้อยละ 59.33 ของเน้ือท่ีทั้งหมด 

ประกอบดว้ยการใชป้ระโยชน์ท่ีดินดา้นเกษตรกรรมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี คือ 

  (2.1)  นาขา้ว มีเน้ือท่ีประมาณ 10,001 ไร่ หรือร้อยละ 54.51 ของเน้ือท่ีทั้งหมด 

  (2.2)  นาร้าง มีเน้ือท่ีประมาณ 214 ไร่ หรือร้อยละ 1.17 ของเน้ือท่ีทั้งหมด 

  (2.3)  ไมย้นืตน้ มีเน้ือท่ีประมาณ 122 ไร่ หรือร้อยละ 0.66 ของเน้ือท่ีทั้งหมด ไมย้นื
ตน้ท่ีพบ ไดแ้ก่ ไมย้นืตน้ผสม ยคูาลิปตสั 

  (2.4)  ไมผ้ล มีเน้ือท่ีประมาณ 535 ไร่ หรือร้อยละ 2.91 ของเน้ือท่ีทั้งหมด ไมผ้ลท่ี
พบ ไดแ้ก่ ไมผ้ลผสม มะม่วง กลว้ย 

  (2.5)  สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา มีเน้ือท่ีประมาณ 15 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของเน้ือท่ี
ทั้งหมด 

 3)   พื้นท่ีป่าไม ้มีเน้ือท่ีประมาณ 2,276 ไร่ หรือร้อยละ 12.40 ของเน้ือท่ีทั้งหมด ไดแ้ก่    
ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ูป่าผลดัใบสมบูรณ์ 

 4)   พื้นท่ีแหล่งนํ้ า มีเน้ือท่ีประมาณ 90 ไร่ หรือร้อยละ 0.49 ของเน้ือท่ีทั้งหมด ไดแ้ก่    
อ่างนํ้าในไร่นา บ่อนํ้าในไร่นา  

 5)   พื้นท่ีอ่ืนๆ มีเน้ือท่ีประมาณ 49 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 ของเน้ือท่ีทั้งหมด ไดแ้ก่                
ไมล้ะเมาะ  

 



 

เขตก

ตารา

1. พื

2.พื้

การใชท่ี้ดินตาํบ

งที ่3-2 สภาพก

พืน้ทีเ่กษตรกรร

– นาร้าง 

– นา 

– ไมย้นืตน้

– ยคูาลิปตั

– ไมผ้ลผส

– มะม่วง 

– กลว้ย 

– สถานท่ีเ
พืน้ทีป่่าไม้ 

– ป่าผลดัใ

– ป่าผลดัใ

27.51%

ลโคกแย ้

รูปที่

การใช้ทีด่นิตามป

ประเภท

รม 

นผสม 

ตสั 

สม 

เพาะเล้ียงปลา 

ใบรอสภาพฟ้ืนฟ

ใบสมบูรณ์ 

%

0.49%

ท ี3-2 สัดส่วนก

ประเภทต่างๆ ใน

ทการใช้ที่ดนิ 

ฟ ู

59.33%

0.27%

การใช้ปร
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การใช้ประโยช

นปัจจุบันของตาํ

%

12.40%

ระโยชน์ทีด่นิตาํ

น์ทีด่นิตาํบลโค

าบล โคกแย้   อาํ

าบลโคกแย้

พื้นที

พื้นที

พื้นที

พื้นที

พื้นที

อาํเภอหนอ

คกแย้ 

าเภอหนองแค   

เนื้

ไร่ 

10,887 
214 

10,001 

54 

68 

90 

435 

10 

15 

2,276 

68 

2,208 

ท่ีเกษตรกรรม

ท่ีชุมชนและส่ิงปลู

ท่ีแหล่งนํ้า

ท่ีอ่ืนๆ

ท่ีป่าไม้

องแค  จงัหวดัส

 

จังหวดัสระบุรี 

นือ้ที่ 

ร้อยละ 

59.33 
1.17 

54.51 

0.29 

0.37 

0.49 

2.37 

0.05 

0.08 

12.40 

0.37 

12.03 

ลูกสร้าง

สระบุรี 
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สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต1  กรมพฒันาท่ีดิน 

ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

3.พืน้ทีชุ่มชนและส่ิงปลูกสร้าง 5,048 27.51 

– ตวัเมืองและยา่นการคา้ 44 0.24 

– หมู่บา้นจดัสรรร้าง 17 0.09 

– หมู่บา้น 1,942 10.58 

– สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆ 112 0.61 

– ถนน 255 1.39 

– โรงงานอุตสาหกรรม 1,928 10.51 

– สุสาน,ป่าชา้ 750 4.09 

4.พืน้ทีแ่หล่งนํา้ 90 0.49 

– อ่างเกบ็นํ้า 38 0.21 

– บ่อนํ้าในไร่นา 52 0.28 

5.พืน้ทีอ่ืน่ๆ 49 0.27 

– ไมล้ะเมาะ 49 0.27 

รวม 18,350 100.00 
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เขตการใชท้ี่ดินตาํบลโคกแย ้  อาํเภอหนองแค  จงัหวดัสระบุรี 

 

 



สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาที่ดิน 

บทที่ 4 

การประเมินคุณภาพที่ดิน 

การประเมินคุณภาพที่ดิน เปนการพิจารณาศักยภาพของหนวยทรัพยากรดินตอการใช
ประโยชนท่ีดินประเภทตางๆ ในระดับการจัดการท่ีแตกตางกัน  โดยพิจารณาจากสมบัติของดินดาน
กายภาพและเคมี สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 
รวมท้ังความยากงายในการใชประโยชนท่ีดินในการปลูกพืช หรือประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 

4.1 ประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 

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

ตารางท่ี 4-1 ประเภทการใชประโยชนท่ีดนิ ตําบลโคกแย  อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

ประเภท ชนดิพชื พันธุ ผลผลิตเฉล่ีย
(กิโลกรัมตอไร) 

การใชประโยชนท่ีดินหลัก ขาว 

-นาป 

-นาปรัง 

 

พิษณุโลก 2  สุพรรณบุรี 1 

ปทุมธาน ี1 

 

850 

850 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวดัสระบุรี 

4.2  คุณภาพท่ีดินท่ีนํามาประเมิน 

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

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

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

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

- ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร (Nutrient availability : s) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเปน
ตัวแทนไดแก ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน 

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

- ความเสียหายจากน้ําทวม (Flood hazard :f) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเปนตัวแทนไดแก จํานวน
คร้ังท่ีน้ําทวมในชวงรอบป 

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

- สารพิษ (Soil toxicities :z) ระดับความลึกของช้ัน jarosite ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอปฏิกิริยาของ
ดินจะทําใหดินเปนกรดจัดมาก ปริมาณซัลเฟตของเหล็กและอลูมินั่มในดินจะสูงมากจนเปนพิษตอพืช 

ในท่ีนี้พิจารณาความเปนกรดเปนดางของดินซ่ึงจะมีผลตอความเจริญเติบโตของพืช เนื่องจาก
ปฏิกิริยาดินจะทําใหสภาพตางๆ ทางดานเคมีและชีวภาพของดินถูกเปล่ียนไปในสภาพท่ีเหมาะสม
หรือไมเหมาะสมตอพืชท่ีปลูกหรือมีผลตอกิจกรรมของจุลินทรียในดิน โดยกิจกรรมของจุลินทรีย
ในดินสามารถเปนตัวควบคุมระดับของธาตุอาหารท่ีเปนประโยชนตอพืชได ดวยสาเหตุนี้จึงตองมี
การปรับปรุงสภาพความเปนกรดเปนดางของดิน โดยข้ึนอยูกับชนิดของพืชท่ีปลูกดวย เพื่อใหความ
เปนกรดเปนดางของดินอยูในสภาพท่ีเหมาะสม 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาที่ดิน 

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

- ความเสียหายจากการกัดกรอน (Erosion hazard :e) คุณลักษณะท่ีดินที่เปนตัวแทน 
ไดแก ความลาดชันของพื้นท่ี 

4.3  การจําแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน 

 หลักการของ FAO Framework ไดจําแนกอันดับความเหมาะสมของท่ีดินเปน 2 อันดับ 
(Order) คือ 

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

และจาก 2 อันดับท่ีไดแบงยอยออกเปน 4 ช้ัน (Class) ดังนี้ 

 S1 : ช้ันท่ีมีความเหมาะสมสูง (Highly Suitable) 

 S2 : ช้ันท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suitable) 

S3 : ช้ันท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย (Marginally Suitable) 

N : ช้ันท่ีไมมีความเหมาะสม (Not Suitable) 

 การจําแนกช้ันความเหมาะสมของท่ีดินในพ้ืนท่ีตําบลเปนการประเมินความสามารถของ
ดินหรือประเมินศักยภาพของดินตอการปลูกพืชหรือประเภทการใชประโยชนท่ีดินท่ีไดกลาวไว
แลวโดยการหาความสัมพันธระหวางคุณภาพท่ีดินจากกลุมชุดดินท่ีไดทําการสํารวจไวในข้ัน
ละเอียด (สวนสํารวจจําแนกดินท่ี 1, 2551) กับความตองการปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต
และใหผลผลิตของพืชหรือประเภทการใชประโยชนท่ีดินแตละชนิด เพื่อจําแนกช้ันความเหมาะสม
ของชุดดินตางๆ ตอประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 

 ท้ังนี้ไดทําการจําแนกช้ันความเหมาะสมของท่ีดินดังกลาวออกเปน 4 ช้ัน โดยใชปจจัยหรือ
ขอขีดข้ันตางๆ พิจารณาผลของการจําแนกช้ันความเหมาะสมของท่ีดินในพ้ืนท่ีตําบลไดดังตารางท่ี 
4-2 และการจําแนกช้ันความเหมาะสมของท่ีดินดังกลาว สามารถสรุปชุดดินและเน้ือท่ีของแตละ
ประเภทการใชประโยชนท่ีดินท่ีมีช้ันความเหมาะสมสูงไดดังตารางท่ี 4-3 
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เขตการใชที่ดินตําบลโคกแย  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 

ตารางท่ี 4-2 ชั้นความเหมาะสมของท่ีดินตําบลโคกแย  อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

หนวย 
แผนท่ีดนิ 

 
ขา
ว 

ขา
วโ
พด

เลี้ย
งสั
ตว

 

ขา
วฟ

าง
 

มัน
สํา
ปะ

หลั
ง 

ออ
ยโ
รง
งา
น 

มะ
มว

ง 

พริ
ก 

ยูค
าลิ
ปต

ัส 

ทุง
หญ

าเลี้
ยง
สัต

ว 

พื้น
ที่ 

(ไร
) 

รอ
ยล
ะ 

2 S1 N N N N N N N S1 599 3.26 

2-rb N S2z S2z S3z S2sz S2sz N S1 S1 15 0.08 

4 S1 N N N N N N N S1 108 0.59 

4-rb N S1 S1 S2m S2m S2m S2s S1 S1 54 0.29 

16 S1 N N N N N N N S1 9,138 49.81 

16-rb N S1 S1 S2m S2ms S2m S2s S1 S1 398 2.17 

33 S3o S1 S1 S2m S2ms S2ms S2s S1 S1 99 0.54 

33B S3o N N N N N N S1 S1 24 0.13 

33B-b S2ew N N N N N N N S1 20 0.11 

33b S1 N N N N N N N S1 406 2.21 

48C N S2esr S2esr S2esr S2esr S2sr S2sr S2er S1 39 0.21 

56B S3eo S2s S2s S2ms S3m S2ms S2s S1 S1 19 0.10 

62 N N N N N N N N S1 2,152 11.73 

ML(เบ็ดเตล็ด) - - - - - - - - - 141 0.77 

U(ที่อยูอาศัย) - - - - - - - - - 5,048 27.51 

W(พ้ืนที่นํ้า) - - - - - - - - - 90 0.49 

รวม 18.350 100.00 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาที่ดิน 

คําอธิบาย 

S1 = ช้ันท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินสูง 

S2 = ช้ันท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินปานกลาง 

S3 = ช้ันท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินเล็กนอย 

N = ช้ันท่ีไมมีความเหมาะสมของท่ีดิน 

m = ขอจํากัดของท่ีดินเนื่องจากความชุมช้ืนท่ีเปนประโยชนตอพืช 

s = ขอจํากัดของท่ีดินเนื่องจากความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืช 

n = ขอจํากัดของท่ีดินเนื่องจากความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร 

r = ขอจํากัดของท่ีดินเนื่องจากเปนอุปสรรคตอการหยั่งลึกของราก 

e =  ขอจํากัดของดินเนื่องจากความเสียหายจากการกัดกรอน 

w =  ขอจํากัดของศักยภาพการใชเคร่ืองจักร 

o =  ขอจํากัดของความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช 

rb =  หนวยดินท่ีมีการยกรองปลูกพืช 

b =  กลุมดินดอนท่ีมีการทําคันดินนา 
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เขตการใชที่ดินตําบลโคกแย  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 

ตารางท่ี 4-3  ชั้นความเหมาะสมสูง (S1) ของท่ีดินแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดิน  
  ตําบลโคกแย  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 

การใชประโยชนท่ีดิน 
หนวยท่ีดิน 

เขตนํ้าฝน เขตชลประทาน 
1. ขาว 2, 4, 16, 33b - 
2. ขาวโพดเล้ียงสัตว 4-rb, 16-rb, 33 - 
3. ขาวฟาง 4-rb, 16-rb, 33 - 
4. มันสําปะหลัง - - 
5. ออยโรงงาน - - 
6. มะมวง - - 
7. พริก - - 
8. ยูคาลิปตัส 2-rb, 4-rb, 16-rb, 33, 33B, 56B - 
9. หญาเล้ียงสัตว 2, 2-rb, 4, 4-rb, 16, 16-rb, 33, 33B, 33B-b, 

33b, 48C, 56B, 62 
- 

 

ตารางท่ี 4-3  ชั้นความเหมาะสมสูง (S2) ของท่ีดินแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดิน  
  ตําบลโคกแย  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 

การใชประโยชนท่ีดิน 
หนวยท่ีดิน 

เขตนํ้าฝน เขตชลประทาน 
1. ขาว 33B-b - 
2. ขาวโพดเล้ียงสัตว 2-rb, 48C, 56B - 
3. ขาวฟาง 2-rb, 48C, 58B - 
4. มันสําปะหลัง 4-rb, 16-rb, 33, 48C, 56B - 
5. ออยโรงงาน 2-rb, 4-rb, 16-rb, 33, 48C, 56B - 
6. มะมวง 2-rb, 4-rb, 16-rb, 33, 48C, 56B - 
7. พริก 4-rb, 16-rb, 33, 48C, 56B - 
8. ยูคาลิปตัส 48C - 
9. หญาเล้ียงสัตว - - 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาที่ดิน 

ตารางท่ี 4-3  ชั้นความเหมาะสมสูง (S3) ของท่ีดินแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดิน  
  ตําบลโคกแย  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 

การใชประโยชนท่ีดิน 
หนวยท่ีดิน 

เขตนํ้าฝน เขตชลประทาน 
1. ขาว 33, 33B, 56B - 
2. ขาวโพดเล้ียงสัตว - - 
3. ขาวฟาง - - 
4. มันสําปะหลัง 2-rb - 
5. ออยโรงงาน 56B - 
6. มะมวง - - 
7. พริก - - 
8. ยูคาลิปตัส - - 
9. หญาเล้ียงสัตว - - 

 

 



 

สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต1  กรมพฒันาท่ีดิน 

บทที ่5 

ศักยภาพของพืน้ทีปั่ญหา – ความต้องการและทศันคตขิองเกษตรกร 

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

5.1 ทศันคติของเกษตรกรด้านการใช้และการพฒันาทีด่นิ 

 จากการสํารวจเกษตรกรตวัอย่างเก่ียวกับทศันคติด้านการใช้และการพฒันาท่ีดิน  พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกขา้วนอกเขตชลประทาน  สภาพดินท่ีใชท้าํการเกษตรในปัจจุบนัส่วนใหญ่
เป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย   หากสภาพดินเส่ือมโทรมเกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการ
แกไ้ขปัญหาดว้ยการใส่สารปรับปรุงดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท ์ ใชปุ๋้ยพืชสด เช่น โสน ถัว่ต่างๆ 
ใส่ปุ๋ยหมกั  ปุ๋ยคอก  และใส่ปุ๋ยชีวภาพ ในดา้นแหล่งนํ้ าท่ีใชใ้นการทาํการเกษตรเกษตรกรตวัอยา่งส่วน
ใหญ่จะใชน้ํ้ าฝนเป็นหลกั   เก่ียวกบัปัญหาภยัแลง้หรือขาดแคลนนํ้ า   พบว่าเกษตรกรตวัอยา่งร้อยละ  
56.25  ประสบปัญหา ส่วนปัญหานํ้ าท่วมในพื้นท่ีการเกษตรพบว่าเกษตรกรร้อยละ 75.00 ไม่
ประสบปัญหา  ในดา้นความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงชนิดพืชท่ีปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม
เช่น  ออ้ยโรงงาน  มนัสาํปะหลงั  ยางพารา  ยคูาลิปตสั  ไมผ้ลหรือสบู่ดาํ  เกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด 
ไม่ตอ้งการเปล่ียนแปลงโดยให้เหตุผลว่าพืชเดิมท่ีปลูกราคาผลผลิตดี  มีตลาดรองรับ ท่ีดินไม่
สามารถปลูกพืชอ่ืนได ้ ในดา้นความสนใจต่อพืชชนิดใหม่หรือพนัธ์ุใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่
เกษตรกรตวัอย่างร้อยละ 81.25  สนใจและมีความสนใจในการทาํเกษตรอินทรียแ์บบใชส้ารเคมี
ระดบัปลอดภยั   ปัจจุบนัการทาํเกษตรอินทรียใ์นตาํบลยงัไม่แพร่หลายมากนกั  นอกจากน้ีเกษตรกร
ตวัอยา่งร้อยละ 62.50 มีความสนใจในการทาํการเกษตรแบบพอเพียง  เก่ียวกบัการรวมกลุ่มกนัผลิต
หรือขายผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตวัอยา่งเกือบทั้งหมด  ไม่มีการรวมกลุ่มกนัผลิตหรือขาย
ผลผลิตซ่ึงทาํให้ไม่มีอาํนาจในการต่อรองราคาสินคา้  สําหรับแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรมีเกษตรกรตวัอย่างเกือบทั้งหมดทราบแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตโดยส่วนใหญ่จะใช้
วิธีการใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย ์ ปุ๋ยชีวภาพและวสัดุต่างๆเพื่อปรับปรุงบาํรุงดิน เขา้รับการฝึกอบรมหา
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลโคกแย ้  อาํเภอหนองแค    จงัหวดัสระบุรี 

ความรู้เพิ่ม  ปลูกพืชปุ๋ยสดเช่น พืชตระกูลถัว่   โสนอฟัริกนั ปอเทืองแลว้ไถกลบ  และลงทุนสร้าง
แหล่งนํ้ าเพื่อการเกษตร  ในด้านการเล้ียงสัตว์เพื่อการคา้เกษตรกรตวัอย่างร้อยละ 75.00  ของ
เกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมดไม่เล้ียงสตัวเ์พื่อการคา้    

 ในด้านการไดรั้บบริการจากกรมพฒันาท่ีดิน   พบว่าเกษตรกรตวัอย่างทั้งหมดเคยได้รับ
บริการจากกรมพฒันาท่ีดินโดยประเภทบริการท่ีไดรั้บไดแ้ก่   สารเร่ง(พด.ต่างๆ) เมลด็พนัธ์ุพืชปุ๋ยสด 
เขา้รับการฝึกอบรม และตรวจสอบสภาพดิน  เกษตรกรตวัอยา่ง ร้อยละ 87.50 ตอ้งการความช่วยเหลือ
ดา้นการพฒันาแหล่งนํ้ าโดยเฉพาะขุดลอกแหล่งนํ้ า  ในดา้นความยินดีที่จะปลูกหญา้แฝกเพื่อการ
อนุรักษด์ินและนํ้ าในพ้ืนที่การเกษตรบางส่วนเกษตรกรตวัอย่างร้อยละ 62.50 ไม่แน่ใจท่ีจะทาํ
ตาม     เกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด  เคยรับทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑป์รับปรุงบาํรุงดินของกรมพฒันา
ท่ีดินและทั้งหมดเคยทดลองใชผ้ลิตภณัฑโ์ดยไดรั้บคาํแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน และจาก
เจ้าหน้าท่ีเกษตรอาํเภอ  สําหรับผลิตภัณฑ์ของกรมพฒันาท่ีดินท่ีใช้ในการปรับปรุงบาํรุงดินท่ี
เกษตรกรตวัอย่างตอ้งการมากท่ีสุดไดแ้ก่   สารเร่ง พด.2 ใชท้าํปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า  เมล็ดพนัธ์ุพืชปุ๋ยสด  
สารเร่ง พด.1 ใชท้าํปุ๋ยหมกั  สารเร่ง พด.6 ใชห้มกัเศษอาหารเหลือท้ิง ดกักล่ินเหมน็ในคอกสตัวแ์ละ
บาํบดันํ้าเสีย   ดงัตารางท่ี 5-1 

ตารางที่ 5-1 ทศันคตขิองเกษตรกรด้านการใช้และพฒันาทีด่นิ ตาํบลโคกแย้  อาํเภอหนองแค  จังหวดัสระบุรี 

รายการ ร้อยละ 

 พืชหลกัท่ีเกษตรกรปลกู 

 ขา้ว 100.00 

 เขตชลประทาน 25.00 

 นอกเขตชลประทาน 75.00 

 สภาพดินท่ีเกษตรกรปลกูพืชหลกั 

ดินไม่มีปัญหา 

 ดินเหนียว 62.50 

 ดินร่วนปนทราย 43.75 

ดินมีปัญหา 

 ดินเปร้ียว 68.75 

 ดินมีกรวดหินปะปน 6.25 

 วธีิแกไ้ขดินเส่ือมโทรมของเกษตรกร 

ใส่วสัดุปรับปรุงบาํรุงดิน 
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สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต1  กรมพฒันาท่ีดิน 

ตารางที่ (5-1) ต่อ 

รายการ ร้อยละ 

 ใส่สารปรับปรุงดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท ์ 75.00 

 ใชปุ๋้ยพืชสด เช่น โสน ถัว่ต่างๆ 68.75 

 ใส่ปุ๋ยหมกั/ปุ๋ยคอก 68.75 

 ใส่ปุ๋ยชีวภาพ 62.50 

ใชว้ธีิทางพืช 

 ไม่เผาเศษ/ซากพืช 18.75 

 ปลกูพืชหมุนเวียน 6.25 

วธีิการอ่ืนๆ 

 ไถพรวนหลายคร้ัง 12.50 

 สร้างคนัดิน/คนันา 12.50 

 แหล่งนํ้าท่ีเกษตรกรใชใ้นการทาํการเกษตร 

แหล่งนํ้าธรรมชาติ 

 นํ้าฝน 87.50 

 หว้ย คลอง 25.00 

 หนอง บึง 6.25 

แหล่งนํ้าท่ีสร้างข้ึน 

 นํ้าจากโครงการชลประทาน 25.00 

 บ่อบาดาล บ่อ สระ  เหมือง/ฝาย/ฝายนํ้าลน้ 6.25 

 พ้ืนท่ีทาํการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาภยัแลง้/ขาดแคลนนํ้าท่ีทาํใหพื้ชท่ีปลกูเสียหาย 

ไม่มี 56.25 

 มี 43.75 

 ช่วงระยะเวลาท่ีเกิดปัญหาภยัแลง้/ขาดแคลนนํ้า 

ทุกปี 71.43 

1-2 ปีต่อคร้ัง 28.57 

 พ้ืนท่ีทาํการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหานํ้าท่วมท่ีทาํใหพื้ชท่ีปลกูเสียหาย 

ไม่มี 75.00 

 มี 25.00 
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลโคกแย ้  อาํเภอหนองแค    จงัหวดัสระบุรี 

ตารางที่ (5-1) ต่อ 

รายการ ร้อยละ 

 ช่วงระยะเวลาการเกิดปัญหานํ้าท่วมพ้ืนท่ีทาํการเกษตร 

3-5 ปีต่อคร้ัง 100.00 

 เกษตรกรตอ้งการเปล่ียนจากพืชท่ีปลกูอยูเ่ดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม 

ไม่ตอ้งการ 100.00 

 เกษตรกรไม่ตอ้งการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลกูเพราะพืชเดิม 

 ราคาผลผลิตดี 68.75 

 มีตลาดรองรับ/เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 56.25 

 ท่ีดินไม่สามารถปลกูพืชอ่ืนได ้ 43.75 

 ไดรั้บผลผลิตเร็ว 25.00 

 เป็นพืชท่ีใหผ้ลผลิตนานหลายปี 18.75 

 ความสนใจของเกษตรกร เม่ือมีผูม้าแนะนาํส่งเสริมพืชชนิดใหม่หรือพนัธ์ุใหม่หรือเทคโนโลยใีหม่ 

ไม่สนใจ 18.75 

 สนใจ 81.25 

 แนวทางของเกษตรกรในการเพ่ิมผลผลิตพืช 

ไม่ทราบ 6.25 

ทราบ 93.75 

 ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ และวสัดุต่างๆ เพ่ือปรับปรุงบาํรุงดิน 93.33 

 เขา้รับการฝึกอบรม/หาความรู้เพ่ิม 60.00 

 ปลกูพืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกลูถัว่ โสนอฟัริกนั ปอเทือง แลว้ไถกลบ 53.33 

 ลงทุนสร้างแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร เช่น ขดุสระ ขดุบ่อ 33.33 

 ปลกูพืชหมุนเวียน 13.33 

 ความสนใจของเกษตรกรในการทาํการเกษตรอินทรีย ์

สนใจ 93.75 

ไม่สนใจ 6.25 

 ชนิดของเกษตรอินทรียท่ี์เกษตรกรสนใจ 

 ใชส้ารเคมีระดบัปลอดภยั 80.00 

ไม่ใชส้ารเคมี 20.00 
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สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต1  กรมพฒันาท่ีดิน 

ตารางที่ (5-1) ต่อ 

รายการ ร้อยละ 

 การทาํการเกษตรอินทรียใ์นหมู่บา้น/ตาํบล 

ไม่มี 87.50 

 มี 12.50 

 ความสนใจของเกษตรกรท่ีจะทาํการเกษตรแบบพอเพียง 

ไม่สนใจ 37.50 

 สนใจ 62.50 

 การรวมกลุ่มกนัผลิตหรือจาํหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บา้น 

ไม่มี 93.75 

 มี 6.25 

 เกษตรกรมีการเล้ียงสัตวไ์วเ้พ่ือจาํหน่ายเป็นรายได ้

 ไม่เล้ียง 75.00 

  เล้ียง 25.00 

 ชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 

สัตวปี์ก 75.00 

สุกร 25.00 

 บริการจากกรมพฒันาท่ีดินท่ีเกษตรกรในหมู่บา้น/ตาํบล เคยไดรั้บ 

มี 100.00 

 ชนิดของบริการท่ีไดรั้บจากกรมพฒันาท่ีดิน 

 ผลิตภณัฑป์รับปรุงบาํรุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ) 100.00 

 เมลด็พนัธ์พืชปุ๋ยสด 87.50 

 เขา้รับการฝึกอบรม/ดูงาน 81.25 

 ตรวจสอบสภาพดิน 75.00 

 คาํแนะนาํวธีิการปรับปรุงบาํรุงดิน 68.75 

 ปุ๋ยหมกั 62.50 

 การพฒันาแหล่งนํ้าในหมู่บา้น เกษตรกรคิดวา่กรมพฒันาท่ีดินควรสนบัสนุน/ช่วยเหลือ 

สนบัสนุน/ช่วยเหลือ 87.50 

ไม่ตอ้งสนบัสนุน 12.50 
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลโคกแย ้  อาํเภอหนองแค    จงัหวดัสระบุรี 

ตารางที่ (5-1) ต่อ 

รายการ ร้อยละ 

 ประเภทแหล่งนํ้าท่ีเกษตรกรตอ้งการใหก้รมพฒันาท่ีดินช่วยเหลือ ไดแ้ก่ 

 ขดุลอกแหล่งนํ้า  85.71 

บ่อ สระในไร่นา 78.57 

 วางท่อ/คลอง/ระบบส่งนํ้า 71.43 
 ความเตม็ใจของเกษตรกรท่ีจะปลูกหญา้แฝกเพ่ือป้องกนัรักษาหนา้ดินและอนุรักษน์ํ้าในพ้ืนท่ี

เพาะปลกู 

 ไม่แน่ใจ 62.50 

 ยนิดี 31.25 

 ไม่ยนิดี 6.25 

 เหตุผลท่ีเกษตรกรไม่ยนิดีปลูกหญา้แฝก 

ไม่มีพ้ืนท่ีพอท่ีจะปลกู 100.00 

 เกษตรกรเคยรับทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑป์รับปรุงบาํรุงดิน ของกรมพฒันาท่ีดิน 

 เคย 100.00 

เกษตรกรท่ีทราบขอ้มูลผลิตภณัฑข์องกรมพฒันาท่ีดินเคยทดลองใช ้ 100.00 

 บุคคล/ส่ือท่ีแนะนาํใหเ้กษตรกรใชผ้ลิตภณัฑข์องกรมพฒันาท่ีดิน 

 เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน 100.00 

 เจา้หนา้ท่ีเกษตรอาํเภอ/ตาํบล และ/หรือเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานอ่ืน 81.25 

 หมอดินหมู่บา้น/ตาํบล 68.75 

 เพ่ือนบา้น/ญาติ 31.25 

 ชนิดผลิตภณัฑบ์าํรุงดินของกรมพฒันาท่ีดินท่ีเกษตรกรตอ้งการใช ้

 สารเร่ง พด.2 ใชท้าํปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 87.50 

 เมลด็พนัธ์ุพืชปุ๋ยสด 81.25 

 สารเร่ง พด.1 ใชท้าํปุ๋ยหมกั 75.00 

 สารเร่ง พด.6 ใชห้มกัเศษอาหารเหลือท้ิง/ดกักล่ินเหมน็ในคอกสัตวแ์ละบาํบดันํ้าเสีย 68.75 

 สารเร่ง พด.7 ใชผ้ลิตสารป้องกนัแมลงศตัรูพืช 56.25 

ท่ีมา : จากการสาํรวจ , 2556 
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จดั
ใน

ริมจากราชกา

นท่ีของตาํบล
นาดา้นต่างๆ
น่วยงานต่างๆ 
ตรระดบัตาํบล
ผ้ลการศึกษา

าขนาดใหญ่ 

องสัตวป่์าแล

าะสมต่อการเ

าชการ

ดอบรมใหค้วามรู้
ยา่งต่อเน่ือง
งเสริมและแนะนํ
รับปรุงบาํรุงดิน
งเสริมและแนะนํ
นุรักษดิ์นและนํ้า
หล้ดค่าครองชีพ เช
านํ้าประปา ค่านํ้าม
ระกนัราคาผลผลิต
ลผลิต
ดหาปัจจยัการผลิต
นราคายติุธรรม

ก

าร 

ลท่ีเป็นจุดแขง็
  ขอ้มูลท่ีศึกษ
  ท่ีเก่ียวขอ้งไ
ล  แผนพฒันา
ดงัน้ี 

 เหมาะสมแก

ะเป็นแหล่งต้

เกษตร ไดแ้ก่

ดา้นการเกษตร

าเก่ียวกบัการ

าเก่ียวกบัการ

ช่น ลดค่าไฟฟ้า 
มนั
ต/พยงุราคา

ต เช่น ปุ๋ย ยา 

กรมพฒันาท่ีดิน

 

งและ
ษาได้
ไดแ้ก่  
า 3 ปี 

ก่การ

ตน้นํ้ า

ก่ การ

น 
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลโคกแย ้  อาํเภอหนองแค    จงัหวดัสระบุรี 

 พื้นท่ีบางส่วนของตาํบลมีทรัพยากรป่าไมร้วมถึงป่าชุมชน อนัจะส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
ระบบนิเวศน์โดยรวมของพื้นท่ี 

จุดอ่อน 

 พื้นท่ีทั้งหมดของตาํบลอยูน่อกเขตชลประทาน อาจทาํให้เกษตรกรไม่สามารถทาํการเกษตรได้
ตลอดทั้งปีเน่ืองจากขาดแคลนแหล่งนํ้าท่ีใชใ้นการทาํการเกษตรนอกฤดูกาลเพาะปลูก 

 ประสบปัญหานํ้ าท่วมขงัในฤดูนํ้ าหลากหรือช่วงท่ีมีพายุฝนพดัผ่าน 3-5 ปีต่อคร้ัง ทาํให้พืชผล
ทางการเกษตรไดรั้บความเสียหาย 

 เกษตรกรบางส่วนขาดองคค์วามรู้ในการจดัการทรัพยากรดินและนํ้าเพื่อใหส้ามารถใชท้รัพยากร
ไดอ้ย่างคุม้ค่าและยัง่ยืน ตวัอย่างเช่น การทาํการเกษตรตลอดทั้งปี โดยมิไดพ้กัดินหรือฟ้ืนฟูและ
ปรับปรุงบาํรุงดิน 

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

โอกาส 

 รัฐบาลไดก้าํหนดเกษตรอินทรียเ์ป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกบัประชาชนมีความตอ้งการบริโภค
อาหารท่ีปลอดภยัจากสารพิษมากข้ึน ทาํให้เกษตรกรไดล้ดปริมาณการใชส้ารเคมีลงและหันมาใช้
ปุ๋ยอินทรียแ์ละการกาํจดัศตัรูพืชโดยชีววิธีมากข้ึน 

 เน่ืองจากวิกฤตโลกร้อน ทาํให้หน่วยงานของรัฐ มีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟูและส่งเสริม การจดัการทรัพยากรดิน นํ้ าและป่าไม ้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและยัง่ยนื เช่น การ
ไถกลบตอซงัและการปลูกตน้ไมย้นืตน้ เป็นตน้ 

 รัฐบาลมีนโยบายการฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์ท่ีดินท้ิงร้างและท่ีดินว่างเปล่า เพื่อให้ใช้
ทรัพยากรท่ีดินใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 

อุปสรรค 

 สภาพอากาศปัจจุบนัมีความแปรปรวนจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ทาํให้เกิดปัญหาภยั
ธรรมชาติอยูบ่่อยคร้ัง รวมถึงการระบาดของโรคและแมลงท่ีควบคุมไดย้าก 

 การถือครองท่ีดินของเกษตรกรลดลง  เน่ืองจากโยบายท่ีดิน กาํหนดใหท่ี้ดินเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า 
มีราคาและมีเจา้ของ เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขายท่ีดินแก่นายทุนซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัทาํให้การ
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บริหารจดัการทรัพยากรอ่ืนๆ ทาํไดย้าก โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีการใชท่ี้ดินอย่างเขม้ขน้ เช่นเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

จุดแข็ง 

 มีระบบสาธารณูปโภคอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็น ทั้งระบบโครงข่ายคมนาคม ใกลท่้าเรือ
ไฟฟ้าและนํ้าประปา รวมถึงทางลาํเลียงผลผลิตจากไร่นาสู่ตลาด ครอบคลุมทั้งตาํบล  

 มีหน่วยงานดูแลและบริการดา้นการศึกษาและสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งตาํบล 

 มีองคก์รส่วนทอ้งถ่ินรับผดิชอบในการพฒันาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีตาํบล 

จุดอ่อน 

 ไม่มีตลาดกลางรับซ้ือพืชผลทางการเกษตรในพ้ืนท่ี ทาํใหต้อ้งเสียตน้ทุนในการขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตรไปขายในพ้ืนท่ีอ่ืน 

โอกาส 

 รัฐบาลมีนโยบายกาํหนดใหป้ระเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก (ครัวไทยสู่ครัวโลก) 
และสนบัสนุนการเดินงานของทอ้งถ่ิน ทาํใหห้น่วยงานของรัฐตอ้งดูแลและพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานทางดา้นการเกษตรใหส้มบูรณ์ทัว่ถึง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีของตาํบลซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
แหล่งผลิตพืชไร่เศรษฐกิจท่ีสาํคญั 

 หน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดก้าํหนดแผนงานใน
การพฒันาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดอยา่งต่อเน่ือง 

อุปสรรค 

 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศกาํลงัพฒันา การลงทุนสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พื้นฐานใหส้มบูรณ์ทัว่ถึงมากยิง่ข้ึน จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาและมีขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณ  

 โครงการขนาดใหญ่ตอ้งใชง้บประมาณสูง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่สามารถดาํเนินการเองได ้

ด้านเศรษฐกจิ 

จุดแข็ง 

 ตามขอ้มูลเกณฑค์วามจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประชากรในตาํบลโคกแย ้  มีรายไดเ้ฉล่ียไม่ตํ่ากว่า  
59,622  บาทต่อปีต่อคนร้อยละ  99.81 ของประชากรทั้งหมด 
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 มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรไดแ้ก่  กลุ่มเยาวชนเคร่ืองเป่าแกว้ ตาํบลโคกแย ้ กลุ่มยุวเกษตรกร 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกรทาํนาโคกแย ้ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ส่งเสริมผูป้ลูกขา้ว  กลุ่มออมทรัพย ์  

 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกขา้ว  เกษตรกรท่ีสาํรวจส่วนใหญ่จึงไม่ตอ้งการเปล่ียนชนิดพืชเดิมเป็น
พืชอุตสาหกรรมเพราะเห็นวา่พืชเดิมท่ีปลูกราคาผลผลิตดี  มีตลาดรองรับ และท่ีดินไม่สามารถปลูก
พืชอ่ืนได ้ เป็นตน้ 

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

จุดอ่อน 

 การประกอบอาชีพเกษตรกรอาศยันํ้าฝนเป็นหลกั 

 ขาดอาํนาจต่อรองในการจาํหน่ายผลผลิตเพราะการรวมกลุ่มอาชีพยงัมีน้อยและบางกลุ่มยงัไม่
เขม้แขง็  ทาํใหถู้กผูรั้บซ้ือเอาเปรียบ  โดยกดราคาผลผลิตใหต้ํ่า 

 เกษตรกรขาดความรู้ในดา้นการจดัการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทาํให้เกิดหน้ีสินนอกระบบ
และในระบบ 

โอกาส 

 เกษตรกรท่ีสาํรวจส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจในการทาํการเกษตรแบบพอเพียงและสนใจท่ีจะทาํเกษตร
อินทรีย ์  ตอ้งการทาํแบบใชส้ารเคมีระดบัปลอดภยั   

 นโยบายรัฐบาลเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก  มุ่งเนน้เศรษฐกิจพอเพียง 

 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 

 ประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE) ในปี 2558 เป็นโอกาสในการขยายตลาดการ
ส่งออกสินคา้เกษตรโดยไม่มีกาํแพงภาษี ตลอดจนโอกาสในการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีในการผลิต
สินคา้เกษตรระหวา่งประเทศสมาชิก 

อุปสรรค 

 มีศตัรูพืชรบกวน ขาดแคลนพนัธ์ุคุณภาพดี และมีวชัพืชมาก ทาํใหผ้ลผลิตตํ่า 

 ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนเน่ืองจากปัจจยัการผลิตมีราคาสูง  เช่น  ค่าปุ๋ย  ค่าสารเคมี  พนัธ์ุพืช  พนัธ์ุสัตว ์ 
ค่าจา้งแรงงาน   ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง  ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเน่ืองจากตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ   
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 การท่ีประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE)ในปี 2558 หากไม่มีการพฒันาคุณภาพ
สินคา้เกษตรหรือแปรรูปผลิตภณัฑโ์ดยนาํเทคโนโลยีการผลิตเขา้มาใชเ้พื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินคา้ ก็จะไม่
สามารถแข่งขนักบัประเทศสมาชิกซ่ึงมีตน้ทุนในการผลิตตํ่ากว่าประเทศไทย  เช่นประเทศจีน  กมัพชูา  
และเวียดนาม เป็นตน้ 

ด้านสังคม 

จุดแข็ง 

 ผูสู้งอายไุดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี  โดยมีโครงการจดัสวสัดิการสังคมสงเคราะห์แก่ผูย้ากไร้  เพื่อ
การยงัชีพ 

 ส่งเสริมประเพณีทอ้งถ่ิน  โดยจดังานประเพณีต่างๆ  เพื่อสืบทอดวฒันธรรมและประเพณีอนัดี
งามของทอ้งถ่ิน  รวมทั้งทาํนุบาํรุงศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาใหด้าํรงไว ้ ซ่ึงศิลปะและ
วฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 

 มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 2 และ 3 ตั้งอยูใ่นตาํบลทั้งส้ิน 53 โรง จาํแนกไดด้งัน้ี โรงงานสีขา้ว 
1 แห่ง โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมตลอดจนผลิตภณัฑ์ท่ีมีกาแฟเป็นส่วนผสม 1 แห่ง โรงงานผลิต
ผลิตภณัฑจ์ากไม ้2 แห่ง โรงงานผลิตวงกบประตู หนา้ต่าง 2 แห่ง โรงงานผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาชนิด
เคลือบ 2 แห่ง โรงงานผลิตกระเบ้ืองปูพื้นและบุผนงั 2 แห่ง โรงงานกลึง เจาะ ควา้น ไส เจียน โลหะ
ทัว่ไป 5 แห่ง ฯลฯ ซ่ึงสามารถรองรับแรงงานไดจ้าํนวนหน่ึง 

จุดอ่อน 

 ประชากรรวมทั้งเกษตรกรมีค่าครองชีพสูง มีรายไดน้อ้ยกว่ารายจ่าย  และว่างงานหลงัฤดูกาลเก็บ
เก่ียว  ทาํใหมี้หน้ีสินทั้งในระบบและนอกระบบอยา่งต่อเน่ือง 

 ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบงัคบั  ทาํใหมี้ความคิดในการแข่งขนั  เพื่อประกอบอาชีพ
นอ้ยขาดความคิดริเร่ิมไม่กลา้ลงทน 

 มีปัญหาเร่ืองยาเสพติด 

โอกาส 

 รัฐบาลใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความยากจนภาคประชาชนและส่งเสริมอาชีพ 

 รัฐบาลใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  การจดัระเบียบสังคม
และการทุจริตคอรัปชัน่ 
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลโคกแย ้  อาํเภอหนองแค    จงัหวดัสระบุรี 

อุปสรรค 

 การแปรเปล่ียนความเจริญจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนการพฒันา
การศึกษา  ซ่ึงเน้นภาคธุรกิจภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม  ทาํให้สภาพสังคม
เปล่ียนไปและมีปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น ปัญหาการวา่งงาน  ปัญหาแพร่ระบาดของเสพติด  เป็นตน้ 

 ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของโลก ทาํให้เกิดภาวะถดถอย เกิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ และภยั
พิบติัทางธรรมชาติทาํใหเ้กิดปัญหาเร่ืองรายไดข้องประชาชน 
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บทที่ 6 

เขตการใชที่ดิน 

6.1 การกําหนดเขตการใชท่ีดิน 

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

 1. เขตพื้นท่ีปาไม 
 มีเนื้อท่ี 2,203 ไรหรือรอยละ 12.01 ของพื้นท่ีตําบล ประเภทปาไมประกอบดวย
ปาสมบูรณ ปาเส่ือมโทรม และปาละเมาะ ซ่ึงเปนเขตปาไมตามกฎหมาย ไดแก เขตพื้นท่ีปาอนุรักษ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
           เขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
  มีเนื้อท่ี 2,203 ไรหรือรอยละ 12.01 ของพื้นท่ีตําบล เปนเขตท่ีสําคัญตอระบบ
นิเวศปาไมมากท่ีสุด และเปนแหลงตนน้ําท่ีสําคัญ สามารถแบงออกเปน 1  เขตยอย ดังนี ้
 1.1   เขตพ้ืนท่ีคุมครองสภาพปา (หนวยแผนท่ี 111) 
  มีเนื้อท่ี 2,203 ไรหรือรอยละ 12.01 ของพ้ืนท่ีตําบล เปนพื้นท่ีปาเพื่อการอนุรักษ
ในเขต ปาสงวนแหงชาติ และช้ันคุณภาพลุมน้ําช้ันท่ี 1 และ 2 ซ่ึงมีสภาพปาไมเปนปาสมบูรณ เปน
เขตท่ีกําหนดไวเพื่อการอนุรักษ ซ่ึงจําเปนตองมีมาตรการดานการอนุรักษท่ีเขมงวด ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในเขตนี้จะสงผลกระทบตอความเส่ือมโทรมของท่ีดินอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะการสูญเสียหนาดินจากการชะลางพังทลายท่ีรุนแรง ซ่ึงสงผลกระทบตอปริมาณ
ตะกอนและคุณภาพของน้ําในพื้นท่ีทายน้ํา 

   ขอเสนอแนะ  ในมาตรการใชประโยชนท่ีดินในเขตปาเพื่อการอนุรักษ รวมกับ
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 2504 และมาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมน้ําช้ันท่ี 1 และ 2 เพื่อเปน
แนวทางการใชประโยชนท่ีดินอยางเครงครัด และควรสรางจิตสํานึกใหแกชุมชนในพื้นท่ีตําบลให
เห็นถึงคุณคาของปา ซ่ึงเปนพื้นท่ีตนน้ํามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชนและยังชวย
ปองกันปญหาภัยธรรมชาติ น้ําปา ดินถลม ไดอีกดวย 
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 2. เขตพื้นท่ีการเกษตร 

   มีเนื้อท่ี 10,887 ไรหรือรอยละ 59.33 ของพื้นท่ีตําบล เปนพื้นท่ีทําการเกษตร นอก
เขตปาสงวนแหงชาติหรือพื้นท่ีท่ีไดดําเนินการปฏิรูปท่ีดินแลว กําหนดข้ึนเพื่อเปนเขตพัฒนาการผลิต
ทางการเกษตรเปนหลัก สามารถแบงเปนเขตตางๆ ไดดังนี้ 

 เขตพ้ืนท่ีเกษตรกาวหนา 

   มีเนื้อท่ี 10,872 ไรหรือรอยละ 59.25 ของพื้นท่ีตําบล เปนเขตพ้ืนท่ีทําการเกษตร
โดยอาศัยน้ําฝน ที่ดินมีศักยภาพในการผลิตคอนขางสูง แตอาจมีขอจํากัดการใชประโยชน
บาง ซึ่งสามารถแกไขไดงาย เชน ดินขาดความอุดมสมบูรณหรือปฏิกิริยาดินไมเหมาะสมเปนตน 
ลักษณะดินท่ีพบในท่ีลุมสวนใหญเปนดินลึกถึงลึกมาก มีการระบบน้ําคอนขางเลว มีการใช
ประโยชนท่ีดินในการทํานาปลูกขาว สวนบริเวณท่ีเปนท่ีดินมีสภาพพื้นท่ีราบเรียบ ลักษณะดินท่ีพบ
สวนใหญเปนดินลึกถึงลึกมาก มีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี การใชประโยชนท่ีดินสวนใหญใช
ทํานา สามารถแบงเปนเขตยอยตามประเภทและความเหมาะสมของการใชท่ีดินดังนี้ 

  2.1    เขตพ้ืนท่ีทํานาท่ีมีศักยภาพ (หนวยแผนท่ี 221)  

   มีเนื้อท่ี 10,212 ไรหรือรอยละ 55.56 ของพื้นท่ีตําบล สภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบลุม 
และในการทํานาปลูกขาวโดยอาศัยน้ําฝน 

   ขอเสนอแนะ  ควรพัฒนาทําการผลิตเพื่อการคา โดยเพิ่มศักยภาพการผลิตดวย
การใชพันธุขาวท่ีดีจากแหลงผลิตท่ีเช่ือถือได ประกอบกับการใชปุยคอก ปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ
ควบคูกับการใชปุยเคมี ซ่ึงจะเห็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุย สามารถชวยลดตนทุนการผลิต
โดยรวมได นอกจากน้ีเกษตรกรควรมีแหลงน้ําเชน สระนํ้าในไรนาเพื่อเก็บกักน้ําสําหรับพืชท่ีปลูก
เพื่อลดความเสียหายจาการที่ฝนท้ิงชวงและควรมีการขุดทางระบายนํ้า ทําทางลอดตามถนนท่ีตัด
ขวางทางน้ํา  เพื่อระบายน้ําในพื้นท่ีเพื่อไมใหเกิดน้ําแชขังเปนเวลานาน 

  2.2    เขตพ้ืนท่ีปลูกพืชไรท่ีมีศักยภาพ (หนวยแผนท่ี 222) 
 มีเนื้อท่ี 27 ไร หรือรอยละ 0.15 ของพ้ืนท่ีตําบล สภาพพื้นท่ีคอนขางราบเรียบถึง
ลูกคล่ืนลอนลาด เปนเขตเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไรโดยอาศัยน้ําฝน พืชท่ี
เหมาะสมคือ พืชพลังงาน เชน ออยโรงงาน, มันสําปะหลัง, ขาวโพดเล้ียงสัตว, และถ่ัวเมล็ดแหงตางๆ 

 

    ขอเสนอแนะ  ในการผลิตควรมีการปรับปรุงดินดวยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลด
และทดแทนการใชปุยและสารเคมี เชน การใชปุยพืชสด โดยการปลูกปอเทือง ถ่ัวพราและไถกลบ 
เม่ือพืชออกดอกเปนปุยพืชสดและใชปุยหมัก ปุยคอก น้ําหมักชีวภาพ ในการปรับปรุงบํารุงดินและ
พืชท่ีปลูก เชน การไถพรวน ขวางทางลาดชัน การใชแถบหญาแฝกเพ่ือเก็บตะกอนดินและน้ําใน



 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 

6-3

พื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน เปนตน ท้ังนี้ในการผลิต เพื่ออุตสาหกรรม การใชปุยเคมีควบคูกับปุยอินทรีย
ยังคงเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อใหไดผลผลิตสูงสุดตามกําลังผลิตของท่ีดิน 

  2.3     เขตพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนท่ีมีศักยภาพ (หนวยแผนท่ี 223) 
   มีเนื้อท่ี 123 ไรหรือรอยละ 0.67 ของพื้นท่ีตําบล เปนพื้นท่ีคอนขางราบเรียบถึง
ลูกคล่ืนลอนลาด ดินไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมยืนตนโดยอาศัยน้ําฝน 

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

  2.4    เขตพ้ืนท่ีปลูกไมผลท่ีมีศักยภาพ (หนวยแผนท่ี 224) 
  มีเนื้อท่ี 510 ไรหรือรอยละ 2.78 ของพื้นท่ีตําบล เปนพื้นท่ีคอนขางราบเรียบ มี
ความเหมาะสมของดินและภูมิอากาศในการปลูกไมผล 

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

 เขตพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้าํและสัตวปก 
  2.5   เขตพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ําและสัตวปก (หนวยแผนที่ 240) 

   มีเนื้อท่ี 15 ไรหรือรอยละ 0.08 ของพื้นท่ีตําบล 

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

 3. เขตพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง (หนวยแผนท่ี 300) 

   มีเนื้อท่ี 3,126 ไรหรือรอยละ 17.03  ของพื้นท่ีตําบล 

   ขอเสนอแนะ องคการบริหารสวนทองถ่ินควรท่ีจะศึกษาถึงปญหาและความ
ตองการของพื้นท่ี โดยยึดหลักวิชาการผนวกกับศักยภาพของพื้นท่ีและชุมชน ประกอบกับขอมูล
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ของหนวยงานตางๆ เพื่อกําหนดทิศทางพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนใหสอดคลองกับ
ทรัพยากรตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชนอยางยั่งยืน 

 4. เขตพื้นท่ีแหลงนํ้า (หนวยแผนท่ี 400)  

   มีเนื้อท่ี 90 ไรหรือรอยละ 0.49 ของพ้ืนท่ีตําบล เปนพื้นท่ีแหลงน้ํา เชน หวย 
หนอง คลอง บึง ตามธรรมชาติ รวมถึงแหลงน้ําท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน คลองชลประทาน อางเก็บน้ํา 
สระนํ้าในไรนา เปนตน 

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

 5. เขตพื้นท่ีอุตสาหกรรม (หนวยแผนท่ี 500)  

 มีเนื้อท่ี 1,930 ไรหรือรอยละ 10.52 ของพื้นท่ีตําบล 

 6. เขตพื้นท่ีอื่นๆ  

  6.1     เขตพ้ืนท่ีเขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย (หนวยแผนท่ี 600) 

   มีเนื้อท่ี 114 ไรหรือรอยละ 0.62 ของพื้นท่ีตําบล 

 ขอเสนอแนะ  เปนเขตพ้ืนท่ีนอกเขตปาไมตามกฎหมาย แตมีสภาพเปนปาผลัดใบ 
ไมละเมาะ ไมยืนตน หรือไมโตเร็ว ซ่ึงควรคงสภาพพื้นท่ีดังกลาวไวเพือ่ความสมดุลของระบบนิเวศ
ในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 

6-5

ตารางท่ี 6 -1 เขตการใชท่ีดินตําบลโคกแย   อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 

เขตการใชท่ีดนิ 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

1. เขตปาไม 2,203 12.01 

    เขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 2,203 12.01 

- เขตคุมครองสภาพปา (หนวยแผนท่ี 111) 2,203 12.01 

2. เขตพ้ืนท่ีการเกษตร 10,887 59.33 

    เขตเกษตรกาวหนา 10,872 59.25 

- เขตพื้นท่ีทํานา (หนวยแผนท่ี 211) 10,212 55.56 

- เขตพื้นท่ีปลูกพืชไร (หนวยแผนท่ี 222) 27 0.15 

- เขตพื้นท่ีปลูกไมยืนตน (หนวยแผนท่ี 223) 123 0.67 

- เขตพื้นท่ีปลูกไมผล (หนวยแผนท่ี 224) 510 2.78 

    เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา/สัตวปก 15 0.08 

- เขตเพาะเล้ียงสัตวน้ํา/สัตวปก (หนวยแผนที่ 240) 15 0.08 

3. เขตพ้ืนท่ีชมุชนและสิ่งปลูกสราง 3,126 17.03 

- เขตพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง (หนวยแผนท่ี 300) 3,126 17.03 

4. เขตพ้ืนท่ีแหลงน้ํา 90 0.49 

- เขตพื้นท่ีแหลงน้ํา (หนวยแผนท่ี 400) 90 0.49 

5. เขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม  1,930 10.52 

- เขตพื้นท่ีอุตสาหกรรม (หนวยแผนท่ี 500) 1,930 10.52 

6. เขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย  114 0.62 

- เขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย (หนวยแผนท่ี 600) 114 0.62 

รวม 18,350 100.00 
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6.2 แผนการพัฒนาท่ีดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตดานการเกษตร 

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

6.3 ขอเสนอแนะการนําแผนการใชท่ีดินไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาท่ีดิน 

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