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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 พื้นท่ีตําบลโคกสะอาด   อําเภอหนองแซง   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 าบลโคกสะอาด  ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องอ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี (รูปที่ 2-1) 

 อาณาเขต  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลหัวโพ อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลโพนทองและโคกตูม อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลม่วงหวาน อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลหนองกบ,หนองควายโซ อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 

 ต าบลโคกสะอาด  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   7,594  ไร่ หรือประมาณ  12.15  ตารางกิโลเมตร  
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  7  หมู่บ้านดังนี้  

 หมู่ที่ 1 บ้านหนองนกชุม หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระธาตุ 

 หมู่ที่ 2 บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 6 บ้านโนนขวาว 

 หมู่ที่ 3 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 บ้านนาทุ่ง 

 หมู่ที่ 4 บ้านหนองกวางโจน  

2.2 สภาพภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มเจ้าพระยาหรือ
แอ่งเจ้าพระยาเกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า พื้นที่มีความลาดเทเล็กน้อยจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีคลองส่งน้ าไหลตัดผ่านบริเวณทิศเหนือไปยังทิศ
ใต้ของต าบล  ความสูงของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 8-10 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 
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2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี  จัดอยู่ใน
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแล้ง ( tropical wet and dry climate) ตามการจ าแนกภูมิอากาศตามแบบ
ของ 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 าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองแซง 
จังหวัดสระบุรี 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 าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองแซง 
จังหวัดสระบุรี 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 โคกสะอาด อ าเภอ หนองแซง  ได้จาก
การศึกษา ข้อมูลทุติยภูม ิเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน
(กรมการปกครอง,2553) รายงานข้อมูลความจะเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2555  (กรมการพัฒนาชุมชน)  
แผนพัฒนาการเกษตรต าบล (ส านักงานเกษตรอ าเภอ ) และแผนพัฒนาสามปี  (องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด) เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  ต าบล โคกสะอาด  มีพื้นที่ในเขต การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล โคก
สะอาด  เต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน  มีประชากรรวมทั้งสิ้น  2,022 คน เป็นชาย 955 คนและเป็นหญิง 
1,067 คน จ านวนบ้าน 512 หลังคาเรือน จ านวนประชากรเฉลี่ย 3 คนต่อหลังคาเรือน (รายงานสถิติ
จ านวนประชากรและบ้าน กรมการปกครอง ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554) ความหนาแน่น 166.41 
คนต่อตารางกิโลเมตร  

  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการท าบุญตามพระพุทธศาสนาใน
เดือนต่างๆ  ที่สืบสานต่อเน่ืองกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันให้ความ
เคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน 

2.4.2 การรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 ต าบลโคกสะอาด มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
หน่วยงานรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล ๆ ได้แก่   กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูปหนองแซง  กลุ่มสืบสานงานศิลป์ ท้องถิ่น
หัตถกรรม  แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองนกชุม  กลุ่มเพาะเห็ดฟาง , กลุ่มท าไข่เค็ม , กลุ่มท ากล้วย
ฉาบ  

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจของต าบล โคกสะอาด  ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงาน
ที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลการศึกษาดังนี้  

2.5.1 การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีพื้นที่ท า
การเกษตรเฉลี่ย 30.00  ไร่ต่อครัวเรือนและมีแรงงาน ภาคเกษตรเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน อาชีพ
รองลงมาเป็นการค้าขาย รับจ้าง รับราชการและอื่นๆ การถือครองที่ดิน เอกสารสิทธิ์ในการ
ครอบครองที่ดินเป็นโฉนดที่ดินร้อยละ 25  และเป็นเกษตรกรที่ต้องเช่าที่ดินในการท ากิน ร้อยละ75   
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 2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 

 พืช เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่  ข้าว พันธุ์สุพรรณบุรี 1, พิษณุโลก 2, กข 31(ปทุมธานี 80) 
 - ผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2555/56 เฉลี่ย 750   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตนาปรัง ปีการผลิต 2555/56 เฉลี่ย 750   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตมะม่วง ปีการผลิต 2555/56 เฉลี่ย 985   กิโลกรัมต่อไร่ 

  ปศุสัตว์  จากข้อมูลของปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี (ปี2555 ) มีเกษตรกรจ านวน 77 
ครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัวและบางส่วนบริโภค
ภายในครัวเรือน เช่น โคเน้ือ จ านวน 78 ตัว ไก่ จ านวน 2,768 ตัว เป็ด จ านวน 105 ตัว โดยเลี้ยง
เพื่อปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ   

 ประมง  จากข้อมูลของประมงจังหวัดสระบุรี (ปี 2555) มีเกษตรกรมีการท าประมง
ไว้เพื่อจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้ของครอบครัวและบางส่วนบริโภคภายในครัวเรือน ประมาณ       
14 ครัวเรือน พื้นที่ 12 ไร่ ปลาที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นปลานิล ปลาตะเพียนและปลาเบญจพรรณ ฯลฯ     

 2.5.3 ต้นทุนการผลิต 

 ข้าวนาปี ต้นทุนการผลิต 3,966 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 7.30 บาทต่อกิโลกรัม 

 ข้าวนาปรัง ต้นทุนการผลิต 3,966 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 7.30 บาทต่อกิโลกรัม 

 มะม่วง ต้นทุนการผลิต 7,750 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 15.00 บาทต่อกิโลกรัม 

2.5.4 การอุตสาหกรรม 

  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สระบุรี รายงานว่า พ .ศ. 2556 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท 2 และ 3 ตั้งอยู่ในต าบลทั้งสิ้น 4 โรง จ าแนกได้ดังนี้ โรงงานผลิตลังไม้ พาเลทจากไม้ยางพารา 1 แห่ง 

2.5.5 รายได้และแหล่งสินเชื่อ 

 รายได้ จากข้อมูล ความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2555 (จปฐ .) โดยเฉลี่ยร้อยละ  99.81  ของ
ครัวเรือนทั้งหมด มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  73,173 บาทต่อคนต่อปี  

 แหล่งสินเชื่อ เกษตรกรใช้บริการสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารพาณิชย์และเอกชน เป็นต้น 
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2.5.6 โครงสร้างพื้นฐาน 

1) สาธารณูปโภค ได้แก่  

(1) ไฟฟ้า มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  

(2) ประปา มีประปาทุกหมู่บ้าน   

(3) การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะ  

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

สถานภาพทรัพยากร 

3.1 ทรัพยากรทีด่นิและการใช้ทีด่นิ 

 3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรทีด่ินในปัจจุบัน 

  จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรท่ีดินในปัจจุบนัท่ีใช้ในการเกษตรของ

ตาํบลโคกสะอาด  อาํเภอหนองแซง  จงัหวดัสระบุรี อาศยัจากการรายงานสํารวจดินเพื่อการเกษตร

แบบค่อนขา้งละเอียด มาตราส่วน 1:25,000 ของจงัหวดัสระบุรี โดยสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใช้

ท่ีดิน จัดทาํลกัษณะและสมบัติทางกายภาพและเคมีท่ีสําคญั เช่น เน้ือดิน การระบายนํ้ าของดิน 

ปฏิกิริยาดิน เป็นตน้ เพื่อแสดงให้เห็นคุณภาพท่ีดินและนาํไปใชใ้นการจดัความเหมาะสมของท่ีดิน

สาํหรับพืชเศรษฐกิจต่อไป ดงัแสดงในรูปท่ี 3.1 และตารางท่ี 3.1 ซ่ึงสามารถบรรยายพอสงัเขปไดด้งัน้ี 

1) 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
สารเคมีสะสมพวกเหลก็และแมงกานีส ดินในกลุ่มน้ีจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
ปัจจุบนัพื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่ใชท้าํนา ประกอบดว้ย กลุ่มชุดดินท่ี 4 มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์
มีเน้ือท่ีประมาณ 6,680 ไร่ หรือร้อยละ 87.97  ของพ้ืนท่ีตาํบล  กลุ่มชุดดินท่ี 4-rb มีความลาดชนั 0-2 
เปอร์เซ็นต ์ดินมีการยกร่อง มีเน้ือท่ีประมาณ 522 ไร่ หรือร้อยละ 6.87 ของพื้นท่ีตาํบล 
 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  โครงสร้างดินแน่นทึบ ดินแหง้แขง็และแตกระแหง ทาํให้
ไถพรวนยาก ขาดแคลนนํ้า และนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน ทาํความเสียหายกบัพืชท่ีไม่ชอบนํ้า 
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลโคกสะอาด  อาํเภอหนองแซง  จงัหวดัสระบุรี 

 

 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 
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เขตการใชท้ี่ดินตาํบลโคกสะอาด  อาํเภอหนองแซง  จงัหวดัสระบุรี 

 

  ตารางที่ 3-1 สมบัตทิางกายภาพและเคมขีองดนิ  ตาํบลโคกสะอาด  อาํเภอหนองแซง จังหวดัสระบุรี 

หน่วยทีด่นิ 
เนือ้ดนิ 

การระบายนํา้ 
ระดบัความ
อุดมสมบูรณ์ 

ความลาด
ชัน (%) 

ระดบั CEC 
(%) 

ระดบั BS  
(%) 

pH ความลกึ
(ซม.) 

เนือ้ที่ 

บน ล่าง บน ล่าง ไร่ ร้อยละ 
4 ดินเหนียว ดินเหนียว เลวมาก ปานกลาง 0-2 สูง สูง 5.0-6.0 6.0-7.0 >150 6,680 87.97 

4-rb ดินเหนียว ดินเหนียว เลวมาก ปานกลาง 0-2 สูง สูง 5.0-6.0 6.0-7.0 >150 522 6.87 
U ที่อยูอ่าศยั 331 4.36 
W พื้นที่นํ้า 61 0.80 

รวม 7,594 100.00 

ทีม่า : สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท้ี่ดิน 
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3.2  ทรัพยากรนํา้  
 3.2.1 แหล่งนํา้ธรรมชาติ 

ในพื้นท่ีตาํบลโคกสะอาด ไม่มีแหล่งนํ้าธรรมชาติท่ีสาํคญั 

 3.2.2 แหล่งนํา้ทีส่ร้างขึน้ 
  พื้นท่ีของตาํบลโคกสะอาด ตั้งอยู่ในเขตท่ีมีระบบชลประทาน มีระบบประปา

หมู่บา้นท่ีใชป้ระโยชน์ในการอุปโภคบริโภค และมีสระนํ้ าท่ีเกษตรกรขุดข้ึนมาเพื่อใชใ้นการทาํ

การเกษตร 

3.3   ทรัพยากรป่าไม้ 
 จากขอ้มูลแผนท่ีเขตป่าไมถ้าวรของกรมพฒันาท่ีดินและแผนท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติของ
กรมป่าไม ้เพื่อแสดงพ้ืนท่ีป่าตามกฎหมาย  พบว่าตาํบลโคกสะอาด ไม่มีพื้นท่ีป่าตามกฎหมายและ
จากขอ้มูลแผนท่ีการใชท่ี้ของกรมพฒันาท่ีดิน ปี 2554  พบว่า   นอกพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมายตาํบล
โคกสะอาด ไม่มีพื้นท่ีป่าอยูเ่ลย 
หมายเหตุ : จากการวเิคราะห์แผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 โดยวธีิซอ้นทบัดว้ยระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 
3.4 สภาพการใช้ทีด่นิ  

 จากการสํารวจการใช้ประโยชน์ท่ีดินของ ตาํบลโคกสะอาด อาํเภอหนองแซง จงัหวดั
สระบุรี ในปี พ.ศ. 2554 โดยส่วนวิเคราะห์สภาพการใชท่ี้ดินท่ี 1 สํานักนโยบายและแผนการใช้
ท่ีดิน พบว่า ประกอบดว้ยประเภทการใชท่ี้ดินต่างๆ ดงัต่อไปน้ีคือ (รายละเอียด ตารางท่ี 3-2 และ 
รูปท่ี 3-2) 

1) พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเน้ือท่ีประมาณ 331 ไร่ หรือร้อยละ 4.36 ของเน้ือท่ี
ทั้งหมดประกอบดว้ย หมู่บา้น สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆ ถนน  

2) พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเน้ือท่ีประมาณ 7,063 ไร่ หรือร้อยละ 93.01 ของเน้ือท่ีทั้งหมด 

ประกอบดว้ยการใชป้ระโยชน์ท่ีดินดา้นเกษตรกรรมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี คือ 

  (2.1)  นาขา้ว มีเน้ือท่ีประมาณ 6,446 ไร่ หรือร้อยละ 84.88 ของเน้ือท่ีทั้งหมด 

  (2.2)  ไมผ้ล มีเน้ือท่ีประมาณ 617 ไร่ หรือร้อยละ 8.13 ของเน้ือท่ีทั้งหมด ไมผ้ลท่ี
พบ ไดแ้ก่ ไมผ้ลผสม มะม่วง กลว้ย 

 3)   พื้นท่ีแหล่งนํ้ า มีเน้ือท่ีประมาณ 61 ไร่ หรือร้อยละ 0.80 ของเน้ือท่ีทั้งหมด ไดแ้ก่ 
แม่นํ้าลาํคลอง บ่อนํ้าในไร่นา 



 

เขตก

 
ไมล้

 

การใชท่ี้ดินตาํบ

4)  
ละเมาะ เหมือน

ลโคกสะอาด 

 พื้นท่ีอ่ืนๆ
นแร่ 

รูปที ่3-

4.3

ๆ มีเน้ือท่ีประ

-2 สัดส่วนการ

93.01%

36% 0.

การใช้ประ
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มาณ 139 ไร่

รใช้ประโยชน์ที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%
1.83%

ะโยชน์ทีด่นิตาํบ

ร หรือร้อยละ

ทีด่นิตาํบล โคก

บลโคกสะอาด

พื้นที

พื้นที

พื้นที

พื้นที

อาํเภอหนอง

 1.83 ของเน้ื

กสะอาด 

ท่ีการเกษตร

ท่ีชุมชนและส่ิงปลู

ท่ีแหล่งนํ้า

ท่ีอ่ืนๆ

งแซง  จงัหวดัส

้อท่ีทั้งหมด ไ

 

ลูกสร้าง

สระบุรี 

ไดแ้ก่          
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ตารางที ่3-2 สภาพการใช้ทีด่นิตามประเภทต่างๆ ในปัจจุบันของตาํบล โคกสะอาด   อาํเภอหนองแซง จังหวดัสระบุรี   

ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

1. พืน้ทีเ่กษตรกรรม 7,063 93.01 

– นา 6,446 84.88 

– ไมผ้ลผสม 290 3.82 

– มะม่วง 317 4.18 

– กลว้ย 10 0.13 

2.พืน้ทีชุ่มชนและส่ิงปลูกสร้าง 331 4.36 

– หมู่บา้น 177 2.33 

– สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆ 54 0.71 

– ถนน 100 1.32 

3.พืน้ทีแ่หล่งนํา้ 61 0.80 

– แม่นํ้าลาํคลอง 10 0.13 

– บ่อนํ้าในไร่นา 51 0.67 

4.พืน้ทีอ่ืน่ๆ 139 1.83 

– ไมล้ะเมาะ 100 1.32 

– เหมืองแร่ 39 0.51 

รวม 7,594 100.00 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาที่ดิน 

บทที่ 4 

การประเมินคุณภาพที่ดิน 

การประเมินคุณภาพที่ดิน เปนการพิจารณาศักยภาพของหนวยทรัพยากรดินตอการใช
ประโยชนท่ีดินประเภทตางๆ ในระดับการจัดการท่ีแตกตางกัน  โดยพิจารณาจากสมบัติของดินดาน
กายภาพและเคมี สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 
รวมท้ังความยากงายในการใชประโยชนท่ีดินในการปลูกพืช หรือประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 

4.1 ประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 

 หมายถึง ชนิดหรือระบบท่ีดินดานการเกษตร สภาพการผลิต ลักษณะการดําเนินงาน การใช
แรงงาน เทคโนโลยีและการจัดการ จากการศึกษาการใชประโยชนท่ีดินท่ีดําเนินการโดยสวน
วิเคราะหสภาพการใชท่ีดินท่ี 1 รวมท้ังนโยบายพัฒนาการเกษตรของรัฐ สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
และความตองการของทองถ่ินในพ้ืนท่ีตําบลโคกสะอาด  อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สามารถ
กําหนดประเภทการใชประโยชนท่ีดินท่ีเหมาะสมได ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-1 ประเภทการใชประโยชนท่ีดนิ ตําบลโคกสะอาด   อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 

ประเภท ชนดิพชื พันธุ ผลผลิตเฉล่ีย
(กิโลกรัมตอไร) 

การใชประโยชนท่ีดินหลัก ขาว 

-นาป 

-นาปรัง 

  

สุพรรณบุรี 1 พิษณุโลก 2 

กข.31 ปทุมธานี 80 

 

750 

750 

การใชประโยชนท่ีดินทางเลือก มะมวง - 985 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวดัสระบุรี 

4.2  คุณภาพท่ีดินท่ีนํามาประเมิน 

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

- ระบบอุณหภูมิ (Temperature regime : t) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเปนตัวแทน ไดแก คา
อุณหภูมิเฉล่ียในฤดูเพาะปลูกเพราะอุณหภูมิมีอิทธิพลตอการงอกของเมล็ด การออกดอกของพืชบาง
ชนดิ 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
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การปรับปรุงสภาพความเปนกรดเปนดางของดิน โดยข้ึนอยูกับชนิดของพืชท่ีปลูกดวย เพื่อใหความ
เปนกรดเปนดางของดินอยูในสภาพท่ีเหมาะสม 

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

- ความเสียหายจากการกัดกรอน (Erosion hazard :e) คุณลักษณะท่ีดินท่ีเปนตัวแทน 
ไดแก ความลาดชันของพื้นท่ี 

4.3  การจําแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน 

 หลักการของ FAO Framework ไดจําแนกอันดับความเหมาะสมของท่ีดินเปน 2 อันดับ 
(Order) คือ 

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

และจาก 2 อันดับท่ีไดแบงยอยออกเปน 4 ช้ัน (Class) ดังนี้ 

 S1 : ช้ันท่ีมีความเหมาะสมสูง (Highly Suitable) 

 S2 : ช้ันท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suitable) 

S3 : ช้ันท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย (Marginally Suitable) 

N : ช้ันท่ีไมมีความเหมาะสม (Not Suitable) 

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

 ท้ังนี้ไดทําการจําแนกช้ันความเหมาะสมของท่ีดินดังกลาวออกเปน 4 ช้ัน โดยใชปจจัยหรือ
ขอขีดข้ันตางๆ พิจารณาผลของการจําแนกช้ันความเหมาะสมของท่ีดินในพ้ืนท่ีตําบลไดดังตารางท่ี 
4-2 และการจําแนกช้ันความเหมาะสมของท่ีดินดังกลาว สามารถสรุปชุดดินและเนื้อท่ีของแตละ
ประเภทการใชประโยชนท่ีดินท่ีมีช้ันความเหมาะสมสูงไดดังตารางท่ี 4-3 
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ตารางท่ี 4-2 ชั้นความเหมาะสมของท่ีดินตําบลโคกสะอาด   อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 

หนวย 
แผนท่ีดนิ 
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ตว
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าง
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หลั
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มว
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พริ
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ยูค
าลิ
ปต

ัส 

ทุง
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สัต

ว 

พื้น
ที่ 

(ไร
) 

รอ
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ะ 

4 S1 N N N N N N N S1 6,680 87.97 

4-tb N S1 S1 S2m S2m S2m S2s S1 S1 522 6.87 

U(ที่อยูอาศัย) - - - - - - - - - 331 4.36 

W(พ้ืนที่นํ้า) - - - - - - - - - 61 0.80 

รวม 7,594 100.00 

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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ตารางท่ี 4-3  ชั้นความเหมาะสมสูง (S1) ของท่ีดินแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดิน  
  ตําบลโคกสะอาด  อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 

การใชประโยชนท่ีดิน 
หนวยท่ีดิน 

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

 

ตารางท่ี 4-4  ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) ของท่ีดินแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดิน  
  ตําบลโคกสะอาด  อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 

การใชประโยชนท่ีดิน 
หนวยท่ีดิน 

เขตนํ้าฝน เขตชลประทาน 
1. ขาว - - 
2. ขาวโพดเล้ียงสัตว - - 
3. ขาวฟาง - - 
4. มันสําปะหลัง - - 
5. ออยโรงงาน - - 
6. มะมวง - - 
7. พริก - 4-rb 
8. ยูคาลิปตัส - - 
9. ทุงหญาเล้ียงสัตว - - 

 

 



สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต1  กรมพฒันาท่ีดิน 

บทที ่5 

ศักยภาพของพืน้ทีปั่ญหา – ความต้องการและทศันคตขิองเกษตรกร 

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

5.1 ทศันคติของเกษตรกรด้านการใช้และการพฒันาทีด่นิ 

 จากการสํารวจเกษตรกรตวัอย่างเก่ียวกับทศันคติด้านการใช้และการพฒันาท่ีดิน  พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกขา้วในเขตชลประทาน     สภาพดินท่ีใชท้าํการเกษตรในปัจจุบนัส่วนใหญ่
เป็นดินเหนียว    หากสภาพดินเส่ือมโทรมเกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่มีวิธีการแกไ้ขปัญหาดว้ยการใส่
ใส่ปุ๋ยชีวภาพ   ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก  ไม่เผาเศษหรือซากพืช และใชว้สัดุคลุมดิน ในดา้นแหล่งนํ้ าท่ีใชใ้น
การทาํการเกษตรเกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่จะใช้นํ้ าจากโครงการชลประทานและนํ้ าฝนเป็นหลกั  
เก่ียวกับปัญหาภยัแลง้หรือขาดแคลนนํ้ า และปัญหานํ้ าท่วม  พบว่าเกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่  
ประสบปัญหา ในดา้นความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงชนิดพืชท่ีปลูกอยูเ่ดิมเป็นพืชอุตสาหกรรมเช่น  
ออ้ยโรงงาน  มนัสําปะหลงั  ยางพารา  ยูคาลิปตสั  ไมผ้ลหรือสบู่ดาํ    เกษตรกรตวัอย่างเกือบ
ทั้งหมด ไม่ตอ้งการเปล่ียนแปลงโดยให้เหตุผลว่าพืชเดิมท่ีปลูกราคาผลผลิตดี มีตลาดรองรับ และ
ปลูกไวบ้ริโภคในครัวเรือน ในดา้นความสนใจต่อพืชชนิดใหม่หรือพนัธ์ุใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่
เกษตรกรตวัอย่างร้อยละ 80.00  ไม่แน่ใจแต่มีความสนใจในการทาํเกษตรอินทรียแ์บบใชส้ารเคมี
ระดับปลอดภัย     ปัจจุบนัการทาํเกษตรอินทรียใ์นตาํบลยงัไม่แพร่หลายมากนัก    นอกจากน้ี
เกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความสนใจในการทาํการเกษตรแบบพอเพียง  เก่ียวกบัการรวมกลุ่มกนั
ผลิตหรือขายผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด  ไม่มีการรวมกลุ่มกนัผลิตหรือขาย
ผลผลิตซ่ึงทาํให้ไม่มีอาํนาจในการต่อรองราคาสินคา้   สําหรับแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรมีเกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่ทราบแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตโดยส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการ
ใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย ์ ปุ๋ยชีวภาพและวสัดุต่างๆเพื่อปรับปรุงบาํรุงดิน เปล่ียนพนัธ์ุใหม่ ลงทุนสร้าง
แหล่งนํ้ าเพื่อการเกษตร เช่น ขุดสระ ขุดบ่อ และปลูกพืชปุ๋ยสดเช่น พืชตระกูลถัว่ โสนอฟัริกัน 
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลโคกสะอาด  อาํเภอหนองแซง    จงัหวดัสระบุรี 

ปอเทืองแลว้ไถกลบ   ในดา้นการเล้ียงสัตวเ์พื่อการคา้เกษตรกรตวัอยา่งร้อยละ 50.00  ของเกษตรกร
ตวัอยา่งทั้งหมดเล้ียงสตัวเ์พื่อการคา้ โดยสตัวท่ี์เล้ียงไดแ้ก่ สตัวปี์ก 

 ในดา้นการไดรั้บบริการจากกรมพฒันาท่ีดิน   พบว่าเกษตรกรตวัอย่างร้อยละ 80.00 เคย
ไดรั้บบริการจากกรมพฒันาท่ีดินโดยประเภทบริการท่ีไดรั้บไดแ้ก่   สารเร่ง(พด.ต่างๆ)  ปุ๋ยหมกั  และ
คาํแนะนาํวิธีการปรับปรุงบาํรุงดิน   เกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมดตอ้งการความช่วยเหลือดา้นการพฒันา
แหล่งนํ้าโดยเฉพาะขดุลอกแหล่งนํ้า  ในดา้นความยินดีท่ีจะปลูกหญา้แฝกเพื่อการอนุรักษดิ์นและนํ้ า
ในพื้นที่การเกษตรบางส่วนเกษตรกรตวัอย่างร้อยละ 50.00 ยินดีท่ีจะทาํตาม เกษตรกรตวัอย่าง
เกือบทั้งหมด  เคยรับทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑป์รับปรุงบาํรุงดินของกรมพฒันาท่ีดินและทั้งหมดเคย
ทดลองใชผ้ลิตภณัฑโ์ดยไดรั้บคาํแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีเกษตรอาํเภอ เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน และจาก
หมอดินอาสา     สําหรับผลิตภณัฑ์ของกรมพฒันาท่ีดินท่ีใช้ในการปรับปรุงบาํรุงดินท่ีเกษตรกร
ตวัอยา่งตอ้งการมากท่ีสุดไดแ้ก่   สารเร่งพด.2  ใชผ้ลิตปุ๋ยนํ้ าหมกัชีวภาพ  สารเร่งพด.7  ใชผ้ลิตสาร
ป้องกนัแมลงศตัรูพืช สารเร่งพด.1  ใชท้าํปุ๋ยหมกั   และเมลด็พนัธ์ุพืชปุ๋ยสด       ดงัตารางท่ี 5-1 

ตารางที่ 5-1 ทศันคตขิองเกษตรกรด้านการใช้และพฒันาทีด่นิ ตาํบลโคกสะอาด  อาํเภอหนองแซง  จังหวดัสระบุรี 

รายการ ร้อยละ 

 พืชหลกัท่ีเกษตรกรปลกู 

 ขา้ว 100.00 

 เขตชลประทาน 100.00 

 สภาพดินท่ีเกษตรกรปลกูพืชหลกั 

ดินไม่มีปัญหา 

 ดินเหนียว 70.00 

 ดินร่วนปนทราย 30.00 

ดินมีปัญหา 

 ดินมีกรวดหินปะปน 10.00 

 วธีิแกไ้ขดินเส่ือมโทรมของเกษตรกร 

ใส่วสัดุปรับปรุงบาํรุงดิน 

 ใส่ปุ๋ยชีวภาพ 90.00 

 ใส่ปุ๋ยหมกั/ปุ๋ยคอก 60.00 

 ใส่ปุ๋ยเคมี 10.00 

 ใชปุ๋้ยพืชสด เช่น โสน ถัว่ต่างๆ 10.00 
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สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต1  กรมพฒันาท่ีดิน 

ตารางที่ (5-1) ต่อ 

รายการ ร้อยละ 

ใชว้ธีิทางพืช 

 ไม่เผาเศษ/ซากพืช 30.00 

วธีิการอ่ืนๆ 

 ใชว้สัดุคลุมดิน 30.00 

 แหล่งนํ้าท่ีเกษตรกรใชใ้นการทาํการเกษตร 

แหล่งนํ้าธรรมชาติ 

 นํ้าฝน 70.00 

 หว้ย คลอง 30.00 

แหล่งนํ้าท่ีสร้างข้ึน 

 นํ้าจากโครงการชลประทาน 100.00 

 บ่อบาดาล บ่อ สระ  เหมือง/ฝาย/ฝายนํ้าลน้ 10.00 
 พ้ืนท่ีทาํการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาภยัแลง้/ขาดแคลนนํ้าท่ีทาํใหพื้ชท่ีปลกูเสียหาย 

ไม่มี 100.00 

 พ้ืนท่ีทาํการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหานํ้าท่วมท่ีทาํใหพื้ชท่ีปลกูเสียหาย 

ไม่มี 80.00 

 มี 20.00 

 ช่วงระยะเวลาการเกิดปัญหานํ้าท่วมพ้ืนท่ีทาํการเกษตร 

3-5 ปีต่อคร้ัง 100.00 

 เกษตรกรตอ้งการเปล่ียนจากพืชท่ีปลกูอยูเ่ดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม 

ไม่ตอ้งการ 100.00 

 เกษตรกรไม่ตอ้งการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลกูเพราะพืชเดิม 

 เป็นพืชท่ีใหผ้ลผลิตนานหลายปี 60.00 

 ราคาผลผลิตดี 50.00 

 มีตลาดรองรับ/เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 30.00 

 ปลกูไวบ้ริโภคในครัวเรือน 30.00 

 ปลกูและดูแลรักษาง่าย 20.00 

 ไดรั้บผลผลิตเร็ว 20.00 



5-4 
 

เขตการใชท่ี้ดินตาํบลโคกสะอาด  อาํเภอหนองแซง    จงัหวดัสระบุรี 

ตารางที่ (5-1) ต่อ 

รายการ ร้อยละ 

 ความสนใจของเกษตรกร เม่ือมีผูม้าแนะนาํส่งเสริมพืชชนิดใหม่หรือพนัธ์ุใหม่หรือเทคโนโลยใีหม่ 

 ไม่แน่ใจ 80.00 

 สนใจ 20.00 

 แนวทางของเกษตรกรในการเพ่ิมผลผลิตพืช 

ทราบ 80.00 

ไม่ทราบ 20.00 

 ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ และวสัดุต่างๆ เพ่ือปรับปรุงบาํรุงดิน 100.00 

เปล่ียนพนัธ์ุใหม่ 50.00 

 ลงทุนสร้างแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร เช่น ขดุสระ ขดุบ่อ 37.50 

 ปลกูพืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกลูถัว่ โสนอฟัริกนั ปอเทือง แลว้ไถกลบ 25.00 

 เพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลกู 25.00 

 ความสนใจของเกษตรกรในการทาํการเกษตรอินทรีย ์

สนใจ 70.00 

ไม่สนใจ 30.00 

 ชนิดของเกษตรอินทรียท่ี์เกษตรกรสนใจ 

 ใชส้ารเคมีระดบัปลอดภยั 85.71 

ไม่ใชส้ารเคมี 14.29 

 การทาํการเกษตรอินทรียใ์นหมู่บา้น/ตาํบล 

ไม่มี 80.00 

 มี 20.00 

 ความสนใจของเกษตรกรท่ีจะทาํการเกษตรแบบพอเพียง 

 สนใจ 80.00 

 ไม่แน่ใจ 20.00 

 การรวมกลุ่มกนัผลิตหรือจาํหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บา้น 

ไม่มี 100.00 
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สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต1  กรมพฒันาท่ีดิน 

ตารางที่ (5-1) ต่อ 

รายการ ร้อยละ 

 เกษตรกรมีการเล้ียงสัตวไ์วเ้พ่ือจาํหน่ายเป็นรายได ้

 ไม่เล้ียง 50.00 

  เล้ียง 50.00 

 ชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 

ปลา 20.00 

สัตวปี์ก 100.00 

 บริการจากกรมพฒันาท่ีดินท่ีเกษตรกรในหมู่บา้น/ตาํบล เคยไดรั้บ 

มี 80.00 

ไม่มี 20.00 

 ชนิดของบริการท่ีไดรั้บจากกรมพฒันาท่ีดิน 

 ผลิตภณัฑป์รับปรุงบาํรุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ) 100.00 

 ปุ๋ยหมกั 50.00 

 คาํแนะนาํวธีิการปรับปรุงบาํรุงดิน 50.00 

 ระบบอนุรักษดิ์นและนํ้า 37.50 

 เมลด็พนัธ์พืชปุ๋ยสด 12.50 

 การพฒันาแหล่งนํ้าในหมู่บา้น เกษตรกรคิดวา่กรมพฒันาท่ีดินควรสนบัสนุน/ช่วยเหลือ 

สนบัสนุน/ช่วยเหลือ 100.00 

 ประเภทแหล่งนํ้าท่ีเกษตรกรตอ้งการใหก้รมพฒันาท่ีดินช่วยเหลือ ไดแ้ก่ 

 ขดุลอกแหล่งนํ้า  66.67 

 วางท่อ/คลอง/ระบบส่งนํ้า 55.56 

บ่อ สระในไร่นา 22.22 
 ความเตม็ใจของเกษตรกรท่ีจะปลูกหญา้แฝกเพ่ือป้องกนัรักษาหนา้ดินและอนุรักษน์ํ้าในพ้ืนท่ีเพาะปลกู 

 ไม่แน่ใจ 50.00 

 ยนิดี 50.00 

 เกษตรกรเคยรับทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑป์รับปรุงบาํรุงดิน ของกรมพฒันาท่ีดิน 

 เคย 90.00 

 ไม่เคย 10.00 
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลโคกสะอาด  อาํเภอหนองแซง    จงัหวดัสระบุรี 

ตารางที่ (5-1) ต่อ 

รายการ ร้อยละ 

เกษตรกรท่ีทราบขอ้มูลผลิตภณัฑข์องกรมพฒันาท่ีดินเคยทดลองใช ้ 100.00 

 บุคคล/ส่ือท่ีแนะนาํใหเ้กษตรกรใชผ้ลิตภณัฑข์องกรมพฒันาท่ีดิน 

 เจา้หนา้ท่ีเกษตรอาํเภอ/ตาํบล และ/หรือเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานอ่ืน 100.00 

 เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน 55.56 

 หมอดินหมู่บา้น/ตาํบล 11.11 

 ชนิดผลิตภณัฑบ์าํรุงดินของกรมพฒันาท่ีดินท่ีเกษตรกรตอ้งการใช ้

 สารเร่ง พด.2 ใชท้าํปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 80.00 

 สารเร่ง พด.7 ใชผ้ลิตสารป้องกนัแมลงศตัรูพืช 50.00 

 สารเร่ง พด.1 ใชท้าํปุ๋ยหมกั 40.00 

 เมลด็พนัธ์ุพืชปุ๋ยสด 20.00 

 สารเร่ง พด.5 ใชผ้ลิตสารกาํจดัวชัพืช/หญา้ต่างๆ 20.00 

ท่ีมา : จากการสาํรวจ , 2556 

 

5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร  

 5.2.1 ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการครองชีพ 

  จากการสาํรวจขอ้มูลเกษตรกรตวัอยา่ง พบวา่เกษตรกรในตาํบลประสบปัญหาท่ีสาํคญั
สองประการไดแ้ก่  ปัญหาในการประกอบอาชีพดา้นการเกษตรและดา้นการครองชีพ  ซ่ึงปัญหาใน
การประกอบอาชีพมีเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมดประสบปัญหาโดยปัญหาท่ีสาํคญัท่ีเกษตรกรตวัอยา่ง
ประสบเป็นอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่  ศตัรูพืชรบกวนคิดเป็นร้อยละ90.00  ของจาํนวนเกษตรกรตวัอยา่ง
ทั้งหมด  รองลงมาไดแ้ก่    วชัพืชมาก  ปัจจยัการผลิตราคาสูง  และขาดแคลนพนัธ์ุคุณภาพดี คิดเป็น
ร้อยละ 80.00 40.00 และ 20.00  ตามลาํดบั  ท่ีเหลือเป็นปัญหาอ่ืนๆ  ท่ีแตกต่างกนัไป  ดงักราฟท่ี 5-1 
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สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต1  กรมพฒันาท่ีดิน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ

จุดแข็ง 

 สภาพพื้นท่ีอยู่ในพื้นท่ีราบแม่นํ้ าเจ้าพระยา ซ่ึงเป็นพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขนาดใหญ่ เหมาะสมแก่การ
เกษตรกรรม 

 พื้นท่ีทั้งหมดของตาํบลอยูใ่นเขตชลประทาน ทาํใหเ้กษตรกรสามารถทาํการเกษตรไดต้ลอดทั้งปี
เน่ืองจากไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งนํ้าท่ีใชใ้นการทาํการเกษตรนอกฤดูกาลเพาะปลูก 

 ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวลึกถึงลึกมาก  มีความเหมาะสมต่อการเกษตร ไดแ้ก่ การ
ทาํนา การปลูกพืชไร่ และยกร่องปลูกไมผ้ล 

จุดอ่อน 

 ประสบปัญหานํ้ าท่วมขงัในฤดูนํ้ าหลากหรือช่วงท่ีมีพายุฝนพดัผ่าน 3-5 ปีต่อคร้ัง ทาํให้พืชผล
ทางการเกษตรไดรั้บความเสียหาย 

 พื้นท่ีของตาํบลไม่มีทรัพยากรป่าไมร้วมถึงป่าชุมชน อนัจะส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม และระบบ
นิเวศน์โดยรวมของพื้นท่ี 

 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 
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลโคกสะอาด  อาํเภอหนองแซง    จงัหวดัสระบุรี 

 รัฐบาลมีนโยบายการฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์ท่ีดินท้ิงร้างและท่ีดินว่างเปล่า เพื่อให้ใช้
ทรัพยากรท่ีดินใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 

อุปสรรค 

 สภาพอากาศปัจจุบนัมีความแปรปรวนจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ทาํให้เกิดปัญหาภยั
ธรรมชาติอยูบ่่อยคร้ัง รวมถึงการระบาดของโรคและแมลงท่ีควบคุมไดย้าก 

 การถือครองท่ีดินของเกษตรกรลดลง  เน่ืองจากโยบายท่ีดิน กาํหนดใหท่ี้ดินเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า 
มีราคาและมีเจา้ของ เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขายท่ีดินแก่นายทุนซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัทาํให้การ
บริหารจดัการทรัพยากรอ่ืนๆ ทาํไดย้าก โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีการใชท่ี้ดินอย่างเขม้ขน้ เช่นเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

จุดแข็ง 

 มีระบบสาธารณูปโภคอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็น ทั้งระบบโครงข่ายคมนาคม ใกลท่้าเรือ
ไฟฟ้าและนํ้าประปา รวมถึงทางลาํเลียงผลผลิตจากไร่นาสู่ตลาด ครอบคลุมทั้งตาํบล  

 มีหน่วยงานดูแลและบริการดา้นการศึกษาและสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งตาํบล 

 มีองคก์รส่วนทอ้งถ่ินรับผดิชอบในการพฒันาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีตาํบล 

จุดอ่อน 

 ไม่มีตลาดกลางรับซ้ือพืชผลทางการเกษตรในพ้ืนท่ี ทาํใหต้อ้งเสียตน้ทุนในการขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตรไปขายในพ้ืนท่ีอ่ืน 

โอกาส 

 รัฐบาลมีนโยบายกาํหนดใหป้ระเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก (ครัวไทยสู่ครัวโลก) 
และสนบัสนุนการเดินงานของทอ้งถ่ิน ทาํใหห้น่วยงานของรัฐตอ้งดูแลและพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานทางดา้นการเกษตรใหส้มบูรณ์ทัว่ถึง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีของตาํบลซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
แหล่งผลิตพืชไร่เศรษฐกิจท่ีสาํคญั 

 หน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดก้าํหนดแผนงานใน
การพฒันาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดอยา่งต่อเน่ือง 
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สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต1  กรมพฒันาท่ีดิน 

อุปสรรค 

 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศกาํลงัพฒันา การลงทุนสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พื้นฐานใหส้มบูรณ์ทัว่ถึงมากยิง่ข้ึน จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาและมีขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณ  

 โครงการขนาดใหญ่ตอ้งใชง้บประมาณสูง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่สามารถดาํเนินการเองได ้

ด้านเศรษฐกจิ 

จุดแข็ง 

 ตามขอ้มูลเกณฑค์วามจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประชากรในตาํบลโคกสะอาด   มีรายไดเ้ฉล่ียไม่ตํ่า
กวา่ 73,173  บาทต่อปีต่อคนร้อยละ  99.81  ของประชากรทั้งหมด 

 มีแหล่งท่องเท่ียว คือวดัหนองนกชุม มีพิพิธภณัฑข์องเก่าใหไ้ดศึ้กษาและเยีย่มชม 

  มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร ไดแ้ก่  กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูปหนองแซง กลุ่มสืบสานงานศิลป์ 
ทอ้งถ่ินหตัถกรรม  แม่บา้นเกษตรกรบา้นหนองนกชุม  กลุ่มเพาะเห็ดฟาง, กลุ่มทาํไข่เคม็, กลุ่มทาํ

กลว้ยฉาบ 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกขา้ว  เกษตรกรท่ีสาํรวจส่วนใหญ่จึงไม่ตอ้งการเปล่ียนชนิดพืชเดิมเป็น
พืชอุตสาหกรรมเพราะเห็นว่าท่ีดินไม่สามารถปลูกพืชอ่ืนได ้ พืชเดิมท่ีปลูกราคาดี มีตลาดรองรับ 
และปลูกไวบ้ริโภคในครัวเรือน  เป็นตน้ 

 เกษตรกรท่ีสาํรวจส่วนใหญ่และทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  ไดแ้ก่  ใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ย
อินทรีย ์ ปุ๋ยชีวภาพและวสัดุเพื่อปรับปรุงบาํรุงดิน เปล่ียนพนัธ์ุใหม่ ลงทุนสร้างแหล่งนํ้ า และปลูก
พืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกลูถัว่ แลว้ไถกลบ ตามลาํดบั 

 การประกอบอาชีพเกษตรกรอาศยันํ้าจากโครงการชลประทานเป็นหลกั 

จุดอ่อน 

 ขาดอาํนาจต่อรองในการจาํหน่ายผลผลิตเพราะการรวมกลุ่มอาชีพยงัมีน้อยและบางกลุ่มยงัไม่
เขม้แขง็  ทาํใหถู้กผูรั้บซ้ือเอาเปรียบ   

 เกษตรกรขาดความรู้ในดา้นการจดัการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทาํให้เกิดหน้ีสินนอกระบบ
และในระบบ 

 การเร่งจาํหน่ายผลผลิตหลงัการเกบ็เก่ียวทนัที  ทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บราคาผลผลิตตํ่า 
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลโคกสะอาด  อาํเภอหนองแซง    จงัหวดัสระบุรี 

 

โอกาส 

 เกษตรกรท่ีสาํรวจส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจในการทาํการเกษตรแบบพอเพียงและสนใจท่ีจะทาํเกษตร
อินทรีย ์  ตอ้งการทาํแบบใชส้ารเคมีระดบัปลอดภยั   

 นโยบายรัฐบาลเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก  มุ่งเนน้เศรษฐกิจพอเพียง 

 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 

 ประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE) ในปี 2558 เป็นโอกาสในการขยายตลาดการ
ส่งออกสินคา้เกษตรโดยไม่มีกาํแพงภาษี ตลอดจนโอกาสในการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีในการผลิต
สินคา้เกษตรระหวา่งประเทศสมาชิก 

อุปสรรค 

 มีศตัรูพืชรบกวน  และวชัพืชทาํใหผ้ลผลิตตํ่า 

 ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนเน่ืองจากปัจจยัการผลิตมีราคาสูง  เช่น  ค่าปุ๋ย  ค่าสารเคมี  พนัธ์ุพืช  พนัธ์ุสัตว ์ 
ค่าจา้งแรงงาน   ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง  ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเน่ืองจากตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ   

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

ด้านสังคม 

จุดแข็ง 

 ผูสู้งอายไุดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี  โดยมีโครงการจดัสวสัดิการสังคมสงเคราะห์แก่ผูย้ากไร้  เพื่อ
การยงัชีพ 

 การดาํเนินชีวิตชองประชาชนส่วนใหญ่เป็นแบบวิถีชาวบา้น เป็นสังคมเครือญาติพอท่ีจะพึ่งพา
อาศยักนัได ้

 ส่งเสริมประเพณีทอ้งถ่ิน  โดยจดังานประเพณีต่างๆ  เพื่อสืบทอดวฒันธรรมและประเพณีอนัดี
งามของทอ้งถ่ิน  รวมทั้งทาํนุบาํรุงศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาใหด้าํรงไว ้ ซ่ึงศิลปะและ
วฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 



5-13 
 

สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต1  กรมพฒันาท่ีดิน 

 มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 2 และ 3 ตั้งอยูใ่นตาํบลทั้งส้ิน 4 โรง จาํแนกไดด้งัน้ี โรงงานผลิตลงั
ไม ้พาเลทจากไมย้างพารา 1 แห่ง ซ่ึงสามารถรองรับแรงงานไดจ้าํนวนหน่ึง 

จุดอ่อน 

 ประชากรรวมทั้งเกษตรกรมี ค่าครองชีพสูง ไม่มีอาชีพเสริมและวา่งงานหลงัฤดูกาลเกบ็เก่ียว ทาํให้
มีหน้ีสินทั้งในระบบและนอกระบบอยา่งต่อเน่ือง 

 ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบงัคบั  ทาํใหมี้ความคิดในการแข่งขนั  เพื่อประกอบอาชีพ
นอ้ยขาดความคิดริเร่ิมไม่กลา้ลงทน 

 ขาดการประสานงาน การร่วมมือร่วมใจ และความสามคัคี 

โอกาส 

 รัฐบาลใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความยากจนภาคประชาชนและส่งเสริมอาชีพ 

 รัฐบาลใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  การจดัระเบียบสังคม
และการทุจริตคอรัปชัน่ 

 มีการส่งเสริมสนบัสนุนดา้นทกัษะ   การพฒันาใหค้นมีความรู้คู่คุณธรรมอยา่งมีทกัษะชีวิต  การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

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 ตําบลโคกสะอาด  อําเภอหนองแซง จังหวัด
สระบุรี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดการใชท่ีดินอยางเหมาะสมและย่ังยืน ไดดังนี้ 

  1. เขตพื้นท่ีการเกษตร 

   มีเนื้อท่ี 7,056 ไรหรือรอยละ 92.92 ของพ้ืนท่ีตําบล เปนพื้นท่ีทําการเกษตร นอก
เขตปาสงวนแหงชาติหรือพื้นท่ีท่ีไดดําเนินการปฏิรูปท่ีดินแลว กําหนดข้ึนเพื่อเปนเขตพัฒนาการผลิต
ทางการเกษตรเปนหลัก สามารถแบงเปนเขตตางๆ ไดดังนี้ 
 เขตเกษตรพัฒนาในพ้ืนท่ีชลประทาน 
   มีเนื้อท่ี 7,056 ไรหรือรอยละ 92.92 ของพ้ืนท่ีตําบล เปนเขตพื้นท่ีทําการเกษตร
โดยอาศัยระบบชลประทาน ดินมีศักยภาพในการผลิตสูง เนื่องจากเปนเขตเศรษฐกิจท่ีสําคัญใน
การผลิตขาว พืชอาหารและพืชอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก มีระบบชลประทาน สามารถท่ีจะทํา
การเกษตรนอกฤดูฝน ประกอบกับระบบขนสงผลผลิตและตลาดรับซ้ือผลผลิตคลอบคลุมท่ัวท้ัง
พื้นท่ี แบงเปนเขตยอยตามประเภทความเหมาะสมของการใชประโยชนท่ีดิน ดังนี้ 

1.1    เขตพ้ืนท่ีทํานาศักยภาพสูง (หนวยแผนท่ี 211) 
   มีเนื้อท่ี 6,450 ไรหรือรอยละ 84.94 ของพื้นท่ีตําบล สภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบและ
สวนใหญท่ีดินมีความเหมาะสมสูง ในการทํานาปลูกขาวโดยอาศัยระบบชลประทาน 
   ขอเสนอแนะ   เนื่องจากมีระบบชลประทานและสภาพพื้นท่ีเปนท่ีลุมไดรับการ
ปรับรูปแปลงนา จึงจัดเปนเขตท่ีมีความเหมาะสมสูงในการปลูกขาว ควรเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อ
การคาดวยการใชพันธุขาวท่ีดีจากแหลงผลิตท่ีเช่ือถือได ประกอบกับการใชปุยคอก ปุยอินทรียหรือ
ปุยชีวภาพควบคูกับการใชปุยเคมี สามารถชวยลดตนทุนการผลิตโดยรวมได ในพื้นท่ีเพาะปลูกใน
ชลประทาน นอกฤดูฝนควรมีการวางแผนการผลิต การบริหารจัดการน้ําของกลุมผูใชน้ําและเลือก
ชนิดพืชปลูก ตามปริมาณนํ้าตนทุนในแตละป 
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1.2    เขตพ้ืนท่ีปลูกไมผลศักยภาพสูง (หนวยแผนท่ี 214) 

   มีเนื้อท่ี 606 ไรหรือรอยละ 7.98 ของพื้นท่ีตําบล พื้นท่ีคอนขางราบเรียบเปนพื้นท่ี
ท่ีปรับรูปโดยการยกรองปลูกพืชเพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง มีความเหมาะสมของท่ีดินและภูมิอากาศ
ในการปลูกไมผล ท่ีใหผลผลิตสูง 

   ขอเสนอแนะ  เขตการผลิตนี้ควรอยูใกลตลาดกลางทางการเกษตรหรือใกล
โรงงานแปรรูป และควรปลูกในรูปแบบของการผสมผสาน โดยปลูกพืชหลายชนิด เพื่อลดความ
เส่ียงในเร่ืองของราคาและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ  ผลผลิตจากการเกษตรจําพวกไมผล
และพืชผักสวนใหญจะเนาเสียงายเน่ืองจากการขนสงและขาดความรูเร่ืองการจัดการผลิตหลังเก็บ
เกี่ยว ดังนั้นในการผลิตพืช เกษตรกรควรคํานึงเร่ืองการขนสงสินคา การบรรจุหีบหอของผลผลิตใน
เร่ืองของการตลาดและความตองการของผูบริโภค นอกจากนั้นเกษตรกรควรมีการจัดการความรูใน
ดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว อาทิ การเคลือบผิวผลไมเพื่อยืดอายุการสุกงอม, การฉายรังสี และ
การแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาของผลผลิตเปนตน  

 2. เขตพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง (หนวยแผนท่ี 300) 

   มีเนื้อท่ี 338 ไรหรือรอยละ 4.45 ของพื้นท่ีตําบล 

   ขอเสนอแนะ องคการบริหารสวนทองถ่ินควรท่ีจะศึกษาถึงปญหาและความ
ตองการของพื้นท่ี โดยยึดหลักวิชาการผนวกกับศักยภาพของพื้นท่ีและชุมชน ประกอบกับขอมูล
ของหนวยงานตางๆ เพื่อกําหนดทิศทางพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนใหสอดคลองกับ
ทรัพยากรตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชนอยางยั่งยืน 

 3. เขตพื้นท่ีแหลงนํ้า (หนวยแผนท่ี 400)  

   มีเนื้อท่ี 61 ไรหรือรอยละ 0.80 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 
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 4. เขตพื้นท่ีอื่นๆ  

   มีเนื้อท่ี 139 ไรหรือรอยละ 1.83 ของพื้นท่ีตําบล 

  4.1   เขตพ้ืนท่ีเขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย (หนวยแผนท่ี 600) 

   มีเนื้อท่ี 100 ไรหรือรอยละ 1.32 ของพื้นท่ีตําบล 

 ขอเสนอแนะ  เปนเขตพ้ืนท่ีนอกเขตปาไมตามกฎหมาย แตมีสภาพเปนปาผลัดใบ 
ไมละเมาะ ไมยืนตน หรือไมโตเร็ว ซ่ึงควรคงสภาพพื้นท่ีดังกลาวไวเพือ่ความสมดุลของระบบนิเวศ
ในชุมชน 

  4.2     เขตพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (หนวยแผนท่ี 601)  
   มีเนื้อท่ี 39 ไรหรือรอยละ 0.51 ของพื้นท่ีตําบล เปนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการใช
ประโยชน หรือบริเวณท่ีไมเปนดินตามธรรมชาติ  ไดแกพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการใชประโยชน หรือ
บริเวณท่ีไมเปนดินตามธรรมชาติไดแก พื้นท่ีดัดแปลงจําพวก บอดิน, บอทราย และพื้นท่ีถม 
   ขอเสนอแนะ  หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของไดแก ผังเมือง, ชลประทาน, องคการ
บริหารสวนตําบล, พัฒนาชุมชน และกรมพัฒนาท่ีดิน เปนตน ควรกําหนดทิศทางรวมกัน เพื่อให
การขยายตัวของชุมชนและการใชพื้นท่ีเกษตรกรรมสอดคลองกับทรัพยากรในพื้นท่ี เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับชุมชนอยางยั่งยืน 
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ตารางท่ี 6 -1 เขตการใชท่ีดินตําบลโคกสะอาด   อําเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี 

เขตการใชท่ีดนิ 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

1. เขตพ้ืนท่ีการเกษตร 7,056 92.92 

    เขตเกษตรพัฒนาในพ้ืนท่ีชลประทาน 7,056 92.92 

- เขตพื้นท่ีทํานาศักยภาพสูง (หนวยแผนที่ 211) 6,450 84.94 

- เขตพื้นท่ีปลูกไมผลศักยภาพสูง (หนวยแผนท่ี 214) 606 7.98 

2. เขตพ้ืนท่ีชมุชนและสิ่งปลูกสราง 338 4.45 

- เขตพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง (หนวยแผนท่ี 300) 338 4.45 

3. เขตพ้ืนท่ีแหลงน้ํา 61 0.80 

- เขตพื้นท่ีแหลงน้ํา (หนวยแผนท่ี 400) 61 0.80 

5. เขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย  139 1.83 

- เขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย (หนวยแผนท่ี 600) 100 1.32 

- เขตพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด (หนวยแผนท่ี 601) 39 0.51 

รวม 7,594 100.00 

6.2 แผนการพัฒนาท่ีดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตดานการเกษตร 

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

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