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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทท่ี 1  
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

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

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

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 ก าหนดเขตการใช้ท่ีดินทางการเกษตร พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ีและรายงานเพื่อเสนอแนะ
แนวทางการใช้ท่ีดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมในต าบล 

 1.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 

1.3 สถานที่ ระยะเวลา และผู้ด าเนินงาน 

 1.3.1 สถานท่ีด าเนินงาน พื้นท่ีต าบลหนองโดน   อ าเภอหนองโดน   จังหวัดสระบุรี 

 1.3.2 ระยะเวลาด าเนินงาน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

 1.3.3  ผู้ด าเนินงาน กลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดิน ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  
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1.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1.4.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ จากฐานข้อมูลแผนท่ีขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 
อาทิ ข้อมูลดินและสภาพการใช้ท่ีดิน พร้อมท้ังข้อมูล ด้านป่าไม้ตามกฎหมาย ชลประทาน ปฏิรูป
ท่ีดินและ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการ
ประเมินความเหมาะสมของท่ีดินด้านการเกษตร 

 1.4.2 ศึกษาวิเคราะห์ด้านนโยบายการใช้ท่ีดินท้ังในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด 
และระดับท้องถ่ิน 

 1.4.3 น าเสนอข้ันตอนการด าเนินงานและรูปแบบของการก าหนดเขตการใช้ท่ีดินระดับ
ต าบล ให้กับส่วนราชการในพื้นท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงเกษตรกรและหมอดินอาสา
ในพื้นท่ีพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ 

 1.4.4 ส ารวจทัศนคติ ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อน ามาวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดในการพัฒนาด้านเกษตรกรรม  โดยน ามาประมวลผลร่วมกับ
ข้อมูลในข้อ 1.4.1 

 1.4.5 ก าหนดเขตการใช้ท่ีดินระดับต าบล พร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการทรัพยากรในพื้นท่ี 

 1.4.6 จัดท ารายงานเขตการใช้ท่ีดินระดับต าบล พร้อมข้อเสนอแนะ ประกอบกับแผนท่ี
ขนาดมาตราส่วน 1 : 25,000 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับต าบลอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยค านึงถึงแนวนโยบายของรัฐในระดับต่างๆ  

 1.5.2 เขตการใช้ท่ีดินระดับต าบล สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาด้านเกษตรกรรมระดับต าบล เพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ทรัพยากรท่ีดินอย่างย่ังยืน 
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 บทท่ี 2  

สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ี 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 ท่ีตั้ง 

 ต าบลหนองโดน  ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี (รูปท่ี 2-1) 

 อาณาเขต  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลบ้านโปร่ง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลตลาดน้อย  อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลหนองแก   อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี 

 ต าบลหนองโดน  มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ   19,872  ไร่ หรือประมาณ  31.80  ตารางกิโลเมตร  
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้านดังนี้  

 หมู่ท่ี 1 บ้านตลาดใหม่ หมู่ท่ี 7 บ้านหนองสันโท 

 หมู่ท่ี 2 บ้านศรีนวลตอยาง  หมู่ท่ี 8  บ้านครัว 

 หมู่ท่ี 3 บ้านคลองบุญ  หมู่ท่ี 9 บ้านหนองโดน  

 หมู่ท่ี 4 บ้านตลาดเก่า  หมู่ท่ี 10 บ้านป่าแหน  

 หมู่ท่ี 5 บ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี 11 บ้านตอยาง 

 หมู่ท่ี 6  บ้านหนองระก า   

2.2 สภาพภูมิประเทศ  

 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบต่ า ซ่ึงพื้นท่ีต าบลฝ่ังตะวันตกเป็นส่วนหนึ่งของท่ี
ราบแม่น้ าเจ้าพระยาและทางฝ่ังตะวันออกเป็นท่ีราบแม่น้ าป่าสักตอนล่าง เ กิดจากการทับถมของ
ตะกอนล าน้ า มีคลองส่งน้ าและระบบชลประทานป่าสัก – ชัยนาท ไหลผ่านพื้นท่ี เพื่อใช้ในการท า
การเกษตร พื้นท่ีมีความลาดเทเล็กน้อยจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ความสูงของพื้นท่ีอยู่
ระหว่าง 2 – 16 เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง 
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2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี จัดอยู่ใน
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแล้ง ( tropical wet and dry climate)  ตามการจ าแนกภูมิอากาศตามแบบ
ของ KOPPEN (KOPPEN’s classification) ในเขตนี้จะมีฤดูฝนและฤดูแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
สามารถแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเร่ิม ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เ ดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝน เ ร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน โดยฤดูนี้จะ เ ร่ิมมี
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงเป็นลมชื้นพัดปกคลุม ท าให้ฝนตกแพร่กระจายตามร่องมรสุมประกอบ
กับร่องความกดอากาศต่ า(depression) พาดผ่านทางทิศตะวันออกท าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก
โดยเฉพาะในเดือนกันยายนอากาศจะชุ่มชื้น ส่วนฤดูหนาว เ ร่ิมประมาณเดือนเดือนตุลาคมถึง
มกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน  

 จากสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยา ในรอบ 20  ปี (พ.ศ. 2535-2554)  จังหวัดลพบุรี 
ได้น ามาใช้พิจารณาเป็นตัวแทนลักษณะภูมิอากาศในพื้นท่ี ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 2-1 และรูปท่ี 2-2) 

 หมายเหตุ :เ นื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 

2.3.1 ปริมาณน้้าฝน มีปริมาณน้ าฝนเฉล่ียท้ังปีประมาณ 1,115.60  มิลลิเมตร เ ดือนท่ีมี
ปริมาณฝนตกเฉล่ียสูงสุด คือ เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉล่ีย 270.77 มิลลิเมตร เ ดือนท่ีมีปริมาณ
ฝนตกเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณฝนเฉล่ีย 4.46 มิลลิเมตร ลักษณะการตกของฝน
พบว่าฝนจะเร่ิมตกมากข้ึนต้ังแต่กลางเดือนเมษายนและจะตกมากท่ีสุดในเดือนกันยายน จากนั้น
ปริมาณฝนจะค่อยๆ ลดลงจนถึงปลายเดือนตุลาคม 

2.3.2 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 28.75 องศาเซลเซียส เ ดือนเมษายน มีอุณหภูมิ
เฉล่ียสูงสุด 38.67 องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉล่ียต่ าสุด 16.48 องศาเซลเซียส 

2.3.3  ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์เฉล่ียตลอดปี 70.75 เปอร์เ ซ็นต์ โดย
ท่ีเดือนกันยายนมีความชื้นสัมพัทธ์เฉล่ียสูงสุด 80.85 เปอร์เ ซ็นต์ และเดือนธันวาคมมีความชื้น
สัมพัทธ์เฉล่ียต่ าสุด ประมาณ 59.70 เปอร์เซ็นต์  

2.3.4  การวิเคราะห์ช่วงฤดูเพาะปลู ก เ ป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมในการเพาะปลูก โดยใช้ข้อมูลเก่ียวกับปริมาณน้ าฝนรายเ ดือนเฉล่ีย และค่าศักยภาพการ
ระเหยน้ าของพืชรายเดือนเฉล่ีย (Evapotranspiration : ETo)  ซ่ึงค านวณได้ด้วยโปรแกรม Cropwat 
(Version 8.0) เม่ือน ามาสร้างกราฟเพื่อหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกพืช โดยพิจารณาจาก
ระยะเวลาช่วงท่ีเส้นปริมาณน้ าฝนอยู่เหนือเส้น 0.5 ของค่าศักยภาพการคายระเหยน้ า (0.5 ETo) ซ่ึง
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สามารถน ามาหาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชของ ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี ได้ดังนี้ 

1.) ช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูก จะอยู่ในช่วงต้นเดือนเมษายน  (ปริมาณ
น้ าฝนสูงกว่าคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ า) จนกระท่ังถึงกลางเ ดือนพฤศจิกายน(ปริมาณ
น้ าฝนต่ ากว่าคร่ึงหนึ่งของศักยภาพการคายระเหยน้ า )  และช่วงระหว่าง ต้นเดือนสิงหาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม จะมีฝนตกมากจนท าให้มีปริมาณน้ ามากเ กินพอความต้องการของพืช (ปริมาณ
น้ าฝนสูงกว่าศักยภาพการคายระเหยน้ า)  

2.) ช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ซ่ึงจะมีปริมาณน้ าฝนและการกระจาย
น้อยหรือไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงจะอยู่ในช่วงกลางเ ดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน
เมษายนของทุกปี 
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ตารางท่ี 1 สถิติข้อมูลภูมิอากาศ จังหวัดสระบุรี (สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี) 
 
 

เดือน 
ปริมาณ ปริมาณน้้าฝนที่เปน็ อุณหภมู ิ อุณหภมู ิ ความยาวนาน ความชื้น ความเร็วลม การคาย 

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

ม.ค. 8.00 7.9 35.45 16.61 8.57 62.00 61.82 118.42 

ก.พ. 4.46 4.4 36.55 19.24 8.78 64.45 52.03 119.28 

มี.ค. 41.19 38.5 37.96 21.11 8.22 66.75 63.15 148.49 

เม.ย. 90.99 77.7 38.67 23.04 8.86 69.55 53.37 158.10 

พ.ค. 147.42 112.6 37.79 23.51 7.51 74.30 48.03 149.42 

มิ.ย. 119.20 96.5 36.46 23.81 6.34 75.60 52.03 131.40 

ก.ค. 118.71 96.2 36.17 23.39 5.45 76.25 48.92 126.48 

ส.ค. 145.98 111.8 35.88 23.42 5.12 78.15 43.58 122.76 

ก.ย. 270.77 152.1 34.89 23.05 5.49 80.85 28.91 115.20 

ต.ค. 137.56 107.3 34.73 21.92 6.87 76.15 43.14 121.83 

พ.ย. 25.66 24.6 34.79 18.93 8.26 65.30 78.72 122.10 

ธ.ค. 5.68 5.6 34.90 16.48 8.58 59.70 88.05 122.76 

รวม 1,115.60  835.2 - - - - - 1,556.24  

เฉลี่ย - - 36.18 21.21 7.34 70.75 55.15 - 
 

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

 
รูปท่ี 2 สมดุลของน้ าในดินเพื่อการเกษตร จังหวัดสระบุรี (สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี) 
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2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร 

 สภาพ สังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกรต าบลหนองโดน อ าเภอหนอง โดน ได้จาก
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน
(กรมการปกครอง,2553) รายงานข้อมูลความจะเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)  ปี 2552 (กรมการพัฒนาชุมชน) 
แผนพัฒนาการเกษตรต าบล (ส านักงานเกษตรอ าเภอ) และแผนพัฒนาสามปี (องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโดน)(เทศบาลต าบลหนองโดน) เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  ต าบลหนองโดน  มีพื้นท่ีในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน
เต็มท้ังหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 2,5,6,7,8,10,11 หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขต อบต.หนองโดน
บางส่วน ได้แก่ หมู่ท่ี 1,3,9 และบางส่วนของหมู่ท่ี 4 อยู่ในเขตเทศบาลท้ังหมด มีประชากรรวม
ท้ังส้ิน 5,552 คน เป็นชาย 2,715 คนและเป็นหญิง 2,837 คน จ านวนบ้าน 1,759 หลังคาเ รือน จ านวน
ประชากรเฉล่ีย 3 คนต่อหลังคาเรือน (รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน กรมการปกครอง ณ 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553) ความหนาแน่น 174.59 คนต่อตารางกิโลเมตร  

  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีการท าบุญตามพระพุทธศาสนาใน
เดือนต่างๆ ท่ีสืบสานต่อเนื่องกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันให้ความ
เคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน 

2.4.2 การรวมกลุ่มเพ่ือการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 ต าบลหนองโดน  มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
หน่วยงานรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล ๆ ได้แก่  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  กลุ่มเกษตรกรท านา ศูนย์ผลิตปุ๋ยชีวภาพ  กลุ่มจักสาน
ตะกร้าเชือกมัดฟาง กลุ่มอาชีพสตรีตัดเย็บเส้ือผ้า กลุ่มเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัว กลุ่มพัฒนา
อาชีพผลิตภัณฑ์ กลุ่มท าน้ าปลาบางระก า 

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจของต าบลหนองโดน ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงาน
ท่ีเก่ียวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

 2.5.1 การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเป็น
ร้อยละ 90  ของครัวเรือนท้ังหมด โดยมีพื้นท่ีท าการเกษตรเฉล่ีย 18.00 ไร่ต่อครัวเ รือนและมีแรงงาน
ภาคเกษตรเฉล่ีย 2 คนต่อครัวเ รือน อาชีพรองลงมา เป็นการค้าขาย รับจ้าง รับราชการและอ่ืนๆ 
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การถือครองท่ีดิน เกษตรกรมีท่ีดินท ากินเป็นของตนเองและบางส่วนเช่าท่ีดินท ากิน เพิ่ม ร้อยละ 
80 บางส่วนเช่าท่ีดินท ากินท้ังหมด ร้อยละ 20 โดยมีเอกสิทธิ์ท่ีดินเป็น โฉนด  

 2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 

 พืช เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่  ข้าว  ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  ข้าวฟ่าง 
 - ผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2554/55 เฉล่ีย 500   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตนาปรัง ปีการผลิต 2554/55 เฉล่ีย 800   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปีการผลิต 2554/55 เฉล่ีย 975   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตข้าวฟ่าง ปีการผลิต 2554/55 เฉล่ีย 259   กิโลกรัมต่อไร่ 

  ปศุ สัต ว์   จากข้อมูลของปศุสัตว์อ าเ ภ อหนอง โดน  จังห วัดสระบุ รี (ปี  2554 )              
มีเกษตรกรส่วนใหญ่เล้ียงสัตว์ไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเ รือนและบางส่วนมาจ าหน่ายเพื่อเ ป็น
รายได้เสริมของครอบครัว เช่น โคเนื้อ  จ านวน 646 ตัว  ไก่ จ านวน 11,023 ตัว และ เ ป็ด จ านวน 
7,255 ตัว สุกร จ านวน 302 ตัว  แกะ จ านวน 46 ตัว เ ป็นต้น โดยเ ล้ียงเพื่อปล่อยให้หาอาหารกิน
เองตามธรรมชาติ    

 ประมง  จากข้อมูลของประมงจังหวัดสระบุรี (ปี 2554) มีเกษตรกรมีการท าประมง
ไว้เพื่อจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้ของครอบครัวและบางส่วนบริโภคภายในครัวเ รือน ประมาณ  57 
ครัวเรือน เล้ียงในบ่อดิน จ านวน 57 ครัวเรือน พื้นท่ี 100.25 ไร่ ปลาท่ีเ ล้ียงส่วนใหญ่เ ป็นปลานิล 
ปลาตะเพียนและปลาดุก  

 2.5.3 ต้นทุนการผลิต 

 ข้าวนาปี ต้นทุนการผลิต 3,360 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 7.00 บาทต่อกิโลกรัม 

 ข้าวนาปรัง ต้นทุนการผลิต 6,395 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 12.00 บาทต่อกิโลกรัม 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ ต้นทุนการผลิต 4,803 บาทต่อไร่ราคาผลผลิต 6.60 บาทต่อกิโลกรัม 

 ข้าวฟ่าง            ต้นทุนการผลิต 1,287 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 6.00  บาทต่อกิโลกรัม 

2.5.4 การอุตสาหกรรม 

  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี รายงานว่า พ .ศ. 2555 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท 3 ต้ังอยู่ในต าบลท้ังส้ิน 4 โรง จ าแนกได้ดังนี้ โรงงานอุตสาหกรรม  1  แห่ง โรงสีข้าว  1 แห่ง  
โรงปุ๋ย  1  แห่ง  ฟาร์มเล้ียงไก่  1  แห่ง 
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2.5.5 รายได้และแหล่งสินเช่ือ 

 รายได้ จากข้อมูลความจ าเ ป็นพื้นฐาน ปี 2552 (จปฐ.)  โดยเฉล่ียร้อยละ  100 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉล่ียไม่ต่ ากว่า  55,845.75 บาทต่อคนต่อปี  

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

2.5.6 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) สาธารณูปโภค ได้แก่  

(1) ไฟฟ้า มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  

(2) ประปา มีประปาทุกหมู่บ้าน   

(3) การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะ ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง 

  2) สถานบริการสาธารณะและสถานท่ีราชการ ได้แก่ โรงเ รียนประถมศึกษา 2 แห่ง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง วัด  3 แห่ง  ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 3 แห่ง  สถานีอนามัย
ประจ าต าบล 1 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่งและเทศบาลต าบลหนองโดน 1 แห่ง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโดน 1 แห่ง  เป็นต้น 
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บทที่ 3 

สถานภาพทรัพยากร 

3.1 ทรัพยากรท่ีดินและการใชท่ีดิน 

 3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปจจุบัน  

  จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรที่ดินในปจจุบันที่ใชในการเกษตรของ

ตําบลหนองโดน อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี อาศัยจากการรายงานสํารวจดินเพ่ือการเกษตรแบบ

คอนขางละเอียด มาตราสวน 1:25,000 ของจังหวัดสระบุรี โดยสํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 

จัดทําลักษณะและสมบัติทางกายภาพและเคมีที่สําคัญ เชน เนื้อดิน การระบายน้ําของดิน ปฏิกิริยาดิน  

เปนตน เพ่ือแสดงใหเห็นคุณภาพที่ดินและนําไปใชในการจัดความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืช

เศรษฐกิจตอไป ดังแสดงในรูปที่ 3.1 และตารางที่ 3.1 ซ่ึงสามารถบรรยายพอสังเขปไดดังนี้ 

1) กลุมดินเหนียวสีดําลึกมาก (กลุมชุดดินที่ 1) มีเนื้อที่ประมาณ 13,866 ไร หรือรอยละ 69.78 ของ

พ้ืนที่ตําบล  เปนกลุมดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา  ในบริเวณเทือกเขาหินปูน

หรือหินภูเขาไฟ   พบบริเวณสภาพพ้ืนที่ราบลุมหรือราบเรียบ  มีการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว  

ทําใหมักมีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน  เปนดินลึก มีเนื้อดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวจัดสีเทาลึกมาก

ตลอดช้ันดิน  หนาดินหนาสีดํา มักพบรอยแตกระแหงกวางและลึกในฤดูแลง ดินบน สีดําหนา  มีจุด

ประสีน้ําตาลและสีเหลือง  ดินลางมีสีเทาแก  มีจุดประสีน้ําตาล  สีเหลือง  และอาจพบจุดประสีแดง

ปะปนตลอดช้ันดิน  มักพบเม็ดปูนปะปนในดินช้ันลาง  ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปาน

กลางถึงสูง  มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.5-8.0  ปจจุบันพ้ืนที่บริเวณนี้สวนใหญใชทํานา   

ปญหาการใชประโยชนที่ดิน  ปกติไมคอยมีปญหาในการใชประโยชนที่ดิน สําหรับการ

เพาะปลูกขาว  ถาเปนที่ลุมตํ่า อาจประสบปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝนหรือชวงน้ําไหลบา และการไถ

พรวนทําไดลําบาก เนื่องจากเปนดินเหนียวจัด  

แนวทางการจัดการ 

การปลูกขาว ควรไถพรวนดิน เมื่อดินมีความช้ืนที่เหมาะสมและที่ระดับความลึก

แตกตางกันในแตละป เพ่ือปองกันการเกิดช้ันดินดานใตช้ันไถพรวน  ปรับปรุงบํารุงดินดวย

อินทรียวัตถุ เชน ไถกลบตอซัง ปลูกพืชปุยสด ใสปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 1-2 ตัน/ไร รวมกับ

ปุยเคมี ในปริมาณและชวงเวลาที่เหมาะสม  หากเกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูกขาวอินทรียจะ

ทําใหไดผลตอบแทนที่สูงขึ้น สําหรับในพ้ืนที่ชลประทานควรมีการวางแผนการเพาะปลูกพืชให
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สอดคลองกับน้ําชลประทาน โดยเฉพาะในฤดูแลงที่มักประสบปญหาน้ําไมเพียงพอแกการทํานา 

เกษตรกรอาจเลือกปลูกพืชไรที่ใชน้ํานอย 

การปลูกไมผล ควรเลือกไมผลที่สามารถเจริญเติบโตไดดีในดินที่มีปฏิกิริยาดิน

เปนดางปานกลาง  การเตรียมแปลงปลูกควรขุดดินใหมีสันรองกวาง 6-8 เมตร รองคูน้ํา 1.0-1.5 

เมตร และลึก 0.5-1.0 เมตร มีคันดินอัดแนนลอมรอบพ้ืนที่เพ่ือปองกันน้ําทวม เตรียมหลุมปลูก

ขนาด 50 x50x50 เซนติเมตร พรอมรองกนหลุมดวยปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมี และควรมี

การพัฒนาระบบการใหน้ําสําหรับพืช 

2) กลุมดินเหนียวลึกมากสีดํา (กลุมชุดดินที่ 28) มีเนื้อที่ประมาณ 2,516 ไร หรือรอยละ 12.66 ของ

พ้ืนที่ตําบล  เปนกลุมดินที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือ

เคลื่อนยายมาทับถมของวัตถุตนกําเนิดดินที่มาจากหินตนกําเนิดพวกหินบะซอลต หรือหินแอนดี

ไซต บริเวณใกลกับเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ  มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด  การ

ระบายน้ําดีปานกลางถึงดี เปนดินเหนียวจัดลึกมากที่มีหนาดินสีดําหนา  มีรอยแตกระแหงกวางและ

ลึกในฤดูแลง หรือมีรอยถูไถในช้ันดิน มีเนื้อดินบนเปนดินเหนียว สีดําหนา   มีเนื้อดินลางเปนดิน

เหนียว สีเทาเขมหรือสีน้ําตาล  ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง  ปฏิกิริยาของดิน

สวนใหญเปนกลางถึงเปนดางจัด  มีคาความเปนกรดดางประมาณ  7.0-8.5 และอาจพบจุดประสี

เล็กนอยหรือช้ันปูนมารลหรือเม็ดปูน ที่อยูลึกมากกวา  100 ซม. จากผิวดิน ปจจุบันพ้ืนที่บริเวณนี้

สวนใหญใชปลูกพืชไรชนิดตางๆ โดยเฉพาะออย  

ปญหาการใชประโยชนที่ดิน  ไดแก ดินเหนียวจัด การไถพรวนควรทําในชวงที่ดินมี

ความช้ืนพอเหมาะ มิฉะนั้นจะทําใหดินแนนทึบและไถพรวนยาก ในชวงฤดูแลง ขาดแคลนน้ํา ดินมี

การหดตัว แตกระแหงเปนรองลึก ทําใหรากพืชเสียหาย พ้ืนที่ดอนไมเหมาะสมกับการทํานา 

แนวทางการจัดการ 

การปลูกพืชไร หรือพืชผัก  ไถเตรียมดินขวางความลาดเทของพ้ืนที่ ปรับปรุงดิน

ดวยอินทรียวัตถุปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตัน/ไร หรือ ไถกลบพืชปุยสด (หวานถั่วพรา 8-10 กก./ไร 

ถั่วพุม 6-8 กก./ไร  หรือปอเทือง 4-6 กก./ไร ไถกลบระยะออกดอก) รวมกับการใชปุยเคมีหรือปุย

อินทรียน้ําตามชนิดพืชที่ปลูก ในอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการ

ใหน้ําในแปลงปลูก 
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การปลูกไมผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50 x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมัก

หรือปุยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม รวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา  ในชวงที่เจริญเติบโต กอนเก็บ

ผลผลิตและหลังเก็บผลผลิตใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ําตามชนิดพืชที่

ปลูก ควร พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 

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

มีเนื้อที่ประมาณ 875 ไร หรือรอยละ 4.40 ของพ้ืนที่ตําบล เปนกลุมดินที่เปนดินเหนียวต้ืนถึงชันมารลหรือ

กอนปูนมารล ที่เกิดจากตะกอนลําน้ําทับถมอยูบนช้ันปูนหรือมารล   พบบริเวณพ้ืนที่เขาหินปูน    

 มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด มีการระบายน้ําดี    ความอุดมสมบูรณตาม

ธรรมชาติปานกลางถึงสูง เนื้อดินช้ันบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวสีดํา   ปฏิกิริยาดิน

เปนกลางถึงดางปานกลาง    มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 มีเนื้อดินช้ันลางเปนดิน

เหนียวปนเม็ดปูนสีดําและดินลางช้ันถัดไปเปนช้ันมารลหรือเม็ดปูนมากภายในความลึก 50 

เซนติเมตร จากผิวดิน   ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง   มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 

7.0-8.5 

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ดินต้ืนถึงช้ันปูนมารลหรือกอนปูน   ดินเมื่อแหงแข็ง

และเมื่อดินเปยกจะเหนียวจัด   ทําใหไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ําและดินเปนดางจัด 

แนวทางการจัดการ  

การปลูกพืชไร  เลือกชนิดพืชที่ชอบดินเปนดางมาปลูก ควรไถพรวนดินในขณะ

ที่ดินมีความช้ืนที่เหมาะสม ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตัน/ไร หรือไถกลบดวยปุยพืช

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

ไร ไถกลบระยะออกดอก ปลอยไว 1-2 สัปดาห) รวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา   ไถพรวน

และปลูกพืชขวางความลาดชัน   ปลูกพืชหมุนเวียน    ปลูกสลับเปนแถว   ปลูกพืชคลุมดิน   ทําคัน

ดินรวมกับปลูกหญาแฝก   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 

การปลูกไมผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร หรือถึงช้ันมารล ปรับปรุง

หลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม   มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เชน   การปลูก

พืชคลุมดิน   วัสดุคลุมดิน   ปลูกพืชแซม   ทําแนวร้ัวหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน    มีการพูนโคน

ดวยหนาดิน   เมื่อพบวามีรากลอยในชวงเจริญเติบโตกอนและหลังเก็บผลผลิต   ใชปุยหมักหรือปุย
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คอกรวมกับปุยเคมีหรืออินทรียน้ําตามชนิดพืชปลูก   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําใน

แปลงปลูก 

4) กลุมดินลึกปานกลางถึงช้ันปูนมารล (กลุมชุดดินที่ 54B) กลุมชุดดินที่ 54B ที่มีความลาดชัน 2-5 

เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ประมาณ 510ไร หรือรอยละ 2.57 ของพ้ืนที่ตําบล เปนกลุมดินทีเ่กิดจากการ

สลายตัวผุพังอยูกับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนัก

ของวัตถุตนกําเนิดที่เปนพวกหินอัคนี เชน   ซอลต   แอนดีไซต   มักอยูใกลกับบริเวณเทือกเขา

หินปูนหรือหินภูเขาไฟ   มีลักษณะเปนดินเหนียวลึกปานกลางถึงช้ันมารล หรือกอนปูน   มีสภาพ

พ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน   มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง   ความอุดมสมบูรณ

ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง เนื้อดินชันบนเปนดินเหนียวสีดํา   ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปาน

กลาง   มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 มีเนื้อดินช้ันลางเปนดินเหนียวปนเม็ดปูนสีดํา

และดินลางช้ันถัดไปเปนช้ันมารลหรือเม็ดปูนมากในชวงความลึก 50-100 เซนติเมตร   จากผิวดิน

ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 7.0-8.5 

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน  ดินเปนดางจัดและมีชันปูนมารลหรือกอนปูนชวง

ความลึก 50-100 เซนติเมตร   ดินเมื่อแหงจะแข็งและเมื่อเปยกจะเหนียวจัด   ทําใหไถพรวนยากและ

ขาดแคลนน้ํา 

แนวทางการจัดการ  

การปลูกพืชไรหรือพืชผัก เลือกชนิดพืชที่ชอบดินเปนดางมาปลูก   ควรไถพรวนดิน

ในขณะที่ดินมีความช้ืนที่เหมาะสม ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอก 1-2 ตัน/ไร หรือไถกลบ

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

กิโลกรัม/ไร ไถกลบระยะออกดอก ปลอยไว 1-2 สัปดาห) รวมกับการใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียน้ํา    

ไถพรวนและปลูกพืชขวางความลาดชัน   ปลูกพืชหมุนเวียน   ปลูกสลับเปนแถว   ปลูกพืชคลุมดิน   การ

ปลูกพืชหมุนเวียน    ทําคันดินรวมกับปลูกหญาแฝก   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําใน

แปลงปลูก 

การปลูกไมผล ขุดหลุมปลูกขนาด 50 x50x50 เซนติเมตร หรือถึงช้ันมารล 

ปรับปรุงหลุมปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม    มีระบบอนุรักษดินและน้ํา 

เชน   การปลูกพืชคลุมดิน   วัสดุคลุมดิน   ปลูกพืชแซม   ทําแนวร้ัวหรือทําฐานหญาแฝกเฉพาะตน   
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ในชวงเจริญเติบโตกอนและหลังเก็บผลผลิต   ใชปุยหมักหรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีหรืออินทรียน้ําตาม

ชนิดพืชปลูก   พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูก 
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  ตารางที่ 3-1 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน  ตําบลหนองโดน  อําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุร ี

หนวยที่ดิน 
เนื้อดิน 

การ

ระบาย

น้ํา 

ระดับ

ความอุดม

สมบูรณ 

ความ

ลาดชัน 

(%) 

ระดับ 

CEC 

(%) 

ระดับ 

BS 

(%) 

pH 
ระดับกอนหิน

(ซม.) 

ความ

ลึก 

(ซม.) 

เนื้อที ่

บน ลาง บน ลาง บน ลาง ไร รอยละ 

1 เหนียว เหนียว เลว ปานกลาง 0-2 สูง 
ปาน

กลาง 
5.5-6.5 6.0-7.5 - - >150 13,866 69.78 

28 เหนียว เหนียว 
ดีปาน

กลาง-ด ี
ปานกลาง 0-2 

ปาน

กลาง 
สูง 6.5-7.0 7.0-8.5 - - >150 2,516 12.66 

52B เหนียว 
เหนียว

ปนกรวด 
ดี สูง 2-5 สูง สูง 6.0-7.0 7.0-8.5 - 35-60 0-50 875 4.40 

54B 
รวนปน

ดินเหนียว 
เหนียว ดี สูง 2-5 สูง สูง 6.0-7.0 7.0-8.5 - - >150 510 2.57 

ML             

(พ้ืนที่ตัดแปลง) 
- - - - - - - - - - - - 152 0.76 

U (ที่อยูอาศัย) - - - - - - - - - - - - 1,425 7.17 

W (แหลงน้ํา) - - - - - - - - - - - - 528 2.66 

รวม 19,872 100.00 

ที่มา : สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน 
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3.2  ทรัพยากรนํ้า  

 3.2.1 แหลงน้ําธรรมชาติ 

แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญไดแก  คลองบุญ  คลองกระทุมใบมันและคลองโรงกลาง   

 3.2.2 แหลงน้ําที่สรางข้ึน 

  พ้ืนที่ของตําบลหนองโดนอยูในเขตชลประทานของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

เริงรางและโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโคกกระเทียม  ซ่ึงเกษตรกรสามารถใชประโยชนทาง

การเกษตรไดตลอดทั้งป นอกจากนี้ยังมีระบบประปาหมูบานที่ใชประโยชนในการอุปโภคบริโภค 

3.3   ทรัพยากรปาไม 

 จากขอมูลแผนที่เขตปาไมถาวรของกรมพัฒนาที่ดินและแผนที่เขตปาสงวนแหงชาติของ

กรมปาไม เพ่ือแสดงพ้ืนที่ปาตามกฎหมาย  พบวาตําบล หนองโดน   ไมมีพ้ืนที่ปาตามกฎหมายและ

จากขอมูลแผนที่การใชที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ป 255 2  พบวา   นอกพ้ืนที่ปาไมตามกฎหมายตําบล

หนองโดน   ไมมีพ้ืนที่ปาอยูเลย 
หมายเหตุ : จากการวิเคราะหแผนท่ีมาตราสวน 1:50,000 โดยวิธีซอนทับดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

3.4 สภาพการใชท่ีดิน 

 จากการสํารวจการใชประโยชนที่ดินของ ตําบ ลหนองโดน อําเภอหนองโดน จังหวัด

สระบุรี  ในป พ.ศ. 255 2 โดยสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1 สํานัก นโยบาย และแผนการใช

ที่ดิน พบวา ตําบ ลหนองโดน มีเนื้อที่ทั้งหมด 19,872ไร มีการใชประโยชนที่ดินจําแนกเปน 4 

ประเภท โดยเปนพ้ืนที่ประเภทเกษตรกรรมสูงเปนอันดับหนึ่ง มีเนื้อที่ 17,633ไร หรือรอยละ 88.74

สวนใหญเปนพ้ืนที่นาถึง 15,147ไร หรือรอยละ 76.22 รองลงมาคือพ้ืนที่ประเภทชุมชนและส่ิง ปลูก

สรางโดยมีเนื้อที่ 1,425ไร หรือรอยละ 7.17 ของพ้ืนที่ตําบล พ้ืนที่แหลงน้ํามีเนื้อที่ 528ไร หรือรอย

ละ 2.65 พ้ืนที่อื่นๆ มีเนื้อที่ 286ไร หรือรอยละ 1.44 สรุปไดตามรูปที่ 3-2 
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รูปที่ 3-2 สัดสวนการใชประโยชนที่ดินตําบลหนองโดน 

ตารางที่ 3-2 สภาพการใชที่ดินตามประเภทตางๆ ในปจจุบันของ ตําบลหนองโดน  อําเภอหนองโดน     จังหวัดสระบุรี 

ประเภทการใชท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

1.พื้นท่ีเกษตรกรรม 17,633 88.74 

 -นา 15,147 76.22 

 -ขาวโพด 586 2.95 

 -เผือก 470 2.37 

 -ไมยืนตนผสม 93 0.47 

 -ไมผลผสม 795 4.00 

 -มะพราว 65 0.33 

 -กลวย 89 0.45 

 -โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 84 0.42 

 -สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 304 1.53 

2.พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 1,425 7.17 

 -หมูบาน 910 4.58 

 -สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ 111 0.56 

 -ถนน 303 1.52 

 -โรงงานอุตสาหกรรม 101 0.51 

   

   

88.74%

7.17%
2.65% 1.44%

การใชประโยชนท่ีดินตําบลหนองโดน

พื้นที่เกษตรกรรม

พื้นที่ชุมชนและส่ิงปลูกสราง

พื้นที่แหลงน้ํา

พื้นที่อืน่ๆ
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ตารางที่ 3-2 (ตอ) 

  
ประเภทการใชท่ีดิน 

เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

3.พื้นท่ีแหลงนํ้า 528 2.65 

 -อางเก็บนํ้า 34 0.17 

 -บอนํ้าในไรนา 82 0.41 

 -คลองชลประทาน 412 2.07 

4.พื้นท่ีอื่นๆ 286 1.44 

 -ทุงหญา 60 0.30 

 -ไมละเมาะ 88 0.44 

 -เหมืองแร 138 0.70 

รวม 19,872 100.00 
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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

บทท่ี 4 

การประเมินคณุภาพท่ีดิน 

การประเมินคุณภาพท่ีดิน เ ป็นการพิจารณาศักยภาพของหน่วยทรัพยากรดินต่อการใช้
ประโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ ในระดับการจัดการท่ีแตกต่างกัน  โดยพิจารณาจากสมบัติของดินด้าน
กายภาพและเคมี สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
รวมท้ังความยากง่ายในการใช้ประโยชน์ท่ีดินในการปลูกพืช หรือประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

4.1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

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

ตารางท่ี 4-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 

ประเภท ชนิดพืช พันธุ์ ผลผลิตเฉลี่ย
(กิโลกรัมต่อไร)่ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินหลัก ข้าว 

  - นาปี 

 -  นาปรัง 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

ข้าวฟ่าง 

ทานตะวัน 

 

สุพรรณบุรี1,กข41,กข47 

สุพรรณบุรี1 

ลูกผสม 

ลูกผสม 

- 

 

500 

800 

975 

259 

- 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินทางเลือก มะม่วง  

ไม้ยืนต้นผสม 

ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ 

เขียวเสวย,น้ าดอกไม้ 

- 

- 

- 

- 

- 

ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
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4.2  คุณภาพท่ีดินท่ีน ามาประเมิน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3  การจ าแนกช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน 

 หลักการของ FAO Framework ได้จ าแนกอันดับความเหมาะสมของท่ีดินเป็น 2 อันดับ 
(Order) คือ 

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

และจาก 2 อันดับท่ีได้แบ่งย่อยออกเป็น 4 ชั้น (Class) ดังนี้ 

 S1 : ชั้นท่ีมีความเหมาะสมสูง (Highly Suitable) 

 S2 : ชั้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suitable) 

S3 : ชั้นท่ีมีความเหมาะสมเล็กน้อย (Marginally Suitable) 

N : ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสม (Not Suitable) 

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

ตารางท่ี 4-2 ช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 

หน่วย 
แผนที่ดิน 
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หญ
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ี้ยง
สัต

ว์ 

พื้น
ที่ 
(ไร

่) 

ร้อ
ยล

ะ 

เขต
ชลประทาน  

 
         

1 S1 N N N S2o N N N S1 13,866 69.78 

28 N S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 2,516 12.66 
52B N S3r S3r S3r S3r N S3r S2re S1 875 4.40 
54B N S1 S1 S1 S2e S1 S1 S2e S1 510 2.57 
ML - - - - - - - - - 152 0.76 

U - - - - - - - - - 1,425 7.17 
W - - - - - - - - - 528 2.66 

รวม 19,872 100.00 

ค าอธิบาย 

S1 = ชั้นท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินสูง 

S2 = ชั้นท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินปานกลาง 

S3 = ชั้นท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินเล็กน้อย 

N = ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสมของท่ีดิน 

o = ข้อจ ากัดของท่ีดินเนื่องจากความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช  

r = ข้อจ ากัดของท่ีดินเนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการหย่ังลึกของราก 

e = ข้อจ ากัดของดินเนื่องจากความเสียหายจากการกัดกร่อน 
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ตารางท่ี 4-3  ช้ันความเหมาะสมสูง (S1) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

  ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
หน่วยท่ีดิน 

เขตน้ าฝน เขตชลประทาน  

1. ข้าว - 1 
2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ - 28,54B 
3. มันส าปะหลัง - 28,54B 
4. อ้อยโรงงาน - 28,54B 
5. เผือก - 28 
6. มะม่วง - 28,54B 
7. พริก - 28,54B 
8. มะเขือเทศ - 28 
9. ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ - 1,28,52B,54B 

 

ตารางท่ี 4-4  ช้ันความเหมาะสมปานกลาง (S2) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
  ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
หน่วยท่ีดิน 

เขตน้ าฝน เขตชลประทาน  
1. ข้าว - - 
2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ - - 
3. มันส าปะหลัง - - 
4. อ้อยโรงงาน - - 
5. เผือก - 1,54B 
6. มะม่วง - - 
7. พริก - - 
8. มะเขือเทศ - 52B,54B 
9. ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ - - 
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ตารางท่ี  4-5   ช้ันความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ของท่ีดินแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

  ต าบลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
หน่วยท่ีดิน 

เขตน้ าฝน เขตชลประทาน  

1. ข้าว - - 
2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ - 52B 
3. มันส าปะหลัง - 52B 
4. อ้อยโรงงาน - 52B 
5. เผือก - 52B 
6. มะม่วง - - 
7. พริก - 52B 
8. มะเขือเทศ - - 
9. ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ - - 
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บทท่ี 5 

ศักยภาพของพ้ืนท่ีปญัหา – ความต้องการและทัศนคติของเกษตรกร 

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

5.1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และการพัฒนาท่ีดิน  

 จากการส ารวจเกษตรกรตัวอย่างเ ก่ียวกับทัศนคติด้านการใช้และการพัฒนาท่ีดิน   พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวรองลงมาปลูกข้าวโพดเ ล้ียงสัตว์     สภาพดินท่ีใช้ท าการเกษตรใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว    หากสภาพดินเส่ือมโทรมเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการแก้ไข
ปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก  ไม่เผาเศษหรือซากพืช  พืชปุ๋ยสด เช่นโสน ถ่ัวต่างๆ    ในด้าน
แหล่งน้ าท่ีใช้ในการท าการเกษตรเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้น้ า ฝนและน้ าจากโครงการ
ชลประทานเป็นหลัก   เก่ียวกับปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ า   พบว่าเกษตรกรตัวอย่าง ท้ังหมด ไม่
ประสบปัญหา ส่วนปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีการเกษตรพบว่าเกษตรกรเกือบท้ังหมดไม่ประ สบปัญหา  
ในด้านความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงชนิดพืชท่ีปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรมเช่น  อ้อยโรงงาน  
มันส าปะหลัง  ยางพารา  ยูคาลิปตัส  ไม้ผลหรือสบู่ด า    เกษตรกรตัวอย่างท้ังหมด ไม่ต้องการ
เปล่ียนแปลงโดยให้เหตุผลว่าพืชเดิมท่ีปลูกราคาผลผลิตดี ใช้แรงงานน้อย  มีตลาดรองรับ  ปลูกและ
ดูแลรักษาง่าย ในด้านความสนใจต่อพืชชนิดใหม่หรือพันธุ์ใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่เกษตรกร
ตัวอย่างร้อยละ 80.00  ไม่แน่ใจแต่มีความสนใจในการท าเกษตรอินทรีย์แบบใช้สารเคมีระดับ
ปลอดภัย ปัจจุบันการท าเกษตรอินทรีย์ในต าบลยังไม่แพร่หลายมากนัก    นอกจากนี้ เกษตรกร
ตัวอย่างร้อยละ 80.00 มีความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียง   เ ก่ียวกับการรวมกลุ่มกันผลิต
หรือขายผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างเ กือบท้ังหมดไม่มีการรวมกลุ่มกันผลิตหรือขาย
ผลผลิตซ่ึงท าให้ไม่มีอ านาจในการต่อรองราคาสินค้า   ส าหรับแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรมีเกษตรกรตัวอย่างท้ังหมดทราบแนวทางในการเพิ่มผลผลิตโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ 
ใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์   ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุต่างๆเพื่อปรับปรุงบ ารุง ดิน   ปลูกพืช ปุ๋ยสดเช่น  
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เขตการใช้ท่ีดินต าบลหนองโดน  อ าเภอหนองโดน    จังหวัดสระบุรี 

พืชตระกูลถ่ัว    โสนอัฟริกัน ปอเทืองแล้วไถกลบ  ปลูกพืชหมุนเ วียน และเข้ารับการฝึกอบรม  หา
ความรู้เพิ่ม     ในด้านการเล้ียงสัตว์เพื่อการค้าเกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ 50.00 เ ล้ียงสัตว์เพื่อการค้า   
โดยสัตว์ท่ีเล้ียงได้แก่ ปลา 

 ในด้านการได้รับบริการจากกรมพัฒนาท่ีดิน   พบว่าเกษตรกรตัวอย่างท้ังหมดเคยได้รับ
บริการจากกรมพัฒนาท่ีดินโดยประเภทบริการท่ีได้รับได้แก่   สารเร่ง (พด.ต่างๆ)  ค าแนะน าวิธีการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน  เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  และ เข้ารับการฝึกอบรมหรือดูงาน เกษตรกรตัวอย่างท้ังหมด
ไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่งน้ า  ในด้านความยินดีท่ีจะปลูกหญ้าแฝกเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นท่ีการเกษตรบางส่วนเกษตรกร ตัวอ ย่า งท้ัง หมด ยิน ดีท่ีจะท าตาม     
เกษตรกรตัวอย่างท้ังหมด  เคยรับทราบเ ก่ียวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดินของกรมพัฒนาท่ีดิน
และเกือบท้ังหมดเคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์โดยได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน  หมอดิน
อาสา   ส าหรับผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินท่ีเกษตรกรตัวอย่าง
ต้องการมากท่ีสุดได้แก่   สารเ ร่งพด.2  ใช้ผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ   สารเ ร่ง  พด.1 ใช้ท าปุ๋ยหมัก     
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สารเร่งพด.7  ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช  ดังตารางท่ี 5-1 

ตารางที่ 5-1 ทัศนคติของเกษตรกรด้านการใช้และพฒันาที่ดิน  ต.หนองโดน  อ.หนองโดน  จังหวัด สระบุร ี
 รายการ ร้อยละ 

 พืชหลักท่ีเกษตรกรปลูก 
  ข้าว 60.00 

 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 30.00 

 ไม้ผล 10.00 

 สภาพดินท่ีเกษตรกรปลูกพืชหลัก 
           ดินไม่มีปัญหา 
  ดินเหนยีว 80.00 

          ดินมีปัญหา 
  ดินเปร้ียว 30.00 

 วิธีแก้ไขดินเส่ือมโทรมของเกษตรกร 
           ใส่วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน  
  ใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก 70.00 

 ใช้พืชปุ๋ยสด เช่น โสน ถ่ัวต่างๆ 60.00 

 ใส่ปุ๋ยเคม ี 10.00 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ใส่ปุ๋ยชีวภาพ  10.00 

        ใช้วิธีทางพืช 
  ไมเ่ผาเศษ/ซากพืช 70.00 

 ปลูกพืชหมุนเวียน 40.00 

        วิธีการอ่ืนๆ 
  ไถพรวนหลายคร้ัง  20.00 

 แหล่งน้ าท่ีเกษตรกรใช้ในการท าการเกษตร  
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  น้ าฝน 40.00 

 ห้วย คลอง  10.00 

        แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
  น้ าจากโครงการชลประทาน 60.00 

 บ่อบาดาล บ่อ สระ   เหมือง/ฝาย/ฝายน้ าล้น 10.00 

 พื้นท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ าท่ีท าให้พืชท่ีปลูกเสียหาย  
 ไม่ม ี 100.00 

 พื้นท่ีท าการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาน้ าท่วมท่ีท าให้พืชท่ีปลูกเสียหาย 
 ไม่ม ี 90.00 

 มี 10.00 

 ช่วงระยะเวลาการเกิดปัญหาน้ าท่วมพื้นท่ีท าการเกษตร  
                                                3-5 ปีต่อคร้ัง  100.00 

 เกษตรกรต้องการเปล่ียนจากพืชท่ีปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม  
 ไม่ต้องการ 100.00 

 เกษตรกรไม่ต้องการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลูกเพราะพืชเดิม 
  ราคาผลผลิตดี 80.00 

 ใช้แรงงานน้อย 60.00 

 มีตลาดรองรับ/เป็นท่ีต้องการของตลาด 60.00 

 ปลูกและดูแลรักษาง่าย 40.00 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 ใช้น้ าน้อย/ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ า 30.00 

 ไม่ต้องใช้เงินทุนมาก 20.00 

 ความสนใจของเกษตรกร เมื่อมีผู้มาแนะน าส่งเสริมพืชชนิดใหม่หรือพันธ์ุใหม่หรือเทคโนโลยีใหม ่
 ไม่สนใจ 20.00 

 ไม่แน่ใจ 80.00 

 แนวทางของเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตพืช 
 ทราบ 100.00 

                                              ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และวัสดุต่างๆ เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน  70.00 

                                              ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกูลถ่ัว โสนอัฟริกัน ปอเทือง แล้วไถกลบ 70.00 

                                              ปลูกพืชหมุนเวียน 40.00 

                                              เข้ารับการฝึกอบรม/หาความรู้เพิ่ม 40.00 

                                               เปล่ียนพันธ์ุใหม ่ 10.00 

 ความสนใจของเกษตรกรในการท าการเกษตรอินทรีย์ 
 สนใจ 60.00 

ไม่สนใจ 40.00 

 ชนิดของเกษตรอินทรีย์ท่ีเกษตรกรสนใจ 
                                            ใช้สารเคมีระดับปลอดภัย 100.00 

 การท าการเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้าน/ต าบล 
 ไม่ม ี 100.00 

 ความสนใจของเกษตรกรท่ีจะท าการเกษตรแบบพอเพียง 
  สนใจ 80.00 

ไม่สนใจ 10.00 

 ไม่แน่ใจ 10.00 

 การรวมกลุ่มกันผลิตหรือจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บ้าน  
 ไม่ม ี 100.00 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

 เกษตรกรมีการเล้ียงสัตว์ไ ว้เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้ 
  ไมเ่ล้ียง 50.00 

  เล้ียง 50.00 

 ชนิดของสัตว์ท่ีเล้ียง 
                                               ปลา 80.00 

                                              สัตว์ปีก 20.00 

 บริการจากกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรในหมู่บ้าน/ต าบล เคยได้รับ 
 มี 100.00 

 ชนิดของบริการท่ีได้รับจากกรมพัฒนาท่ีดิน  
  ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ) 100.00 

 ค าแนะน าวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน  80.00 

 เมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด 70.00 

 เข้ารับการฝึกอบรม/ดูงาน 60.00 

 ค าแนะน า/ความช่วยเหลือจากหมอดินอาสา  40.00 

 แหล่งน้ าในไร่นา เช่น บ่อ สระ  30.00 

 ตรวจสอบสภาพดิน 30.00 

 การพัฒนาแหล่งน้ าในหมู่บ้าน เกษตรกรคิดว่ากรมพัฒนาท่ีดินควรสนับสนุน/ช่วยเหลือ 
 ไม่ต้องสนับสนุน 100.00 

 ความเต็มใจของเกษตรกรท่ีจะปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันรักษาหน้าดินและอนุรักษ์น้ าในพื้นท่ี
เพาะปลูก 

  ยินดี 80.00 

 ไม่ยนิดี 20.00 

 เหตุผลท่ีเกษตรกรไม่ยินดีปลูกหญ้าแฝก  
                                               พื้นท่ีราบไม่ลาดชันจึงไม่มีปัญหาดินถูกชะล้างพังทลาย  100.00 

 เกษตรกรเคยรับทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ ารุงดิน  ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  เคย 100.00 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) 
 รายการ ร้อยละ 

                                              เกษตรกรท่ีทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินเคยทดลองใช้  90.00 

                                              เกษตรกรท่ีทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินไม่เคยทดลองใช้  10.00 

 บุคคล/ส่ือท่ีแนะน าให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน  
  เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน  100.00 

 หมอดินหมู่บ้าน/ต าบล 66.67 

 เพื่อนบ้าน/ญาติ 44.44 

 เจ้าหน้าท่ีเกษตรอ าเภอ/ต าบล และ/หรือเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานอ่ืน 33.33 

 ชนิดผลิตภัณฑ์บ ารุงดินของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรต้องการใช้  
  สารเร่ง พด.2 ใช้ท าปุ๋ยอินทรีย์น้ า 100.00 

 สารเร่ง พด.1 ใช้ท าปุ๋ยหมัก 90.00 

 เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 70.00 

 สารเร่ง พด.7 ใช้ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช 30.00 

 หญ้าแฝก 10.00 

 สารเร่ง พด.3 ใช้ผลิตเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช 10.00 

  ท่ีมา : จากการส ารวจ , 2555 
 

 

5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร  

 5.2.1 ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการครองชีพ 

  จากการส ารวจข้อมูลเกษตรกรตัวอย่าง พบว่าเกษตรกรในต าบลประสบปัญหาท่ีส าคัญ
สองประการได้แก่  ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและด้านการครองชีพ   ซ่ึงปัญหาใน
การประกอบอาชีพมีเกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ 50.00 ประสบปัญหาโดยปัญหาท่ีส าคัญท่ีเกษตรกร
ตัวอย่างประสบเป็นอันดับหนึ่งได้แก่  ปัจจัยการผลิตราคาสูง คิดเป็นร้อยละ 80.00  ของจ านวน
เกษตรกรตัวอย่างท้ังหมด  รองลงมาได้แก่    ศัตรูพืชรบกวนไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ  
40.00  และ 40.00   ตามล าดับท่ีเหลือเป็นปัญหาอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกันไป ดังกราฟท่ี 5-1 
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กราฟท่ี 5-1 ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตร  

  ส่วนปัญหาด้านการครองชีพและด้านอ่ืนๆ เกษตรกรตัวอย่างร้อยละ 80.00  ไม่ประสบ
ปัญหา  

 5.2.2 ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากทางราชการ 

  จากการส ารวจข้อมูล เกษตรกรตัวอย่าง   พบว่ามีเกษตรกรตัวอย่าง ร้อยละ 40.0 0 
ต้องการความช่วยเหลือจากทางราชการ   ซ่ึงความต้องการความช่วยเหลือท่ีเกษตรกรตัวอย่าง
ต้องการเป็นอันดับหนึ่งได้แก่  จัดหาปัจจัยการผลิตเช่น  ปุ๋ย ยา ในราคายุติธรรม   คิดเ ป็นร้อยละ 
75.00  ของเกษตรกรตัวอย่างท่ีต้องการความช่วยเหลือ  รองลงมาได้แก่   จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง และ จัดสรรท่ีดินท ากินคิดเป็นร้อยละ  50.00   และ 25.00 ตามล าดับท่ี
เหลือเป็นความต้องการอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกันไป  ดังตารางท่ี 5-3 
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เขตการใช้ท่ีดินต าบลหนองโดน  อ าเภอหนองโดน    จังหวัดสระบุรี 

 

กราฟท่ี 5-3   ความต้องการความช่วยเหลือและส่งเสริมจากราชการ  

5.3 ศักยภาพของพื้นที่ 

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

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

จุดแข็ง 

 สภาพพื้นท่ีอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าป่าสัก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีลุ่มน้ าขนาดใหญ่ เหมาะสม
แก่การเกษตรกรรม 

 ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวท่ีมีความลึกมาก  มีความเหมาะสมต่อการเกษตร ได้แก่ 
การท านา และยกร่องปลูกไม้ผล 

 พื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบลอยู่ในเขตชลประทาน และมีระบบคู คลองส่งน้ าต่อเนื่องท้ังพื้นท่ี  
เกษตรกรสามารถท าการเกษตรได้ตลอดท้ังปี 

จุดอ่อน 

 พื้นท่ีท้ังหมดของต าบลไม่มีทรัพยากรป่าไม้รวมถึงป่าชุมชน อันจะส่งผลดีต่อส่ิงแวดล้อม และ
ระบบนิเวศน์โดยรวมของพื้นท่ี 
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ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต1  กรมพัฒนาท่ีดิน 

 ประสบปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูน้ าหลากหรือช่วงท่ีมีพายุฝนพัดผ่าน 3-5 ปีต่อคร้ัง ท าให้พืชผล
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 

 เกษตรกรบางส่วนขาดองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรดินและน้ าเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากร
ได้อย่างคุ้มค่าและย่ังยืน ตัวอย่างเช่น การท าการเกษตรตลอดท้ังปี โดยมิได้พักดินหรือฟื้นฟูและ
ปรับปรุงบ ารุงดิน 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีป้องกัน ก าจัดศัตรูพืชและวัชพืชปริมาณมาก เ ป็นการเพิ่มต้นทุน
การผลิต สารเคมีบางส่วนได้ตกค้างและสะสมอยู่ในดิน ตลอดจนได้ปนเ ป้ือนลงสู่แหล่งน้ า เ ป็น
อันตรายต่อสัตว์น้ าและผู้ใช้น้ า รวมถึงผู้บริโภคผลิตผลทางการเกษตร  

โอกาส 

 รัฐบาลได้ก าหนดเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับประชาชนมีความต้องการบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยจากสารพิษมากข้ึน ท าให้เกษตรกรได้ลดปริมาณการใช้สารเคมีลงและหันมาใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และการก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมากข้ึน 

 เนื่องจากวิกฤตโลกร้อน ท าให้หน่วยงานของรัฐ มีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและส่งเสริม การจัดการทรัพยากรดิน น้ าและป่าไม้ อย่างถูกต้องเหมาะสมและย่ังยืน  เช่น การ
ไถกลบตอซังและการปลูกต้นไม้ยืนต้น เป็นต้น 

 รัฐบาลมีนโยบายการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ท่ีดินท้ิงร้างและท่ีดินว่างเปล่า เพื่อให้ใช้
ทรัพยากรท่ีดินให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

อุปสรรค 

 สภาพอากาศปัจจุบันมีความแปรปรวนจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ท าให้เ กิดปัญหาภัย
ธรรมชาติอยู่บ่อยคร้ัง รวมถึงการระบาดของโรคและแมลงท่ีควบคุมได้ยาก 

 การถือครองท่ีดินของเกษตรกรลดลง  เนื่องจากโยบายท่ีดิน ก าหนดให้ท่ีดินเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า 
มีราคาและมีเจ้าของ เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขายท่ีดินแก่นายทุนซ่ึงเ ป็นสาเหตุหลักท าให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรอ่ืนๆ ท าได้ยาก โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีการใช้ท่ีดินอย่างเ ข้มข้น  เช่นเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

 

 



5-10 
 

เขตการใช้ท่ีดินต าบลหนองโดน  อ าเภอหนองโดน    จังหวัดสระบุรี 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จุดแข็ง 

 มีระบบสาธารณูปโภคอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น ท้ังระบบโครงข่ายคมนาคม ใกล้ท่าเรือ
ไฟฟ้าและน้ าประปา รวมถึงทางล าเลียงผลผลิตจากไร่นาสู่ตลาด ครอบคลุมท้ังต าบล  

 มีหน่วยงานดูแลและบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข ครอบคลุมท้ังต าบล  

 มีองค์กรส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานในพืน้ท่ีต าบล 

 มีระบบชลประทานครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบล เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรได้ตลอดท้ังปี 

จุดอ่อน 

 ไม่มีตลาดกลางรับซ้ือพืชผลทางการเกษตรในพื้นท่ี ท าให้ต้องเสียต้นทุนในการขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตรไปขายในพื้นท่ีอ่ืน  

โอกาส  

 รัฐบาลมีนโยบายก าหนดให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก (ครัวไทยสู่ครัวโลก) 
และสนับสนุนการเดินงานของท้องถ่ิน ท าให้หน่วยงานของรัฐต้องดูแลและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านการเกษตรให้สมบูรณ์ท่ัวถึง โดยเฉพาะในพื้นท่ีของต าบลซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
แหล่งผลิตพืชไร่เศรษฐกิจท่ีส าคัญ  

 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้ก าหนดแผนงานใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานท้ังหมดอย่างต่อเนื่อง  

อุปสรรค 

 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา การลงทุนสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พื้นฐานให้สมบูรณ์ท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน จ าเป็นต้องใช้เวลาและมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

 โครงการขนาดใหญ่ต้องใชง้บประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการเองได้  
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ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง 

 ตามข้อมูลเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประชากรในต าบล หนองโดน  มีรายได้เฉล่ียไม่ต่ า
กว่า 55,45.75 บาทต่อปีต่อคนร้อยละ   100   ของประชากรท้ังหมด 

    มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร    ได้แก่  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  กลุ่มเกษตรกรท านา ศูนย์ผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ กลุ่มจักสานตะกร้าเชือกมัดฟาง กลุ่มอาชีพสตรีตัดเ ย็บเ ส้ือผ้า กลุ่มเกษตรกรสายใยรักแห่ง
ครอบครัว กลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์ กลุ่มท าน้ าปลาบางระก า 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว  รองลงมาปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เกษตรกรท่ีส ารวจส่วนใหญ่จึงไม่
ต้องการเปล่ียนชนิดพืชเดิมเป็นพืชอุตสาหกรรมเพราะเห็นว่า พืช เ ดิม ท่ีปลูกราคาผลผลิตดี    ใช้
แรงงานน้อยและมีตลาดรองรับ    เป็นต้น 

 เกษตรกรท่ีส ารวจส่วนใหญ่สนใจรับเทคโนโลยีใหม่และทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
ได้แก่  ใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพและวัสดุเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน ปลูกพืช ปุ๋ยสด เช่น พืช
ตระกูลถ่ัว โสนอัฟริกัน ปอเทือง แล้วไถกลบ และเข้ารับการฝึกอบรมและหาความรู้เพิ่ม  ตามล าดับ 

 การประกอบอาชีพเกษตรกรอาศัยน้ าจากโครงการชลประทานเป็นหลัก 

จุดอ่อน 

 ขาดอ านาจต่อรองในการจ าหน่ายผลผลิตเพราะการรวมกลุ่มอาชีพยังมีน้อยและบางกลุ่มยังไม่
เข้มแข็ง  ท าให้ถูกผู้รับซ้ือเอาเปรียบ  โดยกดราคาผลผลิตให้ต่ า 

 เกษตรกรขาดความรู้ในด้านการจัดการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ท าให้เกิดหนี้สินนอกระบบ
และในระบบ 

 การเร่งจ าหน่ายผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวทันที  ท าให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตต่ า 

 เกษตรกรไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง 

โอกาส 

 นโยบายรัฐบาลเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเกษตรกรท่ี
ส ารวจ ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียงและสนใจท่ีจะท าเกษตรอินทรีย์    
ต้องการท าแบบใช้สารเคมีระดับปลอดภัย   

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

อุปสรรค 

 ราคาผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะข้าว  ข้ึนอยู่กับตลาดโลกและตลาดภูมิภาค  การแก้ไขปัญหาราคา
ผลผลิตตกต่ าจึงท าได้ล าบาก 

 มีศัตรูพืชรบกวน  ท าให้ผลผลิตต่ า 

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

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

ด้านสังคม 

จุดแข็ง 

 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล  โดยมีโครงการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
แก่ผู้ยากไร้  เพื่อการยังชีพ 

 มีการส่งเสริมด้านกีฬา  เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างในการออกก าลังกาย  ท าให้มีร่างกาย
แข็งแรงและเพื่อต้านยาเสพติด 

 ส่งเสริมประเพณีท้องถ่ิน  โดยจัดงานประเพณีต่างๆ  เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของท้องถ่ิน  รวมท้ังท านุบ ารุงศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้ด ารงไว้  ซ่ึงศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 

 มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 3 จ าแนกได้ดังนี้ ต้ังอยู่ในต าบลท้ังส้ิน 1 โรงโรงงานอุตสาหกรรม  
1  แห่ง โรงสีข้าว  1 แห่ง  โรงปุ๋ย  1  แห่ง   ฟาร์มเ ล้ียงไก่  1  แห่ง  ซ่ึงสามารถรองรับแรงงานได้
จ านวนหนึ่ง 
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 จุดอ่อน 

 ประชากรรวมท้ังเกษตรกร   ค่าครองชีพสูง  และขาดวินัยในการใช้จ่าย  ท าให้มีหนี้สินท้ังในระบบ
และนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 

 ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ  ท าให้มีความคิดในการแข่งขัน  เพื่อประกอบอาชีพ
น้อยขาดความคิดริเร่ิมไม่กล้าลงทุน 

 มีปัญหาเร่ืองยาเสพติด 

โอกาส 

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนภาคประชาชนและส่งเสริมอาชีพ  

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  การจัดระ เบียบสังคม
และการทุจริตคอรัปชั่น 

อุปสรรค 

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

 ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของโลก ท าให้เกิดภาวะถดถอย เ กิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และภัย
พิบัติทางธรรมชาติท าให้เกิดปัญหาเร่ืองรายได้ของประชาชน 
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บทที่ 6 

เขตการใชที่ดิน 

6.1 การกําหนดเขตการใชท่ีดิน 

 ผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ อันไดแก ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา 

ทรัพยากรปาไม สภาพการใชที่ดิน สภาพพ้ืนที่ ลักษณะภูมิอากาศ ตลอดจนความเหมาะสมของที่ดิน 

ดานกายภาพ สภาพทางเศรษฐกิจสังคม ประกอบกับมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมา

พิจารณารวมกับนโยบาย ยุทธศาสตรของจังหวัดและกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร 

สามารถนํามาสังเคราะหกําหนดเปนเขตการใชที่ดิน ตําบลหนองโดน อําเภอหนองโดน จังหวัด

สระบุรี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหเกิดการใชที่ดินอยางเหมาะสมและย่ังยืน ไดดังนี้ 

 1. เขตพ้ืนท่ีการเกษตร 

   มีเนื้อที่  17,598 ไรหรือรอยละ 88.55  ของพ้ืนที่ตําบล เปนพ้ืนที่ทําการเกษตร 

นอกเขตปาสงวนแหงชาติหรือพ้ืนที่ที่ไดดําเนินการปฏิรูปที่ดินแลว กําหนดขึ้นเพ่ือเปนเขตพัฒนาการ

ผลิตทางการเกษตรเปนหลัก สามารถแบงเปนเขตตางๆ ไดดังนี้ 

 เขตเกษตรพัฒนาในพื้นที่ชลประทาน 

   มีเนื้อที่ 13,679 ไรหรือรอยละ 68.83 ของพ้ืนที่ตําบล เปนเขตพ้ืนที่ทําการเกษตร

โดยอาศัยระบบชลประทาน ดินมีศักยภาพในการผลิตสูง  เนื่องจากเปนเขตเศรษฐกิจที่สําคัญใน

การผลิตขาว พืชอาหารและพืชอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก มีระบบชลประทาน สามารถที่จะทํา

การเกษตรนอกฤดูฝน ประกอบกับระบบขนสงผลผลิตและตลาดรับซ้ือผลผลิตคลอบคลุมทั่วทั้ง

พ้ืนที่ แบงเปนเขตยอยตามประเภทความเหมาะสมของการใชประโยชนที่ดิน ดังนี้ 

1.1 เขตพื้นที่ทํานาศักยภาพสูง (หนวยแผนที่ 211) 

   มีเนื้อที่ 12,731 ไรหรือรอยละ 64.06 ของพ้ืนที่ตําบล สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบและ

สวนใหญที่ดินมีความเหมาะสมสูง ในการทํานาปลูกขาวโดยอาศัยระบบชลประทาน 

   ขอเสนอแนะ    ควรพัฒนาทําการผลิตเพ่ือการคา โดยเพ่ิมศักยภาพการผลิตดวย

การใชพันธุขาวที่ดีจากแหลงผลิตที่เช่ือถือได ประกอบกับการใชปุยคอก ปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ

ควบคูกับการใชปุยเคมี ซ่ึงจะเห็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุย สามารถชวยลดตนทุนการผลิต

โดยรวมได ในพ้ืนที่สามารถใชน้ําชลประทาน นอกฤดูฝนควรมีการวางแผนการผลิต การบริหาร

จัดการน้ําของกลุมผูใชน้ําและเลือกชนิดพืชปลูก ตามปริมาณน้ําตนทุนในแตละป 
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  1.2  เขตพื้นที่ปลูกพืชไรศักยภาพสูง (หนวยแผนที่ 212) 

   มีเนื้อที่ 487 ไรหรือรอยละ 2.45 ของพ้ืนที่ตําบล สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงคอนขาง

ราบเรียบ มีความเหมาะสมของที่ดินในการปลูกพืชไรสูง แตมีขอไดเปรียบเร่ืองระบบชลประทาน

และเร่ืองของตลาด โดยเฉพาะพืชหลังพลังงาน เชน ออยและมันสําประหลัง ที่ไดรับการสนับสนุน

และดูแลเร่ืองราคาจากรัฐบาล  

   ขอเสนอแนะ  ในการผลิตควรมีการปรับปรุงดินดวยเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือลด

และทดแทนการใชปุยเคมี เชน การใชพืชปุยสด โดยการปลูกปอเทืองหรือถั่วพราและไถกลบเมื่อ

พืชออกดอกเปนปุยพืชสด และใชปุยหมัก ปุยคอก รวมถึงน้ําหมักชีวภาพ ในการปรับปรุงบํารุงดิน

และพืชที่ปลูก เปนตน ทั้งนี้ในการผลิตเพ่ืออุตสาหกรรม การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย ยังคงเปน

ทางเลือกที่เหมาะสม เพ่ือใหไดผลผลิตพืชสูงตามกําลังผลิตของดิน 

  1.3  เขตพื้นที่ปลูกไมยืนตนศักยภาพสูง (หนวยแผนที่ 213) 

มีเนื้อที่  58 ไรหรือรอยละ 0.29 ของพ้ืนที่ตําบล 

    ขอเสนอแนะ  เขตปลูกไมยืนตนนี้ สวนใหญเกษตรกรไมไดปลูกเพ่ือมุงเนน

ผลประโยชนมากนัก เนื่องจากอาจปลูกเพ่ือเปนแนวกันลม (Wind Break) หรือเปนไมใชสอยใน

ครัวเรือน สวนนอยที่ผลิตเพ่ือการคา ไดแก ยูคา ดังนั้นจึงควรมีเขตกรรม เพ่ือปองกันการเปนแหลง

สะสมของโรคแมลง และควรมีการจัดการดินและปุยใหเหมาะสมกับพืชแตละชนิด 

1.4  เขตพื้นที่ปลูกไมผล/พืชผักศักยภาพสูง  (หนวยแผนที่ 214) 

   มีเนื้อที่ 403 ไรหรือรอยละ 2.03 ของพ้ืนที่ตําบล พ้ืนที่คอนขางราบเรียบเปนพ้ืนที่

ที่ปรับรูปโดยการยกรองปลูกพืชเพ่ือแกปญหาน้ําทวมขัง มีความเหมาะสมของที่ดินและภูมิอากาศ

ในการปลูกไมผล ที่ใหผลผลิตสูง 

   ขอเสนอแนะ  เขตการผลิตนี้ควรอยูใกลตลาดกลางทางการเกษตรหรือใกล

โรงงานแปลงรูป และควรปลูกในรูปแบบของการผสมผสาน โดยปลูกพืชหลายชนิด เพ่ือลดความ

เส่ียงในเร่ืองของราคาและแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ผลผลิตจากการเกษตรจําพวกไมผลและ

พืชผัก สวนใหญจะเนาเสียงายเนื่องจากการขนสงและขาดความรูเร่ืองการจัดการผลิตหลังเก็บเกี่ยว 

ดังนั้นในการผลิตพืช เกษตรกรควรคํานึงเร่ืองการขนสงสินคา การบรรจุหีบหอของผลผลิต ในเร่ือง

ของการตลาด และความตองการของผูบริโภค นอกจากนั้นเกษตรการควรมีการจัดการความรูใน

ดานการจัดการหลักการเก็บเกี่ยว อาทิ การเคลือบผิวผลไมเพ่ือยืดอายุการสุกงอม , การฉายรังสี , การ

แปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลผลิตเปนตน การปลูกพืชผักควรคํานึงถึงความปลอดภัยของ

ผูบริโภค ลดการใชสารเคมี โดยการผลิตอาหารปลอดภัยตอสารพิษ  (Food Safety) และควรผลิตผัก
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อินทรียเพ่ือยกระดับชีวิตของผูบริโภค และเปนการเพ่ิมมูลคาของสินคา และสินคานั้นเปนที่

ตองการของตลาดผูบริโภคทั้งไทยและตางประเทศ 

 เขตพื้นที่เกษตรกาวหนา  

   มีเนื้อที่ 3,919 ไรหรือรอยละ 19.72 ของพ้ืนที่ตําบล เปนเขตพ้ืนที่ทําการเกษตร

โดยอาศัยน้ําฝน ที่ดินมีศักยภาพในการผลิตคอนขางสูง แตอาจมีขอจํากัดการใชประโยชน

บาง ซ่ึง สามารถแกไขไดงาย เชน ดินขาดความอุดมสมบูรณหรือปฏิกิริยาดินไมเหมาะสมเปนตน 

ลักษณะดินที่พบในที่ลุมสวนใหญเปนดินลึกถึงลึกมาก มีการระบบน้ําคอนขางเลว มีการใช

ประโยชนที่ดินในการทํานาปลูกขาว สวนบริเวณที่เปนที่ดินมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ ลักษณะดินที่พบ

สวนใหญเปนดินลึกถึงลึกมาก มีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี การใชประโยชนที่ดินสวนใหญใช

ทํานา สามารถแบงเปนเขตยอยตามประเภทและความเหมาะสมของการใชที่ดินดังนี้ 

  1.5    เขตพื้นที่ทํานาที่มีศักยภาพ  (หนวยแผนที่ 221)  

   มีเนื้อที่ 2 ,736 ไรหรือรอยละ 13.77 ของพ้ืนที่ตําบล สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบลุม และ

ดินมีความเหมาะสมสูง ในการทํานาปลูกขาวโดยอาศัยน้ําฝน 

  ขอเสนอแนะ   ควรพัฒนาทําการผลิตเพ่ือการคา โดยเพ่ิมศักยภาพการผลิตดวย

การใชพันธุขาวที่ดีจากแหลงผลิตที่เช่ือถือได ประกอบกับการใชปุยคอก ปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพ

ควบคูกับการใชปุยเคมี ซ่ึงจะเห็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุย สามารถชวยลดตนทุนการผลิต

โดยรวมได นอกจากนี้เกษตรกรควรมีแหลงน้ําเชน สระน้ําในไรนาเพ่ือเก็บกักน้ําสําหรับพืชที่ปลูก

เพ่ือลดความเสียหายจาการที่ฝนทิ้งชวงและควรมีการขุดทางระบายน้ํา ทําทางลอดตามถนนที่ตัด

ขวางทางน้ํา เพ่ือระบายน้ําในพ้ืนที่เพ่ือไมใหเกิดน้ําแชขังเปนเวลานาน 

 1.6 เขตพื้นที่ปลูกพืชไรที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 222) 

  มีเนื้อที่ 671 ไรหรือรอยละ 3.38 ของพ้ืนที่ตําบล  สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึง

ลูกคลื่นลอนลาด ลักษณะดินที่พบเปนดินที่มีการระบายน้ําดี ความเหมาะสม ปานกลาง  เปนเขต

เกษตรกรรมที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไรโดยอาศัยน้ําฝน พืชที่เหมาะสมคือ พืชพลังงาน เชน 

ออยโรงงาน, มันสําปะหลัง, ขาวโพดเลี้ยงสัตว, และถั่วเมล็ดแหงตางๆ 

  ขอเสนอแนะ   ในการผลิตควรมีการปรับปรุงดินดวยเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือลด

และทดแทนการใชปุยและสารเคมี เชน การใชปุยพืชสด โดยการปลูกปอเทือง ถั่วพราและไถกลบ 

เมื่อพืชออกดอกเปนปุยพืชสดและใชปุยหมัก ปุยคอก น้ําหมักชีวภาพ ในการปรับปรุงบํารุงดินและ

พืชที่ปลูก เชน การไถพรวน ขวางทางลาดชัน การใชแถบหญาแฝกเพ่ือเก็บตะกอนดินและน้ําใน

พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน เปนตน ทั้งนี้ในการผลิต เพ่ืออุตสาหกรรม การใชปุยเคมีควบคูกับปุยอินทรีย

ยังคงเปนทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือใหไดผลผลิตสูงสุดตามกําลังผลิตของที่ดิน 
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  1.7    เขตพื้นที่ปลูกไมยืนตนที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 223)  

    มีเนื้อที่ 53 ไรหรือรอยละ 0.27 ของพ้ืนที่ตําบล เปนพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูก

คลื่นลอนลาด ดินมีความเหมาะสมสูง สําหรับปลูกไมยืนตนโดยอาศัยน้ําฝน 

  ขอเสนอแนะ   เขตปลูกไมยืนตนนี้ สวนใหญเกษตรกรไมไดปลูกเพ่ือมุงเนน

ผลประโยชนมากนัก เนื่องจากอาจปลูกเพ่ือเปนแนวกันลม (Wind Break) หรือเปนไมใชสอยใน

ครัวเรือน สวนนอยที่ผลิตเพ่ือการคา ไดแก ยูคา ดังนั้นจึงควรมีเขตกรรม เพ่ือปองกันการเปนแหลง

สะสมของโรคแมลง และควรมีการจัดการดินและปุยใหเหมาะสมกับพืชแตละชนิด 

  1.8    เขตพื้นที่ปลูกไมผล/พืชผักที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 224) 

   มีเนื้อที่ 459 ไรหรือรอยละ 2.30 ของพ้ืนที่ตําบล  เปนพ้ืนที่คอนขางราบเรียบ มี

ความเหมาะสมของดินและภูมิอากาศในการปลูกไมผลและพืชผัก 

  ขอเสนอแนะ  ผลผลิตทางการเกษตรพวกไมผล และพืชผักเสียหายงายไมสามารถ

เก็บไวไดนาน จําเปนตองรีบจําหนาย ดังนั้นในการผลิตเกษตรกรจําเปนตองคํานึงถึงเร่ืองการตลาด

และความตองการของผูบริโภค เขตการผลิตนี้ควรอยูใกลกับชุมชนหรือที่โรงงานแปรรูป 

นอกจากนี้เกษตรกรควรผลิตพืชแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชหลายชนิด เพ่ือลดความเสียหายใน

เร่ืองของราคาและความแปรปรวนของภูมิอากาศ 

 2. เขตเพาะเล้ียงสัตว 

  2.1   เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสัตวปก (หนวยแผนที่ 240) 

   มีเนื้อที่ 345 ไรหรือรอยละ 1.74 ของพ้ืนที่ตําบล 

   ขอเสนอแนะ  ควรมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม อาทิ การนํามูลสัตวมาทํา

กาซชีวภาพ มีระบบถายเทอากาศที่ถูกสุขลักษณะไมสงกลิ่นรบกวนชุมชน ควรมีระบบบําบัดน้ํา

เสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา การเลี้ยงสัตวน้ํา ควรมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม อาทิ การ

บําบัดของเสียจากระบบการเลี้ยงสัตวน้ํา และมีสุขลักษณะที่ถูกตองในการจัดการฟารม 

 3 . เขตพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 

   มีเนื้อที่ 1,396 ไรหรือรอยละ 7.03  ของพ้ืนที่ตําบล  

2.1 เขตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง  (หนวยแผนที่ 300) 

   มีเนื้อที่ 1,287 ไรหรือรอยละ 6.48  ของพ้ืนที่ตําบล 
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   ขอเสนอแนะ  องคการบริหารสวนทองถิ่นควรที่จะศึกษาถึงปญหาและความ

ตองการของพ้ืนที่ โดยยึดหลักวิชาการผนวกกับศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชน ประกอบกับขอมูล

ของหนวยงานตางๆ เพ่ือกําหนดทิศทางพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนใหสอดคลองกับ

ทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชนอยางย่ังยืน 

2.2 เขตพื้นที่สถานที่ราชการ  (หนวยแผนที่ 301) 

   มีเนื้อที่ 109 ไรหรือรอยละ 0.55  ของพ้ืนที่ตําบล 

 4 . เขตพ้ืนท่ีแหลงนํ้า (หนวยแผนท่ี 400)  

   มีเนื้อที่ 436  ไรหรือรอยละ 2.19  ของพ้ืนที่ตําบล เปนพ้ืนที่แหลงน้ํา เชน หวย 

หนอง คลอง บึง ตามธรรมชาติ รวมถึงแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น เชน คลองชลประทาน อางเก็บน้ํา 

สระน้ําในไรนา เปนตน 

   ขอเสนอแนะ  ควรมีมาตรการในการดูแลแหลงน้ําในพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนแก

ชุมชน โดยมีการขุดลอกและซอมบํารุง เพ่ือที่ใหแหลงน้ําที่มีสามารถชวยเก็บกักน้ําไวเพ่ือ

การเกษตร การ ประมงและเพ่ือการพักผอนของคนในชุมชน ตลอดจนทางน้ําทําหนาที่ชวยระบาย

น้ําในชวงหนาฝนได 

 5 . เขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (หนวยแผนท่ี 500)  

 มีเนื้อที่ 97 ไรหรือรอยละ 0.49 ของพ้ืนที่ตําบล 
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ตารางที่ 6 -1 เขตการใชที่ดินตําบลหนองโดน อําเภอหนองโดน จังหวัดสระบุร ี

เขตการใชที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร รอยละ 

1. เขตพื้นที่การเกษตร 17,598 88.55 

   เขตเกษตรพัฒนาในพื้นที่ชลประทาน 13,679 68.83 

- เขตพ้ืนที่ทํานาศักยภาพสูง (หนวยแผนที่ 211) 12,731 64.06 

- เขตพ้ืนที่ปลูกพืชไรศักยภาพสูง (หนวยแผนที่ 212) 487 2.45 

- เขตพ้ืนที่ปลูกไมยืนตนศักยภาพสูง (หนวยแผนที่ 213) 58 0.29 

- เขตพ้ืนที่ปลูกไมผลศักยภาพสูง  (หนวยแผนที่ 214) 403 2.03 

    เขตพื้นที่เกษตรกาวหนา 3,919 19.72 

- เขตพ้ืนที่ทํานาที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 221) 2,736 13.77 

- เขตพ้ืนที่ปลูกพืชไรที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 222) 671 3.38 

- เขตพ้ืนที่ปลูกไมยืนตนที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 223) 53 0.27 

- เขตพ้ืนที่ปลูกไมผลที่มีศักยภาพ (หนวยแผนที่ 224) 459 2.30 

2. เขตเพาะเลี้ยงสัตว 345 1.74 

- เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและสัตวปก (หนวยแผนที่ 240) 345 1.74 

3. เขตพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 1,396 7.03 

- เขตพ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสราง  (หนวยแผนที่ 300) 1,287 6.48 

- เขตพ้ืนที่สถานที่ราชการ  (หนวยแผนที่ 301) 109 0.55 

4. เขตพื้นที่แหลงน้ํา (หนวยแผนที่ 400) 436 2.19 

5. เขตพื้นที่อุตสาหกรรม (หนวยแผนที่ 500) 97 0.49 

รวม    19,872  100.00 
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6.2 แผนการพัฒนาท่ีดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตดานการเกษตร 

 การที่จะใหเขตการใชที่ดินระดับตําบลที่กําหนดบรรลุเปาหมายจําเปนตองมีแนวทางการ

บริหารจัดการทรัพยากรดานตางๆ ทั้งดานการพัฒนาการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

อยางมีประสิทธิภาพ 

 สําหรับดานการพัฒนาดานการเกษตร มีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

พรอมทั้งมีการจัดการที่ดินและส่ิงแวดลอมใหสามารถใชที่ดินไดอยางย่ังยืนถาวร ทั้งนี้ในดานของ

งานพัฒนาที่ดินควรที่จะตองดําเนินการพัฒนาในเขตพ้ืนที่การเกษตรตามศักยภาพของเขตการใช

ที่ดินที่กําหนด โดยในเขตพ้ืนที่พัฒนาเกษตรกรรม หนวยงานของรัฐตองดูแลดานโครงสราง

พ้ืนฐานที่จําเปน เชน ระบบชลประทานและระบบระบายน้ํา ระบบการขนสงและลําเลียงผลผลิต

รวมถึงการจัดรูปที่ดินใหมีความสัมพันธกันอันจะสงผลตอผลผลิตที่ไดทั้งคุณภาพและปริมาณเพ่ิม

มากขึ้น  ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงการลดตนทุนการผลิตและส่ิงแวดลอม ดังนั้นการดําเนินการสงเสริม

การลดใชปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร โดยการใชเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนเปน

เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือเทคโนโลยีชาวบานได เขารวมในขั้นตอนผลิต อันจะสงผลถึงคุณภาพ

ของผลผลิตและคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวมได 

6.3 ขอเสนอแนะการนําแผนการใชท่ีดินไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาท่ีดิน 

 จากเขตการใชที่ดินที่กําหนดในการดําเนินการพัฒนาที่ดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตของตําบล 

หนวยปฏิบัติ การที่มีหนาที่รับผิดชอบสามารถนําไปตรวจสอบและขยายผลจัดทําแผนปฏิบัติการ

พัฒนาการเกษตรหรือแผนปฏิบัติการพัฒนาที่ดินในระดับตําบล โดยจะตองทําการสอบถามความ

คิดเห็นจัดทําประชาพิจารณ ทําความเขาใจกับชุมชนหรือเกษตรกรที่เกี่ยวของถึงปญหาและแนวทาง

ในการจัดการในการไปแกปญหารวมกันเพ่ือใหทราบถึงความเปนไปได ความพรอมของเกษตรกร

ในการแกไขปญหาตางๆ ในพ้ืนที่ดังกลาว ควรมีการเลือกพ้ืนที่นํารองในการพัฒนาที่ดิน เพ่ือแกปญหา

แตละปญหาแลวขยายผลความสําเร็จของงานในการพัฒนาที่ดินไปสูพ้ืนที่ใกลเคียงที่มีปญหาใน

ลักษณะเดียวกัน เพ่ือใหการพัฒนาที่ดินเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรครอบคลุมพ้ืนที่พืชเศรษฐกิจทั้ง

ตําบลไดรวดเร็วย่ิงขึ้น 
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