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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 พื้นท่ีตําบลชะอม   อําเภอแกงคอย   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 พรอมขอเสนอแนะดานการจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

 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 าบลชะอม  ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องอ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี (รูปที่ 2-1) 

 อาณาเขต  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต าบลเขาเพิ่ม อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต าบลคลองเรือ อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

 ต าบลชะอม  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   86,715  ไร่ หรือประมาณ  138.74  ตารางกิโลเมตร  
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้านดังนี้  

 หมู่ที่ 1 บ้านตาดน้อย หมู่ที่ 7 บ้านโคกกระชาย 

 หมู่ที่ 2 บ้านชะอม หมู่ที่ 8 บ้านหินต้ัง 

 หมู่ที่ 3 บ้านกระเหลี่ยงคอม้า หมู่ที่ 9 บ้านบึงทองหลาง 

 หมู่ที่ 4 บ้านมาบโสม หมู่ที่ 10 บ้านบ ารุงธรรม 

 หมู่ที่ 5 บ้านบึงไม้ หมู่ที่ 11 บ้านเจ็ดคต   

 หมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน  

2.2 สภาพภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มแม่ บางปะกง เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า พื้นที่มีความ
ลาดเทปานกลางจากทิศไปทางทิศใต้ บริเวณโดยรอบของต าบลเป็นพื้นที่ภูเขา (เขา ไม้นวลสูง  222 
เมตร, เขาสะท้อนสูงสูง 182 เมตรและเขาส่องกล้องสูง 201 เมตร ) ความสูงของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 24-78 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 
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2.3 สภาพภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จัดอยู่ในภูมิอากาศแบบ
ร้อนชื้นสลับแล้ง ( tropical wet and dry climate) ตามการจ าแนกภูมิอากาศตามแบบของ KOPPEN 
(KOPPEN’s classification) ในเขตนี้จะมีฤดูฝนและฤดูแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน สามารถแบ่งได้ 
3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเร่ิม ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝน เร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน โดยฤดูนี้จะเร่ิมมีมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมชื้นพัดปกคลุม ท าให้ฝนตกแพร่กระจายตามร่องมรสุมประกอบกับร่องความกด
อากาศต่ า( depression) พาดผ่านทางทิศตะวันออกท าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกโดยเฉพาะใน
เดือนกันยายนอากาศจะชุ่มชื้น ส่วนฤดูหนาว เร่ิมประมาณเดือนเดือนตุลาคมถึง มกราคม โดยได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน 

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

 หมายเหตุ : เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 

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

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

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

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

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

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

 

เดือน 
ปริมาณ ปริมาณน้้าฝนที่เป็น อุณหภูม ิ อุณหภูม ิ ความยาวนาน ความชื้น ความเร็วลม การคาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เฉล่ีย - - 36.04 21.44 7.31 71.04 53.96 - 
 

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

 

 
รูปท่ี 2 สมดุลของน้ าในดินเพื่อการเกษตร จังหวัดสระบุรี (สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี) 
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2.4 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร 

 สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกรต าบล ชะอม อ าเภอ แก่งคอย  ได้จากการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน(กรมการ
ปกครอง ,255 4) รายงานข้อมูลความจะเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2555  (กรมการพัฒนาชุมชน)  
แผนพัฒนาการเกษตรต าบล (ส านักงานเกษตรอ าเภอ ) และแผนพัฒนาสามปี  (เทศบาลต าบลทับ
กวาง) เป็นต้น ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

2.4.1 สภาพทางสังคม 

  ต าบล ชะอม  มีพื้นที่ในเขต การปกครองของเทศบาลต าบลชะอมเต็มทั้ง หมู่บ้าน           
11 หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 7,302 คน เป็นชาย 3,674 คนและเป็นหญิง 3,628 คน จ านวนบ้าน 
2,524 หลังคาเรือน จ านวนประชากรเฉลี่ย 3 คนต่อหลังคาเรือน (รายงานสถิติจ านวนประชากรและ
บ้าน กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554) ความหนาแน่น 52.63 คนต่อตารางกิโลเมตร  

  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีประเพณีการท าบุญตามพระพุทธศาสนาใน
เดือนต่างๆ  ที่สืบสานต่อเน่ืองกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันให้ความ
เคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน 

2.4.2 การรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

 ต าบลชะอม  มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร  โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
หน่วยงานรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล ๆ ได้แก่  กลุ่มท าพรมเช็ดเท้า  กลุ่มอาชีพปลูกดอกดาหลา  กลุ่มสหกรณ์สวนป่า
ภาคเอกชน (กลุ่มปลูกไม้ล้อม) 

2.5 สภาพเศรษฐกิจ 

 สภาพเศรษฐกิจของต าบล ชะอม  ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่
เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.4 ได้ผลการศึกษาดังนี้  

 2.5.1 การประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีพื้นที่ท า
การเกษตรเฉลี่ย 20.00 ไร่ต่อครัวเรือนและมีแรงงาน ภาคเกษตรเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน อาชีพ
รองลงมาเป็นการค้าขาย รับจ้าง รับราชการและอื่นๆ การถือครองที่ดิน  โดยมีเอกสิทธิ์ที่ดินเป็น  
โฉนด  
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 2.5.2 การผลิตทางการเกษตร 

 พืช เกษตรกรนิยมปลูก ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง ข้าวโพด 
 - ผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2555/56 เฉลี่ย    7 00   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2555/56 เฉลี่ย    98 0   กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตมันส าปะหลัง ปีการผลิต 2555/56 เฉลี่ย 3,000    กิโลกรัมต่อไร่ 
 - ผลผลิตข้าวโพด ปีการผลิต 2555/56 เฉลี่ย    900    กิโลกรัมต่อไร่ 

  ปศุสัตว์  จากข้อมูลของปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี (ปี2555 ) มีเกษตรกรจ านวน 318 
ครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัวและบางส่วนบริโภค
ภายในครัวเรือน  เช่น โคเน้ือ จ านวน 1 11 ตัว กระบือ จ านวน 1 ,492 ตัว สุกร จ านวน 586 ตัว ไก่ 
จ านวน 836,766 ตัว  เป็ด จ านวน 20,675 ตัว แพะ จ านวน 221 ตัว แกะ จ านวน 10 ตัว โดยเลี้ยง
เพื่อปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ 

 ประมง  จากข้อมูลของประมงจังหวัดสระบุรี (ปี 2555) มีเกษตรกรมีการท าประมง
ไว้เพื่อจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้ของครอบครัวและบางส่วนบริโภคภายในครัวเรือน ประมาณ       
159 ครัวเรือน พื้นที่ 85 ไร่ ปลาที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นปลานิล ปลาตะเพียนและปลาเบญจพรรณ ฯลฯ     

2.5.3 ต้นทุนการผลิต 

 ข้าวนาปี ต้นทุนการผลิต 1,880 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 15.00 บาทต่อกิโลกรัม 

 ข้าวนาปรัง ต้นทุนการผลิต 3,000 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 15.00 บาทต่อกิโลกรัม 

 มันส้าปะหลัง ต้นทุนการผลิต 4,000 บาทต่อไร่   ราคาผลผลิต 2.60 บาทต่อกิโลกรัม 

  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นทุนการผลิต 3,000 บาทต่อไร่ ราคาผลผลิต5.00 บาทต่อกิโลกรัม 

 2.5.4 การอุตสาหกรรม 

  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สระบุรี รายงานว่า พ .ศ. 2556 มีโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท 2 และ 3 ตั้งอยู่ในต าบลทั้งสิ้น 13 โรง จ าแนกได้ดังนี ้โรงงานโม่ บด ย่อย หิน 1 แห่ง โรงงาน
ขุดดินเพื่อจ าหน่าย 7 แห่ง โรงงานขุดดินลูกรังเพื่อจ าหน่าย 3 แห่ง โรงงานฉีดพลาสติก 1 แห่ง 
โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ 1 แห่ง 

2.5.5 รายได้และแหล่งสินเชื่อ 

 รายได้ จากข้อมูล ความจ าเป็นพื้นฐาน ปี 2555 (จปฐ .) โดยเฉลี่ยร้อยละ 99.81  ของ
ครัวเรือนทั้งหมด มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 55,586 บาทต่อคนต่อปี  
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 แหล่งสินเชื่อ เกษตรกรใช้บริการสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารพาณิชย์และเอกชน เป็นต้น 

2.5.6 โครงสร้างพื้นฐาน 

1) สาธารณูปโภค ได้แก่  

(1) ไฟฟ้า มีไฟฟ้าทุกครัวเรือน  

(2) ประปา มีประปาทุกครัวเรือน   

(3) การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะ  

  2) สถานบริการสาธารณะและสถานที่ราชการ ได้แก่ โรงเรียน สังกัด สพฐ. 6 แห่ง      
วัด 11 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 1 แห่ง สถานีอนามัยประจ าต าบล 1 แห่ง  และ
เทศบาลต าบลทับกวาง 1 แห่ง เป็นต้น 



 

สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต 1  กรมพฒันาท่ีดิน 

 

บทที ่3 

สถานภาพทรัพยากร 

3.1 ทรัพยากรทีด่นิและการใช้ทีด่นิ 

3.1.1 สถานภาพของทรัพยากรทีด่ินในปัจจุบัน 
  จากการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรท่ีดินในปัจจุบนัท่ีใช้ในการเกษตรของ

ตาํบลชะอม  อาํเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี อาศยัจากการรายงานสํารวจดินเพื่อการเกษตรแบบ

ค่อนขา้งละเอียด มาตราส่วน 1:25,000 ของจงัหวดัสระบุรี โดยสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

จดัทาํลกัษณะและสมบติัทางกายภาพและเคมีท่ีสาํคญั เช่น เน้ือดิน การระบายนํ้ าของดิน ปฏิกิริยาดิน 

เป็นตน้ เพื่อแสดงให้เห็นคุณภาพท่ีดินและนาํไปใชใ้นการจดัความเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับพืช

เศรษฐกิจต่อไป ดงัแสดงในรูปท่ี 3.1 และตารางท่ี 3.1 ซ่ึงสามารถบรรยายพอสงัเขปไดด้งัน้ี 

1)  กลุ่มดินเหนียวลกึถึงลกึมาก  (กลุ่มชุดดินท่ี 29B และ 29C) 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี หรือถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกั
ของหินเน้ือละเอียด หรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้า ในบริเวณพื้นท่ีดอน ท่ีเป็นลูกคล่ืน
จนถึงเนินเขา เป็นกลุ่มดินลึกมากท่ีมีการระบายนํ้ าดี  เน้ือดินเป็นดินเหนียว สีดินเป็นสีนํ้ าตาล  
สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 
4.5-5.5 ดินในกลุ่มน้ีจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ่า ปัจจุบนัพื้นท่ีบริเวณน้ีส่วน
ใหญ่ใชป้ลูกส้มโอ ประกอบดว้ย กลุ่มชุดดินท่ี 29B มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ีประมาณ 
418 ไร่ หรือร้อยละ 0.48 ของพื้นท่ีตาํบล กลุ่มชุดดินท่ี 29C  มีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ี
ประมาณ  215 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของพื้นท่ีตาํบล  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ขาดแคลนนํ้ า และเส่ียงต่อการเกิดการ
ชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินในพื้นท่ีลาดชนั บางพื้นท่ีเป็นกรดจดัมาก 

แนวทางการจัดการ 

 ปลูกพชืไร่หรือพชืผกั เลือกพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบ ปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 1-
2 ตนั/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมลด็ถัว่พร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมลด็ถัว่พุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ 
หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว ้1-2 สัปดาห์) ร่วมกบัการใชปุ๋้ยเคมี
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หรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า มีระบบอนุรักษดิ์นและนํ้า เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดบั มีวสัดุคลุมดิน 
ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลบัเป็นแถบ พฒันาแหล่งนํ้ าและจดัระบบการให้นํ้ าในแปลงปลูก 
พื้นท่ีท่ีเป็นกรดจดัมาก ควรใชว้สัดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ 

 ปลูกไม้ผล ขดุหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 
15-25 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า เช่น ทาํคนัดิน ทาํขั้นบนัได ปลูกพืชคลุมดิน มีวสัดุ
คลุมดิน ปลูกพืชแซม ทาํแนวร้ัวหรือฐานหญา้แฝกเฉพาะตน้ ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิต
และหลงัเก็บผลผลิต ใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยคอกร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ าตามชนิดพืชท่ีปลูก 
พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก พื้นท่ีท่ีเป็นกรดจดัมาก ควรใชว้สัดุปูน 0.5-1.0 
กิโลกรัม/หลุม 

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

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจาก ตะกอนแม่นํ้ าหรือตะกอนนํ้ าพารูปพดั พบบนสันดินริมนํ้ าเก่า เนิน
ตะกอนรูปพดั หรือท่ีราบตะกอนนํ้ าพา มีสภาพพื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาด การ
ระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง เป็นดินทรายแป้งลึกมาก มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดิน
ร่วน สีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนแดง มีเน้ือดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งสีนํ้ าตาล สีเหลือง
หรือสีนํ้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 
5.5-6.5 ส่วนชั้นดินล่าง ถา้มีกอ้นปูนปะปนจะมีปฏิกิริยาเป็นกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 7.0-8.5 อาจพบจุดประสีหรือแร่ไมกาหรือกอ้นปูนปะปนอยูใ่นดินชั้นล่าง ดินใน
กลุ่มน้ีจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปัจจุบนัพื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่ใช้ทาํนา  
ประกอบดว้ย กลุ่มชุดดินท่ี 33 มีความลาดชนั 0-2 เปอร์เซ็นต ์ มีเน้ือท่ีประมาณ 6,942 ไร่ หรือร้อยละ 
8.01 ของพ้ืนท่ีตาํบลกลุ่มชุดดินท่ี 33B  มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ีประมาณ 4,422 ไร่ 
หรือร้อยละ 5.10 ของพื้นท่ีตาํบล กลุ่มชุดดินท่ี 33B-b มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์ดินมีการทาํคนันา 
มีเน้ือท่ีประมาณ 976 ไร่ หรือร้อยละ 1.13 ของพื้นท่ีตาํบล กลุ่มชุดดินท่ี 33b  มีความลาดชนั 0-2 
เปอร์เซ็นต ์ดินมีการทาํคนันา มีเน้ือท่ีประมาณ 736 ไร่ หรือร้อยละ 0.85 ของพื้นท่ีตาํบล 

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขาดแคลนนํ้ าในระยะท่ีฝนท้ิงช่วงนาน บางพื้นท่ีอาจพบชั้น
ดานแขง็ท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม 
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แนวทางการจัดการ 

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

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

3)  กลุ่มดินตืน้ถึงช้ันหินพืน้ (กลุ่มชุดดินท่ี 47B และ47B-b) 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี หรือถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกั
ของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีมาจากหินเน้ือละเอียด บริเวณพ้ืนท่ีดอน ท่ีมีลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอนลาด
จนถึงเนินเขา เป็นดินต้ืน มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนท่ีมีเศษหินปะปน
มาก มกัพบชั้นหินพื้นต้ืนกวา่ 50 ซม. จากผวิดินบน สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-7.0 ดินในกลุ่มน้ีจะมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ่า ปัจจุบนัพื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่เป็นไมด้อก ประกอบดว้ยกลุ่มชุด
ดินท่ี 47B มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ีประมาณ 1,516ไร่ หรือร้อยละ 1.75 ของพ้ืนท่ี
ตาํบล กลุ่มชุดดินท่ี 47B-b มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นตแ์ละดินมีการทาํคนันา มีเน้ือท่ีประมาณ 
217 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของพื้นท่ีตาํบล  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ทีด่ิน ดินต้ืนถึงชั้นหินพื้น บางพื้นท่ีมีเศษหินหรือหินพื้นโผล่บริเวณ
หนา้ดิน ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ขาดแคลนนํ้าและเส่ียงต่อการชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินในพื้นท่ีลาดชนั 

แนวทางการจัดการ 

พื้นท่ีท่ีเป็นดินต้ืนมาก มีเศษหินหรือหินพื้นโผล่มาก ไม่เหมาะสมสาํหรับการทาํการเกษตร 
ควรปล่อยไวใ้หเ้ป็นป่า หรือปลูกไมใ้ชส้อยโตเร็ว 
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลชะอม  อาํเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

 

 ปลูกพชืไร่หรือพชืผกั เลือกพื้นท่ีท่ีมีหนา้ดินหนา จดัระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ปรับปรุง
ดินดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 3 - 4 ตนั/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมลด็ถัว่พร้า 10-12 กิโลกรัม/
ไร่ เมลด็ถัว่พุม่ 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว ้1-2 
สปัดาห์) ร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดบั มีวสัดุคลุมดิน หรือ
ปลูกพืชสลบัเป็นแถบ พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 

 ปลูกไม้ผล ขดุหลุมปลูกถึงชั้นหินพื้นหรือขดุหลุมขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูก
ดว้ยหนา้ดินท่ีไม่มีเศษหินหรือกอ้นหินร่วมกบัปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ควรมีไม้
ค ํ้ายนัและเอาหนา้ดินบริเวณใกลเ้คียงมาผสมกบัปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอกพนูโคนอยูเ่ป็นประจาํ มีระบบ
อนุรักษดิ์นและนํ้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวสัดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ทาํแนวร้ัวหรือทาํฐานหญา้แฝก
เฉพาะตน้ ใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยคอกร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ตามชนิดพืชท่ีปลูก พฒันาแหล่ง
นํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 

3)  กลุ่มดนิตืน้ถึงก้อนหิน (กลุ่มชุดดินท่ี 48B, 48C และ 48D) 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี หรือถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกั
ของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีมาจากหินเน้ือค่อนขา้งหยาบ บนบริเวณพื้นท่ีดอน ลกัษณะเป็นลูกคล่ืนลอน
ลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินต้ืน มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดิน
ล่างเป็นดินปนเศษหินหรือปนกรวด กอ้นกรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลมมน หรือเศษหินต่าง ๆ  ถา้เป็น
ดินปนเศษหินมกัพบชั้นเศษหินหนาแน่น ภายในความลึก 50 ซม. จากผวิดินบน สีดินเป็นสีนํ้ าตาล 
สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 5.0-6.0 ดินในกลุ่มน้ีจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ่า ปัจจุบนัพื้นท่ีบริเวณ
น้ีส่วนใหญ่เป็นป่าผลดัใบสมบูรณ์ ประกอบดว้ย กลุ่มชุดดินท่ี 48B  มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์
มีเน้ือท่ีประมาณ 244ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของพ้ืนท่ีตาํบล  กลุ่มชุดดินท่ี 48C  มีความลาดชนั 5-12  
เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ีประมาณ 5,030ไร่ หรือร้อยละ 5.80 ของพ้ืนท่ีตาํบล  กลุ่มชุดดินท่ี 48D มีความ
ลาดชนั 12-20 เปอร์เซ็นต ์ มีเน้ือท่ีประมาณ 1,228 ไร่ หรือร้อยละ 1.42  ของพื้นท่ีตาํบล  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ทีด่ิน ดินต้ืนถึงชั้นกอ้นกรวดหรือลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า      
ขาดแคลนนํ้า และเกิดการชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนั 
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 พื้นท่ีดินต้ืนมากหรือมีกอ้นกรวดหรือลูกรังบริเวณหนา้ดินมาก ไม่ควรนาํมาใชป้ระโยชน์ 
ปล่อยไวใ้หเ้ป็นป่า พื้นท่ีเล้ียงสตัวห์รือปลูกไมใ้ชส้อยโตเร็ว 

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

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

4)  กลุ่มดินลกึปานกลางถึงช้ันหินพืน้เศษหิน (กลุ่มชุดดินท่ี 55C) 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี หรือถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกั
ของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีมาจากหินตะกอนเน้ือละเอียดท่ีมีปูนปน ในบริเวณพื้นท่ีดอน ท่ีค่อนขา้ง
ราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นกลุ่มดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็น
ดินเหนียว ในดินชั้นล่างท่ีระดบัความลึกประมาณ 50 – 100 ซม.พบชั้นหินผ ุซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหิน
ตะกอนเน้ือละเอียด บางแห่งมีกอ้นปูนปะปนอยูด่ว้ย สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสี ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-8.0 ดินในกลุ่มน้ีจะ
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปัจจุบันพื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่เป็นไม้ดอก 
ประกอบดว้ย กลุ่มชุดดินท่ี 55C มีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ีประมาณ 405 ไร่ หรือร้อยละ 
0.47 ของพื้นท่ีตาํบล  

ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหินกอ้นกรวดหรือลูกรัง 
ขาดแคลนนํ้า และเกิดการชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินในพื้นท่ีลาดชนั 
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แนวทางการจัดการ 

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

 ปลูกไม้ผล ขดุหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกดว้ยปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอก 
20-35 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวสัดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม 
สร้างคนัดิน ขั้นบนัได ทาํแนวร้ัวหรือทาํฐานหญา้แฝกเฉพาะตน้ ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บ
ผลผลิตและภายหลงัเก็บผลผลิต ใชปุ๋้ยหมกัหรือปุ๋ยคอกร่วมกบัปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ตามชนิด
พืชท่ีปลูก พฒันาแหล่งนํ้าและจดัระบบการใหน้ํ้ าในแปลงปลูก 

5)  กลุ่มดินลกึปานกลางถึงช้ันหินพืน้ (กลุ่มชุดดินท่ี 56B, 56B-b, 56C และ 56C-b ) 

 เป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี หรือถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกั
ของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีมาจากหินตะกอนเน้ือหยาบ บนบริเวณพื้นท่ีดอน มีลกัษณะเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดจนถึงลูกคล่ืนลอนชนั เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินช่วง 50 ซม. ตอนบน
เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน มกัพบชั้นพบหินพื้นลึกกว่า 100
ซม. สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0  ดินในกลุ่มน้ีจะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ่า  
ปัจจุบนัพื้นท่ีบริเวณน้ีส่วนใหญ่เป็นป่าผลดัใบสมบูรณ์  ประกอบดว้ย กลุ่มชุดดินท่ี 56B  มีความ
ลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ีประมาณ  2,361ไร่ หรือร้อยละ 2.723 ของพ้ืนท่ีตาํบล กลุ่มชุดดินท่ี 
56B-b มีความลาดชนั 2-5 เปอร์เซ็นตแ์ละดินมีการทาํคนันา  มีเน้ือท่ีประมาณ  155ไร่ หรือร้อยละ 
0.18 ของพ้ืนท่ีตาํบล  กลุ่มชุดดินท่ี 56C มีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นต ์มีเน้ือท่ีประมาณ  1,198ไร่ 
หรือร้อยละ 1.38 ของพ้ืนท่ีตาํบล  กลุ่มชุดดินท่ี 56C-bมีความลาดชนั 5-12 เปอร์เซ็นตแ์ละดินมีการ
ทาํคนันา มีเน้ือท่ีประมาณ  17 ไร่ หรือร้อยละ 0.023 ของพื้นท่ีตาํบล  
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ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหิน กอ้นกรวด หรือ ขาด
แคลนนํ้ า ลูกรัง ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า และเกิดการชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินในพื้นท่ีลาดชนั 
บางพื้นท่ีเป็นดินกรดจดัมาก 

แนวทางการจัดการ 

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

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

6)  กลุ่มพืน้ทีล่าดชันเชิงซ้อน (กลุ่มชุดดินท่ี 62) 

 กลุ่มดินน้ีประกอบดว้ยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขา ซ่ึงมีความลาดชนัมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต ์ดินท่ี
พบบริเวณดงักล่าวมีทั้งดินลึกและดินต้ืน ลกัษณะของเน้ือดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
แตกต่างกนัไปแลว้แต่ชนิดของหินตน้กาํเนิดในบริเวณนั้น มกัมีเศษหิน กอ้นหินหรือพื้นโผล่กระจดั
กระจายทัว่ไป ปัจจุบนัส่วนใหญ่ยงัปกคลุมดว้ยป่าไมป้ระเภทต่างๆ มีเน้ือท่ีประมาณ 57,516ไร่ หรือ
ร้อยละ 66.31 ของพื้นท่ีตาํบล 

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

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

หน่วยทีด่นิ 
เนือ้ดนิ 

การระบายนํา้ 

ระดบั
ความ
อุดม

สมบูรณ์ 

ความ
ลาดชัน 

(%) 

ระดบั CEC 
(%) 

ระดบั BS  
(%) 

pH 
%โดยปริมาตรของ
ชิ้นส่วนหยาบ (%) 

ความ
ลกึ

(ซม.) 

เนือ้ที ่

บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง 
ไร่ ร้อยละ 

29B ดินเหนียว ดินเหนียว ดี ตํ่า  2-5 ตํ่า ตํ่า 4.5-5.0 5.0-5.5 - - >150 418 0.48 

29C ดินเหนียว ดินเหนียว ดี ตํ่า  5-12 ตํ่า ตํ่า 4.5-5.0 5.0-5.5 - - >150 215 0.25 

33 ดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดีปานกลาง-ดี ปานกลาง 0-2 ตํ่า ปานกลาง 5.0-5.5 5.5-6.5 - - >150 6,942 8.01 

33B ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดีปานกลาง-ดี ปานกลาง 2-5 ตํ่า ปานกลาง 5.0-5.5 5.5-6.5 - - >150 4,422 5.10 

33B-b ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดีปานกลาง-ดี ปานกลาง 2-5 ตํ่า ปานกลาง 5.0-5.5 5.5-6.5 - - >150 976 1.13 

33b ดินร่วนปนดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดีปานกลาง-ดี ปานกลาง 0-2 ตํ่า ปานกลาง 5.0-5.5 5.5-6.5 - - >150 736 0.85 

47B ดินร่วนปนดินเหนียวปน
กรวด 

ดินเหนียวปนกรวด ดี ตํ่า 2-5 ปานกลาง ปานกลาง 5.5-6.5 6.5-7.0 15-35 35-60 0-50 
1,516 1.75 

47B-b ดินร่วนปนดินเหนียวปน
กรวด 

ดินเหนียวปนกรวด ดี ตํ่า 2-5 ปานกลาง ปานกลาง 5.5-6.5 6.5-7.0 15-35 35-60 0-50 
217 0.25 

48B ดินร่วนปนทรายปนกรวด ดินร่วนเหนียวปนทรายปน
กรวด 

ดี ตํ่า 2-5 ตํ่า ตํ่า 5.0-5.5 5.5-6.0 15-35 35-60 0-50 
244 0.28 

48C ดินร่วนปนทรายปนกรวด ดินร่วนเหนียวปนทรายปน
กรวด 

ดี ตํ่า 5-12 ตํ่า ตํ่า 5.0-5.5 5.5-6.0 15-35 35-60 0-50 
5,030 5.80 
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ตารางที ่3-1  (ต่อ) 

หน่วยทีด่นิ 
เนือ้ดนิ การระบาย

นํา้ 

ระดบั
ความอุดม
สมบูรณ์ 

ความลาด
ชัน (%) 

ระดบั CEC 
(%) 

ระดบั BS  
(%) 

pH 
%โดยปริมาตรของ
ชิ้นส่วนหยาบ (%) 

ความ
ลกึ

(ซม.) 

เนือ้ที ่

บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง ไร่ ร้อยละ 
48D ดินร่วนปนทรายปนกรวด ดินร่วนปนดินเหนียว

ปนกรวด 
ดี ตํ่า 12-20 ตํ่า ตํ่า 5.0-5.5 5.5-6.0 15-35 35-60 0-50/0-

15 
1,228 1.42 

55C ดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียว ดี ปานกลาง 5-12 สูง ปานกลาง 6.0-6.5 6.5-7.0 - - 50-100 405 0.47 

56B ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย ดี ตํ่า 2-5 ตํ่า ตํ่า 5.0-5.5 5.5-6.0 - - 50-100 2,361 2.72 

56B-b ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย ดี ตํ่า 2-5 ตํ่า ตํ่า 5.0-5.5 5.5-6.0 - - 50-100 155 0.18 

56C ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย ดี ตํ่า 5-12 ตํ่า ตํ่า 5.0-5.5 5.5-6.0 - - 50-100 1,198 1.38 

56C-b ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย ดี ตํ่า 5-12 ตํ่า ตํ่า 5.0-5.5 5.5-6.0 - - 50-100 17 0.02 

62 - - - - - - - - - -   - 57,516 66.31 

ML - - - - - - - - - - - - 400 0.46 

U ที่อยูอ่าศยั 2,274 2.62 

W พื้นที่นํ้า 430 0.50 

รวม 86,715 100.00 

ทีม่า : สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท้ี่ดิน 
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3.2  ทรัพยากรนํา้  
 3.2.1 แหล่งนํา้ธรรมชาติ 

แหล่งนํ้าธรรมชาติท่ีสาํคญัไดแ้ก่ หว้ยฝอย และคลองบา้นนา 
 3.2.2 แหล่งนํา้ทีส่ร้างขึน้ 
  พื้นท่ีของตาํบลชะอม ไม่ไดต้ั้งอยู่ในเขตท่ีมีระบบชลประทาน แต่มีระบบประปา

หมู่บา้นท่ีใชป้ระโยชน์ในการอุปโภคบริโภค และมีแหล่งนํ้ าท่ีเกษตรกรขุดข้ึนเพื่อไวใ้ชใ้นการทาํ

การเกษตร 

3.3   ทรัพยากรป่าไม้ 
 จากขอ้มูลแผนท่ีเขตป่าไมถ้าวรของกรมพฒันาท่ีดิน  แผนท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติของกรม

ป่าไมแ้ละแผนท่ีเขตอุทยานแห่งชาติของกรมอุทยาน สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช และขอ้มูลแผนท่ีชั้น

คุณภาพลุ่มนํ้ า เพื่อแสดงพื้นท่ีป่าตามกฎหมาย พบว่าตาํบลชะอม มีพื้นท่ีบางส่วนอยูใ่นเขตอุทยาน

แห่งชาตินํ้ าตกสามหลัน่ มีเน้ือประมาณ 48,311 ไร่ หรือร้อยละ 55.71 ของพื้นท่ีตาํบล โดยในเขต

อุทยานแห่งชาตินํ้ าตกสามหลัน่นั้นมีแนวเขตบางส่วนซอ้นทบักบัแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงเป็น

ป่าเพื่อการอนุรักษ ์(โซน C) โดยมีเน้ือท่ีประมาณ 3,633 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.19 ของพ้ืนท่ีตาํบล  

พื้นท่ีบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงเป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์ (โซน C) มีเน้ือท่ีประมาณ 

11,964 ไร่ หรือร้อยละ 13.79 ของพื้นท่ีตาํบล พื้นท่ีบางส่วนอยู่ในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ าชั้นท่ี 1 

และ 2 มีเน้ือท่ีประมาณ 2,554 ไร่ หรือร้อยละ 2.94 ของพ้ืนท่ีตาํบล  และมีพื้นท่ีบางส่วนอยูใ่นเขต

ป่าไมถ้าวร ป่าทบักวาง-มวกเหล็ก มีเน้ือท่ีประมาณ 721 ไร่ หรือร้อยละ 0.84 ของพื้นท่ีตาํบล       

โดยในเขตป่าไมถ้าวร ป่าทบักวาง-มวกเหล็กนั้นมีแนวเขตบางส่วนซ้อนทบักบัแนวเขตป่าสงวน

แห่งชาติซ่ึงเป็นป่าเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) โดยมีเน้ือท่ีประมาณ 338 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของพื้นท่ีตาํบล 

จากขอ้มูลแผนท่ีการใช้ท่ีดินของกรมพฒันาท่ีดิน ปี 2554 พบว่าปัจจุบัน ในพื้นท่ีเขต

อุทยานแห่งชาตินํ้ าตกสามหลัน่และในเขตอุทยานแห่งชาตินํ้ าตกสามหลัน่ท่ีมีแนวเขตบางส่วน

ซอ้นทบักบัแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงเป็นป่าเพื่อการอนุรักษ ์(โซน C) นั้น มีสภาพเป็นป่าผลดัใบ

สมบูรณ์  มีเน้ือท่ีประมาณ 40,568 ไร่ หรือร้อยละ 46.78 ของพื้นท่ีตาํบล ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ู   

มีเน้ือท่ีประมาณ 116 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของพ้ืนท่ีตาํบล และมีสภาพเป็นไมล้ะเมาะ มีเน้ือท่ี

ประมาณ 578 ไร่ หรือร้อยละ 0.67 ของพื้นท่ีตาํบล ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงเป็นป่าเพื่อการ



3-13 

 

สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต1  กรมพฒันาท่ีดิน 

อนุรักษ ์(โซน C) มีสภาพเป็นป่าผลดัใบสมบูรณ์  มีเน้ือท่ีประมาณ 10,330 ไร่ หรือร้อยละ 11.91 

ของพ้ืนท่ีตาํบล และมีสภาพเป็นไมล้ะเมาะ มีเน้ือท่ีประมาณ 160 ไร่ หรือร้อยละ 0.18 ของพ้ืนท่ี

ตาํบล ในเขตพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ าชั้นท่ี 1 และ 2 มีสภาพเป็นป่าผลดัใบสมบูรณ์ มีเน้ือท่ีประมาณ 

1,880 ไร่ หรือร้อยละ 2.17 ของพื้นท่ีตาํบล ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟู มีเน้ือท่ีประมาณ 221 ไร่ หรือ

ร้อยละ 0.25 ของพ้ืนท่ีตาํบล และมีสภาพเป็นไมล้ะเมาะ มีเน้ือท่ีประมาณ 53 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 

ของพื้นท่ีตาํบล  และในเขตป่าไมถ้าวร ป่าทบักวาง-มวกเหลก็  มีสภาพเป็นป่าผลดัใบสมบูรณ์ มีเน้ือ

ท่ีประมาณ   461 ไร่ หรือร้อยละ 0.53 ของพื้นท่ีตาํบล และป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟู มีเน้ือท่ี

ประมาณ 161 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 ของพื้นท่ีตาํบล  

นอกจากน้ียงัมีพื้นท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าไม ้ซ่ึงอยูน่อกเขตป่าไมต้ามกฎหมาย ดงัน้ี มีสภาพเป็น

ป่าผลดัใบสมบูรณ์ มีเน้ือท่ีประมาณ 3,978 ไร่ หรือร้อยละ 4.59 ของพ้ืนท่ีตาํบล ป่าผลดัใบรอสภาพ

ฟ้ืนฟ ูมีเน้ือท่ีประมาณ 696 ไร่ หรือร้อยละ 0.81 ของพ้ืนท่ีตาํบล และมีสภาพเป็นไมล้ะเมาะ มีเน้ือท่ี

ประมาณ 2,502 ไร่ หรือร้อยละ 2.89 ของพื้นท่ีตาํบล  
หมายเหตุ : จากการวเิคราะห์แผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 โดยวธีิซอ้นทบัดว้ยระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 

3.4   สภาพการใช้ทีด่นิ  

 จากการสาํรวจการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของ ตาํบลชะอม อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ในปี 
พ.ศ. 2554 โดยส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ท่ีดินท่ี 1 สํานักนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน พบว่า 
ประกอบดว้ยประเภทการใชท่ี้ดินต่างๆ ดงัต่อไปน้ีคือ (รายละเอียด ตารางท่ี 3-2 และ รูปท่ี 3-2) 

1) พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีเน้ือท่ีประมาณ 2,274 ไร่ หรือร้อยละ 2.62 ของเน้ือท่ี

ทั้งหมดประกอบดว้ย หมู่บา้น สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆ ถนน สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่ยใจ 

2) พื้นท่ีเกษตรกรรม มีเน้ือท่ีประมาณ 19,738 ไร่ หรือร้อยละ 22.77 ของเน้ือท่ีทั้งหมด 

ประกอบดว้ยการใชป้ระโยชน์ท่ีดินดา้นเกษตรกรรมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี คือ 

  (2.1)  นาขา้ว มีเน้ือท่ีประมาณ 1,965 ไร่ หรือร้อยละ 2.27 ของเน้ือท่ีทั้งหมด 

  (2.2)  นาร้าง มีเน้ือท่ีประมาณ 299 ไร่ หรือร้อยละ 0.34 ของเน้ือท่ีทั้งหมด 

  (2.3)  พืชไร่ มีเน้ือท่ีประมาณ 3,665 ไร่ หรือร้อยละ 4.23 ของเน้ือท่ีทั้งหมด พืชไร่ท่ี
พบไดแ้ก่ พืชไร่ผสม ขา้วโพด มนัสาํปะหลงั  

  (2.4)  ไร่ร้าง มีเน้ือท่ีประมาณ 40 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของเน้ือท่ีทั้งหมด 
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  (2.5)  ไมย้ืนตน้ มีเน้ือท่ีประมาณ 3,069 ไร่ หรือร้อยละ 3.52 ของเน้ือท่ีทั้งหมด ไม้
ยนืตน้ท่ีพบ ไดแ้ก่ไมย้นืตน้ผสม ยางพารา ยคูาลิปตสั สกั กฤษณา 

  (2.6)  ไมผ้ล มีเน้ือท่ีประมาณ 5,635 ไร่ หรือร้อยละ 6.52 ของเน้ือท่ีทั้งหมด ไมผ้ลท่ี
พบ ไดแ้ก่ ไมผ้ลผสม มะม่วง นอ้ยหน่า กลว้ย มะละกอ ขนุน สม้โอ  

  (2.7)  พืชผกั มีเน้ือท่ีประมาณ 21 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของเน้ือท่ีทั้งหมด 

  (2.8)  ไมด้อก มีเน้ือท่ีประมาณ 4,625 ไร่ หรือร้อยละ 5.33 ของเน้ือท่ีทั้งหมด 

  (2.9)  ทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์มีเน้ือท่ีประมาณ 172 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของเน้ือท่ีทั้งหมด 

  (2.10)  โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ มา้ มีเน้ือท่ีประมาณ 34 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเน้ือท่ี
ทั้งหมด 

  (2.11)  โรงเรือนเล้ียงสัตวปี์ก มีเน้ือท่ีประมาณ 213 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของเน้ือท่ี
ทั้งหมด  

 3)   พื้นท่ีป่าไม ้มีเน้ือท่ีประมาณ 58,411 ไร่ หรือร้อยละ 67.36 ของเน้ือท่ีทั้งหมด ไดแ้ก่ 
ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ูป่าผลดัใบสมบูรณ์ 

 4)   พื้นท่ีแหล่งนํ้ า มีเน้ือท่ีประมาณ 430ไร่ หรือร้อยละ 0.50 ของเน้ือท่ีทั้งหมด ไดแ้ก่ 
แม่นํ้าลาํคลอง ทะเลสาบ บึง บ่อนํ้าในไร่นา  

 5)   พื้นท่ีอ่ืนๆ มีเน้ือท่ีประมาณ 5,826 ไร่ หรือร้อยละ 6.76 ของเน้ือท่ีทั้งหมด ไดแ้ก่ ทุ่ง
หญา้ ไมล้ะเมาะเหมืองเก่า เหมืองแร่ 
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การใช้ทีด่นิตามป

ประเภท

รม 

สม 

ด 

ะหลงั 

นผสม 

า 

ตสั 

 

สม 

า 

22.77%

2%

50%

ที ่3-2 สัดส่วนก

ประเภทต่างๆ ใน

ทการใช้ที่ดนิ 

6.76%

67

การใช้ปร
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การใช้ประโยช

นปัจจุบันของตาํ

7.36%

ระโยชน์ทีด่นิตาํ

ชน์ทีด่นิตาํบลช

าบลชะอม   อาํเภ

าบลชะอม

พื้นที

พื้นที

พื้นที

พื้นที

พื้นที

ชะอม 

ภอแก่งคอย   จงั

เนือ้

ไร่ 

19,738 

299 

1,965 

40 

1,745 

1,600 

320 

1,884 

203 

559 

358 

65 

1,913 

1,288 

16 

874 

ท่ีเกษตรกรรม

ท่ีชุมชนและส่ิงปลู

ท่ีแหล่งนํ้า

ท่ีอ่ืนๆ

ท่ีป่าไม้

กรมพฒันา

 

งหวดัสระบุรี  

อที่ 

ร้อยละ 

22.77 

0.34 

2.27 

0.05 

2.01 

1.85 

0.37 

2.17 

0.23 

0.64 

0.41 

0.07 

2.21 

1.50 

0.02 

1.01 

ลูกสร้าง

าท่ีดิน 
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลชะอม  อาํเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

 

ตารางที ่3-2(ต่อ) 

ประเภทการใช้ที่ดนิ 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

– มะละกอ 59 0.07 

– ขนุน 33 0.04 

– ส้มโอ 1,452 1.67 

– พืชผกั 21 0.02 

– ไมด้อก 4,625 5.33 

– ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ 172 0.20 

– โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ และมา้ 34 0.04 

– โรงเรือนเล้ียงสัตวปี์ก 213 0.25 

2.พืน้ที่ป่าไม้ 58,411 67.36 

– ป่าผลดัใบรอสภาพฟ้ืนฟ ู 1,194 1.38 

– ป่าผลดัใบสมบูรณ์ 57,217 65.98 

3.พืน้ทีชุ่มชนและส่ิงปลูกสร้าง 2,274 2.62 

– หมู่บา้น 1,690 1.95 

– สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆ 332 0.38 

– ถนน 204 0.24 

– สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 38 0.04 

4..พืน้ทีแ่หล่งนํา้ 430 0.50 

– แม่นํ้าลาํคลอง 288 0.33 

– ทะเลสาบ บึง 43 0.05 

– บ่อนํ้าในไร่นา 99 0.11 

5..พืน้ทีอ่ืน่ๆ 5,826 6.76 

– ทุ่งหญา้ 2,187 2.52 

– ไมล้ะเมาะ 3,293 3.80 

– เหมืองเก่า บ่อขดุเก่า 91 0.10 

– เหมืองแร่ 291 0.34 

รวม 86,715 100.00 
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สาํนกังานพฒันาที่ดินเขต1  กรมพฒันาที่ดิน 

 



 

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 
และความตองการของทองถ่ินในพื้นท่ีตําบลชะอม อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี สามารถกําหนด
ประเภทการใชประโยชนท่ีดินท่ีเหมาะสมได ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-1 ประเภทการใชประโยชนท่ีดนิตําบลชะอม  อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

ประเภท ชนดิพชื พันธุ ผลผลิตเฉล่ีย
(กิโลกรัมตอไร) 

การใชประโยชนท่ีดินหลัก ขาว 

-นาป 

-นาปรัง 

 

- 

- 

 

700 

980 

การใชประโยชนท่ีดินทางเลือก มันสําปะหลัง 

ขาวโพด 

- 

- 

3,000 

900 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 

4.2  คุณภาพท่ีดินท่ีนํามาประเมิน 

 คุณภาพท่ีดิน (Land Qualities :LQ) ท่ีนํามาประเมินสําหรับการปลูกพืชในระบบของ FAO 
Framework ไดกําหนดไว 25 ชนิด สําหรับในพื้นท่ีตําบลนี้อาจนําคุณภาพท่ีดินมาประเมินเพียงไมกี่
ชนิดท้ังนี้ข้ึนอยูกับความพรอมของขอมูล ความแตกตางของภูมิภาค และระดับความรุนแรงของ
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เขตการใชที่ดินตําบลชะอม  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี 

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 และการจําแนกช้ันความเหมาะสมของที่ดินดังกลาว สามารถสรุปชุดดินและเนื้อท่ีของแตละ
ประเภทการใชประโยชนท่ีดินท่ีมีช้ันความเหมาะสมสูง ความเหมาะสมปานกลาง และความ
เหมาะสมเล็กนอย ดังตารางท่ี 4 – 3, 4 – 4  และ 4 – 5 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4-2 ชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน ตําบลชะอม   อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

หนวย 
แผนที่ดิน 

 

ขา
ว 

ขา
วโ
พด

เลีย้
งส
ตัว

 

ขา
วฟ

าง
 

มัน
สํา
ปะ

หล
ัง 

ออ
ยโ
รง
งา
น 

มะ
มว

ง 

พริ
ก 

ยูค
าล
ิปต

ัส 

ทุง
หญ

าเล
ีย้ง
สตั

ว 

พื้น
ที่ 

(ไร
) 

รอ
ยล

ะ 

29B S2eow S2o S2o S2om S3m S2ms S2os S1 S1 418 0.48 

29C S2eow S2eo S2eo S2eom S3m S2ms S2eos S1 S1 215 0.25 

33 S3o S1 S1 S2m S2ms S2ms S2s S1 S1 6,942 8.01 

33B S3o S1 S1 S2m S2ms S2ms S2s S1 S1 4,422 5.10 

33B-b S2ew N N N N N N N S1 976 1.13 

33b S1 N N N N N N N S1 736 0.85 

47B S3or S2r S2r S2r S2r S2rs S2r S2r S1 1,516 1.75 

47B-b S3r N N N N N N N S1 217 0.25 

48B S2ew S2sr S2sr S2sr S2sr S2sr S2sr S2sr S1 244 0.28 

48C N S2esr S2esr S2esr S2esr S2sr S2esr S2esr S1 5,030 5.80 

48D N S3e S3e S3e S3e S2me S2e S3e S1 1,228 1.42 

55C S3ew S2s S2s S2ew S3m S2ms S2es S1 S1 405 0.47 

56B S3eo S2s S2s S2ms S3m S3m S2s S1 S1 2,361 2.72 

56B-b S3e N N N N N N N S1 155 0.18 

56C S3eow S2se S2se S2sem S3m S2ms S2se S2e S1 1,198 1.38 

56C-b S3ew N N N N N N N S1 17 0.02 

62 N N N N N N N N S1 57,516 66.31 

ML - - - - - - - - - 400 0.46 

U (ชุมชน) - - - - - - - - - 2,274 2.62 

W (แหลงนํ้า) - - - - - - - - - 430 0.50 

รวม 86,715 100.00 
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สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาที่ดิน 

 

คําอธิบาย 

S1 = ช้ันท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินสูง 

S2 = ช้ันท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินปานกลาง 

S3 = ช้ันท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินเล็กนอย 

N = ช้ันท่ีไมมีความเหมาะสมของท่ีดิน 

m = ขอจํากัดของท่ีดินเนื่องจากความชุมช้ืนท่ีเปนประโยชนตอพืช 

s = ขอจํากัดของท่ีดินเนื่องจากความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืช 

n = ขอจํากัดของท่ีดินเนื่องจากความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร 

r = ขอจํากัดของท่ีดินเนื่องจากเปนอุปสรรคตอการหยั่งลึกของราก 

e =  ขอจํากัดของดินเนื่องจากความเสียหายจากการกัดกรอน 

w =  ขอจํากัดของศักยภาพการใชเคร่ืองจักร 

o =  ขอจํากัดของความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช 

rb =  หนวยดินท่ีมีการยกรองปลูกพืช 

b =  กลุมดินดอนท่ีมีการทําคันดินนา 
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เขตการใชที่ดินตําบลชะอม  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี 

ตารางท่ี 4-3  ชั้นความเหมาะสมสูง (S1) ของท่ีดินแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดิน  
  ตําบลชะอม  อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

การใชประโยชนท่ีดิน 
หนวยท่ีดิน 

เขตนํ้าฝน เขตชลประทาน 
1. ขาว 33b - 
2. ขาวโพดเล้ียงสัตว 33, 33B - 
3. ขาวฟาง 33, 33B - 
4. มันสําปะหลัง - - 
5. ออยโรงงาน - - 
6. มะมวง - - 
7. พริก - - 
8. ยูคาลิปตัส 29B, 29C, 33, 33B, 55C, 56B - 
9. ทุงหญาเล้ียงสัตว 29B, 29C, 33, 33B, 33B-b, 33b, 47B, 47B-b 

48B, 48C, 48D, 55C, 56B, 56B-b, 56C, 
56C-b, 62 

- 

ตารางท่ี 4-4  ชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) ของท่ีดินแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดิน  
  ตําบลชะอม  อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

การใชประโยชนท่ีดิน 
หนวยท่ีดิน 

เขตนํ้าฝน เขตชลประทาน 
1. ขาว 29B, 29C, 33B-b, 48B - 
2. ขาวโพดเล้ียงสัตว 29B, 29C, 47B, 48B, 48C, 55C, 56B, 56C - 
3. ขาวฟาง 29B, 29C, 47B, 48B, 48C, 55C, 56B, 56C - 
4. มันสําปะหลัง 29B, 29C, 33, 33B, 47B, 48B, 48C, 55C, 56B, 56C - 
5. ออยโรงงาน 33, 33B, 47B, 48B, 48C - 
6. มะมวง 29B, 29C, 33, 33B, 47B, 48B, 48C,48D, 55C, 56B, 56C - 
7. พริก 29B, 29C, 33, 33B, 47B, 48B, 48C,48D, 55C, 56B, 56C - 
8. ยูคาลิปตัส 47B, 48B, 48C, 56C - 
9. ทุงหญาเล้ียงสัตว - - 
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ตารางท่ี  4-5   ชั้นความเหมาะสมเล็กนอย (S3) ของท่ีดินแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดิน  
  ตําบลชะอม  อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

การใชประโยชนท่ีดิน 
หนวยท่ีดิน 

เขตนํ้าฝน เขตชลประทาน 
1. ขาว 33, 33B, 47B, 47B-b, 55C, 56B, 56B-b, 56C, 56C-b - 
2. ขาวโพดเล้ียงสัตว 48D - 
3. ขาวฟาง 48D - 
4. มันสําปะหลัง 48D - 
5. ออยโรงงาน 29B, 29C, 56C, 48D, 55C, 56B - 
6. มะมวง 48D - 
7. พริก - - 
8. ยูคาลิปตัส 48D - 
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
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกขา้วนอกเขตชลประทาน   สภาพดินท่ีใชท้าํการเกษตรในปัจจุบนัส่วนใหญ่
เป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย    หากสภาพดินเส่ือมโทรมเกษตรกรตวัอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการ
แกไ้ขปัญหาดว้ยการใส่ปุ๋ยชีวภาพ   ปุ๋ยพืชปุ๋ยสด เช่นโสน ถัว่ต่างๆ และใส่ปุ๋ยเคมี   ในดา้นแหล่งนํ้ าท่ี
ใชใ้นการทาํการเกษตรเกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่จะใชน้ํ้ าจากฝนเป็นหลกั   เก่ียวกบัปัญหาภยัแลง้หรือ
ขาดแคลนนํ้ า   พบว่าเกษตรกรตวัอย่างร้อยละ  54.55  ประสบปัญหาโดยประสบปัญหา 1-2  ปีต่อ
คร้ัง   ส่วนปัญหานํ้ าท่วมในพื้นท่ีการเกษตรพบว่าเกษตรกรทั้งหมดไม่ประสบปัญหา  ในดา้นความ
ต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงชนิดพืชท่ีปลูกอยู่เดิมเป็นพืชอุตสาหกรรมเช่น  อ้อยโรงงาน  มัน
สําปะหลงั  ยางพารา  ยูคาลิปตสั  ไมผ้ลหรือสบู่ดาํ    เกษตรกรตวัอย่างร้อยละ 81.82 ไม่ตอ้งการ
เปล่ียนแปลงโดยให้เหตุผลว่าพืชเดิมท่ีปลูกราคาผลผลิตดี ใชน้ํ้ านอ้ย และไดรั้บผลผลิตเร็ว  ในดา้น
ความสนใจต่อพืชชนิดใหม่หรือพนัธ์ุใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่เกษตรกรตวัอย่างร้อยละ 90.91  
สนใจและมีความสนใจในการทาํเกษตรอินทรียแ์บบใชส้ารเคมีระดบัปลอดภยั     ปัจจุบนัการทาํ
เกษตรอินทรียใ์นตาํบลยงัไม่แพร่หลายมากนกั    นอกจากน้ีเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมดมีความสนใจ
ในการทาํการเกษตรแบบพอเพียง  เก่ียวกบัการรวมกลุ่มกนัผลิตหรือขายผลผลิตทางการเกษตรมี
เกษตรกรตวัอย่างทั้งหมด  ไม่มีการรวมกลุ่มกนัผลิตหรือขายผลผลิตซ่ึงทาํให้ไม่มีอาํนาจในการ
ต่อรองราคาสินคา้   สาํหรับแนวทางในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมีเกษตรกรตวัอย่างทั้งหมด
ทราบแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตโดยส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย ์ ปุ๋ยชีวภาพและ
วสัดุต่างๆเพื่อปรับปรุงบาํรุงดิน  ปลูกพืชปุ๋ยสดเช่น พืชตระกูลถัว่  โสนอฟัริกัน ปอเทืองแลว้ 
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลชะอม  อาํเภอแก่งคอย   จงัหวดัสระบุรี 

ไถกลบ   และเขา้รับการฝึกอบรม หาความรู้เพิ่ม ในดา้นการเล้ียงสัตวเ์พื่อการคา้ เกษตรกรตวัอยา่ง
ร้อยละ 90.91  ของเกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมดไม่เล้ียงสตัวเ์พื่อการคา้    

 ในด้านการไดรั้บบริการจากกรมพฒันาท่ีดิน   พบว่าเกษตรกรตวัอย่างทั้งหมดเคยได้รับ
บริการจากกรมพฒันาท่ีดินโดยประเภทบริการท่ีไดรั้บไดแ้ก่   สารเร่ง(พด.ต่างๆ)    ปุ๋ยหมกั  แหล่งนํ้ า
ในไร่นา เช่น บ่อ  สระ และเมล็ดพนัธ์ุพืชปุ๋ยสด   เกษตรกรตวัอย่างทั้งหมดตอ้งการความช่วยเหลือ
ดา้นการพฒันาแหล่งนํ้ าโดยเฉพาะขดุบ่อ สระในไร่นา   ในดา้นความยินดีท่ีจะปลูกหญา้แฝกเพื่อการ
อนุรักษด์ินและนํ้ าในพื้นที่การเกษตรบางส่วนเกษตรกรตวัอย ่างทั้งหมด ยินดีท่ีจะทาํตาม     
เกษตรกรตวัอย่างทั้งหมด  เคยรับทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ปรับปรุงบาํรุงดินของกรมพฒันาท่ีดิน
และเกษตรกรทั้งหมด  เคยทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์โดยไดรั้บคาํแนะนาํจากเจา้หน้าท่ีกรมพฒันาท่ีดิน 
และจากหมอดินอาสา   สําหรับผลิตภัณฑ์ของกรมพฒันาท่ีดินท่ีใช้ในการปรับปรุงบาํรุงดินท่ี
เกษตรกรตวัอย่างตอ้งการมากท่ีสุดไดแ้ก่    เมลด็พนัธ์ุพืชปุ๋ยสด สารเร่ง พด.7 ใชผ้ลิตสารป้องกนั
แมลงศตัรูพืช  สารเร่ง พด.1 ใชท้าํปุ๋ยหมกั  สารเร่ง พด.2 ใชท้าํปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า   ดงัตารางท่ี 5-1 

ตารางที่ 5-1 ทศันคตขิองเกษตรกรด้านการใช้และพฒันาทีด่นิ  ตําบลชะอม  อาํเภอแก่งคอย  จังหวดั สระบุรี 

รายการ ร้อยละ 

 พืชหลกัท่ีเกษตรกรปลกู 

 ขา้ว 90.91 

 นอกเขตชลประทาน 100.00 

 ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 18.18 

 สภาพดินท่ีเกษตรกรปลกูพืชหลกั 

ดินไม่มีปัญหา 

 ดินเหนียว 81.82 

 ดินร่วน 54.55 

 ดินร่วนปนทราย 18.18 

ดินมีปัญหา 

 ดินมีกรวดหินปะปน 18.18 

 วธีิแกไ้ขดินเส่ือมโทรมของเกษตรกร 

ใส่วสัดุปรับปรุงบาํรุงดิน 

 ใส่ปุ๋ยชีวภาพ 81.82 

 ใชปุ๋้ยพืชสด เช่น โสน ถัว่ต่างๆ 63.64 
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ตารางที่ (5-1) ต่อ 

รายการ ร้อยละ 

 ใส่ปุ๋ยเคมี 54.55 

 ใส่สารปรับปรุงดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท ์ 54.55 

 ใส่ปุ๋ยหมกั/ปุ๋ยคอก 27.27 

ใชว้ธีิทางพืช 

 ไม่เผาเศษ/ซากพืช 9.09 

 ปลกูพืชหมุนเวียน 9.09 

 แหล่งนํ้าท่ีเกษตรกรใชใ้นการทาํการเกษตร 

แหล่งนํ้าธรรมชาติ 

 นํ้าฝน 72.73 

 หว้ย คลอง 54.55 

 หนอง บึง 45.45 

แหล่งนํ้าท่ีสร้างข้ึน 

 บ่อบาดาล บ่อ สระ  เหมือง/ฝาย/ฝายนํ้าลน้ 36.36 

 พ้ืนท่ีทาํการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหาภยัแลง้/ขาดแคลนนํ้าท่ีทาํใหพื้ชท่ีปลกูเสียหาย 

 มี 54.55 

ไม่มี 45.45 

 ช่วงระยะเวลาท่ีเกิดปัญหาภยัแลง้/ขาดแคลนนํ้า 

1-2 ปีต่อคร้ัง 100.00 

 พ้ืนท่ีทาํการเกษตรของเกษตรกรประสบปัญหานํ้าท่วมท่ีทาํใหพื้ชท่ีปลกูเสียหาย 

ไม่มี 90.91 

 มี 9.09 

 ช่วงระยะเวลาการเกิดปัญหานํ้าท่วมพ้ืนท่ีทาํการเกษตร 

1-2 ปีต่อคร้ัง 100.00 

 เกษตรกรตอ้งการเปล่ียนจากพืชท่ีปลกูอยูเ่ดิมเป็นพืชอุตสาหกรรม 

ไม่ตอ้งการ 81.82 

 ตอ้งการ 18.18 
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ตารางที่ (5-1) ต่อ 

รายการ ร้อยละ 

 พืชท่ีเกษตรกรตอ้งการปลูกทดแทนพืชเดิม 

มนัสาํปะหลงั 100.00 

 เกษตรกรตอ้งการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลกูเป็นพืชชนิดใหม่ เพราะพืชชนิดใหม่ 

 ราคาผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ 100.00 

 ลงทุนนอ้ย/ตน้ทุนตํ่า 100.00 

 ใชน้ํ้านอ้ย/ไม่มีปัญหาขาดแคลนนํ้า 100.00 

 เกษตรกรไม่ตอ้งการเปล่ียนชนิดพืชท่ีปลกูเพราะพืชเดิม 

 ราคาผลผลิตดี 77.78 

 ใชน้ํ้านอ้ย/ไม่มีปัญหาขาดแคลนนํ้า 77.78 

 ไดรั้บผลผลิตเร็ว 66.67 

 ใชแ้รงงานนอ้ย 33.33 

 มีตลาดรองรับ/เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 33.33 

 ปลกูและดูแลรักษาง่าย 33.33 
 ความสนใจของเกษตรกร เม่ือมีผูม้าแนะนาํส่งเสริมพืชชนิดใหม่หรือพนัธ์ุใหม่หรือเทคโนโลยใีหม่ 

 สนใจ 90.91 

ไม่สนใจ 9.09 

 แนวทางของเกษตรกรในการเพ่ิมผลผลิตพืช 

ทราบ 100.00 

 ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ และวสัดุต่างๆ  เพ่ือปรับปรุงบาํรุงดิน 90.91 

 ปลกูพืชปุ๋ยสด เช่น พืชตระกลูถัว่ โสนอฟัริกนั ปอเทือง แลว้ไถกลบ 81.82 

 เขา้รับการฝึกอบรม/หาความรู้เพ่ิม 63.64 

 ลงทุนสร้างแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร เช่น ขดุสระ ขดุบ่อ 36.36 

 ปลกูพืชหมุนเวียน 27.27 

 ความสนใจของเกษตรกรในการทาํการเกษตรอินทรีย ์

สนใจ 100.00 

 ชนิดของเกษตรอินทรียท่ี์เกษตรกรสนใจ 

 ใชส้ารเคมีระดบัปลอดภยั 100.00 
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สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต1  กรมพฒันาท่ีดิน 

ตารางท่ี (5-1) ต่อ 

รายการ ร้อยละ 

 การทาํการเกษตรอินทรียใ์นหมู่บา้น/ตาํบล 

ไม่มี 100.00 

 ความสนใจของเกษตรกรท่ีจะทาํการเกษตรแบบพอเพียง 

 สนใจ 100.00 

 การรวมกลุ่มกนัผลิตหรือจาํหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในหมู่บา้น 

ไม่มี 100.00 

 เกษตรกรมีการเล้ียงสัตวไ์วเ้พ่ือจาํหน่ายเป็นรายได ้

 ไม่เล้ียง 90.91 

  เล้ียง 9.09 

 ชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง 

สัตวปี์ก 100.00 

 บริการจากกรมพฒันาท่ีดินท่ีเกษตรกรในหมู่บา้น/ตาํบล เคยไดรั้บ 

มี 100.00 

 ชนิดของบริการท่ีไดรั้บจากกรมพฒันาท่ีดิน 

 ผลิตภณัฑป์รับปรุงบาํรุงดิน(สารเร่ง พด. ต่างๆ) 81.82 

 แหล่งนํ้าในไร่นา เช่น บ่อ สระ 54.55 

 เมลด็พนัธ์พืชปุ๋ยสด 54.55 

 คาํแนะนาํวธีิการปรับปรุงบาํรุงดิน 54.55 

 หญา้แฝก 54.55 

 คาํแนะนาํ/ความช่วยเหลือจากหมอดินอาสา 45.45 

 การพฒันาแหล่งนํ้าในหมู่บา้น เกษตรกรคิดวา่กรมพฒันาท่ีดินควรสนบัสนุน/ช่วยเหลือ 

สนบัสนุน/ช่วยเหลือ 100.00 

 ประเภทแหล่งนํ้าท่ีเกษตรกรตอ้งการใหก้รมพฒันาท่ีดินช่วยเหลือ ไดแ้ก่ 

บ่อ สระในไร่นา 100.00 
 ความเตม็ใจของเกษตรกรท่ีจะปลูกหญา้แฝกเพ่ือป้องกนัรักษาหนา้ดินและอนุรักษน์ํ้าในพ้ืนท่ี

เพาะปลกู 

 ยนิดี 100.00 
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เขตการใชท่ี้ดินตาํบลชะอม  อาํเภอแก่งคอย   จงัหวดัสระบุรี 

ตารางที่ (5-1) ต่อ 

รายการ ร้อยละ 

 เกษตรกรเคยรับทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑป์รับปรุงบาํรุงดิน ของกรมพฒันาท่ีดิน 

 เคย 100.00 

เกษตรกรท่ีทราบขอ้มูลผลิตภณัฑข์องกรมพฒันาท่ีดินเคยทดลองใช ้ 100.00 

 บุคคล/ส่ือท่ีแนะนาํใหเ้กษตรกรใชผ้ลิตภณัฑข์องกรมพฒันาท่ีดิน 

 เจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน 100.00 

 หมอดินหมู่บา้น/ตาํบล 100.00 

 เจา้หนา้ท่ีเกษตรอาํเภอ/ตาํบล และ/หรือเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานอ่ืน 36.36 

 ส่ือต่างๆ 18.18 

 ชนิดผลิตภณัฑบ์าํรุงดินของกรมพฒันาท่ีดินท่ีเกษตรกรตอ้งการใช ้

 เมลด็พนัธ์ุพืชปุ๋ยสด 100.00 

 สารเร่ง พด.7 ใชผ้ลิตสารป้องกนัแมลงศตัรูพืช 100.00 

 สารเร่ง พด.1 ใชท้าํปุ๋ยหมกั 90.91 

 สารเร่ง พด.2 ใชท้าํปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 90.91 
 สารเร่ง พด.6 ใชห้มกัเศษอาหารเหลือท้ิง/ดกักล่ินเหมน็ในคอกสัตวแ์ละบาํบดันํ้าเสีย 63.64 

 หญา้แฝก 45.45 

 สารเร่ง พด.5 ใชผ้ลิตสารกาํจดัวชัพืช/หญา้ต่างๆ 36.36 

ท่ีมา : จากการสาํรวจ , 2556 

5.2 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร  

 5.2.1 ปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการครองชีพ 

  จากการสาํรวจขอ้มูลเกษตรกรตวัอยา่ง พบวา่เกษตรกรในตาํบลประสบปัญหาท่ีสาํคญั
สองประการไดแ้ก่  ปัญหาในการประกอบอาชีพดา้นการเกษตรและดา้นการครองชีพ  ซ่ึงปัญหาใน
การประกอบอาชีพมีเกษตรกรตวัอย่างเกือบทั้งหมดประสบปัญหาโดยปัญหาท่ีสําคญัท่ีเกษตรกร
ตวัอย่างประสบเป็นอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่  ราคาผลผลิตตกตํ่า  คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจาํนวน
เกษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด  รองลงมาไดแ้ก่  ตน้ทุนการผลิตสูง  ปัจจยัการผลิตราคาสูง และศตัรูพืช
รบกวน  คิดเป็นร้อยละ 70.00  70.00 และ 50.00  ตามลาํดบั  ท่ีเหลือเป็นปัญหาอ่ืนๆ  ท่ีแตกต่างกนัไป  
ดงักราฟท่ี 5-1 



 

สาํนกั

 
ปัญห
หน้ีสิ
เกษต
เกบ็เ
อ่ืนๆ

กงานพฒันาท่ีดิ

 ส่วน
หา   โดยปัญ
สิน รายไดน้้อ
ตรกรตวัอย่าง
เก่ียว และขาด
ๆท่ีแตกต่างกนั

0

20

40

60

80

100

120
ร้อยละ

0

20

40

60

80

100
ร้อยละ

ดินเขต1 

กราฟ

นปัญหาดา้นก
หาท่ีสําคญัท่ี
อยกว่ารายจ่า
งท่ีประสบปัญ
ดแคลนนํ้าด่ืม
นไป ดงักราฟ

กราฟท

100

70

ปัญหา

ปั

83.33 83.33

ปัญหา

ที ่5-1 ปัญหา

การครองชีพ
เกษตรกรตวั
าย  และค่าคร
ญหาดา้นการ
นํ้ าใช ้ คิดเป็น

ฟท่ี 5-2 

ที ่5-2 ปัญหาด

0 70

ปัญหาในการป

83.33 83.3

ปัญหาด้านก

5-7 

 

ในการประก

และดา้นอ่ืนๆ
วอย่างประสบ
รองชีพสูง  มี
รครองชีพและ
นร้อยละ  66.

ดา้นการครอง

50

30

ประกอบอาชีพ

33

66.67

1

การครองชีพแ

อบอาชีพการ

ๆ เกษตรกรตั
บเป็นอนัดบัห
มีสัดส่วนเท่าก
ะดา้นอ่ืนๆ  ร
.67 และ 16.6

งชีพและดา้น

30

พของเกษตรก

6.67

และด้านอืน่ๆ

เกษตร 

วัอยา่งร้อยละ
หน่ึง ไดแ้ก่  ไ
กนัคิดเป็นร้อ
รองลงมาไดแ้
7 ตามลาํดบั 

อ่ืนๆ  

กร
ราคาผลผลิ

ตน้ทุนการผ

ปัจจยัการผ

ศตัรูพืชรบก

ผูรั้บซ้ือ/พอ่
เปรียบ
ปริมาณผล

ไม่มีอาชีพเสริม

มีหน้ีสิน/หน้ีสินเ

รายไดน้อ้ยกวา่รา

ค่าครองชีพสูง

วา่งงานหลงัฤดูก

ขาดแคลนนํ้าด่ืม/

ก

 

ะ  55.54   ปร
ไม่มีอาชีพเสริ
อยละ 83.33 
แก่ ว่างงานหล
ท่ีเหลือเป็นปั

 

ตตกตํ่า

ผลิตสูง

ผลิตราคาสูง

กวน

อคา้เอา

ผลิตตํ่า

เพิ่ม

ายจ่าย

าลเกบ็เก่ียว

/นํ้าใช้

กรมพฒันาท่ีดิน

ระสบ
ริม มี
 ของ
ลงัฤดู
ปัญหา

น 



เขตก

 

 
ความ
อนัดั
ความ
และ
ตาม

5.3 

 
จะอ่
จากข
นโย
องค์

 

 

 

การใชท่ี้ดินตาํบ

5.2.2 ความต้

 จาก
มช่วยเหลือจ
ดบัหน่ึงไดแ้ก่
มช่วยเหลือ ร
ะส่งเสริมแน
ลาํดบั ท่ีเหลือ

ก

ศักยภาพขอ

ศกัยภาพข
อน   รวมทั้งป
ขอ้มูลปฐมภูมิ
ยบายของระดั
ก์ารบริหารส่

0

20

40

60

80

100

120
ร้อยละ

ลชะอม 

ต้องการความ

กการสํารวจข
ากทางราชกา
ก่  ประกนัร
รองลงมาไดแ้
ะนําเก่ียวกับ
อเป็นความตอ้

กราฟที ่5-3   ค

องพืน้ที ่

องพื้นท่ี  ไดจ้
ปัจจยัภายนอ
มิท่ีสาํรวจในพ
บัต่างๆ   แผน
วนตาํบล   แผ

100

81.82

ปัญหา

ความต้

มช่วยเหลอืแล

ขอ้มูลเกษตร
าร   ซ่ึงความ
าคาผลผลิต  
ก่   จดัหาปัจจั
บการปรับปรุ
องการท่ีแตกต

ความตอ้งการ

จากการศึกษา
กท่ีเป็นโอกา
พื้นท่ีประกอบ
นพฒันาจงัหว
ผนงานและโค

54.55
45.4

ต้องการความช

5-8 
 

 

ะส่งเสริมจาก

กรตวัอย่าง  
ตอ้งการความ
 คิดเป็นร้อยล
จยัการผลิตเช่น
รุงบาํรุงดิน คิ
ต่างกนัไป   ดั

รความช่วยเห

าและวิเคราะห
าสและขอ้จาํกั
บกบัขอ้มูลทุติ
วดั    แผนพฒั
ครงการต่างๆ

45 45.45
36

ช่วยเหลอืและ

กทางราชการ 

 พบว่ามีเกษต
มช่วยเหลือท่ี
ละ 100.00  ขอ
น  ปุ๋ย ยา ในร
คิดเป็นร้อยล
งัตารางท่ี 5-3

ลือและส่งเสริ

ห์สภาพในพื้น
กดัในการพฒั
ติยภูมิจากหน่
ฒนาการเกษต
 เป็นตน้   ได้

6.36

ะส่งเสริมจาก

ปร
ผล
จดั
ใน
ให้
ไฟ
ส่ง
ปรั
ส่ง
อนุ
จดั

อ ํ

 

ตรกรตวัอย่าง
เกษตรกรตวั
องเกษตรกรต
ราคายติุธรรม 
ละ  81.82  54
3 

ริมจากราชกา

นท่ีของตาํบล
นาดา้นต่างๆ
น่วยงานต่างๆ 
ตรระดบัตาํบล
ผ้ลการศึกษา

ราชการ

ระกนัราคาผลผลิต
ลผลิต
ดหาปัจจยัการผลิต
นราคายติุธรรม
หล้ดค่าครองชีพ เช
ฟฟ้า ค่านํ้าประปา 
งเสริมและแนะนาํ
รับปรุงบาํรุงดิน
งเสริมและแนะนาํ
นุรักษดิ์นและนํ้า
ดหาตลาดจาํหน่าย

อาํเภอแก่งคอย  

งทั้งหมดตอ้ง
อย่างตอ้งการ
ตวัอย่างท่ีตอ้
  ใหล้ดค่าครอ
4.55  และ 4

 

าร 

ลท่ีเป็นจุดแขง็
  ขอ้มูลท่ีศึกษ
  ท่ีเก่ียวขอ้งไ
ล  แผนพฒันา
ดงัน้ี 

ต/พยงุราคา

ต เช่น ปุ๋ย ยา 

ช่น ลดค่า
 ค่านํ้ามนั
าเก่ียวกบัการ

าเก่ียวกบัการ

ผลผลิต

  จงัหวดัสระบุรี

งการ
รเป็น
งการ
องชีพ  
45.45   

งและ
ษาได้
ไดแ้ก่  
า 3 ปี 

รี 



5-9 
 

สาํนกังานพฒันาท่ีดินเขต1  กรมพฒันาท่ีดิน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ

จุดแข็ง 

 สภาพพื้นท่ีอยู่ในพื้นท่ีลุ่มแม่นํ้ าบางประกง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีลุ่มนํ้ าขนาดใหญ่ เหมาะสมแก่การ
เกษตรกรรม 

 ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าไมท่ี้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์าและเป็นแหล่งตน้นํ้ า
ลาํธาร 

 ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนลึก  มีความเหมาะสมต่อการเกษตร ไดแ้ก่  การปลูกพืชไร่  

 พื้นท่ีส่วนใหญ่ของตาํบลมีทรัพยากรป่าไมร้วมถึงป่าชุมชน อนัจะส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
ระบบนิเวศน์โดยรวมของพื้นท่ี 

จุดอ่อน 

 พื้นท่ีทั้งหมดของตาํบลอยูน่อกเขตชลประทาน อาจทาํให้เกษตรกรไม่สามารถทาํการเกษตรได้
ตลอดทั้งปีเน่ืองจากขาดแคลนแหล่งนํ้าท่ีใชใ้นการทาํการเกษตรนอกฤดูกาลเพาะปลูก 

 ประสบปัญหานํ้ าท่วมขงัในฤดูนํ้ าหลากหรือช่วงท่ีมีพายุฝนพดัผ่าน 3-5 ปีต่อคร้ัง ทาํให้พืชผล
ทางการเกษตรไดรั้บความเสียหาย 

 เกษตรกรบางส่วนขาดองคค์วามรู้ในการจดัการทรัพยากรดินและนํ้าเพื่อใหส้ามารถใชท้รัพยากร
ไดอ้ย่างคุม้ค่าและยัง่ยืน ตวัอย่างเช่น การทาํการเกษตรตลอดทั้งปี โดยมิไดพ้กัดินหรือฟ้ืนฟูและ
ปรับปรุงบาํรุงดิน 

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

โอกาส 

 รัฐบาลไดก้าํหนดเกษตรอินทรียเ์ป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกบัประชาชนมีความตอ้งการบริโภค
อาหารท่ีปลอดภยัจากสารพิษมากข้ึน ทาํให้เกษตรกรไดล้ดปริมาณการใชส้ารเคมีลงและหันมาใช้
ปุ๋ยอินทรียแ์ละการกาํจดัศตัรูพืชโดยชีววิธีมากข้ึน 

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

 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศกาํลงัพฒันา การลงทุนสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พื้นฐานใหส้มบูรณ์ทัว่ถึงมากยิง่ข้ึน จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาและมีขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณ  

 โครงการขนาดใหญ่ตอ้งใชง้บประมาณสูง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่สามารถดาํเนินการเองได ้

ด้านเศรษฐกจิ 

จุดแข็ง 

 ตามขอ้มูลเกณฑค์วามจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประชากรในตาํบลชะอม   มีรายไดเ้ฉล่ียไม่ตํ่ากว่า  
55,586  บาทต่อปีต่อคนร้อยละ  99.81 ของประชากรทั้งหมด 

 มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรไดแ้ก่  กลุ่มทาํพรมเช็ดเทา้ กลุ่มอาชีพปลูกดอกดาหลา กลุ่มสหกรณ์
สวนป่าภาคเอกชน (กลุ่มปลูกไมล้อ้ม) 

 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกขา้ว  เกษตรกรท่ีสาํรวจส่วนใหญ่จึงไม่ตอ้งการเปล่ียนชนิดพืชเดิมเป็น
พืชอุตสาหกรรมเพราะเห็นวา่ พืชเดิมท่ีปลูกราคาผลผลิตดี ใชน้ํ้ านอ้ย และไดรั้บผลผลิตเร็ว  เป็นตน้ 

 เกษตรกรท่ีสาํรวจส่วนใหญ่สนใจรับเทคโนโลยใีหม่และทราบวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
ไดแ้ก่  ใส่ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย ์ ปุ๋ยชีวภาพและวสัดุเพื่อปรับปรุงบาํรุงดิน ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น พืช
ตระกลูถัว่ โสนอฟัริกนั ปอเทือง แลว้ไถกลบ เขา้รับการฝึกอบรมและหาความรู้เพิ่ม  ตามลาํดบั 

จุดอ่อน 

 การประกอบอาชีพเกษตรกรอาศยันํ้าฝนเป็นหลกั 

 ขาดอาํนาจต่อรองในการจาํหน่ายผลผลิตเพราะการรวมกลุ่มอาชีพยงัมีน้อยและบางกลุ่มยงัไม่
เขม้แขง็  ทาํใหถู้กผูรั้บซ้ือเอาเปรียบ  โดยกดราคาผลผลิตใหต้ํ่า 

 เกษตรกรขาดความรู้ในดา้นการจดัการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทาํให้เกิดหน้ีสินนอกระบบ
และในระบบ 

โอกาส 

 เกษตรกรท่ีสาํรวจทั้งหมดให้ความสนใจในการทาํการเกษตรแบบพอเพียงและสนใจท่ีจะทาํเกษตร
อินทรีย ์  ตอ้งการทาํแบบใชส้ารเคมีระดบัปลอดภยั   

 นโยบายรัฐบาลเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก  มุ่งเนน้เศรษฐกิจพอเพียง 

 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 
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 ประเทศไทยจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ACE) ในปี 2558 เป็นโอกาสในการขยายตลาดการ
ส่งออกสินคา้เกษตรโดยไม่มีกาํแพงภาษี ตลอดจนโอกาสในการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีในการผลิต
สินคา้เกษตรระหวา่งประเทศสมาชิก 

อุปสรรค 

 มีศตัรูพืชรบกวน  ทาํใหผ้ลผลิตตํ่า 

 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 

 ส่งเสริมประเพณีทอ้งถ่ิน  โดยจดังานประเพณีต่างๆ  เพื่อสืบทอดวฒันธรรมและประเพณีอนัดี
งามของทอ้งถ่ิน  รวมทั้งทาํนุบาํรุงศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาใหด้าํรงไว ้ ซ่ึงศิลปะและ
วฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 

 มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 2 และ 3 ตั้งอยูใ่นตาํบลทั้งส้ิน 13 โรง จาํแนกไดด้งัน้ี โรงงานโม่ 
บด ย่อย หิน 1 แห่ง โรงงานขุดดินเพื่อจาํหน่าย 7 แห่ง โรงงานขุดดินลูกรังเพื่อจาํหน่าย 3 แห่ง 
โรงงานฉีดพลาสติก 1 แห่ง โรงงานผลิตภณัฑค์อนกรีตผสมเสร็จ 1 แห่ง ซ่ึงสามารถรองรับแรงงาน
ไดจ้าํนวนหน่ึง 

จุดอ่อน 

 ประชากรรวมทั้งเกษตรกรไม่มีอาชีพเสริม มีรายไดน้อ้ยกว่ารายจ่าย   ค่าครองชีพสูงและว่างงาน
หลงัฤดูกาลเกบ็เก่ียว  ทาํใหมี้หน้ีสินทั้งในระบบและนอกระบบอยา่งต่อเน่ือง 

 ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบงัคบั  ทาํใหมี้ความคิดในการแข่งขนั  เพื่อประกอบอาชีพ
นอ้ยขาดความคิดริเร่ิมไม่กลา้ลงทน 
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 มีปัญหาเร่ืองยาเสพติด 

โอกาส 

 รัฐบาลใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความยากจนภาคประชาชนและส่งเสริมอาชีพ 

 รัฐบาลใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  การจดัระเบียบสังคม
และการทุจริตคอรัปชัน่ 

อุปสรรค 

 การแปรเปล่ียนความเจริญจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนการพฒันา
การศึกษา  ซ่ึงเน้นภาคธุรกิจภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม  ทาํให้สภาพสังคม
เปล่ียนไปและมีปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น ปัญหาการวา่งงาน  ปัญหาแพร่ระบาดของเสพติด  เป็นตน้ 

 ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของโลก ทาํให้เกิดภาวะถดถอย เกิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ และภยั
พิบติัทางธรรมชาติทาํใหเ้กิดปัญหาเร่ืองรายไดข้องประชาชน 
 



สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 

บทที่ 6 

เขตการใชที่ดิน 

6.1 การกําหนดเขตการใชท่ีดิน 

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

 1. เขตพื้นท่ีปาไม 
 มีเนื้อท่ี 61,819 ไรหรือรอยละ 71.28 ของพ้ืนท่ีตําบล ประเภทปาไมประกอบดวย            
ปาสมบูรณ ปาเส่ือมโทรม และปาละเมาะ ซ่ึงเปนเขตปาไมตามกฎหมาย สามารถแบงยอย ไดแก 
เขตพื้นท่ีปาอนุรักษ และเขตพื้นท่ีปาเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
           เขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
  มีเนื้อท่ี 61,126 ไรหรือรอยละ 70.48 ของพื้นท่ีตําบล เปนเขตท่ีสําคัญตอระบบ
นิเวศปาไมมากท่ีสุด และเปนแหลงตนน้ําท่ีสําคัญ สามารถแบงออกเปน 3  เขตยอย ดังนี ้
 1.1   เขตพ้ืนท่ีคุมครองสภาพปา (หนวยแผนท่ี 111) 
  มีเนื้อท่ี 53,569 ไรหรือรอยละ 61.38 ของพื้นท่ีตําบล เปนพื้นท่ีปาเพื่อการอนุรักษ
ในเขต ปาสงวนแหงชาติ และช้ันคุณภาพลุมน้ําช้ันท่ี 1 และ 2 ซ่ึงมีสภาพปาไมเปนปาสมบูรณ เปน
เขตท่ีกําหนดไวเพื่อการอนุรักษ ซ่ึงจําเปนตองมีมาตรการดานการอนุรักษท่ีเขมงวด ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในเขตนี้จะสงผลกระทบตอความเส่ือมโทรมของท่ีดินอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะการสูญเสียหนาดินจากการชะลางพังทลายท่ีรุนแรง ซ่ึงสงผลกระทบตอปริมาณ
ตะกอนและคุณภาพของน้ําในพื้นท่ีทายน้ํา 

   ขอเสนอแนะ  ในมาตรการใชประโยชนท่ีดินในเขตปาเพื่อการอนุรักษ รวมกับ
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 2504 และมาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมน้ําช้ันท่ี 1 และ 2 เพื่อเปน
แนวทางการใชประโยชนท่ีดินอยางเครงครัด และควรสรางจิตสํานึกใหแกชุมชนในพื้นท่ีตําบลให
เห็นถึงคุณคาของปา ซ่ึงเปนพื้นท่ีตนน้ํามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชนและยังชวย
ปองกันปญหาภัยธรรมชาติ น้ําปา ดินถลม ไดอีกดวย 
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  1.2   เขตพ้ืนท่ีฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนท่ี 112) 
    มีเนื้อท่ี 337 ไรหรือรอยละ 0.38 ของพื้นท่ีตําบล เปนพื้นท่ีปาเพื่อการอนุรักษใน
เขตปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงมีสภาพปาไมท่ีเส่ือมโทรม แตสามารถฟนฟูสภาพปาไมใหสมบูรณไดเอง
ตามธรรมชาติ ซ่ึงในสภาพปาเส่ือมโทรมจะมีผลกระทบตอคุณภาพน้ํา การสูญเสียหนาดินจากการ
ชะลางพังทลายท่ีรุนแรง  
   ขอเสนอแนะ  หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของจะตองบังคับใชมาตรการการใชท่ีดิน
อยางเขมงวดและจริงจังโดยการควบคุมดูแลรักษาพื้นท่ีปาไมไมใหถูกทําลาย เพื่อใหสภาพปาพื้น
คืนสูธรรมชาติไดอยางรวดเร็ว ประกอบกับใหความรูกับประชาชนใหมีสวนรวมในการชวยรักษา 
และฟนฟูสภาพปาไมใหสมบูรณยั่งยืนตอไป 
 1.3   เขตพ้ืนท่ีฟนฟูทรัพยากร  (หนวยแผนที่ 113) 
    มีเนื้อท่ี 7,220 ไรหรือรอยละ 8.33 ของพ้ืนท่ีตําบล เปนพื้นท่ีปาไมเพื่อการ
อนุรักษ แตมีการเขาบุกรุกเพื่อทําการเกษตร โดยสภาพพื้นท่ีไมเหมาะสมสําหรับทําการเกษตร คือมี
ความลาดชันสูง เปนดินต้ืนมีหิน 
   ขอเสนอแนะ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของจะตองใชมาตรการในการจัดการปา
ไมตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองมาตรการและแนวทางแกไขปญหาท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีปาไมเพื่อการ
อนุรักษ และจะตองเรงดําเนินการปลูกปาไมทดแทนใหครอบคลุมท้ังพื้นท่ี และยังตองมีมาตรการ
อนุรักษดินและน้ํารวมดวยคือ ตองมีการปลูกแฝก เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน ทําบอดัก
ตะกอน คูรับน้ํารอบเขา 
           เขตพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ 
  มีเนื้อท่ี 693 ไรหรือรอยละ 0.80 ของพื้นท่ีตําบล ซ่ึงประกอบดวย เขตปาสงวน
แหงชาติท่ีเปนเขตเศรษฐกจิ (โซน E) เขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี สามารถแบงออกเปน 3 
เขตยอย ดังนี ้
 1.4   เขตพ้ืนท่ีบํารุงรักษาสภาพปา (หนวยแผนท่ี 121) 
    มีเนื้อท่ี 461 ไรหรือรอยละ 0.53 ของพ้ืนท่ีตําบล เปนพื้นท่ีปาเพื่อเศรษฐกิจ(โซน
E) และปาไมถาวรท่ีมีสภาพเปนปาไมสมบูรณ พื้นท่ีเขตนี้กําหนดไวใหเปนพื้นท่ีท่ีควรรักษาสภาพ
ปาธรรมชาติไว และขณะเดียวกันก็สามารถนําทรัพยากรมาใชประโยชนทางเศรษฐกิจได หาก
จําเปนและไดรับการยินยอมของประชากรสวนใหญในพื้นท่ีลุมน้ํา 
   ขอเสนอแนะ 
   ปองกันและรักษาปาธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจริงจังและตอเนื่อง การขอใชพื้นท่ีเพื่อ
กิจการใดๆ ใหดําเนินตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบท่ีเกี่ยวของ โดยมีการศึกษา
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ผลกระทบท่ีมีตอสภาพแวดลอมและปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรปาไม 
   1.5   เขตพ้ืนท่ีฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนท่ี 122) 
    มีเนื้อท่ี 161 ไรหรือรอยละ 0.19 ของพ้ืนท่ีตําบลเปนพื้นท่ีปาเพื่อเศรษฐกิจ(โซน 
E) และปาไมถาวร ซ่ึงมีสภาพเปนปาไมเส่ือมโทรมแตสามารถฟนฟูสภาพปาไมสมบูรณไดเองตาม
ธรรมชาติ 
   ขอเสนอแนะ 
   ปองกันและรักษาปาธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยควบคุมดูแล
รักษาพื้นท่ีปาไมไมใหถูกทําลาย เพื่อใหสภาพปาฟนคืนสูธรรมชาติไดอยางรวดเร็ว การขอใชพื้นท่ี
เพื่อกิจการใดๆ ใหดําเนินตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบท่ีเกี่ยวของ โดยมีการศึกษา
ผลกระทบท่ีมีตอสภาพแวดลอมและปลูกจิตสํานึกใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรปาไม 
                     1.6    เขตพ้ืนท่ีฟนฟูทรัพยากร  (หนวยแผนท่ี 123) 
    มีเนื้อท่ี 71 ไรหรือรอยละ 0.08 ของพ้ืนท่ีตําบล เปนพื้นท่ีปา ปาเพื่อเศรษฐกิจ
(โซน E) และปาไมถาวรท่ีถูกบุกรุกเพื่อทําการเกษตรทั้งท่ีดินไมเหมาะสม 
   ขอเสนอแนะ  หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของควรดําเนินการปลูกปาท่ีมีคาทาง
เศรษฐกิจ และสงเสริมใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม และในพ้ืนท่ีสูงชัน
ตองมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํารวมดวย คือ ตองมีการปลูกแฝก เพื่อปองกันการชะลางพังทลาย
ของดิน ทําบอดักตะกอน คูรับน้ํารอบเขา 

 2. เขตพื้นท่ีการเกษตร 

   มีเนื้อท่ี 14,342 ไรหรือรอยละ 16.54 ของพื้นท่ีตําบล เปนพื้นท่ีทําการเกษตร นอก
เขตปาสงวนแหงชาติหรือพื้นท่ีท่ีไดดําเนินการปฏิรูปท่ีดินแลว กําหนดข้ึนเพื่อเปนเขตพัฒนาการผลิต
ทางการเกษตรเปนหลัก สามารถแบงเปนเขตตางๆ ไดดังนี้ 

 เขตพ้ืนท่ีเกษตรกาวหนา 

   มีเนื้อท่ี 10,745 ไรหรือรอยละ 12.39 ของพื้นท่ีตําบล เปนเขตพ้ืนท่ีทําการเกษตร
โดยอาศัยน้ําฝน ที่ดินมีศักยภาพในการผลิตคอนขางสูง แตอาจมีขอจํากัดการใชประโยชน
บาง ซึ่งสามารถแกไขไดงาย เชน ดินขาดความอุดมสมบูรณหรือปฏิกิริยาดินไมเหมาะสมเปนตน 
ลักษณะดินท่ีพบในท่ีลุมสวนใหญเปนดินลึกถึงลึกมาก มีการระบบน้ําคอนขางเลว มีการใช
ประโยชนท่ีดินในการทํานาปลูกขาว สวนบริเวณท่ีเปนท่ีดินมีสภาพพื้นท่ีราบเรียบ ลักษณะดินท่ีพบ
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สวนใหญเปนดินลึกถึงลึกมาก มีการระบายน้ําดีปานกลางถึงดี การใชประโยชนท่ีดินสวนใหญใช
ทํานา สามารถแบงเปนเขตยอยตามประเภทและความเหมาะสมของการใชท่ีดินดังนี้ 

  2.1    เขตพ้ืนท่ีทํานาท่ีมีศักยภาพ (หนวยแผนท่ี 221)  

   มีเนื้อท่ี 2,244 ไรหรือรอยละ 2.59 ของพื้นท่ีตําบล สภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบลุม และ 
ในการทํานาปลูกขาวโดยอาศัยน้ําฝน 

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

  2.2    เขตพ้ืนท่ีปลูกพืชไรท่ีมีศักยภาพ (หนวยแผนท่ี 222) 
 มีเนื้อท่ี  1,995 ไร หรือรอยละ 2.30 ของพื้นท่ีตําบล  สภาพพื้นท่ีคอนขาง
ราบเรียบถ เปนเขตเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไรโดยอาศัยน้ําฝน พืชท่ีเหมาะสม
คือ พืชพลังงาน เชน ออยโรงงาน, มันสําปะหลัง, ขาวโพดเล้ียงสัตว, และถ่ัวเมล็ดแหงตางๆ 

    ขอเสนอแนะ  ในการผลิตควรมีการปรับปรุงดินดวยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลด
และทดแทนการใชปุยและสารเคมี เชน การใชปุยพืชสด โดยการปลูกปอเทือง ถ่ัวพราและไถกลบ 
เม่ือพืชออกดอกเปนปุยพืชสดและใชปุยหมัก ปุยคอก น้ําหมักชีวภาพ ในการปรับปรุงบํารุงดินและ
พืชท่ีปลูก เชน การไถพรวน ขวางทางลาดชัน การใชแถบหญาแฝกเพ่ือเก็บตะกอนดินและน้ําใน
พื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน เปนตน ท้ังนี้ในการผลิต เพื่ออุตสาหกรรม การใชปุยเคมีควบคูกับปุยอินทรีย
ยังคงเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อใหไดผลผลิตสูงสุดตามกําลังผลิตของท่ีดิน 

  2.3    เขตพ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนท่ีมีศักยภาพ (หนวยแผนท่ี 223) 
   มีเนื้อท่ี 1,474 ไรหรือรอยละ 1.70 ของพ้ืนท่ีตําบล เปนพื้นท่ีคอนขางราบเรียบถึง
ลูกคล่ืนลอนลาด ดินไมคอยเหมาะสมสําหรับปลูกไมยืนตนโดยอาศัยน้ําฝน     

 ขอเสนอแนะ  เขตปลูกไมยืนตนนี้ สวนใหญเกษตรกรไมไดปลูกเพื่อมุงเนน
ผลประโยชนมากนัก เนื่องจากอาจปลูกเพื่อเปนแนวกันลม (Wind Break) หรือเปนไมใชสอยใน
ครัวเรือน สวนนอยท่ีผลิตเพื่อการคา ไดแก ยูคา ดังนั้นจึงควรมีเขตกรรม เพื่อปองกันการเปนแหลง
สะสมของโรคแมลง และควรมีการจัดการดินและปุยใหเหมาะสมกับพืชแตละชนิด 
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  2.4    เขตพ้ืนท่ีปลูกไมผลท่ีมีศักยภาพ (หนวยแผนท่ี 224) 
  มีเนื้อท่ี 1,305 ไรหรือรอยละ 1.50 ของพ้ืนท่ีตําบล เปนพื้นท่ีคอนขางราบเรียบ มี
ความเหมาะสมของดินและภูมิอากาศในการปลูกไมผล 

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

  2.5   เขตพ้ืนท่ีปลูกพืชผัก/ไมดอกไมประดับท่ีมีศักยภาพ (หนวยแผนท่ี 225) 

   มีเนื้อท่ี 3,727 ไรหรือรอยละ 4.30 ของพื้นท่ีตําบล เปนพื้นท่ีคอนขางเรียบ มีความ
เหมาะสมของดินและภูมิอากาศในการปลูกพืชผักและไมดอก 

   ขอเสนอแนะ  เกษตรกรเปนผูขยายพันธเองโดยไมถูกตองตามหลักวิชาการ ทํา
ใหไดกิ่งพันธุท่ีขาดความสมํ่าเสมอ ซ่ึงมีผลตอคุณภาพของผลผลิตและราคาจําหนาย ดังนั้นจึงควร
เลือกชนิดพืชท่ีปลูกใหตรงความตองการของตลาด ควรปรับปรุงพันธพืชใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ี โดยเกษตรกรควรไดรับการสนับสนุนดานการวิจัยจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ปรับปรุงพันธุพืชเขตรอนท่ีมีอยูเพื่อการผลิตในเชิงการคา เพื่อใหไดพืชพันธุดีท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย ท้ังนี้ยังพบปญหาดานการจัดการดานการรักษาดอกไมภายหลังการตัดท่ี
อุณหภูมิตํ่า รวมทั้งการขนสงโดยควบคุมอุณหภูมิยังมีอยูในวงท่ีจํากัดมาก แนวทางแกไขจึงควรมี
การรวมกลุมของเกษตรกร เพื่อจัดหาปจจัยการผลิตและสาธารณูปโภครวมกัน เชน การมีหองเย็นท่ี
แหลงผลิต และลดหองเย็นเพื่อการขนสง ซ่ึงรัฐควรเปนผูสนับสนุน 
 เขตเรงรัดพัฒนาการเกษตร  

   มีเนื้อท่ี 3,180 ไรหรือรอยละ 3.67 ของพื้นท่ีตําบล เปนเขตพื้นท่ีท่ีมีความอุดม
สมบูรณของดินตํ่าและมีขอจํากัดสําหรับการทําการเกษตรและอยูนอกเขตชลประทาน 
  2.6   เขตพ้ืนท่ีปลูกพืชไร (หนวยแผนท่ี 231)  

   มีเนื้อท่ี 829 ไรหรือรอยละ 0.96 ของพื้นท่ีตําบล  

    ขอเสนอแนะ เนื่องจากเปนพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทานทําใหขาดนํ้าในฤดูแลง
อีกท้ังยังมีขอจํากัดรุนแรง เปนดินต้ืนถึงช้ันหินพื้นเกิดการชะลางพังทลายและสูญเสียหนาดิน
คอนขางมาก การปลูกพืชไรควรเลือกบริเวณท่ีมีหนาดินหนา จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนและ
ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอกหรือไถกลบพืชปุยสด เชน ถ่ัวพราและปอเทือง เปนตน 
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นอกจากนั้นควรปลูกพืชตามแนวระดับรวมกับการปลูกหญาแฝก เพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน
ลงสูพื้นท่ีตํ่า 
  2.7   เขตพ้ืนท่ีปลูก ไมยืนตน (หนวยแผนท่ี 232)  

มีเนื้อท่ี 1,157 ไรหรือรอยละ 3.67 ของพื้นท่ีตําบล  

    ขอเสนอแนะ เนื่องจากเปนพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทานทําใหขาดนํ้าในฤดูแลง
อีกท้ังยังมีขอจํากัดรุนแรง เปนดินต้ืนถึงช้ันหินพื้นเกิดการชะลางพังทลายและสูญเสียหนาดิน
คอนขางมาก การปลูกไมยืนตนควรเลือกบริเวณท่ีมีหนาดินหนา และการจัดการเฉพาะหลุมปลูก
โดยปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอกหรือไถกลบพืชปุยสด เชน ถ่ัวพราและปอเทือง เปนตน 
นอกจากนั้นควรปลูกพืชตามแนวระดับรวมกับการปลูกหญาแฝก เพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน
ลงสูพื้นท่ีตํ่า 
  2.8   เขตพ้ืนท่ีปลูก ไมผล (หนวยแผนท่ี 233)  

 มีเนื้อท่ี 439 ไรหรือรอยละ 0.51 ของพื้นท่ีตําบล  

    ขอเสนอแนะ เนื่องจากเปนพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทานทําใหขาดนํ้าในฤดูแลง
อีกท้ังยังมีขอจํากัดรุนแรง เปนดินต้ืนถึงช้ันหินพื้นเกิดการชะลางพังทลายและสูญเสียหนาดิน
คอนขางมาก การปลูกไมผลควรเลือกบริเวณท่ีมีหนาดินหนา และการจัดการเฉพาะหลุมปลูกโดย
ปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอกหรือไถกลบพืชปุยสด เชน ถ่ัวพราและปอเทือง เปนตน 
นอกจากนั้นควรปลูกพืชตามแนวระดับรวมกับการปลูกหญาแฝก เพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน
ลงสูพื้นท่ีตํ่า ควรจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูกและพัฒนาแหลงน้ําไวใชในพื้นท่ี 
  2.9   เขตพ้ืนท่ีปลูกพืชผัก/ไมดอก (หนวยแผนท่ี 234)  

   มีเนื้อท่ี 755 ไรหรือรอยละ 0.87 ของพื้นท่ีตําบล 
    ขอเสนอแนะ เนื่องจากเปนพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทานทําใหขาดนํ้าในฤดูแลง

อีกท้ังยังมีขอจํากัดรุนแรง เปนดินต้ืนถึงช้ันหินพื้นเกิดการชะลางพังทลายและสูญเสียหนาดิน
คอนขางมาก การปลูกพืชผัก/ไมดอกควรเลือกบริเวณที่มีหนาดินหนา จัดระบบการปลูกพืช
หมุนเวียนและปรับปรุงดินดวยปุยหมักหรือปุยคอกหรือไถกลบพืชปุยสด เชน ถ่ัวพราและปอเทือง 
เปนตน นอกจากนั้นควรปลูกพืชตามแนวระดับรวมกับการปลูกหญาแฝก เพื่อลดการชะลาง
พังทลายของดินลงสูพื้นท่ีตํ่า ควรจัดระบบการใหน้ําในแปลงปลูกและพัฒนาแหลงน้ําไวใชในพื้นท่ี 
 เขตพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้าํและสัตวปก 
  2.10 เขตพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ําและสัตวปก (หนวยแผนที่ 240) 

   มีเนื้อท่ี 213 ไรหรือรอยละ 0.24 ของพื้นท่ีตําบล 
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  ขอเสนอแนะ ควรมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม อาทิ การนํามูลสัตวมาทํา
กาซชีวภาพ มีระบบถายเทอากาศท่ีถูกสุขลักษณะไมสงกล่ินรบกวนชุมชน ควรมีระบบบําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา การเล้ียงสัตวน้ํา ควรมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม อาทิ การ
บําบัดของเสียจากระบบการเล้ียงสัตวน้ํา และมีสุขลักษณะท่ีถูกตองในการจัดการฟารม 

 เขตพ้ืนท่ีทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว   

  2.11   เขตพ้ืนท่ีทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว  (หนวยแผนท่ี 250) 

   มีเนื้อท่ี 204 ไรหรือรอยละ 0.24 ของพื้นท่ีตําบล  

   ขอเสนอแนะ ควรมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม อาทิ การนํามูลสัตวมาทํา
กาซชีวภาพ มีระบบถายเทอากาศท่ีถูกสุขลักษณะไมสงกล่ินรบกวนชุมชน ควรมีระบบบําบัดน้ํา
เสียกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา ควรมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม อาทิ การบําบัดของเสียจาก
ระบบโรงเรือนเล้ียงสัตว ใหมีสุขลักษณะท่ีถูกตองในการจัดการฟารม 

 3. เขตพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง (หนวยแผนท่ี 300) 

   มีเนื้อท่ี 2,285 ไรหรือรอยละ 2.64 ของพื้นท่ีตําบล 

   ขอเสนอแนะ องคการบริหารสวนทองถ่ินควรท่ีจะศึกษาถึงปญหาและความ
ตองการของพื้นท่ี โดยยึดหลักวิชาการผนวกกับศักยภาพของพื้นท่ีและชุมชน ประกอบกับขอมูล
ของหนวยงานตางๆ เพื่อกําหนดทิศทางพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนใหสอดคลองกับ
ทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชนอยางยั่งยืน 

 4. เขตพื้นท่ีแหลงนํ้า (หนวยแผนท่ี 400)  

   มีเนื้อท่ี 430 ไรหรือรอยละ 0.50 ของพื้นท่ีตําบล 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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 5. เขตพื้นท่ีอื่นๆ  

   มีเนื้อท่ี 7,839 ไรหรือรอยละ 9.04 ของพื้นท่ีตําบล 

  5.1   เขตพ้ืนท่ีเขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย (หนวยแผนท่ี 600) 

   มีเนื้อท่ี 7,310 ไรหรือรอยละ 8.43 ของพื้นท่ีตําบล 

 ขอเสนอแนะ  เปนเขตพ้ืนท่ีนอกเขตปาไมตามกฎหมาย แตมีสภาพเปนปาผลัดใบ 
ไมละเมาะ ไมยืนตน หรือไมโตเร็ว ซ่ึงควรคงสภาพพื้นท่ีดังกลาวไวเพือ่ความสมดุลของระบบนิเวศ
ในชุมชน 

  5.2     เขตพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (หนวยแผนท่ี 601)  
   มีเนื้อท่ี 529 ไรหรือรอยละ 0.61 ของพ้ืนท่ีตําบล เปนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการใช
ประโยชน หรือบริเวณท่ีไมเปนดินตามธรรมชาติ  ไดแกพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการใชประโยชน หรือ
บริเวณท่ีไมเปนดินตามธรรมชาติไดแก พื้นท่ีดัดแปลงจําพวก บอดิน, บอทราย และพื้นท่ีถม 
   ขอเสนอแนะ  หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของไดแก ผังเมือง, ชลประทาน, องคการ
บริหารสวนตําบล, พัฒนาชุมชน และกรมพัฒนาท่ีดิน เปนตน ควรกําหนดทิศทางรวมกัน เพื่อให
การขยายตัวของชุมชนและการใชพื้นท่ีเกษตรกรรมสอดคลองกับทรัพยากรในพื้นท่ี เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับชุมชนอยางยั่งยืน 

 

ตารางท่ี 6 -1 เขตการใชท่ีดินตําบลชะอม    อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี   

เขตการใชท่ีดนิ 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

1. เขตปาไม 61,819 71.28 

    เขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 61,126 70.48 

- เขตคุมครองสภาพปา (หนวยแผนท่ี 111) 53,569 61.77 
- เขตฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนท่ี 112) 337 0.38 
- เขตฟนฟูทรัพยากรฯ (หนวยแผนท่ี 113) 7,220 8.33 

    เขตพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ 693 0.80 

- เขตบํารุงรักษาสภาพปา (หนวยแผนท่ี 121) 461 0.53 
- เขตฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนท่ี 122) 161 0.19 
- เขตฟนฟูทรัพยากรฯ (หนวยแผนท่ี 123) 71 0.08 
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ตารางท่ี 6 -1 (ตอ) 

เขตการใชท่ีดนิ 
เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

2. เขตพ้ืนท่ีการเกษตร 14,342 16.54 

    เขตเกษตรกาวหนา 10,745 12.39 

- เขตพื้นท่ีทํานา (หนวยแผนท่ี 221) 2,224 2.59 
- เขตพื้นท่ีปลูกพืชไร (หนวยแผนท่ี 222) 1,995 2.30 
- เขตพื้นท่ีปลูกไมยืนตน (หนวยแผนท่ี 223) 1,474 1.70 
- เขตพื้นท่ีปลูกไมผล (หนวยแผนท่ี 224) 1,305 1.50 
- เขตพื้นท่ีปลูกพืชผัก/ไมผล  (หนวยแผนท่ี 225) 3,727 4.30 

    เขตเรงรัดพฒันาการเกษตร 3,180 3.67 

- เขตพื้นท่ีปลูกพืชไร (หนวยแผนท่ี 231) 829 0.96 
- เขตพื้นท่ีปลูกไมยืนตน(หนวยแผนท่ี 232) 1,157 1.33 
- เขตพื้นท่ีปลูกไมผล (หนวยแผนท่ี 233) 439 0.51 
- เขตพื้นท่ีปลูกพืชผัก/ไมผล  (หนวยแผนท่ี 234) 755 0.87 

    เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา/สัตวปก 213 0.24 

- เขตเพาะเล้ียงสัตวน้ํา/สัตวปก (หนวยแผนที่ 240) 213 0.24 
    เขตทุงหญาและโรงเรือนเล้ียงสัตว 204 0.24 

- เขตทุงหญาและโรงเรือนเล้ียงสัตว (หนวยแผนท่ี 250) 204 0.24 
3. เขตพ้ืนท่ีชมุชนและสิ่งปลูกสราง 2,285 2.65 

- เขตพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง (หนวยแผนท่ี 300) 2,285 2.65 
4. เขตพ้ืนท่ีแหลงน้ํา 430 0.50 

- เขตพื้นท่ีแหลงน้ํา (หนวยแผนท่ี 400) 430 0.50 
5. เขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย  7,839 9.04 

- เขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย (หนวยแผนท่ี 600) 7,310 8.43 
- เขตพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด (หนวยแผนท่ี 601) 529 0.61 

รวม 86,715 100 
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6.2 แผนการพัฒนาท่ีดินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตดานการเกษตร 

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

6.3 ขอเสนอแนะการนําแผนการใชท่ีดินไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาท่ีดิน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน 

6-11

 



 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต1  กรมพัฒนาที่ดิน  

บรรณานุกรม 

กรมการปกครอง. 2554. รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน. http://www.dopa.go.th/TH/service.pnp 

กรมการพัฒนาชุมชน. 2555. รายงานข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน จปฐ. ระดับต าบล ปี 2555.    

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

กรมชลประทาน. 2555. ข้อมูลขอบเขตชลประทานจังหวัดสระบุรี. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2548. รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน  

เล่ม 1 ดินบนพื้นท่ีราบต่ า. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2548. รายงานการจัดทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจตามหลักกลุ่มชุดดิน. 

เล่ม 2 ดินบนพื้นดอน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช. 2555. ข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย. กระทรวงทรัพยากรแห่งชาติ   

และสิ่งแวดล้อม. 

กรมอุตุนิยมวิทยา. 2554. สถิติภูมิอากาศ พ.ศ. 2554-2555. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 

กองแผนที่และการพิมพ์. 2544. ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ.์ 

บัณฑิต ตันศิริ. 2535. แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดิน. เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 3. กองวางแผนการใช้ที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

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

เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 2/2535 : ฉบับพิมพ์คร้ังที่ 3/2542. กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี. 2555. ข้อมูลสถิติประมงรายต าบลจังหวัดสระบุรี.  ปี 2555. กรมประมง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี. 2555. ข้อมูลสถิติการปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ.์ 

ส านักสถิติแห่งชาติ. 2554. ระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น. ส านักนายกรัฐมนตรี. 

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

http://www.dopa.go.th/TH/service.pnp
http://www.cdd.go.th/
http://service.nso.go.th/stat_tab/index


 

เขตการใช้ที่ดินต าบลชะอม  อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุร ี

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี. 2556. ท าเนียบโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี  ปี 2556. 

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน. 2554. แผนท่ีการใช้ท่ีดินประเทศไทย (เชิงตัวเลข) มาตราส่วน  

1: 25,000. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ส านักส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน. 2553. แผนท่ีกลุ่มชุดดินประเทศไทย (เชิงตัวเลข) มาตราส่วน 

1: 25,000. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน. 2548. มหัศจรรย์พันธุ์ดิน. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ.์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลชะอม. อ าเภอแก่งคอย. จังหวัดสระบุรี. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557). 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. 

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

Irrigation  And Drainage. Paper 46. Rome Italy. 

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

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


	ปกใน
	บทที่1
	บทที่2
	บทที่3
	บทที่4
	บทที่5
	บทที่6
	บรรณานุกรม



