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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 72(1) ไดมีการบัญญัติใหมีการวางแผนการใช
ที่ดินของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน ตอมาไดมี
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ลงวันที่ 6 เมษายน 2561 มีแผนการ
ปฏิรูปดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนดใหมีการจัดทําแผนการใชที่ดินของชาติทั้งระบบให
สอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุง
แผนการใชที่ดินตําบลจํานวน 7,225 ตําบลใหแลวเสร็จภายในป 2565 ตลอดจนนําแผนการใชที่ดินตําบลไปสู
การปฏิบัติเพ่ือเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่องการประกาศแผนปฏิรูปประเทศดังกลาวขางตน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี จึงไดจัดทําแผนการ
ใชที่ดินตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการใชที่ดินในตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีผลตอบแทนสูงสุดตอ
หนวยเน้ือที่และเปนไปอยางย่ังยืน 

1.3 ระยะเวลาและสถานที่ดําเนนิงาน 
 1.3.1 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 
 1.3.2 สถานที่ ตําบลหนองสาหราย อําเภอเมืองพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

1.4 ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
 1.4.1 ทบทวนเอกสารเพ่ือรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิที่จะนํามาวิเคราะหและใชในการ
กําหนดเขตการใชที่ดิน ดังน้ี 
   (1) ดานกายภาพ ไดแก ทรัพยากรดิน ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรปาไม ภูมิอากาศ สภาพการใช
ที่ดิน ช้ันคุณภาพลุมนํ้า ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 
   (2) ดานเศรษฐกิจสังคม ไดแก การถือครองที่ดิน การใชที่ดิน พืชหลักหรือพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 
เพ่ือใชเปนเกณฑในการตัดสินใจในการกําหนดเขตการใชที่ดิน ตลาดสินคาเกษตร รายได รายจาย ประชากร 
โครงสรางประชากร การศึกษา ฯลฯ 
   (3) นโยบาย ยุทธศาสตร แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ยุทธศาสตรภาค แผนพัฒนากลุม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป ขององคการบริหาร
สวนจังหวัด และเทศบาลตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบล 
 1.4.2 จัดทํากระบวนการมีสวนรวมของชุมชน (Participatory Rural Appraisal : PRA) เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น ประเด็นปญหา ความตองการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเกษตรกรในตําบล 
 1.4.3 ประเมินคุณภาพที่ดิน 
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 1.4.4 สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการจัดทํา PRA รวมกับสภาพการใชที่ดิน การถือครองที่ดินราย
แปลงจากแผนที่สํามะโนที่ดิน หรือ แผนที่ภาษีที่ดินในปจจุบัน ผลจากการประเมินคุณภาพที่ดิน และ กิจกรรม
ของกรมพัฒนาที่ดิน (ตามอํานาจหนาที่ของกรมฯ)  
 1.4.5 สํารวจขอมูลทั้งกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ในพ้ืนที่ตําบลที่ดําเนินการเพ่ิมเติมตามประเด็น
ปญหาและความตองการจาก PRA ใหละเอียดย่ิงขึ้น โดยการสัมภาษณเกษตรกรเปนรายบุคคล 
 1.4.6 กําหนด (ราง) แผนการใชที่ดินตําบล 
 1.4.7 รับฟงความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอรางแผนการใชที่ดิน 
 1.4.8 ปรับปรุงแผนการใชที่ดิน 
 1.4.9 นําแผนการใชที่ดินไปสูการปฏิบัติ เปาหมายที่สําคัญ คือ 
   (1) การที่สภาตําบล หรือ สภาเทศบาลนําแผนการใชที่ดินที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินเขาไปบรรจุ
ในแผน 3 ป โดยสภาเทศบาล หรือ สภาตําบล มีมติรับรอง ซึ่งอาจมีการต้ังงบของเทศบาล หรือองคการบริหาร
สวนตําบลดําเนินการ เชน งบซื้อเมล็ดพันธุพืชคลุมดิน ซึ่งปลูกโดยเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลน้ัน เปนตน 
   (2) กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินตามอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในกฎหมาย (มาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551) มีการปฏิบัติในเขตการใชที่ดินที่กําหนดในแผนการใชที่ดินเขตตางๆ 
โดยมีงบประมาณดําเนินการในแตละป 
   (3) กิจกรรมของสวนราชการตางๆ ที่จะสนับสนุนความตองการของเกษตรกรและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน การผลิตพันธุขาว การขุดเจาะบอบาดาล เปนตน 

1.5 นิยามศพัท 
 1.5.1 ที่ดิน (Land) 
   “ที่ดิน” หมายความวา พ้ืนที่ดินทั่วไปและใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง 
ลํานํ้า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลดวย (มาตรา 4 ประมวลกฎหมายที่ดิน) 
   “ที่ดิน” ในทางวิชาการดานทรัพยากรที่ดิน หมายถึง “ชีวมณฑลบนพ้ืนผิวโลก ประกอบดวย ช้ัน
บรรยากาศ ช้ันดิน ช้ันหิน ลักษณะความลาดเทของพ้ืนที่ ลักษณะทางอุทกศาสตร พืช สัตว และผลที่เกิดจาก
การกระทําของมนุษยทั้งในอดีตและปจจุบัน” (FAO, 1993) 
   “ที่ ดิน” หมายถึง พ้ืนที่ห น่ึงๆ ที่อยูบนผิวของโลก ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ คือ 
สภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ซึ่งมีอิทธิผลตอการใชประโยชนที่ดิน ดังน้ันที่ดินจึงไมไดหมายถึงดิน
เพียงอยางเดียวแตจะหมายรวมถึงลักษณะภูมิสัณฐาน (landforms) ภูมิอากาศ (climate) อุทกวิยา 
(hydrology) พืชพรรณ (vegetation) และสัตว (fauna) ซึ่งการปรับปรุงที่ดิน (land improvement) ไดแก 
การทําขั้นบันไดและการระบายนํ้า เปนตน (FAO, 1993) 
 1.5.2 ดิน (Soil) 
   “ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย แรธาตุ นํ้า และอินทรียวัตถุตางๆ ที่เจือปนกับเน้ือดิน
ดวย (มาตรา 4 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551) 
   “ดิน” ในทางวิชาการดานทรัพยากรที่ดิน หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นบนพ้ืนผิวโลก
เปนวัตถุที่ค้ําจุนการเจริญเติบโต และการทรงตัวของตนไม ประกอบดวยแรธาตุ และอินทรียวัตถุตางๆ มี
ลักษณะช้ันแตกตางกัน แตละช้ันที่อยูตอเน่ืองกันจะมีแนวสัมพันธซึ่งกันและกันตามขบวนการกําเนิดดิน ที่เปน
ผลสืบเน่ืองมาจากการกระทํารวมกันของภูมิอากาศ พืชพรรณ วัตถุตนกําเนิดดิน ระยะเวลา และความตาง
ระดับของพ้ืนที่ในบริเวณน้ัน (FAO 1974: 39-40) 
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   “ดิน” อินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุที่ไมจับตัวแข็งเปนหินซึ่งปกคลุมพื้นผิวโลก ซึ่งเปนผลมา
จากปจจัยดานการกําเนิดและสภาพแวดลอม ไดแก ภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว) สภาพภูมิประเทศ วัตถุ
ตนกําเนิด และระยะเวลา ความเหมาะสมตอการผลิตพืชของดินแตกตางกันเน่ืองมาจากลักษณะและสมบัติทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพ และสัณฐาน (คณะกรรมการจัดทําปทานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) 
 1.5.3 การใชที่ดิน 
   “การใชที่ดิน” หมายถึง การจัดการที่ดินตามที่มนุษยตองการ ซึ่งรวมทั้งการใชที่ดินในชนบท 
เขตชานเมือง และเขตอุตสาหกรรม เปนตน (FAO, 1993) 
   “การใชที่ดิน” หมายถึง ผลของความพยายามของมนุษย ในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางกายภาพพ้ืนที่ของทรัพยากรที่มีอยู เพ่ือสนองความตองการของตนเอง (Vink, 1975) 
 1.5.4 การวางแผนการใชที่ดิน 
   “การวางนโยบายและแผนการใชที่ดิน” หมายความวา การวางนโยบายและแผนการใชที่ดินให
เหมาะสมกับสภาพของดิน และสอดคลองกับประเภทของที่ดินที่ไดจําแนกไว 
   ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) ไดใหความหมายของการวางแผนการใชที่ดินวาเปน
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวของกับการแสวงหาใชประโยชนจากทรัพยากร เปนการกําหนด
ทิศทางของการลงทุน แนวทางของการพัฒนาเทคโนโลยี และเปนการเปลี่ยนแปลงของหนวยงานตางๆ ให
ดําเนินการอยูในภาพรวมเดียวกัน และเปนการเพ่ิมศักยภาพทั้งในปจจุบันและในอนาคตเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของมนุษย (NRC, 1975 และ ADB, 2012) 
 1.5.5 “เศรษฐกิจที่ดิน” หมายความวา ภาวะความสัมพันธระหวางประชากรกับที่ดินทางดานเศรษฐกิจ 
 1.5.6 “เกษตรกรรม” หมายความวา การทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตวนํ้า และกิจกรรมอ่ืน
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 1.5.7 “การชะลางพังทลายของดิน” หมายความวา ปรากฏการณซึ่งที่ดินถูกชะลางกัดเซาะพังทลาย
ดวยพลังงานที่เกิดจากนํ้า ลม หรือโดยเหตุอ่ืนใดใหเกิดการเสื่อมโทรม สูญเสียเน้ือดิน หรือความอุดมสมบูรณ
ของดิน 
 1.5.8 “การอนุรักษดินและนํ้า” หมายความวา การกระทําใดๆ ที่มุงใหเกิดการระวังปองกันรักษาดิน
และที่ดิน ไมใหเกิดความเสื่อมโทรม สูญเสีย รวมถึงการรักษา ปรับปรุง ความอุดมสมบูรณของดินและการ
รักษานํ้าในดินหรือบนผิวดินใหคงอยูเพ่ือรักษาดุลธรรมชาติใหเหมาะสมในการใชประโยชนที่ดินในการ
เกษตรกรรม 
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บทท่ี 2 
ขอมูลท่ัวไป 

2.1 ที่ต้ังและอาณาเขต 
 ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีเน้ือที่ 17,090 ไร หรือประมาณ 27.34 
ตารางกิโลเมตร เทศบาลตําบลหนองสาหรายต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี หางจากอําเภอพนมทวนเปนระยะทาง 17 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนที่ตางๆ ดังน้ี 
  ทิศเหนือ   ติดตอ ตําบลพนมทวน และตําบลพังตรุ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
  ทิศใต    ติดตอ ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
  ทิศตะวันออก    ติดตอ ตําบลอุโลกสี่หมื่น อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
  ทิศตะวันตก  ติดตอ ตําบลดอนเจดีย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพที่ 2-1) 
 การเดินทางไปตําบลหนองสาหราย ใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 324 และ 346  

2.2 การแบงสวนการปกครอง  
 เทศบาลตําบลหนองสาหราย ต้ังอยูเลขที่ 169 หมูที่ 1 บานสระลุมพุก ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี แบงสวนการปกครองออกเปน 9 หมูบาน ดังน้ี 
  หมูที่ 1 บานสระลุมพุก    หมูที่ 2 บานโกรกยาว 
  หมูที่ 3 บานหนองปริก    หมูที่ 4 บานหนองขุย 
  หมูที่ 5 บานปลักเขวา    หมูที่ 6 บานหนองทราย 
  หมูที่ 7 บานหนองแหน    หมูที่ 8 บานใหมพัฒนา 
  หมูที่ 9 บานหนองสาหราย 
 ประวัติและเอกลักษณ ตําบลหนองสาหรายเปนตําบลเกาแกสันนิษฐานวาเปนหมูบานที่มีหนองนํ้าและมี
ตนสาหรายมาก อยูหางจากบานดอนเจดีย 2 กิโลเมตร มีความเช่ือรวมกันวาบริเวณน้ีเปนดินแดน
ประวัติศาสตรที่สมเด็จพระนเรศวรทรงกระทํายุทธหัตถีชนะพมา  
 ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เทศกาลประจําป เหมือนชาวไทยภาคกลางโดยทั่วไป มีพิธีกรรม
แตกตางกัน เชน พิธีเซนไหวศาลเจาพอเสือ  
 พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ขาวและออย  
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ภาพที่ 2-1 ทีต้ั่ง อาณาเขต และสภาพภูมิประเทศ ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบรุี 
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2.3 ประวัติและเอกลักษณความเปนมาของหมูบาน/การต้ังถ่ินฐาน 
 เทศบาลตําบลหนองสาหราย เดิมไดรับจัดต้ังตามลักษณะปกครองทองที่ในเขตตําบลดอนเจดีย และได
ประกาศจากกระทรวงมหาดไทยต้ังเปนตําบลหนองสาหราย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2535 ไดรับจัดต้ังเปน
องคการบริหารสวนตําบลหนองสาหราย ช้ัน 5 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2540 ตอมาไดรับการจัดต้ังเปน
เทศบาลตําบลหนองสาหราย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ซึ่งเปนเทศบาลขนาดเล็ก 
 ผลิตภัณฑโอทอป 
 สินคาโอทอป ตําบลหนองสาหราย สวนใหญเปนผลิตภัณฑจักสานจากเสนพลาสติกและผาทอ เชน 
ผาขาวมา ผาพันคอ และหมวกไอโมง (ไทยตําบลดอทคอม, 2562) 

2.4 สภาพภูมิประเทศ 
 ตําบลหนองสาหราย พ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบลุม มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ประมาณรอยละ 70 
ของเน้ือที่ตําบล และที่ดอนที่มีสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ประมาณรอยละ 30 ของ
เน้ือที่ตําบล (ภาพที่ 2-1) 

2.5 สภาพภูมิอากาศ 
 2.5.1 สภาพอากาศทั่วไป 
   จากขอมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ป (ป 2532-2561) สถานีตรวจอากาศอําเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ดังน้ันตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จะมีสภาพลมฟาอากาศไมรอน
และหนาวเกินไป อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 28.3 องศาเซลเซียส ซึ่งอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงแบงฤดูกาลออกเปน 3 ฤดูกาล ดังน้ี (ตารางที่ 2-1 และ ภาพที่ 2-2) 
   1) ฤดูฝน จะเริ่มประมาณเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤศจิกายน และฝนมักจะทิ้งชวงในเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม แตระยะเวลาการทิ้งชวงจะไมเหมือนกันในแตละป และในชวงปลายฤดูฝนมักจะมี
พายุดีเปสช่ันเคลื่อนผานเขามาทําใหมีฝนตกชุก ปริมาณฝนรวมทั้งป 1,054.0 มิลลิเมตร และมีวันที่ฝนตก 110 วัน 
   2) ฤดูหนาว เน่ืองจากอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดลงต้ังแต
ปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม และจะหนาวมากชวงเดือนธันวาคม อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยในฤดูหนาว 25.6 
องศาเซลเซียส 
   3) ฤดูรอน อากาศบริเวณพ้ืนที่ตําบลหนองสาหรายจะเร่ิมรอนข้ึนในเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน 31.0 องศาเซลเซียส 
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ตารางที่ 2-1 สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
   ป 2532-2561 

เดือน 
อุณหภูมิ 

(oซ) 

ความชื้น
สัมพัทธ 

(%) 

ปริมาณน้ําฝน 
(มม.) 

จํานวนวัน 
ที่ฝนตก 
(วัน) 

ปริมาณ 
ฝนใชการ* 

(มม.) 

การระเหยและ 
การคายน้ําอางอิง* 

(มม.) 
ม.ค. 26.3 65.0 8.6 1.4 8.5 31.5 
ก.พ. 28.1 63.0 19.9 1.7 19.3 33.2 
มี.ค. 29.8 63.0 39.7 3.7 37.2 43.4 
เม.ย. 31.0 63.0 69.2 5.5 61.5 46.1 
พ.ค. 30.0 70.0 144.2 13.1 110.9 43.6 
มิ.ย. 29.3 72.0 94.1 13.9 79.9 41.1 
ก.ค. 28.7 73.0 103.6 15.9 86.4 41.9 
ส.ค. 28.5 74.0 101.1 16.6 84.7 41.7 
ก.ย. 28.3 77.0 215.8 18.2 141.3 37.4 
ต.ค. 27.6 80.0 207.9 14.7 138.7 33.5 
พ.ย. 26.9 73.0 42.2 4.8 39.4 32.4 
ธ.ค. 25.6 66.0 7.7 1.4 7.6 32.7 
รวม - - 1,054.0 110.9 815.4 458.2 
เฉลี่ย 28.3 69.9 - - - - 

หมายเหตุ: * จากการคํานวณโดยโปรแกรม Cropwat for Windows Version 8.0 
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2562) 
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 2.5.2 สมดุลของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
   สมดุลของนํ้าเพ่ือการเกษตร เปนการวิเคราะหหาชวงฤดูกาลเพาะปลูกพืช ตลอดจนชวง
ระยะเวลาที่พืชเสี่ยงตอการขาดนํ้า ขอมูลที่นํามาวิเคราะห คือ ปริมาณนํ้าฝน และ (ETo) ซึ่งคาศักยภาพการ
คายระเหยนํ้าอางอิงคํานวณดวยโปรแกรม Cropwat for Windows Version 8.0 โดยใชสมการ Penman-Monteith 
สามารถสรุปสมดุลของนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตอาศัยนํ้าฝนของตําบลหนองสาหราย ไดดังน้ี (ตารางที่ 2-1 และ 
ภาพที่ 2-3) 
   ชวงที่เหมาะสมตอการปลูกพืช เปนชวงที่คาปริมาณนํ้าฝนมากกวาคา 0.5 การระเหยและคายนํ้า 
ซึ่งชวงน้ีจะเริ่มต้ังแตปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 
   ชวงที่มีนํ้ามากเกินพอ เปนชวงที่คาปริมาณนํ้าฝนมากกวาคาการระเหยและคายนํ้า ชวงน้ีพืช
อาจจะเสียหายจากภาวะนํ้าทวมได ซึ่งจะเกิดขึ้นในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
   ชวงขาดนํ้า เปนชวงฤดูแลงที่คาปริมาณนํ้าฝนนอยกวาคา 0.5 การระเหยและคายนํ้า ชวงน้ีพืช
อาจจะเสียหายจากการขาดแคลนนํ้าได จะเริ่มต้ังแตปลายเดือนธันวาคมถึงมีนาคม 
   แตเน่ืองจากพ้ืนที่ของตําบลหนองสาหรายทั้งหมดอยูในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาพนมทวน 
ซึ่งสงนํ้าใหพ้ืนที่ตําบลหนองสาหรายเพาะปลูกพืชโดยอาศัยนํ้าชลประทานไดตลอดป แตจะมีปญหาในชวงฤดูแลง
ที่มีฝนตกนอย การสงนํ้าอาจไมทั่วถึงทําใหบางพ้ืนที่ขาดแคลนนํ้าได 
 

ภาพที่ 2-3 สมดุลของน้ําเพื่อการเกษตร ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
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2.6 สภาพการใชที่ดินในปจจุบัน 
 สภาพการใชที่ดินในปจจุบัน จากขอมูลสภาพการใชที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ป 2559 โดยกลุมวิเคราะห
สภาพการใชที่ดิน กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อนํามาวิเคราะหสภาพการใชที่ดินใน
ตําบลหนองสาหราย (กลุมวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน, 2559) พบการใชที่ดิน 4 ประเภท ประกอบดวย พ้ืนที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสราง พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่นํ้า และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (ตารางที่ 2-2 
และภาพที่ 2-4) 
 2.6.1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง เน้ือที่ 1,139.20 ไร หรือรอยละ 6.67 ของเน้ือที่ตําบล ไดแก 
หมูบานบนพ้ืนที่ราบ สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ ถนน และโรงงานอุตสาหกรรม 
 2.6.2 พ้ืนที่เกษตรกรรม เน้ือที่ 13,065.24 ไร หรือรอยละ 76.45 ของเน้ือที่ตําบล มีพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญ คือ ขาว เน้ือที่ 6,883.32 ไร หรือรอยละ 40.28 ของเน้ือที่ตําบล ปลูกในทุกหมูบาน พบเปนสวนใหญ
ทางทิศเหนือและบริเวณตอนกลางของตําบล ออย เน้ือที่ 4,828.88 หรือรอยละ 28.26 ของเน้ือที่ตําบล พบ
เปนสวนใหญทางทิศตะวันออกและบริเวณตอนกลางของตําบล โดยปลูกติดตอเปนแปลงใหญ ใกลกับบริเวณ
คลองสงนํ้าชลประทาน ทางทิศตะวันออกของตําบล 
 2.6.3 พ้ืนที่นํ้า เน้ือที่ 332.44 ไร หรือรอยละ 1.95 ของเน้ือที่ตําบล ไดแก บอนํ้าในไรนา และคลอง
ชลประทาน 
 2.6.4 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด เน้ือที่ 2,553.12 ไร หรือรอยละ 14.94 ของเน้ือที่ตําบล ไดแก บอทราย และ
พ้ืนที่ถม 

ตารางที่ 2-2 สภาพการใชที่ดินตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

สัญลักษณ ประเภทการใชที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร รอยละ 
U พื้นทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสราง 1,139.20 6.67 

U201 หมูบานบนพ้ืนที่ราบ 657.25 3.85 
U301 สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ 114.82 0.67 
U405 ถนน 202.76 1.19 
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 164.37 0.96 

A พื้นทีเ่กษตรกรรม 13,065.24 76.45 
A1 นาขาว 6,883.32 40.28 

A101 นาขาว 6,883.32 40.28 
A2 พืชไร 5,154.87 30.16 

A200 ไรราง 4.63 0.03 
A201 พืชไรผสม 85.62 0.50 
A202 ขาวโพด 99.61 0.58 
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ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

สัญลักษณ ประเภทการใชที่ดิน 
เนื้อที ่

ไร รอยละ 
A203 ออย 4,828.88 28.26 
A204 มันสําปะหลัง 97.25 0.57 
A229 พริก 38.88 0.23 
A3 ไมยืนตน 18.38 0.10 

A304 ยูคาลิปตัส 14.11 0.08 
A306 สะเดา 4.27 0.02 
A4 ไมผล 5.51 0.04 

A401 ไมผลผสม 2.87 0.02 
A405 มะพราว 2.64 0.02 
A5 พืชผัก 998.00 5.84 

A502 พืชผัก 572.00 3.35 
A503 ไมดอก ไมประดับ 426.00 2.49 
A7 ทุงหญาเลี้ยงสตัว และโรงเรอืนเลี้ยงสัตว 5.16 0.03 

A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 5.16 0.03 
W พื้นทีน่้ํา 332.44 1.95 

W202 บอนํ้าในไรนา 86.84 0.51 
W203 คลองชลประทาน 245.60 1.44 

M พื้นทีเ่บ็ดเตล็ด 2,553.12 14.94 
M303 บอทราย 2,536.21 14.84 
M405 พ้ืนที่ถม 16.91 0.10 

รวมเนื้อที ่ 17,090.00 100.00 
หมายเหตุ: เนื้อท่ีคํานวณดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ที่มา: ดัดแปลงจากกลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2559) 
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 ภาพที่ 2-4 สภาพการใชที่ดิน ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
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2.7 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 2.7.1 สภาพสังคมโดยทั่วไป 
   (1)  ประชากร จากหลักฐานทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ป 2561 (ขอมูล ณ ธันวาคม 2561) พบวา ประชากรที่อาศัยในพ้ืนที่ตําบลหนองสาหราย มีประชากร
รวม 3,589 คน ชาย 1,690 หญิง 1,899 คน จํานวนครัวเรือน 1,153 หลังคาเรือน (ตารางที่ 2-3)  

ตารางที่ 2-3 จํานวนประชากรและครัวเรือน ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน  
   จังหวัดกาญจนบุรี ป 2561 

พื้นที ่ ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

ตําบลหนองสาหราย 1,153 1,690 1,899 3,589 
บานสระลุมพุก 233 334 343 677 
บานโกรกยาว 85 125 171 296 
บานหนองปริก 70 107 126 233 
บานหนองขุย 214 342 398 740 
บานปรักเขวา 112 143 145 288 
บานหนองทราย 123 199 216 415 
บานหนองแหน 71 68 55 123 
บานใหมพัฒนา 132 192 223 415 
บานหนองสาหราย 113 180 222 402 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2561) 

   (2)  แหลงน้ําใชในครัวเรือน/แหลงน้ําเพื่อการเกษตร/แหลงน้ําที่สรางขึ้น มีระบบ
ชลประทานเขาถึงพ้ืนที่ตําบล ระบบประปาใตดิน (บอบาดาล) ใชทุกหมูบาน มีแหลงนํ้าธรรมชาติจํานวน 
5 แหง ฝาย 2 แหง บอนํ้าต้ืน 34 แหง บอโยก 5 แหง บอบาดาลสาธารณะ 9 แหง 
   (3)  โครงสรางพื้นฐาน/บริการสาธารณะ มีวัด 2 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง 
โรงเรียนประถมศึกษา 3 แหง ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 4 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล 1 แหง ที่ทําการสายตรวจ 1 แหง ที่ทําการพักสายตรวจ 1 แหง ปมนํ้ามันขนาดเล็ก, ใหญ 6 แหง 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 8 แหง และโรงสีขาว 3 แหง (ตารางที่ 2-4) 
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ตารางที่ 2-4 สภาพสังคมในพื้นที่เทศบาลตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
   ป 2561 

โครงสรางพื้นฐาน/บริการสาธารณะในหมูบาน แหง 
วัด 2 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 
โรงเรียนประถมศึกษา 3 
ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 4 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 1 
ที่ทําการสายตรวจ 1 
ที่ทําการพักสายตรวจ 1 
ปมนํ้ามันขนาดเล็ก, ใหญ 6 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็ 8 
โรงสีขาว 3 

ที่มา : เทศบาลตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (2561) 

   (4)  ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่  
     - กลุมปุยอินทรียอัดเม็ด จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมเลี้ยงปลาตําบลหนองสาหราย จํานวน 2 กลุม 
     - กลุมเลี้ยงสัตวตําบลหนองสาหราย จํานวน 4 กลุม 
     - กลุม อสม. จํานวน 9 หมู 
     - กลุมกองทุนหมูบานตําบลหนองสาหราย จํานวน 23 กลุม 
     - กองทุน กขคจ. จํานวน 1 กลุม 
     - กลุม อสพป. อปพร. จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมเยาวชนตําบลหนองสาหราย จํานวน 3 กลุม 
     - กลุมแมบานและสตรีตําบลหนองสาหราย จํานวน 4 กลุม 
     - กลุมศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน จํานวน 8 กลุม 
     - กลุมผลิตนํ้าด่ืม จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมปลูกขาวปลอดสารพิษ จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมกองทุนหมูบานหนองปริก จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตตําบลหนองสาหราย จํานวน 3 กลุม 
     - กลุมเกษตรกรทํานาตําบลหนองสาหราย จํานวน 4 กลุม 
     - กลุมฌาปณกิจหมูบานตําบลหนองสาหราย จํานวน 4 กลุม 
     - กลุมสตรีอาสาพัฒนาหมูบานตําบลหนองสาหราย จํานวน 2 กลุม 
     - กลุมธนาคารวัสดุรีไซเคิล จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมประปาหมูบาน จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมออมทรัพยตําบลหนองสาหราย จํานวน 3 กลุม 
     - กลุมกองทุนหมูบาน จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมคาขาย จํานวน 1 กลุม 
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     - กลุมเลี้ยงสัตว จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมวัฒนธรรมตําบลหนองสาหราย จํานวน 3 กลุม 
     - กลุมปลูกออย จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมทําผัก จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมเย็บผา จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมรับจาง จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมจักสาน จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมปลูกขาวโพดฝกออนตําบลหนองสาหราย จํานวน 2 กลุม 
     - กลุมกองทุนสวัสดิการ จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมกีฬา, ออกกําลังกายตําบลหนองสาหราย จํานวน 3 กลุม 
     - กลุมผูสูงอายุตําบลหนองสาหราย จํานวน 2 กลุม 
     - กลุมผลิตพันธุขาว จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมนํ้าประปา จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมเยาวชนตําบลหนองสาหราย จํานวน 3 กลุม 
     - กลุมสัจจะเพ่ือคุณธรรม จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมกองทุนเงินลาน จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมกองทุนเพ่ือการศึกษา จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมนํ้ายาลางจาน-ซักผา จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมพลังประชาชน จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมตอตานยาเสพติด จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมกฎหมาย จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมเกษตรกรผูผลิตปุยอินทรียนํ้า จํานวน 2 กลุม 
     - กลุมเกษตรกรผูผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง จํานวน 1 กลุม 
     - กลุมปลูกพืชพลังงานทดแทน (สบูดํา) จํานวน 1 กลุม 
     - กลุม OTOP หมูบาน 
       หมูที่ 1 ปุยอินทรียอัดเม็ด 
       หมูที่ 2 นํ้าด่ืมตราสาหรายทอง 
       หมูที่ 3 นํ้าพริกแกง 
       หมูที่ 4 ศูนยจําหนายขาวสาร ขาวเปลือก 
       หมูที่ 5 นํ้ายาเอนกประสงค 
       หมูที่ 6 ทองมวน จักสาน 
       หมูที่ 7 ปุยนํ้าหมักอินทรียชีวภาพ ฮอรโมน สารบําบัดนํ้าเสีย สารปองกัน
แมลง ศัตรูพืช นํ้าสมควันไม 
       หมูที่ 8 เบเกอรรี่สาหรายทอง กลวยอบเนย 
       หมูที่ 9 ขนมมะพราวแกว 
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   (5)  เสนทางการคมนาคม ตําบลหนองสาหรายมีเสนทางคมนาคมถนนลาดยางเปน
ถนนสายหลักของตําบล สามารถติดตอไดทุกหมูบาน รวมทั้งถนนลาดยางติดตอระหวางตําบลถึงอําเภอ
และจังหวัด แยกไดดังน้ี 
     - ทางหลวงหมายเลข 346 สายอําเภอกําแพงแสน - อําเภอพนมทวน ตัดผานใช
เปนสายหลักในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร และการเช่ือมโยงถนนลูกรังในหมูบานสัญจรไปมาอยาง
สะดวกทั่วถึง 
     - ทางหลวงจังหวัด สายบานดอนเจดีย - บานรางกระตาย 
     - ทางหลวงจังหวัด สายบานสระลุมพุก - บานปลักเขวา 
     - ถนนลูกรังภายในหมูบานมีทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
   (6)  หมอดินอาสา หมายความวา เกษตรกรที่สนใจงานพัฒนาที่ดินและสมัครใจเปน
อาสาสมัครของกรมพัฒนาที่ดิน พรอมที่จะทําการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีและผลิตภัณฑของกรมพัฒนาที่ดิน 
และใหคําแนะนําแกเกษตรทั่วไปในหมูบาน 
      นายจรัญ  สือผู หมอดินอาสาประจําตําบลหนองสาหราย 
      นายจารุวัฒน  ชินวัฒนกุล หมอดินประจําหมูบานโกรกยาว หมู 2 
      นายสุธน  ชุนเวหา หมอดินประจําหมูบานหนองปริก หมู 3 
      นายขาว  จานแกว หมอดินประจําหมูบานหนองขุย หมู 4 
      นายสราวุธ  หอมจันทร หมอดินประจําหมูบานปลักเขวา หมู 5 
      นายสมุทร  อนแกว หมอดินประจําหมูบานหนองทราย หมู 6 
      นายนิติพัฒน  โรจนชัยเกษม หมอดินประจําหมูบานหนองแหน หมู 7 
      นายสําเฮียง  ย้ิมเจริญ หมอดินประจําหมูบานหนองสาหราย หมู 9 
   (7)  การถือครองที่ดิน 
     (7.1) การถือครองที่ดินในภาพรวม  

ตารางที่ 2-5 การถือครองที่ดินตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

ป 
ประชากร 

(คน) 
การถือครองทีดิ่น 

เฉลี่ยที่ดินทั้งตําบล (ไร/คน) 
2561 3,589 4.76 

     (7.2) ปญหาการถือครอง 
       ปญหาการถือครองมี 3 ประการ คือ 
       (7.2.1) ปญหาการไรกรรมสิทธ์ิ 
          กลุมประชากรที่เปนผูไรกรรมสิทธ์ิ คือ ผูที่อยูในพ้ืนที่ของรัฐ ที่ราชพัสดุ 
ที่สาธารณะประโยชน มีที่ดินทํากินอยูแตไมมีเอกสารสิทธ์ิตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือการอนุญาต
ใหเขาทําประโยชนรวมทั้งไมมีการอนุญาตใหมีสิทธิทํากิน เปนการเขาทํากินและถือครองที่ดินมือเปลา 
มิใชเอกสารสิทธ์ิตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
       (7.2.2) ปญหาการไรที่ดินทํากิน 
         กลุมประชากรที่ไรที่ดินทํากิน คือ ผูที่ไรที่ดินทํากิน มิใชผูที่ทํากินอยู
ในที่ดินของรัฐ ปจจุบันอาจจะเปนผูเชาที่ดินทํากิน หรือเปนแรงงานรับจาง 
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       (7.2.3) ปญหาการเชาที่ดินทําการเกษตร 
         กลุมประชากรที่มีปญหาการเชาที่ดิน คือ ผูเชาที่ดินทํากินในปจจุบัน 
ซึ่งประกอบดวยผูไรที่ดินทํากิน หรือมีที่ดินนอยไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต 
         อน่ึงการเชาที่ดินเพ่ือการเกษตรมีแนวคิด 2 ดาน คือ ดานที่ดี เปน
การเขาสูที่ดิน (Access) ของผูไรที่ดินทํากินไดเร็วที่สุด สวนแนวคิดดานที่ไมเห็นดวย คือ ผูเชาตองจายคาเชา
ในรูปตัวเงิน หรือผลผลิตพืชบางรายในอัตราที่สูง 
 2.7.2 สภาพเศรษฐกิจในภาพรวม 
   (1)  การประกอบอาชีพ ประชากรสวนใหญของตําบลหนองสาหรายประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ไดแก การทํานา ทําไร และการเลี้ยงสัตว มีการเลี้ยงสัตว เชน วัว ควาย สุกร เปด ไก แพะ ฯลฯ 
   (2)  ดานแรงงาน แรงงานสวนใหญเปนประชากรในพ้ืนที่ และมีแรงงานตางดาวเล็กนอย 
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บทท่ี 3 
ทรัพยากรธรรมชาตใินตาํบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี

 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี คือ  
1) ทรัพยากรปาไม 2) ทรัพยากรนํ้า และ 3) ทรัพยากรที่ดิน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 ทรัพยากรปาไม 
 จากขอมูลแผนที่เขตปาสงวนแหงชาติของกรมปาไมเพ่ือแสดงพ้ืนที่ปาไมตามกฎหมาย และจากขอมูล
แผนที่การใชที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินป 2559 พบวา ตําบลหนองสาหราย ไมมีพ้ืนที่ที่อยูในเขตปาสงวน
แหงชาติ และพ้ืนที่ปานอกเขตปาตามกฎหมาย 

3.2 ทรัพยากรน้ํา 
 3.2.1 แหลงน้ําตามธรรมชาติและการพัฒนาแหลงน้ํา 
   1) แหลงนํ้าตามธรรมชาติ ในพ้ืนที่ตําบลหนองสาหรายมีแหลงนํ้าธรรมชาติที่สําคัญ คือ หวยรางกอก 
มีตนกําเนิดจากบานหวยกรด ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา ซึ่งจะไหลผานพ้ืนที่ตําบลหนองสาหราย
ทางดานทิศตะวันออกผานบานโกรกยาว บานสระลุมพุก และบานปลักเขวา มีความยาวประมาณ 4.6 
กิโลเมตร 
   2) การพัฒนาแหลงนํ้า พ้ืนที่ตําบลหนองสาหรายทั้งหมดอยูในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
พนมทวน เปนโครงการชลประทานเพ่ือการเกษตร และอุปโภค-บริโภค มีคลองสงนํ้าสายใหมตัดผานพ้ืนที่ และ
มีคลองสงนํ้า สงไดทั่วถึงทุกหมูบาน นอกจากน้ียังมีการพัฒนาแหลงนํ้าอ่ืนๆ ไดแก ฝายจํานวน 2 ฝาย บอนํ้าต้ืน
จํานวน 34 บอ บอนํ้าบาดาลสาธารณะจํานวน 9 บอ และบอโยกจํานวน 5 บอ 

ตารางที่ 3-1 แหลงน้ําตางๆ 
แหลงน้าํ จํานวน 

แหลงน้าํตามธรรมชาติ 
 

ลํานํ้า ลําหวย (สาย) 1 
แหลงน้าํที่สรางขึ้น 

 
ฝาย (ฝาย) 2 
บอนํ้าต้ืน (บอ) 34 
บอนํ้าบาดาลสาธารณะ (บอ) 9 
บอโยก (บอ) 5 

น้ําด่ืมและน้ําใช 
 

การประปาในเทศบาลตําบลหนองสาหราย (รอยละ) 100 
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 3.2.2 น้ําใตดิน 
   ขอมูลจากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (2561) ระบุวา มีบอบาดาล 9 บอ โดยมีรายละเอียดดัง
ปรากฏใน (ตารางที่ 3-2 และภาพที่ 3-1) 

ตารางที่ 3-2 บอบาดาล ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  
พิกัด 

ประเภทบอ สภาพน้ํา 
ปริมาณน้ํา 

(ลบ.ม./ชม.) 
ระดับน้าํปกติ 

(ม.) Latitude Longitude 
14.058759 99.735417 อุปโภค-บริโภค นํ้าจืด 18.00 10.72 
14.057561 99.730662 อุปโภค-บริโภค นํ้าจืด 15.00 9.00 
14.061383 99.722598 อุปโภค-บริโภค นํ้าจืด 12.19 7.01 
14.056476 99.706588 อุปโภค-บริโภค นํ้าจืด 7.00 2.00 
14.061545 99.707511 อุปโภค-บริโภค นํ้าจืด 14.41 3.56 
14.060952 99.706249 อุปโภค-บริโภค นํ้าจืด 4.23 16.98 
14.084447 99.743419 อุปโภค-บริโภค นํ้าจืด 4.80 15.68 
14.047029 99.715413 อุปโภค-บริโภค นํ้าจืด 10.00 12.00 
14.073844 99.748655 อุปโภค-บริโภค นํ้าจืด 6.00 2.62 

ที่มา: กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (2561) 
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ภาพที่ 3-1 ทางน้าํและที่ต้ังบอบาดาล ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบรุี
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3.3 ทรัพยากรดิน 

 3.3.1 สถานภาพทรพัยากรดิน 
 ทรัพยากรดินในพ้ืนที่ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบดวย  
 1) ชุดดินนครปฐม เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวน ดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวนปน
ดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเทาหรือสีนํ้าตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.0-6.5) ดิน
บนตอนลางเปนดินเหนียวหรือดินรวนปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเทาเขม มีจุดประสีนํ้าตาลแกหรือสี
นํ้าตาลปนเหลืองในดินบนและดินลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงดางปานกลาง (pH 6.5-8.0) ดิน
ลางตอนลาง และจะพบมวลกอนกลมของเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู พบมวลกอนกลมของปูนในดิน
ลางในระดับความลึก 80 เซนติเมตรจากผิวดินลงไป ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0) ประกอบดวย  
   - หนวยแผนที่ดิน Np-siclA/d5,E0 ชุดดินนครปฐม มีเน้ือดินบนเปนดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมากและไมมีการกรอน มีเน้ือที่ 3,526 ไร หรือรอยละ 20.63 
ของเน้ือที่ตําบล 
 2) ชุดดินมโนรมย เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวน
ปนดินเหนียว สีเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0) ดินบนตอนลางเปนดินเหนียว 
สีนํ้าตาล มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย (pH 
4.5-6.5) ดินลางตอนลางเปนดินเหนียว สีนํ้าตาลปนเทาถึงสีเทาหรือสีเทาออน มีจุดประสีแดงปนเหลือง
และสีแดง จะพบศิลาแลงออน กอนเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินลางหรือตลอดหนาตัดดิน ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 6.0-6.5) ประกอบดวย  
   - หนวยแผนที่ดิน Mn-siclA/d5,E0 ชุดดินมโนรมย มีเน้ือดินบนเปนดินรวนเหนียวปน
ทรายแปง ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมากและไมมีการกรอน มีเน้ือที่ 2,623 ไร หรือรอยละ 15.35 
ของเน้ือที่ตําบล 
 3) ชุดดินกําแพงแสน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวน สีนํ้าตาลหรือ
นํ้าตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนดางออน (pH 8.0) ดินบนตอนลางเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวน
เหนียวปนทรายแปงหรือดินรวน สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางออน (pH 
7.0-8.0) ดินลางตอนลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนกลาง
ถึงดางออน (pH 7.0-8.0)  
   - หนวยแผนที่ดิน Ks-silA/d5,E0 ชุดดินกําแพงแสน มีเน้ือดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง 
ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมากและมีการกรอนเล็กนอย มีเน้ือที่ 5,569 ไร หรือรอยละ 32.59 ของ
เน้ือที่ตําบล 
   - หนวยแผนที่ดิน Ks-silB/d5,E1 ชุดดินกําแพงแสน มีเน้ือดินบนเปนดินรวนปนทราย
แปง ความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต ลึกมากและมีการกรอนเล็กนอย มีเน้ือที่ 336 ไร หรือรอยละ 1.96 
ของเน้ือที่ตําบล 
 4) ดินคลายชุดดินกําแพงแสนที่มีจุดประสีเทา เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง
หรือดินรวน สีนํ้าตาลหรือนํ้าตาลเขม ปฏิกิริยาดินเปนดางออน (pH 8.0) ดินบนตอนลางเปนดินรวนปน
ทรายแปงหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงหรือดินรวน สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนเหลือง มีจุดประสีเทา สี
นํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลแก ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางออน (pH 7.0-8.0) ดินลางตอนลางเปน
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ดินรวนเหนียวปนทรายแปง สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเขม มีจุดประสีเทา สีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีนํ้าตาลแก 
ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางออน (pH 7.0-8.0)  
   - หนวยแผนที่ดิน Ks-gm-silA/d5,E0 ดินคลายดินกําแพงแสนที่มีจุดประสีเทา มีเน้ือดิน
บนเปนดินรวนปนทรายแปง ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมากและไมมีการกรอน มีเน้ือที่ 1,051 ไร 
หรือรอยละ 6.15 ของเน้ือที่ตําบล โดยมีรายละเอียดใน (ภาพที่ 3–2) 
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ภาพที่ 3-2 ชดุดินและสภาพภูมิประเทศของตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ภูมิสัณฐาน ที่ราบลุม ที่ราบตะกอนนํ้าพา ตะพักลํานํ้า 
การใชที่ดิน พ้ืนที่นาขาว พืชไร-ไมผล 
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ชุดดินนครปฐม (Np) ชุดดินมโนรมย (Mn) ชุดดินกําแพงแสน (Ks) 

ภาพที่ 3-3 ชดุดินที่พบในตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบรุี 
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ตารางที่ 3-3 หนวยแผนที่ดิน ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

ลําดับ หนวยแผนที่ดิน คําอธบิาย 
เนื้อที ่

ไร รอยละ 

1 Np-siclA/d5,E0 
ชุดดินนครปฐม มีเน้ือดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมากและไมมี
การกรอน 

3,526 20.63 

2 Mn-siclA/d5,E0 
ชุดดินมโนรมย มีเน้ือดินบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมากและไมมี
การกรอน 

2,623 15.35 

3 Ks-gm-silA/d5,E0 
ดินคลายดินกําแพงแสนที่มจีดุประสีเทา มีเน้ือดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต 
ลึกมากและไมมีการกรอน 

1,051 6.15 

4 Ks-silA/d5,E0 
ชุดดินกําแพงแสน มีเน้ือดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ลึกมากและมีการ
กรอนเล็กนอย 

5,569 32.59 

5 Ks-silB/d5,E1 
ชุดดินกําแพงแสน มีเน้ือดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง ความลาดชัน 2-5 เปอรเซ็นต ลึกมากและมีการ
กรอนเล็กนอย 

336 1.96 

6 MML พ้ืนที่ถม 17 0.10 
7 P บอดิน 2,496 14.61 
8 U พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 1,139 6.67 
9 W พ้ืนที่นํ้า 332 1.94 

รวมเนื้อที ่   17,090  100.00 
หมายเหตุ: เน้ือที่คํานวณดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และทําการถวงนํ้าหนักกับเน้ือที่จากกรมการปกครอง 
ที่มา: กลุมวางแผนการใชที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 
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ตารางที่ 3-4 สมบัติดิน ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบรุี 

สมบัติของดิน หนวยวัด 
หนวยแผนที่ดิน 

Np-siclA Mn-siclA Ks-gm-silA Ks-silA Ks-silB 
เน้ือดินบน - sicl sicl sil sil sil 
การระบายนํ้า ช้ันมาตรฐาน คอนขางเลว คอนขางเลว ปานกลาง-คอนขางเลว ดี ดี 
ความลึก เซนติเมตร >150 >150 >150 >150 >150 
ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินบน cmol/kg >30 20-30 15-20 15-20 15-20 
อัตรารอยละความอ่ิมตัวเบสของดินบน % 35-75 >75 >75 >75 >75 
อินทรียวัตถุ 0-25 cm. % คอนขางตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
   25-50 cm. % ตํ่ามาก คอนขางตํ่า ตํ่า คอนขางตํ่า คอนขางตํ่า 
   50-100 cm. % ตํ่ามาก ตํ่า ตํ่ามาก ตํ่า ตํ่า 
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 0-25 cm. ppm ตํ่ามาก ตํ่า ตํ่ามาก ตํ่ามาก ปานกลาง 
       25-50 cm. ppm ตํ่ามาก ตํ่ามาก ตํ่ามาก ปานกลาง ปานกลาง 
       50-100 cm. ppm ตํ่ามาก ตํ่ามาก ตํ่ามาก คอนขางสูง สูง 
โพแทสเซียมทีเ่ปนประโยชน 0-25 cm. ppm ปานกลาง สูง ปานกลาง สูง สูง 
        25-50 cm. ppm ตํ่า สูง ปานกลาง สูง สูง 
        50-100 cm. ppm ตํ่า สูงมาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินของดินบน ช้ันมาตรฐาน 7.0-7.6 6.7-7.0 7.0-7.6 6.8-7.7 6.8-7.7 
คาการนําไฟฟา dS/m <2 <2 <2 <2 <2 
ความลาดชัน % 0-2 0-2 0-2 0-2 2-5 
หมายเหตุ: คําอธิบายเนื้อดินบน ไดแก sil ดินรวนปนทรายแปง (silt loam)  
  sicl ดินรวนเหนียวปนทรายแปง (silty clay loam)  
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ภาพที่ 3-4 ทรัพยากรดินมาตราสวน 1:4,000 ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
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 3.3.2 การประเมินการสูญเสียดิน 
 จากการประเมินการสูญเสียดิน คํานวณโดยการใชสมการการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss 
Equation; USLE) ในพ้ืนที่ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีการชะลางพังทลายของดิน 
ดังน้ี (ตารางที่ 3-5 และภาพที่ 3-5) 
 1. ช้ัน 1 นอยมาก (very slight) อัตราการสูญเสียดิน 0-2 ตันตอไรตอป (0-0.96 มิลลิเมตรตอป) มี
เน้ือที่ 11,844 ไร หรือรอยละ 69.30 ของเน้ือที่ตําบล 
 2. ช้ัน 2 นอย (slight) อัตราการสูญเสียดิน 2-5 ตันตอไรตอป (0.96-2.4 มิลลิเมตรตอป) การสูญเสีย
ดินทําใหผลผลิตพืชลดลง มีเน้ือที่ 5,246 ไร หรือรอยละ 30.70 ของเน้ือที่ตําบล 
 
ตารางที่ 3-5 อัตราการสูญเสียดิน ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี

ลําดับ 
ชั้นความรุนแรง 

ของการพงัทลายของดิน 
อัตราการสูญเสียดิน (ตัน/ไร/ป) 

เนื้อที ่
ไร รอยละ 

1 นอยมาก 0-2 11,844 69.30 
2 นอย 2-5 5,246 30.70 

รวม 17,090 100.00 
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ภาพที่ 3-5 อัตราการสูญเสยีดิน ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
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บทท่ี 4 
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

(Participatory Rural Appraisal : PRA) 

4.1   หลักการ 
 กระบวนการมีสวนรวมเปนความเช่ือมโยงระหวางปจจัยหลัก 3 ประการ คือ 
 1) พ้ืนที่ (Area) 
 2) หนาที่ขององคกร (Function) 
 3) ความรวมมือ (Participation) 
 การจัดทํากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจึงมีสาระสําคัญที่จําเปนในการจัดทําโครงการ เชน 
 1) สภาพปญหาของชุมชนหรือเกษตรกร 
 2) ความตองการของชุมชน 
 3) โครงการที่จะแกไขปญหาที่เปนไปตามความตองการของประชาชน 
 4) พ้ืนที่ที่จะดําเนินโครงการ 
 ทั้งน้ีผูที่จําเปนตองเขารวมกระบวนการคือ เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบล ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูใหญบาน และกํานัน รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐ 
 ในกรณีของแผนการใชที่ดินตําบลน้ัน การจัดทํากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนจะมีสาระสําคัญของ
ชุมชนในภาพรวม และเกษตรกรแตละราย เชน 
 1) ปญหาทรัพยากรดิน 
 2) ปญหาการประกอบอาชีพ 
 3) ความตองการของชุมชนหรือเกษตรกรแตละราย 
 4) แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอยูในปจจุบัน 
 จากสาระสําคัญใน 4 ประการ ดังกลาว แผนการใชที่ดินตําบลจะตองจัดทําขึ้นโดยมี “กิจกรรม
ตอบสนองตอความตองการของชุมชน หรือเกษตรกรแตละราย รวมทั้งตอบสนองตอแผนงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน” ตรงตามอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน และโดยความรวมมือของสวนราชการตางๆ 

4.2 การวิเคราะหผลจากการจัดทํากระบวนการมีสวนรวมของชุมชน (PRA) 
 ดังที่กลาวขางตนวา วัตถุประสงคของการจัดทํา PRA ก็เพ่ือใหทราบความตองการของชุมชน เกษตรกร 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการใชที่ดินมีผลตอบแทนสูงสุดตอหนวยเน้ือที่และเปนไปอยางย่ังยืน 
 การวิเคราะหจึงมีความจําเปนตองแบงเปน 2 สวน 
 สวนที่ 1 เปนกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน 
พ.ศ. 2551 มาตรา 16 
 สวนที่ 2 เปนการวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน เกษตรกร และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่จําเปนตองขอการสนับสนุนจากสวนราชการตางๆ   
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 ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดทํากระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 มีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 
 1) ปญหาหลักของตําบลหนองสาหราย 
  ปญหาดินแนนตัว (Compaction of soil) เน่ืองจากขาดอินทรียวัตถุในดิน และดินมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสตํ่า ปญหาเรื่องการจัดการนํ้าการกระจายนํ้าเขาแปลงปลูกพืชใหทั่วถึง  
 2) ความตองการของชุมชน เกษตรกร และเทศบาลตําบลหนองสาหราย 
  ความตองการหลักจะมี 5 ประการ คือ 
  (1) เกษตรกรตองการแกไขปญหาเรื่องดินแนนตัว และปรับปรุงบํารุงดิน 
  (2) เกษตรกรตองการการจัดการนํ้าในไรนา เพราะพ้ืนที่ตําบลหนองสาหราย ถึงแมวาจะอยูในเขต
ชลประทานก็ตาม แตบางพ้ืนที่มีระดับสูง สงนํ้าไมถึงตองสูบนํ้า มีคาใชจายคอนขางสูง  
  (3) ขุดลอกแหลงนํ้าตามธรรมชาติ 
  (4) ปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษนํ้า 
  (5) การผลิตขาว “พันธุปนแกว” 
 3) ที่มาของรายไดจากการเกษตรในปจจุบัน 
  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของเทศบาลตําบลหนองสาหรายในปจจุบัน คือ ขาว ออย พืชผักชนิดตางๆ 
และไมดอก/ไมประดับ  
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ภาพที่ 4-1 การวิเคราะหสถานการณโดยระบบ DPSIR ของตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน  
   จังหวัดกาญจนบุรี 
  

 

• ดินแนนตัว ขาดอินทรียวัตถุ และ 
  ปริมาณฟอสฟอรัสตํ่า 

• ในพ้ืนที่ปลูกพืชไรมีปญหาเรื่องการ   

  จัดการนํ้า 
• ราคาผลผลิตไมแนนอน 

แรงขับเคลื่อน (D) 

 

• ใชปุยเคมมีากขึ้น 

• ผลผลิตเสียหายจากปญหาดินแนน 

 

แรงกดดัน (P) 

 

• หน้ีสินจากการลงทุนภาคเกษตร 

• รายไดจากภาคเกษตรลดลง 

สภาวะ (S)  

• ผลผลิตตํ่า 

• ตนทุนการผลิตสูง 

• คุณภาพชีวิต 

 
 

ผลกระทบ (I) 

 

อดีต-ปจจุบัน 

• การปรับปรุงบํารุงดิน / ไถกลบ 

  ตอซัง 
• จัดระบบอนุรักษดินและนํ้า 
• เกษตรแปลงใหญ 
• เกษตรผสมผสาน  
อนาคต 
• เพ่ิมปริมาณและคุณภาพกิจกรรมที ่    
  ตอบสนองในอดีต-ปจจุบัน     
• การผลิตขาวพันธุปนแกว 
 
 
 

การตอบสนอง (R) 
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 จากผลการจัดทํา PRA ในตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ที่ระบุถึง ปญหา 
และความตองการของเกษตรกร/ชุมชน/เทศบาล ไวขางตนน้ัน การวิเคราะหที่จะเริ่มตนดวยการนําระบบ 
DPSIR มาใชเพ่ือระบุปญหาในภาพรวม หลังจากน้ันจะเปนการจัดทําตาราง (Matrix) ที่ระบุ ปญหา ความ
ตองการ การใชที่ ดินในปจจุบัน ความเหมาะสมของดิน การกําหนดเขตการใชที่ ดินในอนาคตพรอม
ขอเสนอแนะ และกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะดําเนินการในเขตการใชที่ดินที่กําหนด 
 จาก (ภาพที่ 4-1) การวิเคราะหภาพรวมในระบบ DPSIR แสดงใหเห็นวา ตําบลหนองสาหราย มีปญหา
เรื่องดินแนนตัว ดินขาดปริมาณอินทรียวัตถุ และมีปริมาณฟอสฟอรัสตํ่า ทําใหผลผลิตของพืชที่ปลูกคอนขางตํ่า 
ตองลงทุนซื้อปุยเคมี  
 การวิเคราะหแสดงใหเห็นปญหาความอุดมสมบูรณของดิน โดยเฉพาะปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชนตํ่า และปญหาดินแนนเน่ืองจากการใชเครื่องจักรภาคการเกษตรติดตอกันเปนระยะเวลานาน การใช
ที่ดินเปนนาขาว ความเหมาะสมของดินอยูในช้ัน S2 การกําหนดเขตการใชที่ดินในอนาคต เกษตรกรตองการ
ทํานาตอไป จึงกําหนดไวเปนนาขาว แตจะมีการเปลีย่นจากการผลิตขาวขาวปกติเปน “การผลิตขาวพันธุปนแกว” 
ใหเปนพืชบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical Indication : GI) ทดแทน ดังน้ันกิจกรรมที่กรมพัฒนาที่ดิน 
จะดําเนินการตามบทบัญญัติมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 จึงควรมีการสนับสนุนการ
ปลูกพืชปุยสด การใชปุยอินทรีย การปลูกพืชตระกูลถ่ัวหลังนา ควบคูไปกับการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้า 
ซึ่งจะมีการขุดลอกแหลงนํ้าธรรมชาติ เปนตน 
 อยางไรก็ตามยังมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการสํารวจรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกคร้ังหน่ึง โดย
จําเปนตองดําเนินการ ดังน้ี 
 1) เก็บตัวอยางดินในที่ดินของเกษตรกร โดยระบุรายช่ือ พิกัด การใชที่ดินในปจจุบัน เพ่ือตรวจสอบ
ปญหาความอุดมสมบูรณของดินตามปญหาที่เกษตรกรตองการไปแกไขและปรับปรุง 
 
ปญหาดินแนนตัว (Compaction of soil) และปริมาณอินทรียวัตถุและฟอสฟอรัสตํ่า  
ความตองการของเกษตรกร : ปรับปรุงบํารุงดิน 
จากผลการวิเคราะหดิน 12 ตัวอยาง (ตารางที่ 4-1 และ ภาพที่ 4-2) มีรายละเอียดดังน้ี  

1. ปฏิกิริยาของดิน (pH) 
         5.6 – 6.5 กรดเล็กนอย =  1 ตัวอยาง  
         6.6 – 7.3 กลาง =  7 ตัวอยาง  
         7.4. – 8.4 ดางเล็กนอย =  4 ตัวอยาง 

สรุปไดวา พ้ืนที่สวนใหญเปนกลาง 
 

2. อินทรียวัตถุ % 
         0.5 – 1.0 ตํ่า =  2 ตัวอยาง 
         1.0 – 1.5 คอนขางตํ่า =  4 ตัวอยาง 
         1.5 – 2.5 ปานกลาง =  6 ตัวอยาง 

สรุปไดวา พ้ืนที่ทั้งหมดมีอินทรียวัตถตํุ่าถึงปานกลาง 
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กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน : สาธิต แนะนํา สนับสนุนการใช ปุยคอก ปุยหมักและพืชปุยสด รวมทั้งเมล็ดพันธุ
ปุยพืชสดชนิดตางๆ ซึ่งเปนการปรับปรุงทางดานกายภาพ ไดแก ดินเน้ือละเอียด ผิวดินแนนทึบการระบายนํ้าไมดี 
และดินเน้ือหยาบ เกาะเปนเม็ดดินที่คงทน ไมแนนทึบ และมีโครงสรางของดินดี รวนซุยขึ้น 

3. ฟอสฟอรสั (P) 
           < 5 mg/kg ตํ่ามาก =  7 ตัวอยาง 
           5-8 mg/kg ตํ่า =  2 ตัวอยาง 
          9-16 mg/kg ปานกลาง =  2 ตัวอยาง 
        17-30 mg/kg สูง =  1 ตัวอยาง 

สรุปไดวา ดินสวนใหญมีฟอสฟอรัสตํ่ามาก 
กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน : คําแนะนําการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียใชในอัตราที่เหมาะสม โดยถาขาด
ฟอสฟอรัสพืชจะชะงักการเจริญเติบโตทําใหลําตนแคระแกร็น ใบลางมีสีแดงเขมหรือสีมวงเขม ออกดอกชา มี
จํานวนดอกนอยหรือไมออกดอก 
 

4. โพแทสเซียม (K) 
        31 – 60 mg/kg ปานกลาง =  5 ตัวอยาง 
        61 – 120 mg/kg สูง =  6 ตัวอยาง 
        120 mg/kg สูงมาก =  1 ตัวอยาง 

สรุปไดวา ดินสวนใหญมีโพแทสเซียมปานกลางถึงสูง 
กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน : มีการแนะนําการใชปุยเคมีในอัตราที่เหมาะสม เน่ืองจากการมีธาตุโพแทสเซียม
ปริมาณมากเกินไป พืชจะนําโพแทสเซียมไปสะสมไวในใบมาก แตการเจริญเติบโตไมเพ่ิมขึ้น และมีผลตอการดูด
ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมไดนอย 
 โดยปญหาดินแนนตัว (Compaction of soil) อาจเน่ืองมาจากโครงสรางของดินเปลี่ยนแปลงจากเดิม
เกิดจากการไถพรวนโดยเครื่องจักรกลหนักติดตอกันเปนเวลานานในภาวะความช้ืนที่ดินเปยกแฉะเกินไปที่
ความลึกระดับเดียวกันเปนประจํา 
กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน : สาธิต แนะนํา สนับสนุนระบบอนุรักษดินและนํ้า โดยสามารถดําเนินการได 2 วิธี 
ไดแก วิธีกล การไถเปดดินดานโดยใชเครื่องมือไถเปด เชน ไถสิ่ว (ริปเปอร) และวิธีพืช เชน การปลูกหญาแฝก
ทําลายช้ันดาน หรือปลูกหญาแฝกปรับปรุงบํารุงดิน 
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ตารางที่ 4-1 จุดเก็บตัวอยางดินของเกษตรกร ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

ที่ ชื่อ-สกุล 
พิกัด จํานวน 

พ้ืนที่ 
(ไร) 

ผลวิเคราะหดิน 
พืช 

ที่ปลูก 
หมายเหตุ 

E N รายละเอียด pH 1:1 
EC 

(dS/m) 
OM 
(%) 

P 
(mg/kg) 

K 
(mg/kg) 

1 นายอนันต ปณิฐากรณ 577617 1558374 1-3-38 
Np1-1 (0-25 ซม.) 7.0 0.07 1.13 1 46 

นาขาว 
 

Np1-2 (25-50 ซม.) 6.6 0.10 0.73 1 26 
Np1-3 (50-100 ซม.) 7.0 0.16 0.52 1 19 

2 นางนกขมิ้น กาญจนเนตร 577726 1558256 17-1-1 
Np2-4 (0-25 ซม.) 7.2 0.10 0.53 1 53 

นาขาว 
 

Np2-5 (25-50 ซม.) 7.1 0.14 0.39 1 23 
Np2-6 (50-100 ซม.) 8.3 0.29 0.10 1 22 

3 นางสาวผุสดี กิตติถาวร 578421 1556841 4-2-15 
Np3-7 (0-25 ซม.) 7.6 0.08 1.47 2 36 

นาขาว 
 

Np3-8 (25-50 ซม.) 7.1 0.08 0.36 1 25 
Np3-9 (50-100 ซม.) 8.0 0.09 0.32 2 32 

4 นางสาวเตย จิตนยิม 578304 1555775 8-3-12 
Ks-gm1-10 (0-25 ซม.) 7.0 0.10 1.54 4 61 

นาขาว 
 

Ks-gm1-11 (25-50 ซม.) 7.2 0.05 0.33 6 59 
Ks-gm1-12 (50-100 ซม.) 6.9 0.05 0.26 8 74 

5 นายวิจิตร กาญจนเพิ่มพูน 578820 1555443 46-1-40 
Ks-gm2-13 (0-25 ซม.) 7.6 0.22 1.62 6 43 

นาขาว 
 

Ks-gm2-14 (25-50 ซม.) 7.1 0.38 0.78 1 25 
Ks-gm2-15 (50-100 ซม.) 7.5 0.25 0.72 1 27 

6 นางสาวมณี ชุนเกษา 578699 1555168 11-3-85 
Ks-gm3-16 (0-25 ซม.) 7.4 0.23 2.20 3 67 

นาขาว 
 

Ks-gm3-17 (25-50 ซม.) 7.4 0.21 0.99 3 37 
Ks-gm3-18 (50-100 ซม.) 6.7 0.26 0.48 1 22 

7 นายชาตรี  ลอพิริยะกุล 578106 1553395 10-0-51 
Ks1-19 (0-25 ซม.) 7.4 0.16 2.00 20 178 

ออย 
 

Ks1-20 (25-50 ซม.) 7.4 0.10 2.00 16 128 
Ks1-21 (50-100 ซม.) 7.6 0.14 0.54 41 36 
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ตารางที่ 4-1 (ตอ) 

ที่ ช่ือ-สกุล 
พิกัด จํานวน 

พ้ืนที่ 
(ไร) 

ผลวิเคราะหดิน 
พืช 

ที่ปลูก 
หมายเหตุ 

E N รายละเอียด pH 1:1 
EC 

(dS/m) 
OM 
(%) 

P 
(mg/kg) 

K 
(mg/kg) 

8 นายบุญเสริม ยับเสน 578595 1553755 7-3-70 
Ks2-22 (0-25 ซม.) 7.7 0.08 1.13 15 41 

ออย 
 

Ks2-23 (25-50 ซม.) 7.8 0.07 1.34 19 53 
Ks2-24 (50-100 ซม.) 7.6 0.07 0.65 9 56 

9 นายสุรชัย ทรัพยพนาพรชัย 580535 1555176 38-0-54 
Ks3-25 (0-25 ซม.) 6.8 0.09 2.36 5 81 

ออย 
 

Ks3-26 (25-50 ซม.) 7.0 0.03 0.84 6 57 
Ks3-27 (50-100 ซม.) 6.8 0.03 0.82 4 63 

10 นางสาวน้ําวัน เซ่ียงฉี 577401 1554617 11-2-53 
Mn1-28 (0-25 ซม.) 6.7 0.05 2.08 13 115 

นาขาว 
 

Mn1-29 (25-50 ซม.) 6.6 0.08 1.23 8 116 
Mn1-30 (50-100 ซม.) 5.7 0.07 0.56 2 135 

11 นายประสงค บรรเทาทุกข 576399 1554194 3-0-81 
Mn2-31 (0-25 ซม.) 7.0 0.11 0.66 4 65 

นาขาว 
 

Mn2-32 (25-50 ซม.) 7.1 0.10 0.59 1 54 
Mn2-33 (50-100 ซม.) 5.8 0.04 0.30 1 53 

12 นายชัยยันต เคร่ืองพับ 576989 1554116 5-3-61 
Mn3-34 (0-25 ซม.) 6.7 0.14 2.20 1 93 

นาขาว 
 

Mn3-35 (25-50 ซม.) 6.7 0.08 1.64 1 153 
Mn3-36 (50-100 ซม.) 7.1 0.05 0.65 3 191 
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ภาพที่ 4-2 แสดงจุดเก็บตัวอยางดินในที่ดินของเกษตรกร ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี
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 2) การจัดการนํ้าการกระจายนํ้าเขาแปลงปลูกพืชใหทั่วถึง 
ความตองการของเกษตรกร : การบริหารจัดการกลุมผูใชนํ้า มีการขุดลอกแหลงนํ้าตามธรรมชาติ และ 
ปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษนํ้า 
 สาเหตุ 
 จากการวิเคราะหถึงสภาพภูมิอากาศ ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มี 
ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,054 มิลลิเมตรตอป มีชวงที่ขาดแคลนนํ้า คือ ชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม เปน
เวลาประมาณ 4 เดือน  
 กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร : (1) การขุดลอก
แหลงนํ้าตามธรรมชาติที่มีอยูในพ้ืนที่ (ภาพที่ 4-3) คือ หวยรางกอก และบอนํ้าต้ืนตางๆ เปนตน (2) การ
ใชหญาแฝกเพ่ืออนุรักษพ้ืนที่แหลงนํ้า โดยการปลูกดานขางของแหลงนํ้าหรือคลองสงนํ้า จะชวยกรอง
เศษพืช ตะกอนดิน รวมทั้งสิ่งปฏิกูลตางๆ มิใหไหลลงสูแหลงนํ้า ไมใหแหลงนํ้าต้ืนเขิน รากหญาแฝกที่
สานกันอยางหนาแนนเปนกําแพงใตดิน จะชวยยึดดินและสารเคมีกอนที่จะไหลลงสูแหลงนํ้าอีกดวย ทํา
ใหแหลงนํ้ามีคุณภาพดี 
 จากการรองขอของเกษตรกรในตําบลใหบริหารจัดการกลุมผูใชนํ้าน้ัน กรมพัฒนาที่ดินควร
ประสานกับสวนราชการที่รับผิดชอบโดยตรง เชน กรมชลประทาน เปนตน 
 อน่ึง การที่พ้ืนที่การเกษตรขาดความช้ืนในดินเร็วกวาปกติหลังฝนทิ้งชวงน้ัน มีสาเหตุที่สําคัญ
ประการหน่ึง คือ ขาดอินทรียวัตถุในดินที่จะชวยอุมนํ้าไวเพ่ือการเติบโตของพืช  
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ภาพที่ 4-3 ขอบเขตชลประทาน ที่ต้ังบอบาดาล อางเก็บน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบรุี  
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 3) กรณีความตองการของเกษตรกรที่จะปลูกขาวพันธุปนแกวน้ัน จําเปนตองตรวจสอบพ้ืนที่
แปลงที่ปลูกในปจจุบันวามีความเหมาะสมของดินที่จะปลูกหรือไม ทั้งน้ีไดมีคูมือการประเมินคุณภาพ
ที่ดินแสดงวิธีจัดตามความเหมาะสมของดินในการปลูกขาวไวแลว ซึ่งการดําเนินการในเรื่องที่จําเปนตอง
ขอความรวมมือจากกรมการขาว ดังรายละเอียดในสวนที่ 2 ของการวิเคราะห PRA ทั้งน้ีไดลงพิกัดใน
แผนที่การถือครองที่ดินเปนรายแปลงดวย 
  อน่ึงในกรณีที่สามารถจัดหา “แผนที่การถือครองที่ดินรายแปลง” ถึงแมวาจะไมมีรายช่ือ
เจาของที่ดินมาก็ตาม แตในเบ้ืองตนจะสามารถตรวจสอบจากเกษตรกรบางราย โดยเฉพาะการใชพิกัด
เขาชวย รวมทั้งควรมีแผนจัดทําสํามะโนที่ดินในโอกาสตอไป 
  เมื่อมีแผนที่การถือครองที่ดินรายแปลงแลวควรจะตองมีการซอนทับ (Overlay) กับแผนที่
ตางๆ เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนการใชที่ดิน ดังน้ี 
  (1) ซอนทับ กับแผนที่ดิน จะทราบวา เกษตรกรรายใด ทําการเกษตรอยูในดินชุดใด 
  (2) ซอนทับ กับแผนที่สภาพการใชที่ดิน จะทราบวา เกษตรกรรายใด ใชที่ดินเพ่ือกิจกรรมใด 
  (3) ซอนทับ กับแผนที่ความเหมาะสมของดิน จะทราบวา เกษตรกรรายใด ใชที่ดินปลูกพืชตรง
กับความเหมาะสมของดินหรือไม 
  (4) เมื่อลงจุดเก็บตัวอยางดิน ภายหลังการวิเคราะหดินถึงจะทราบถึงความอุดมสมบูรณของ
ดินของเกษตรกรรายน้ัน 
  (5) เมื่อกําหนดเขตการใชที่ดินแลว จะทราบวา มีเกษตรกรกี่รายในเขตการใชที่ดินแตละเขต 
จะประเมินผลผลิตของพืชในเขตที่กําหนดไดโดยประมาณ เมื่อมีการประเมินจะทราบวาหลังจากการ
จัดทําเขตการใชที่ดินแลว จะมีการเปลี่ยนแปลงในดานใดบาง ทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ผลตอบแทน 
 “แผนที่ถือครองรายแปลง” จึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอการจัดทําและใชแผนการใชที่ดินระดับ
ตําบล 
 
4.3   ระบบการปลูกพืชในปจจุบัน 
 ระบบการปลูกพืชในปจจุบันของตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มี
รายละเอียดดังน้ี 
 ในที่ลุมจะปลูกขาวนาปในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม หลังการเก็บเกี่ยวจะปลูกขาวนา
ปรังในชวงกลางเดือนกุมภาพันธถึงปลายเดือนมิถุนายน 
 สวนพ้ืนที่ดอนจะปลูกพืชไร (ออยโรงงาน มันสําปะหลัง) ไมผล (มะมวง ขนุน ฝรั่ง) ไมยืนตน(ยูคา
ลิปตัส) สามารถทําการเพาะปลูกไดตลอดทั้งป สําหรับการปลูกพืชผัก (ขมิ้นชัน กระชาย) ปลูกในชวง
เดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม นอกจากน้ีการปลูกพืชไร เชน ขาวโพด พริก และพืชผักสวนครัว
นอกเหนือจากที่กลาวมา สามารถปลูกได 2 ชวง ในชวงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนกรกฎาคม และชวง
เดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนธันวาคม  (ภาพที่ 4-4) 
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การสงน้ํา หยุดสงน้ํา สงน้ําชลประทาน 
หยุด
สง
น้ํา 

เดือน 

การ

เพาะปลูก 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

บริเวณพ้ืนที่ราบลุม 

             

บริเวณพ้ืนที่ดอน 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

ภาพที่ 4-4 ระบบการปลูกพืชในปจจุบัน ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน 
   จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวนาปรัง ขาวนาป 

ออยโรงงาน 

มันสําปะหลัง 

ไมผล (มะมวง ขนุน ฝรั่ง) 

พืชผัก (ขม้ินชัน กระชาย) 

พืชไร พืชผัก พืชไร พืชผัก 

ไมยืนตน (ยูคาลิปตัส) 
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บทท่ี 5 
การประเมินคุณภาพท่ีดนิ 

5.1 ทรัพยากรดิน 
 จากการสํารวจทรัพยากรดินตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุมวาง
แผนการใชที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน คุณสมบัติดินแสดงไวใน (ตารางที่ 3-4) 

5.2 ประเภทการใชที่ดิน  
 ประกอบดวยพืชเศรษฐกิจหลัก หรือพืชอัตลักษณ (Signature crops) ที่ปลูกอยูในปจจุบันของตําบล
หนองสาหราย ไดแก ขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 พันธุปทุมธานี 1 (ขาวหอมปทุม) ออย ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง 
พืชที่มีอนาคตทั้งดานคุณภาพและราคาตลาด (Promising crop) ไดแก พริก พืชผัก ไมดอกไมประดับ พืชทางเลือก
ที่ปลูกเปนรายไดเสริมหลังฤดูการทํานา ไดแก แตงโม พืชทางเลือกเพ่ิมเติมในอนาคต คือ หญาเนเปยร และถั่วเขียว 

5.3 การประเมินคุณภาพที่ดิน 
 จากการใชคูมือการประเมินคุณภาพที่ดิน สําหรับการวางแผนการใชที่ดินระดับตําบลและระดับจังหวัด 
(ศันสนีย และคํารณ, 2562) ประเมินคุณภาพที่ดิน ไดจําแนกช้ันความเหมาะสมทางกายภาพและขอจํากัดของ
ประเภทการใชที่ดิน ดังน้ี 
 ขาวนาป 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบวาคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวนาปคือ ความชุมช้ืนที่เปน
ประโยชนตอพืช มีขอจํากัดดานเน้ือดิน (s) เปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง และความเปนประโยชนของธาตุ
อาหาร มีขอจํากัดดานปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (p) มีปริมาณตํ่า ไดแก หนวยแผนที่ Mn-siclA/d5,E0 
และ Np-siclA/d5,E0 
  ชั้นที่ไมมีความเหมาะสม (N) 
  พบวาคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวนาปคือ ความเปนประโยชน
ของออกซิเจนตอรากพืช มีขอจํากัดดานการระบายนํ้า (o) ดีถึงคอนขางเลว ไดแก หนวยแผนที่ Ks-silA/d5,E0, 
Ks-silB/d5,E1 และ Ks-gm-silA/d5,E0 
 พริก 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (S1) 
  พบวาคุณภาพที่ดินไมมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริก ไดแก หนวยแผนที่  
Ks-silA/d5,E0 และ Ks-silB/d5,E1 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบวาคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกคือ ความเปนประโยชนของ
ออกซิเจนตอรากพืช มีขอจํากัดดานการระบายนํ้า (o) คอนขางเลว และความเปนประโยชนของธาตุอาหาร  
มีขอจํากัดดานปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (p) ตํ่า ไดแก หนวยแผนที่ Mn-siclA/d5,E0 และ Np-siclA/d5,E0 
สวนความเปนประโยชนของธาตุอาหาร มีขอจํากัดดานปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (p) ตํ่ามาก ไดแก 
หนวยแผนที่ Ks-gm-silA/d5,E0 
 
 



แผนการใชท่ีดิน 

 ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี
5-2 

 

 

 
 ไมดอก/ไมประดับ 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (S1) 
  พบวาคุณภาพที่ดินไมมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของไมดอก/ไมประดับ ไดแก  
หนวยแผนที่ Ks-silA/d5,E0 และ Ks-silB/d5,E1 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบวาคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของไมดอก/ไมประดับ คือ ความเปน
ประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช มีขอจํากัดดานการระบายนํ้า (o) คอนขางเลว และความเปนประโยชนของ
ธาตุอาหาร มีขอจํากัดดานปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (p) ตํ่า ไดแก หนวยแผนที่ Mn-siclA/d5,E0 
และ Np-siclA/d5,E0 สวนความเปนประโยชนของธาตุอาหาร มีขอจํากัดดานปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชน (p) ตํ่ามาก ไดแก หนวยแผนที่ Ks-gm-silA/d5,E0  
 ถ่ัวเขียว 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (S1) 
  พบวาคุณภาพที่ดินไมมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวไดแก หนวยแผนที่  
Ks-silA/d5,E0 และ Ks-silB/d5,E1 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบวาคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียว คือ ความเปนประโยชน
ของออกซิเจนตอรากพืช มีขอจํากัดดานการระบายนํ้า (o) คอนขางเลว และความเปนประโยชนของธาตุ
อาหาร มีขอจํากัดดานปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (p) ตํ่า ไดแก หนวยแผนที่ Mn-siclA/d5,E0 และ  
Np-siclA/d5,E0 สวนความชุมช้ืนที่เปนประโยชนตอพืช มีขอจํากัดดานเน้ือดิน (s) เปนดินรวนปนทรายแปง 
และความเปนประโยชนของธาตุอาหาร มีขอจํากัดดานปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (p) ตํ่ามาก ไดแก 
หนวยแผนที่ Ks-gm-silA/d5,E0 
 ออย 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (S1) 
  พบวาคุณภาพที่ ดินไมมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของออยไดแก หนวยแผนที่  
Ks-silA/d5,E0 และ Ks-silB/d5,E1 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบวาคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของออยคือ ความเปนประโยชนของ
ธาตุอาหาร มีขอจํากัดดานปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (p) ตํ่ามาก ไดแก หนวยแผนที่ Ks-gm-silA/d5,E0  
   ชั้นที่ไมมีความเหมาะสม (N) 
  พบวาคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของออยคือ ความเปนประโยชนของ
ออกซิเจนตอรากพืช มีขอจํากัดดานการระบายนํ้า (o) คอนขางเลว ไดแก หนวยแผนที่ Mn-siclA/d5,E0 และ  
Np-siclA/d5,E0 
 ขาวโพด 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบวาคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดคือ ความชุมช้ืนที่เปน
ประโยชนตอพืช มีขอจํากัดดานเน้ือดิน (s) เปนดินรวนปนทรายแปงและความเปนประโยชนของธาตุอาหาร มี
ขอจํากัดดานปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (p) ตํ่ามาก ไดแก หนวยแผนที่ Ks-gm-silA/d5,E0 สวนความ
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ชุมช้ืนที่เปนประโยชนตอพืช มีขอจํากัดดานเน้ือดิน (s) เปนดินรวนปนทรายแปง ไดแก หนวยแผนที่  
Ks-silA/d5,E0 และ Ks-silB/d5,E1 
   ชั้นที่ไมมีความเหมาะสม (N) 
  พบวาคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดคือ ความเปนประโยชน
ของออกซิเจนตอรากพืช มีขอจํากัดดานการระบายนํ้า (o) คอนขางเลว ไดแก หนวยแผนที่ Mn-siclA/d5,E0 
และ Np-siclA/d5,E0 
 มันสําปะหลัง 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (S1) 
  พบวาคุณภาพที่ดินไมมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสําปะหลังไดแก หนวยแผนที่ 
Ks-silA/d5,E0 และ Ks-silB/d5,E1 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) 
  พบวาคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสําปะหลังคือ ความเปน
ประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช มีขอจํากัดดานการระบายนํ้า (o) ปานกลางถึงคอนขางเลว ไดแก หนวยแผนที่ 
Ks-gm-silA/d5,E0  
   ชั้นที่ไมมีความเหมาะสม (N) 
  พบวาคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสําปะหลังคือ ความเปน
ประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช มีขอจํากัดดานการระบายนํ้า (o) คอนขางเลว ไดแก หนวยแผนที่ Mn-siclA/d5,E0 
และ Np-siclA/d5,E0 
 ยูคาลิปตัส 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (S1) 
  พบวาคุณภาพที่ดินไมมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของยูคาลิปตัส ไดแก หนวยแผนที่ 
Ks-silA/d5,E0 และ Ks-silB/d5,E1 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) 
  พบวาคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของยูคาลิปตัสคือ ความเปนประโยชน
ของออกซิเจนตอรากพืช มีขอจํากัดดานการระบายนํ้า (o) ปานกลางถึงคอนขางเลว ไดแก หนวยแผนที่  
Mn-siclA/d5,E0 และ Np-siclA/d5,E0 และ Ks-gm-silA/d5,E0  
 สะเดา 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (S1) 
  พบวาคุณภาพที่ดินไมมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของสะเดาไดแก หนวยแผนที่  
Ks-silA/d5,E0 และ Ks-silB/d5,E1 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) 
  พบวาคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของสะเดาคือ ความเปนประโยชนของ
ออกซิเจนตอรากพืช มีขอจํากัดดานการระบายนํ้า (o) ปานกลางถึงคอนขางเลว ไดแก หนวยแผนที่  
Mn-siclA/d5,E0 Np-siclA/d5,E0 และ Ks-gm-silA/d5,E0 
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 มะพราว 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (S1) 
  พบวาคุณภาพที่ดินไมมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะพราวไดแก หนวยแผนที่  
Ks-silA/d5,E0 และ Ks-silB/d5,E1 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) 
  พบวาคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะพราวคือ ความเปนประโยชน
ของออกซิเจนตอรากพืช มีขอจํากัดดานการระบายนํ้า (o) ปานกลางถึงคอนขางเลว ไดแก หนวยแผนที่ Mn-siclA/d5,E0  
Np-siclA/d5,E0 และ Ks-gm-silA/d5,E0  
 หญาเนเปยร 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง (S1) 
  พบวาคุณภาพที่ดินไมมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญาเนเปยรไดแก หนวยแผนที่ 
Ks-silA/d5,E0 และ Ks-silB/d5,E1 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบวาคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญาเนเปยรคือ ความเปน
ประโยชนของธาตุอาหาร มีขอจํากัดดานปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (p) ตํ่ามาก ไดแก หนวยแผนที่  
Ks-gm-silA/d5,E0  
  ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) 
  พบวาคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญาเนเปยรคือ ความเปน
ประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช มีขอจํากัดดานการระบายนํ้า (o) คอนขางเลว ไดแก หนวยแผนที่  
Mn-siclA/d5,E0 และ Np-siclA/d5,E0  
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ตารางที่ 5-1 ชั้นความเหมาะสมทางกายภาพของดิน ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
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Ks-silA/d5,E0 N S1 S1 S1 S1 S2s S1 S1 S1 S1 S1 
Ks-silB/d5,E1 N S1 S1 S1 S1 S2s S1 S1 S1 S1 S1 
Mn-siclA/d5,E0 S2sp S2op S2op S2op N N N S3o S3o S3o S3o 
Np-siclA/d5,E0 S2sp S2op S2op S2op N N N S3o S3o S3o S3o 
Ks-gm-silA/d5,E0 N S2p S2p S2sp S2p S2sp S3o S3o S3o S3o S2p 
หมายเหตุ : 1. คําอธิบายชุดดินดูจากตารางหนวยแผนที่ดินตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
   2.  ขอจํากัดในการประเมินคุณภาพที่ดิน 
    s = เน้ือดิน 
    o = การระบายนํ้า 
    p = ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 
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บทท่ี 6 
แผนการใชท่ีดิน 

6. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการวางแผนการใชที่ดินระดับตําบล 

 6.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราช
ดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกผสกนิกรชาวไทย มานับต้ังแตป 2517 เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ดํารงชีวิต โดยยึดหลักความพอเหมาะพอดี ความมีเหตุผล และความไมประมาท ไดทรงเตือนลวงหนา ใหมี
ความระมัดระวังในการพัฒนาประเทศใหมีความสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
ดวยการพัฒนาอยาง “เปนลําดับขั้น” โดยไดทรงมีปฐมพระราชดํารัสวาดวยเศรษฐกิจพอเพียง ความวา 
   “การพัฒนาประเทศน้ันจําเปนตองทําตามลําดับข้ันเร่ิมดวยการสรางพ้ืนฐาน คือ ความมีกินมีใช
ของประชาชนกอนดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อพ้ืนฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควร
แลว จึงคอยสรางเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามลําดับตอไปดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดน้ัน เพ่ือ
ปองกันความผิดพลาด ลมเหลว และเพ่ือบรรลุผลสําเร็จไดอยางแนนอนบริบูรณ” (พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแกบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
29 กรกฎาคม 2517) 
   “เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดินเปรียบเสมือน
เสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวน่ันเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากมอง
ไมเห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ํา” (พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
จากวารสารชัยพัฒนา ประจําเดือน สิงหาคม 2542) 
   รัฐบาลใหความสําคัญกับการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเปนแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพ่ือนําพาประเทศไปสูความ
มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน 

 6.2 นโยบายแหงรัฐ ในการกําหนดแผนการใชที่ดินตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี 

 
ตารางที่ 6-1 นโยบายแหงรัฐที่เก่ียวของกับแผนการใชที่ดิน ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน  
   จังหวัดกาญจนบุรี 
ลําดับ

ที ่
กฎหมาย/ยุทธศาสตร/ 

แผนการปฏิบัติ/แผนแมบท 
รายละเอียด 

1 รัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 

มาตรา 72 (1) วางแผนการใชท่ีดินของประเทศไทยเหมาะสมกับสภาพของ
พ้ืนท่ีและศักยภาพของท่ีดินตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน 

2 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-
2580) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
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ตารางที่ 6-1 (ตอ) 
ลําดับ

ที ่
กฎหมาย/ยุทธศาสตร/ 

แผนการปฏิบัติ/แผนแมบท 
รายละเอียด 

3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

4 นโยบายและแผนการบริหาร
จัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศ (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการใชท่ีดินและทรัพยากรดินเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน 

5 แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560-
2565 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค เพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยาง
ย่ังยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแกไขปญหาน้ํา
ทวม ภัยแลง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอยางย่ังยืน 

6 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
 (พ.ศ. 2561-2565) 

- มุงเปนฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม ดวยระบบ
การผลิตท่ีปลอดภัย 
-พัฒนาระบบโครงสรางและสิ่งแวดลอม 

7 แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การสงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบ
วงจร 

8 แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2560-
2564) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งใหเกษตรกร กลุมเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และสถาบันเกษตรกร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ 
สมดุลและย่ังยืน 

9 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 
2561-2564) ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดกาญจนบุร ี

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 
2561-2564) ของเทศบาลตําบล
หนองสาหราย อําเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการศึกษา การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและ
สังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 
 6.3 การกําหนดเขตการใชที่ดิน 
   การวางแผนการใชที่ดินเปนกระบวนการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือใชตัดสินใจในการกําหนด
รูปแบบหรือกิจกรรมการใชที่ดินที่เหมาะสมไวลวงหนา โดยมีพ้ืนฐานจากศักยภาพการใชประโยชนของ
ทรัพยากรดินตามธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดลอม เพ่ือใหมีการใชที่ดิน อยางมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชนสูงสุด การวางแผนการใชที่ดินมิไดสิ้นสุดลงในข้ันตอนการตัดสินใจ วาที่ดินจะทําอะไรดีที่สุด แต
จะตองรวมถึงการจัดทํามาตรการทุกดานในการใชที่ดินเพ่ือใหบรรลุถึงความตองการใชที่ดินน้ัน จําเปนตองระบุ



แผนการใชท่ีดิน 

 ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี
6-3 

 

 

ถึงมาตรการ กิจกรรม โครงการ แผนงาน และนโยบายที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งจะทําใหบรรลุถึงความ
ตองการของชุมชนอยางแทจริง  
   การวางแผนการใชที่ดินระดับตําบล เปนการวิเคราะหและประเมินขอมูลดานกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ เพ่ือกําหนดการใชพ้ืนที่อยางเปนระบบ เปนการตัดสินใจในการ
ใชพ้ืนที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการของชุมชน โดย
ผานกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการที่จะนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนตอไป เปนสิ่งสําคัญที่ตอง
ดําเนินการเพ่ือใหเปนที่ยอมรับ โดยมีความมุงหมายใหการใชที่ดินที่กําหนดขึ้นน้ัน ตอบสนองความตองการของ
ชุมชนมากที่สุด การกําหนดเขตการใชที่ดินตําบลหนองสาหรายใชกรอบแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 
2561-2564 เปนแนวทางกําหนดเขตการใชที่ดิน ในแผนการใชที่ดินตําบลหนองสาหราย ซึ่งแผนพัฒนาจังหวัด
กาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) ไดเช่ือมโยง กับนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ 
รวมทั้งแผนพัฒนา รายสาขาตางๆ หรือแผนเฉพาะดาน เชน แผนพัฒนาการเกษตร แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เปนตน 
   แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2561-2564 ไดสรุปประเด็นปญหา และความตองการทาง
เศรษฐกิจไวดังน้ี  
   ปญหาที่พบเปนผลอันเน่ืองมาจากเกษตรกรตองการแกไขปญหาเรื่องดินแนนตัว และปรับปรุง
บํารุงดิน การจัดการนํ้าในไรนา ขุดลอกแหลงนํ้าตามธรรมชาติ ปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษนํ้า และการผลิตขาว 
“พันธุปนแกว” 
   ความตองการใหภาครัฐชวยเหลือ ประกอบดวย 
   ดานองคความรู ในการประกอบอาชีพเพ่ือลดตนทุน เชน อบรมการผสมปุยตามคาวิเคราะหดิน  
   สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการเพ่ิมผลิตภาพ ลดการใชสารเคมี สงผลใหลดตนทุนการ
ทํานาขาว พืชไร ไมผล ไมยืนตน  
   ใหเกษตรกรรายยอยปรับระบบการผลิตเปนเกษตรผสมผสาน หรือเกษตรทฤษฎีใหม ตาม 1หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย1ง  
   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564 เทศบาลตําบลหนองสาหราย 
 วิสัยทัศนเทศบาลตําบลหนองสาหราย “พ้ืนฐานชีวิตมั่นคง ประชาชนอยูเย็นเปนสุข ตามวิถีชีวิต
สังคมประชาธิปไตย ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปดังกลาว มีเปาประสงคจัดอบรมการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนใหมีมาตรฐานเพ่ือสรางรายไดแกชุมชน จัดการพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค ชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดการรวมทั้งแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยมีประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ คือ 
 
   ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาคือการพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือ
อุปโภคบริโภค 
   ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการศึกษา การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี      
ภูมิปญญาทองถิ่น แนวทางการพัฒนาคือพัฒนาการสงเสริมอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น 
   ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางการ
พัฒนาคือสรางความเขมแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
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   ยุทธศาสตรที่ 4 การบริการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนว
ทางการจัดการคือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 6.4 เขตการใชที่ดิน 
   จากการวิเคราะหขอมูลทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ปญหาและความตองการของชุมชนโดย
ผานกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน (ตารางที่ 6-2 แนวทางการวิเคราะหเพ่ือกําหนดเขตการใชที่ดิน
ตําบลหนองสาหราย) รวมกับกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร แผนพัฒนาสาขาตางๆ สามารถกําหนดเขตการใช
ที่ดินตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือนํามาพัฒนากิจกรรม หรือโครงการใหมีความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยใชนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินในการจัดการดิน การอนุรักษดินและนํ้าไดดังน้ี 
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ตารางที่ 6-2 แนวทางการวิเคราะหเพื่อกําหนดเขตการใชที่ดิน ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน (PRA) 

การใชที่ดิน 
ในปจจุบัน 

ชั้นความเหมาะสม 
ทางกายภาพ 

เขตการใชที่ดิน
พรอม

ขอเสนอแนะ 
กิจกรรม 

ปญหา ความตองการ 

ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ตนทุน
การผลิตสูงขึ้น ขาดแคลนแหลงน้ํา
สํารอง และราคาผลผลิตตกตํ่า 

1.ควรมีการเพ่ิมศักยภาพการผลิต
ดวยการพัฒนาระบบสงน้ํา และ
แหลงกักเก็บน้ําขนาดเล็กในไรนา 
เพ่ือลดความเสียหายกรณีฝนท้ิงชวง 
2. ปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือยกระดับ
ผลผลิตใหสูงขึ้น 
3. ลดตนทุนคาปุยเคมี 
4. ทําเกษตรแบบผสมผสานตาม
แนวทางทฤษฎีใหม 

พริก/พืชผัก เหมาะสมปานกลาง
ถึงสูง 

เขตทํานา 1 ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตขาว เสริม 
รายไดจากการปลูกขาวหลังฤดูการผลิต 
1.1 วิเคราะหดิน 
1.2 ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 
1.3 ผลิตและใชปุยอินทรีย รวมกับปุยเคมี สงเสริม 
เกษตรกรผลิตปุยอินทรียเพ่ือการคา เปนการเสริม 
รายไดใหเกษตรกร  
1.4 ใสโดโลไมทแกความเปนกรดของดิน 

  ออยโรงงาน เหมาะสม เขตพ้ืนท่ีเกษตร
เพ่ือการ
อุตสาหกรรม/
เขตปลูกพืชไร 

1.สงเสริมการใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพควบคูกับ
การใชปุยเคมีในอัตราท่ีเหมาะสมตามคาวิเคราะห
ดิน 
2.พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการปลูกพืชไร จัดตลาดรองรับ 
3.ศึกษา วิจัยระบบการทําฟารม (Farming system 
research) ระบบการปลูกพืชหรือระบบเกษตรแบบ
ผสมผสาน 
4.สงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือลด
ความเสี่ยงของเกษตรกรรายยอย 
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ตารางที่ 6-2 (ตอ) 
กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน (PRA) 

การใชที่ดิน 
ในปจจุบัน 

ชั้นความเหมาะสม 
ทางกายภาพ 

เขตการใชที่ดิน
พรอม

ขอเสนอแนะ 
กิจกรรม 

ปญหา ความตองการ 

  ไมผลผสม 
(มะมวง มะพราว 
กลวย) และพริก 

เหมาะสม เขตปลูกไมผล/
พืชสวน 

1.จัดหาตลาดรองรับ เพ่ือจําหนายในตลาดสําหรับ
บริโภคภายในพ้ืนท่ี 
2.มีระบบอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือชวยเก็บกัก
ความชื้นและรักษาสภาพแวดลอม 
3.สงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือลด
ความเสี่ยงของเกษตรกรรายยอย บางบริเวณพ้ืนท่ี
คอนขางลุมควรทําทางระบายน้ําไมใหทวมขังในฤดู
ฝน 

ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า   ยูคาลิปตัส และ
สะเดา 

- เขตปลูกไมยืน
ตน 

1.ปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณดวยการ
ใสปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียใหถูกตองตามลักษณะ
ดิน 
2.จัดสรางแหลงน้ําในไรนาเพ่ือลดความเสี่ยงจาก
ภาวะแลง 
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    เขตการใชที่ดินตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไดกําหนดออกเปน 5 
เขต ดังน้ี 
   6.4.1 เขตเกษตรกรรม มีเน้ือที่ 13,065 ไร หรือรอยละ 76.45 ของเน้ือที่ตําบล พ้ืนที่ในเขตน้ีอยู
นอกเขตที่มีการประกาศเปนเขตปาไมตามกฎหมาย ซึ่งรัฐไดกําหนดเปนพ้ืนที่ทํากินมีการออกเอกสารสิทธ์ิ
รวมถึงพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ้ืนที่เขตน้ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจเกี่ยวของกับชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนสวนใหญในพ้ืนที่ จากการพิจารณาสามารถแบงพ้ืนที่ตามความเหมาะสมของที่ดินและ
ศักยภาพของพ้ืนที่ไดเปน 9 เขตยอย ดังน้ี 
     1.1) เขตทํานา (หนวยแผนที่ 11) มีเน้ือที่ 6,883 ไร หรือรอยละ 40.28 ของเน้ือที่
ตําบล อาศัยนํ้าจากระบบชลประทาน พ้ืนที่เขตน้ีกรณีมีนํ้าสํารองมากเพียงพอสามารถปลูกขาวนาปรังได หรือ
สามารถใชพ้ืนที่เพ่ือการปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดูทํานาได เชน พริก หรือพืชผักตางๆ 
       ดินในเขตการใชที่ดินมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ ดินบนเปนดินรวน
เหนียวปนทรายแปง เปนดินลึกมาก มีการระบายนํ้าคอนขางเลว มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง
ถึงสูง 
       ประกอบดวย 2 เขตยอย คือ 
       - เขตทํานาพื้นที่ลุม มีเน้ือที่ 5,714 ไร หรือรอยละ 33.43 ของเน้ือที่ตําบล 
       - เขตทํานาพื้นที่ดอน มีเน้ือที่ 1,169 ไร หรือรอยละ 6.84 ของเน้ือที่ตําบล 
       การจัดการ 
       ในการใชพ้ืนที่เพ่ือการทํานาควรมีการเพ่ิมศักยภาพการผลิตดวยการพัฒนาระบบสงนํ้า 
และแหลงกักเก็บนํ้าขนาดเล็กในไรนา เพ่ือลดความเสียหายกรณีฝนทิ้งชวง และเพ่ิมศักยภาพการผลิตดวยการ
ใชพันธุดีจากแหลงผลิตที่เช่ือถือได ประกอบกับการใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพควบคูกับการใชปุยเคมีในอัตรา
ที่เหมาะสม หรืออาจทําเกษตรแบบเกษตรผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม โดยการขุดบอนํ้าเลี้ยงปลา ยกรอง
ปลูกผัก ไมผล ไมยืนตน และนาขาวรวมกัน 
       กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะดําเนินการในเขตการใชที่ดิน ไดแก 
       - ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตขาว เสริมรายไดจากการปลูกหลังฤดูการผลิต 
       - การวิเคราะหตัวอยางดิน และใหคําแนะนําการจัดการดิน นํ้า พืช 
       - ผลิตและใชปุยอินทรีย รวมกับปุยเคมี สงเสริมเกษตรกรผลิตปุยอินทรยีเพ่ือการคา 
เปนการเสริมรายไดใหเกษตรกร 
       - ใสปูนโดโลไมทแกความเปนกรดของดินในบางพ้ืนที่ที่มีสภาพความเปนกรด 

1.2) เขตพืชไร มีเน้ือที่ 5,117 ไร หรือรอยละ 29.95 ของเน้ือที่ตําบล เปนพ้ืนที่ดอนมี
ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชไดหลายชนิด ทั้งไมผลและไมยืนตน แตเมื่อพิจารณาในดานการจัดการจึง
กําหนดใหเขตน้ีเปนเขตสําหรับการปลูกพืชไร โดยเฉพาะออยโรงงานซึ่งถือเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานแตสวนมากจะประสบปญหาเร่ืองปริมาณผลผลิตที่ไมสัมพันธกับความ
ตองการของตลาดอันสงผลถึงราคาของผลผลิต การตัดสินใจผลิตพืชของเกษตรกรสวนใหญจึงขึ้นอยูกับราคา
ตลาด ณ เวลากอนทําการผลิต ดังน้ันจึงไมสามารถระบุพ้ืนที่ปลูกพืชแตละชนิดไดชัดเจน และไมสามารถ
ควบคุมพ้ืนที่ปลูก เพ่ือลดปญหาผลผลิตลนตลาด และราคาตกตํ่าไดถึงแมรัฐบาลจะมีนโยบายและยุทธศาสตร
ตางๆ เชน ยุทธศาสตรการปลูกพืชทดแทนพลังงาน การลงทะเบียนเกษตรกรและการประกันราคาผลผลิตแลว
ก็ตาม 
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       ประกอบดวย 3 เขตยอย คือ 
       - เขตปลูกขาวโพด(หนวยแผนที่ 12) มีเน้ือที่ 100 ไรหรือรอยละ 0.59 ของเน้ือที่
ตําบล 
       - เขตปลูกออย(หนวยแผนที่ 13) มีเน้ือที่ 4,920 ไร หรือรอยละ 28.79 ของเน้ือที่
ตําบล 
       - เขตปลูกมันสําปะหลัง(หนวยแผนที่ 14) มีเน้ือที่ 97 ไร หรือรอยละ 0.57 ของ
เน้ือที่ตําบล 
       ดินในเขตการใชที่ดินที่สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มี
เน้ือดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง เปนดินลึกมาก มีการระบายนํ้าดี มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง  
       การจัดการ 
       1. สงเสริมการใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพควบคูกับการใชปุยเคมีในอัตราที่เหมาะสม
ตามคาวิเคราะหดิน 
       2. พ้ืนที่ที่เหมาะสมตอการปลูกพืชไร ควรจัดหาตลาดรองรับ 
       3. ศึกษา วิจัยระบบการทําฟารม (Farming system research) ระบบการปลูกพืช
หรือระบบเกษตรแบบผสมผสาน โดยนําเทคโนโลยีที่ไดผลดีในสถานีทดลอง ไปทดสอบหาความเหมาะสมในไรนา
ของเกษตรกรตามสภาพทองถิ่น เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชที่ดินจากการปลูกพืชชนิดเดียวเปนการ
ปลูกพืชหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน 
       4. สงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือลดความเสี่ยงของเกษตรกรรายยอย 
บางบริเวณพ้ืนที่คอนขางลุมควรทําทางระบายนํ้าไมใหทวมขังในฤดูฝน 
       กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะดําเนินการในเขตการใชที่ดิน ไดแก 
       - สงเสริมการใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพควบคูกับการใชปุยเคมีในอัตราที่
เหมาะสมตามคาวิเคราะหดิน 
       - ศึกษา วิจัยระบบการทําฟารม (Farming system research) ระบบการปลูกพืช
หรือระบบเกษตรแบบผสมผสาน 
       - สงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือลดความเสี่ยงของเกษตรกรรายยอย 
       กิจกรรมของสวนราชการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ไดแก 
       1. กระทรวงพาณิชย สนับสนุนเรื่องจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
     1.3) เขตปลูกมะพราว(หนวยแผนที่ 15) มีเน้ือที่ 6 ไร หรือรอยละ 0.04 ของเน้ือที่
ตําบล มีความเหมาะสมของที่ดินในการปลูกไมผล หรือพืชผักตางๆ ปจจุบันมีการปลูกไมผลผสม (มะมวง 
มะพราว กลวย) และพริก เปนตน 
       ดินในเขตการใชที่ดินที่สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มี
เน้ือดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง เปนดินลึกมาก มีการระบายนํ้าดี มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง  
       การจัดการ 
       1. พ้ืนที่ที่เหมาะสมตอการปลูกไมผล และพืชผักตางๆ ควรจัดหาตลาดรองรับ เพ่ือ
จําหนายในตลาดสําหรับบริโภคภายในพ้ืนที่ เน่ืองจากเปนที่ต้ังของแหลงชุมชน โดยแนวทางการจัดการดานการ
ผลิตไมผล ควรใชแนวทางของเกษตรอินทรีย เพ่ือลดการใชสารเคมี โดยการใชปุยอินทรียและผลิตภัณฑจาก
เทคโนโลยีชีวภาพ มีการจัดสรางแหลงกักเก็บนํ้าในไรนา เพ่ือลดความเสี่ยงจากภาวะแลงอันจะกระทบตอ
ปริมาณผลผลิต 
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       2. ควรมีระบบอนุรักษดินและนํ้า เพ่ือชวยเก็บกักความช้ืนและรักษาสภาพแวดลอม
ใหมีความสมดุลมีการใชเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิต เพ่ือใหเกิดผลดีตอพืช ที่ดินและสิ่งแวดลอม
โดยรวม 
       3. สงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือลดความเสี่ยงของเกษตรกรรายยอย 
บางบริเวณพ้ืนที่คอนขางลุมควรทําทางระบายนํ้าไมใหทวมขังในฤดูฝน 
       กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะดําเนินการในเขตการใชที่ดิน ไดแก 
       - มีระบบอนุรกัษดินและนํ้า เพ่ือชวยเก็บกักความช้ืนและรักษาสภาพแวดลอม 
       - สงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือลดความเสี่ยงของเกษตรกรรายยอย 
บางบริเวณพ้ืนที่คอนขางลุมควรทําทางระบายนํ้าไมใหทวมขังในฤดูฝน 
       กิจกรรมของสวนราชการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ไดแก 
       1. กระทรวงพาณิชย สนับสนุนเรื่องจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ือจําหนายในตลาดสําหรับบริโภคภายในพ้ืนที่ 
     1.4) เขตปลูกไมยืนตน (หนวยแผนที่ 16) มีเน้ือที่ 18 ไร หรือรอยละ 0.11 ของเน้ือที่
ตําบล มีความเหมาะสมของที่ดินในการปลูกไมยืนตน ปจจุบันมีการใชประโยชนที่ดินเพ่ือการปลูกไมยืนตน เชน 
ยูคาลิปตัส และสะเดา 
       ดินในเขตการใชที่ดินที่สภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มี
เน้ือดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง เปนดินลึกมาก มีการระบายนํ้าดี มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง  
       การจัดการ 
       1. ปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณดวยการใสปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียให
ถูกตองตามลักษณะดิน ในชวงดินมีความช้ืนเหมาะสม ควรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุแกดิน  
       2. จัดสรางแหลงนํ้าในไรนาเพ่ือลดความเสี่ยงจากภาวะแลงอันจะกระทบตอ
ปริมาณผลผลิต 
       กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะดําเนินการในเขตการใชที่ดิน ไดแก 
       - ปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณดวยการใสปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียให
ถูกตองตามลักษณะดิน 
       - จัดสรางแหลงนํ้าในไรนาเพ่ือลดความเสี่ยงจากภาวะแลง 
     1.5) เขตปลูกพืชสวน มีเน้ือที่ 1,037 ไร หรือรอยละ 6.07 ของเน้ือที่ตําบล มีความเหมาะสม
ของที่ดินในการปลูกพืชสวน ปจจุบันมีการใชประโยชนที่ดินเพ่ือการปลูกพืช เชน ผักสวนครัว และไมดอกไมประดับ 
       ประกอบดวย 2 เขตยอย คือ 
       - เขตปลูกพืชผัก (หนวยแผนที่ 17) มีเน้ือที่ 611 ไร หรือรอยละ 3.58 ของเน้ือที่
ตําบล 
       - เขตปลูกไมดอก/ไมประดับ (หนวยแผนที่ 18) มีเน้ือที่ 426 ไร หรือรอยละ 
2.49 ของเน้ือที่ตําบล 
       ดินในเขตการใชที่ดินที่เปนสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
มีเน้ือดินบนเปนดินรวนปนทรายแปง เปนดินลึกมาก มีการระบายนํ้าดี มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง  
       การจัดการ 
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       1. ดําเนินการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่เขตน้ี รวมทั้งการปรับปรุงแหลงนํ้า
ตามธรรมชาติ เชน เหมือง ฝาย ลําคลองสาธารณะ ใหมีการกักเก็บนํ้าไดดีข้ึน นอกจากน้ีพ้ืนที่ในเขตน้ีสามารถ
พัฒนาแหลงนํ้าใตดินมาใชใหเกิดประโยชนตอการเกษตรกรรมได 
       2. ปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณและลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมตอการ
ปลูกไมผล โดยการใชปุยวิทยาศาสตรรวมกับการใชปุยอินทรีย โดยเลือกสูตรปุยและอัตราสวนสําหรับปุย
วิทยาศาสตรใหเหมาะสมกับชนิดของพืชและชวงระยะเวลาของการเจริญเติบโตของพืช 
       3. ควรปลูกพืชคลุมดินเพ่ือรักษาความชุมช้ืนของดิน 
       4. ควรแนะนําใหมีการจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า เพ่ือปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน รวมถึงการแนะนําทางดานการจัดการพ้ืนที่ เชน สงเสริมใหมีการปลูกพืชและไถพรวนใน
ลักษณะขวางความลาดชันของพ้ืนที่ 
       5. สนับสนุนเกษตรกรดานความรูในการบํารุงรักษา เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และ
รักษาคุณภาพไมผลหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการบรรจุหีบหอ 
       6. ชวยเหลือและสนับสนุนการแปรรูปผลิตผลไมอยางงาย เปนการเพ่ิมมูลคาสินคา
และเก็บไดนาน โดยการจัดการอบรมวิธีการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจและสนับสนุนดานการเงินที่เหมาะสม 
       7. พัฒนาองคกรเกษตรที่ปลูกไมผลในเขตดังกลาวที่ใหความเขมแข็ง สามารถ
ดําเนินการเพ่ือการชวยเหลือเกษตรกร ทั้งในดานปจจัยการผลิตที่มีราคาคอนขางสูงและคุณภาพของปจจัยการ
ผลิตที่ตองอยูในระดับที่ดี เชน ปุย ยาปราบศัตรูพืชและแมลง และกิ่งพันธุ ปญหาหน้ีสินของเกษตรกรซึ่งมี
ผลกระทบตอการลงทุนของเกษตรกร การควบคุมคุณภาพของผลผลิต การจัดหาตลาดที่จะรับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตรอยางเปนระบบ 
       กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะดําเนินการในเขตการใชที่ดิน ไดแก 
       - มีระบบอนุรกัษดินและนํ้า เพ่ือชวยเก็บกักความช้ืนและรักษาสภาพแวดลอม 
       - สงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือลดความเสี่ยงของเกษตรกรรายยอย 
บางบริเวณพ้ืนที่คอนขางลุมควรทําทางระบายนํ้าไมใหทวมขังในฤดูฝน 
       กิจกรรมของสวนราชการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ไดแก 
       1. กระทรวงพาณิชย สนับสนุนเรื่องจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ือจําหนายในตลาดสําหรับบริโภคภายในพ้ืนที่  
     1.6) เขตปศุสัตว (หนวยแผนที่ 123) มีเน้ือที่ 5 ไร หรือรอยละ 0.03 ของเน้ือที่ตําบล  
       ดินในเขตการใชที่ดินที่เปนสภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีเน้ือดินบนเปนดิน
รวนปนทรายแปง เปนดินลึกมาก มีการระบายนํ้าดี มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง 
      การจัดการ 
      1. จัดหาแหลงนํ้าเพ่ือใหสัตวมีนํ้ากิน และปลูกไมยืนตนไวเปนรมเงา จัดทําโครงการ
สงเสริมดานปศุสัตวโดยกรมปศุสัตวใหขอเสนอแนะวิธีการเลี้ยงสัตว การปลูกและขยายพันธุหญาพันธุดี การให
อาหารเสริม การผสมพันธุและการควบคุมโรค เปนตน 
      2. ควบคุมมลภาวะดานกลิ่น เสียง และนํ้าเสียไมใหรบกวนและสงผลกระทบตอ
ชุมชนและพ้ืนที่ใกลเคียง ควบคุมและปองกันโรคระบาดอยางใกลชิดและเขมงวด ปฏิบัติตามคําแนะนําของทาง
ราชการอยางเครงครัด 
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      3. ควบคุมมลพิษทางนํ้าโดยมีนโยบายใหผูกอมลพิษตองมีสวนรวมรับผิดชอบในการ
ดําเนินการแกไขปญหา และเสียคาใชจายในการจัดการอยางเครงครัด เพ่ือลดความสกปรกปนเปอนนํ้าเสียลงสู
แหลงนํ้าสาธารณะ 
       กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะดําเนินการในเขตการใชที่ดิน ไดแก 

1. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสมตาม (Agri-Map) 
   6.4.2 เขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง (หนวยแผนที่ 2) มีเน้ือที่ 992 ไร หรือรอยละ 5.80 ของเน้ือที่
ตําบล ประกอบดวยเขตชุมชนชนบท สถานที่ราชการ สถานที่พักผอนหยอนใจ ระบบโครงขายคมนาคม แหลง
อุตสาหกรรม และสถานที่ที่เกิดจากกิจกรรมของชุมชน (ที่ทิ้งขยะ) จําแนกตามขอมูลจากการสํารวจสภาพการ
ใชที่ดินตําบลหนองสาหราย (กลุมวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน, 2561) รวมกับการสํารวจภาคสนามเพ่ิมเติม และ
คํานวณเน้ือที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
   6.4.3 เขตอุตสาหกรรม (หนวยแผนที่ 3) มีเน้ือที่ 164 ไร หรือรอยละ 0.96 ของเน้ือที่ตําบล 
ประกอบดวยพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรม และลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร จําแนกตามขอมูลจากการ
สํารวจสภาพการใชที่ดินตําบลหนองสาหราย (กลุมวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน, 2561) รวมกับการสํารวจ
ภาคสนามเพ่ิมเติม และคํานวณเน้ือที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
   6.4.4 เขตแหลงน้ํา (หนวยแผนที่ 4) มีเน้ือที่ 332 ไร หรือรอยละ 1.94 ของเน้ือที่ตําบล เขตน้ี
กําหนดจากแหลงนํ้าธรรมชาติ ไดแก แมนํ้า ลําคลอง หนอง บึงตางๆ และแหลงนํ้าที่สรางข้ึนไดแก อางเก็บนํ้า
และบอนํ้า แหลงนํ้าเหลาน้ีใชประโยชนทั้งทางดานเก็บกักนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และใชในดานเกษตรกรรม 
ตลอดจนเปนแหลงอาหารตามธรรมชาติและแหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของชุมชน 
     รูปแบบการพัฒนาและแนวทางการจัดการ ควรดูแลรักษาแหลงนํ้าธรรมชาติและแหลงนํ้า
ที่สรางขึ้นไมใหเสื่อมโทรมทั้งดานคุณภาพของนํ้าและการกักเก็บนํ้า ไมปลอยใหลํานํ้าต้ืนเขินและถูกบุกรุก หมั่น
ขุดลอกคูคลอง ไมทิ้งขยะหรือปลอยนํ้าเสียลงในแหลงนํ้า เรงรัดพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กใหกระจายอยูทั่วพ้ืนที่ 
เพ่ือใชในการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกในชวงขาดนํ้า 
   6.4.5 เขตพื้นที่เฉพาะ (หนวยแผนที่ 5) มีเน้ือที่ 2,536 ไร หรือรอยละ 14.84 ของเน้ือที่ตําบล 
เปนเขตที่ดินมีศักยภาพตํ่า ยังไมมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน จําเปนตองปรับปรุงดิน หรือฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม 
สภาพการใชที่ดินปจจุบันเปนพ้ืนที่ดัดแปลง (บอทรายเกา)  
     การจัดการ 
     1. ที่ดินในเขตน้ีมีความเหมาะสมปานกลางถึงสูงสําหรับการปลูกไมผล ไมยืนตน และ
เหมาะสมสูงสําหรับการปลูกหญาเลี้ยงสัตว จึงควรสงเสริมใหมีการใชพ้ืนที่ในเขตน้ีใหเหมาะสมกับศักยภาพของ
พ้ืนที่ 
     2. ควรมีการใชประโยชนพ้ืนที่โดยยึดหลักการใชที่ดินแบบผสมผสาน 
     3. ควรใชประโยชนพ้ืนที่ในการปลูกปาชุมชน เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ และ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการอยางย่ังยืน 
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ตารางที่ 6-3 เขตการใชที่ดินตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

สัญลักษณ 
เขตการใชที่ดิน 

เนื้อที ่
แผนที ่ ไร รอยละ 

 
1. เขตเกษตรกรรม 13,065 76.45 

 
  1.1 เขตทํานา 6,883    40.28  

1   1.1.1 เขตทํานาพ้ืนท่ีลุม 5,714   33.43  

2   1.1.2 เขตทํานาพ้ืนท่ีดอน 1,169     6.84  

3   1.2 เขตปลูกขาวโพด 100     0.59  

4   1.3 เขตปลูกออย 4,920    28.79  

5   1.4 เขตปลูกมันสําปะหลัง 97     0.57  

6   1.5 เขตปลูกมะพราว 6     0.04  

7   1.6 เขตปลูกยูคาลิปตัส 18     0.11  

8   1.7 เขตปลูกพืชผัก 611     3.58  

9   1.8 เขตปลูกไมดอก/ไมประดับ 426     2.49  

10   1.9 เขตปศุสัตว 5     0.03  

11 2. เขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง  992     5.80  

12 3. เขตอุตสาหกรรม  164     0.96  

13 4. เขตแหลงน้าํ  332     1.94  

14 5. เขตพืน้ทีเ่ฉพาะ 2,536   14.84  

รวมเนื้อที ่ 17,090 100.00 
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ภาพที่ 6-1 เขตการใชที่ดิน ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบรุี 



แผนการใชท่ีดิน 

 ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี
6-14 

 

 

6.5   ระบบการปลูกพืชตามแผนการใชที่ดิน 
 ระบบการปลูกพืชที่แนะนําของตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีรายละเอียด
ดังน้ี 
 ในพ้ืนที่ลุมจะทํานาในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม หลังการเก็บเกี่ยวจะปรับเปลี่ยนการปลูกขาว
นาปรังเปนการปลูกพืชไร (ขาวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว) พืชผัก (ผักชี คะนา ผักบุงจีน ข้ึนฉาย) ปุยพืชสด (ปอเทือง 
ถั่วพรา) ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธถึงปลายเดือนมิถุนายน (ภาพที่ 6-2) 
 

การสงน้ํา หยุดสงน้ํา สงน้าํชลประทาน 
หยุด
สง
น้ํา 

เดือน 

การ

เพาะปลูก 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

บริเวณพืน้ที่ราบลุม 

1     
 

   
 

   

2     
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ภาพที่ 6-2 ระบบการปลูกพืชตามแผนการใชที่ดิน ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน  

   จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 6.6 การจัดการความเสี่ยง 
 การแกไขปญหาตามที่มีขอเสนอจากชุมชนและเทศบาลตําบลหนองสาหรายใหแกไขปญหารวม 5 
ประการ คือ (1) ปญหาเรื่องดินแนนตัว และปรับปรุงบํารุงดิน (2) การจัดการนํ้าในไรนา (3) ขุดลอกแหลงนํ้า
ตามธรรมชาติ (4) การอนุรักษดินและนํ้า และ (5) การผลิตขาว “พันธุปนแกว” ที่มีคุณภาพใหผลผลิตสูง 
จําเปนตองดําเนินการเปนระบบทั้งตําบล จึงจะสามารถแกไขปญหาทั้ง 5 ประการได 
 ดังน้ันการดําเนินการจัดการหรือพัฒนาพ้ืนที่มีความจําเปนตองจัดการแบบผสมผสาน และตองเขาใจถึง
ความสัมพันธของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ตําบลหนองสาหราย ทั้งการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า และ
ปาไม ตองประสานสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ต้ังแตพ้ืนที่ที่เปนตนนํ้า เนินเขาจนถึงที่ราบ และการใชที่ดิน
ประเภทตางๆ ใหรองรับและสัมพันธซึ่งกันและกัน ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองมีมาตรการตางๆ รองรับเพ่ือให
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไปสูการปฏิบัติดังน้ี 

พืชไร 

(ขาวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว) 
ขาวนาป 

พืชผัก 

(ผักชี คะนา ผักบุงจีน ขึ้นฉาย) 
ขาวนาป 

พืชปุยสด 

(ปอเทือง ถั่วพรา) 
ขาวนาป 
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   1) มาตรการดานการดําเนินงานในพื้นที่ 
    1.1) ปรับเปลี่ยนระบบผลิตทางการเกษตรตามศักยภาพพ้ืนที่และความเหมาะสม 
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน รวมทั้งปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
ทางการเกษตรใหสูงขึ้น ตามแนวทางจากพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 เน่ืองจากในปจจุบันพ้ืนที่
เกษตรกรรมของไทยประสบปญหาความเสื่อมโทรมขาดการอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสม 
    1.2) สนับสนุนโครงการประกันรายไดใหแกเกษตรกร โดยไมบิดเบือนกลไกตลาดและ 
ชวยลดภาระดานงบประมาณของรัฐอันเกิดจากขั้นตอนการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร 
    1.3) เรงรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหถูกตอง เพ่ือประกอบการดําเนินงานตามนโยบาย
ชวยเหลือเกษตรกรในการรับบริการของภาครัฐ 
    1.4) มาตรการหรือแนวทางการจัดการทรัพยากรของหนวยงานตางๆ ในพ้ืนที่ ควร
กําหนดใหมีความสอดคลองกับนโยบายและแนวทางดําเนินการของคณะกรรมการลุมนํ้า และคณะกรรมการ 
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (กนช.) เพ่ือใหเกิดการบริหารการจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ 
   2) มาตรการดานการพัฒนาองคความรู 
    2.1) พัฒนาองคความรูในการบริหารการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการสงเสริมการวิจัย การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการในทองถิ่น 
    2.2) สงเสริมสนับสนุนบทบาทองคการบริหารสวนทองถิ่นและประชาชนใหมีสวนรวม 
ในการจัดการปาไมในรูปของปาชุมชน 
    2.3) สงเสริมและถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีการจัดการดินใหแกเกษตรกรพรอมทั้ง
มีการติดตามประเมินผล 
    2.4) สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหเกษตรกรดําเนินการผลิตตามระบบ
เกษตรดีที่เหมาะสม ใหมีความสอดคลองในแตละเขตพ้ืนที่ 
    2.5) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมคุณภาพผลผลิตที่เหมาะสม 
    2.6) สงเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุพืชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และกระจายใหเกษตรกร 
อยางทั่วถึง 
    2.7) สงเสริมการวิจัยดานพลังงานทดแทนมาใชในดานการเกษตร 
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บทท่ี 7 
การขับเคลื่อนแผนการใชท่ีดินตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี

7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 ภายหลังการจัดทําแผนการใชที่ดินตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แลวจะตอง
ดําเนินการดังตอไปน้ี 
 7.1.1 จัดทําเปาหมายการดําเนินงานและงบประมาณและกิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2563 
 7.1.2 นําแผนการใชที่ดินตําบลหนองสาหรายไปเสนอตอ สภาเทศบาลตําบลหนองสาหรายเพ่ือมีมติให
ความรวมมือในกับกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดไวในแผน 
 7.1.3 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เสนอเปาหมายและงบประมาณใหรายการมายังกรมพัฒนา
ที่ดิน 

7.2 ตัวชี้วัด 
 กิจกรรมที่กรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการในตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
จํานวน 2 โครงการ ดังน้ี 
  1) การปรับปรุงบํารุงดิน 
  2) การจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า   

7.3 กิจกรรมของกรมพัฒนาท่ีดินในเขตการใชท่ีดินท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ 2563 
 งบประมาณที่กําหนดไวเปนการประมาณเบ้ืองตน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ไดรับการจัดสรรให
ดําเนินการ 

 เขตคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม 
 1) เขตทํานา มีแผนงาน/โครงการ ดังน้ี 
  1.1) การปรับปรุงบํารุงดิน 
    1.1.1) การสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรีย 
    1.1.2) การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุพืชปุยสด 
    1.1.3) สนับสนุนการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน 
    1.1.4) รณรงคไถกลบตอซัง 
    1.1.5) พัฒนากลุมเกษตรกรใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร 
  1.2) การจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 
 2) เขตปลูกพืชผัก มีแผนงาน/โครงการ ดังน้ี 
  2.1) การปรับปรุงบํารุงดิน 
    2.1.1) การสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรีย 
    2.1.2) สาธิตการทําปุยหมัก 
  2.2) การจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 
 3) เขตปลูกออย มีแผนงาน/โครงการ ดังน้ี 
  3.1) การปรับปรุงบํารุงดิน 
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    3.1.1) การสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรีย 
    3.1.2) การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุพืชปุยสด 
    3.1.3) สนับสนุนการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน 
    3.1.4) โครงการสาธิตการไถระเบิดดินดานในพ้ืนที่ปลูกออยเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
  3.2) การจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 
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ตารางที่ 7-1 กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินในเขตการใชที่ดินตําบลหนองสาหรายที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2563 
เขตการใชที่ดิน แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. เขตคุมครองพื้นทีเ่กษตรกรรม 
1.1 เขตทํานาขาว 1. การสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรยี 

2. การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุพืชปุยสด 
3. สนับสนุนการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน 
4. รณรงคไถกลบตอซัง 
5. พัฒนากลุมเกษตรกรใชสารอินทรีย 
6. การจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 

17,500 
238,000 
24,000 
100,000 
5,000 
60,000 

1.2 เขตปลูกพืชผัก 1. การสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรยี 
2. สาธิตการทาํปุยหมัก 
3. การจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 

8,750 
34,000 
30,000 

1.3 เขตปลูกพืชออย 1. การสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรยี 
2. การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุพืชปุยสด 
3. สนับสนุนการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน 
4. การจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 
5. โครงการสาธิตการไถระเบิดดินดานในพ้ืนที่ปลูกออย 
    เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

8,750 
59,500 
6,000 
60,000 
375,000  

หมายเหตุ: งบประมาณที่กําหนดไวน้ีเปนการประมาณเบ้ืองตน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ไดรับการจัดสรรใหดําเนินการ
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7.4 กิจกรรมท่ีขอการสนับสนุนจากสวนราชการอ่ืน 

 7.4.1 เขตคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม 
   1) เขตทํานา มีกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนจากสวนราชการอ่ืน ดังน้ี 
    1.1) กอสรางแหลงนํ้าในพ้ืนที่ (เทศบาลตําบลหนองสาหราย) 
    1.2) จัดหาพันธุขาวที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ (กรมการขาว) 
  1.3) จัดอบรมถายทอดความรูเรื่องการปองกันกําจัดศัตรูขาวและการจัดการโรค/แมลง 
(กรมการขาว) 
  1.4) สนับสนุนการผลิตพันธุขาว แทนการปลูกขาวเพ่ือบริโภค จัดอบรมถายทอด
ความรูเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุขาว (กรมการขาว) 
    1.5) จัดหาตลาดสินคาเกษตร (พาณิชยจังหวัด) 
    1.6) การจัดการนํ้าในพ้ืนที่ (กรมชลประทาน) 
   2) เขตปลูกพืชผัก มีกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนจากสวนราชการอ่ืน ดังน้ี 
    2.1) กอสรางแหลงนํ้าในพ้ืนที่ (เทศบาลตําบลหนองสาหราย)   
    2.2) การอบรมใหความรูการเขาสูกระบวนการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย 
(GAP) (กรมวิชาการเกษตร) 
    2.3. การปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช (กรมวิชาการเกษตร) 
    2.4) ถายทอดความรูเรื่องโรคพืช (กรมวิชาการเกษตร) 
    2.5) จัดหาตลาดสินคาเกษตร (พาณิชยจังหวัด) 
    2.6) การจัดการนํ้าในพ้ืนที่ (กรมชลประทาน) 
   3) เขตปลูกออย มีกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนจากสวนราชการอ่ืน ดังน้ี  
    3.1) การปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช (กรมวิชาการเกษตร) 
    3.2) การจัดการนํ้าในพ้ืนที่ (กรมชลประทาน) 
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ตารางที่ 7-2 สรุปกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินและหนวยงานที่สนับสนุนในเขตการใชที่ดิน 
เขตการใชที่ดิน กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมของหนวยงานที่สนับสนุน 

1. เขตคุมครองพ้ืนที่เกษตรกรรม 
1.1 เขตทํานา - การปรับปรุงบํารุงดิน 

   - การสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรีย 
   - การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุพืชปุยสด 
   - สนับสนุนการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน 
   - รณรงคไถกลบตอซัง 
   - พัฒนากลุมเกษตรกรใชสารอินทรียลดการใชสารเคมี 
     ทางการเกษตร 
 

- กอสรางแหลงน้ําในพ้ืนท่ี (เทศบาล) 
- จัดหาพันธุขาวท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี (กรมการขาว) 
- จัดอบรมถายทอดความรูเรื่องการปองกันกําจัดศัตรูขาว 
และการจัดการโรค/แมลง (กรมการขาว) 
- สนับสนุนการผลิตพันธุขาว แทนการปลูกขาวเพ่ือบริโภค จัดอบรม 
ถายทอดความรูเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุขาว (กรมการขาว) 
- จัดหาตลาดสินคาเกษตร (พาณิชยจังหวัด) 
- การจัดการน้ําในพ้ืนท่ี (กรมชลประทาน) 

1.2 เขตปลูกพืชผัก - การปรับปรุงบํารุงดิน 
   - การสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรีย 
   - สาธิตการทําปุยหมัก 
    

- กอสรางแหลงน้ําในพ้ืนท่ีขาดแคลน (เทศบาล) 
- จัดการอบรมใหความรู/การจัดการ GAP (กรมวิชาการเกษตร) 
- การปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช (กรมวิชาการเกษตร) 
- ถายทอดความรูเรื่องโรคพืช (กรมวิชาการเกษตร) 
- จัดหาตลาดสินคาเกษตร (พาณิชยจังหวัด) 
- การจัดการน้ําในพ้ืนท่ี (กรมชลประทาน) 

1.3 เขตปลูกออย - การปรับปรุงบํารุงดิน 
   - การสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรีย 
   - การผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุพืชปุยสด 
   - สนับสนุนการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน 
   - โครงการสาธิตการไถระเบิดดินดานในพ้ืนท่ีปลูกออยเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต 

- การปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช (กรมวชิาการเกษตร) 
- การจัดการน้ําในพ้ืนท่ี (กรมชลประทาน) 
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ตาราง 7-3 เปาหมายการดําเนินงานและงบประมาณโครงการนํารอง ตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แผน 5 ป (พ.ศ. 2563-2567) 

เขตการใชที่ดิน งาน/โครงการ/กิจกรรม 
หนวย

นับ 

เปาหมาย 
รวม 

งบประมาณ 
รวม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2563 2564 2565 2566 2567 

 1. การปรับปรุงบํารุงดิน               

เขตคุมครองพ้ืนที่

เกษตรกรรม 

1.1 การสงเสริมการผลิต

และการใชสารอินทรีย 

ราย 100 100 100 100 100 500 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 175,000 พด. 

เขตนาขาว,เขต

ปลูกออย 

1.2 การผลิต-จัดหาเมล็ด

พันธุพืชปุยสด 

ตัน 10 10 10 10 10 50 297,500 297,500 297,500 297,500 297,500 1,487,500 พด. 

เขตนาขาว,เขต

ปลูกออย 

1.3 การสงเสริมการ

ปรับปรุงบํารุงดินดวยพืชปุย

สด 

ไร 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000 พด. 

เขตนาขาว 1.4 การพัฒนากลุม

เกษตรกรใชสารอินทรียลด

การใชสารเคมีทาง

การเกษตร 

กลุม 1 1 1 1 1 5 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 พด. 

เขตนาขาว 1.5 การรณรงคไถกลบตอซัง แปลง 5 5 5 5 5 25 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 พด. 
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ตาราง 7-3 (ตอ) 

เขตการใชที่ดิน งาน/โครงการ/กิจกรรม 
หนวย

นับ 

เปาหมาย 
รวม 

งบประมาณ 
รวม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 2567 2563 2564 2565 2566 2567 

เขตปลูกออย 1.6 โครงการสาธิตการไถ

ระเบิดดินดานในพ้ืนที่ปลูก

ออยเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

ไร 250 250 250 250 250 1,000 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 1,875,000 พด. 

เขตคุมครองพ้ืนที่

เกษตรกรรม 

2. การจัดระบบอนุรักษดิน

และน้ํา 

ไร 10 10 10 10 10 50 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 750,000 พด. 
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7.5 ความตองการของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 จากการดําเนินการจัดทํากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนที่เทศบาลตําบลหนองสาหราย 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ไดมีความตองการของประชาชนที่ตองการใหดําเนินการเกี่ยวกับ          
การบริหารจัดการนํ้า การพัฒนาระบบสงนํ้า และการแกไขปญหาโรคและแมลงศัตรูพืช 
 เพ่ือตอบสนองตอความตองการของชุมชนและเทศบาลตําบลหนองสาหราย กรมพัฒนาที่ดินได
วิเคราะหเบ้ืองตน ดังตอไปน้ี 
 ปญหาของตําบลหนองสาหรายในภาพรวมจะสรุปไดวา มีปญหาสําคัญ 2 ประการ คือ (1) ปญหา
ความเสื่อมโทรมของดิน และ (2) ปญหาการบริหารจัดการนํ้า ปญหาดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของราษฎรในชุมชนโดยรวม 
 ในกรณีของปญหาความเสื่อมโทรมของที่ดินน้ันจะรวมถึง (1) ดินในบางพ้ืนที่พบช้ันของดินดาน 
(2) ดินขาดความอุดมสมบูรณ เน่ืองจากมีการใชที่ดินติดตอกันเปนเวลานานโครงสรางของดินไดมีการ
เปลี่ยนแปลง ในพ้ืนที่ที่มีการไถพรวนดวยเครื่องจักรกลติดตอกันเปนเวลานานทําใหดินแนนตัว นํ้าในดิน
และอากาศในดินที่เคยมีอยูสูญหายไป สวนธาตุอาหารและอินทรียวัตถุ ก็มีปริมาณลดลงเชนเดียวกัน  
 สวนของการบริหารจัดการนํ้าน้ัน จะแบงออกเปนปญหานํ้าทวมขัง และการขาดแคลนนํ้าในบาง
พ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ที่นํ้าทวมขัง เกิดจากคลองดินที่ใชระบายนํ้าจะมารวมกันที่จุดเดียวซึ่งมีเสนเดียว ทําใหนํ้า
ระบายนํ้าไมทัน เน่ืองจากคลองดินมีหญารกทําใหนํ้าระบายไดยาก สําหรับในพ้ืนที่ที่ขาดแคลนนํ้า มี
ปญหามาจากนํ้าชลประทานปลอยไดไมทั่วถึง โดยนํ้าที่สงมาตองผานไรออยกอน ซึ่งไรออยยังไมตัดจึงทํา
ใหนํ้าผานมาไมได  
 ประเด็นหลักจากขอเสนอใหแกไขปญหาเรื่องขาดแคลนนํ้าและนํ้าทวม จะสรุปไดวามี 3 ประการ 
คือ (1) การปรับปรุงจากคลองดินเปนคลองคอนกรีต เพ่ือใหงายตอการจัดการและการดูแลรักษา (2) 
สรางแหลงกักเก็บนํ้าเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ และ (3) ปองกันนํ้าทวม 
 การแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าหรือนํ้าทวมจะตองดําเนินการทั้งตําบลอยางเปนระบบ โดยให
จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า ควบคูกับการประสานงานกับชลประทานจังหวัดเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว   
ไมวาจะเปนการขุดลอกคลองใหระบายนํ้าไดดีขึ้น หรือการปรับปรุงคลองดินใหเปนคอนกรีต รวมไปถึง
ประสานงานกับเทศบาลตําบลหนองสาหรายถึงความเปนไปไดในการกอสรางแหลงนํ้าในพ้ืนที่เพ่ิมเติม 
เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชไดอยางเพียงพอและไมเกิดปญหานํ้าทวมขังในบางพ้ืนที่อีกตอไป 
 

7.6 ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.2562) กิจกรรมที่ตองดําเนินการ คือ 
   1) สํารวจเพ่ือออกแบบระบบอนุรักษดินและนํ้า 
   2) ประสานงานกับเทศบาลตําบลหนองสาหรายเกี่ยวกับการกอสรางแหลงนํ้าเพ่ิมเติม 
   3) ประสานกับชลประทานจังหวัดในเรื่องการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่ 
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