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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศโดยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1-10 ซึ่งการพัฒนา
เศรษฐกิจในระยะแรกมุงเนนและเรงฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจนทําใหการพัฒนาสงผลกระทบตอการผลิต
ภาคเกษตรกรรม ทรั พ ยากรธรรมชาติ เสื่อ มโทรมและให บ ริ หารทางสั ง คมไม เพีย งพอ ภาพรวม
โดยทั่วไปจึงทําใหเศรษฐกิจของประเทศดีแตสังคมมีปญหา ประกอบกับการพัฒนาที่ไมยั่งยืน กระทั่ง
แผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 9 จึ งได นําหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําทางในการพั ฒนาประเทศ โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ปจจุบันประเทศไทยมีการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 11 ซึ่ง ยัง ยึดหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย งโดยใหค นเปน
ศู น ย ก ลางการพั ฒ นา โดยสร า งความสมดุ ลของการพั ฒนาในทุ ก มิ ติ เพื่ อบั งเกิ ดผลในทางปฏิ บั ติ
โครงสรางระบบภูมิคุมกันดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายนอกและภายในประเทศ
จากนโยบายการพั ฒนาประเทศตามแผนพั ฒนาฯ ฉบั บ ที่ 11 ในส วนของภาคเกษตรได ใ ห
ความสํา คั ญและนํ า ปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย งไปประยุก ตใ ชใ นทุก ระดั บ อยา งกวา งขวาง จึ ง
ปรากฏผลชัดเจนวาเกษตรกรสามารถกาวพนภาวะหนี้สินจากการทําการเกษตรเชิงพาณิชยสูเกษตร
ผสมผสาน ขณะที่ปจจุบันปจจัยหลักที่สรางความเสียหายใหแกผลผลิตของภาคเกษตรกรรมคือ ปญหา
ภัยธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการกระทําของมนุษย ไมวาจะเปนการใชที่ดินผิดประเภทสงผลใหมีการทําลายปา
ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพจนเกิดภัยธรรมชาติ น้ําทวม ดินถลม ภัยแลง
ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี มีเนื้อที่ 981,400 ไร สภาพพื้นที่สวนใหญ เปนพื้นที่ราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบ รอยละ 37.98 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา มีพื้นที่สูงชันรอยละ 32.50 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
การเกษตรสวนใหญปลูกไมยืนตนและไมผล ไดแก ยางพารา และปาลมน้ํามัน ทั้งนี้ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี
จึงจําเปนตองมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสม เพื่อปองกันปญหาการเกิดภัยธรรมชาติ
ดินถลม ซึ่งปจจุบันพบวาปญหาการชะลางพังทลายของดินในลุมน้ํายังไมเปนปญหาใหญเนื่องจาก
ยัง คงมี ส ภาพป า ที่ สมบู รณ หากยั ง ไม มีก ารจัดการที่ดีก็อาจสง ผลกระทบตอทรัพ ยากรมนุษ ยและ
ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต
จะเห็ นได วาแผนการใช ที่ ดินลุ มน้ําสาขาคลองนาทวี ซึ่งไดจั ดทํ าและกําหนดขอบเขตการใช
ประโยชนที่ดินและเขตปาไมเพื่อการอนุรักษ ใหสอดคลองตามความเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
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และความตองการของเกษตรกร ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ รวมถึงคํานึงถึงความสัมพันธระหวาง
ทรัพยากรที่ดินกับปริมาณน้ําในลุมน้ําสาขา เพื่อใหเกษตรกรสามารถวางแผนการปลูกและการจัดการ
ไดเหมาะสม อีกทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ มาตรการดําเนินงานพัฒนาลุมน้ําสาขาคลองนาทวี
เพื่อมุงหวัง ใหเปนแนวทางเริ่มตนในการศึก ษาความเหมาะสมเพื่อแปลงแผนงานไปสูก ารปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม

1.2 วัตถุประสงค

1) ศึกษาวิเคราะหสถานภาพดานทรัพยากรธรรมชาติและดานเศรษฐกิจสังคม
2) ประเมิ นคุ ณ ภาพที่ ดินด านกายภาพและดา นเศรษฐกิจ
3) กําหนดบริเวณการใชที่ดินตามศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง เสนอมาตรการ
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและการพัฒนาการเกษตรใหสอดคลองกับนโยบายการใชที่ดิน
ของรัฐ

1.3 ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินงาน

โครงการวางแผนการใชที่ดิน ลุม น้ํา สาขาคลองนาทวี ดํา เนิน การเมื่อ เดือ นตุล าคม 2556
ถึงเดือนกันยายน 2557
สถานที่ดําเนินการอยูในขอบเขตลุมน้ําสาขาคลองนาทวี (2108) มีเนื้อที่ 981,400 ไร ครอบคลุม
พื้นที่สวนใหญของอําเภอเมืองสงขลา อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

1.4 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน

1) ประมวลประเด็น ปญ หาที่เ กิด กับ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ มในพื้น ที่ลุม น้ํา
ซึ่งเปนผลจากกระบวนการพัฒนาในอดีตที่ผานมา
2) รวบรวมขอมูล ไดแก ขอมูลทางดานทรัพยากรตางๆ คือ ดิน ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ น้ํา พืชพรรณ
ทั้งดานสถานภาพและการใชประโยชน ขอมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในภาพรวมและเฉพาะดาน
นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะมีทั้ง
ขอมูลทุติยภูมิ โดยรวบรวมจากหนวยงาน เอกสารผลการวิจัยตางๆ และขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งจะจัดหา
ขึ้นมาเองตามวัตถุประสงคที่ตองการ
3) วิเคราะหขอมูล
3.1) ข อ มู ล ทั่ ว ไปเป น การวิ เ คราะห ใ นด า นข อ เท็ จ จริ ง ป ญ หาและการแก ไ ขตลอดจน
สถานการณในป จจุ บั นของข อมู ลแต ละดานบริ เวณพื้ นที่ลุมน้ําโดยเป นข อมู ลเบื้ องต นที่ จะนํ ามาใช
ประกอบการพิจารณากําหนดทิศทางการใชประโยชนที่ดิน เพื่อการพัฒนาดานการเกษตรไดอยางถูกตอง
และเหมาะสมในอนาคต
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3.2) ขอมูลเฉพาะดาน ทําการวิเคราะหในดานตางๆ คือ
- การวิเคราะหหาคา ETo เพื่อประเมินชวงระยะเวลาในการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสม
กับสภาพภูมิอากาศ
- การวิเคราะหความตองการน้ําของพืช
- การประเมินอัตราการชะลางพังทลายของดิน
ประเภทการใชประโยชนที่ดินและการประเมินคุณภาพที่ดินทางกายภาพ
- การประเมินคุณภาพที่ดินดานเศรษฐกิจเพื่อประเมินชั้นความเหมาะสมของศักยภาพ
การใชที่ดินและความเหมาะสมของการลงทุนใชที่ดิน
การประเมินคุณภาพที่ดินรวม
3.3) การสังเคราะหขอมูลเพื่อวางแผนการใชที่ดิน

1.5 ผูดําเนินงาน
1.5.1 ที่ปรึกษา

1. นายธีระยุทธ จิตตจํานงค
2. นางสุธารา ยินดีรส

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

1.
2.
3.
4.

นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
นักสํารวจดินชํานาญการ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

1.5.2 ผูดําเนินงาน

นายดิเรก คงแพ
นางผกาฟา ศรจรัสสุวรรณ
นางณฐมน ผองแผว
นางสาววรภา นาเมือง
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บทที่ 2
ขอมูลทั่วไป
2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง
ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี (2108) มีเนื้อที่ 1,570 ตารางกิโลเมตร หรือ 981,403 ไร ตั้งอยูระหวาง
ละติจูด 7 องศา 8 ลิปดา 33 ฟลิปดา ถึง 6 องศา 24 ลิปดา 24 ฟลิปดาเหนือ และลองจิจูด 100 องศา 52
ลิปดา 12 ฟลิปดา ถึง 100 องศา 32 ลิปดา 38 ฟลิปดาตะวันออก ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี มีพื้นที่ครอบคลุม พื้นที่
ของจังหวัดสงขลา ซึ่ งพื้นที่ส วนใหญเปนพื้นที่ของอําเภอนาทวี อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และพื้นที่
บางสวนของอําเภอเมืองสงขลา อําเภอเทพา อําเภอนาหมอม อําเภอหาดใหญ และอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
มีอาณาเขตติดตอดังนี้ (รูปที่ 2-1)
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ

2.2 การคมนาคม

ทะเลอาวไทย
ชายแดนประเทศมาเลเซีย
ลุมน้ําสาขาคลองเทพา และลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันออกตอนลาง
ลุมน้ําสาขาทะเลสาบสงขลา

การคมนาคมในพื้นที่ลุม น้ําสาขาคลองนาทวี มีระบบคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต เปน
สําคัญ และมีระบบโครงขาย ถนนตางๆ ครอบคลุมในพื้นที่ดังนี้
ทางหลวงแผนดินสายรอง
ทางหลวงแผ นดิ นหมายเลข 42 ผา นเขา พื้น ที่ลุม น้ํา ทางดา นทิศ ตะวั นตก ผา นอํา เภอนาทวี
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา มุงหนาไปยังอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 43 ผานเขาพื้นที่ลุมน้ําทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผานอําเภอ
นาหมอม จังหวัดสงขลา ไปยังอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 408 ผานเขาพื้นที่ลุมน้ําทางดานทิศเหนือของลุมน้ํา ผานอําเภอ
อําเภอเมืองสงขลา อําเภอจะนะ ไปบรรจบกับหมายเลข 42 ที่อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ทางหลวงแผนดินที่เชื่อมตอระหวางอําเภอ
ทางหลวงหมายเลข 4086 เริ่ ม จากตํา บลบ า นนา อํา เภอจะนะ ผา นพื้น ที่ลุ ม น้ํา ทางดา นทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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ทางหลวงหมายเลข 4113 แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 42 ที่ตําบลนาทวี อําเภอนาทวี
ไปยังตําบลประกอบ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ทางหลวงหมายเลข 4243 ผานเขาพื้นที่ลุมน้ําทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต ไปบรรจบกับทาง
หลวงหมายเลข 4113 ที่ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
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2.3 สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของลุมน้ําสาขาคลองนาทวีสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ พื้นที่ตนน้ําซึ่ง
เปนพื้นที่ภูเขาสูงทางดานทิศใต ทิศตะวันตกเฉียงใต และตะวันออกเฉียงใต ถัดมาเปนพื้นที่กลางน้ําอยู
บริเวณตอนกลางของลุมน้ําเปนพื้นที่ราบฝงซายและฝงขวาของคลองนาทวี ซึ่งเปนพื้นที่เกษตรกรรม
ในปจจุบัน และพื้นที่ตอนลางสุด ดานติดทะเลจัดเปนพื้นที่ปลายน้ํา ซึ่งมีลักษณะเปนพื้นที่ราบตาม
แนวชายฝงทะเลในเขต อําเภอจะนะ และอําเภอเมืองสงขลา สวนใหญเปนพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ มีเนื้อที่คิดเปนรอยละ 37.98 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา รองลงมาเปนพื้นที่สูงชัน พื้นที่ลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กนอย พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน และพื้นที่เนินเขา โดยคิดเปนรอยละ 32.50
9.19 9.07 4.06 และ 1.30 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา ตามลําดับ และพื้นที่อื่นๆ มีเนื้อที่รอยละ 5.90 ของ
พื้นที่ลุมน้ําสาขา มีความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 1-757 มีคลองนาทวีเปนลําน้ําสายหลัก มี
ตนกําเนิดจากเขาสันกาลาคีรีทางดานทิศใตของลุมน้ํา ซึ่งเปนแนวเขตชายแดนกับประเทศมาเลเซีย
ไหลผาน อําเภอนาทวี อําเภอจะนะ ลงสูคลองน้ําเค็มและรวมกับคลองสะกอม กอนไหลลงสูอาวไทย
ทางดานทิศเหนือของลุมน้ําที่บานปากบาง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รวมความยาวประมาณ 80
กิโลเมตร มีคลองสาขาที่สําคัญ ไดแก คลองนาทับ คลองจะนะ คลองคู คลองทุงนาใน คลองทราย
คลองใหญ คลองทับชาง และคลองเครียว (รายละเอียดตารางที่ 2-1)
ตารางที่ 2-1 ลักษณะภูมิประเทศลุมน้ําสาขาคลองนาทวี
ความลาดชัน
ชนิดพืชพรรณสวนใหญ
(รอยละ)
พื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ
0-2
นาขาว ไมยืนตน ไมผล
ทุงหญา และปาไม
พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย
2-5
ไมยืนตน ไมผล ทุงหญา
และปาไม
พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด
5-12
ไมยืนตน ไมผล ทุงหญา
และปาไม
พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน
12-20
ไมยืนตน ไมผล และปาไม
พื้นที่เนินเขา
20-35
ไมยืนตน และปาไม
พื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ลาดชันเชิงซอน
>35
ไมยืนตน ไมผล ทุงหญา
และปาไม
พื้นที่อื่นๆ เชน พื้นทีป่ า พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง พื้นที่น้ํา
รวม
ที่มา : จากการวิเคราะห
ลักษณะสภาพพื้นที่

เนื้อที่

ไร
372,714

รอยละ
37.98

90,186

9.19

88,988

9.07

39,862
12,776
318,954

4.06
1.30
32.50

57,923
981,403

5.90
100.00

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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2.4 สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปในลุมน้ําสาขาคลองนาทวี มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตรอน
(Tropical monsoon Climate) ในรอบปหนึ่งๆสามารถแบงได 2 ฤดู ดังนี้
ฤดูรอน เริ่ม ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึง เดือนสิง หาคม มีอากาศรอนอบอาว และแหง แลง
โดยจะรอนสุดในชวงเดือนมิถุนายนประมาณ 33.70 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.95 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยตกหนักถึงหนักมากใน
บางครั้ง มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ 2,471.60 มิลลิเมตร/ป
จากการรวบรวมขอมูลภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดสงขลา ใน
รอบ 10 ป (ช วงป พ.ศ. 2547-2556) ดั ง ตารางที่ 2-2 ประกอบดวยอุ ณหภูมิสูง สุด อุณหภูมิต่ํา สุ ด
อุณหภูมิเฉลี่ย ปริมาณน้ําฝน น้ําฝนใชการได ความชื้นสัมพัทธ ศักยภาพการคายระเหยน้ํา อธิบายไดดังนี้
1) อุณหภูมิ
พื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 27.95 องศาเซลเซียส มีคาเฉลี่ยสูงสุด
33.70 องศาเซลเซียส ในเดือนมิถุนายน และคาเฉลี่ยต่ําสุด 24.50 องศาเซลเซียส ในเดือนตุลาคม
2) ปริมาณน้ําฝน
พื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี มีปริมาณน้ําฝน 2,471.60 มิลลิเมตร โดยในเดือนพฤศจิกายน มี
ปริมาณน้ําฝนมากที่สุด 644.10 มิลลิเมตร และเดือนกุมภาพันธมีปริมาณน้ําฝนนอยที่สุด คือ 44.20
มิลลิเมตร
3) ปริมาณน้ําฝนใชการได (Effective Rainfall : ER)
ปริ ม าณน้ํ า ฝนใช ก ารได คื อ ปริ ม าณน้ํ า ฝนที่เ หลืออยูใ นดิ น ซึ่ง พื ช สามารถนํ า ไปใช
ประโยชนไดภายหลังจากมีการไหลซึมลงไปในดินจนดินอิ่มตัวดวยน้ําแลวไหลบาออกมากักเก็บใน
พื้นดินลุม น้ํา สาขาคลองนาทวี มีป ริมาณน้ํา ฝนใชการได 1,350.30 มิลลิเมตร เดือนพฤศจิกายนมี
ปริมาณน้ําฝนใชการไดมากที่สุด 189.4 มิลลิเมตร และเดือนกุมภาพันธมีปริมาณน้ําฝนใชการไดนอย
ที่สุด คือ 41.10 มิลลิเมตร
4) ความชื้นสัมพัทธและศักยภาพการคายระเหยน้ํา
พื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวีพบวา มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 77.92 เปอรเซ็นต
ปริมาณการคายระเหยเฉลี่ยตลอดป 171.09 มิลลิเมตร ปริมาณการคายระเหยสูงสุด 206.70 มิลลิเมตร ใน
เดือนเมษายน ปริมาณการคายระเหยต่ําสุด 144.77 มิลลิเมตร ในเดือนธันวาคม

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองนาทวี

2-6

5) การวิเคราะหชวงฤดูกาลที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ
การวิเคราะหชวงฤดูเพาะปลูกพืชเพื่อหาชวงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยใชขอมูลปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ย และคาศักยภาพการคายระเหยน้ําของพืชรายเดือนเฉลี่ย (Evapotranspiration : ETo) ซึ่งคํานวณ
และพิจารณาจากระยะเวลาชวงที่เสนน้ําฝนอยูเหนือเสน 0.5 ETo ถือเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการปลูก พืช จากการวิเ คราะหชว งฤดูก าลที่เ หมาะสมจากการปลูก พืช เศรษฐกิจ ลุมน้ําสาขา
คลองนาทวี สามารถสรุปไดดังนี้
(1) ชวงระยะเวลาที่เหมาะสมตอการปลูกพืช เปนชวงที่ดินมีความชื้นพอเหมาะตอ
การปลูกพืช ซึ่งเปนชวงฤดูฝนปกติอยูในชวงระหวางกลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนมกราคม ซึ่ง
ในชวงตนเดือนกุมภาพันธนั้น เปนชวงที่มีป ริม าณน้ําฝนเพียงเล็ก นอยแตเนื่องจากมีป ริมาณน้ํา ที่
สะสมไวในดิน จึงมีความชื้นในดินเพียงพอสําหรับปลูกพืชอายุสั้นได แตควรมีการวางแผนจัดการ
ระบบการเพาะปลูกใหเหมาะสมสําหรับพื้นที่เพาะปลูกแตละแหง เนื่องจากอาจตองอาศัยน้ําจากแหลงน้ํา
ในไรนาหรือน้ําชลประทานชวยในการเพาะปลูกบาง
(2) ชวงระยะเวลาที่มีน้ํามากเกินพอ เปนชวงที่ดินมีความชื้นสูงและมีฝนตกชุก อยู
ในชวงระหวางกลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนมกราคม
(3) ชวงระยะเวลาที่ไมเหมาะสมตอการปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝน เนื่องจากมีปริมาณฝน
และการกระจายของฝนนอย ทํา ใหดินมีความชื้นไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืชอยูในชวง
ระหวางปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมีนาคม ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวถาพื้นที่เพาะปลูกแหงใดมี
การจัดการระบบชลประทานที่ดีก็สามารถปลูกพืชฤดูแลงได

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 2-2 สถิตภิ มู ิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดสงขลา (ป 2547-2556)
เดือน

ปริมาณ
น้ําฝน
(มม.)

ปริมาณ
น้ําฝนใช
การได
(มม.)

จํานวน
วันที่ฝนตก

อุณหภูมิ
ต่ําสุด (oC)

อุณหภูมิ
สูงสุด (oC)

อุณหภูมิ
เฉลี่ย (oC)

ความชื้น
สัมพัทธ
(%)

ศักยภาพการคาย
ระเหยน้ํา (มม./
เดือน)

ม.ค.

157.80

118

13.70

24.70

29.80

27.00

79.00

164.92

ก.พ.

44.20

41.1

7.40

25.20

30.70

27.60

76.00

173.88

มี.ค.

101.40

84.9

10.70

25.40

31.50

28.10

78.00

199.33

เม.ย.

115.80

94.3

12.40

25.80

32.70

28.80

77.00

206.70

พ.ค.

113.00

92.6

16.30

25.70

33.50

28.80

77.00

178.25

มิ.ย.

124.00

99.4

16.30

25.50

33.70

28.70

76.00

167.40

ก.ค.

100.30

84.2

14.70

25.20

33.30

28.40

75.00

160.27

ส.ค.

129.50

102.7

15.90

25.10

33.50

28.40

75.00

174.53

ก.ย.

151.40

114.7

18.20

24.90

32.80

28.00

77.00

164.40

ต.ค.

308.00

155.8

21.50

24.50

32.00

27.50

80.00

167.09

พ.ย.

644.10

189.4

23.60

24.70

30.30

27.20

84.00

151.50

ธ.ค.

482.10

173.2

22.30

24.70

29.60

26.90

81.00

รวม

2471.60

193.00

-

-

-

-

เฉลี่ย

-

1,350.30
-

144.77
-

-

25.12

31.95

27.95

77.92

171.09

หมายเหตุ : จากการคํานวณ
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2556)

รูปที่ 2-2 สมดุลของน้ําเพื่อการเกษตร ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองนาทวี
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2.5 สภาพการใชที่ดิน

จากขอมูลสภาพการใชที่ดินในลุมน้ําสาขาคลองนาทวี ของสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2
กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน (2552) พบวาสภาพการใชที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรอยูถึง
รอยละ 76.39 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา โดยสวนใหญใชพื้นที่ปลูกไมยืนตน เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน
คิดเป นร อยละ 64.47 ของพื้ นที่ ลุมน้ํ าสาขา และมีพื้นที่ไมผลอยูรอยละ 3.11 ของพื้นที่ลุม น้ํา สาขา
รองลงมาเปนพื้นที่ปาไมรอยละ 12.44 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา โดยยังคงสภาพเปนปาไมผลัดใบสมบูรณอยู
มากที่สุด รอยละ 11.18 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา ดังตารางที่ 2-3 และรูปที่ 2-3
ตารางที่ 2-3 สภาพการใชที่ดิน ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี
ประเภทการใชที่ดิน

1. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U)
1.1 ตัวเมืองและยานการคา (U1)
1.2 หมูบาน (U2)
หมูบานราง/ที่ดินจัดสรรราง (U200)
หมูบาน (U201)
1.3 สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ (U3)
1.4 ถนน (U405)
1.5 โรงงานอุตสาหกรรม (U502)
1.6 สถานที่พักผอนหยอนใจ (U601)
2. พื้นที่เกษตรกรรม
2.1 นาขาว (A1)
นาราง (A100)
นาขาว (A100)
2.2 พืชไร (A2)
ไรราง (A200)
แตงโม (A220)
2.3 ไมยืนตน (A3)
ไมยืนตนผสม (A301)

เนื้อที่
ไร
46,325
1,821
31,280
130
31,150
6,146
2,309
4,262
507
749,811
77,947
14,312
63,635
3,506
798
2,708
632,815
2,457

รอยละ
4.72
0.19
3.18
0.01
3.17
0.63
0.24
0.43
0.05
76.39
7.94
1.46
6.48
0.36
0.08
0.28
64.47
0.25

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 2-3 (ตอ)
ประเภทการใชที่ดิน
ยางพารา (A302)
ปาลมน้ํามัน (A303)
สนประดิพัทธ (A307)
กระถินบาน (A308)
2.4 ไมผล (A4)
ไมผลผสม (A401)
ทุเรียน (A403)
ทุเรียน/ลางสาด ลองกอง (A404/A420)
มะพราว (A405)
มะมวงหิมพานต (A408)
ลางสาด ลองกอง (A420)
2.5 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว (A7)
ทุงหญาเลี้ยงสัตว (A701)
โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา (A702)
โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก (A703)
โรงเรือนเลี้ยงสุกร (A704)
2.6 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9)
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง (A900)
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม (A901)
สถานที่เพาะเลี้ยงกุง (A903)
3. พื้นที่ปาไม (F)
ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู (F100)
ปาไมผลัดใบสมบูรณ (F101)
ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู (F300)
ปาชายเลนสมบูรณ (F301)
แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองนาทวี

เนื้อที่
ไร
627,268
2,684
306
100
30,532
24,571
101
70
5,059
534
197
1,064
683
242
53
86
3,947
115
204
3,628
122,040
1,842
109,801
50
5,903

รอยละ
63.91
0.27
0.03
0.01
3.11
2.50
0.01
0.01
0.52
0.05
0.02
0.11
0.07
0.02
0.01
0.01
0.40
0.01
0.02
0.37
12.44
0.19
11.18
0.01
0.60
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ตารางที่ 2-3 (ตอ)
ประเภทการใชที่ดิน
ปาพรุรอสภาพฟนฟู (F400)
ปาพรุสมบูรณ (F401)
4. พื้นที่น้ํา (W)
แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง (W101)
อางเก็บน้ํา (W201)
บอน้ําในไรนา (W202)
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M)
ทุงหญาธรรมชาติ (M101)
ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ (M102)
พื้นที่ลุม (M2)
เหมืองเกา บอขุดเกา (M300)
เหมืองแร (M301)
บอลูกรัง (M302)
บอดิน (M304)
หาดทราย (M6)
รวมเนื้อที่

เนื้อที่
ไร
150
4,294
6,678
5,765
379
534
56,549
9,004
30,250
13,230
251
2,460
892
255
234
981,403

รอยละ
0.02
0.44
0.68
0.59
0.04
0.05
5.77
0.92
3.08
1.35
0.03
0.25
0.09
0.03
0.02
100.00

ที่มา: สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2 สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน (2552)

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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2.6 สถานภาพดานเศรษฐกิจและสังคม

2.6.1 ดานสังคม
1) ประชากร
หลัก ฐานทะเบีย นราษฎรข องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2556 พบวาประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี มีประชากรรวม 206,854 คน
เปนเพศหญิงรอยละ 50.49 ของประชากรทั้งหมดในลุมน้ําสาขา และที่เหลือเปนเพศชาย โดยประชากร
อาศัยอยูในเขตเทศบาล 40,834 คน คิดเปนรอยละ 19.74 และนอกเขตเทศบาล 166,020 คน คิดเปนรอยละ
80.26 จํานวนบาน 60,502 หลังคาเรือน โดยอยูในเขตเทศบาล 15,728 หลังคาเรือน คิดเปนรอยละ 26.00
และนอกเขตเทศบาล 44,774 หลังคาเรือน คิดเปนรอยละ 74.00 จํานวนประชากรเฉลี่ย 3 คนตอหลังคาเรือน
ระหวาง พ.ศ. 2551-2556 พบวาประชากรชายเพิ่มขึ้นรอยละ 1.20 สวนประชากรหญิงเพิ่มขึ้นรอยละ
1.17 ประชากรรวมจึงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.18 ตอป ขณะที่จํานวนบานเพิ่มขึ้นในชวงเวลาเดียวกันรอยละ
3.41 ตอป ทําใหจํานวนคนตอหลังคาเรือนมีแนวโนมลดลงรอยละ 2.14 จากอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
จํานวนประชากรดังกลาวคาดประมาณไดวาใน พ.ศ. 2561 จะมีประชากรที่อาศัยในพื้นที่ลุมน้ําสาขา
คลองนาทวี จํานวน 219,140 คน (ตารางที่ 2-4 และ ตารางที่ 2-5)
ตารางที่ 2-4 จํานวนประชากร จํานวนบานและความหนาแนนของประชากรลุมน้ําสาขา
คลองนาทวี พ.ศ. 2551-2556
จํานวนประชากร (คน)
จังหวัด

พ.ศ.

รวมทั้งลุมน้ําฯ
สงขลา

2551
2552
2553
2554
2555
2556

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ประชากรป 2561

จํานวนบาน
(หลังคาเรือน )

ชาย

หญิง

รวม

96,488
97,407
98,641
99,948
101,407
102,413

98,540
99,465
100,664
101,965
103,416
104,441

195,028
196,872
199,305
201,913
204,823
206,854

51,173
52,466
54,403
56,576
58,662
60,502

1.20

1.17

1.18
219,140

3.41

จํานวนคน
จํานวนบาน ความหนาแนน
ตอครัวเรือน
ตอเนื้อที่
(คน/ตร.กม.)
(คน/หลังคาเรือน ) (หลังคาเรือน /ตร.กม.)
3.81
32.59
124.20
3.75
33.41
125.38
3.66
34.65
126.93
3.57
36.03
128.59
3.49
37.36
130.44
3.42
38.53
131.73
-2.14

ที่มา : คํานวณจากขอมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2551 - 2556)

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 2-5 จํานวนประชากร จํานวนบานในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลลุมน้ําสาขา
คลองนาทวี พ.ศ. 2556
จังหวัด

จํานวนประชากร (คน)

จํานวนบาน (หลังคาเรือน)

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

รวม

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

รวม

สงขลา

40,834

166,020

206,854

15,728

44,774

60,502

รวมทั้งลุมน้ําฯ

40,834

166,020

206,854

15,728

44,774

60,502

รอยละ

19.74

80.26

100.00

26.00

74.00

100.00

ที่มา : คํานวณจากขอมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2556)

2) โครงสรางประชากร
จํา นวนประชากรที่ อาศัย อยูใ นพื้นที่ลุม น้ํา สาขาคลองนาทวีทั้ง หมด มีจํา นวน
ประชากร 206,854 คน จําแนกเปนผูที่อายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 158,926 คน คิดเปนรอยละ 76.83 ของ
ประชากรทั้งลุมน้ํา และผูที่อายุต่ํากวา 15 ป จํานวน 47,928 คน คิดเปนรอยละ 23.17 ผูที่อายุ 15 ปขึ้นไป
ประกอบดวยผูที่อยูในกํา ลัง แรงงานรวม จํา นวน 116,231 คน คิดเปนรอยละ 56.19 และไมอยูใ น
กําลังแรงงาน จํานวน 42,695 คน คิดเปนรอยละ 20.64 ผูที่อยูในกําลังแรงงานรวมประกอบดวยผูที่อยู
ในกํ าลั งแรงงานป จจุ บั น จํ านวน 116,211 คน คิ ดเปนร อยละ 56.18 (โดยแบ งเป นผู มีงานทํา จํานวน
115,218 คน คิ ดเป นรอยละ 55.70 และผูไมมีงานทํา จํานวน 993 คน คิดเปนรอยละ 0.48) และกํา ลัง
แรงงานที่รอฤดูกาลจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 0.01 สําหรับผูที่ไมอยูในกําลังแรงงานนั้นแบงเปน
ผูทํางานบาน จํานวน 12,577 คน คิดเปนรอยละ 6.08 ผูเรียนหนังสือจํานวน 13,549 คน คิดเปนรอยละ
6.55 และอื่นๆ (คนพิการและคนชรา เปนตน) จํานวน 16,569 คน คิดเปนรอยละ 8.01 (ตารางที่ 2-6)

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองนาทวี
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ตารางที่ 2-6 สถานภาพแรงงานในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี พ.ศ. 2556
สถานภาพแรงงาน
ประชากรรวม
ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
1. ผูอยูในกําลังแรงงานรวม
1.1 กําลังแรงงานปจจุบัน
1.1.1 ผูมีงานทํา
1.1.2 ผูไมมีงานทํา
1.2 กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
2. ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
2. 1 ทํางานบาน
2.2 เรียนหนังสือ
2.3 อื่นๆ (คนพิการและคนชรา เปนตน)
ผูที่อายุต่ํากวา 15 ป

จํานวน (คน)

รอยละ

206,854
158,926
116,231
116,211
115,218
993
20
42,695
12,577
13,549
16,569
47,928

100
76.83
56.19
56.18
55.70
0.48
0.01
20.64
6.08
6.55
8.01
23.17

ที่มา : จากการประมาณคาโดยใชสัดสวนการคํานวณจากสถิติจังหวัดสงขลา สํานักงานสถิติแหงชาติ (2556)

2.6.2 ดานเศรษฐกิจ
1) การถือครองที่ดินและการใชที่ดินเพื่อการเกษตร
เกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี มีขนาดเนื้อที่ถือครองตอครัวเรือนเฉลี่ย
18.96 ไรตอครัวเรือน สําหรับการใชที่ดินสวนใหญเปนที่ไมผล/ไมยืนตนเฉลี่ย 15.58 ไรตอครัวเรือน คิด
เปนรอยละ 82.17 ของเนื้อที่การใชที่ดินทั้งหมด รองลงมาเปนที่อยูอาศัย ที่นา ที่อื่นๆ และที่ไร เฉลี่ย
1.52 1.34 0.31 และ 0.21 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 8.02 7.07 1.63 และ 1.11 ตามลําดับ
(ตารางที่ 2-7)

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 2-7 การถือครองที่ดินและการใชที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําสาขา
คลองนาทวี พ.ศ.2555
รายการ
การถือครองที่ดิน
การใชที่ดิน
- ที่อยูอาศัย
- ที่นา
- ที่ไร
- ที่ไมผล/ไมยืนตน
- อื่นๆ
รวม

เนื้อที่
(ไร/ครัวเรือน)
18.96
1.52
1.34
0.21
15.58
0.31
18.96

รอยละ
100.00
8.02
7.07
1.11
82.17
1.63
100.00

ที่มา : ดัดแปลงขอมูลจากศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล กรมสงเสริมการเกษตร (2555)

2) สภาพการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ
(1) ดานพืช การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี ไดแก
ขาว ยางพารา ปาลมน้ํามัน ทุเรียน มังคุด และลองกอง มีสภาพการผลิต ดังนี้ (ตารางที่ 2-8 ถึงตารางที่ 2-13)
ขาวนาป ปการผลิต 2554/55 พื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี จังหวัดสงขลา พื้นที่
ปลูกขาวนาป 23,499 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 372 กิโลกรัมตอไร เปรีย บเทีย บกับ พื้น ที่ป ลูก
28,540 ไร และปริม าณผลผลิตเฉลี่ย 393 กิโลกรัมตอไร ของปการผลิต 2555/56 พบวาพื้นที่ปลูก
เพิ่มขึ้นรอยละ 21.45 สวนผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 5.65 สําหรับราคาขาวเปลือกเจาเฉลี่ยของภาคใตที่
เกษตรกรขายได สํ าหรั บข าวเปลื อกเจ าความชื้น 14-15 เปอร เซ็ นต ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกวีย นละ
11,217 บาท (11.22 บาทตอกิโลกรัม) ในป 2555 เปนราคาเกวียนละ 13,213 บาท (13.21 บาทตอ
กิ โลกรั ม) ในป 2556 (สํ านั กงานเศรษฐกิ จการเกษตร, 2555 - 2556) หรื อเพิ่ มขึ้ นร อยละ 17.79
เนื่องมาจากนโยบายแทรกแซงราคาของรัฐบาลที่ยกระดับราคาใหสูงขึ้น ดวยการกําหนดราคารับจํานําสูง
นําราคาตลาด

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองนาทวี
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ตารางที่ 2-8 พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตขาวนาป ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี
ปการผลิต 2554/55 และ 2555/56
จังหวัด
สงขลา
จะนะ
เทพา
นาทวี
เมืองสงขลา
รวม/เฉลี่ย

พื้นที่ปลูก (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง
อําเภอ 2554/55 2555/56* (รอยละ)
2554/55 2555/56*
(รอยละ)
2554/55 2555/56*
(รอยละ)
11,130 19,885
7,861 4,128
1,658 1,220
2,850 3,307

78.66
-47.49
-26.42
16.04

10,544
7,811
1,480
2,850

9,854
4,128
1220
3,300

-6.54
-47.15
-17.57
15.79

415
377
385
309

394
370
414
392

-5.06
-1.86
7.53
26.86

23,499 28,540

21.45

22,685

18,502

-18.44

372

393

5.65

หมายเหตุ : *เปนขอมูลเบื้องตน
ที่มา : 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (2555)
2. กรมสงเสริมการเกษตร (2556)

ยางพารา ปการผลิต 2555 พื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี จังหวัดสงขลา พื้นที่
ปลูกยางพารา 1,732,655 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 284 กิโลกรัมตอไร เปรียบเทียบกับ พื้นที่ปลูก
1,791,569 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 307 กิโลกรัม ตอไร ของปการผลิต 2556 พบวาพื้นที่ปลูก
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.40 สวนผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 8.10 สําหรับราคายางพาราแผนดิบ ชั้น 3 ของภาคใตที่
เกษตรกรขายไดลดลงจากราคาเฉลี่ย 87.69 บาทตอกิโลกรัม ในป 2555 เปนราคา 76.40 บาทตอกิโลกรัม
ในป 2556 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555 - 2556) หรือลดลงรอยละ 12.87 เนื่องจากราคา
ยางพาราขึ้นอยูกับเศรษฐกิจโลกและจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกสงผลใหการรับซื้อและการลงทุน
ชะลอตัว ทําใหความตองการใชยางพาราลดลงและราคารับซื้อยางพาราปรับตัวลดลงดังกลาว

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

2-17

ตารางที่ 2-9 พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตยางพารา ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี
ปการผลิต 2555 และ 2556
จังหวัด
สงขลา
จะนะ
เทพา
นาทวี
นาหมอม
เมืองสงขลา
สะเดา
สะบายอย
หาดใหญ
รวม/เฉลี่ย

พื้นที่ปลูก (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง
อําเภอ 2555 2556*
(รอยละ)
2555
2556*
(รอยละ)
2555 2556*
(รอยละ)
201,379
341,546
307,361
40,801
21,115
384,693
202,053
233,707

234,694
341,546
323,683
40,873
22,761
395,858
209,505
222,649

16.54
5.31
0.18
7.80
2.90
3.69
-4.73

160,725
253,462
245,240
37,240
16,361
265,917
165,142
192,935

160,926
253,462
254,927
37,240
19,723
324,823
171,255
190,113

0.13
3.95
20.55
22.15
3.70
-1.46

300
354
364
232
161
239
371
249

263
368
375
287
201
277
426
260

-12.33
3.95
3.02
23.71
24.84
15.90
14.82
4.42

1,732,655 1,791,569

3.40

1,337,022 1,412,469

5.64

284

307

8.10

หมายเหตุ : *เปนขอมูลเบื้องตน
ที่มา : 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (2555)
2. กรมสงเสริมการเกษตร (2556)

ปาลมน้ํามัน ปการผลิต 2555 พื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี จังหวัดสงขลา พื้นที่
ปลูกปาลมน้ํามัน 1,777 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,808 กิโลกรัมตอไร เปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูก
1,093 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 3,057 กิโลกรัมตอไร ของปการผลิต 2556 พบวาพื้นที่ปลูกลดลง
รอยละ 38.49 สวนผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 69.13 สําหรับราคาปาลมน้ํามันของภาคใตที่เกษตรกรขายได
ลดลงจากราคาเฉลี่ย 4.89 บาทตอกิโลกรัม ในป 2555 เปนราคา 3.55 บาทตอกิโลกรัมในป 2556 (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2555 - 2556) หรือลดลงรอยละ 27.40 เนื่องจากราคาปาลมน้ํามันขึ้นอยูกับเศรษฐกิจ
โลกและจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจึงสงผลทําใหราคารับซื้อปาลมน้ํามันลดลงดังกลาว

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองนาทวี
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ตารางที่ 2-10 พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตปาลมน้ํามัน ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี
ปการผลิต 2555 และ 2556
จังหวัด
สงขลา
จะนะ
นาทวี
รวม/เฉลี่ย

พื้นที่ปลูก (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง
อําเภอ 2555 2556*
(รอยละ)
2555
2556*
(รอยละ)
2555 2556*
(รอยละ)
655
1,122

n.a
1,093

-2.58

240
960

n.a.
1,009

5.10

1,250
2,365

n.a
3,057

29.26

1,777

1,093

-38.49

1,200

1,009

-15.92

1,808

3,057

69.13

หมายเหตุ : *เปนขอมูลเบื้องตน n.a. หมายถึง ไมมีขอมูล
ที่มา : 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (2555)
2. กรมสงเสริมการเกษตร (2556)

ทุเรียน ปการผลิต 2555 พื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี จังหวัดสงขลา พื้นที่ปลูก
ทุเรียน 4,665 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,053 กิโลกรัมตอไร เปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูก 4,132 ไร
และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 669 กิโลกรัมตอไร ของปการผลิต 2556 พบวาพื้นที่ปลูกลดลงรอยละ 11.43
สวนผลผลิตลดลงรอยละ 36.47 สําหรับราคาทุเรียนของภาคใตที่เกษตรกรขายไดลดลงจากราคาเฉลี่ย
32.72 บาทต อกิ โลกรั ม ในป 2555 เป นราคา 26.65 บาทตอกิโลกรั ม ในป 2556 (สํา นัก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2555 - 2556) หรื อลดลงร อยละ 18.55 (ตารางที่ 2-11) เนื่องจากผลผลิตในป 2556
มีจํานวนมากทําใหราคาลดลงเปนไปตามกลไกตลาด
ตารางที่ 2-11 พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตทุเรียน ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี
ปการผลิต 2555 และ 2556
จังหวัด
สงขลา
จะนะ
นาทวี
เมืองสงขลา
รวม/เฉลี่ย

พื้นที่ปลูก (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง
อําเภอ 2555* 2556*
(รอยละ)
2555* 2556*
(รอยละ)
2555* 2556*
(รอยละ)
754
3,678
233

753
3,169
210

-0.13
-13.84
-9.87

456
1,532
54

n.a.
960
160

-37.34
196.30

1,576
476
1,107

n.a.
993
344

108.61
-68.93

4,665

4,132

-11.43

2,042

1,120

-45.15

1,053

669

-36.47

หมายเหตุ : *เปนขอมูลเบื้องตน n.a. หมายถึง ไมมีขอมูล
ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร (2555-2556)

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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มังคุด ปการผลิต 2555 พื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี จังหวัดสงขลา พื้นที่ปลูก
มังคุด 1,885 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,055 กิโลกรัมตอไร เปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูก 2,066 ไร
และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 791 กิโลกรัมตอไร ของปการผลิต 2556 พบวาพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นรอยละ 9.60
สวนผลผลิตลดลงรอยละ 25.02 สําหรับราคามังคุดของภาคใต ที่เกษตรกรขายไดลดลง จากราคาเฉลี่ย
18.82 บาทตอกิโลกรัม ในป 2555 เปนราคา 12.94 บาทตอกิโลกรัมในป 2556 (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2555 - 2556) หรือลดลงรอยละ 31.24 เนื่องจากผลผลิตในป 2556 มีจํานวนมากทําใหราคา
ลดลงเปนไปตามกลไกตลาด
ตารางที่ 2-12 พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตมังคุด ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี
ปการผลิต 2555 และ 2556
จังหวัด
สงขลา
จะนะ
นาทวี
เมืองสงขลา
รวม/เฉลี่ย

พื้นที่ปลูก (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง
อําเภอ 2555* 2556*
(รอยละ)
2555*
2556*
(รอยละ)
2555* 2556*
(รอยละ)
124
1,649
112

124
1,828
114

10.86
1.79

101
745
18

n.a.
817
51

9.66
183.33

1,491
1,212
462

n.a.
1,022
559

-15.68
21.00

1,885

2,066

9.60

864

868

0.46

1,055

791

-25.02

หมายเหตุ : *เปนขอมูลเบื้องตน n.a. หมายถึง ไมมีขอมูล
ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร (2555-2556)

ลองกอง ปการผลิต 2555 พื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี จังหวัดสงขลา พื้นที่
ปลูกลองกอง 7,662 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 682 กิโลกรัมตอไร เปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูก 8,681
ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 662 กิโลกรัมตอไร ของปการผลิต 2556 พบวาพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นรอยละ
13.30 สวนผลผลิตลดลงรอยละ 2.93 สําหรับราคาลองกองของภาคใตที่เกษตรกรขายไดลดลงจากราคาเฉลี่ย
21.23 บาทต อกิ โลกรั ม ในป 2555 เป นราคา 16.31 บาทต อกิ โลกรั มในป 2556 (สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2555 - 2556) หรือลดลงรอยละ 23.17 เนื่องจากผลผลิตในป 2556 มีจํานวนมากทําใหราคา
ลดลงเปนไปตามกลไกตลาด

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองนาทวี
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ตารางที่ 2-13 พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตลองกอง ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี
ปการผลิต 2555 และ 2556
จังหวัด
สงขลา
จะนะ
นาทวี
เมืองสงขลา
รวม/เฉลี่ย

พื้นที่ปลูก (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง
อําเภอ 2555* 2556*
(รอยละ)
2555* 2556*
(รอยละ)
2555* 2556*
(รอยละ)
1,135
6,301
226

1,135
7,316
230

16.11
1.77

450
940
36

n.a.
3,023
186

221.60
416.67

1,000
745
300

n.a.
817
506

9.66
68.67

7,662

8,681

13.30

1,426

3,209

125.04

682

662

-2.93

หมายเหตุ : *เปนขอมูลเบื้องตน n.a. หมายถึง ไมมีขอมูล
ที่มา : กรมสงเสริมการเกษตร (2555-2556)

(2)

ดานปศุสัตว
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี พ.ศ. 2555 จังหวัดสงขลา มีจํานวนโคเนื้อทั้งสิ้น
21,903 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 4,633 ครัวเรือน กระบือ 156 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 19 ครัวเรือน สุกร 4,935 ตัว
เกษตรกรผูเลี้ย ง 222 ครัวเรือน ไก 853,317 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 10,030 ครัวเรือน เปด 185,647 ตัว
เกษตรกรผูเลี้ย ง 3,803 ครั วเรื อน แพะ 11,383 ตัว เกษตรกรผูเ ลี้ย ง 1,693 ครัวเรือน แกะ 242 ตัว
เกษตรกรผูเลี้ยง 46 ครัวเรือน (ตารางที่ 2-14) พบวา สัดสวนของจํานวนสัตวเลี้ยงตอจํานวนครัวเรือน
เกษตรกรผูเ ลี้ย งสัต วทั้ง ลุม น้ํา สาขา เกษตรกรสวนใหญมีการเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภคหรือใชงาน
(เปนไปตามเกณฑกํา หนดจํา นวนสัต วแตล ะชนิด แยกตามประเภทการเลี้ย งสัตวแบบเปนการคา
และไมเปนการคา) (ตารางผนวก ก)

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

ตารางที่ 2-14 ปริมาณสัตวเลี้ยงที่สําคัญในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี พ.ศ. 2555
จังหวัด

โคเนื้อ
กระบือ
สุกร
ไก
เปด
แพะ
แกะ
จํานวน เกษตรกร จํานวน เกษตรกร จํานวน เกษตรกร จํานวน เกษตรกร จํานวน เกษตรกร จํานวน เกษตรกร จํานวน เกษตรกร
อําเภอ (ตัว) (ครัวเรือน (ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน) (ตัว) (ครัวเรือน)

หมายเหตุ : เปนขอมูลระดับตําบล
ที่มา : กรมปศุสัตว (2555)

50
33
73
156

6
9
4
19
8:1

900
259
2,068
1,708
4,935

40
5
129
48
222
22:1

353,227
45,281
123,062
331,747
853,317

4,166
636
3,899
1,329
10,030
85:1

139,475 2,035
6,041
259
26,356 1,192
13,775 317
185,647 3,803
49:1

6,885
529
3,099
870
11,383

968
89
494
142
1,693
7:1

123
12
99
8
242

20
3
21
2
46
5:1
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สงขลา
จะนะ
10,570 1,981
เทพา
1,335
359
นาทวี
5,333 1,466
เมืองสงขลา
4,665
827
รวมทั้งลุมน้ําสาขา
21,903 4,633
5:1
จํานวนสัตว :เกษตรกร(ตัว/ครัวเรือน)
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(3)

ดานประมง
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ปการผลิต 2553 ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี
จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงรวม 8,243 ไร ปริมาณสัตวน้ําที่จับได 9,673,354 กิโลกรัม
ชนิดสัตว น้ําที่สําคัญที่เพาะเลี้ยง ไดแก กุงกุลาดํา และกุงขาว (ตารางที่ 2-15) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝง พบวา เกษตรกรเลี้ยงกุงเพื่อการคา
ตารางที่ 2-15 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี ปการผลิต 2553
จังหวัด
อําเภอ
สงขลา
จะนะ
เทพา
เมืองสงขลา
หาดใหญ
รวมทั้งลุมน้ํา

เนื้อที่ (ไร)
2,436
2,863
57
2,887
8,243

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ปริมาณสัตวน้ําที่จับได ปริมาณสัตวน้ํา/เนื้อที่
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม/ไร)
3,292,316
2,858,850
154,560
3,367,628
9,673,354

1,352
999
2,712
1,166
1,174

ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา (2553)

3) การอุตสาหกรรม
พ.ศ.2556 ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม รวม 546 โรง
เงินทุนรวม 35,743.04 ลานบาท การจางงาน 27,209 คน กําลังเครื่ องจักร 2,923,074.24 แรงมา ประเภท
อุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้น จําแนกโรงงานตามลักษณะการผลิต ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีขาว
และโรงบด ปนกะลามะพราว) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (โรงผลิตน้ําแข็ง โรงผลิตผลไมกระปอง
โรงผลิตอาหารทะเลแชแข็ง และโรงทําปลาปน เปนตน) อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมแปรรูปไม
อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
เมื่อพิจารณาประเภทอุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรมกอสราง มีจํานวนมากที่สุดถึง 208 โรง หรือรอยละ
38.10 ของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งลุมน้ําสาขา รองลงมา ไดแก อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
แปรรู ปไม อุ ตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ ม อุ ตสาหกรรมบริ การ อุ ตสาหกรรมเคมี และพลาสติ ก
อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ และอุตสาหกรรมอื่นๆ มีโรงงานคิดเปนรอยละ 13.55 12.45 8.97 5.68 2.01
1.28 และ 17.95 ของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งลุมน้ําสาขา ตามลําดับ
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ประเภทอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรและ/หรือผลผลิตทางการเกษตรเปนวัตถุดิบ
มีส ัด สว นของเงิน ทุน การจา งงานและกํา ลัง การผลิต ตอ 1 โรง ดัง นี้ อุต สาหกรรมแปรรูป ไม
ใชเงินทุน 101.31 ลานบาท การจางงาน 60 คน กําลังเครื่องจักร 3,467.59 แรงมา ตามลําดับ อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม ใชเงินทุน 78.25 ลานบาท การจางงาน 161 คน กําลังเครื่องจักร 2,201.33 แรงมา
ตามลํา ดับ และอุต สาหกรรมเกษตรใชเงินลงทุน 0.19 ลา นบาท การจางงาน 2 คน กําลังเครื่องจักร
9.98 แรงมา ตามลําดับ (ตารางที่ 2-16) เมื่อ พิจ ารณาถึง สัด สว นของเงิน ลงทุน คนงานและกําลัง
เครื่ องจั ก รต อจํ า นวนโรงงานอุ ตสาหกรรม 1โรง ของอุ ตสาหกรรมทั้ ง 3 ประเภทดัง กลา วพบว า
อุ ต สาหกรรมแปรรู ป ไม และอุ ตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม มีก ารจ า ง เงิ น ลงทุน และกํา ลั ง
เครื่ องจั ก รมากกว า อุ ต สาหกรรมเกษตรซึ่ง ส ว นใหญ เป น โรงสี ขา วขนาดยอ มและใชแ รงงานใน
ครัวเรือน จะเห็นไดวาทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปไม และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กอใหเกิด
การจางงานมากกวาอุตสาหกรรมเกษตร
ตารางที่ 2-16 จํานวนโรงงาน เงินทุน การจางงานและกําลังเครื่องจักรตอจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี พ.ศ. 2556
กิจการ
อุตสาหกรรมการเกษตร
รอยละ
-โรงสี
รอยละของการเกษตร
-โรงบด ปนกะลามะพราว
รอยละของการเกษตร
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
รอยละ
-ผลิตน้ําแข็ง
รอยละของอาหารและเครื่องดื่ม
-อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ
รอยละของอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมกอสราง
รอยละ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม
รอยละ
อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก
รอยละ

โรงงาน

เงินทุน

(โรง)
74
13.55
73
98.65
1
1.35
49
8.97
10
20.41
39
79.59
208
38.10
68
12.45
11
2.01

(ลานบาท)
13.83
0.04
3.83
27.69
10.00
72.31
3,834.13
10.73
129.60
3.38
3,704.53
96.62
1,002.37
2.80
6,889.35
19.27
477.55
1.34
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การจางงาน กําลังเครื่องจักร
(คน)
141
0.52
122
86.52
19
13.48
7,887
28.99
174
2.21
7,713
97.79
1,205
4.43
4,047
14.87
369
1.36

(แรงมา)
738.20
0.03
586.00
79.38
152.20
20.62
108,306.26
3.71
10,121.36
9.35
98,184.90
90.65
50,232.63
1.72
235,796.21
8.07
8,246.28
0.28

สัดสวนตอ 1 โรงงาน
เงินทุน การจางงาน กําลังเครื่องจักร
(ลานบาท)
(คน)
(แรงมา)
0.19
2
9.98
0.05

2

8.03

10.00

19

152.20

78.25

161

2,210.33

12.96

17

1,012.14

94.99

198

2,517.56

4.82

6

241.50

101.31

60

3,467.59

43.41

34

749.66
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ตารางที่ 2-16 (ตอ)
กิจการ
อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ
รอยละ
อุตสาหกรรมบริการ
รอยละ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
รอยละ
รวม

โรงงาน

เงินทุน

(โรง)
7
1.28
31
5.68
98
17.95
546

(ลานบาท)
13.41
0.04
12,092.02
33.83
11,420.39
31.95
35,743.04

การจางงาน กําลังเครื่องจักร
(คน)
43
0.16
675
2.48
12,842
47.20
27,209

(แรงมา)
743.25
0.03
104,698.68
3.58
2,414,312.73
82.59
2,923,074.24

สัดสวนตอ 1 โรงงาน
เงินทุน การจางงาน กําลังเครื่องจักร
(ลานบาท)
(คน)
(แรงมา)
1.92
6
106.18
390.07

22

3,377.38

116.53

131

24,635.84

65.46

50

5,353.62

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2556)

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

3-1

บทที่ 3
การวิเคราะห์เพื่อกาหนดเขตการใช้ที่ดนิ
3.1 การวิเคราะห์ด้านกายภาพ
3.1.1 ทรัพยากรที่ดิน
สถานภาพทรัพยากรที่ดินปัจจุบันของลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี มีเนื้อที่ทั้งหมด 981,403 ไร่
เป็ นที่ ลุ่ ม มี ศั ก ยภาพในการท้ านา 161,883 ไร่ หรื อร้ อยละ 16.50 ของพื้ นที่ ลุ่ ม น้้ าสาขา เป็ นที่ ดอน
มีศักยภาพในการปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 442,643 ไร่ หรือร้อยละ 45.10
ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนหรือพื้นที่ภูเขาที่ต้องอนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้ 318,954 ไร่
หรือร้อยละ 32.50 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เป็นพื้นที่อื่นๆ ที่มิใช่พื้นที่การเกษตร เช่น ที่ดินดัดแปลง พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า พื้นที่น้า และชุมชน รวมกันอีกประมาณ 57,923 ไร่ หรือร้อยละ 5.90 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
ในสภาพปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2552) พื้นที่ถูกใช้ในการท้านา 77,947 ไร่ หรือร้อยละ 7.94 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
เมื่อน้าพื้นที่ลุ่มที่มีศักยภาพเหมาะสมในการท้านาเปรียบเทียบกับพื้นที่ท้านาจริงพบว่า พื้นที่ท้านาจริง
มีน้อยกว่าพื้นที่มีศักยภาพท้านา 83,936 ไร่ แสดงว่ามีการท้านาบนพื้นที่ดอน สังเกตได้จากการปั้นคัน
นาบนพื้นที่ดอนเพื่อปลูกข้าว คือ หน่วยที่ดิ นที่ 32b 32gmb 34b 34Bb 34gmb 39b 39Bb 39gmb 43b
45gmb และ 60b จากสภาพการใช้ที่ดินที่เป็นอยู่ก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินในระดับน้อย
ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก และรุนแรงมากที่สุด มีเนื้อที่ร้อยละ 63.46 9.56 5.00 5.80 และ 16.18 ของพื้นที่
ลุ่มน้้าสาขา ตามล้าดับ
จากการส้ารวจดินในระดับค่อนข้างละเอียด ที่ระดับมาตราส่วน 1:25,000 สามารถน้าข้อมูล
มาวิเคราะห์ และจัดท้าหน่วยที่ดิน โดยแยกเป็นหน่วยที่ดินเดี่ยว ประกอบไปด้วย หน่วยที่ดินที่ 2 2I 2M
2MI 6 6I 6M 6MI 14 14I 14M 17 17I 17M 17MI 23 23I 23M 23MI 32 32b 32gm 32gmb 34 34b 34B
34Bb 34C 34D 34E 34gm 34gmb 39 39b 39B 39Bb 39C 39gm 39gmb 43 43b 45C 45D 45E 45gm
45gmb 50B 50C 50D 50E 59 59M 60 60b และ 62 หน่วยที่ดินรวม หรือหน่วยที่ดินเชิงซ้อน ได้แก่
หน่วยที่ดินที่ 13/14 13/14M 23/43 และหน่วยเบ็ดเตล็ด ได้แก่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (AQ) ที่ดินดัดแปลง
(ML) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) และพื้นที่น้า (W) เป็นต้น จากหน่วยที่ดินดังกล่าว ข้างต้นได้อธิบาย
รายละเอียดของหน่วยที่ดิน โดยแบ่งเป็นดินที่ลุ่ม ดินในที่ดอน และหน่วยเบ็ด เตล็ด (ตารางที่ 3-1 และ
รูปที่ 3-1) โดยได้สรุปสถานภาพทรัพยากรดิน ดังตารางที่ 3-2 รายละเอียดต่างๆ มี ดังนี้
1) ดินในพื้นที่ลุ่ม ประกอบด้วยหน่วยที่ดินต่าง ๆ ดังนี้
(1) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเปรี้ยวจัดลึก เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวก
ตะกอนผสมระหว่างตะกอนล้าน้้าและตะกอนน้้าทะเล แล้วพัฒนาในสภาพน้้ากร่อย ในบริเวณที่ราบลุ่ม
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ที่ห่างจากทะเลไม่มากนัก มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้้าเลว มีเนื้อดินเป็น
ดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน้าดินอาจแตกระแหงเป็นร่องในฤดูแล้ง และมีรอยถูไถลในดิน สีดิน
ส่วนมากจะเป็นสีเทาหรือสีเทาแก่ตลอด และมีจุดประสีน้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน
อาจพบผลึกยิปซั่มบ้างเล็กน้อย จะพบชั้นดินเหนียวสีเทาที่มีจุดประสีเหลืองของสารจาโรไซต์หรือชั้นที่
แสดงถึงอิทธิพลของการเป็นดินกรดจัด ในระดับความลึกประมาณ 100 ถึง 150 เซนติเมตร ทับอยู่บนชั้น
ดินเลนตะกอนน้้าทะเลที่มีสีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัด มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 4.0-5.5 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้
ท้านา บางแห่งมีการยกร่องปลูกปาล์มน้้ามัน และยางพารา หากไม่มีการใช้ปูนเพื่อแก้ไขความเป็นกรด
ของดิน พืชที่ปลูกมักไม่ค่อยได้ผล แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ
- หน่วยที่ดินที่ 2 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 5,868 ไร่
หรือร้อยละ 0.60 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ ดินที่ 2I สภาพพื้ นที่ราบเรีย บหรือ ค่ อนข้างราบเรี ย บ มี ระบบ
ชลประทาน มีเนื้อที่ 6,530 ไร่ หรือร้อยละ 0.67 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 2M สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการดัดแปลง
พื้นที่โดยการยกร่องเพื่อปลูกพืช มีเนื้อที่ 3,535 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 2MI สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการดัดแปลง
พื้นที่โดยการยกร่องเพื่อปลูกพืช และมีระบบชลประทาน มีเนื้อที่ 1,311 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของพื้นที่
ลุ่มน้้าสาขา
(2) กลุ่ม ชุด ดิน ที่เ ป็น ดิน เหนีย วลึก มากสีเ ทา ที่เ กิด จากวัต ถุ ต้น ก้า เนิด ดิน พวก
ตะกอนล้าน้้า พบในบริเวณพื้นที่ราบตะกอนน้้าพาที่ลุ่ม มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ
มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน การระบายน้้าเลว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ดินบนอยู่ระหว่าง 5.0-6.5 ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่้า มากถึงต่้าปานกลาง และความ
อิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่างต่้า พบในพื้นที่ลุ่มต่้า มีน้าไหลบ่าท่วมขังสูงในฤดูฝน ปัจจุบันบริเวณ
ดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ท้านา บางพื้นที่มีการยกร่องเพื่อปลูกไม้ยืนต้น เช่น ปาล์มน้้ามัน แบ่งเป็นหน่วย
ที่ดินต่างๆ คือ
- หน่วยที่ดินที่ 6 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 26,093 ไร่
หรือร้อยละ 2.66 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 6I สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีระบบชลประทาน
มีเนื้อที่ 25,179 ไร่ หรือร้อยละ 2.57 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
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- หน่วยที่ดินที่ 6M สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการดัดแปลง
พื้นที่โดยการยกร่องเพื่อปลูกพืช มีเนื้อที่ 16,605 ไร่ หรือร้อยละ 1.69 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 6MI สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการดัดแปลง
พื้นที่โดยการยกร่องเพื่อปลูกพืช และมีระบบชลประทาน มีเนื้อที่ 11,385ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของ
พื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
(3) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินเลนชายทะเล เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวก
ตะกอนน้้า ทะเล ในบริเ วณที่ ราบน้้า ทะเลท่วมถึ งและบริเวณชะวากทะเล มีส ภาพพื้ นที่ราบเรีย บ
หรือค่อนข้างราบเรียบ เป็นกลุ่มดินลึกที่มีการระบายน้้าเลวมาก เมื่อมีการดัดแปลงพื้นที่โดยการยกร่อง
ปลูกพืช จะมีการระบายน้้าดีปานกลาง เป็นดินเลนเละ ที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือหรือดินร่วนเหนียว
ปนทรายแป้ง ดินบนมีสีด้าปนเทา มีจุดประสีน้าตาลเล็กน้อย ส่วนดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่หรือสีเทา
ปนเขียว และพบเศษรากพืชปะปนในดินเป็นจ้านวนมาก เป็นดินที่มีสารประกอบก้ามะถันปะปนอยู่มาก
ตามปกติเมื่อดินจะเป็นกลางหรือเป็นด่างแต่เมื่อมีการระบายน้้าออกไปหรือท้าให้ดินแห้ง สารประกอบ
ก้ามะถันจะแปรสภาพปลดปล่อยกรดก้ามะถันออกมา ท้าให้ดินเป็นกรดจัดมาก ดินกลุ่มนี้จัดเป็นดินเค็ม
ที่มีกรดแฝงอยู่ มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็น
กรด-ด่าง ดินบนอยู่ระหว่าง 6.0-8.0 ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูง และความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็น
ด่างสูง ค่าการน้าไฟฟ้าของดินสูง ตามปกติบริเวณที่พบดินเหล่านี้ มักมีป่าชายเลนขึ้นปกคลุม แต่ในปัจจุบัน
บริเวณดังกล่าวใช้ ท้ านา บางแห่งมี การยกร่องปลูกปาล์มน้้ามัน และยางพารา หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม
ผลผลิตมักลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเกิดกรดและการเกิดสารพิษบางอย่าง เช่น ก๊าซไข่เน่า เป็นต้น
แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ
หน่วยที่ดินที่ 13/14 เป็นหน่วยที่ดินรวม หรือ หน่วยที่ดินเชิงซ้อน ประกอบด้วย
หน่วยที่ดินที่ 13 และ หน่วยที่ดิน 14 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 957 ไร่ หรือร้อยละ
0.10 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
(4) กลุ ่ม ชุด ดิน ที ่เ ป็น ดิน เปรี ้ย วจัด ลึก ปานกลาง เป็น กลุ ่ม ดิน ที ่เ กิด จากวัต ถุ
ต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนล้าน้้าและตะกอนน้้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพน้้ากร่อย
ในบริเวณที่ลุ่ม ต่้า ชายฝั่ง ทะเล หรือ บริเวณพื้น ที่พ รุ มีน้า แช่ขัง ในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่มดิน ลึก ที่มี
การระบายน้้ า เลวมาก มีเ นื ้อ ดิน เป็น ดิน เหนีย ว ดิน บนมีส ีด้ า หรือ สีเ ทาปนด้ า ซึ ่ง มีป ริม าณ
อินทรีย วัต ถุสูง ดินล่า งมีสีเ ทา มีจุด ประสีเหลือ งและสีน้า ตาลปะปนอยู่เ ล็ก น้อ ย ดินช่วงล่า งลึก
กว่า 80 เซนติเมตร มีลัก ษณะเป็นดินเลนสีเทาปนเขีย วที่มีส ารประกอบก้ามะถันมาก ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
น้อยกว่า 4.5 ปัจจุบันบริเวณดัง กล่า วส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ด มีวัชพืชต่างๆ เช่น กก กระจูด และ
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หญ้าชันกาศ เป็นพืชพื้นล่าง บางแห่งใช้ท้านาแต่ผลผลิตต่้า หากไม่มีการใช้ปูนเพื่อแก้ไขความเป็นกรด
ของดิน พืชที่ปลูกมักไม่ค่อยได้ผล แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่าง ๆ คือ
- หน่วยที่ดินที่ 14 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 4,380 ไร่
หรือร้อยละ 0.45 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 14I สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีระบบชลประทาน
มีเนื้อที่ 1,183 ไร่ หรือร้อยละ 0.12 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 14M สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการดัดแปลง
พื้นที่โดยการยกร่องเพื่อปลูกพืช มีเนื้อที่ 910 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
(5) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนละเอียดลึกมาก เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดิน
พวกตะกอนล้าน้้า และ/หรือการสลายตัวผุพังอยู่กับที่แล้วถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของ
หินเนื้อหยาบในบริเวณที่ราบสภาพพื้นที่เรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่ม
ดินลึ ก ที่ มี ก ารระบายน้้า ส่ วนใหญ่ ค่ อนข้างเลว เนื้อดิ นบนเป็น พวกดิน ร่วนปนทรายหรื อดิน ร่ว น
ดินล่า งเป็ นดิน ร่วนเหนีย วปนทราย หรือ ดินร่วนเหนีย ว มีสีน้ าตาลอ่ อนถึงสี เทา พบจุดประพวก
สีน้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก
และแมงกานีสในดินชั้นล่าง ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ท้านา หรือ
ไม้ยืนต้น แต่มีปัญหาเรื่องการแช่ขังของน้้าในฤดูฝน แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่าง ๆ คือ
- หน่วยที่ดินที่ 17 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 7,156 ไร่
หรือร้อยละ 0.73 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 17I สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีระบบชลประทาน
มีเนื้อที่ 78 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 17M สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการดัดแปลง
พื้นที่โดยการยกร่องเพื่อปลูกพืช มีเนื้อที่ 6,761 ไร่ หรือร้อยละ 0.69 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 17MI สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการดัดแปลง
พื้นที่โดยการยกร่องเพื่อปลูกพืช และมีระบบชลประทาน มีเนื้อที่ 290 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของพื้นที่
ลุ่มน้้าสาขา
(6) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินทรายลึกมาก เป็นกลุ่มดินที่เกิดจากวัตถุก้าเนิดดินพวกตะกอน
น้้าทะเล หรือวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้าที่ได้รับอิทธิพลของน้้าทะเล ในบริเวณที่ลุ่มระหว่างสัน
หาดหรือเนินชายฝั่งทะเล สภาพพื้นที่ที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นกลุ่ม
ดิ นลึ กที่ มี การระบายน้้ าค่ อนข้ างเลวถึ งเลว เนื้ อดิ นเป็ นดิ นทรายปนดิ นร่ วน หรื อดิ นร่ วนปนทราย
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สีดินเป็นสีเทา พบจุดประสีน้าตาล สีเหลือง บางแห่งมีเปลื อกหอยปะปนอยู่ในเนื้อดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.0
แต่ถ้ามีเปลือกหอยปะปนอยู่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างจะอยู่ประมาณ 7.0-8.5 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าว
เป็นที่ลุ่ม ส่วนใหญ่ใช้ท้านา บางแห่งทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า มีวัชพืชต่างๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป แบ่งเป็นหน่วย
ที่ดินต่าง ๆ คือ
- หน่วยที่ดินที่ 23 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 11,708 ไร่
หรือร้อยละ 1.19 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 23M สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการดัดแปลง
พื้นที่โดยการยกร่องเพื่อปลูกพืช มีเนื้อที่ 14,732 ไร่ หรือร้อยละ 1.50 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 23/43 เป็นหน่วยที่ดินรวม หรือ หน่วยที่ดินเชิงซ้อน ประกอบด้วย
หน่วยที่ดินที่ 23 และ หน่วยที่ดิน 43 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 4,829 ไร่
หรือร้อยละ 0.49 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 23I สภาพพื้ น ที่ ร าบเรี ย บหรื อ ค่ อ นข้ า งราบเรี ย บ มี ร ะบบ
ชลประทาน มีเนื้อที่ 2,580 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 23MI สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการดัดแปลง
พื้นที่โดยการยกร่องเพื่อปลูกพืช และมีระบบชลประทาน มีเนื้อที่ 1,543 ไร่ หรือร้อยละ 0.16 ของ
พื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
(7) กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่ เ ป็ น ดิ น ร่ ว นที่ เ กิ ด จากดิ น ตะกอนน้้ า พาเชิ ง ซ้ อ น กลุ่ ม ดิ น นี้ พ บ
บริเวณที่ราบลุ่มหรือบริเวณพื้นล่างของเนิน หรือหุบเขา ที่มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ
เกิดจากตะกอนล้าน้้าพัดพามาทับถมกัน มีการผสมกันของตะกอนหลายชนิด ดินที่พบส่วนใหญ่มีการ
ระบายน้้า ค่ อ นข้ า งเลวถึ ง เลว มี ลัก ษณะและคุณสมบัติต่ าง ๆ เช่น เนื้อดิ น สีดิ น ความลึก ของดิ น
ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุต้นก้าเนิด
ดินในบริเวณนั้น ๆ ส่วนมากมีก้อนกรวดและเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินด้วย เนื่องจากหน่วยแผนที่นี้
เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิด ดังนั้นในแผนที่ดินระดับจังหวัด จึงเรียกว่าเป็นพวกดินตะกอนล้าน้้า
ที่มีการระบายน้้าเลว ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ประโยชน์ในการท้านา ส่วนในฤดูแล้ง ถ้ามีแหล่งน้้า
นิยมใช้ปลูกพืชผัก แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่าง ๆ คือ
- หน่วยที่ดินที่ 59 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 2,371 ไร่
หรือร้อยละ 0.24 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 59M สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการดัดแปลง
พื้นที่โดยการยกร่องเพื่อปลูกพืช มีเนื้อที่ 5,899 ไร่ หรือร้อยละ 0.60 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
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2) ดินในพื้นที่ดอน ประกอบด้วยหน่วยที่ดินต่าง ๆ ดังนี้
(1) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนหรือดินทรายแป้งละเอียด เกิดจากการทับถมของตะกอน
ล้าน้้าบริเวณสันดินริมน้้า บนพื้นที่ดอนที่มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ เป็นกลุ่มดินลึกที่มี
การระบายน้้าดี เนื้อดินเป็นพวกดินร่วน หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง บางแห่งอาจมีชั้นดินทราย
ละเอียดสลับชั้นอยู่และมักมีแร่ไมก้าปะปนในเนื้อดิน สีดินเป็นสีน้าตาลหรือสีเหลืองปนน้้าตาล ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง กรดปานกลาง มีค่าความ
เป็นกรด-ด่า งดินบนอยู่ระหว่ าง 4.5-6.0 ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกปานกลาง และความ
อิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่างต่้า ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกยางพารา ปาล์มน้้ามัน กาแฟ ไม้ผลต่างๆ
เช่น มังคุด เงาะ บางพื้นที่คงสภาพเป็นทุ่งหญ้าตามธรรมชาติ พื้นที่ในหน่วยที่ดินเหล่านี้ไม่ค่อยมีปัญหา
ในเรื่องคุณสมบัติของดิน แต่อาจมีปัญหาเรื่องน้้าท่วม สร้างความเสียหายให้แก่พืชผลที่ปลูก หากน้้าใน
ล้าน้้ามีปริมาณมากจนไหลเอ่อท่วมตลิ่ง และแช่ขังอยู่เป็นเวลานาน แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ
- หน่วยที่ดินที่ 32 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 11,062 ไร่
หรือร้อยละ 1.13 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 32b สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการปั้นคันนา
เพื่อท้าการปลูกข้าว มีเนื้อที่ 544 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 32gm เป็นดินที่ได้รับอิทธิพลจากการแช่ขังของน้้า สภาพพื้นที่
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 31,284 ไร่ หรือร้อยละ 3.24 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 32gmb เป็นดินที่ได้รับอิทธิพลจากการแช่ขังของน้้า สภาพพื้นที่
เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีการปั้นคันนาเพื่อท้าการปลูกข้าว มีเนื้อที่ 3,287 ไร่ หรือร้อยละ 0.34
ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
(2) กลุ่ ม ชุ ด ดิน ที่ เ ป็ นดิ น ร่ว นละเอี ย ด เกิ ด จากการสลายตัว ผุ พั ง อยู่ กั บที่ ข องหิ น
ต้นก้าเนิดชนิดต่าง ๆ แล้วถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ ทั้งหินอัคนี หรือ
หินตะกอน หรือมาจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า บริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือ
ค่ อนข้ างราบเรียบ ถึ งเนิ นเขา เป็ นกลุ่ มดิ นลึกมากมีการระบายน้้ าดี มีเนื้อดิ นบนเป็ นดิ นร่วนปนทราย
ส่วนดินล่างเป็ นดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินเป็นสีน้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่้า ปฏิกิ ริยาดินเป็นกรดจัดมีค่าความเป็นกรด-ด่างดินบนอยู่ ระหว่าง 5.0-5.5 ค่าความจุ
ในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่้า และความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่างต่้า ค่าการน้าไฟฟ้าของดินต่้า ปัญหา
ส้าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ในบริเวณ
ที่มีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับชะล้างพังทลายของหน้าดิน ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกไม้ยืนต้น
ไม้ผลต่างๆ บางแห่งยังคงสภาพป่าธรรมชาติ และทุ่งหญ้าธรรมชาติ แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

3-7

- หน่วยที่ดินที่ 34 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 39,487 ไร่
หรือร้อยละ 4.02 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 34b สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 577 ไร่
หรือร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 34gm เป็นดินที่ได้รับอิทธิพลจากการแช่ขังของน้้า สภาพพื้นที่
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 26,278 ไร่ หรือร้อยละ 2.68 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 34gmb เป็นดินที่ได้รับอิทธิพลจากการแช่ขังของน้้า สภาพพื้นที่
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการปั้นคันนาเพื่อท้าการปลูกข้าว มีเนื้อที่ 5,242 ไร่ หรือร้อยละ 0.53
ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 34B สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีเนื้อที่ 39,774 ไร่
หรือร้อยละ 4.05 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 34Bb สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีการปั้นคันนา
เพื่อท้าการปลูกข้าว มีเนื้อที่ 153 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 34C สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อที่ 59,909 ไร่ หรือร้อยละ
6.10 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 34D สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน มีเนื้อที่ 9,374 ไร่ หรือร้อยละ
0.96 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 34E สภาพพื้นที่เป็นเนินเขา มีเนื้อที่ 6,799 ไร่ หรือร้อยละ 0.69
ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
(3) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมาก เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่
ของหินต้นก้าเนิดชนิดต่างๆ แล้วถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ ทั้งหินอัคนี
หรือหินตะกอน หรือมาจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า บริเวณพื้นที่ดอน ที่มีพื้นที่ ราบเรียบ
หรือค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นกลุ่มดินลึก ที่มีการระบายน้้าดี เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย
สีดินเป็ นสีน้า ตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า ปฏิกิ ริย าดินเป็น
กรดจัดมากถึงกรดจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ปัญหาส้าคัญในการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น ได้ แ ก่ เนื้ อ ดิ น ค่ อ นข้ า งเป็ น ทราย มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ต่้ า และมี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การชะล้ า ง
พังทะลายของหน้าดินโดยเฉพาะบริเวณที่มีความลาดชันสูง ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูก ไม้ยืนต้น
และไม้ผล แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ
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- หน่วยที่ดินที่ 39 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 30,866 ไร่
หรือร้อยละ 3.15 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 39b สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 778 ไร่
หรือร้อยละ 0.08 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 39B สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีเนื้อที่ 47,947 ไร่
หรือร้อยละ 4.88 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 39Bb สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล้กน้อย มีการปั้นคันนาเพื่อ
ปลูกข้าว มีเนื้อที่ 226 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 39C สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อที่ 27,165 ไร่ หรือร้อยละ
2.77 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 39gm เป็นดินที่ได้รับอิทธิพลจากการแช่ขังของน้้า สภาพพื้นที่
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 34,489 ไร่ หรือร้อยละ 3.51 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 39gmb เป็นดินที่ได้รับอิทธิพลจากการแช่ขังของน้้า สภาพพื้นที่
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการปั้นคันนาเพื่อท้าการปลูกข้าว มีเนื้อที่ 809 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของ
พื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
(4) กลุ่ม ชุด ดิน ที ่เ ป็น ดิน ทรายลึก มาก เป็นกลุ่ มดินที่ พ บในเขตฝนตกชุ ก หรื อ
บริเวณชายฝั่งทะเล เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของ
หินเนื้อหยาบ หรือจากตะกอนทรายชายทะเล บนพื้นที่ดอน บริเวณหาดทราย สันทรายชายทะเลหรือ
บริเวณที่ลาดเชิงเขา เป็นกลุ่มดินลึก มีการระบายน้้าค่อนข้างมากเกินไป เนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วน
หรือดินทราย ดินมีสีเทา สีน้าตาลอ่อน หรือเหลือง ถ้าพบบริเวณสันทรายชายทะเลจะมีเปลือกหอย
ปะปนอยู่ในเนื้อดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง
มี ค่ า ความเป็ น กรดเป็ น ด่ า งประมาณ 5.5-7.0 แต่ ถ้ า มี เ ปลื อ กหอยปะปนจะมี ป ฏิ กิ ริ ย าเป็ น ด่ า ง
ปานกลาง ปัญหาส้าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เนื้อดินเป็นทรายจัด ท้าให้มีความสามารถในการ
อุ้ม น้้ า ได้ น้ อย พื ช จะแสดงอาการขาดน้้ า เมื่ อ ฝนทิ้ ง ช่ว ง นอกจากนี้ ดิน ยั งมี ค วามอุ ดมสมบูร ณ์ ต่้ า
ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูก ไม้ยืนต้น และไม้ผล บางแห่งเป็นป่าละเมาะหรือทุ่งหญ้าธรรมชาติ
แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ
- หน่วยที่ดินที่ 43 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 12,500 ไร่
หรือร้อยละ 1.27 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 43b สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการปั้นคันนา
เพื่อท้าการปลูกข้าวมีเนื้อที่ 1,048 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
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(5) กลุ่มชุดดินที่เป็นดิน ตื้นถึงลูกรังเศษหินหรือก้อนหิน เป็นกลุ่มดินที่พบในเขต
ฝนตกชุก เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อ
ละเอียด หรือจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า บนพื้นที่ดอน ที่มีลั กษณะสภาพพื้นที่ราบเรียบ
หรื อค่ อนข้ างราบเรี ยบ ถึ งเนิ นเขา เป็ น กลุ่ ม ดิ น ตื้ น มาก มี ก ารระบายน้้ า ดี ป านกลาง เนื้ อดิ นเป็ น
พวกดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก กรวดส่วนใหญ่เป็นพวกหินกลมมน
หรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบ สีดินเป็นสีน้าตาลอ่อน สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรด-ด่างดินบนอยู่ระหว่าง 5.0-6.0
ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่้า และความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่างต่้า ปัญหาส้าคัญในการใช้
ประโยชน์ที่ดินของหน่วยแผนที่นี้ได้แก่ เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า บริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมี
ปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่าย ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกไม้ยืนต้น หรือไม้ผล
บางชนิด บางแห่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่าหรือทุ่งหญ้าธรรมชาติ แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ
- หน่วยที่ดินที่ 45gm เป็นดินที่ได้รับอิทธิพลจากการแช่ขังของน้้า สภาพพื้นที่
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 3,568 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 45gmb เป็นดินที่ได้รับอิทธิพลจากการแช่ขังของน้้า สภาพพื้นที่
ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการปั้นคันนาเพื่อท้าการปลูกข้าว มีเนื้อที่ 103 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของ
พื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 45C สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อที่ 849 ไร่ หรือร้อยละ
0.09 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 45D สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน มีเนื้อที่ 67 ไร่ หรือร้อยละ 0.01
ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 45E สภาพพื้นที่เป็นเนินเขา มีเนื้อที่ 202 ไร่ หรือร้อยละ 0.02ของ
พื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
(6) กลุ่มชุดดินที่เป็นดิน ร่วนลึก ปานกลางถึงเศษหิน เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่
กับที่ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวก
ตะกอนล้าน้้า บนพื้นที่ดอน มี สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นกลุ่มดินลึกปานกลาง
มีการระบายน้้าดี เนื้อดินช่วง 50 เซนติเมตร ตอนบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย
ในระดับความลึก ประมาณ 50-100 เซนติเมตร จะพบชั้นดินปนเศษหินหรือลูกรัง สีดินเป็นสีน้าตาล
สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-5.5 ปัญหาส้าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ดินมีความ
อุดมสมบู รณ์ ต่้า ปฏิ กิ ริย าดิน ค่ อ นข้ า งเป็นทราย ถ้ าพบบริ เวณที่มีค วามลาดชั นสูง เกิ ด การชะล้า ง

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี
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พังทลายของหน้าดิน ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ปลูกยางพารา ไม้ผล สับปะรด กล้วย และ
แตงโมแบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ
- หน่วยที่ดินที่ 50B สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีเนื้อที่ 730 ไร่ หรือร้อยละ
0.07 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 50C สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อที่ 1,065 ไร่ หรือร้อยละ 0.11
ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 50D สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน มีเนื้อที่ 30,419 ไร่ หรือร้อยละ
3.10 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
- หน่วยที่ดินที่ 50E สภาพพื้นที่เป็นเนินเขา มีเนื้อที่ 5,774 ไร่ หรือร้อยละ 0.59
ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
(7) กลุ่มชุดดินที่เป็นดินร่วนที่เกิดจากดินตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน กลุ่มดินนี้พบบริเวณ
สันดินริม น้้า บริเวณพื้ นที่ แนวตะกอน เกิ ดจากตะกอนล้าน้้า พั ดพามาทับถมกั น มีการผสมกั นของ
ตะกอนหลายชนิด มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างเรียบ ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบายน้้าดีถึงดี
ปานกลาง ส่วนใหญ่เป็นดินลึก เนื้อดินเป็นพวกดินร่วน บางแห่งมีชั้นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย หรือ
มีชั้นกรวด ซึ่งแสดงถึงการตกตะกอนต่างยุคของดินอันเป็นผลมาจากการเกิดน้้าท่วมใหญ่ในอดีต
ดินกลุ่มนี้โดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง และปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 6.0-7.0 เนื่องจากหน่วยแผนที่นี้เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิด
จึง เรีย กว่า เป็ นพวกดิ นตะกอนล้ า น้้า ที่ มีก ารระบายน้้า ดี ปัจจุบัน ดินนี้มีก ารใช้ประโยชน์ค่อนข้า ง
กว้างขวาง นิยมใช้ปลูก ไม้ผล และไม้ยืนต้นต่างๆ แบ่งเป็นหน่วยที่ดินต่างๆ คือ
- หน่วยที่ดินที่ 60 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีเนื้อที่ 9,601 ไร่
หรือร้อยละ 0.98 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
หน่วยที่ดินที่ 60b สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีการปั้นคันนา
เพื่อท้าการปลูกข้าว มีเนื้อที่ 127 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
(8) หน่วยที่ดินที่ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35
พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีการส้ารวจและจ้าแนกดิน ควรอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 62
(SC : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน) มีเนื้อที่ 318,954 ไร่ หรือร้อยละ 32.50 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
3) หน่วยเบ็ดเตล็ด มีดังนี้
(1) พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า (AQ) มีเนื้อที่ 2,769 ไร่ หรือร้อยละ 0.28 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
(2) ที่ดินดัดแปลง (ML) มีเนื้อที่ 1,651 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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(3) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) มีเนื้อที่ 46,320 ไร่ หรือร้อยละ 4.72 ของพื้นที่
ลุ่มน้้าสาขา
(4) พื้นที่น้า (W) มีเนื้อที่ 7,183 ไร่ หรือร้อยละ 0.73 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี

ตารางที่ 3-1 คุณภาพหน่วยที่ดินลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี
ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2

2I

2M

2MI

6

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

c

c

c

c

cl

เนื้อดินล่าง

ชั้นมาตรฐาน

c

c

c

c

c

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน

การระบายน้้า

ชั้นมาตรฐาน

pd

pd

spd-mw

spd-mw

pd

ชั้นมาตรฐาน

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ต่้า

ชั้นมาตรฐาน

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ต่้า

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

4.5-5.0

4.5-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

5.5-6.5

ปฏิกิริยาดินล่าง (pH)

-

<4.5

4.0-5.5

4.0-5.5

4.0-5.5

4.5-5.5

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)

cmol/kg

>20

10-20

10-20

10-20

<10

ความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.)

%

35-75

35-75

35-75

35-75

<35

ปัจจัยตัวพิจารณา

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การดูดยึดธาตุอาหาร
สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

>150

>150

>150

>150

>150

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ครั้ง/10 ปี

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

ค่าการน้าไฟฟ้า ( E.C. )

dS/m

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกร่อน

ความลาดชัน
เนื้อที่

เปอร์เซ็นต์

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

ไร่

5,868

6,530

3,535

1,311

26,093

ร้อยละ

0.60

0.67

0.36

0.13

2.66
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หน่วยวัด

คุณภาพที่ดิน
ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

หน่วยที่ดิน

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)
ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
คุณภาพที่ดิน

ปัจจัยตัวพิจารณา

หน่วยที่ดิน
หน่วยวัด

6I

6M

6MI

13/14

14

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

cl

cl

cl

c

cl

ชั้นมาตรฐาน
ชั้นมาตรฐาน

c

c

c

sic

c

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน

เนื้อดินล่าง
การระบายน้้า

pd

spd-mw

spd-mw

vpd

vpd

ชั้นมาตรฐาน

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ปานกลาง

สูง

ชั้นมาตรฐาน

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ปานกลาง

ปานกลาง

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

5.5-6.5

5.5-6.5

5.5-6.5

6.0-8.0

4.5-5.0

ปฏิกิริยาดินล่าง (pH)

-

4.5-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

7.5-8.0

4.5-5.0

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)

cmol/kg

<10

<10

<10

>20

>20

ความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.)

%

<35

<35

<35

>75

<35

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การดูดยึดธาตุอาหาร
สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

>150

>150

>150

>150

>150

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ครั้ง/10 ปี

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

ค่าการน้าไฟฟ้า ( E.C. )

dS/m

-

-

-

8-16

-

ความเสียหายจากการกัดกร่อน

ความลาดชัน

เปอร์เซ็นต์

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

ไร่

25,179

16,605

11,385

957

4,380

ร้อยละ

2.57

1.69

1.16

0.10

0.45

เนื้อที่
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ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)
ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
14I

14M

17

17I

17M

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

cl

cl

sl

sl

sl

เนื้อดินล่าง

ชั้นมาตรฐาน

c

c

scl

scl

scl

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน

การระบายน้้า

ชั้นมาตรฐาน

vpd

spd-mw

spd

spd

spd-mw

ชั้นมาตรฐาน

สูง

สูง

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ชั้นมาตรฐาน

ปานกลาง

ปานกลาง

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

4.5-5.0

4.5-5.0

4.5-6.0

4.5-6.0

4.5-6.0

ปฏิกิริยาดินล่าง (pH)

-

4.5-5.0

4.5-5.0

4.5-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)

cmol/kg

>20

>20

<10

<10

<10

ความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.)

%

<35

<35

<35

<35

<35

ปัจจัยตัวพิจารณา

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การดูดยึดธาตุอาหาร
สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

>150

>150

>150

>150

>150

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ครั้ง/10 ปี

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

ค่าการน้าไฟฟ้า ( E.C. )

dS/m

-

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกร่อน

ความลาดชัน

เปอร์เซ็นต์

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

ไร่

1,183

910

7,156

78

6,761

ร้อยละ

0.12

0.09

0.73

0.01

0.69

เนื้อที่

3-14

หน่วยวัด

คุณภาพที่ดิน
ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

หน่วยที่ดิน

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)
ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
17MI

23

23/43

23I

23M

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

sl

ls

ls

ls

ls

เนื้อดินล่าง

ชั้นมาตรฐาน

scl

ls

ls

ls

ls

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน

การระบายน้้า

ชั้นมาตรฐาน

spd-mw

pd

pd

spd-mw

spd-mw

ชั้นมาตรฐาน

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ชั้นมาตรฐาน

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

4.5-6.0

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

ปฏิกิริยาดินล่าง (pH)

-

4.5-5.5

5.0-6.0

5.0-6.0

5.0-6.0

5.0-6.0

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)

cmol/kg

<10

<10

<10

<10

<10

ความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.)

%

<35

<35

<35

<35

<35

ปัจจัยตัวพิจารณา

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การดูดยึดธาตุอาหาร
สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

>150

>150

>150

>150

>150

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ครั้ง/10 ปี

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

ค่าการน้าไฟฟ้า ( E.C. )

dS/m

-

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกร่อน

ความลาดชัน

เปอร์เซ็นต์

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

ไร่

290

11,708

4,829

2,580

14,732

ร้อยละ

0.03

1.19

0.49

0.26

1.50

เนื้อที่

3-15

หน่วยวัด

คุณภาพที่ดิน
ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

หน่วยที่ดิน

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)
ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
23MI

32

32b

32gm

32gmb

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

ls

sil

sil

sil

sil

เนื้อดินล่าง

ชั้นมาตรฐาน

ls

sicl

sicl

sicl

sicl

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน

การระบายน้้า

ชั้นมาตรฐาน

spd-mw

wd

spd-mw

spd-mw

spd

ชั้นมาตรฐาน

ต่้า

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ชั้นมาตรฐาน

ต่้า

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

5.0-5.5

4.5-6.0

4.5-6.0

4.5-6.0

4.5-6.0

ปฏิกิริยาดินล่าง (pH)

-

5.0-6.0

4.5-6.0

4.5-6.0

4.5-6.0

4.5-6.0

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)

cmol/kg

<10

10-20

10-20

10-20

10-20

ความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.)

%

<35

<35

<35

<35

<35

ปัจจัยตัวพิจารณา

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การดูดยึดธาตุอาหาร
สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

>150

>150

>150

>150

>150

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ครั้ง/10 ปี

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

ค่าการน้าไฟฟ้า ( E.C. )

dS/m

-

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกร่อน

ความลาดชัน

เปอร์เซ็นต์

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

ไร่

1,543

11,062

544

31,824

3,287

ร้อยละ

0.16

1.13

0.06

3.24

0.34

เนื้อที่

3-16

หน่วยวัด

คุณภาพที่ดิน
ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

หน่วยที่ดิน

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)
ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
34

34b

34B

34Bb

34C

34D

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

sl

sl

sl

sl

sl

sl

เนื้อดินล่าง

ชั้นมาตรฐาน

scl

scl

scl

scl

scl

scl

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน

การระบายน้้า

ชั้นมาตรฐาน

wd

spd-mw

wd

spd-mw

wd

wd

ชั้นมาตรฐาน

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ชั้นมาตรฐาน

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

ปฏิกิริยาดินล่าง (pH)

-

4.5-5.0

4.5-5.0

4.5-5.0

4.5-5.0

4.5-5.0

4.5-5.0

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)

cmol/kg

<10

<10

<10

<10

<10

<10

ความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.)

%

<35

<35

<35

<35

<35

<35

ปัจจัยตัวพิจารณา

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การดูดยึดธาตุอาหาร
สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

>150

>150

>150

>150

>150

>150

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ครั้ง/10 ปี

-

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

ค่าการน้าไฟฟ้า ( E.C. )

dS/m

-

-

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกร่อน

ความลาดชัน

เปอร์เซ็นต์

0-2

0-2

2-5

2-5

5-12

12-20

ไร่

39,487

577

39,774

153

59,909

9,374

ร้อยละ

4.02

0.06

4.05

0.02

6.10

0.96

เนื้อที่

3-17

หน่วยวัด

คุณภาพที่ดิน
ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

หน่วยที่ดิน

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)
ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
34E

34gm

34gmb

39

39b

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

sl

sl

sl

sl

sl

เนื้อดินล่าง

ชั้นมาตรฐาน

scl

scl

scl

sl

sl

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน

การระบายน้้า

ชั้นมาตรฐาน

wd

spd-mw

spd

wd

spd-mw

ชั้นมาตรฐาน

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ชั้นมาตรฐาน

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

ปฏิกิริยาดินล่าง (pH)

-

4.5-5.0

4.5-5.0

4.5-5.0

4.5-5.5

4.5-5.5

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)

cmol/kg

<10

<10

<10

<10

<10

ความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.)

%

<35

<35

<35

<35

<35

ปัจจัยตัวพิจารณา

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การดูดยึดธาตุอาหาร
สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

>150

>150

>150

>150

>150

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ครั้ง/10 ปี

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

ค่าการน้าไฟฟ้า ( E.C. )

dS/m

-

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกร่อน

ความลาดชัน

เปอร์เซ็นต์

20-35

0-2

0-2

0-2

0-2

ไร่

6,799

26,278

5,242

30,866

778

ร้อยละ

0.69

2.68

0.53

3.15

0.08

เนื้อที่

3-18

หน่วยวัด

คุณภาพที่ดิน
ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

หน่วยที่ดิน

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)
ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
39B

39Bb

39C

39gm

39gmb

43

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

sl

sl

sl

sl

sl

ls

เนื้อดินล่าง

ชั้นมาตรฐาน

sl

sl

sl

sl

sl

ls

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน

การระบายน้้า

ชั้นมาตรฐาน

wd

spd-mw

wd

spd-mw

spd

sex

ชั้นมาตรฐาน

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ชั้นมาตรฐาน

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

4.5-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

5.0-6.5

ปฏิกิริยาดินล่าง (pH)

-

4.5-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

5.0-6.0

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)

cmol/kg

<10

<10

<10

<10

<10

<10

ความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.)

%

<35

<35

<35

<35

<35

<35

ปัจจัยตัวพิจารณา

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การดูดยึดธาตุอาหาร
สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

>150

>150

>150

>150

>150

>150

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ครั้ง/10 ปี

-

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

ค่าการน้าไฟฟ้า ( E.C. )

dS/m

-

-

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกร่อน

ความลาดชัน

เปอร์เซ็นต์

2-5

2-5

5-12

0-2

0-2

0-2

ไร่

47,947

226

27,165

34,489

809

12,500

ร้อยละ

4.88

0.02

2.77

3.51

0.08

1.27

เนื้อที่

3-19

หน่วยวัด

คุณภาพที่ดิน
ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

หน่วยที่ดิน

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)
ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
43b

45C

45D

45E

45gm

45gmb

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

ls

l

l

l

l

l

เนื้อดินล่าง

ชั้นมาตรฐาน

ls

vgc

vgc

vgc

vgc

vgc

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน

การระบายน้้า

ชั้นมาตรฐาน

spd-mw

mw

mw

mw

spd-mw

spd

ชั้นมาตรฐาน

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ชั้นมาตรฐาน

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

5.0-6.5

5.0-6.0

5.0-6.0

5.0-6.0

5.0-6.0

5.0-6.0

ปฏิกิริยาดินล่าง (pH)

-

5.0-6.0

4.5-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)

cmol/kg

<10

<10

<10

<10

<10

<10

ความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.)

%

<35

<35

<35

<35

<35

<35

ปัจจัยตัวพิจารณา

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การดูดยึดธาตุอาหาร
สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

>150

0-50

0-50

0-50

0-50

0-50

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ครั้ง/10 ปี

-

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

ค่าการน้าไฟฟ้า ( E.C. )

dS/m

-

-

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกร่อน

ความลาดชัน

เปอร์เซ็นต์

0-2

5-12

12-20

20-35

0-2

0-2

ไร่

1,048

849

67

202

3,568

103

ร้อยละ

0.11

0.09

0.01

0.02

0.36

0.01

เนื้อที่

3-20

หน่วยวัด

คุณภาพที่ดิน
ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

หน่วยที่ดิน

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)
ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
50B

50C

50D

50E

59

59M

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

sl

sl

sl

sl

sl

sl

เนื้อดินล่าง

ชั้นมาตรฐาน

sl/vgc

sl/vgc

sl/vgc

sl/vgc

sl

sl

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน

การระบายน้้า

ชั้นมาตรฐาน

wd

wd

wd

wd

spd

spd-mw

ชั้นมาตรฐาน

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ชั้นมาตรฐาน

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ต่้า

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

5.5-6.5

5.5-6.5

ปฏิกิริยาดินล่าง (pH)

-

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

5.5-6.5

5.5-6.5

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)

cmol/kg

<10

<10

<10

<10

<10

<10

ความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.)

%

<35

<35

<35

<35

35-75

35-75

ปัจจัยตัวพิจารณา

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การดูดยึดธาตุอาหาร
สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

50-100

50-100

50-100

50-100

>150

>150

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ครั้ง/10 ปี

-

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

ค่าการน้าไฟฟ้า ( E.C. )

dS/m

-

-

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกร่อน

ความลาดชัน

เปอร์เซ็นต์

2-5

5-12

12-20

20-35

0-2

0-2

ไร่

730

1,065

30,419

5,774

2,371

5,899

ร้อยละ

0.07

0.11

3.10

0.59

0.24

0.60

เนื้อที่
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หน่วยวัด

คุณภาพที่ดิน
ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

หน่วยที่ดิน

ตารางที่ 3-1 (ต่อ)
ความต้องการของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
60

60b

62

เบ็ดเตล็ด

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

sil

sil

-

-

เนื้อดินล่าง

ชั้นมาตรฐาน

sicl

sicl

-

-

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจน

การระบายน้้า

ชั้นมาตรฐาน

mw

spd-mw

-

-

ชั้นมาตรฐาน

ปานกลาง

ปานกลาง

-

-

ชั้นมาตรฐาน

ปานกลาง

ปานกลาง

-

-

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

6.0-7.0

6.0-7.0

-

-

ปฏิกิริยาดินล่าง (pH)

-

5.5-7.0

5.5-7.0

-

-

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)

cmol/kg

10-20

10-20

-

-

ความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง (B.S.)

%

35-75

35-75

-

-

ปัจจัยตัวพิจารณา

ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การดูดยึดธาตุอาหาร
สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

>150

>150

-

-

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ความเสียหายจากน้้าท่วม

ครั้ง/10 ปี

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

ค่าการน้าไฟฟ้า ( E.C. )

dS/m

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกร่อน

ความลาดชัน

เปอร์เซ็นต์

0-2

0-2

>35

-

ไร่

9,601

127

318,954

57,923

ร้อยละ

0.98

0.01

32.50

5.90

เนื้อที่

ผลรวมทั้งหมด

ร้อยละ
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หน่วยวัด

คุณภาพที่ดิน
ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

หน่วยที่ดิน

981,403

100.00

หมายเหตุ : อักษรย่อ l = ดินร่วน
cl = ดินร่วนปนดินเหนียว
gc = ดินเหนียวปนกรวด
b : สภาพพื้นที่มีการท้าคันนาเพื่อปลูกข้าว
การระบายน้า
vpd = การระบายน้้าเลวมาก
mw= การระบายน้้าดีปานกลาง

sl = ดินร่วนปนทราย
c = ดินเหนียว
sil = ดินร่วนปนทรายแป้ง
sic = ดินเหนียวปนทรายแป้ง sicl = ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
vgcl = ดินร่วนเหนียวปนกรวดมาก

M : มีการดัดแปลงพื้นที่ (มีการจัดการพืน้ ที่ เช่น ยกร่อง ท้าคันกั้นน้้า)
pd = การระบายน้้าเลว
wd = การระบายน้้าดี

spd=
sex =

การระบายน้้าค่อนข้างเลว
การระบายน้้าค่อนข้างมาก

หน่วยที่ดิน 13 : ดินเค็ม
หน่วยที่ดิน 62 : พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนหรือพื้นที่ภูเขา

หน่วยที่ดิน 43 : ดินทรายจัด

A/B = หน่วยที่ดินรวมหรือหน่วยที่ดินเชิงซ้อน โดยหน่วยที่ดิน A มีเนื้อที่ร้อยละ 50 และหน่วยที่ดิน B มีเนื้อที่ร้อยละ 50
ที่มา : จากการวิเคราะห์ข้อมูลดินของส้านักส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2553) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

3-23

หน่วยที่ดนิ มีปัญหาในการเพาะปลูก
หน่วยที่ดิน 14 : ดินเปรี้ยวจัดในที่ลุ่ม
หน่วยที่ดิน 45 : ดินตื้นในพื้นที่ดอน

ls = ดินทรายปนดินร่วน
scl = ดินร่วนเหนียวปนทราย
gcl = ดินร่วนเหนียวปนกรวด

3-25

ตารางที่ 3-2 สถานภาพทรัพยากรที่ดินลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี
สถานภาพทรัพยากรที่ดิน

หน่วยที่ดิน

ไร่

ร้อยละ

ดินที่ลุ่ม
ดินเหนียวลึกมาก ปกิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก หรือดินเปรี้ยวจัดลึก

2 2I 2M 2MI

17,244

1.76

ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้า้ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดจัดมาก

6 6I 6M 6MI

79,262

8.08

ดินเลนเค็มชายทะเลที่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดก้ามะถัน/
ดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางและมีชั้นเลนที่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินเปรี้ยวจัด
ดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางและมีชั้นเลนที่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินเปรี้ยวจัด

13/14

957

0.10

14 14I 14M 14MI

6,473

0.66

ดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก

17 17I 17M 17MI

14,285

1.46

ดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล

23 23/43 23I 23M 23MI

35,392

3.60

ดินร่วนที่เกิดจากดินตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน ชั้นดินมีลักษณะเป็นชั้นสลับ

59 59M

8,270

0.84

ดินที่ดอน
ดินร่วนหรือดินทรายแป้งละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแม่น้า

32 32b 32gm 32gmb

46,717

4.77

ดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้าหรือวัตถุต้นก้าเนิดดิน
เนื้อหยาบ
ดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้าหรือวัตถุต้นก้าเนิดดิน
เนื้อหยาบ
ดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้าหรือสันทรายชายทะเล

34 34b 34B 34Bb 34C
34D 34E 34gm 34gmb
39 39b 39gm 39gmb
39B 39Bb 39C
43 43b

187,593

19.11

142,280

14.49

13,548

1.38

ดินตื้นถึงลูกรัง เศษหินหรือก้อนหิน

4,789

0.49

ดินร่วนลึกปานกลางถึงเศษหิน ก้อนหิน หรือชั้นหินพื้น

45gm 45gmb 45C 45D
45E
50B 50C 50D 50E

37,988

3.87

ดินร่วนที่เกิดจากดินตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน

60 60b

9,728

0.99

พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์

62

318,954

32.50

พื้นที่เบ็ดเตล็ด (U,W,พื้นที่อื่นๆเช่น AQ, ML)

-

57,923

5.90

981,403

100.00

รวม

ที่มา : จากการวิเคราะห์ข้อมูลดินของส้านักส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2553) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ดินมีปัญหาหรือดินมีข้อจากัดในการเพาะปลูกพืชในพื้ นที่ลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี แสดงในตารางที่ 3-3
ประกอบด้วย
1) หน่ว ยดิ นเลนเค็ มชายทะเล เนื้อที่ 1,066 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 ของพื้นที่ลุ่มน้้า
มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชันอยู่ในช่วง 0-2 เปอร์เซ็นต์ ค่าการน้าไฟฟ้า
8-16 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร เนื้อดินบนเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่างปานกลาง เนื้อดินล่าง

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี

3-26

เป็นดินเหนียวเหนียวปนทรายแป้ง ปฏิกิริยาดินเป็นด่างเล็กน้อย มีศักยภาพก่อให้เกิดดินกรดก้ามะถัน
ซึ่งเป็นอันตรายต่อพืช มีความสามารถในการทรงตัวของต้นพืชต่้ามาก ท้าให้พืชล้มง่าย เมื่อดินแห้งจะแปรสภาพ
เป็นดินกรดก้ามะถันและเค็ม พบใน หน่วยที่ดินที่ 13/14 และ 13/14M
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ดินเลนเค็มชายทะเลไม่เหมาะสมต่อการเกษตรทุกประเภท
บริเวณพื้นที่ดินเสื่อมโทรม ควรปลูกป่าชายเลน และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า ควรมีบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
ก่อนปล่อยลงสู่ทางน้้าธรรมชาติ ส้าหรับป่าชายเลนควรสงวนไว้ให้เป็นแนวกันชนของลมและคลื่น
แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้า และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่อยู่ในป่าชายเลน
2) ดินเปรี้ยวจัด มีเนื้อที่ 6,364 ไร่ หรือร้อยละ 0.65 ของพื้นที่ลุ่มน้้า ประกอบด้วย
หน่วยที่ดินที่ 14 14I 14M และ 14MI เป็นดินที่มีกรดจัดมากท้าให้เกิดการตรึงธาตุอาหารและ
ปลดปล่อยสารที่เป็นพิษต่อพืช เป็นดินเหนียวจัด การระบายน้้าไม่ดี โครงสร้างดินแน่นทึบ ดินแห้งแข็ง
และแตกระแหงท้าให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนแหล่งน้้าจืด และน้้าท่วมขังในฤดูฝนท้าความเสียหายให้กับ
พืชที่ไม่ชอบน้้า
แนวทางการจัดการดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าวปล่อยน้้าขังในนาแล้วระบายออก เพื่อล้างกรด
ออกจากดิน ใส่ปูนปรับปรุงอัตรา 0.5-1.5 ตันต่อไร่ ปลูกพืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบในช่วงออกดอก ร่วมกับ
การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ รองพื้นและแต่งหน้าด้วยปุ๋ยยูเรีย 10 กิโลกรัมต่อไร่
แนวทางการจัด การดิ น เปรี้ ย วเพื่ อ ปลู ก ไม้ ผ ล ไม้ ยื น ต้ น ควรยกร่ อ งสู ง 50-80
เซนติเมตร หว่านปูนในหลุมปลูก 3-5 กิโลกรัม ใส่ปุ๋ยหมัก 25 กิโลกรัม และควรควบคุมระดับน้้าใน
ร่องสวนให้มีน้าขังตลอดปี
3) หน่วยดินทรายจัด และดินค่อนข้างเป็นทราย มีเนื้อที่ 191,219 ไร่ หรือร้อยละ 19.47
ของพื้นที่ลุ่มน้้า ประกอบด้วย ดินทรายจัด ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 23 23/43 23/43b 23I/43 23I/43b 23M
23M/43 23MI/43 43 และ 43b ดินค่อนข้างเป็นทรายในพื้นที่ดอน ได้แก่ หน่วยที่ดินที่ 39 39b 39gm
39gmb 39B 39Bb และ 39C ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ถึงลูกคลื่นลอนลาด
การระบายน้้าของดินค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า ความจุ ในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่้า
ความอิ่มตัวด้วยด่างปานกลาง เนื้อดินบนเป็นดินทรายปนร่วน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย
(pH 5.5-6.5) เนื้อดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0)
แนวทางแก้ ไข การใช้ประโยชน์ของพืชบริเวณนี้ คือ การเลือกชนิดพืชที่มีศักยภาพ
เหมาะสมมาปลูก มีการปรับปรุงบ้ารุงดินร่วมกับมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ในกรณีที่ปลูกพืชไร่
ควรจัดระบบการปลูกพืชให้หนุนเวียนตลอดทั้งปี ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 3-4 ตันต่อไร่ หรือ
ไถกลบพื ชปุ๋ ยสด (ปอเทือง 6-8 กิ โลกรัมต่อไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์ )
ร่วมกั บการใช้ ปุ๋ ยอิ นทรี ย์ น้ าหรือปุ๋ ยเคมี มี วั สดุ คลุมดิ นหรื อปลู กพื ชเป็ นแถบ พั ฒนาแหล่ งน้้าและ
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จัดระบบการให้น้าในแปลงปลูก ในกรณีปลูกไม้ผลให้ขุดหลุมปลูก ขนาด 75x75x75 เซนติเมตร
รองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม หรือท้าแนวรั้ว
หรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น
4) หน่วยที่ดินในกลุ่ มดินตื้น มีเนื้อที่ 4,789 ไร่ หรือร้อยละ 0.49 ของพื้นที่ลุ่มน้้า
ประกอบด้วย ดินตื้นในพื้นที่ดอน ได้แก่ 45gm 45gmb 45C 45D และ 45E เป็นดินตื้นถึงชั้นลูกรัง
มีเศษหิน ก้อนหินปะปนอยู่ในเนื้อดินตั้งแต่ร้อยละ 35 โดยปริมาตรหรือมากกว่า ภายในความลึก 50
เซนติเมตรจากผิวดิน หรือมีชั้นหินพื้นตื้นกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นจะเป็นอุปสรรคต่อการ
ชอนไชของรากพืชลงไปหาอาหาร นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นดินน้อย ท้าให้มีความสามารถในการดูดซับ
ธาตุอาหารและอุ้มน้้าต่้ามาก พืชจะขาดน้้าท้าให้เหี่ยวเฉาไวกว่าพื้นที่อื่น
แนวทางปรับปรุงแก้ไข เลื อ กพื้ น ที่ ที่ มี ห น้ า ดิ น หนาและไม่ มี เ ศษหิ น หรื อ
ก้อนหินอยู่บริเวณหน้าดินมาก ท้าเกษตรกรรมแบบวนเกษตรหรือแบบผสมผสาน ไม่ท้าลายไม้พื้นล่าง
ขุด หลุม ปลูก พร้อ มปรับ ปรุง ดิน ด้ว ยปุ๋ย หมัก อัต รา 25-50 กิโ ลกรัม ต่อ หลุม หรือ ปุ๋ย คอกอัต รา
10-20 กิโลกรัมต่อหลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ใช้วัสดุคลุมดิน
หรือปลูก หญ้า แฝก เพื่อรัก ษาความชื้นและลดการกร่อนของดิน พัฒนาแหล่งน้้า ไว้ใ ช้ใ นระยะ ที่
ฝนทิ้งช่วงนานหรือพืชขาดน้้า ส้าหรับในพื้นที่ที่มีหินกระจัดกระจายอยู่บนดินมาก ไม่เหมาะสมต่อ
การเกษตร ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร
5) หน่วยที่ดินในกลุ่มที่มีความลาดชันสูง มีเนื้อที่ 318,954 ไร่ หรือร้อยละ 32.50 ของ
พื้นที่ลุ่มน้้า ได้แก่ พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (หน่วยที่ดินที่ 62) ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ หรือ
เป็นพื้นที่ภูเขา เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม เนื่องจากยากต่อการจัดการและดูแลรักษา ถ้าใช้
มาตรการพิเศษในการอนุรักษ์ดินและน้้า ท้าให้เสียค่าใช้จ่ายสูงมาก และยังเป็นการท้าลายระบบนิเวศของ
ป่าอีกด้วย
แนวทางปรับปรุงแก้ไข ควรรักษาไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติ เพื่อเป็นที่ อยู่อาศัยและ
เป็ นที่ เพาะพั นธุ์ข องสัตว์ป่ า เป็ นแหล่ง ต้นน้้าล้าธาร ถ้ามีความจ้าเป็นต้องน้ามาใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร ควรมีการส้ารวจดินและเลือกใช้พืชที่มีศักยภาพในการเกษตร เป็นดินลึกและมีความลาดชันไม่
สูงมากนัก โดยท้าการเกษตรแบบวนเกษตรและมีระบบอนุรักษ์ดินและน้้าที่เหมาะสมในกรณีที่เป็น
พื้นที่นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
(1) ระบบอนุรักษ์ดินและน้้า
วิธีการอนุรักษ์ดินและน้้า คือ วิธีการที่น้ามาใช้ในพื้นที่หนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อยับยั้งหรือชะลออัตราการชะล้างพังทลายของดิน โดยอาศัยหลักการส้าคัญ คือ เมื่อฝนตกลงมา
ในที่ใดที่หนึ่งจะพยายามให้มีการเก็บกักน้้าไว้ ณ ที่นั้นเพื่อให้น้าไหลซึมลงไปในดินเป็นประโยชน์
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แก่พืชที่ปลูก ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 วิธีคือ (1) วิธีการอนุรักษ์ดินและน้้าโดยใช้ระบบพืช และ (2) วิธีการอนุรักษ์ดิน
และน้้าโดยใช้วิธีกล
(2) วนเกษตร
วนเกษตร เป็ นเกษตรกรรมที่ น้ า เอาหลั กการความยั่ งยื นถาวรของระบบป่ า
ธรรมชาติ มาเป็นแนวทางในการท้าการเกษตร ให้ความส้าคัญเป็นอย่างสูงกับการ ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล
และไม้ใช้สอยต่าง ๆ ให้เป็นองค์ประกอบหลักของไร่นา ผสมผสานกับการปลูกพืชชั้นล่างที่ไม่ต้องการ
แสงแดดมาก หรือได้อาศัยร่มเงา และความชื้นจากการที่มีพืชชั้นบนขึ้นปกคลุม รวมทั้งการจัดองค์ประกอบ
การผลิตทางการเกษตรให้มีความหลากหลายชนิดของพืชและสัตว์
ตารางที่ 3-3 สรุปปัญหากลุ่มชุดดินในลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี
ปัญหากลุ่มชุดดิน
ดินเลนเค็มชายทะเล
ดินเปรี้ยวจัด
ดินทรายจัดในพื้นที่ลุ่ม

หน่วยที่ดิน

13/14 13/14M
14 14I 14M 14MI
23 23/43 23/43b 23I/43 23I/43b 23M
23M/43 23MI/43
ดินค่อนข้างเป็นทรายในพื้นที่ดอน 39 39gm 39gmb 39B 39Bb 39C
ดินทรายจัดในพื้นที่ดอน
43 43b
ดินตื้นในพื้นที่ดอน
45gm 45gmb 45C 45D 45E
พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน
62
รวม

เนื้อที่
ไร่
ร้อยละ
1,066
0.11
6,364
0.65
35,391
3.60
142,280
13,548
4,789
318,954

14.49
1.38
0.49
32.50

522,392

53.22

ที่มา : จากการวิเคราะห์ข้อมูลดินของส้านักส้ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2553) ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
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การประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้าสาขา
การประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน เป็นวิธีการศึกษาและวิเคราะห์การสูญเสีย
หน้าดินในแต่ละปี การสูญเสียหน้าดินส่วนใหญ่เกิดจากการไหลบ่าของน้้าผิวดินและพัดพาดินไป
ตามกระแสน้้า การชะล้างพังทลายของดินก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง
ปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้้า ถ้าเกิดการชะล้างพังทลายที่รุนแรงจะเป็นอันตรายต่อคน และสัตว์เลี้ยง
รวมทั้งสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพืชพรรณที่เพาะปลูก ปัจจัยที่มีผลต่อการชะล้างพังทลาย
ของดินจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพลมฟ้าอากาศ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน ลักษณะพืชพรรณ
หรือสิ่งปกคลุมดิน และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นไป
ตามสภาพธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้ แต่ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดจากการกระท้า
ของมนุษย์ สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลายที่เสียหายได้ ถ้ามีการจัดการด้านการอนุรักษ์ ดิน
และน้้าที่เหมาะสม
ในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี ได้ประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินโดยใช้สมการ
การสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation) ตามวิธีการของ Wischmeier และ Smith (1978) โดยมี
รูปสมการดังนี้
A=RKLSCP
ซึ่งมีรายละเอียดตัวแปรแต่ละตัวดังนี้ คือ
A เป็นค่าการสูญเสียดินต่อหน่วยของพื้นที่ ซึ่งได้จากการค้านวณโดยการคูณค่าปัจจัยต่างๆ
6 ปัจจัย ค่านี้เป็นการประเมินค่าเฉลี่ยรายปีของการชะล้างพังทลายของช่ องว่างระหว่างร่องริ้ว (Interrill)
กับร่องริ้ว (rill) จากพายุฝน (rain storm) ส้าหรับพื้นที่ดอน (field sized upland area) ค่านี้โดยทั่วไปไม่รวม
การชะล้างพังทลายจากร่องลึก (gully) ริมฝั่งน้้า (stream bank) หรือการพังทลายจากลม แต่ค่า A นี้ จะรวม
ตะกอนดินที่ถูกพัดพามาก่อนที่จะถึงตอนล่างของล้าน้้า (downslope stream) หรืออ่างเก็บน้้า (reservoir)
R เป็นค่าที่รวมทั้งปัจจัยของน้้าฝนและการไหลบ่า (rainfall and runoff erosivity factor)
ซึ่งเป็นค่าเฉพาะแห่ง ตามปกติค่า R นี้ จะเป็นค่าแสดงความหมายถึงค่าเฉลี่ย รายปีต่อหน่วยดัช นี
การชะล้างพังทลาย (erosion index unit)
K เป็นค่าปัจจัยความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน (soil erodibility factor)
เป็นค่าเฉพาะแต่ละชั้นของดิน (soil horizon)
L เป็นค่าปัจจัยความยาวของความลาดชัน (slope length factor)
S เป็นปัจจัยความชันของการลาดเท (slope steepness factor)
C เป็นค่าปัจจัยการจัดการพืช (crop management factor) เป็นค่าที่ไม่มีขนาดหรือหน่วย
ค่า C เป็นค่าที่แสดงความหมายถึงอัตราส่วนของการสูญเสียดิน ระหว่างพื้นที่ที่มีการปลูกพืชชนิดใด
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ชนิดหนึ่งปกคลุมอยู่กับพื้นที่ที่ถูกไถพรวนปราศจากพืชคลุมดิน ซึ่งใช้ในการหาค่าความคงทนต่อการ
ถูกชะล้างพังทลายของดิน
P เป็นค่าปัจจัยการปฏิบัติเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย (conservation practice) เป็นค่าที่
ไม่มีขนาดหรือหน่วยค่า P เป็นค่าที่แสดงความหมายถึงอัตราส่วนระหว่างการสูญเสียดินจากพื้นที่ที่มี
การอนุรักษ์แบบต่างๆ เช่น ท้าแนวคันดิน (contouring) การปลูกพืชเป็นแถบ (strip cropping) หรือการ
ท้าขั้นบันได (terracing) กับการไถพรวนเพาะปลูกขึ้นลงตามความลาดเท
การประเมินค่าปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสมการการสูญเสียดินสากล มีดังต่อไปนี้
ในการค้านวณค่าปัจจัยความยาวและความลาดชันของพื้นที่ (LS) ค้านวณตามชั้นความลาดชัน
ของหน่วยที่ดิน ซึ่งจากเอกสารอ้างอิงของกรมพัฒนาที่ดิน (2545) ได้อธิบายที่มาของ ค่าตัวแปรต่างๆ ดังนี้
L = ( / 22.13)m
L คือ ค่าปัจจัยความยาวของความลาดเท ในสมการการสูญเสียดินสากล
 คือ ระยะทางตามแนวราบของพื้น ที่ล าดชัน นับ จากจุด เริ่ม มีน้า ไหลเอ่อ ผิว ดิน
ถึงจุดที่ความลาดชันเปลี่ยนลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอน หรือจุดที่มีการรวมตัวของน้้าเป็นร่อง
มีหน่วยเป็นเมตร ซึ่งควรมีระยะทางไม่เกิน 400 ฟุต (ประมาณ 120 เมตร) หรือถ้าพื้นที่นั้นใช้รถไถพรวน
เป็นร่องยาว ค่านี้อาจยาวได้ถึง 1,000 ฟุต (ประมาณ 300 เมตร)
22.13 คือ ความยาวของแปลงทดลองมาตรฐาน หน่วยเป็นเมตร
m คือ ตัวเลขยกก้าลังซึ่งผันแปรตามความลาดชัน มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนระหว่าง
การชะล้างพังทลายแบบร่องริ้ว (rill erosion) ซึ่งเกิดจากการกระท้าของน้้า ไหลบ่ากับการชะล้าง
พังทลายระหว่างร่องริ้ว (interrill erosion) ซึ่งเกิดจากการกระท้าของเม็ดฝนบนพื้นที่ลาดชันสูง ค่า m
จะเพิ่ มขึ้ น เนื่องจากการชะล้า งพั งทลายแบบร่องริ้วมีมากกว่าการชะล้างพั งทลายระหว่างร่องริ้ว
ในทางกลับกันพื้นที่ลาดชันน้อยค่า m จะลดลง เนื่องจากการชะล้างพังทลายแบบร่องริ้ว มีน้อยกว่า
การชะล้างพังทลายระหว่างร่องริ้ว
ความลาดเท ()
ความลาดเท หรือ ค่า  เพื่อใช้ในสมการค้านวณค่าปัจจัยความยาวของความลาดเท (L) ข้างต้น
มีการน้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาใช้ และศึกษาเปรียบเทียบค่าความยาวของความลาดเทที่ค้านวณได้ เพื่อเลือก
แหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้องเหมาะสมส้าหรับค้านวณค่าการสูญเสียดินมากที่สุด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545)
ความชัน (Slope gradient)
จากเอกสารของ กรมพัฒนาที่ดิน (2545) อธิบายเรื่องความชัน ไว้ดังนี้
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ความชันของพื้นที่สามารถตรวจวัดได้ในสนามด้วยเครื่องมือวัดความลาดเอียง เช่น เครื่อง Abney
ข้อมูลแผนที่เส้นชั้นความสูง ที่มีเส้นความสูงห่างชั้นละ 2 ฟุต สามารถใช้ค้านวณค่าความชันได้หากกระท้า
อย่างรอบคอบ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชันกับการสูญเสียดินในแปลงทดลอง ช่วยให้พัฒนา
สมการคณิตศาสตร์เพื่อค้านวณค่าปัจจัยความชัน หรือ S-factor ส้าหรับใช้ในสมการการสูญเสียดินสากล
ได้ ค่าปัจจัยความชัน คือ ตัวเลขแสดงสัดส่วนของการสูญเสียดินต่อหน่วยความชัน เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างความชันต่อการชะล้างพังทลายแบบแผ่น (sheet erosion) และการชะล้างพังทลายแบบร่องริ้ว
(rill erosion)
สมการคานวณค่า S-factor
ใช้สมการ Wischmeier และ Smith (1978) ส้าหรับพื้นที่ลาดชัน 0-9 เปอร์เซ็นต์ คือ
S = (0.43 + 0.30 s + 0.043 s2) / 6.613 หรือเขียนได้อีกอย่างหนึ่ง คือ
S = 0.065 + 0.045 s + 0.0065 s2
ใช้สมการแนะน้าโดย Meijerink (Huizing, 1992) ส้าหรับพื้นที่ลาดชันมากกว่า 9 เปอร์เซ็นต์ คือ
S = sin0.75(slope degree) x cos (slope degree) หรือเขียนได้อีกอย่างหนึ่ง คือ
S = 6.4 (sin{atan (s/100)}0.75) (cos{atan (s/100)})
เมื่อ S คือ ค่าปัจจัยความชัน
s คือ เปอร์เซ็นต์ความชัน
การคานวณค่าเปอร์เซ็นต์ความชัน (s)
จากเอกสารของ กรมพัฒนาที่ดิน (2545) อธิบายวิธีการค้านวณเปอร์เซ็นต์ความชัน หรือ
ค่า s เพื่อใช้ในสมการค้านวณค่าปัจจัย S-factor ข้า งต้น มีก ารน้า ข้อ มูล จากแหล่ง ต่า งๆ มาใช้ และ
ศึก ษาเปรีย บเทีย บค่า ความชัน ที่ค้า นวณได้ เพื่อพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้องเหมาะสม
ส้าหรับการจัดท้าแผนที่การสูญเสียดินมากที่สุด แหล่งข้อมูลที่น้ามาใช้มีดังนี้
1) แผนที่สภาพภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1: 50,000 มีเส้นชั้นความสูง
ห่างกันชั้นละ 100 และ 20 เมตรตามล้าดับ
2) แผนที่หน่วยที่ดิน ซึ่งใช้ข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1: 25,000 ปี พ.ศ. 2553 ของ
ส้านักส้ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน มาเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการหาค่าอัตราการชะล้างพังทลายของดินและการท้าแผนที่ระดับการสูญเสียดิน
ใช้วิธีซ้อนทับแผนที่หน่วยที่ดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน และเส้นระดับปริมาณน้้าฝนรายปีเฉลี่ย ซึ่ง
จะทราบว่าค่าปัจจัยการสูญเสียดินในแต่ละพื้นที่ เพื่อค้านวณหาค่าอัตราการชะล้างพังทลายของดิน
และท้าแผนที่ระดับการสูญเสีย ซึ่งในการหาค่าอัตราการชะล้างพังทลายของดินและการท้าแผนที่
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Arc GIS ช่วยในการจัดท้าโดยมีแผนที่
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ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:25,000 เป็นฐานในการจัดท้าแผนที่ต่างๆ เช่น แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
หน่วยที่ดิน และระดับการสูญเสียดิน
ส้าหรับค่าปัจจัยสมรรถนะการชะล้างพังทลายของดิน (K) ค่าปัจจัยเกี่ยวกับภูมิประเทศ
ได้แก่ ความยาว (L) และระดับความลาดชัน (S) ค่าปัจจัยเกี่ยวกับฝน (R) ค่าปัจจัยการจัดการพืชและพืชพรรณ
ที่ปกคลุมดิน (C) และปั จจัยการอนุรักษ์ ดินและน้้า (P) ตามสภาพการใช้ที่ดินลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี
ใช้การแทนค่าปัจจัยต่างๆ ในโปรแกรม Arc GISโดยอ้างอิงค่าปัจจัยต่างๆ จากเอกสารของ กรมพัฒนาที่ดิน (2545)
ในการวิเคราะห์หาค่าอัตราการชะล้างพังทลายของดินโดยใช้สมการการสูญเสียดินสากล ซึ่งรายละเอียด
ต่างๆ มีดังนี้
1) ค่าปัจจัยเกี่ยวกับฝน (R) การประเมินค่าปัจจัยการชะล้างพังทลายของฝน ใช้เส้นชั้นน้้าฝน
รายปีเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ของกรมอุตุนิยมวิทยามาค้านวณหาค่า R จากสูตร
R = 0.4996X – 12.1415
โดยที่ X คือ ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปี (มิลลิเมตร/ปี)
จากสูตรค่า R ที่ได้จะมีหน่วยเป็นตันต่อเฮกแตร์ต่อปี ท้าการแปลงเป็นหน่วยตันต่อไร่ต่อ
ปี โดยน้าค่าตัวเลข 6.25 ไปหาร
2) ค่าปัจจัยความคงทนของดินต่อการชะล้างพังทลาย (K) ใช้ชนิดของเนื้อดินบน
และหน่วยธรณีวิทยา (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) รายละเอียดต่างๆ แสดงในตารางที่ 3-5
3) ค่าปัจจัยเกี่ยวกับภูมิประเทศ ได้แก่ ความยาว (L) และระดับความลาดชัน (S)
ใช้ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่ของหน่วยที่ดิน รายละเอียดต่างๆ แสดงในตารางที่ 3-4 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545)
4) ค่าปัจจัยเกี่ยวกับพืช (C) ใช้ค่าตัวเลขจากหนังสือแนวทางการประเมินอัตราชะล้าง
พังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้้าประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) รายละเอียดต่างๆ แสดงในตารางที่ 3-6
5) ปัจจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้้า (P) ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ให้มีค่าเท่ากับ 1 ยกเว้น
พื้นที่ท้านาข้าวให้มีค่าเท่ากับ 0.100 รายละเอียดต่างๆ แสดงในตารางที่ 3-6 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545)
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ตารางที่ 3-4

ค่าปัจจัยรวม LS-factor ของชั้นความลาดชันตามแผนที่หน่วยที่ดิน

ชั้นความลาดชัน
เปอร์เซ็นต์ความลาดชัน
ตามแผนที่หน่วยที่ดิน
(ค่า s)
A
1.2
B
2.0
C
5.0
D
12.0
E
20.0
F (กลุ่มดิน 62)
35.0
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2545)

ค่าความยาวของความลาดเท
(ค่า  หน่วยเป็นเมตร)
150
150
100
50
50
50

ค่าปัจจัยรวม
LS - factor
0.226
0.323
0.567
1.927
2.753
4.571

ตารางที่ 3-5 ค่าปัจจัยสมรรถนะการชะล้างพังทลายของดินตามหน่วยที่ดินต่างๆ ลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี
หน่วยที่ดิน
2 2I 2M 2MI 13/14 13/14M 14 14I 14M 14MI
6 6I 6M 6MI
17 17I 17M 17MI
23 23/43 23/43b 23I/43 23I/43b 23M 23M/43 23MI/43 43 43b
34 34b 34B 34Bb 34C 34D 34E 34gm 34gmb 39 39b
39gm 39gmb 39B 39Bb 39C 50B 50C 50D 50E
32 32b 32gm 32gmb 45gm 45gmb 45C 45D 45E 60 60b
59 59M
62 (SC) พิจารณาค่า K ตามหน่วยธรณีวิทยา
wt_str
P
(S)DC O SD (C) Tr Jgr
Qt
Qa
U (พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง) W (พื้นที่น้า)

ค่าปัจจัยสมรรถนะ
การชะล้างพังทลายของดิน (K)
0.14
0.31
0.30
0.04
0.20
0.33
0.34
0.00
0.11
0.19
0.20
0.40
0.00

หมายเหตุ : สรุปจากตารางค่า K ประเมินตามหน่วยธรณีวิทยาและภูมิภาคที่พบ
wt_str: พื้นที่น้าบนพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน
P: เนื้อดินบนมีลักษณะเป็นดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียว
(S) DC: เนื้อดินบนมีลักษณะเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว มีก้อนกรวดปะปน

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

3-35

O : เนื้อดินบนมีลักษณะเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว
SD (C): เนื้อดินบนมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ร่วนเหนียวปนทราย หรือดินเหนียว มีก้อนกรวดปะปน
TrJgr: เนื้อดินบนมีลักษณะเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว
Qt : เนื้อดินบนมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทรายมีก้อนกรวดปะปน
Qa : เนื้อดินบนมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายแป้งดินร่วนปนทรายดินร่วนดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2545)

ตารางที่ 3-6 ค่าปัจจัยการจัดการพืชและพืชพรรณที่ปกคลุมดิน และปัจจัยการอนุรักษ์ดินและน้า
ตามสภาพการใช้ที่ดินลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี
สภาพการใช้ที่ดิน
นาข้าว
พืชไร่
ไม้ยืนต้น
ไม้ผล
พืชสวน
ไร่หมุนเวียน
ทุ่งหญ้า
เกษตรผสมผสาน
ป่าไม้ผลัดใบ
ป่าผลัดใบ
สวนป่า
วนเกษตร
ทุ่งหญ้าธรรมชาติ

C factor

P factor

CP

0.280
0.322
0.160
0.300
0.600
0.250
0.100
0.225
0.001
0.048
0.088
0.088
0.015

0.100
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

0.028
0.322
0.160
0.300
0.600
0.250
0.100
0.225
0.001
0.048
0.088
0.088
0.015

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดนิ (2545)

ผลการวิเคราะห์ค่าอัตราการชะล้างพังทลายของดินลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี
ระดับอัตราการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี (ตารางที่ 3-7 และ
รูปที่ 3-3) สามารถแบ่งได้ 5 ระดับ ดังนี้
1) ระดับการสูญเสียดินน้อย มีเนื้อที่ 622,829 ไร่ หรือร้อยละ 63.46 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
มีการสูญเสียดิน 0-2 ตันต่อไร่ต่อปี
2) ระดับการสูญเสียดินปานกลาง มีเนื้อที่ 93,824 ไร่ หรือร้อยละ 9.56 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
มีการสูญเสียดิน 2-5 ตันต่อไร่ต่อปี
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3) ระดับการสูญเสียดินรุนแรง มีเนื้อที่ 49,034 ไร่ หรือร้อยละ 5.00 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
มีการสูญเสียดิน 5-15 ตันต่อไร่ต่อปี
4) ระดับการสูญเสียดินรุนแรงมาก มีเนื้อที่ 56,890 ไร่ หรือร้อยละ 5.80 ของพื้นที่ลุ่มน้้า
สาขา มีการสูญเสียดิน 15-20 ตันต่อไร่ต่อปี
5) ระดับการสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด มีเนื้อที่ 158,826 ไร่ หรือร้อยละ 5.80 ของพื้นที่
ลุ่มน้้าสาขามีการสูญเสียดินมากกว่า 20 ตันต่อไร่ต่อปี
ตารางที่ 3-7 ระดับอัตราการชะล้างพังทลายของดินลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี
ระดับการชะล้างพังทลายของดิน
1.
2.
3.
4.
5.

น้อย
ปานกลาง
รุนแรง
รุนแรงมาก
รุนแรงมากที่สุด

อัตราการสูญเสียดิน
(ตัน/ไร่/ปี)
0-2
2-5
5-15
15-20
มากกว่า 20

รวม

เนื้อที่
ไร่
622,829
93,824
49,034
56,890
158,826
981,403

ร้อยละ
63.46
9.56
5.00
5.80
16.18
100.00

ที่มา : จากการวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
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การวิเคราะห์เพื่อจัดลาดับความสาคัญในการฟื้นฟูลุ่มน้า
แนวทางในการจัด การฟื้น ฟูลุ่ม น้้า ได้พิจ ารณาผลของการชะล้า งพัง ทลายของดิน
เป็นด้านหลัก เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมจะเป็นไปได้อย่างยั่งยืน ไม่เกิดผลกระทบต่อ
สิ่ง แวดล้ อมในด้ า นต่า งๆ พร้อ มทั้ ง ให้ ผลผลิตได้อ ย่ างเหมาะสมและยาวนาน นอกจากนี้ต้อ งให้
ความส้า คัญ ด้า นอื่น พร้อ มกั น ไปด้ว ย เช่น การปรับ ปรุง บ้า รุง ดิน การฟื้น ฟูส ภาพป่า ไม้ การใช้
พื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ล้าดับความส้าคัญในการฟื้นฟูลุ่มน้้า มีดังต่อไปนี้ คือ
1) การจัดการด้านอนุรักษ์ดินและน้้าที่เหมาะสม ซึ่งมีความส้าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ต้องให้ความส้าคัญกับพื้นที่มีระดับการสูญเสียดิน มากกว่า 2 ตันต่อไร่ต่อปี มีเนื้อที่
358574 ไร่ หรือร้อยละ 36.54 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา และพื้นที่ที่มีความลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 318,954 ไร่
หรือร้อยละ 32.50 ของพื้นที่ ลุ่มน้้าสาขา มีเกษตรกรน้ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแล้ว ควรมีการ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ดังนี้
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า ที่เหมาะสม มี 2วิธี
(1) วิธีการอนุรักษ์ดินและน้้าโดยใช้ระบบพืช
เป็นวิธีการจัดระบบพืชโดยการผสมผสานกันระหว่างมาตรการอนุรักษ์ดิน
และน้้า และการจัด การระบบพืช ปลูก ได้แ ก่ การปลูก พืช เป็น แถบ การปลูก พืช ตามแนวระดับ
การปลูกพืชคลุมดิน การปลูก พืชบ้า รุงดิน การปลูกพืชแซม การปลูก พืชเหลื่อมฤดู การปลูกพื ช
หมุนเวียน การปลูกแถบหญ้าตามแนวระดับ การปลูกพืชไม้พุ่มเป็นแถบตามแนวระดับ การท้าคัน
เศษซากพืชตามแนวระดับ
วิธีการอนุรักษ์ดินและน้้าโดยใช้ระบบพืช จะต้องปฏิบัติดังนี้
ไม่เผาท้าลายเศษซากพืช ไม่ท้าไร่เลื่อนลอย
ไถพรวนให้ถูกวิธี ไม่ไถพรวนขึ้นลงตามความลาดเทของพื้นที่แต่ไถพรวน
ขวางความลาดเทของพื้นที่และไม่ท้าการไถพรวนบ่อยครั้ง
ปลูกพืชให้ถูกวิธี ปลูกพืชตระกูลถั่วบ้ารุงดินคลุมดินและปลูกตามแนวระดับ
ปรับปรุงบ้ารุงดิน ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด
บนพื้นที่ที่มีความลาดชัน สูงเกิน 35 เปอร์เซ็น ต์ ไม่ควรท้าการเกษตร
แต่ถ้า มีค วามจ้า เป็นจะต้องท้า คันดินเป็นขั้นบันไดขวางความลาดเทของพื้นที่ จัดท้าร่อง น้้าและ
แหล่งเก็บกักน้้าให้ไหลลงเฉพาะแห่ง และยกร่องปลูกพืชบนแนวคันดินระดับเดียวกัน
(2) วิธีก ารอนุรัก ษ์ดินและน้้า โดยใช้วิธีก ล โดยมุ่งหนัก ไปในการก่อ สร้า ง
สิ่ง กีดขวางความลาดชันของพื้น ที่ เพื่อสกัด กั้น น้้าไหลบ่า และการพัง ทลายของดิน การอนุรัก ษ์
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โดยการวิธีกลนี้เป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายได้ทันที แต่ เสียค่าใช้จ่ายสูง และในระหว่างก่อสร้าง
ต้องพิถีพิถันท้าให้ดี มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้นไปอีก ซึ่งสามารถท้าได้หลายวิธีคือ
(2.1) การปลูกพืชตามแนวระดับ (Control cultivation) ได้แก่ การไถพรวน
ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชขนานไปตามแนวระดับ ขวางความลาดชันของพื้นที่ เหมาะที่จะใช้ในพื้นที่ที่มี
ความลาดชัน 2-7 เปอร์เซ็นต์
(2.2) การสร้างคันดินกั้นน้้า (Terracing) เป็นการสร้างคันดินหรือร่องน้้า
ขวางความลาดชันของพื้นที่เพื่อลดความยาวของพื้นที่ที่รับน้้าฝนให้สั้นลง อย่างไรก็ตามการที่จะให้
คันดินกั้นน้้ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินนั้นจะต้องท้าการปลูกพืช
ตามแนวระดับ และใช้มาตรการอื่นๆ ผสมผสานไปด้วย ชนิดของคันดินแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
(ก) คันดินขั้นบันได (Bench Terrace) ท้าโดยการปรับพื้นที่ลาดชันให้
เป็นขั้นบันไดซึ่งนอกจากจะลดความยาวของความลาดชันของพื้นที่แล้ว ยังเป็นลดการลาดชันของ
พื้นที่ลงอีกด้วย ขั้นบันไดดินนี้ส่วนใหญ่ใช้กับพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
และดินต้องเป็นดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร
(ข) คันดินกั้นน้้า (Field Terrace) เป็นการสร้างคันดินและร่องน้้าขวาง
ความลาดชันของพื้นที่เป็นช่วงๆ ซึ่งอาจจะเป็นคันดินแบบลดระดับ (Graded terrace) เพื่อช่วยระบายน้้า
หรือเป็นแบบระดับ (Level) เพื่อช่วยกักเก็บน้้าไว้
(2.3) การปรับพื้นที่เฉพาะหลุม (Individual basin) เป็นการปรับพื้นที่
เป็นช่วงๆ เฉพาะบริเวณหลุมปลูกต้นไม้ เหมาะที่จะใช้กับไม้ผล และไม้ยืนต้นต่างๆ ขนาดของหลุมยิ่ง
กว้างมากก็ยิ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันการชะล้างของดินได้สูง
(2.4) คูรับน้้ารอบเขา (Hillside ditch) เป็นคูรับน้้าที่จัดท้าขึ้นขวางความ
ลาดชันของพื้นที่เป็นช่วง ๆโดยมีระดับของร่องน้้าลาดไปยังทางน้้าที่จัดท้าขึ้ นหรือบริเวณที่รับน้้าได้
เช่น ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือแปลงพืชคลุมหนา ๆ
(2.5) คันดินเบนน้้า (Diversion) เป็นคันดินขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเบนน้้า
เหนือพื้นที่ไม่ให้เข้าไปรบกวนในไร่นา ที่พักอาศัย ฯลฯ หรืออาจจะเบนน้้าไปลงอ่างเก็บน้้าก็ได้
(2.6) เขื่อนกั้นร่องน้้า (Check dam) เป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายแบบร่องลึกโดยสร้างขวางทางน้้าเป็นช่วง ๆ ในร่องน้้าที่เกิดการกัดเซาะ เพื่อชะลอความเร็ว
ของน้้า ช่วยให้เกิดการตกตะกอนทับถมในร่องน้้า ท้าให้ร่องน้้าตื้นเขินสามารถน้ามาใช้ประโยชน์
ได้ต่อไป เขื่อนกั้นร่องน้้านี้อาจสร้างด้วยเศษไม้ ท่อนไม้ หิน ดิน หรือคอนกรีตก็ได้
(2.7) ทางระบายน้้า (Waterway) สร้างขึ้นเพื่อรับน้้าจากคันดินกั้นน้้า คูรับน้้า
รอบเขาหรือบริเวณระบายน้้าของอ่างเก็บน้้า เพื่อควบคุมการไหลของน้้าไปยังที่ก้าหนดไว้ โดยไม่ให้
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เกิดปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายขึ้น ทางระบายน้้านี้อาจสร้างขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงจากร่องน้้า
ธรรมชาติก็ได้
(2.8) บ่อน้้าในไร่นา (Farm pond) ช่วยในการเก็บกักน้้าที่ไหลบ่ามาตามหน้าดิน
รวมทั้งตะกอนที่ถูกชะล้างไว้เป็นช่วงๆ ไม่ให้เกิดผลเสียหายรุนแรงแก่พื้นที่เพาะปลูก ตลอดจนแหล่งน้้า
อื่น ๆ นอกจากนั้นยังเป็นการเก็บกักน้้าไว้ในช่วงที่จ้าเป็นอีกด้วย
2) พื้นที่ดินตื้น มีเนื้อที่ 4,789 ไร่ หรือร้อยละ 0.49 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เกิดจากการ
สลายตั ว ของหิ น กรวดเนื้ อ ละเอี ย ด ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พวกหิ น ตะกอนเนื้ อ หยาบ คื อ หิ น ทราย
หิ นกรวดมน แตกกระจั ดกระจายร่ วงหล่ นออกมาทั บถมเกะกะอยู่ บริ เวณเชิ งเขา หรื อเป็ นผลจาก
กระบวนการทางดินที่ท้าให้เกิดการสะสมปูนมาร์ลหรือศิลาแลงในดิน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
(1) ดินตื้นที่มีการระบายน้้าเลว พบในบริเวณที่ราบต่้าที่มีน้าขังในช่วงฤดูฝน
แสดงว่าดินมีการระบายน้้าค่อนข้างเลว ขุดลงไปจากผิวดินที่ระดับความลึก 25-50 เซนติเมตร มีกรวด
หรือลูกรังปนอยู่ในเนื้อดินมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ถ้าขุดลึกลงมาถัดไปจะเป็นชั้นดินที่มี
ศิลาแลงอ่อนปนทับอยู่บนชั้นหินผุ
(2) ดินตื้นปนลูกรังหรือกรวดที่มีการระบายน้้าดี และที่ดินหินโผล่ พบตามพื้นที่
ลอนลาดหรือเนินเขา ตั้งแต่บริเวณผิวดินลงไปมีลูกรังหรือหินกรวดมนปะปนอยู่ในดินมากกว่า 35
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร และดินประเภทนี้บางแห่งก็มีก้ อนลูกรังหรือศิลาแดงโผล่ก ระจัดกระจาย
ทั่วไปที่บริเวณผิวดิน
(3) ดินตื้นปนหินมีการระบายน้้าดี พบตามพื้นที่ลอนลาดหรือบริเวณเนินภูเขา
ดินประเภทนี้เมื่อขุดลงไปที่ความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร จะพบเศษหินแตกชิ้นน้อยใหญ่ปะปน
อยู่ในเนื้อดินมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร บางแห่งพบหินผุหรือหินแข็งปะปนอยู่กับเศษหิน
บางแห่งมีก้อนหินและหินโผล่กระจัดกระจายทั่วไปตามหน้าดิน
(4) ดินตื้นปนปูนมาร์ล พบตามพื้นที่ลาดถึงพื้นที่ลอนลาด หรือบริเวณที่ลาดเชิงเขา
เมื่อ ขุด ลงไปในระดับ ความลึก ที่ 20-50 เซนติเ มตร จะพบสารประกอบจ้า พวกแคลเซีย มหรือ
แมกนิเซียมคาร์บอเนตปนอยู่ ท้าให้ดินประเภทนี้จัดว่าเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง แต่มีข้อเสียคือ
มีปฏิกิริยาเป็นด่าง เป็นข้อจ้ากัดต่อพืชบางชนิดที่ไวต่อความเป็นด่าง เช่น สับปะรด
ปัญหาดินตื้น เป็นดินที่ไ ม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกเพราะ มีปริมาณชิ้นส่วน
หยาบปนอยู่ในดินมากท้าให้มีเนื้อดินน้อย มีธาตุอาหารน้อย ไม่อุ้มน้้า ชั้นล่างของดินชนิดนี้จะแน่นทึบ
รากพื ช ชอนไชไปได้ ย าก พื ช ไม่ ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตได้ อ ย่ า งปกติ ค วรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระดั บ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3) พื้นที่จากสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เป็นไม้พุ่มและทุ่งหญ้าตามธรรมชาติ
มีเนื้อที่ 10,625 ไร่ ถ้าเป็นที่สาธารณประโยชน์ ควรปรับปรุงให้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เพื่อเกษตรกร
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ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถ้าเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ควรด้าเนินการตามความเหมาะสม เช่น ปลูกป่าทดแทน
หรือจัดเป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ล้าดับความส้าคัญในการฟื้นฟูลุ่มน้้า ถ้าเข้าด้าเนินการฟื้นฟูเป็นรายลุ่มน้้าย่อยในลุ่มน้้า
สาขาคลองนาทวี โดยพิจารณาจากผลกระทบที่ประชากรในพื้นที่ลุ่มน้้าย่อยนั้น จะได้รับเป็นหลักว่า
โอกาสจะได้รับความเสียหายจากการเกิดการชะล้างพังทลายของดินมากน้อยเพียงไร ประกอบกับ
คุณภาพของที่ดินดีหรือไม่ มีที่รกร้างว่างเปล่ามากน้อยเพียงไร พื้นที่ลุ่มน้้าย่อยที่มีโอกาสเกิดการชะล้าง
พังทลายของดินสูง คุณภาพของดินไม่ดี และมีที่รกร้างว่างเปล่าที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จ้านวนมาก
พื้นที่ลุ่มน้้าที่มีลักษณะดังกล่าว จะเป็นลุ่มน้้าล้าดับต้นๆ ที่ควรเข้าไปด้าเนินการฟื้นฟูก่อน
3.1.2 ทรัพยากรน้า
3.1.2.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้า
ลั ก ษณะทางกายภาพของลุ่ ม น้้ า สาขาคลองนาทวี มี รู ป ร่ า งเป็ น สี่ เ หลี่ ย มมี ค่ า
สัมประสิทธิ์ความหนาแน่น Compactness coefficient (Kc) เท่ากับ 1.7 และมีค่า Form Factor (FF)
เท่ากับ 0.23 ดังแสดงในตารางที่ 3-8 โดยมีจุดสูงสุดของพื้นที่อยู่บริเวณในเขตต้าบลประกอบ อ้าเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา มีความสูง 790 เมตรจากระดับน้้าทะเลปานกลาง จุดต่้าสุดของพื้นที่ลุ่มน้้าบริเวณ
พื้นที่ต้าบลนาทับ อ้าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยทั่วไปของลุ่มน้้าเป็นพื้นที่ลุ่มรูปแบบของล้า น้้าเป็น
แบบ Dendric pattern มีลัก ษณะเป็น ล้า ธารแตกกิ่ง ก้า นสาขาคล้า ยเส้น ใบของใบไม้มีทิศ ทางไม่
แน่นอน
ตารางที่ 3-8 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้าคลองนาทวี
ความยาวเส้น
ล้อมรอบลุ่มน้า
(km)

พื้นที่
ลุ่มน้า
(km2)

ความ
ยาวเฉลี่ย
(km)

244

1,570

82

หมายเหตุ : Drainage density

ความ
กว้าง
เฉลี่ย
(km)
36

Compactness
Form
coefficient
Factor (FF)
(Kc)
0.23

1.7

< 1 แสดงว่ามีการระบายน้้าเลว
1-5 แสดงว่ามีการระบายน้้าดีปานกลาง

: Compactness coefficient > 1 แสดงว่าเป็นพื้นที่ลุ่มน้้าไม่ใช่ลักษณะวงกลม
Form Facto
< 1 แสดงว่าพื้นที่ลุ่มน้้ามีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
Form Factor
> 1 แสดงว่าพื้นที่ลุ่มน้้ามีลักษณะคล้ายรูปพัด
ที่มา : จากการค้านวณ
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3.1.2.2 น้าใต้ดิน
ก) แหล่ง น้าใต้ด ิน จากข้อ มูล ธรณีส ัณ ฐานมาตราส่ว น 1:1,000,000 กรม
ทรัพยากรธรณี (2556) น้ามาวิเคราะห์ชั้นน้้าที่พบในลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี รายละเอียดดังนี้
(1) ชั้นหินอุ้มน้าตะกอนน้าพา (Floodplain Deposits Aquifers : Qfd)
ประกอบด้วยกรวดทรายทรายแป้งและดินเหนียวโดยชั้นน้้าบาดาลจะเก็บอยู่ในช่องระหว่างเม็ดกรวด
และเม็ดทรายที่สะสมตัวอยู่ในที่ราบลุ่มน้้าหลากหรือร่องน้้าเก่า ให้น้าประมาณ 2–10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่
ระดับความลึกประมาณ 10-40 เมตร คุณภาพน้้าดี
(2) ชั้นหินอุ้มน้าตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvium Aquifers : Qcl)
ประกอบด้วย ดินเหนียวปนทรายคลุกเคล้าปะปนด้วยเศษหินแตก (rock fragments) ที่มีลักษณะเป็น
เหลี่ยมขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงเล็กไม่มีการจัด คัดขนาดของเม็ดตะกอน ปริมาณ
น้้าอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 2-5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
(3) ชั้นหินอุ้มน้าตะกอนตะพักน้ายุคเก่า (Older terrace deposits: Qot)
ประกอบด้วยชั้นกรวดปนดินเหนียวหลายชั้น สลับชั้นกลางด้วยดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทราย
โดยน้้าบาดาลถูกกักเก็บอยู่ในชั้ นกรวดทราย (gravel beds) และก่อตัวเป็นกลุ่มของชั้นน้้าบาดาล
(multi-aquifers) โดยมีการให้ปริมาณน้้ามากกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
(4) ชั้นหินอุ้มน้าหินชุดลาปาง (Lampang Aquifers; TRlp) ประกอบไปด้วย
หินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน หินปูน และหินกรวดมนภูเขาไฟ น้้าบาดาลถูกกักเก็บอยู่ภายใน
รอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และรอยต่อระหว่างชั้นหิน พบกระจายตัวในเขตอ้าเภอจะนะ อ้าเภอนาทวี
อ้าเภอสะเดา อ้าเภอเทพา และอ้าเภอสะบ้าย้อย
(5) ชั้นหินให้น้าหินตะกอนกึ่งหินแปรยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous
Meta-sedimentary Aquifer; Cms) ชั้นหินให้น้าประกอบไปด้วย หินดินดาน หินทรายแป้ง หินทราย
หินชนวน หินฟิลไลต์ และหินควอร์ตไซต์ น้้าบาดาลกักเก็บอยู่ใน รอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และบริเวณ
ที่หินผุ พบในเขตอ้าเภอควนเนียง อ้าเภอบางกล่้า อ้าเภอรัตภูมิ อ้าเภอเมือง อ้าเภอหาดใหญ่ อ้าเภอคลอง
หอยโข่ง อ้าเภอนาหม่อม อ้าเภอจะนะ อ้าเภอเทพา อ้าเภอสะเดา และอ้าเภอสะบ้าย้อย
(6) ชั้นหินอุ้มน้าหินแกรนิต (Granitic Aquifers : Gr) ประกอบด้วย หิน
อัคนีแทรกซอนชนิดฮอร์นเบลนด์แกรนิต หินมัสโคไวต์ และไบโอไทต์แกรนิต เป็นหินเนื้อแน่นได้น้า
2 – 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จากแนวรอยแตกที่ความลึก 30 เมตร
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รูปที่ 3-4 ลักษณะชั้นหินอุ้มน้าลุม่ น้าสาขาคลองนาทวี
ที่มา : กรมทรัพยากรน้้าบาดาล (2556)
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ข) คุณภาพน้าใต้ดินและศักยภาพในการพัฒนาน้าใต้ดิน
ในการศึกษาคุณภาพน้้าใต้ดินของลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี พิจารณาจากอัตรา
การให้น้า (yield) และปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้้าซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า (TDS) เพื่อ
หาเนื้อที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการจัดการน้้าและการพัฒนาน้้าใต้ดินให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการท้า
การเกษตรและการอุปโภคบริโภค จากการศึกษาพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี พบว่ามีพื้นที่ที่มีอัตรา
การให้น้า เป็นจ้านวนมาก ในช่วง น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
มีเนื้อที่ 499,942 ไร่ หรือ
ร้อยละ 50.96 ของลุ่มน้้าสาขา เมื่อพิจารณาร่วมกับปริมาณของแข็งที่ละลายเจือ ปนอยู่ในน้้าซึ่งมอง
ไม่ เห็นด้วยตาเปล่า จะพบว่ามี พื้ นที่ที่ มี ศักยภาพในการพั ฒนาน้้าใต้ดิน คือ พื้ นที่ที่มีอัตราการให้น้า
(yield) น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และมีปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้้าซึ่งมองไม่เห็น
ด้วยตาเปล่า (TDS) ที่มีค่าน้อยกว่า 500 มิลลิเมตร/ลิตร มีพื้นที่ในลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวีเนื้อที่ 499,942
ไร่ หรือร้อยละ 50.96 ของลุ่มน้้าสาขา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้มีการจัดการน้้า
และการพัฒนาน้้าใต้ดิน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรต่อไป รายละเอียดดังตารางที่ 3-9 และ
รูปที่ 3-5
ตารางที่ 3-9 คุณภาพและอัตราการให้น้าของน้าใต้ดินลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี
ปริมาณของแข็ง
อัตราการให้น้า
เนื้อที่ (ไร่)
ที่ละลายเจือปนอยู่ในน้า
Yield <2
Yield 2-10
Yield 2-10
Yield 10-20
Yield 10-20
Yield >20

Tds <500
Tds <500
Tds 500-1,500
Tds <500
Tds <500-1,500
Tds <500
รวม

499,942
312,834
5,438
121,634
12
41,053
980,913

ร้อยละ
50.96
31.89
0.55
12.40
0.01
4.19
100.00

หมายเหตุ : Yield คือ อัตราการให้น้า มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
Tds (Total dissolved salid) คือ ปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้้าซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร/กรัม
ที่มา : กรมทรัพยากรน้้าบาดาล (2556)
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รูปที่ 3-5 อัตราการให้น้าของน้าใต้ดินลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี
ที่มา : กรมทรัพยากรน้้าบาดาล (2556)
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3.1.2.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้า
ก) โครงการพัฒนาแหล่งน้้าผิวดิน
พื้นที่ลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี มีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าผิวดินซึ่งด้าเนินการโดย
กรมชลประทาน (2556) มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อให้น้าเพี ยงพอกับความต้องการ เพื่ อส่งต่อไปยังพื้นที่
เพาะปลูก ประกอบไปด้วย
1) โครงการชลประทานกลาง คือ โครงการ ประตู ระบายน้้า ปลัก ปลิ ง
อ้าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 25,593 ไร่
2) โครงการหมู่บ้ านป้องกันตนเองชายแดน คือโครงการ ประตูระบายน้้า
คลองจะนะ อ้าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 10,722 ไร่
ข) โครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้้ า ใต้ ดิ น การพั ฒ นาแหล่ ง น้้ า ใต้ ดิ น จั ด เป็ น แนว
ทางการพัฒนาทรัพยากรน้้าด้านหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือประชากรในเขตพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาทางด้านน้้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค และการเกษตรได้เป็นอย่างดีเนื่องจากในบางครั้งน้้าผิวดินที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ
ต่อการใช้ในลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี ด้าเนินงานในลักษณะการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาล โดยหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบ คือ กรมทรัพยากรน้้าบาดาล (2557) ซึ่งได้ขุดเจาะบ่อบาดาล จ้านวน 17 บ่อ อยู่ในจังหวัด
สงขลา ซึ่งทั้งหมดนั้นตั้งกระจายอยู่ในอ้าเภอเมืองสงขลา
3.1.2.4 การประเมินความต้องการใช้น้าในกิจกรรมต่างๆ
ก) ความต้องการน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
ประเมินได้จากข้อมูลประชากรในลุ่มน้้าและอัตราการใช้น้าเพื่อการอุปโภค ซึ่ง
อัตราการใช้น้าเพื่อการอุปโภคนั้นใช้เกณฑ์จากกรมทรัพยากรน้้า (2546) โดยแบ่งเป็นการใช้น้าในเขต
เทศบาลมีอัตราการใช้น้าเพื่อการอุปโภคอัตรา 120 ลิตร/วัน/คน และการใช้น้าของประชากรในชนบท
มีอัตราการใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอัตรา 50 ลิตร/วัน/คน
จากการศึกษาด้านเศรษฐกิจพบว่าลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี มีประชากรในเขต
เทศบาลจ้า นวน 40,834 คน และนอกเขตเทศบาลจ้านวน 166,020 คน เมื่อน้ามาวิเคราะห์ความ
ต้องการน้้า เพื่อการอุป โภคบริโภค สรุปได้ว่าลุ่มน้้า สาขาคลองนาทวี มีความต้องการน้้า เพื่อ การ
อุปโภคบริโภคทั้งหมด 4.82 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีการใช้น้าของประชาชนในเขตเทศบาลเฉลี่ย 1.79
ล้านลูกบาศก์เมตร และการใช้น้าของประชาชนนอกเขตเทศบาลเพื่อการอุปโภคบริโภค 3.03 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

3-47

ข) ความต้องการน้าเพื่อการอุตสาหกรรม
สถาบั นสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (2555) ได้เผยแพร่ข้อมู ล
การศึกษาความต้องการใช้น้าเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาถึงความต้องการน้้าเพื่อการอุตสาหกรรม
ของโรงงานประเภทต่างๆ ในเขตพื้ นที่ ลุ่มน้้า ซึ่งมีความต้องการใช้น้าที่แตกต่างกั นตามประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม ได้จ้าแนกไว้เป็ น 10 ประเภท ตามความต้องการใช้น้าของประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 3-10 ความต้องการใช้น้าของประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
รหัส

ประเภท

รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก

ปริมาณความต้องการน้า
(ลบ.ม./ไร่/วัน)

01

Accessory

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ

6.00

02

Chemical

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

8.00

03

Food

อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม

12.00

04

Metal

อุตสาหกรรมถลุง หล่อ โลหะ

5.00

05

Other

อุตสาหกรรมทั่วไป

7.00

06

Outside

อุตสาหกรรมกลางแจ้ง เช่น โม-บดหิน ดูดทราย เผาถ่าน
หีบฝ้าย อบเมล็ดพืช ฯลฯ

4.00

07

Paper

อุตสาหกรรมกระดาษ เช่น ผลิตเยื่อกระดาษ
ภาชนะจากกระดาษ ฯลฯ

4.00

08

Textile

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง ย้อมสี

5.00

09

Unmetal

ผลิตภัณฑ์อโลหะ เช่น แก้ว กระเบื้องเคลือบ ปูน ฯลฯ

8.00

10

Wood

ผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องเรือน

3.00

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (2555)

การประเมินความต้องการใช้น้าเพื่อการอุตสาหกรรม ใช้ฐานข้อมูล จากทะเบีย น
โรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยน้าข้อมูลในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานผลิตได้ มาคูณกับอัตราการใช้น้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ซึ่ง กรม
โรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้ หลังจากนั้นจะรวมปริมาณการใช้น้าของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ใน
พื้นที่ลุ่มน้้าเข้าด้วยกัน
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ส่ ว นการคาดการณ์ ป ริ ม าณการใช้ น้ า เพื่ อ การอุ ต สาหกรรมในอนาคต จะอาศั ย
แนวโน้ม ของอัตราการเติ บ โตผลิต ภัณฑ์ มวลรวมภาคอุต สาหกรรมรายจัง หวัด ในปีย้ อ นหลั งม า
คาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการเติบโตภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วน้าอัตราส่วนนี้มาค้านวณ
ปริมาณการใช้น้าเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต
3.1.3 ทรัพยากรป่าไม้
การวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี มีพื้นที่ทั้งหมด 981,403 ไร่ เมื่อ
วิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยน้าข้อมูลขอบเขตป่าไม้มาซ้อนทับกับเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมและเขตนิคมสหกรณ์ ซึ่งเหลือพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายทั้งหมด 262,886 ไร่ โดย
จ้าแนก เขตห้ามล่าสัตว์ป่ามีเนื้อที่ 85,448 ไร่ หรือร้อยละ 32.50 ของพื้นที่ป่าลุ่มน้้าสาขา และเขตป่า
สงวนแห่งชาติ มีเนื้อที่ 96,956 ไร่ หรือร้อยละ 36.88 ของพื้นที่ ป่าลุ่มน้้าสาขา จ้าแนกตามเขตการใช้
ที่ดินป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2535 เรื่องการจ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
และที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้
- เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 78,132 ไร่ หรือร้อยละ 29.72 ของพื้นที่ลุ่ม
น้้าสาขา
เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ มีเนื้อที่ทั้งหมด 18,824 ไร่ หรือร้อยละ 7.16 ของพื้นที่ลุ่ม
น้้าสาขา ดังตารางที3่ -11
ตารางที่ 3-11 เขตป่าไม้ตามกฎหมายในเขตลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี
พื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย

เนื้อที่

ร้อยละ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

85,448

32.50

เขตป่าสงวนแห่งชาติ
- เขตป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์
- เขตป่าไม้เพื่อเศรษฐกิจ

96,956
78,132
18,824

36.88
29.72
7.16

ผลรวมทั้งหมด

262,886

100.00

หมายเหตุ : ค้านวณด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ที่มา : กรมป่าไม้ , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2557)

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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3.1.4 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน หมายถึง ชนิดหรือระบบของการใช้ที่ดินที่ก ล่าวถึง
ชนิด ของพืช ลัก ษณะการด้า เนิน งานและสภาพการผลิตในการใช้ที่ดิน ทั้ง ทางด้า นกายภาพและ
สภาพเศรษฐกิจสังคม ซึ่ง ได้แก่ รูปแบบการผลิตการเขตกรรมการจัดการเงินทุนและขนาดของกิจการ
เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นนั้น
จากการส้ารวจภาคสนามในลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวีพบว่า เกษตรกรท้าการเกษตรโดยใช้
น้้าฝนเป็นหลัก บางส่วนเป็นเขตชลประทานที่เกษตรกรสามารถท้าการเกษตรได้ตลอดทั้งปีรวมถึงพื้นที่ลุ่ม
ใกล้แม่น้า หลัง ช่วงฤดูฝ นจากการส้า รวจวิเคราะห์รวมกับ ข้อมูล ดินและข้อมูล สภาพการใช้ที่ดิน
สามารถคัดเลือกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวีในเขตน้้าฝนและเขตชลประทาน
มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 3-12)
1) ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเกษตรน้าฝน สามารถคัดเลือกประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินได้ ดังนี้
1.1) ข้าวนาปี เกษตรกรนิยมปลูกข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานี พันธุ์เข็มทอง มีการปลูกแบบนา
ด้า มีการเตรียมดินเพื่อท้าแปลงกล้าเป็นระยะเวลา 30 วันในช่วงเดือนกรกฎาคม หลังจากนั้นท้าการ
ไถดะ ไถแปร คราดเพื่อท้าเทือก และท้าการปักด้าในเดือนสิงหาคม มีการจัดการโดยใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งแรก
รองพื้นที่ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ย ก่อนข้าวออกรวงใช้ปุ๋ยเคมี สูตร
46-0-0 อัต รา 15-20 กิโ ลกรัม /ไร่ เก็บ เกี ่ย วช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ใช้แรงงานคนเป็นหลัก ผลผลิต
ประมาณ 350-450 กิโลกรัม/ไร่
1.2) ปาล์มน้ามัน เกษตรกรนิย มปลูก ปาล์ม น้้า มันสายพันธุ์ ลูก ผสม และ พัน ธุ์
พื้นเมือง โดยท้าการเพาะกล้า ให้ต้นกล้าที่ใช้ปลูกมีอายุ ที่เหมาะสมคือ 10 -12 เดือน แล้วน้ามา
ปลูกลงแปลงที่ท้าการเตรียมดินเรียบร้อยแล้ว ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดขนาดของหลุม 45 x 45 x 35
เซนติเมตร มีระยะ 9 เมตร วิธีการขุดหลุมดินชั้นบน และชั้นล่างแยกกัน และ ตากหลุมไว้ประมาณ
10 วัน เริ่มปลูกช่วงฤดูฝน เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน การปลูกซ่อม ควรท้าภายในระยะเวลา 1 เดือน
หลังจากปลูก การใส่ปุ๋ยให้ใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 250 กรัม/ต้น รองก้นหลุมตอนปลูก โดยใช้
ดินชั้นบน ผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยหินฟอสเฟต ใส่รองก้นหลุมแล้วกลบหลุมให้เต็มด้วยดินชั้นล่าง เมื่อปาล์ม
น้้ามันอายุระหว่าง 1-4 ปี ใส่ปุ๋ยภายในวงกลม (รัศมี 1.5-2 เมตร) บริเวณที่ก้าจัดวัชพืชรอบโคนต้น อายุ
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ใส่ปุ๋ยห่างจากโคนต้น 50 เซนติเมตร จนถึงบริเวณปลายทางใบ ในอัตรา 1-4
กิโลกรัม/ไร่ ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของปาล์มน้้ามันผลผลิตเฉลี่ย 3,000 – 5,000 กิโลกรัม/ไร่
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1.3) ยางพารา เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูก ยางพาราสายพันธุ์ RRIM 600 ปลูก
ในช่วงต้นฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคม มีวิธีการปลูกแบบขุดหลุมปลูก หลุมมี
ขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร มีระยะระหว่างต้น 2.5 เมตร ระยะระหว่างแถว 7-8 เมตร มีปริมาณ
80-91 ต้ น /ไร่ วิ ธี ก ารดู แ ลรั ก ษามี ก ารใส่ ปุ๋ ย ด้ ว ยกั น 2 ครั้ ง ครั้ ง ที่ 1 ต้ น ฤดู ฝ นประมาณ
พฤษภาคม – มิถุนายน ใส่ปุ๋ยสูตร 16-11-14 ครั้งที่ 2 ปลายฤดูฝนประมาณเดือนตุลาคมใส่ปุ๋ยสูตร
16-11-14 มีอัตราการใช้ต้นละประมาณ 500-600 กรัม/ไร่ ยางพาราสามารถเปิดกรีดได้ เมื่ออายุ
ประมาณ 7 ปี เปิดหน้ายางช่วงเดือนตุลาคม เป็นต้นไป นิยมใช้แรงงานคนเป็นหลักในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเฉลี่ย 200-300 กิโลกรัม/ไร่
1.4) ไม้ผลผสม เกษตรกรนิยมปลูกไม้ผลผสมในพื้นที่เดียวกันโดยส่วนใหญ่นิยม
ปลูกเงาะ ลองกอง ทุเรียน โดยขุดหลุมปลูกขนาดของหลุม กว้าง-ยาว-ลึก ประมาณ 50-100 เซนติเมตร แล้วน้า
ต้น กล้ า ลงปลู ก ในฤดู ฝ น ช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม – มิ ถุ น ายน แล้ ว ใส่ ปุ๋ ย สู ต ร 15-15-15 ในอั ต รา
3 กิโลกรัม/ไร่ เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณช่วงเมษายนเป็นต้นไป ผลผลิตเฉลี่ย 800-1,000 กิโลกรัม/ไร่
1.5) มะพร้าว เกษตรนิยมปลูกมะพร้าวพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ชุมพรลูกผสม โดย
นิยมปลูกกันในช่วงหน้าฝนขุดหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร โดยขุดดินตรงกลางหลุมขนาดเท่า
ผลมะพร้า ว ใช้ปูน ขาวหรือ ยากัน ราทาตรงรอยตัด วางหน่อ ลงในหลุม ให้ห น่อ ตั้ง ตรง เอาหน่อ
มะพร้าววางลงจัดรากให้แผ่ตามธรรมชาติ เอาดินกลบเหยียบด้านข้างให้แน่นกลบดินให้เสมอผิว
ของผลมะพร้าว ปักหลักกันลมโยกในระยะแรก ๆ ควรท้าร่มบังแดดด้วย การดูแลรักษา การให้น้า
ในช่วง 1-2 ปีแรก การให้น้าแก่ต้นมะพร้าวเป็นสิ่งจ้าเป็นในฤดูแล้ง ควรรดน้้าอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง
และใช้เศษหญ้า คลุมโคนมะพร้า วเพื่อรักษาความชื้น ใส่ปุ๋ยและก้าจัดวัชพืช อย่างสม่้า เสมอ เริ่ม
เก็บผลผลิตในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ผลมะพร้าวเริ่มแก่เมื่ออายุ ป ระมาณ 11-12 เดือ น
เกษตรกรนิยมสอยมะพร้าวทุกๆ 45-60 วัน โดยนิยมใช้ไม้ไผ่ล้ายาวๆ ที่มีตะขอผูกติดปลายล้า ใช้
ตะขอเกี่ยวทะลายที่มีผลแก่แล้วดึงกระตุกให้ผลหลุดลงมา แต่ถ้ามะพร้าวสูงมาก มักใช้ลิงในการเก็บ
แทน ผลผลิตเฉลี่ย 500-800 ผล/ไร่/ปี
1.6) ทุเรียน เกษตรกรนิยมปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ทุเรียนป่า เริ่มปลูก
ตั้งแต่เดือนมีนาคมหรือเมษายน โดยปรับพื้นที่ให้ราบไม่ให้มีแอ่งที่น้าท่วมขังได้ และถ้าเป็นไปได้ควร
ปรับเป็นเนินลูกฟูกเพื่อปลูกทุเรียนบนสันเนิน ระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถวด้านละ 9 เมตร ปลูก
ได้ไร่ละ 20 ต้นหรือ 8-10 เมตร ปลูกทุเรียนได้ประมาณ 16-25 ต้นต่อไร่ การดูแลรักษา ควรการให้
น้้าอย่างสม่้าเสมอเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีและต่อเนื่อง ตัดแต่งกิ่ง ก้าจัดวัชพืชโดยในปีแรกหลังปลูกควร
ใส่ปุ๋ยและท้าโคน 4 ครั้งและในปีต่อๆ ไปในระยะที่ต้นทุเรียนยังไม่ให้ผลผลิตควรใส่ปุ๋ยและท้าโคนอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝนและหลังฤดูฝน การเก็บเกี่ย วทุเรียนควรเลือกเก็บเกี่ยวเฉพาะผล
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ทุเรียนแก่ แล้วเท่ านั้น โดยสัง เกตจากลักษณะของผลและนับอายุ ซึ่งการนับอายุ ทุเ รีย นนั้น จะนับ
จ้านวนจากวันหลังจากดอกบานจนถึงวันที่ผลแก่ เช่น พันธุ์ทุเรียนบ้านใช้เวลา 90-120 วัน พันธุ์
หมอนทองใช้เวลา 140-150 วันเป็นต้น การตัดผลทุเรียน ควรตัดเหนือปลิงของก้านผลด้วยมีดคมและ
สะอาด และส่งผลทุเรียนลงมาจากต้นเพื่อให้คนที่รอรับอยู่ด้านล่างบริเวณโคนต้น ระวังอย่าให้ผลตก
กระทบพื้น วิธีที่นิย มใช้ใ นการเก็บ เกี่ย วคือการใช้เชือกโรย หรือใช้ก ระสอบป่านตระหวัดรับผล
ผลผลิตเฉลี่ยทุเรียนต่อ 1 ไร่ประมาณ 1,100-1,200 กิโลกรัม
1.7) แตงโม เกษตรกรนิยมปลูกแตงโมพันธุ์พันธุ์จินตราเนื้อแดง ตอร์ปิโด พันธุ์กินรี
พันธุ์โกเมน เริ่มปลูกตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคม โดยใช้เมล็ดพันธุ์หยอดเป็นหลุมให้
แต่ละหลุมในแถวห่างกัน 90 เซนติเมตร ส่วนแถวของแตงนั้นควรให้ห่างจากกันเท่ากับความยาวของเถา
แตงโม หรือประมาณ 2-3 เมตร หยอดหลุมละ 5 เมล็ด เมื่อหยอดเมล็ดแล้วต้องรดน้้าให้ชุ่ม หลังปลูก
แล้ว 7 วัน ให้เพิ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ ประมาณ 100 กรัม/ต้น รอบๆ ต้น รดด้วยน้้าสกัดชีวภาพ ใส่ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพทุกสัปดาห์ เมื่อแตงโมขึ้นมามีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกให้เหลือหลุมละ 2-3 ต้น โดยคัดเลือกเอา
แต่ต้นแข็งแรงไว้ ขณะที่ผลมีขนาดเล็ก ควรน้าฟางหรือหญ้าแห้งมาคลุมอ้าพรางแมลงวันทอง เมื่อผล
แตงโมเท่าก้าปั้น ควรเอาฟางรองก้นแตงโม โดยให้ผลตั้งตรง แสงแดดส่องรอบๆ ผล ท้าให้แตงโมมีสี
แดงทั้งผล ต้นหนึ่งควรไว้ผลไม่เกิน 5 ผล ควรเก็บแตงโมเมื่อหัวขั้วแห้ง ผิวมีนวล เริ่มเก็บเกี่ยวเก็บ
ผลผลิตได้ภ ายหลัง ดอกบาน เฉลี่ย ประมาณ 40-43 วัน มือเกาะที่อยู่ใกล้กับ ขั้วของผลมากที่สุด
เปลี่ยนเป็นสีเหลือง และแห้งเป็นบางส่วนจากปลายมาหาโคน วัดความแก่อ่อนของผลแตงโมได้จากการดีด
ฟังเสียง หรือตบผลเบาๆ ฟังเสียงดู ถ้ามีเสียงผสมกันระหว่างเสียงกังวาน และเสียงทึบแตงโมจะแก่พอดี
ผลผลิตเฉลี่ย 3,000-3,500 กิโลกรัม/ไร่
1.8) สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนิยมเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งกุลาด้า โดยนิยม
เลี้ยงทั้งแบบนากุ้งธรรมชาติที่มีการปล่อยพันธุ์กุ้งเสริมและนากุ้งแบบพัฒนาและจะต้องคัดเลือกสาย
พันธุ์กุ้งที่มีความแข็งแรง ขนาดตัวกุ้งมีความไล่เลี่ยกัน ทั้งกุ้งขาวและกุ้งกุลาด้าสามารถเลี้ยงในน้้าความ
เค็ มต่้าถึง ขนาดจัดว่าเป็ นน้้าจืดถึง น้้า ที่ มีความเค็มสูง และจะต้องท้าการเปลี่ย นถ่ายน้้าที่ส ะอาดใน
ปริมาณมาก อุณหภูมิที่เหมาะสมของการเลี้ยงกุ้งขาวคือ 27-30 องศาเซลเซียส กุ้งขาวกินอาหารได้ทั้ง
พืชและสัตว์เช่นโปรตีนพวกอาหารเม็ดส้าเร็จรูป สาหร่าย แพลงตอน เป็นต้น โดยจะให้วันละ 3-4 รอบ
ต่อวัน ระยะในการเพาะเลี้ยงอยู่ระหว่าง 90-120 วัน เริ่มเก็บผลผลิตกุ้งประมาณช่วงเดือนสิงหาคมเป็น
ต้นไป ผลผลิตเฉลี่ย 40-50 ตัว/กิโลกรัม
2) ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเกษตรชลประทาน สามารถคัดเลือกประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้
2.1 ข้าวนาปี เกษตรกรนิยมปลูกข้าวพันธุ์เล็บนก เข็มทอง มีการปลูกแบบนาด้า มีการเตรียม
ดินเพื่อท้าแปลงกล้าเป็นระยะเวลา 30 วันในช่วงเดือนกรกฎาคม หลังจากนั้นท้าการไถดะ ไถแปร
แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี
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คราดเพื่อท้าเทือก และท้าการปักด้าในเดือนสิงหาคม มีการจัดการโดยใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งแรกรองพื้นที่ใช้
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ ครั้ง ที่ 2 ใส่ปุ๋ย ก่อ นข้า วออกรวงใช้ปุ๋ย เคมี สูต ร 46-0-0
อัต รา 15-20 กิโลกรัม /ไร่ เก็บ เกี่ย วช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ใช้แรงงานคนเป็นหลัก ผลผลิตประมาณ
350-450 กิโลกรัม/ไร่
2.2 ยางพารา เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกยางพาราสายพันธุ์ RRIM 600 ปลูก
ในช่วงต้นฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคม มีวิธีการปลูกแบบขุดหลุมปลูกหลุมมี
ขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร มีระยะระหว่างต้น 2.5 เมตร ระยะระหว่างแถว 7-8 เมตร มีปริมาณ 80-91 ต้น/
ไร่ วิธีการดูแลรักษามีการใส่ปุ๋ยด้วยกัน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ต้นฤดูฝนประมาณเดือนเมษายนใส่ปุ๋ยสูตร 16-11-14
ครั้งที่ 2 ปลายฤดูฝนประมาณเดือ นตุล าคมใส่ปุ๋ย สูต ร 16-11-14 มีอัต ราการใช้ต้น ละประมาณ
500-600 กรัม/ไร่ ยางพาราสามารถเปิดกรีดได้ เมื่ออายุประมาณ 7 ปี เปิดหน้ายางช่วงเดือนตุลาคมเป็น
ต้นไป นิยมใช้แรงงานคนเป็นหลักในการเก็บเกี่ยว ผลผลิตเฉลี่ย 200-300 กิโลกรัม/ไร่
2.3 ปาล์มน้ามัน เกษตรกรนิยมปลูก ปาล์มน้้ามันสายพันธุ์ ลูกผสม และพันธุ์พื้นเมือง โดยท้าการ
เพาะกล้า ให้ต้นกล้าที่ใช้ปลูกมีอายุที่เหมาะสมคือ 10 -12 เดือน แล้วน้ามาปลูกลงแปลงที่ท้าการเตรียมดิน
เรียบร้อยแล้ว ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดขนาดของหลุม 45 x 45 x 35 มีระยะ 9 เมตร วิธีการขุดหลุมดินชั้นบน
และชั้นล่างแยกกัน และตากหลุมไว้ประมาณ 10 วัน เริ่มปลูกช่วงฤดูฝน เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
การปลูกซ่อม ควรท้าภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากปลูก การใส่ปุ๋ยให้ใส่ปุ๋ ยหินฟอสเฟต (0-3-0)
อัตรา 250 กรัม/ต้น รองก้นหลุมตอนปลูก โดยใช้ดินชั้นบน ผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยหินฟอสเฟต ใส่รองก้น
หลุมแล้วกลบหลุมให้เต็มด้วยดินชั้นล่าง เมื่อปาล์มน้้ามันอายุระหว่าง 1-4 ปี ใส่ปุ๋ยภายในวงกลม
(รัศมี 1.5-2 เมตร) บริเวณที่ก้าจัดวัชพืชรอบโคนต้น อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ใส่ปุ๋ยห่างจากโคนต้น
50 เซนติเมตร จนถึงบริเวณปลายทางใบ ในอัตรา 1-4 กิโลกรัม/ไร่ ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของปาล์มน้้ามัน
ผลผลิตเฉลี่ย 3,000 – 5,000 กิโลกรัม/ไร่
2.4 ไม้ผลผสม เกษตรกรนิยมปลูกไม้ผลผสมในพื้นที่เดียวกันโดยส่วนใหญ่นิย ม
ปลูก เงาะ ลองกอง ทุเรียน โดยขุดหลุมปลูกขนาดของหลุม กว้าง-ยาว-ลึก ประมาณ 50-100 เซนติเมตร แล้วน้า
ต้น กล้ า ลงปลู ก ในฤดู ฝ น ช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม – มิ ถุ น ายน แล้ ว ใส่ ปุ๋ ย สู ต ร 15-15-15 ในอั ต รา
3 กิโลกรัม/ไร่ เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณช่วงเมษายนเป็นต้นไป ผลผลิตเฉลี่ย 800-1,000 กิโลกรัม/ไร่
2.5 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง เกษตรกรผู้เลี้ย งกุ้งนิยมเลี้ย งกุ้งขาวและกุ้งกุล าด้า โดย
นิยมเลี้ยงทั้งแบบนากุ้งธรรมชาติที่มีการปล่อยพันธุ์กุ้งเสริมและนากุ้งแบบพัฒนาและจะต้องคัดเลือก
สายพันธุ์กุ้งที่มีความแข็งแรง ขนาดตัวกุ้งมีความไล่เลี่ยกัน ทั้งกุ้งขาวและกุ้งกุลาด้าสามารถเลี้ยงในน้้า
ความเค็มต่้าถึงขนาดจัดว่าเป็นน้้าจืดถึงน้้าที่มีความเค็มสูงและจะต้องท้าการเปลี่ยนถ่ายน้้าที่สะอาดใน
ปริมาณมาก อุณหภูมิที่เหมาะสมของการเลี้ยงกุ้งขาวคือ 27-30 องศาเซลเซียส กุ้งขาวกินอาหารได้ทั้ง
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พืชและสัตว์เช่นโปรตีนพวกอาหารเม็ดส้าเร็จรู ป สาหร่าย แพลงตอน เป็นต้น โดยจะให้ วันละ 3-4
รอบ/วัน ระยะในการเพาะเลี้ยงอยู่ระหว่าง 90-120 วัน เริ่มเก็บผลผลิตกุ้งประมาณช่วงเดือนสิงหาคม
เป็นต้นไป ผลผลิตเฉลี่ย 40-50 ตัว/กิโลกรัม
ตารางที่ 3-12 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี
ประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พันธุ์

ช่วงปลูก

ช่วงเก็บเกี่ยว

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

เขตพื้นที่เกษตรน้าฝน
ข้าวนาปี

เล็บนกปัตตานี, เข็มทอง

พ.ค.

ก.พ.

350- 450

ปาล์มน้้ามัน

ลูกผสม

พ.ค.

เม.ย.

3,000-4,000

ยางพารา

RRIM 600

มิ.ย.

ต.ค.

200-300

ไม้ผลผสม

เงาะ, ลองกอง, ทุเรียน

พ.ค.

เม.ย.

800-1,000

มะพร้าว

พื้นเมือง ,ชุมพรลูกผสม

พ.ค.

ส.ค..

500-800 ผล

ทุเรียน

พื้นเมือง,พันธุ์ป่า,หมอนทอง

มี.ค.

ก.ค.

1,000-1,100

แตงโม

ตอร์ปิโด,จินตรา,กินรี

พ.ย.

เม.ย.

3,000-3,500

สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง

กุ้งขาว,กุ้งกุลาด้า

เม.ย.

ส.ค..

40-50 ตัว/กิโลกรัม

ข้าวนาปี

เล็บนก, เข็มทอง

พ.ค.

ก.พ.

350- 450

ยางพารา

RRIM 600

มิ.ย.

ต.ค.

200-300

ปาล์มน้้ามัน

ลูกผสม

พ.ค.

เม.ย.

3,000-4,000

ไม้ผลผสม

เงาะ, ลองกอง, ทุเรียน

พ.ค.

เม.ย.

800-1,000

สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง

กุ้งขาว กุ้งกุลาด้า

เม.ย.

ส.ค.

40-50 ตัว/กก.

เขตพื้นที่เกษตรชลประทาน

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี
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3.2 การประเมินคุณภาพที่ดิน
การประเมินคุณภาพที่ดินด้านกายภาพเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยที่ดินต่อการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในระดับการจัดการที่แตกต่างกัน วิธีการประเมินคุณภาพที่ดินมีหลายวิธี
กลุ่มวางแผนทรัพยากรน้้าเพื่อการพัฒนาที่ดินได้เลือกใช้วิธีการประเมินคุณภาพที่ดินตามหลักการของ
FAO Framework ซึ่งมีจ้านวน 2 รูปแบบ คือ
1) การประเมินทางด้านคุณภาพ เป็นการประเมินเชิงกายภาพว่าที่ดินนั้นๆ มีความเหมาะสมมาก
หรือน้อยเพียงใดต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ
2) การประเมินทางด้านปริมาณหรือเศรษฐกิจ ซึ่งจะให้ค่าตอบแทนในรูปผลผลิตที่ได้รับ
จ้านวนเงินในการลงทุนและจ้านวนเงินจากผลตอบแทนที่ได้รับ
3.2.1 การประเมินคุณภาพที่ดินด้านกายภาพ
การศึกษาได้ด้าเนินการประเมินคุณภาพที่ดินทางกายภาพเพีย งด้านเดียว โดย
ศึก ษาการประเมิ นคุณภาพดินร่ วมกับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้ก้าหนดเป็นตัวแทนการ
เกษตรกรรมหลักในลุ่มน้้าสาขา รวมทั้งยังได้ประเมินคุณภาพที่ดินจากพืชที่ควรแนะน้าในลุ่มน้้าสาขา
คลองนาทวี การวิเคราะห์ได้ค้านึงถึงปัจจัยที่มี ผลต่อการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละด้านของดินที่
แตกต่างกัน โดยอาศัยคุณ ลักษณะดินแตกต่างกันไปตามวัตถุต้นก้าเนิดของดิน ซึ่ง คุณลักษณะที่ดินที่
ใช้ในการแสดงค่าเพื่อวัดระดับการเจริญเติบโตแตกต่างกัน
การเลือกคุณลักษณะที่ดินเพื่อใช้เป็นตัวแทนคุณภาพที่ดินในการประเมินความ
เหมาะสมที่ดินตามระบบ FAO ก้าหนดในระบบไว้ 25 ชนิด ส้าหรับประเทศไทยใช้คุณลัก ษณะดิน
เพื่อใช้เป็นตัวแทนคุณภาพที่ดินในการประเมินความเหมาะสมที่ดิน 13 ชนิด โดยตัวแทนคุณภาพ
ที่ดินแต่ละตัวมีข้อจ้ากัดในการเลือกใช้จากปัจจัยด้าน 1) มีผลต่อพืชหรือประเภทการใช้ที่ดินนั้นๆ
2) พบค่าวิกฤตในพื้นที่ปลูกนั้นๆ 3) การรวบรวมข้อมูลต้องสามารถปฏิบัติได้จริงจากเงื่อนไขดังกล่าว
จ้าเป็นต้องจัดล้าดับความส้าคัญคุณภาพที่ดินก่อนที่จะน้ามาประเมิน ตามเงื่อนไขการคัดเลือกคุณภาพ
ที่ดิน
เมื่อท้าการจัดล้าดับความส้าคัญแล้วพบว่า เงื่อนไขหลักขึ้นอยู่ กับการรวบรวม
ข้อมูลคุณลักษณะที่ดิน ดังนั้นเมื่อน้ามาใช้ในการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพของพืชต่างๆ ใน
เขตลุ่มน้้าสาขา จึงมีปัจจัยหลัก 7 ปัจจัย ที่น้ามาวิเคราะห์ ดังนี้
1) ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (m)
2) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (o)
3) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s)
4) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n)
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5) สภาวะการหยั่งลึกของราก (r)
6) ศักยภาพการใช้เครื่องจักร (w)
7) ความเสียหายจากการกัดกร่อน (e)
การจ้าแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินได้จ้าแนกชั้นความเหมาะสมออกเป็น 4
ชั้น (Class) และก้าหนดชั้นความเหมาะสมในแต่ละชั้นความเหมาะสมออกเป็นชั้นย่อย (Subclass)ตาม
ข้อจ้ากัดของคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลของพืชหลักตามประเภทการใช้ที่ดิน ทั้งนี้ ใช้วิธีการประเมินจาก
กลุ่ม ของคุ ณลัก ษณะที่ ดินที่ มี ข้ อจ้ า กั ดรุนแรงที่สุด ทั้งนี้ สามารถจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดิ น
ได้ 4ชั้น คือ
S1: ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง
S2: ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง
S3: ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย
N: ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม
ผลจากการประเมินความเหมาะสมของที่ดินของลุ่มน้้า สาขาคลองนาทวีสามารถ
จ้า แนกการจัดชั้ นความเหมาะสมของที่ดินในระดับชั้นย่ อยโดยแยกเป็น เขตเกษตรที่อาศัย น้้าฝน
(ตารางที่ 3-13) และ เขตพื้นที่เกษตรน้้าฝนมีการใช้น้าจากแหล่งน้้าตามธรรมชาติและแหล่งน้้าใต้ดิน
ในการเพาะปลูกพืช (ตารางที่ 3-14) มีรายละเอียดดังนี้
1) เขตพื้นที่เกษตรน้าฝน จากการส้ารวจภาคสนามในเขตพื้นที่ลุ่มน้้า สาขาคลอง
นาทวีได้ด้าเนินการประเมินความเหมาะสมของที่ดินตามประเภทการใช้ประโยชน์ ที่ดิน และได้จัดท้า
การประเมินความเหมาะสมของที่ดินตามพืชทางเลือกที่สามารถส่งเสริมให้เพาะปลูกในลุ่มน้้า สาขา
คลองนาทวีมีรายละเอียดดังนี้
(1) ความเหมาะสมของที่ดิ นตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในลุ่มน้้า
สาขาคลองนาทวีประกอบด้วย ยางพารา ปาล์มน้้ามัน มะพร้าว ข้าวนาปี มีความเหมาะสมของที่ดิน
ตามคุณลักษณะของที่ดินดังนี้
ยางพารา
-ชั้นดินมีความเหมาะสมมาก (S1) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 32
-ชั้นดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 23M 23M/43 34
34B 34C 34D 39 39B 39C 39gm 39 39B 39C 43 50B 50C 50D 60 โดยมีข้อจ้ากัด คือ ความเป็น
ประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร
สภาวะการหยั่งลึกของราก ศักยภาพการใช้เครื่องจักร ความเสียหายจากการกัดกร่อน
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- ชั้นดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 2M 6M 13/14M
14M 17M 32gm 34E 34gm 39gm 45C 45D 45E 45gm 50E 59M โดยมีข้อจ้ากัด คือ ความเป็น
ประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช สภาวะการหยั่งลึกของราก ความเสียหายจากการกัดกร่อน
ศักยภาพการใช้เครื่องจักร
ปาล์มน้ามัน
-ชั้นดินมีความเหมาะสมมาก (S1) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 32 60
-ชั้นดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 2M 6M 13/14M
14M 17M 23M 23M/43 32gm 34 34B 34C 34D 34gm 39 39B 39C 39gm 39 39B 39C 39gm 59M
โดยมีข้อจ้ากัด คือ ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร
ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ศักยภาพการใช้เครื่องจักร ความเสียหายจากการกัดกร่อน
-ชั้นดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ได้แก่ หน่วยที่ดิน34E 43 50B 50C
50D 50E โดยมีข้อจ้ากัด คือ ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช
สภาวะการหยั่งลึกของราก ศักยภาพการใช้เครื่องจักร ความเสียหายจากการกัดกร่อน
มะพร้าว
-ชั้นดินมีความเหมาะสมมาก (S1) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 32
-ชั้นดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 34 34B 34C 39
39B 39C 39gm 39 39B 39C 43 60โดยมีข้อจ้ากัด คือ ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช ความ
เป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความเสียหายจากการกัดกร่อน ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร
-ชั้นดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 2M 6M 13/14M
14M 17M 23M 23M/43 32gm 34D 34gm 39gm 50B 50C 50D 59M โดยมีข้อจ้ากัด คือ
ความเสียหายจากการกัดกร่อน สภาวะการหยั่งลึกของราก ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช
ข้าวนาปี
-ชั้นดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 2 6 13/14 14 17
23 23/43 32b 32gmb 34Bb 34gmb 39b 39Bb 39gmb 43b 45gmb 59 60bโดยมีข้อจ้ากัด คือ ความ
ชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช สภาวะการหยั่งลึกของราก
2) เขตพื้นที่เกษตรชลประทาน จากการส้ารวจภาคสนามในเขตพื้นที่ลุ่ม
น้้าสาขาคลองนาทวี มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลายประเภท โดยส่วนใหญ่ท้าการปลูกพืชหลักและพืช
ตามในพื้นที่ที่มีน้าชลประทาน น้้าบาดาล น้้าจากล้าห้วยและหนอง เช่น ยางพารา ปาล์มน้้ามัน มะพร้าว
และข้าวนาปี ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีชั้นดินที่มีความเหมาะสมแตกต่างกันดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ยางพารา
-ชั้นดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 2MI 6MI 17MI
23MI โดยมีข้อจ้ากัด คือ ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช
ปาล์มน้ามัน
-ชั้นดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 2MI 6MI 17MI
23MI โดยมีข้อจ้ากัด คือ ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความเป็น
ประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช
มะพร้าว
-ชั้นดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 2MI 6MI 17MI
23MI โดยมีข้อจ้ากัด คือ ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช
ข้าวนาปี
-ชั้นดินมีความเหมาะสมมาก (S1) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 6I
-ชั้นดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ได้แก่ หน่วยที่ดิน 2I 14I 17I 23I
23I/43b โดยมีข้อจ้ากัด คือ ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร
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ตารางที่ 3-13 ชั้นความเหมาะสมที่ดินสาหรับแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ เกษตร
น้าฝน ลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี
หน่วยที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
2
2M
6
6M
13/14
13/14M
14
14M
17
17M
23
23/43
23M
23M/43
32
32b
32gm
32gmb
34
34B
34Bb
34C
34D
34E

ยางพารา

ปาล์มน้ามัน

มะพร้าว

ข้าวนาปี

N
S3o
N
S3o
N
S3o
N
S3o
N
S3o
N
N
S2ns
S2ns
S1
N
S3o
N
S2ns
S2ns
N
S2ns
S2wens
S3we

N
S2o
N
S2nso
N
S2o
N
S2nso
N
S2nso
N
N
S2ns
S2ns
S1
N
S2no
N
S2ns
S2ns
N
S2ns
S2wens
S3we

N
S3o
N
S3o
N
S3o
N
S3o
N
S3o
N
N
S3o
S3o
S1
N
S3o
N
S2ns
S2ns
N
S2ens
S3e
N

S3m
N
S3m
N
S3m
N
S3m
N
S3m
N
S3m
S3m
N
N
N
S3m
N
S3m
N
N
S3m
N
N
N
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ตารางที่ 3-13 (ต่อ)
หน่วยที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
34gm
34gmb
39
39b
39B
39Bb
39C
39gm
39gmb
43
43b
45C
45D
45E
45gm
45gmb
50B
50C
50D
50E
59
59M
60
60b

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี

ยางพารา

ปาล์มน้ามัน

มะพร้าว

ข้าวนาปี

S3o
N
S2ns
N
S2ns
N
S2ns
S2ons
N
S2ns
N
S3r
S3r
S3wre
S3ro
N
S2rns
S2rns
S2wrens
S3we
N
S3o
S2o
N

S2nso
N
S2ns
N
S2ns
N
S2ns
S2ons
N
S3o
N
N
N
N
N
N
S3r
S3r
S3r
S3wre
N
S2so
S1
N

S3o
N
S2ns
N
S2ns
N
S2ns
S2ons
N
S2ns
N
N
N
N
N
N
S3r
S3r
S3re
N
N
S3o
S2o
N

N
S3m
N
S2ns
N
S3m
N
N
S3m
N
S3rm
N
N
N
N
S3rm
N
N
N
N
S3m
N
N
S3m
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ตารางที่ 3-14 ชั้นความเหมาะสมที่ดินสาหรับแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ เกษตร
ชลประทาน ลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี
หน่วยที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ยางพารา

ปาล์มน้ามัน

มะพร้าว

ข้าวนาปี

2I
2MI
6I
6MI
14I
17I
17MI
23I
23MI

N
S3o
N
S3o
N
N
S3o
N
S3o

N
S2o
N
S2nso
N
N
S2nso
N
S2nso

N
S3o
N
S3o
N
N
S3o
N
S3o

S2ns
N
S1
N
S2ns
S2ns
N
S2ns
N
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3.2.2 การประเมินคุณภาพที่ดินด้านเศรษฐกิจ
การประเมินคุณภาพที่ดินด้านเศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์สภาพการผลิตพืชแต่ละหน่วยที่ดิน
โดยพิ จ ารณาจากการจั ด การที่ ดิ น ปริ ม าณเงิ น ลงทุ น และรายได้ เ หนื อ ต้ น ทุ น ผั น แปรจากการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลที่เป็นตัวแทนในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลจากลุ่มน้้าสาขาคลองปะเหลียน ปีการผลิต
2556/57 โดยกลุ่มวางแผนทรัพยากรน้้าเพื่อการพัฒนาที่ดิน รวมกับข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกลุ่มเศรษฐกิจที่ดิน
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ผลการประเมินคุณภาพที่ดินด้านเศรษฐกิจน้าไป
พิจารณาร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ข้อมูลของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลการประเมิน
คุณภาพที่ดินด้านกายภาพ เพื่อก้าหนดทางเลือกที่เหมาะสมของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละ
หน่วยที่ดิน แล้วน้าผลลัพธ์ที่ได้มาพิจารณาประกอบการวางแผน การใช้ที่ดิน ผลการวิเคราะห์จ้าแนกตาม
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี ดังนี้
1) การประเมินต้นทุนและรายได้จากการผลิตพืช
เขตเกษตรน้ำฝน ส้ารวจจ้านวน 4 หน่วยที่ดิน คือ หน่วยที่ดินที่ 17 34 และ 39 ดังนี้
ข้ำวเจ้ำนำปี ส้ารวจจ้านวน 1 หน่วยที่ดิน คือ หน่วยที่ดินที่ 17 เกษตรกรปลูกข้าวเจ้านาปี
(นาด้า) พันธุ์เล็บนกปัตตานี ผลผลิตเฉลี่ย 341.67 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้ 4,879.05 บาทต่อไร่ ต้นทุนผันแปร
4,119.98 บาทต่อไร่ รายได้เหนือต้นทุนผันแปร 759.07 บาทต่อไร่ และอัตราส่วนของรายได้ต่อต้นทุนผันแปร
เท่ากับ 1.18 จึงส่งผลให้ระดับความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกข้าวเจ้านาปี
(นาด้า) พันธุ์เล็บนกปัตตานี อยู่ในระดับเล็กน้อย (S3)
ยำงพำรำ ส้ารวจจ้านวน 2 หน่วยที่ดิน คือ หน่วยที่ดินที่ 34 และ 39 พันธุ์ที่ปลูก เป็น
พันธุ์ RRIM 600 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้้าจะเก็บผลผลิตขายในรูปน้้ายางพารา โดยจะ
ค้านวณเป็นน้้าหนักเนื้อยางแห้ง ยางพาราเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุการผลิตเกินกว่า 1 ปี การวิเคราะห์ครั้งนี้
ก้าหนดให้ยางพารามีรอบอายุการผลิต 25 ปี การพิจารณาผลตอบแทนการผลิต จึงใช้ มูลค่าปัจจุบันของ
รายได้เหนือต้นทุนผันแปรทั้ งหมด (NPV) อัตราส่วนของผลได้ต่อต้นทุนผันแปร (B/C Ratio)
ตลอดจนน้าต้นทุนผันแปรและรายได้ที่ค้านวณเป็นค่าปัจจุบันมาพิจารณาร่วมด้วย ผลการวิเคราะห์
พบว่าการปลูกยางพารา ในหน่วยที่ดินที่ 34 และ 39 ผลผลิตเฉลี่ยระหว่าง 244.59 และ 163.24 กิโลกรัมต่อไร่
ตามล้าดับ รายได้ระหว่าง 10,059.05 และ 6,734.47 บาทต่อไร่ตามล้าดับ ต้นทุนผันแปรระหว่าง 6,453.80
และ 5,287.94 บาทต่อไร่ รายได้เหนือต้นทุนผันแปร 3,605.25 และ 1,446.53 บาทต่อไร่ และ
อัตราส่วนของรายได้ต่อต้นทุนผันแปรระหว่าง 1.56 และ 1.27 จึงส่งผลให้ระดับความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกยางพารา อยู่ในระดับปานกลาง (S2) และระดับเล็กน้อย
(S3) ตามล้าดับ
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ปำล์มน้ำมัน ส้ารวจจ้านวน 2 หน่วยที่ดิน คือ หน่วยที่ดินที่ 34 และ39 พันธุ์ที่ปลูก
เป็นพันธุ์ลูกผสมเทเนอรา และสุราษฎร์ธานี -2 ปาล์มน้้ามันเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุการผลิตเกินกว่า 1 ปี
การวิเคราะห์ครั้งนี้ก้าหนดให้ปาล์มน้้ามันมีรอบอายุการผลิต 20 ปี การพิจารณาผลตอบแทนการผลิต
ปาล์มน้้ามัน จึงใช้มูลค่าปัจจุบันของรายได้เหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมด (NPV) อัตราส่วนของผลได้ต่อ
ต้นทุนผันแปร (B/C Ratio) ตลอดจนน้า ต้น ทุน ผัน แปรและรายได้ที่ค้า นวณเป็น ค่า ปัจ จุบัน มา
พิจารณาร่วมด้วย ผลการวิเ คราะห์พ บว่า การปลูกปาล์มน้้ามัน ในหน่วยที่ดินที่ 34 และ39 ผลผลิต
เฉลี่ย 4,355.86 และ 3,683.16 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ รายได้ 12,794.76 และ 10,413.87 บาทต่อไร่
ตามล้าดับ ต้นทุนผันแปร 5,796.86 และ 5,349.05 บาทต่อไร่ ตามล้าดับ รายได้เหนือต้นทุนผันแปร
6,997.90 และ 5,064.82 บาทต่อไร่ ตามล้าดับ และอัตราส่วนของรายได้ต่อต้นทุนผันแปรเท่ากับ 2.21
และ 1.95 ตามล้าดับ จึงส่งผลให้ระดับความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูก
ปาล์มน้้ามัน อยู่ในระดับสูง (S1) และปานกลาง (S2) ตามล้าดับ
รายละเอียดผลการวิเคราะห์เพื่อประเมินความเหมาะสมของประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินด้านเศรษฐกิจของการผลิตพืชบริเวณลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี แสดงในตารางที่ 3-15 ถึงตารางที่ 3-18
และตารางผนวก ข
2) การพิจารณาทางเลือกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส้าหรับทางเลือกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจบริเวณ
ลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวีนั้น เนื่องจากบางหน่วยที่ดินเกษตรกรสามารถเลือกใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อผลิต
พืชได้หลายชนิด ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัด 4 ตัวแปร ได้แก่ รายได้ ต้นทุนผันแปรทั้งหมด รายได้
เหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมด และอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผันแปรทั้งหมด จากนั้นน้าผลวิเคราะห์ตัวแปร
ดังกล่าวไปจัดระดับความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน และอาจพิจารณาทางเลือก
จากระดับคุ้มทุนการผลิตได้อีกด้วย สรุปดังนี้
(1) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเดียวกันในหน่วยที่ดินต่างกัน
เขตเกษตรน้ำฝน
ยำงพำรำ ปลูก ในหน่วยที่ดินที่ 34 และ 39 พบว่า ในหน่วยที่ดินที่ 34 มี
ระดับ ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (S2) และในหน่วยที่ดินที่ 39 มีระดับความ
เหมาะสมทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับเล็กน้อย (S3) แต่ในหน่วยที่ดินที่ 34 มีแนวโน้มว่าจะได้รับรายได้
เหนือต้นทุนผันแปรและอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผันแปรสูงกว่าหน่วยที่ดินที่ 39
ปำล์มน้ำมัน ปลูกในหน่วยที่ดินที่ 34 และ 39 พบว่า ในหน่วยที่ดินที่ 34 มี
ระดับความเหมาะสมทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง (S1) และในหน่วยที่ดินที่ 39 มีระดับความเหมาะสม

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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ทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (S2) แต่ในหน่วยที่ดินที่ 34 มีแนวโน้มว่าจะได้รับรายได้เหนือต้นทุนผันแปร
และอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผันแปรสูงกว่าหน่วยที่ดินที่ 39
(2) การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างประเภทกันในหน่วยที่ดินเดียวกัน
เขตเกษตรน้ำฝน
หน่วยที่ดินที่ 34 เกษตรกรปลูกยางพารา และปาล์มน้้ามัน มีระดับความ
เหมาะสมทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (S2) และระดับสูง (S1) ตามล้าดับ ดังนั้นควรแนะน้าให้
เกษตรกรเลือกปลูกปาล์มน้้ามัน เนื่องจากจะได้รับรายได้เหนือต้นทุนผันแปรและอัตราส่วนรายได้ต่อ
ต้นทุนผันแปรสูงกว่าการปลูกยางพารา
หน่วยที่ดินที่ 39 เกษตรกรปลูกยางพารา และปาล์มน้้ามัน มีระดับความ
เหมาะสมทางเศรษฐกิจ อยู่ในระดับเล็กน้อย (S3) และระดับปานกลาง (S2) ตามล้าดับ ดังนั้นควร
แนะน้าให้เกษตรกรเลือกปลูกปาล์มน้้ามัน เนื่องจากจะได้รับรายได้เหนือต้นทุนผันแปรและอัตราส่วน
รายได้ต่อต้นทุนผันแปรสูงกว่าการปลูกยางพารา
(3) ราคาคุ้มทุนและปริมาณผลผลิตคุ้มทุน
เขตเกษตรน้ำฝน
ข้ำวนำปี พบว่า การปลูกในหน่วยที่ดินที่ 17 เกษตรกรจะได้รับปริมาณผลผลิต
และรายได้ที่คุ้มค่า ต่อการลงทุน เนื่องจากปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิต ณ ระดับคุ้มทุนอยู่ในระดับ
ต่้ากว่าปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิตที่เกษตรกรได้รับ
ยำงพำรำ พบว่า การปลูกในหน่วยที่ดินที่ 34 และ 39 เกษตรกรจะได้รับ
ปริมาณผลผลิตและรายได้ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ในปีที่ 10 และ 12 ตามล้าดับ
ปำล์มน้ำมัน พบว่า การปลูกในหน่วยที่ดินที่ 34 และ 39 เกษตรกรจะได้รับ
ปริมาณผลผลิตและรายได้ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนในปีที่ 4
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ตารางที่ 3-15 การประเมินต้นทุนและรายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตพืช
ลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี ปีการผลิต 2556/57
ต้นทุน

รายได้

ต้นทุนผันแปร

อัตราส่วน

หน่วยที่ดิน

ประเภท

รายได้

ผันแปร

เหนือต้นทุน

ทั้งหมดต่อหน่วย

ของรายได้ต่อ

ที่

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

(บาท/ไร่/ปี)

ทั้งหมด

ผันแปรทั้งหมด

ของผลผลิต

ต้นทุนผันแปร

(บาท/ไร่/ปี)

(บาท/ไร่/ปี)

(บาท/กก.)

ทั้งหมด

เขตเกษตรน้าฝน
17

ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุเ์ ล็บนกปัตตานี

4,879.05

4,119.98

759.07

12.06

1.18

34

ยางพารา

10,059.05 6,453.80

3,605.25

26.39

1.56

39

ยางพารา

6,734.47

5,287.94

1,446.53

32.39

1.27

34

ปาล์มน้้ามัน

12,794.76 5,796.86

6,997.90

1.33

2.21

39

ปาล์มน้้ามัน

10,413.87 5,349.05

5,064.82

1.45

1.95

ที่มา : จากการค้านวณ

ตารางที่ 3-16 ชั้นความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจของหน่วยที่ดินสาหรับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการปลูกพืช ลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี ปีการผลิต 2556/57

หน่วยที่ ดิน

34

39

ยางพารา พันธุ์ RRIM 600

S2

S3

ปาล์มนามัน พันธุล์ กู ผสมเทเนอรา และสุราษฎร์ธานี-2

S1

S2

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ ดิน

17

เขตเกษตรน้าฝน
ข้าวเจ้านาปี (นาดา) พันธุเ์ ล็บนกปัตตานี

S3

ที่มา : จากการค้านวณ
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ตารางที่ 3-17 ระดับผลผลิตคุ้มทุนและระดับราคาคุ้มทุนของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตพืช
ลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี ปีการผลิต 2556/57
หน่วยที่ดิน
ที่

ผลผลิต
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ผลผลิต

ราคาขาย

ราคาผลผลิต

ผลผลิต

ณ ระดับคุ้มทุน

(กก./ไร่)

(บาท/กก.)

(บาท/กก.)

(กก./ไร่) ณ ระดับคุ้มทุน

เขตเกษตรน้าฝน
17

ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์เล็บนกปัตตานี

341.67

288.51

14.28

12.06

34

ยางพารา

244.59

92.01

70.14

26.39

39

ยางพารา

163.24

75.39

70.14

32.39

34

ปาล์มน้้ามัน

4,355.86

1,656.25

3.50

1.33

39

ปาล์มน้้ามัน

3,683.16

1,528.30

3.50

1.45

ที่มา : จากการค้านวณ
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ตารางที่ 3-18 มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน รายได้และผลตอบแทนสุทธิของพืช ในหน่วยที่ดินต่างๆ
บริเวณลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี ปีการผลิต 2556/57
หน่วยที่ดิน ชนิดพืช
34

ปีที่

ผลผลิต

ต้นทุน

รายได้

ผลตอบแทนสุทธิ

(กก./ไร่)

(บาท/ไร่)

(บาท/ไร่/ปี)

(บาท/ไร่/ปี)

1

-

3,868.30

-

-3,868.30

2-6

-

1,925.97

-

-1,925.97

7 - 10

198.96

8,008.77

13,955.05

5,946.28

11 - 15

274.66

10,482.66

19,264.65

8,781.99

16 - 20

292.17

10,675.77

20,492.80

9,817.03

21 - 25

203.43

7,950.07

14,268.58

6,318.51

244.59

6,453.80

10,059.05

3,605.25

ยางพารา

ค่าเฉลี่ย/มูลค่าปัจจุบันเฉลี่ยต่อปี
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน
จุดคุ้มทุน
39

1.56
ปีที่ 10

ยางพารา

1

-

3,868.30

-

-3,868.30

2-6

-

1,925.97

-

-1,925.97

7 - 10

143.56

7,100.93

10,069.30

2,968.37

11 - 15

175.62

7,524.97

12,317.99

4,793.02

16 - 20

186.00

8,113.60

13,046.04

4,932.44

21 - 25

143.86

6,473.17

10,090.34

3,617.17

163.24

5,287.94

6,734.47

1,446.53

ค่าเฉลี่ย/มูลค่าปัจจุบันเฉลี่ยต่อปี
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน
จุดคุ้มทุน

1.27
ปีที่ 12
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ตารางที่ 3-18

(ต่อ)

หน่วยที่ดิน

ชนิดพืช

ผลผลิต

ต้นทุน

รายได้

ผลตอบแทนสุทธิ

(กก./ไร่)

(บาท/ไร่)

(บาท/ไร่/ปี)

(บาท/ไร่/ปี)

1

-

5,241.73

-

-5,241.73

2

-

2,108.89

-

-2,108.89

3-5

3,836.89

5,815.37

13,429.12

7,613.75

6 - 10

4,887.93

6,633.94

17,107.76

10,473.82

11 - 15

5,057.06

6,944.65

17,699.71

10,755.06

16 - 20
ค่าเฉลี่ย/มูลค่าปัจจุบันเฉลี่ยต่อปี

3,433.96
4,355.86

5,028.46
5,796.86

12,018.86
12,794.76

6,990.40
6,997.90

34

ปาล์มน้้ามัน

ปีที่

อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน
จุดคุ้มทุน
39

2.21
ปีที่ 4

ปาล์มน้้ามัน

1

-

5,241.73

-

-5,241.73

2

-

2,108.89

-

-2,108.89

3-5

2,522.95

4,348.02

8,830.33

4,482.31

6 - 10

3,495.24

6,619.33

12,233.34

5,614.01

11 - 15

5,448.48

5,800.97

19,069.68

13,268.71

16 - 20
ค่าเฉลี่ย/มูลค่าปัจจุบันเฉลี่ยต่อปี

2,801.89
3,683.16

5,732.20
5,349.05

9,806.62
10,413.87

4,074.42
5,064.82

อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน
จุดคุ้มทุน

1.95
ปีที่ 4

หมายเหตุ : มูลค่าปัจจุบนั เฉลี่ยต่อปีของไม้ยนื ต้น ค้านวณโดยใช้คา่ NPV x Capital recovery factor (CRF)
ณ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7
ที่มา : จากการค้านวณ

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี
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3.2.3 การประเมินคุณภาพที่ดินรวม
การประเมินคุณภาพที่ดินรวม เป็นการน้าผลการประเมินคุณภาพที่ดินด้านกายภาพและ
เศรษฐกิจมาพิจารณาร่วมกัน โดยน้าคุณภาพที่ดินทั้งสองด้านมาประเมินร่วมกัน ทั้งนี้ค่าต่้าสุดถือเป็นค่า
ของคุณภาพที่ดินรวม การประเมินในครั้งนี้พิจารณาเฉพาะหน่วยที่ดินที่มีการประเมินคุณภาพที่ดินทาง
เศรษฐกิจเท่านั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเสนอแนะทางเลือกการใช้ที่ดินหลักเกณฑ์ในการประเมิน
ระหว่างคุณภาพที่ดินด้านกายภาพ คุณภาพที่ดินด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพที่ดินรวม แบ่งออกเป็น 4 ระดับ
1. มีความเหมาะสมสูง (S1)
2. มีความเหมาะสมปานกลาง (S2)
3. มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)
4. ไม่มีความเหมาะสม (N)
การประเมิ นความเหมาะสมของที่ดินในพื้ นที่ลุ่มน้้ าสาขาคลองนาทวี ได้ประเมินความ
เหมาะสมของที่ดินรวม ในเขตชลประทาน และเขตเกษตรน้้าฝน รายละเอียดดังนี้
ความเหมาะสมของที่ดินรวมเขตเกษตรน้าฝน
ประเภทการใช้ที่ ดินในลุ่มน้้าที่ ใช้ประเมินความเหมาะสมของในลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี
ในเขตเกษตรน้้าฝน ได้แก่ ข้าวนาปี (นาด้า) พันธุ์เล็บนกปัตตานี ยางพารา และปาล์มน้้ามัน (ตารางที่ 3-19)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้าวนาปี (นาดา) พันธุ์เล็บนกปัตตานี พบปลูกในพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ซึ่ง
ข้าวนาปีที่ปลูกในหน่วยที่ดินที่ 17 นี้ มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและความเหมาะสมทางกายภาพ
อยู่ในระดับที่เหมาะสมเล็กน้อย ความเหมาะสมรวมจึงอยู่ที่ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย
ยางพารา พบปลูกในพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ เช่น หน่วยที่ดินที่ 34 และ 39
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของยางพาราที่ปลูกในหน่วยที่ดินที่ 34 อยู่ที่ระดับปานกลาง
และความเหมาะสมทางทางกายภาพของยางพาราที่ปลูกในหน่วยที่ดินนี้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมปานกลาง
เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร และสภาวะ
การหยั่งลึกของราก ความเหมาะสมรวมจึงอยู่ที่ระดับความเหมาะสมปานกลาง
ความเหมาะสมทางทางกายภาพของยางพาราที่ปลูกในหน่วยที่ดินที่ 39 อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมปานกลางเนื่องจากข้อจ้ากัดด้านความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร และความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหาร แต่มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิ จระดับเล็กน้อย ความเหมาะสมรวมจึงอยู่ที่ระดับ
ระดับเล็กน้อย

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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ปาล์มน้ามัน พบปลูกในพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ เช่น หน่วยที่ดินที่ 34
และ 39 ซึ่งความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของปาล์มน้้ามันที่ปลูกในหน่วยที่ดินที่ 34 คือ ความเหมาะสมสูง
แต่ความเหมาะสมทางกายภาพของปาล์มน้้ามันที่ปลูกในดิน 34 คือ ความเหมาะสมปานกลาง เนื่องจาก
ข้อจ้ากัดด้านความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร และความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ความเหมาะสมรวม
ของปาล์มน้้ามันที่ปลูกในหน่วยที่ดินที่ 34 จึงอยู่ที่ระดับความเหมาะสมปานกลาง
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและความเหมาะสมทางกายภาพของปาล์มน้้ามันที่ปลูก
ในดิน 39 คือ ความเหมาะสมปานกลาง ความเหมาะสมรวมของปาล์มน้้ามันที่ปลูกในหน่วยที่ดินที่ 39
จึงอยู่ที่ระดับความเหมาะสมปานกลาง
ตารางที่ 3-19 ความเหมาะสมของที่ดินรวมสาหรับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆ เขตเกษตรน้าฝน
ลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี
หน่วยที่ดิน

ระดับความเหมาะสม
ทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ
S3
ข้าวนาปี (นาด้า) พันธุ์เล็บนกปัตตานี
S3
ยางพารา
S2
S2
ยางพารา
S3
S2
ปาล์มน้้ามัน
S1
S2
ปาล์มน้้ามัน
S2
S2

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

17
34
39
34
39

รวม
S3
S2
S3
S2
S2

ที่มา : จากการวิเคราะห์

3.3 นโยบายและกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้า
การจัดการทรัพ ยากรในพื้นที่ลุ่มน้้าจ้าเป็นต้องมีก ฎหมายและนโยบายเพื่อใช้เป็นเครื่ องมือ
ในการจัดการหรืออนุรักษ์ทรัพยากรในลุ่มน้้าให้ประสบผลส้าเร็จ ซึ่งนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท้าแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้้าสาขามีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้าสาขา
1) กฎหมายที่เกี่ยวกับป่าไม้
(1) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พุทธศักราช 2504 เป็นกฎหมายที่ประกาศ ณ วันที่ 22
กันยายน พ.ศ. 2504 เพื่อก้าหนดบริเวณที่ดินที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม
เพื่อสงวนไว้เป็นประโยชน์แก่การศึ กษาและรื่นรมย์ของประชาชน ให้กระท้าได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา
พร้อมแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่ก้าหนดแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี
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พุทธศักราช 2504 ได้ก้าหนดข้อก้าหนดการคุ้มครองดูแลอุทยานแห่งชาติตามมาตราที่ 16 บังคับใช้ควบคุม
ผู้ที่ด้าเนินการกระท้าผิดพระราชบัญญัติฉบับนี้
(2) พระราชบัญญัติส งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุท ธศัก ราช 2535 เป็นกฎหมายที่
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เพื่อคุ้มครองและสงวนพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า
คุ้มครอง โดยก้าหนดบริเวณที่ดินแห่งใดให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าให้ปลอดภัยเพื่อรักษาไว้ซึ่งพันธุ์
สัตว์ป่าให้กระท้าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาพร้อมแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่ก้าหนดนั้น
แนบท้ ายพระราชกฤษฎี ก าภายใต้พ ระราชบั ญญั ติส งวนและคุ้ มครองสั ตว์ป่ า พุท ธศัก ราช 2535
ก้าหนดให้มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามีรายละเอียดดังนี้
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นพื้นที่ก้าหนดให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อสงวน
และรักษาให้สัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้มากขึ้นและ
ท้าให้สัตว์ป่าบางส่วนมีโอกาสกระจายพันธุ์ออกไปในท้องถิ่นที่อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นพื้นที่ที่ก้าหนดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าบางชนิดตามประกาศ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ นกน้้า โดยมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองแก่สัตว์ป่า
และเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารแหล่งของความหลากหลายของพันธุ์พืชสัตว์ป่า
เนื่องจากพระราชบั ญญัติป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุท ธศัก ราช 2535 ไม่
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ที่มีผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจ้านวนมาก
ที่ไ ม่ไ ด้น้า สัตว์ป่ าคุ้ม ครองมามอบให้แก่ พนัก งานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 66 หรือไม่มาแจ้งรายการ
เกี่ยวกับชนิดและจ้านวนของสัตว์ป่าคุ้ม ครองตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พุ ท ธศั ก ราช 2535 ท้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมดูแลให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่า
คุ้ มครองปฏิ บั ติ ให้ ถู กต้ องตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การและเงื่ อนไขของการคุ้ มครองสั ตว์ ป่ าคุ้ มครองได้
จึ ง สมควรก้ า หนดให้ ผู ้ค รอบครองสัต ว์ป ่า โดยไม่ช อบด้ว ยกฎหมายมาแจ้ง การครอบครอง
และอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ภายในระยะเวลา
ที่ ก้ า หนดโดยไม่ ต้องรับ โทษดังนั้ น จ้าเป็นต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ า
พ.ศ. 2535 เป็นพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ วันที่ 22
เมษายน พุ ท ธศั ก ราช 2546
(3) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุ ทธศัก ราช 2507 เป็นกฎหมายที่ประกาศ ณ
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2507 เพื่อคุ้มครองและสงวนป่าให้คงสภาพป่าไม้ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นๆให้ก ระท้ า ได้โดยกฎหมายกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่ก้ าหนดแนบท้าย แต่
เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุท ธศัก ราช 2507 พื้นที่บางแห่งยังมิได้
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สงวนคุ้มครองและพื้นที่ที่ถูกคุ้มครองแล้วถูกบุกรุกเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการสงวนป่าที่ใช้อยู่มีวิธีการ
ไม่รัดกุมเหมาะสม จึงด้าเนินการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ขึ้นใหม่ 2 ครั้งดังนี้
- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) เป็นกฎหมายที่ประกาศ ณ วันที่
21 เมษายน พ.ศ. 2522 เพื่ อก้ าหนดบทลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติให้ เหมาะสมกั บ
สภาวการณ์ขณะนั้นโดยแก้ไขอัตราโทษให้สูงขึ้น
- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) เป็นกฎหมายที่ประกาศ ณ วันที่
24 สิง หาคม พ.ศ. 2528 เพื่อ ช่ว ยเหลือ ราษฎรที่มีค วามจ้า เป็นในการครองชีพ สามารถเข้า ท้า กิน
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่เดือดร้อนและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงแก้ก ฎหมายให้ ทางราชการ
มีอ้านาจอนุญาตให้บุคคลเข้าท้าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้เป็นคราวๆ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
(4) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม พุท ธศัก ราช 2535 เรื่องการจ้าแนกเขตการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่า ไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ก้าหนดให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
จ้าแนกเป็นเขตต่างๆ ตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ 3 เขตดังนี้
(4.1) เขตพื้นที่ป่า เพื่อการอนุรัก ษ์ (Zone C) หมายถึงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ที่ก้าหนดไว้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดิน น้้า พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าหายากเพื่อการป้องกัน
ภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้้าท่วมและการพังทลายของดินตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา
การวิจัยนันทนาการของประชาชนและความมั่นคงของชาติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
(4.1.1) พื้ นที่ ป่า อนุ รัก ษ์ ตามกฎหมายและมติคณะรั ฐมนตรี หมายถึ ง
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปแล้วพื้นที่ลักษณะนี้ได้แก่
- พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ได้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุ ท ธศัก ราช 2535
พื้น ที่อุท ยานแห่ง ชาติที่ไ ด้ป ระกาศโดยพระราชกฤษฎีก า
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พุ ท ธศัก ราช 2504
- พื ้น ที่ลุ่ม น้้า ชั้น ที่ 1 ตามผลการก้ า หนดชั้น คุณ ภาพลุ่ม น้้า
โดยส้านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี
พื้ น ที่ เ ขตอนุ รั ก ษ์ ป่ า ชายเลนตามผลการจ้ า แนกเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่า ชายเลนประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี
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(4.1.2) พื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ เ พิ่ ม เติ ม หมายถึ ง พื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ที่ มี
สภาพป่าสมบูรณ์หรือมีศักยภาพเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(4.2) เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) หมายถึงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก้าหนด
ไว้เพื่อผลิตไม้และของป่ารวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก้าหนดชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้้าและการจ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่เพื่อการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้
และพื้นที่ประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างทรัพยากรป่าไม้กับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เช่น
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรแร่ และทรัพยากรพลังงาน เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ
ตลอดทั้งต้องไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จ้าแนกให้เป็นเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ลักษณะนี้ได้แก่
(4.2.1) พื้ น ที่ พั ฒ นาป่ า ธรรมชาติ หมายถึ ง พื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ที่ มี
สภาพป่าไม้ สมบูรณ์และมีศักยภาพเหมาะสมในการจัดการป่าไม้ตามหลัก วิชาการเพื่อให้ราษฎร
ได้ใช้ประโยชน์จากไม้และของป่าร่วมกันโดยไม่บุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์
ต่อไป พื้นที่ลักษณะนี้ได้แก่ พื้นที่ป่าโครงการท้าไม้ต่างๆ และพื้นที่ป่าชุมชน
(4.2.2) พื้น ที่พัฒ นาทรัพ ยากรป่า ไม้ หมายถึง พื้น ที่ป่า สงวนแห่ง ชาติ
ที่เ สื่อ มโทรมซึ่ง มี ศัก ยภาพสูง ในการฟื้น ฟูส ภาพป่า สามารถส่ง เสริม บทบาทและหน้า ที่ข อง
ส่ว นราชการและเอกชนให้มีส่ว นรับ ผิด ชอบในการจัด การและพัฒ นาทรัพ ยากรป่า ไม้ร่ว มกัน
เพื่ออ้านวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มีไม้ใช้ในประเทศและเพื่อประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม
แบบต่อเนื่อง โดยน้าทุ ก ส่วนของไม้ ม าใช้ป ระโยชน์ใ ห้บ รรลุผ ลต่อ การพัฒ นาด้านอุตสาหกรรม
ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมของชาติ พื้นที่ลักษณะนี้ได้แก่ พื้นที่ปลูกป่าภาครัฐบาลพื้นที่ปลูกป่า
ภาคเอกชนและพื้นที่ปลูกป่าเพื่อใช้สอยในครัวเรือน
(4.2.3) พื้นที่พัฒนาตามหลักวนศาสตร์ชุมชน หมายถึงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ที่ก้าหนดไว้เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท้าลายป่าในรูปแบบต่างๆ โดยการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการตั้งถิ่นฐานให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
การใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ก ระท้า ในลั ก ษณะของวนเกษตร พื้ น ที่ ลั ก ษณะนี้ ไ ด้ แ ก่ พื้ น ที่ โครงการ
ตามพระราชด้าริ พื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่โครงการหมู่บ้านป่าไม้และพื้นที่อนุญาต
ให้ท้ากินในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว (สทก.)
(4.2.4) พื้นที่พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ หมายถึงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ที่ไ ด้อ นุญ าตให้ใ ช้ป ระโยชน์ร่วมกัน ระหว่างทรัพ ยากรป่าไม้แ ละทรัพ ยากรธรรมชาติอื่น ๆ เช่น
แหล่งน้้าและทรัพยากรธรณีเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พื้นที่ลักษณะนี้
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ได้แก่ พื้นที่เขตแหล่งแร่ พื้นที่เขตระเบิดหินและย่อยหิน และพื้นที่อนุญาตให้ส่วนราชการและเอกชน
ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ
(4.3) เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) หมายถึงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ที่มีสมรรถนะที่ดินเหมาะสมต่อการเกษตรหรือศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านการเกษตรตามผลการจ้าแนก
สมรรถนะที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน รัฐสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ต้องไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะจ้าแนกให้เป็นเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์และเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ
พื้นที่ลักษณะนี้ได้แก่
(4.3.1) พื้นที่ป่าที่มีสมรรถนะของดินเหมาะสมต่อการเกษตร
(4.3.2) พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตรตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เ กี่ย วกับ
การก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้าและการจ้าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน
2) มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ รื่ อ งการกาหนดชั้ น คุ ณ ภาพลุ่ ม น้าและมาตรการการใช้ ที่ ดิ น
ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้าต่างๆ
ชั้ นคุ ณภาพลุ่ มน้้ าหมายถึ งการแบ่ งเขตพื้ นที่ ลุ่ มน้้ าตามลั กษณะกายภาพและศั กยภาพ
ทางอุทกวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
ในลุ่มน้้านั้นๆ พื้นที่ทั้งหมดของลุ่มน้้าจะถูกจ้าแนกออกเป็น 5 ระดับมีลักษณะดังนี้
พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่ลุ่มน้้าที่ควรสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้้าล้าธารโดยเฉพาะ
เนื่องจากว่าอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง โดยมี
การแบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้นย่อย คือ พื้นที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 เอ ได้แก่ พื้นที่ต้นน้้าล้าธารที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์
พื้นที่ลุ่ม น้้า ชั้น ที่ 1 บี เป็น พื้นที่ที่ส ภาพป่าส่ว นใหญ่ไ ด้ถูก ท้าลายดัด แปลงหรือ เปลี่ย นแปลงเพื่อ
การพัฒนาหรือการใช้ที่ดินรูปแบบอื่นก่อน พ.ศ. 2525
พื ้น ที่ลุ ่ม น้าชั ้น ที่ 2 เป็น พื ้น ที่ที่มีค ่า ดัช นีชั้น คุณ ภาพลุ่ม น้้ า ตามที่ก ารศึก ษาเพื ่อ
จ้าแนกชั้นคุณภาพลุ่มน้้าของแต่ละลุ่มน้้าได้ก้าหนดไว้ พื้นที่ดังกล่าวเหมาะต่อการเป็นต้นน้้าล้าธาร
ในระดับรองจากลุ่มน้้าชั้นที่1สามารถน้าพื้นที่ลุ่มน้้าชั้นนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ที่ส้าคัญอย่างอื่นได้ เช่น
การท้าเหมืองแร่ เป็นต้น
พื้น ที่ลุ่ม น้าชั้น ที่ 3 เป็น พื้น ที่ที่ส ามารถใช้ป ระโยชน์ไ ด้ทั้ง การท้า ไม้ เหมือ งแร่
และการปลูกพืชกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้น
พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 4 โดยสภาพป่าของลุ่มน้้าชั้นนี้ได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์
เพื่อกิจการพืชไร่เป็นส่วนใหญ่
พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 5 พื้นที่นี้โดยทั่วไปเป็นที่ราบหรือที่ลุ่มหรือเนินลาดเอียงเล็กน้อย
และส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถูกแผ้วถางเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท้านาและกิจการอื่นไปแล้ว
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3.3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน
กฎหมายด้านทรัพยากรดินเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสิทธิ์ในที่ดิน การจัดที่ดิน
การใช้ที่ดิน รวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้้าได้แก่
1) ประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในที่ดิน โดยวางหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการขอเอกสารแสดงการครอบครองหรือสิทธิในที่ดินรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการออกเอกสาร
ดังกล่าว เช่น โฉนดและหนังสือรับรองการท้าประโยชน์ประมวลกฎหมายที่ดินให้อ้านาจอธิบดีกรมที่ดิน
หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลที่ดินของรัฐที่มิได้ อยู่ในความดูแล
ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยเฉพาะ เช่น ที่รกร้างว่างเปล่า ที่ภูเขา ซึ่งการเข้าครอบครอง
หรือเข้าท้าประโยชน์ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสียก่อน นอกจากนี้
ยังได้ก้าหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย
2) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พุทธศักราช 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พุทธศักราช 2519 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พุทธศักราช 2532 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้คือประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพในการเกษตร ที่ดินจึงเป็น
ปัจจัยส้าคัญและเป็นรากฐานเบื้องต้นของการผลิตทางเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันปรากฏว่าเกษตรกร
ก้าลังประสบความเดือดร้อนเนื่องจากต้องสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินและกลายเป็นผู้เช่ าที่ดิน ต้องเสียค่าเช่าที่ดิน
ในอัตราสูงเกินสมควร ที่ดินขาดการบ้ารุงรักษาจึงท้าให้อัตราผลิตทางเกษตรกรรมอยู่ในระดับต่้าเกษตรกร
ไม่ได้รับความเป็นธรรมและเสียเปรียบจากระบบการเช่าที่ดินและการจ้าหน่ายผลิตผลตลอดมา ซึ่งส่งผล
ให้เกิดภาวะความยุ่งยากทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครองและการเมืองของประเทศเป็นอย่างมาก
จึงเป็นความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วนที่สุด โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินท้ากินและให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์มากที่สุดพร้อมกับการจัดระบบ
การผลิตและจ้าหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนอง
แนวนโยบายแห่งรัฐในการลดความเหลื่อมล้้าในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคมตามที่ได้
ก้าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นและกฎหมายฉบับนี้ยังได้ก้าหนดให้
เกษตรกรผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในที่ดินไม่สามารถแบ่งแยกหรือโอนให้ผู้อื่นได้ ยกเว้นเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท
3) พระราชบัญญัติการผังเมือง พุทธศักราช 2518 แก้ไ ขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2531
(ฉบับที่50) กฎหมายฉบับนี้ได้ก้าหนดให้มีผังเมืองสองชนิดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองหรือชนบท คือ
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ โดยผังเมืองรวมเป็นแผนส้าหรับการพัฒนาทั้งเมืองและชนบทรวมกัน
โดยการก้าหนดเขตการใช้ที่ดินให้แต่ละเขตใช้ประโยชน์ในกิจกรรมใดได้บ้างเพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุด
การใช้ที่ดินในบริเวณที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมเมื่อประกาศใช้ผังเมืองรวมในพื้นที่ใดแล้วหากผู้ใดฝ่าฝืน
จะมีโทษทางอาญา การจัดท้าผังเมืองรวมจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น
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ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง จึงจะประกาศกฎกระทรวงใช้ผังเมืองนั้นได้ ส่วนผังเมืองเฉพาะมีความละเอียด
และจ้ า กั ด การใช้ ที่ ดิ น ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น มากกว่ า ข้ อ ก้ า หนดการใช้ ที่ ดิ น ในผั ง เมื อ งรวม
ซึ่ง บางครั้ง อาจมี ค วามจ้า เป็นต้องเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพ ย์ ด้วย การจัดท้าผังเมืองเฉพาะ
ต้องจัดให้มีการรับ ฟัง ความคิด เห็น ของประชาชนในท้อ งถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และด้า เนิน การ
ตราพระราชบัญญัติใช้ผังเมืองเฉพาะหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญา
4) พระราชบั ญ ญั ติ พั ฒ นาที่ ดิ น พุ ท ธศั ก ราช 2551 เหตุ ผ ลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือเนื่องจากพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พุท ธศัก ราช 2526 ได้ใช้บังคับมาเป็น
เวลานานแล้วมีบทบัญญัตบิ างประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และโดยที่ปัจจุบันมีปัญหา
ความเสื่อมโทรมของดินเพราะไม่ มี ก ารอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้้า ท้า ให้ เ กิ ด การชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
เข้าไปด้าเนินการป้องกันรักษาสภาพพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มและเกิดการชะล้าง
พังทลายของดินอย่างรุนแรง และเพื่อให้การใช้ที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูง สุดสมควรก้า หนดมาตรการทางกฎหมายที่เ หมาะสมเกี่ย วกับ การส้า รวจความอุด มสมบูร ณ์
ของดิน ตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินและการก้าหนดการอนุรักษ์ดินและ
น้้า การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินหรือการปรับปรุงดินหรือที่ดิน ตลอดจนก้าหนดมาตรการห้าม
กระท้าการใดๆ รวมถึงการท้าให้ที่ดินเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด
ตามพระราชบัญญัติ “การพัฒนาที่ดิน ”หมายความว่าการกระท้าใดๆ ต่อดินหรือที่ดิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของดินหรือที่ดินหรื อเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น
และหมายความรวมถึง การปรับ ปรุง ดิน หรือ ที่ดิน ที่ข าดความอุด มสมบูร ณ์ต ามธรรมชาติห รือ
ขาดความอุดมสมบูรณ์ เพราะการใช้ประโยชน์และการอนุรัก ษ์ดินและน้้าเพื่อรัก ษาดุล ธรรมชาติ
หรือเพื่อความเหมาะสมในการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3.3.3 กฎหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
กฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535
มีความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติในทุกด้านเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างถูกต้องและสมดุล
แก้ไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรอันเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ซึ่งต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจ้ากัด พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก้าหนดให้มีคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้นเพื่อก้าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและก้ากับดูแลให้มีการออกพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวงข้ อ บั ง คั บ ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ประกาศระเบี ย บและค้ า สั่ ง ที่ จ้ า เป็ น เพื่ อ ให้ ก ฎหมาย
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มีความเป็นระบบโดยสมบูรณ์ พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังก้าหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เช่นมาตรฐาน
คุ ณภาพแม่น้าล้าคลอง มาตรฐานน้้ าบาดาล มาตรฐานคุ ณภาพอากาศเสียง และสิ่ งแวดล้อมในเรื่องอื่นๆ
ก้ า หนดหลัก เกณฑ์ใ นการท้ า รายงานการวิเ คราะห์ผ ลกระทบสิ ่ง แวดล้อ มส้ า หรับ โครงการ
หรือ กิจ การที่ ต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งของส่วนราชการและเอกชน
ก้าหนดเขตควบคุมมลพิษเพื่อให้ด้าเนินการควบคุมลดและขจัดมลพิษ นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริม
จากหน่วยงานราชการส้าหรับการให้ความร่วมมือในการจัดตั้งระบบก้าจัดของเสียในด้านอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุจ้าเป็นโดยการช่วยเหลือด้านอากรขาเข้าส้าหรับอุปกรณ์เหล่านี้ ส้าหรับ
โทษของการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติฉบับนี้มีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา
2) พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พุทธศักราช 2535 โดยควบคุมการใช้ที่ดินเพื่อ
การอุต สาหกรรม โดยก้า หนดขนาดของเครื่อ งจัก รและคนงานขั้น ต่้า อยู่ใ นข่า ยควบคุม โดยให้
อ้า นาจแก่รัฐมนตรีใ นการควบคุ มการประกอบกิ จการ ในด้านที่ตั้งสภาพแวดล้อมลักษณะอาคาร
สภาพภายในโรงงาน การปล่อยของเสียมลพิษ ความปลอดภัยเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศหรือของสาธารณะ
3.3.4 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาเขตการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้า
1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ถือเป็ น แนวทางและหลัก เกณฑ์ ใ นการด้า เนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ ปัจ จุบั น
ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยมีแนวคิดที่มี
ความต่อเนื่องของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยึดหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา” รวมทั้งสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมติและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 11 นี้ ได้เร่งสร้า งภูมิคุ้มกันเพิ่ม ขึ้นในมติต่างๆ ให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการให้ความส้าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพก้าวทันคือการเปลี่ยนแปลง
มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม
2) นโยบายพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรอบการด้า เนิน งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีค วามสอดคล้อ งกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน การด้าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 มีนโยบายที่ส้าคัญดังนี้
(2.1) นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ด้านการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรโดยส่งเสริมให้มีระบบประกัน
ความเสี่ยงส้าหรับเกษตรกร จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรจัดท้าทะเบียนเกษตรกร เร่งรัดแก้ไขปัญหา
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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หนี้สิน และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
และสร้างและพัฒนาเกษตรกรอาสาสมัคร
ด้านการพัฒนาการผลิต โดยจัดท้ายุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตรระยะยาว
เป็นรายสินค้า พัฒนาคุณภาพผลผลิตและพัฒนาระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ก้าหนดเขตส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ร่วมเจรจาทางการค้าสินค้าเกษตร
ระหว่างประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชทดแทนพลังงาน ส่งเสริมการท้าประมงนอกน่านน้้า
ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและภารกิจสนับสนุน โดยพัฒนาปรับปรุงและ
ขยายระบบชลประทาน ร่วมแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ออกกฎระเบียบเพื่อคุ้มครองที่ดิน
ที่เหมาะสมส้าหรับการเกษตร เร่งรัดจัดที่ดินท้ากินให้กับเกษตรกร เร่งรัดและขยายการจัดรูปที่ดิน ฟื้นฟูดิน
ที่เสื่อมโทรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทั้งนี้ได้มีการทบทวนผลการด้าเนินงานสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการเกษตร
ในปัจจุบันแล้วบูรณาการงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเน้นการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มี
ความเข้มแข็ง การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรโดยพิจารณาการผลิตสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตและการตลาดให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ด้าเนินการใน 3
ประเด็นยุทธศาสตร์คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
- เร่งสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรโดยการ
สร้างระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร
เร่งจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 84 (8) และมาตรา 303
เร่งรัดการสร้างงานรองรับแรงงานคืนถิ่น
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
ส่งเสริมการท้าการเกษตรตามแนวพระราชด้าริ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้านการเกษตรและ
ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจส้าคัญให้เหมาะสมกับพื้นที่
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยพัฒนาคุณภาพการผลิตและระบบตรวจสอบ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและภารกิจสนับสนุน
เร่งรัดฟื้นฟูเศรษฐกิจการเกษตร
พัฒนาปรับปรุงและขยายระบบชลประทาน
พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรประมง
บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
(2.2) นโยบายการจัดการเรื่องพืชอาหารพลังงาน (ข้าว อ้อย มันส้าปะหลัง ปาล์มน้้ามัน)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการแบ่งเขตการเพาะปลูกระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน
อย่างชัดเจนดังนี้
พืชอาหารที่ส้าคัญ เช่น ข้าวมีการปลูกในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีระบบชลประทาน
พืชพลังงานมีนโยบายเน้นการรักษาระดับพื้นที่ปลูกส้าหรับอ้อยและมันส้าปะหลัง
และให้ขยายพื้นที่ป ลูก ส้า หรับ ปาล์ม น้้ามันซึ่งพืชทั้ง 3 ชนิด ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
โดยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ด้วยการใช้พันธุ์ดีและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี
(2.3) นโยบายวิกฤตอาหารและพลังงานของโลก
จากสถานการณ์วิกฤตอาหารและพลังงานของโลกในช่วงกลางปี 2551 ส่งผลกระทบ
ให้เกิดการขาดแคลนอาหารเกือบทั่วโลก จึงท้าให้ราคาสินค้าเกษตรด้านอาหารมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย
แต่ส้า หรับ ประเทศไทยมีศัก ยภาพการผลิตสินค้า เกษตรที่เป็นอาหารพอเพีย งและมีเหลือส่งออก
เลี้ยงประชากรโลกมาโดยตลอด แต่ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะน้้ามันและปุ๋ยเคมีมีราคาสูงขึ้นในขณะที่
ราคาสินค้าเกษตรขยับสูงขึ้นไม่สมดุลกับต้นทุนการผลิต รวมทั้งค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาส่งผล
ต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการด้าเนินการต่างๆ
ตั้งแต่การท้าแผนการผลิตจนถึงการบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ (logistics) เพื่อรองรับกับวิกฤตการดังกล่าว
3) นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารประกอบแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (กันยายน 2554)
(1) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเร่งให้มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นควบคู่
ไปกับการป้องกันการลักลอบบุกรุกท้าลายป่ าไม้และสัตว์ป่า เร่งส้ารวจและจัดท้าแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่า ป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สนับสนุน
การจัดการอย่างมีส่วนร่วมและให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ท้าให้คนมีภารกิจดูแลป่าให้มีความยั่งยืน
โดยการปรับ ปรุง กฎหมายป่า ไม้ทั้ง 5 ฉบับให้ส อดคล้องกับรัฐธรรมนูญ สร้า งแรงจูง ใจและ
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ส่งเสริมรายได้จากการอนุรักษ์ป่าไม้ ฟื้นฟูป่าไม้ตามแนวทางพระราชด้าริ เพิ่มความชุ่มชื้นของป่า
โดยฝายต้นน้้าล้าธาร ป้องกันไฟป่า ส่งเสริมการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพจากป่า และ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งน้าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
(2) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการฟื้นฟูทะเลไทย จัดสร้าง
และขยายปะการังเทียมและหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและแก้ไข
กฎระเบียบให้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้ ปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
อุทยานแห่งชาติทางทะเลบนฐานนิเวศอย่างมีส่วนร่วม เร่งประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง
ในพื้นที่ระบบนิเวศส้าคัญ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ปรับปรุงและขยายเขตการท้า
ประมงชายฝั่ง จ้ากัดและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ท้าลายล้ าง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดูแล
เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการ
(3) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ โดยการปรับปรุง
กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เอื้อต่อการเข้าถึงขององค์กรภาคประชาชน ผลักดันกฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
ลดมลพิษทางอากาศ ขยะ น้้าเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเร่งรัด
การสร้า งระบบบ้าบัดน้้าเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การจัดการระบบก้าจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการ
น้้าเสียชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมที่ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายให้
ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่้า และสร้างกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้หลักการบุคคลที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ
ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และหลักการการตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม
(4) สร้ า งความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ าในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยให้มีการกระจายสิทธิที่ดินอย่างเป็นธรรมและ
ยั่งยืนโดยใช้มาตรการทางภาษีและจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แก่คนจนและเกษตรกรรายย่อย พิจารณาให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ที่ดินทิ้งร้างทางราชการ ปกป้องที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์
ห้า มการปิดกั้ นชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากร ที่ดิน น้้า ป่าไม้และทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการด้าเนินคดีโลกร้อนกับคนจน
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(5) ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด้าเนินกิจกรรม
และการปรั บ พฤติ ก รรมการผลิตและการบริโภคสินค้ าและการบริก ารที่เป็น มิตรต่ อสิ่งแวดล้อ ม
รวมทั้งสนับสนุนการด้าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ให้ความส้าคัญแก่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุน
การด้ าเนิ นการตามพั นธกรณี ระหว่ างประเทศที่ จะน้ า มาสู่ การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ โดยการจัดให้มีการบริหารจัดการ
น้้าในระดับประเทศทั้งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยค้านึงถึงศักยภาพของลุ่มน้้า
จัดหาและจัดสรรน้้าให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้วยการบูรณาการระบบน้้าในประเทศทั้ง 25 ลุ่มน้้า
สนับสนุนเกษตรกรท้าแหล่งน้้าในไร่นาพร้อมการผั นน้้าจากลุ่มน้้าอื่นๆ และการจัดสร้างระบบ
โครงข่ายน้้าอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจ
และการอุปโภคบริโภค
(7) สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการพยากรณ์ และคาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย ธรรมชาติ
ในระดับ ประเทศและระดับ พื้นที่ จัดท้า ยุทธศาสตร์ รองรับพิบัติภัย ระยะยาว ส่งเสริมและเร่งรัด
การเตือนภัยและการเตรีย มความพร้อมในการรับมือความแปรปรวนในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นฐาน
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้้าท่วม สึนามิ แผ่นดินไหวและดิน
ถล่ม สร้างกลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถในระดับชุมชนให้
เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติต่างๆ ด้าเนินการศึกษาอย่างรอบคอบใน
เรื่องของความจ้า เป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะเพื่อป้องกันกรุงเทพฯ และภาคกลางให้
ปลอดภัยจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้้าทะเล และจากการละลายของน้้าแข็งขั้วโลกตามสภาวะโลกร้อน
ที่ก้าลังเกิดขึ้น
(8) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการท้าวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและช่วยลดมลพิษ
จัดหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและภาคีอื่นๆสนับสนุนการจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งการฟื้นฟูดินและการป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน ด้าเนินการศึกษา ส้ารวจและก้าหนดยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน รวมถึง
การศึกษาและอนุรักษ์ซากดึกด้าบรรพ์
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บทที่ 4
สรุปผลการดาเนินงาน
4.1 แผนการใช้ที่ดิน
การก้ า หนดเขตการใช้ที ่ด ิน ลุ ่ม น้้ า สาขาคลองนาทวี ได้จ ากการศึก ษาและวิเ คราะห์
สถานภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้้า ทรัพยากรป่าไม้ การใช้ประโยชน์
ที่ดิน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในเขตป่าไม้ตามกฎหมาย นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
พื้นที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน เช่น มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้า
มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจ้าแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อีกทั้ง
ยังค้านึงถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่ สามารถก้าหนดแนวทางการใช้
ที่ดินตามศักยภาพของที่ดิน เพื่อรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติ
แผนการใช้ที่ดินบริเวณลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี สามารถก้าหนดเขตการใช้ที่ดินได้ 6 เขตหลัก ดังนี้
1. เขตป่าไม้
มีพื้นที่รวม 215,319 ไร่ หรือร้อยละ 21.94 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เป็นเขตที่มีการประกาศเป็น
เขตป่าตามกฎหมาย บริเวณป่า ที่มีม ติค ณะรัฐมนตรีเรื่องการก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้า ครอบคลุม
เขตชั้นคุณภาพลุ่มน้้า ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และบริเวณป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี สามารถก้าหนด
เขตตามวัตถุประสงค์ของการสงวนรักษาสภาพป่าได้ 3 เขต ได้แก่ เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตพื้นที่ป่า
เศรษฐกิ จ และเขตพื้ น ที่ ค งสภาพป่ า ไม้ น อกเขตป่ า ไม้ ต ามกฎหมายและมติ ค ณะรั ฐ มนตรี โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (หน่วยแผนที่ 11)
มีพื้นที่ รวม 165,701 ไร่ หรือร้อยละ 16.88 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา ก้าหนดไว้เพื่ อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่หายาก รวมถึงสภาพป่าต้นน้้า
ในชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศซึ่งรวมถึงสมดุลทางกายภาพ
ของสิ่งแวดล้อม รวมถึงอนุรักษ์ไว้เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ เมื่อพิจารณาร่วมกับสภาพการใช้ที่ดิน
สามารถอธิบ ายถึง พื้น ที่ ป่าสมบูรณ์ ป่า เสื่อ มโทรม และบริเ วณที่มีก ารบุก รุก เพื่อ ท้า การเกษตร
สามารถก้าหนดเขตการใช้ที่ดินเป็น 3 เขตย่อย ดังนี้
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1.1.1 เขตคุ้มครองสภาพป่า (หน่วยแผนที่ 111)
มีพื้นที่ 74,008 ไร่ หรือร้อยละ 7.54 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เป็นพื้นที่ที่อยู่
ภายใต้ข้อก้าหนดของกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ ปัจจุบั นยังคงสภาพป่าสภาพสมบูรณ์ตามลักษณะ
ของป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์
แนวทางการพัฒนา
1. ให้หน่วยงานที่เกี่ย วข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30
มิถุน ายน 2541 ให้ค วามเห็นชอบกับ “ มาตรการและแนวทางแก้ไ ขปัญ หาที่ดิน พื้น ที่ป่า ไม้และ
ให้ด้าเนินการต่อไป ”โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2)
ก้าหนดให้กรมป่าไม้ส้ารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน
2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน
2540 เรื่อง “ แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ” เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
ทรัพ ยากรที่ ดินและป่า ไม้ อย่ างมี ระบบ เป็นการอนุรักษ์ควบคู่ กั บการพั ฒนาที่ ยั่ งยืน โดยสงวนรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้อยู่บนหลักการลดปัญหาความขัดแย้ง
การใช้ทรัพยากรในพื้นที่
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการควบคุมป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
ตัดไม้ท้าลายป่าให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยยึดบทลงโทษตามกฎหมายก้าหนดอย่างเคร่งครัด
4. ส่ งเสริ มและรณรงค์ ให้ ราษฎรในพื้ นที่ และพื้ นที่ ข้ างเคี ยงเห็ นคุ ณค่ า
ของทรัพยากรป่าไม้ และสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าในพื้นที่
1.1.2 เขตฟื้นฟูสภาพป่า (หน่วยแผนที่ 112)
มีพื้นที่ 182 ไร่ หรือร้อยละ 0.02 ของพื้นที่ ลุ่มน้้าสาขา เป็นพื้นที่อยู่ ภายใต้
ข้ อก้ าหนดของกฎหมายเพื่ อการอนุ รั กษ์ พื้ นที่ ปั จจุ บั นสภาพพื้ นที่ เป็ นป่ าเสื่ อมโทรม หรื อทุ่ งหญ้ า
ป่ าละเมาะ ซึ่งยั งคงมี พรรณไม้ เดิ ม หากไม่ มีการรบกวนพื้ นที่ โดยเฉพาะการใช้ พื้ นที่ เพื่ อการเกษตร
สภาพป่าจะสามารถกลับฟื้นตัวเป็นป่าสมบูรณ์ได้
แนวทางการพัฒนา
1. ให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องปฏิ บั ติ ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 30
มิถุนายน 2541 ให้ความเห็นชอบกับ “มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินพื้นที่ป่าไม้และให้ด้าเนินการ
ต่อไป” โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2) ก้าหนดให้กรมป่าไม้
ส้ารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน
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2. ให้ห น่ว ยงานที่เ กี ่ย วข้อ งปฏิ บัต ิต ามมติค ณะรัฐ มนตรี เมื ่อ วัน ที่ 16
กันยายน 2540 เรื่อง “ แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ” เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้อย่างมีระบบโดยเป็นการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษา
ทรัพ ยากรป่า ไม้ที่เหลืออยู่และฟื้นฟูท รัพ ยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้อยู่บนหลัก การลดปัญหา
ความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรในพื้นที่
3. ใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองและอนุรักษ์พื้นที่
โดยให้ห น่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งด้า เนิน การ ควบคุม ป้อ งกัน และปราบปรามการบุก รุก พื้น ที่เ พื่อ น้า
กลับมาใช้เพื่อการเกษตรกรรม อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยมีบทลงโทษตามกฎหมายที่ก้าหนดไว้
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดท้าแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นได้
จากธรรมชาติหรือกิจกรรมจากมนุษย์ เพื่อให้ป่ามีการฟื้นตัวตามธรรมชาติอย่างรวดเร็ว
5. ส่งเสริมและรณรงค์ให้ราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคีย งเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรป่าไม้ และสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าในพื้นที่
1.1.3 เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข (หน่วยแผนที่ 113)
มีพื้ นที่ 91,511 ไร่ หรือร้อยละ 9.32 ของพื้ นที่ ลุ่มน้้าสาขา เป็นพื้ นที่ที่อยู่
ภายใต้ข้อก้าหนดของกฎหมาย เพื่อการอนุรักษ์ ปัจจุบันพื้นที่ถูกบุกรุกตัดไม้เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร
แต่เ นื ่อ งจากพื ้น ที ่บ ริเ วณนี ้เ ป็น พื ้น ที ่ที ่ก้ า หนดไว้เ พื ่อ การอนุร ัก ษ์ ประกอบกับ เป็ น พื ้น ที ่ไ ม่
เหมาะสมต่อการเกษตร จากข้อจ้ากัดเรื่องความลาดชันสูง จ้าเป็นต้องเร่งเข้าไปฟื้นฟูโดยเน้นการปลูก
ป่าทดแทน เนื่องจากมีการท้าการเกษตรมาต่อเนื่อง จนไม่มีกล้าไม้หรือลูกไม้ของป่าธรรมชาติเหลืออยู่
แนวทางการพัฒนา
1. ให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องปฏิ บั ติ ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 30
มิถุน ายน 2541 ให้ค วามเห็นชอบกับ “ มาตรการและแนวทางแก้ไ ขปัญ หาที่ดิน พื้น ที่ป่า ไม้และ
ให้ด้าเนินการต่อไป ” โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และป่าอนุรัก ษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2) ก้าหนดให้กรมป่าไม้ส้ารวจพื้นที่ที่มี การครอบครองให้ชัดเจน
2. ด้าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิท้ากินของเกษตรกรในพื้นที่ให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิ ถุนายน 2541 โดยให้กรมป่าไม้ ขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองพื้นที่ให้ชัดเจน
และให้ใช้แผนที่ทางอากาศของกรมแผนที่ทหารเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครอง
และปฏิบัติดังนี้
- กรณีราษฎรเข้าอยู่อาศัย และท้ากินก่อนวันประกาศเขตสงวนหวงห้าม
เป็นพื้นที่ป่าไม้ให้กรมป่าไม้จัดท้าขอบเขตบริเวณที่อยู่อาศัยและที่ท้ากินให้ชัดเจน ห้ามขยายพื้นที่เพิ่มเติม
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และรับรองสิทธิที่ดินตามกฎหมาย แต่ข้อดังกล่าวล่อแหลมต่อการคุกคามระบบนิเวศ ต้องช่วยเหลือ
ให้ราษฎรมีที่อยู่อาศัยและที่ท้ากินแห่งใหม่หรือย้ายออกไปอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม โดยรัฐจะสนับสนุน
ด้าน สาธารณูปโภค และการฝึกอาชีพ โดยพื้นที่เดิมที่ราษฎรย้ายออกให้ด้าเนินการฟื้นฟูสภาพต่อไป
- กรณีราษฎรอาศัยอยู่หลังวันประกาศเขตสงวนหวงห้ามฯ ให้กรมป่าไม้
เคลื่อนย้ายราษฎรออกจากป่าอนุรักษ์ไปอาศัยในพื้นที่รองรับที่จัดไว้ โดยมีการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค
การพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งการมีสิทธิในที่ดินตามกฎหมาย หากยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันทีให้
ควบคุมมิให้มีการขยายพื้นที่เพิ่มเติม โดยจะต้องจัดที่อยู่อาศัยและที่ท้ากินให้เพียงพอต่อการด้ารงชีพ
โดยพื้นที่เดิมที่ย้ายราษฎรออกให้ด้าเนินการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพต่อไป
3. ให้ห น่ว ยงานที่เ กี ่ย วข้อ งปฏิบัต ิต ามมติค ณะรัฐ มนตรี เมื ่อ วัน ที่ 16
กันยายน 2540 เรื่อง “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่” เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้อย่างมีระบบโดยเป็นการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยื น โดยสงวนรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้อยู่บนหลักการลดปัญหาความขัดแย้ง
การใช้ทรัพยากรในพื้นที่
4. หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเร่งปลูกป่าทดแทนและฟื้ นฟู สภาพป่าเพื่ อรักษา
ระบบนิเวศลุ่มน้้า
5. ส่ งเสริ มและรณรงค์ ให้ ราษฎรในพื้ นที่ และพื้ นที่ ข้ างเคี ยงเห็ นคุ ณค่ า
ของทรัพยากรป่าไม้ และสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าในพื้นที่
6. บริเวณที่สูงชันและเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย หากให้เกษตรกรสามารถ
ท้ากินได้ พื้นที่ดังกล่าวควรจัดท้าการอนุรักษ์ดินและน้้าเพื่อรักษาสภาพต้นน้้าที่สมบูรณ์
1.2 เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (หน่วยแผนที่ 12)
มีพื้นที่ 49,321 ไร่ หรือร้อยละ 5.03 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา ก้าหนดไว้เพื่อ
การอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2528 ถูกก้าหนดไว้เป็นแหล่งผลิตของป่า โดยจัดท้าใน
รูปแบบของป่ าชุ มชน เพื่ อให้ราษฎรมี ส่วนร่วมในการจัดการทรัพ ยากรป่าไม้และของป่า หรือให้
หน่วยงานด้า เนินการปลูก ป่า ที่มีคุณค่า ทางเศรษฐกิจหรือให้ภาคเอกชนท้าการปลูก ป่าในบริเวณ
ป่าเสื่อมโทรม บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติเฉพาะบริเวณเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เรื่องการจ้า แนกเขตการใช้ที่ดิน ป่า ไม้ใ นเขตป่า สงวนแห่ง ชาติ โดยไม่ร วมพื้น ที่ป ฏิรูป ที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรมที่ได้รับการประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้ว เมื่อศึกษาร่วมกับสภาพการใช้ที่ดิน
สามารถอธิบายถึงพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ป่าเสื่อมโทรม พื้นที่ถูกบุกรุกเพื่อ ท้าการเกษตร สามารถก้าหนด
เขตการใช้ที่ดินเป็น 3 เขตย่อย ดังนี้
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1.2.1 เขตบารุงรักษาสภาพป่า (หน่วยแผนที่ 121)
มีพื้นที่ 8,580 ไร่ หรือร้อยละ 0.88 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้
ข้อก้าหนด เขตป่าเพื่อเศรษฐกิจในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันมีสภาพป่าสมบูรณ์ จึงควรก้าหนดไว้
เพื่อรักษาสภาพป่าตามธรรมชาติ ให้คงอยู่และเป็นพื้นที่ป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่ติดต่อกัน
แนวทางการพัฒนา
1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
ให้ ความเห็ นชอบกั บ “มาตรการและแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่ ดิ นพื้ นที่ ป่ าไม้ และให้ ด้ าเนิ นการต่ อไป”
โดยมุ่ งเน้ นแก้ ไขปั ญหาในพื้ นที่ ป่ าอนุ รั กษ์ ตามกฎหมาย เช่ น อุ ทยานแห่ งชาติ เขตรั กษาพั นธุ์ สั ตว์ ป่ า
และป่ าอนุ รั กษ์ ตามมติ คณะรั ฐมนตรี (พื้ นที่ ลุ่ มน้้ าชั้ นที่ 1 ชั้ นที่ 2) ก้ าหนดให้ กรมป่ าไม้ ส้ ารวจพื้ นที่
ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน
2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540
เรื่อง “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่” เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้อย่างมีระบบโดยเป็นการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้
ที่ เหลื ออยู่ และฟื้ นฟู ทรั พยากรป่ าไม้ ที่ เสื่ อมสภาพ ทั้ งนี้ ต้ องอยู่ บนหลั กการลดปั ญหาความขั ดแย้ ง
การใช้ทรัพยากรในพื้นที่
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้หลักการการจัดการป่าไม้และการจัดการป่าชุมชน
ผสมผสานกัน เพื่อให้สภาพป่าคงอยู่และใช้ประโยชน์ด้านต่างๆได้อย่างยั่งยืน
4. ควรจั ดท้ าแนวกั นไฟเพื่ อป้ องกั นไฟป่ าที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ จากธรรมชาติ
หรือกิจกรรมจากมนุษย์
5. ส่งเสริมและรณรงค์ให้ราษฎรในพื้ นที่และพื้นที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้และสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ในพื้นที่
1.2.2 เขตฟื้นฟูสภาพป่า (หน่วยแผนที่ 122)
มีพื้นที่ 468 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เป็นพื้นที่อยู่ภายใต้
ข้อก้าหนดเขตป่าเพื่อเศรษฐกิจในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม หรือทุ่งหญ้า
ป่า ละเมาะ ซึ่งยังคงมีพรรณไม้เดิมหากไม่มีการรบกวนพื้นที่ โดยเฉพาะการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร
สภาพป่าจะสามารถกลับฟื้นตัวเป็นป่าสมบูรณ์ได้
แนวทางการพัฒนา
1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2541 ให้ความเห็นชอบกับ “มาตรการและแนวทางแก้ ไขปัญหาที่ดินพื้ นที่ป่าไม้และให้ด้าเนินการต่อไป”
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โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้ นที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2) ก้ าหนดให้ก รมป่าไม้ส้ารวจพื้ นที่
ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน
2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน
2540 เรื่อง “ แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ” เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้อย่างมีระบบโดยเป็นการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษา
ทรัพ ยากรป่า ไม้ที่เหลืออยู่และฟื้นฟูท รัพ ยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้อยู่บนหลัก การลดปัญหา
ความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรในพื้นที่
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด้าเนินการควบคุมป้องกัน ปราบปรามการบุกรุก
พื้นที่อย่างเคร่งครัด
4. หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องใช้หลั กการจัดการป่าไม้ และการจัดการป่าชุ มชน
ผสมผสานกันเพื่อให้สภาพป่าคงอยู่
5. ส่ งเสริ มและรณรงค์ ให้ ราษฎรในพื้ นที่ และพื้ นที่ ข้ างเคี ยงเห็ นคุ ณค่ า
ของทรัพยากรป่าไม้และสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการดุแลรักษาป่าไม้ในพื้นที่
6. ควรจั ดท้ าแนวกั นไฟเพื่ อป้ องกั นไฟป่ าที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ จากธรรมชาติ
หรือกิจกรรมจากมนุษย์
7. ส่งเสริ มให้ มี ระบบอนุ รักษ์ ดิ นและน้้ าควบคู่ กั บการรั กษาสภาพป่ าไม้
เพื่อลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน
1.2.3 เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข (หน่วยแผนที่ 123)
มีพื้นที่ 40,273 ไร่ หรือร้อยละ 4.10 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เป็นพื้นที่อยู่
ภายใต้เขตพื้นที่ป่าไม้เพื่อการใช้ประโยชน์เพื่อเศรษฐกิจ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันเป็นพื้นที่
ที่ถูกบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรมาต่อเนื่องจนไม่มีก ล้าไม้หรือลูก ไม้ของป่าธรรมชาติ
เหลืออยู่ พื้นที่ดังกล่าวจึงควรเร่งเข้าไปฟื้นฟูโดยการปลูกป่าทดแทน
แนวทางการพัฒนา
1. ให้หน่วยงานที่เกี่ ย วข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30
มิถุน ายน 2541 ให้ค วามเห็น ชอบกับ “มาตรการและแนวทางแก้ไ ขปัญ หาที่ดิน พื้น ที่ป่า ไม้แ ละ
ให้ด้าเนินการต่อไป” โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2) ก้าหนดให้กรมป่าไม้
ส้ารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน
2. ด้าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิท้ากินของเกษตรกรในพื้นที่ให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยให้กรมป่าไม้ขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองพื้นที่ให้ชัดเจน
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และให้ใช้แผนที่ทางอากาศของกรมแผนที่ทหารเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบพิสูจน์การครอบครอง
และปฏิบัติดังนี้
- กรณีราษฎรเข้าอยู่อาศัย และท้ากินก่อนวันประกาศเขตสงวนหวงห้ามเป็น
พื้นที่ป่าไม้ให้กรมป่าไม้จัดท้าขอบเขตบริเวณที่อยู่อาศัยและที่ท้ากินให้ชัดเจน ห้ามขยายพื้นที่เพิ่มเติม
และรับรองสิทธิที่ดินตามกฎหมาย แต่ข้อดังกล่าวล่อแหลมต่อการคุกคามระบบนิเวศ ต้องช่วยเหลือให้
ราษฎรมีที่อยู่อาศัยและที่ท้ากินแห่งใหม่หรือย้ายออกไปอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม โดยรัฐจะสนับสนุน
ด้านสาธารณูปโภค และการฝึกอาชีพ โดยพื้นที่เดิมที่ราษฎรย้ายออกให้ด้าเนินการฟื้นฟูสภาพต่อไป
กรณีราษฎรอาศัยอยู่ หลั งวันประกาศเขตสงวนหวงห้ ามฯ ให้ กรมป่ าไม้
เคลื่อนย้ายราษฎรออกจากป่าอนุรักษ์ไปอาศัยในพื้นที่รองรับที่จัดไว้ โดยมีการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค
การพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต รวมทั้ งการมี สิ ทธิ ในที่ ดิ นตามกฎหมาย หากยั งไม่ สามารถเคลื่ อนย้ ายได้ ทั นที
ให้ควบคุมมิ ให้มีการขยายพื้ นที่เพิ่ มเติม โดยจะต้องจัดที่อยู่อาศัยและที่ท้ากินให้เพี ยงพอต่อการด้ารงชีพ
โดยพื้นที่เดิมที่ย้ายราษฎรออกให้ด้าเนินการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพต่อไป
3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน
2540 เรื่อง “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่” เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่ าไม้ อย่ างมี ระบบโดยเป็ นการอนุ รักษ์ ควบคู่กั บการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น โดยสงวนรักษาทรั พยากรป่ าไม้
ที่เหลืออยู่และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้อยู่บนหลักการลดปัญหาความขัดแย้ง การใช้
ทรัพยากรในพื้นที่
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด้าเนินการควบคุมป้องกันปราบปรามการบุกรุก
พื้นที่อย่างเคร่งครัด
5. เร่ ง รั ด ให้ มี ก ารปฏิ รู ป ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ที่ เ สื่ อ มโทรม
จนยากที่จะปลูกป่าทดแทน ทั้งนี้ควรน้าข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินด้านสภาพการใช้ที่ดินและความเหมาะสม
ของที่ดินเข้าไปร่วมพิจารณาด้วย
6. ส่งเสริ มและรณรงค์ให้ ราษฎรในพื้ นที่และพื้นที่ข้างเคียงเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้และสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ในพื้นที่
7. ควรจัดท้าแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นได้จากธรรมชาติ
หรือกิจกรรมของมนุษย์
8. ส่งเสริมความรู้ในเรื่องการปรับปรุงบ้ารุงดิน รวมถึงการป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินให้ชาวบ้านได้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
9. ส่งเสริมให้มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้าควบคู่ไปกับการรักษาสภาพป่าไม้
เพื่อลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน
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1.3 เขตพื้นที่คงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมาย (หน่วยแผนที่ 13)
มีพื้นที่รวม 297 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่า
แต่อยู่ในนอกเขตที่มีการประกาศเป็นเขตป่าตามกฎหมายบริเวณป่าที่มีมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการ
ก้า หนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้า ครอบคลุมเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย เขตป่าสมบูรณ์
(หน่วยแผนที่ 131) ซึ่งมีพื้นที่ 297 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
แนวทางการพัฒนา
1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 เรื่อง
“แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ” เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้อย่างมีระบบโดยเป็นการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้
ที่ เหลื ออยู่ และฟื้ นฟู ทรั พยากรป่ าไม้ ที่ เสื่ อมสภาพ ทั้ งนี้ ต้ องอยู่ บนหลั กการลดปั ญหาความขั ดแย้ ง
การใช้ทรัพยากรในพื้นที่
2. หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องใช้ หลั กการการจั ดการป่ าไม้ และการจั ดการป่ าชุ มชน
ผสมผสานกัน เพื่อให้สภาพป่าคงอยู่และใช้ประโยชน์ด้านต่างๆได้อย่างยั่งยืน
3. ควรจั ด ท้ า แนวกั น ไฟเพื่ อ ป้ อ งกั น ไฟป่ า ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากธรรมชาติ
หรือกิจกรรมจากมนุษย์
4. ส่งเสริมและรณรงค์ให้ราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงเห็นคุณค่ าของทรัพยากร
ป่าไม้และสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ในพื้นที่
2. เขตเกษตรกรรม
มีพื้นที่ 696,000 ไร่ หรือร้อยละ 70.92 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เป็นพื้นที่ที่อยู่นอก
เขตป่าตามกฎหมาย นอกบริเวณที่มีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดิน เกษตรกรส่วนใหญ่
ในลุ่มน้้าสาขาปลูกยางพารา ปาล์มน้้ามัน และไม้ผลชนิดต่างๆ พื้นที่ดังกล่าว มีความส้าคัญต่อวิถีชีวิต
ของเกษตรกรและเศรษฐกิจ ของประเทศ สามารถแบ่งตามความเหมาะสมของที่ดิน ศัก ยภาพของ
พื้นที่และแนวโน้มของการพัฒนาที่ดิน ด้านการเกษตร แบ่งได้ 6 เขต ได้แก่
2.1 เขตเกษตรพัฒนา (หน่วยแผนที่ 21)
มีพื้นที่ 419,326 ไร่ หรือร้อยละ 42.73 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา ถูกก้าหนดไว้เพื่อให้เป็น
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพสูงในการท้า การเกษตรเพื่อรองรับการบริโภคในประเทศและ
ส่งออก ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ดินเป็นดินเหนียว ดินร่วน ลึกถึงลึกมาก มีความเหมาะสมใน
การท้านา ปลูกไม้ผล และพืชผัก รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งน้้าเพื่อการเกษตรนอกฤดูฝน
สามารถปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปี จัดท้าเขตย่อยตามการใช้ประโยชน์ที่ดินดังนี้
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2.1.1 เขตทานา (หน่วยแผนที่ 211)
มีพื้นที่ 28,143 ไร่ หรือร้อยละ 2.87 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา อยู่ในเขตชลประทาน
ดินเป็นดินเหนียวที่มีการระบายน้้าเลว มีความเหมาะสมในการท้านาปานกลางถึงสูง
แนวทางการพัฒนา
1. เนื่อ งจากเป็นพื้ นที่ที่ มีศั ก ยภาพในการปลูก ข้ าวมากที่สุด ควรมี ก าร
ปกป้ อ งพื้ น ที่ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แหล่ ง ผลิ ต อาหารที่ ส้ า คั ญ โดยประกาศเป็ น เขตพั ฒ นาที่ ดิ น ตาม
พระราชบัญญัติการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2551
2. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรมี ม าตรการในการวางแผนการผลิ ต และ
บริหารจัดการน้้าให้แก่กลุ่มผู้ใช้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องควรพั ฒนาแหล่ งน้้ าขนาดเล็ กในพื้ น ที่ รวมถึ ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งน้้าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝาย ให้สามารถกักเก็บน้้าส้ารองไว้ใช้
ในช่วงที่น้าชลประทานไม่เพียงพอ
4. ควรส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มศักยภาพในการปลูกข้าวโดยใช้ข้าวพันธุ์ดี
จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ทั้ง นี้ค วรปรับปรุงและเร่งพัฒนาคุณภาพข้าวให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดและมีความเหมาะสมในการปลูกเพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพดี
5. ควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์
หรือปุ๋ยชีวภาพ เพื่อสร้างมูลค่าการผลิต การส่งออก
6. ส่ง เสริม และให้อ งค์ค วามรู้ใ นการดูแ ลและจัด การเพื่อ ยกผลผลิต
ของข้าวให้สูงขึ้น
7. ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตโดยการส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
ผู้ค้าข้าวให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างอ้านาจการต่อรองด้านการตลาด
2.1.2 เขตปลูกไม้ผล (หน่วยแผนที่ 213)
มีพื้นที่ 1,239 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา อยู่ในเขตชลประทาน
สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึกปานกลางถึงดินลึก มีความเหมาะสมทางกายภาพ
ปานกลาง โดยมีข้อจ้ากัดเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในดิน มักพบอยู่บริเวณริมน้้า สามารถสูบน้้าขึ้นมาใช้
ในช่วงฤดูแล้งได้
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แนวทางการพัฒนา
1. ควรปรั บ ปรุ งระบบการส่ ง น้้ า จากโครงการชลประทานที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถกระจายการส่งน้้าให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม
2. หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องควรพั ฒนาแหล่ งน้้ าขนาดเล็ กในพื้ น ที่ รวมถึ ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งน้้าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝาย ให้สามารถกักเก็บน้้าส้ารองไว้ใช้
ในช่วงที่น้าชลประทานไม่เพียงพอ
3. ควรปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ตามความเหมาะสมของคุณภาพดิน
4. ส่งเสริมทางเลือกในการพัฒนาที่ดินโดยให้ความรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการขุดบ่อเลี้ยงปลา ยกร่องปลูกผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้นร่วมกัน
5. ส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันปลูกพืชผักอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต
6. ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างอ้านาจ
ต่อรองทางการเกษตร
2.1.3 เขตปลูกไม้ยืนต้น (หน่วยแผนที่ 214)
มีพื้นที่ 13,292 ไร่ หรือร้อยละ 1.35 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา อยู่ในเขตชลประทาน
ดินมีการระบายน้้าดี มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติค่อนข้างต่้าถึงต่้า ปัจจุบันนิยมปลูกยางพาราและ
ปาล์มน้้ามันกันเป็นจ้านวนมาก
แนวทางการพัฒนา
1. ควรปรั บ ปรุ งระบบการส่ ง น้้ า จากโครงการชลประทานที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถกระจายการส่งน้้าให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม
2. หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องควรพั ฒนาแหล่ งน้้ าขนาดเล็ กในพื้ น ที่ รวมถึ ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งน้้าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝาย ให้สามารถกักเก็บน้้าส้ารองไว้ใช้
ในช่วงที่น้าชลประทานไม่เพียงพอ
3. หน่วยงานของรัฐต้องเร่งให้การสนับสนุนทั้งเงินลงทุน และทางวิชาการ
แก่เกษตรกรในพื้นที่เขตนี้อย่างจริงจังเพราะเป็นพื้นที่ที่ทรัพยากรที่ดินมีข้อจ้ากัดต่อการเกษตรกรรม
ค่อนข้างสูง แต่เกษตรกรในพื้นที่มีความยากจน และไม่สามารถเปลี่ยนการประกอบอาชีพเป็นอย่างอื่นได้
4. ปรับปรุงโครงสร้างของดิน โดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ ยหมัก
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิท ธิภาพในการอุ้ม น้้าของดิน และเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืช โดยมีก ารใช้ปุ๋ย
วิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมกับชนิดพืช ทั้งเรื่องสูตรปุ๋ย จ้านวนและช่วงระยะที่ใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม
5. พื้นที่ลาดชันควรส่งเสริมให้มีการจัดอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่
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2.2 เขตเกษตรก้าวหน้า (หน่วยแผนที่ 22)
มีพื้นที่ 419,326 ไร่ หรือร้อยละ 42.73 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เขตนี้เกษตรกรท้า การเกษตร
โดยอาศัยน้้า ฝนเป็นหลัก ดินมีศักยภาพในการผลิตปานกลางถึงสูง พื้นที่ส่วนใหญ่ท้านาครั้งเดีย ว
หรือหากปลูกไม้ยืนต้นก็ควรปลูกยางพาราและปาล์มน้้ามัน เป็นหลัก ปัญหาหลักที่พบในเขตนี้ได้แก่
ปัญหาเรื่องปริมาณน้้าที่มากเกินไปในช่วงฤดูฝนและดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง สามารถแบ่ง
เขตการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตได้ 3 เขต ดังนี้
2.2.1 เขตทานา (หน่วยแผนที่ 221)
มีพื้นที่ 36,818 ไร่ หรือร้อยละ 3.75 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา ดินมีความเหมาะสม
ทางกายภาพปานกลาง
แนวทางการพัฒนา
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการน้้าควรพิจารณาแหล่งน้้าขนาดเล็กใน
พื้นที่รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งน้้าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝาย ให้สามารถกักเก็บน้้าได้ดีขึ้น
2. ควรปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของดิ น ให้ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ โดยใช้ ปุ๋ ย
วิทยาศาสตร์ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ตามความเหมาะสมของคุณภาพดิน
3. ส่ง เสริม ทางเลือ กในการพัฒ นาที ่ด ิน โดยให้ค วามรู ้เ รื ่อ งเกษตร
ผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎี ใ หม่ โดยการขุดบ่ อเลี้ย งปลา ยกร่องปลูก ผั ก ไม้ผลยื นต้ น
ร่วมกัน
4. ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อผลักดันให้ชุมชนมีโรงสีข้าวเป็น
ของกลุ่มและสร้างอ้านาจต่อรองทางการตลาด
2.2.2 เขตปลูกพืชไร่ (หน่วยแผนที่ 222)
มีพื้นที่ 3,506 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา สภาพพื้นที่มีลักษณะ
ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึกปานกลางถึงดินลึก การระบายน้้าดี มีความเหมาะสม
ทางกายภาพปานกลาง โดยมีข้อ จ้า กัด เรื่อ งปริม าณน้้า ฝน ซึ่ง ไม่เ พีย งพอส้า หรับ การปลูก พืช ไร่
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้าเนื่องจากเกษตรกรท้าการปลูกพืชไร่ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน
แนวทางการพัฒนา
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการน้้าควรพิจารณาแหล่งน้้าขนาดเล็กในพื้นที่
รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งน้้าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝายให้สามารถกักเก็บน้้าได้ดีขึ้น
2. ปริมาณน้้าใต้ดินที่พบในลุ่มน้้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนาแหล่งน้้าใต้ดิน
เพื่อให้เกษตรกรสามารถน้ามาใช้ในช่วงฤดูแล้งได้
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3. ควรส่งเสริมให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกร ปลูกพืชในช่วงเวลาที่มีความชื้น
เหมาะสม
4. วางแผนและส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ ด้าเนินงานตามกรอบเอกสาร
วิชาการ เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจอ้อย มันส้าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเหลือง เพื่อมุ่งเน้น
ให้เกิดการใช้พื้นที่ตามศักยภาพ
5. ควรปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ตามความเหมาะสมของคุณภาพดิน
6. ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างอ้านาจ
ต่อรองทางการตลาด
2.2.3 เขตปลูกไม้ผล (หน่วยแผนที่ 223)
มีพื้นที่ 26,586 ไร่ หรือร้อยละ 2.71 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา พืชที่ปลูกได้แก่
ทุเรียน เงาะ สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึกปานกลางถึงดินลึก มีความเหมาะสม
ทางกายภาพปานกลาง โดยมีข้อจ้ากัดเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในดินมักพบอยู่บริเวณริมน้้า สามารถ
สูบน้้าขึ้นมาใช้ในช่วงฤดูแล้งได้
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้มีการขยายเขตโครงการชลประทานในพื้นที่เกษตรกรรม
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการน้้าควรพิจารณาแหล่งน้้าขนาดเล็ก
ในพื้ นที่ รวมถึ งปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของแหล่ งน้้ าตามธรรมชาติ เช่ น เหมื อง ฝาย ให้ สามารถกั กเก็ บน้้ า
ได้ดีขึ้น
3. ควรปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ตามความเหมาะสมของคุณภาพดิน
4. ส่งเสริมทางเลือกในการพัฒนาที่ดินโดยให้ความรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการขุดบ่อเลี้ยงปลา ยกร่องปลูกผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้นร่วมกัน
5. ส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันปลูกพืชผักอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต
6. ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างอ้านาจ
ต่อรองทางการเกษตร
2.2.4 เขตปลูกไม้ยืนต้น (หน่วยแผนที่ 224)
มีพื้นที่ 352,416 ไร่ หรือร้อยละ 35.91 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา ดินมีการระบายน้้าดี
มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติค่อนข้างต่้า ปัจจุบันนิยมปลูกยางพาราและปาล์มน้้ามัน กันเป็น
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จ้านวนมาก จากผลการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ พบดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย โดยมี
ข้อจ้ากัดเรื่องการหยั่งลึกของรากพืช และมีแนวโน้มของการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน
แนวทางการพัฒนา
1. ควรพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กในพื้นที่ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของ
แหล่งน้้าตามธรรมชาติ เช่นเหมือง ฝาย ให้สามารถกักเก็บน้้าได้ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการขยายเขต
โครงการชลประทานในพื้นที่เกษตรกรรม
2. หน่วยงานของรัฐต้องเร่งให้การสนับสนุนทั้งเงินลงทุน และทางวิชาการ
แก่เกษตรกรในพื้นที่เขตนี้อย่างจริงจังเพราะเป็นพื้นที่ที่ทรัพยากรที่ดินมีข้อจ้ากัดต่อการเกษตรกรรม
ค่อนข้างสูง แต่เกษตรกรในพื้นที่มีความยากจน และไม่สามารถเปลี่ยนการประกอบอาชีพเป็นอย่างอื่นได้
3. ปรับปรุงโครงสร้างของดิน โดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอุ้มน้้าของดิน และเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพื ช โดยมีการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
ที่เหมาะสมกับชนิดพืช ทั้งเรื่องสูตรปุ๋ย จ้านวนและช่วงระยะที่ใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม
4. พื้นที่ลาดชันควรส่งเสริมให้มีการจัดอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่
2.3 เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร (หน่วยแผนที่ 23)
มีพื้นที่ 162,915 ไร่ หรือร้อยละ 16.60 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เป็นพื้นที่ที่ใช้น้าฝนเป็นหลัก
ในการเกษตรและพบปัญหาการใช้ที่ดิน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินตื้น รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
จึงก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน แต่เนื่องจากเกษตรกรมีความจ้าเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าว
เพื่อท้าการเกษตร ทั้งที่ผ ลการประเมินความเหมาะสมของที่ดินในเขตนี้อยู่ระดับเหมาะสมเล็กน้อย
จ้าเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว ซึ่ง วิธีก ารอาจยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูง พื้นที่นี้ส ามารถแบ่งเขต
การใช้ที่ดินเพื่อการผลิตได้ 4 เขต ดังนี้
2.3.1 เขตทานา (หน่วยแผนที่ 231)
มีพื้นที่ 12,946 ไร่ หรือร้อยละ 1.32 ของพื้นที่พื้นที่ลุ่มน้้า สภาพพื้นที่เป็น ดินตื้น
มีกรวดทรายปนอยู่ในชั้นดิน ลักษณะทางกายภาพของดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวเนื่องจากเป็น
ดินตื้นและการระบายน้้าดีถึงดีมาก พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพของนาร้าง
แนวทางการพัฒนา
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการน้้าควรพิจารณาแหล่งน้้าขนาดเล็กในพื้นที่
รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งน้้าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝาย ให้สามารถกักเก็บน้้าได้ดีขึ้น
2. ส่งเสริ มทางเลือกในการพั ฒนาที่ ดินโดยให้ ความรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการขุดบ่อเลี้ยงปลา ยกร่องปลูกผัก ไม้ผลยืนต้น ร่วมกัน
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3. ส่ง เสริม ให้เกษตรกรใช้พื้ นที่ให้เหมาะสมกั บศักยภาพของที่ดินโดย
ส่งเสริมชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมในพื้นที่ หากต้องการน้าพื้นที่นาร้างมาใช้ในการปลูกข้าวต้องปรับปรุง
ดินในพื้นทีด่ ังกล่าวก่อนท้านา
4. ส่ง เสริม ให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพของดินโดยเน้นการปรับปรุง
โครงสร้างดินให้ดีขึ้น จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรคลุมดิน ให้ดินมีความชื้นและสามารถย่อยสลาย
เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
5. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารเร่งพด.1 พด.2 และ พด.12 ในการท้าปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยอินทรีย์น้า และเพื่อสร้างธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ให้กับพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน
2.3.2 เขตปลูกไม้ผล (หน่วยแผนที่ 233)
มีพื้นที่ 1,993 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา ลักษณะของดิน
ส่วนใหญ่เป็นดินตื้น มักพบชั้นกรวด หิน ในระดับต่้ากว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน บางบริเวณเป็น
พื้นที่ดินทรายจัด ดินมีการระบายน้้าดีและความสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่้า เกษตรกรปลูกไม้ผล
เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วงหิมพานต์ และไม้ผลผสม โดยอาศัยน้้าฝนเป็นหลัก จากการประเมิน
คุณภาพที่ ดินทางกายภาพ พบว่า ดิน มี ความเหมาะสมเล็กน้อย มีข้อจ้ากัดเรื่องการหยั่ งรากของพื ช
รวมถึงมีแนวโน้มในการชะล้างพังทลายของดินสูง
แนวทางการพัฒนา
1. ด้าเนินการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กในเขตพื้นที่นี้ รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของแหล่งน้้าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝาย ล้าคลองสาธารณะ ให้มีการกักเก็บน้้าได้ดีขึ้น
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรท้าการเพาะปลูกไม้ผลในช่วงระยะที่ดินมีความชื้น
ที่เหมาะสมต่อพืช เพราะเป็นพื้นที่เกษตรกรรรมโดยอาศัยน้้าฝนเป็นหลัก
3. ปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และลักษณะทางกายภาพ
ของดินที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกไม้ผล โดยการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ควรเลือกสูตรปุ๋ย จ้านวนและ
ระยะเวลาการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับชนิดพืชเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน
4. ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงคุณภาพของโครงสร้างดินโดยการคลุมดิน
เพื่อให้ดินมีความชื้นและสามารถย่อยสลายเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
5. ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างอ้านาจ
การต่อรองทางการตลาด ให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง
2.3.3 เขตปลูกไม้ยืนต้น (หน่วยแผนที่ 234)
มีพื้นที่ 137,230 ไร่ หรือร้อยละ 13.98 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา ลักษณะพื้นที่
ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินทรายจัด และดินตื้น มีข้อจ้ากัดเรื่องการระบายน้้า ดินมี
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ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติระดับต่้า สภาพการใช้ที่ดิน เกษตรกรมีการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา
ปาล์มน้้ามัน กาแฟ เป็น ต้น โดยอาศัย น้้า ฝนเป็นหลัก จากการประเมิน คุณ ภาพที่ดิน ทางกายภาพ
พบว่า ดิน มีค วามเหมาะสมเล็ก น้อยโดยมีข้อ จ้า กัดเรื่อ งความเป็นประโยชน์ของธาตุอ าหารและ
ขาดความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
แนวทางการพัฒนา
1. หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเรื่องการจัดการน้้าควรพั ฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็ก
ในพื้นที่รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งน้้าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝาย ให้สามารถกักเก็บน้้า
ได้ดขี ึ้น
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้น ให้เหมาะสมกับช่วงระยะที่ดินมีความชื้น
เหมาะสมต่อพืช คือ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน
3. ควรปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ตามความเหมาะสมของคุณภาพดิน
4. ส่งเสริมทางเลือกในการพัฒนาที่ดินโดยให้ความรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน
ตามหลักแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการขุดบ่อเลี้ยงปลา ยกร่องปลูกผัก ไม้ผลไม้ยืนต้น ร่วมกัน
5. ส่งเสริมให้ เกษตรกรรวมกลุ่มกั นเพื่ อพั ฒนาองค์ความรู้และสร้ างอ้ านาจ
การต่อรองทางการตลาด
6. พื้นที่ลาดชันที่ท้าการปลูกพืชควรส่งเสริมให้มีการจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้้าในพื้นที่
2.3.4 เขตทุ่งหญ้า (หน่วยแผนที่ 235)
มีพื้นที่ 10,746 ไร่ หรือร้อยละ 1.09 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา สภาพพื้นที่มีลักษณะ
ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึกปานกลางถึงดินลึก การระบายน้้าดี มีความเหมาะสม
ทางกายภาพปานกลาง โดยมีข้อจ้ากัดเรื่อง ปริมาณน้้าฝน ความอุด มสมบูร ณ์ข องดิน ต่้า เนื่อ งจาก
เกษตรกรท้าการปลูกพืชไร่ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน
2.4 เขตปศุสัตว์ (หน่วยแผนที่ 24)
มีพื้นที่ 381 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เป็นพื้นที่ที่มีการท้าการเลี้ยงสัตว์
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรท้าการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการท้าการเพาะปลูก เพื่อสามารถ
น้าข้อมูลสัตว์มาช่วยในการปรับปรุงบ้ารุงดิน
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรรู้จักพันธุ์ วิธีการปลูก
การเก็บเกี่ยวตลอดจนการถนอมพืชอาหารสัตว์
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3. แนะน้า ส่ง เสริม ให้เ กษตรกรรู้จัก น้า ผลิต ผล/วัส ดุเ หลือ ใช้ท างการเกษตร
หรือพืชอาหารสัตว์ที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่น ข้าวเปลือก ฟางข้าว เศษอาหารมาใช้เป็นอาหารสัตว์
2.5 เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (หน่วยแผนที่ 25)
มีพื้นที่ 4,629 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา ประกอบด้วยสถานที่
เพาะเลี้ยงกุ้ง และ สถานที่เพาะเลี้ยงปูและหอย
แนวทางการพัฒนา
1. ส่ง เสริม ให้เ กษตรกรเลี ้ย งสัต ว์น้ า ควบคู ่ไ ปกับ การปฏิบ ัต ิต ามแนวทาง
พระราชด้าริ “ทฤษฎีใหม่”
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเป็นการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 เขตพื้นที่คงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมาย (หน่วยแผนที่ 26)
มีพื้นที่รวม 66,075 ไร่ หรือร้อยละ 6.73 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่า
แต่อยู่นอกเขตที่มีการประกาศเป็นเขตป่าตามกฎหมายบริเวณป่าที่มีมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการก้าหนด
ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า ครอบคลุมเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และบริเวณป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
ประกอบด้วย เขตป่าสมบูรณ์ (หน่วยแผนที่ 261) ซึ่งมีพื้นที่ 37,170 ไร่ หรือร้อยละ 3.78 ของพื้นที่
ลุ่มน้้าสาขา และเขตฟื้นฟูป่าไม้ (หน่วยแผนที่ 262) ซึ่งมีพื้นที่ 28,905 ไร่ หรือร้อยละ 2.95 ของพื้นที่
ลุ่มน้้าสาขา
แนวทางการพัฒนา
1. เสนอให้ช ุม ชนจัด ตั้ง เป็น “ป่า ชุม ชน” ตามแนวทางของกรมป่า ไม้เ พื ่อ
สร้างความเข้าใจในการจัดตั้งป่าชุมชน
2. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้าใจและตระหนักถึงความส้าคัญของการอนุรักษ์พื้นที่และ
มีการก้าหนดแนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่
3. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้าใจและตระหนักถึงความส้าคัญของป่าชุมชน
4. ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ โ ดยไม่ เ ข้ า ไปบุ ก รุ ก ป่ า เพิ่ ม เติ ม
เช่ น การป้องกันไฟป่า การปลูกป่า หรือ ปลูกฝังประเพณีบวชป่าโดยมีภาคเหนือเป็นต้นแบบ
3. เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (หน่วยแผนที่ 3)
มีพื้นที่ 46,002 ไร่ หรือร้อยละ 4.69 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เป็นที่ตั้งของชุมชนซึ่งมีทิศทาง
ในการพัฒนาและขยายตัวไม่มีกรอบที่เด่นชัด เป็นผลให้เกิดการขยายความเจริญของชุมชนเมือง
ในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการท้าการเกษตรที่ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย /ย่านการค้า สถานที่ราชการและ
สถาบันต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และถนน
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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แนวทางการพัฒนา
1. องค์การบริหารส่วนต้าบลในแต่ละพื้นที่บริเวณลุ่มน้้าสาขานี้ควรเร่งศึกษาปัญหาความ
ต้องการของท้องถิ่นและจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาเพื่อก้าหนดแนวทางในการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง
ตามความต้องการของชุมชนในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ ในประเด็นปัญหาบางเรื่องที่เกินขีดความสามารถ
ของท้องถิ่น ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลควรท้าเรื่องถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องโดยตรง เพื่อรองรับ
การสนับสนุนในการศึกษาปัญหา แนวทางการแก้ไข จัดท้าโครงการและงบประมาณเพื่อการด้าเนินการต่อไป
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้มงวดเรื่องการใช้ถนน และน้ากฎหมายการใช้รถใช้ถนนมาบังคับใช้
อย่ างเข้ มงวดในด้านการบรรทุ กเกิ นน้้าหนัก ควรดู แลซ่อมแซมผิวถนนให้อยู่ ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่ เสมอ
และควรสนั บสนุ นงบประมาณในการปรั บปรุ งบ้ ารุ งผิ วถนน ในกรณี ที่ เป็ นถนนลู กรั ง หรื อถนนดิ น
ควรปรับ เปลี่ยน ให้เป็นลาดยาง หรือ คอนกรีต เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่น ซึ่งเป็นมลภาวะทางอากาศ
ต่อชุมชนชนบท
4. เขตแหล่งน้า (หน่วยแผนที่ 4)
มีพื้นที่ 6,679 ไร่ หรือร้อยละ 0.68 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เป็นพื้นที่แหล่งน้้าตามธรรมชาติ
ได้แก่ ล้าคลอง ห้วย หนอง บึง และแหล่งน้้าผิวดินที่สร้างขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. ควรเร่งด้าเนินการศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้้าผิวดินเพิ่มเติม แต่ต้องค้านึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส้าคัญ
2. ควรมี การบ้ ารุ งรั กษาและขุ ดลอกแหล่ งน้้ าตามธรรมชาติ ที่ มี อยู่ เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
ของการกักเก็บน้้า
5. เขตพื้นที่ชุ่มน้า (หน่วยแผนที่ 5)
มีพื้นที่ 13,203 ไร่ หรือร้อยละ 1.34 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เป็นพื้นที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนตาม
รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับท้องถิ่น ถือว่าเป็นพื้นที่ส้าคัญที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
ชาวบ้านสามารถใช้ด้ารงชีวิตตามวิถีชาวบ้าน รวมถึงเป็นพื้นที่กักเก็บน้้าที่ส้าคัญในช่วงฤดูน้าหลาก
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ชุมชนให้เห็นถึงคุณค่าและความส้าคัญของพื้นที่ชุ่มน้้า
2. หน่วยงานราชการควรปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 ในส่วน
ของมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ซึ่งได้ทบทวนและประกาศให้
พื้นที่ชุ่มน้้าเป็นสาธารณะทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้้าแหล่งน้้าจืด เป็นพื้นที่สีเขียวและ
ไม่ให้ส่วนราชการเข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อสงวนไว้เป็นแหล่งรองรับน้้าและกักเก็บน้้า

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี
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6. เขตเบ็ดเตล็ด (หน่วยแผนที่ 6)
มีพื้นที่ 4,197 ไร่ หรือร้อยละ 0.43 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ พื้นที่ เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า
บ่อทราย หาดทราย ที่หินโผล่ ที่ทิ้งขยะ เป็นต้น

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 4-1 เขตการใช้ที่ดินลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี
หน่วยแผนที่
1
11
111
112
113
12
121
122
123
13
131
2
21
211
213
214
22
221
222
223
224
23
231
233
234
235

เขตการใช้ที่ดิน

พื้นที่

ไร่
เขตป่าไม้
215,319
เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
165,701
เขตคุ้มครองสภาพป่า
74,008
เขตฟื้นฟูสภาพป่า
182
เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข
91,511
เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
49,321
เขตบ้ารุงรักษาป่า
8,580
เขตฟื้นฟูสภาพป่า
468
เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข
40,273
เขตพื้นที่คงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
297
เขตป่าสมบูรณ์
297
เขตเกษตรกรรม
696,000
เขตเกษตรพัฒนา
42,674
เขตท้านา
28,143
เขตปลูกไม้ผล
1,239
เขตปลูกไม้ยืนต้น
13,292
เขตเกษตรก้าวหน้า
419,326
เขตท้านา
36,818
เขตปลูกพืชไร่
3,506
เขตปลูกไม้ผล
26,586
เขตปลูกไม้ยืนต้น
352,416
เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร
162,915
เขตท้านา
12,946
เขตปลูกไม้ผล
1,993
เขตปลูกไม้ยืนต้น
137,230
เขตทุ่งหญ้า
10,746

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี

ร้อยละ
21.94
16.88
7.54
0.02
9.32
5.03
0.88
0.05
4.10
0.03
0.03
70.92
4.35
2.87
0.13
1.35
42.73
3.75
2.71
0.36
35.91
16.60
1.32
0.21
13.98
1.09
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ)
หน่วยแผนที่
24
25
26
261
262
3
4
5
6

เขตการใช้ที่ดิน
เขตปศุสัตว์
เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เขตพื้นที่คงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย

เขตป่าสมบูรณ์
เขตฟื้นฟูป่าไม้
เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
เขตแหล่งน้า
เขตพื้นที่ชุ่มน้า
เขตพื้นที่อื่นๆ
รวมพื้นที่

พื้นที่
ไร่
ร้อยละ
381
0.04
4,629
0.47
66,075 6.73
37,170
3.78
28,905
2.95
46,002 4.69
6,679 0.68
13,203 1.34
4,197 0.43
981,400 100.00

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

675000

.

700000

แผนทีเ่ ขตการใช้ ทดี่ นิ ลุ่มนํา้ สาขาคลองนาทวี
อ.เมืองสงขลา

อ่าวไทย
775000

775000

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

อ.นาหม่อม
อ. จะนะ
!
.

อ.เทพา

จ.สงขลา

อ. นาทวี
!
.

อ.สะเดา

725000

อ.สะบ้าย้อย

ประเทศมาเลเซีย
สั ญลักษณ์ แผนที่
!
.

ที่ตงอํ
ั ้ าเภอ

ขอบเขตตําบล
ขอบเขตอําเภอ
ขอบเขตจังหวัด
ขอบเขตประเทศ

675000

ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง
ทางนํ้า
ขอบเขตลุ่มนํ้า

รู ปที่ 4-1 เขตการใช้ ที่ดินลุ่มนํา้ สาขาคลองนาทวี

1
11
111
112
113
12
121
122
123
13
131
2
21
211
213
214
22
221
222
223
224
23
231
233
234
235
24
240
25
250
26
261
262
3
31
310
32
321
322
400
500
600

เนือ้ ที่
ไร่
ร้ อยละ
เขตป่ าไม้
215,319 21.94
เขตพืน้ ที่ป่ าอนุรักษ์
165,701 16.88
เขตคุ ้มครองสภาพป่ า
74,008
7.54
เขตฟื้ นฟู สภาพป่ า
182
0.02
เขตฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้เงื่ อนไข
91,511
9.32
เขตพืน้ ที่ป่ าเศรษฐกิจ
49,321
5.03
เขตบํารุ งรักษาสภาพป่ า
8,580
0.88
เขตฟื้ นฟู สภาพป่ า
468
0.05
เขตฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้เงื่ อนไข
40,273
4.10
เขตพืน้ ที่คงสภาพป่ าไม้ นอกเขตป่ าไม้ ตามกฏหมายและมติคณะรัฐมนตรี 297
0.03
เขตป่ าสมบูรณ์
297
0.03
เขตเกษตรกรรม
696,000 70.92
เขตเกษตรพัฒนา
42,674
4.35
เขตทํานา
28,143
2.87
เขตปลู กไม้ผล
1,239
0.13
เขตปลู กไม้ยืนต้น
13,292
1.35
เขตเกษตรก้ าวหน้ า
419,326 42.73
เขตทํานา
36,818
3.75
เขตปลู กพื ชไร่
3,506
0.36
เขตปลู กไม้ผล
26,586
2.71
เขตปลู กไม้ยืนต้น
352,416
35.91
เขตเกษตรเร่ งรัดพัฒนาเกษตร
162,915 16.60
เขตทํานา
12,946
1.32
เขตปลู กไม้ผล
1,993
0.21
เขตปลู กไม้ยืนต้น
137,230
13.98
เขตทุง่ หญ้า
10,746
1.09
เขตปศุสัตว์
381
0.04
เขตปศุ สัตว์
381
0.04
เขตเพาะเลี ้ ยงสั ตว์ นาํ ้
4,629
0.47
เขตเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าํ
4,629
0.47
เขตคงพืน้ ที่ส ภาพป่ าไม้ นอกเขตป่ าตามกฏหมาย
66,075
6.73
เขตป่ าสมบูรณ์
37,170
3.78
เขตฟื้ นฟู ป่าไม้
28,905
2.95
เขตชุ มชน
46,002 4.69
เขตชุ มชน/เมือง
39,246
4.00
เขตชุ มชน
39,246
4.00
เขตอุ ตสาหกรรม
6,756
0.69
โรงงานอุ ตสาหกรรม
4,205
0.43
เหมืองแร่
2,551
0.26
เขตแหล่ งนํา้
6,679
0.68
เขตพืน้ ที่ช่ ุ มนํา้
13,203 1.34
พืน้ ที่อื่นๆ
4,197
0.43
รวม
981,400 100.00
เขตการใช้ ที่ดิน

700000

5

2.5

0

5
กิโลเมตร

10

กลุ่มวางแผนทรัพยากรนํ้าเพื่อการพัฒนาที่ดิน
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน

750000

750000

หน่ วยแผนที่

725000

อ.หาดใหญ่

4-22

4.2 ปัญหาและอุปสรรค
4.2.1 ความไม่พ ร้อ มของเครื่อ งมือ และอุป กรณ์ที่จ ะใช้ใ นการท้า งาน เพราะว่า อุป กรณ์
หรือเครื่องมือบางชนิดใช้มานานและมีราคาสูง และยังรวมถึงยานพาหนะที่จะเข้าไปในพื้นที่ด้วย
เพราะยานพาหนะจะต้องมีสภาพที่พ ร้อมในการบุกเบิกเข้าพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่สูง หรือที่หุบเขา
และที่ๆ มีสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ้านวยต่อการปฏิบัติงาน
4.2.2 ความไม่พร้อมของอัตราก้าลังของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากบุคลากรด้ านนี้ไม่มีผู้ช่วยท้างาน
ส้า รวจ วางแผนการใช้ ที่ ดิน และยั ง มี อยู่ น้ อยมาก รวมไปถึงมหาวิ ทยาลัย ต่ างๆ ไม่ ส ามารถผลิ ต
บุคลากรที่มีความรู้ความช้านาญได้ทันตามความต้องการในการด้าเนินงาน เนื่องจากงานส้ารวจและ
จ้าแนกดิน จ้าเป็นต้องมีความรู้หลายด้าน
4.2.3 สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขา เพราะก่อนที่จะเดินทาง
ไปท้างานมีระยะทางไกล และต้องมีการศึกษาเส้นทางให้อย่างดี เพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ
ให้มากที่สุด
4.2.4 เส้ นทางคมนาคมยั งไม่ สะดวก ประกอบกั บพื้ นที่ มี ความลาดชั น เส้ นทางคดโค้ ง เป็ น
อันตรายอย่างมากในการเดินทางในการปฏิบัติงาน บางครั้งทัศนวิสัยไม่ดี หรือฝนตก หรือมีหมอกควัน
4.2.5 แรงงานในปัจจุบันการหาแรงงานได้ยากมาก เนื่องจากบางช่วงเป็นฤดูการผลิตหรือเก็บเกี่ยว
และวัยของแรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เพราะแรงงานเป็นตัวส้าคัญที่จะได้ข้อมูลมาท้าการศึกษา
ถ้าขาดไปจะท้าให้ผลงานที่ได้ช้า ไม่ทันก้าหนดเวลาที่วางไว้ได้ เพราะบุคลากรแต่ละคนที่ออกพื้นที่มี
หน้าที่ที่ต้องท้าหลายอย่าง และมีข้อจ้ากัดในการท้างาน
4.3 สรุปและข้อเสนอแนะ
4.3.1 สรุป
ลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี (2108) มีพื้นที่ 1,570 ตารางกิโลเมตร หรือ 981,403 ไร่ มีสภาพ
ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 1-757
มีคลองนาทวีเป็นล้าน้้าสายหลัก มีต้นก้าเนิดจากเขาสันกาลาคีรีทางด้านทิศใต้ของลุ่มน้้า ซึ่งเป็นแนว
เขตชายแดนกับประเทศมาเลเซีย ไหลผ่าน อ้าเภอนาทวี อ้าเภอจะนะ ลงสู่คลองน้้าเค็มและรวมกับ
คลองสะกอม ก่อนไหลลงสู่อ่าวไทย ทางด้านทิศเหนือของลุ่มน้้าที่บ้านปากบาง อ้าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นเนินเขา บริเวณที่ดอน มีดินร่วน
หรือดินร่วนปนเหนียว ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล ส่วนพื้นที่ราบเป็นน้้าพัดพา
มีบ ริเ วณไม่ม ากนัก เหมาะกับ การท้า นา ปัญหาของดินที่พ บในลุ่มน้้าเกิดจากความอุดมสมบูร ณ์
ของดินต่้าและพบดินตื้นที่มีชั้นของก้อนหินหรือเศษลูกรังปน ท้าให้มีผลกระทบต่อ การเจริญเติบโต
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ของพืช และพบปัญหาการชะล้างพังทลายเนื่องจาก สภาพพื้นที่สูงชัน และมีการใช้ที่ดิน ไม่สอดคล้อง
กับสมรรถนะที่ดิน
ลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี มีประชากรรวม 206,854 คน จ้านวนบ้าน 60,502 หลังคาเรือน
จ้านวนประชากรเฉลี่ย 3 คนต่อหลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากร 132 คนต่อตารางกิโลเมตร
ประชากรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.26 ของจ้านวนประชากรทั้งลุ่มน้้าสาขาอาศัยอยู่ในชนบทหรือ
นอกเขตเทศบาล จ้านวนประชากรนับตั้งแต่ปี 2551-2556 มีอัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.18 ต่อปี
ขนาดเนื้อที่ถือครองต่อครัวเรือนเฉลี่ย 18.96 ไร่ต่อครัวเรือน ลักษณะการใช้ที่ดินส่วนใหญ่ปลูกไม้ผล
และไม้ยืนต้น ร้อยละ 82.17 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
จากการส้ารวจสภาวะเศรษฐกิจสังคม พบว่า พืชเศรษฐกิจที่ปลูกในพื้นที่ลุ่มน้้า สาขา
คลองนาทวี มีรายได้คุ้มค่าการลงทุน เพราะเกษตรกรยังคงมีก้าไร การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่
ปลูกปาล์มน้้ามัน มีระดับความเหมาะสมของที่ดินทางเศรษฐกิจปานกลาง (S2)
การก้าหนดเขตการใช้ที่ดินตามศักยภาพและก้าลังผลิตของพื้นที่ สามารถก้าหนด
แผนการใช้ที่ดินของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี ออกเป็น 6 เขต
1) เขตพื้นที่ป่าไม้ มี พื้นที่ 215,319 ไร่ หรือร้อยละ 21.94 ของพื้ นที่ลุ่มน้้าสาขา
แบ่งเป็น 3 เขต ได้แก่
1.1) เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ 165,701 ไร่ หรือร้อยละ 16.88 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
1.2) เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ พื้นที่ 49,321 ไร่ หรือร้อยละ 5.03 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
1.3) เขตพื้นที่คงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
พื้นที่ 297 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
2) เขตเกษตรกรรม มี พื้นที่ 696,000 ไร่ หรือร้อยละ 70.92 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
แบ่งเป็น 6 เขต ได้แก่
2.1) เขตเกษตรพัฒนา มีพื้นที่ 42,674 ไร่ หรือร้อยละ 4.35 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
ประกอบด้วย เขตท้านา พื้นที่ 28,143 ไร่ หรือร้อยละ 2.87 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เขตปลูกไม้ผล พื้นที่
1,239 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เขตปลูก ไม้ยืนต้น พื้นที่ 13,292 ไร่ หรือร้อยละ
1.35 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
2.2) เขตเกษตรก้าวหน้า มีพื้นที่ 419,326 ไร่ หรือร้อยละ 42.73 ของพื้นที่ลุ่มน้้า
สาขาประกอบด้วย เขตท้านา พื้นที่ 36,818 ไร่ หรือร้อยละ 3.75 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เขตปลูกพืชไร่
พื้นที่ 3,506 ไร่ หรือร้อยละ 0.36 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เขตปลูกไม้ผล พื้นที่ 26,586 ไร่ หรือร้อยละ 2.71
ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เขตปลูกไม้ยืนต้น พื้นที่ 352,416 ไร่ หรือร้อยละ 35.91 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
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2.3) เขตเร่ง รัด พัฒ นาการเกษตร มี พื ้น ที่ 162,915 ไร่ หรือ ร้อ ยละ 16.60
ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา ประกอบด้วย เขตท้านา พื้นที่ 12,946 ไร่ หรือร้อยละ 1.32 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
เขตปลูกไม้ผล พื้นที่ 1,993 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เขตปลูกไม้ยืนต้น พื้นที่ 137,230 ไร่
หรือร้อยละ 13.98 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา เขตทุ่งหญ้า พื้นที่ 10,746 ไร่ หรือร้อยละ 1.09 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
2.4) เขตปศุสัตว์ มีพื้นที่ 381 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
2.5) เขตเพาะเลีย้ งสัตว์น้า มีพนื้ ที่ 4,629 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
2.6) เขตพื้นที่คงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย มี พื้นที่ 66,075 ไร่
หรือร้อยละ 6.73 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา ประกอบด้วย เขตป่าสมบูรณ์ และเขตฟื้นฟูป่าไม้
3) เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีพื้นที่ 46,002 ไร่ หรือร้อยละ 4.69 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
4) เขตแหล่งน้้า มีพื้นที่ 6,679 ไร่ หรือร้อยละ 0.68 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
5) เขตพื้นที่ชุ่มน้้า มีพื้นที่ 13,203 ไร่ หรือร้อยละ 1.34 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
6) เขตพื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่ 4,197 ไร่ หรือร้อยละ 0.43 ของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขา
4.3.2 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1.1) ปรั บ ปรุ ง และฟื้ น ฟู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม แนวทาง
ด้าเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของดิน
รวมทั้งเป็นการเพิ่มผลผลิตการเกษตรให้สูงขึ้น เพราะในสภาวการณ์ปัจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมของไทย
ประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของดินเพราะขาดการอนุรักษ์ดินและน้้า ท้าให้เกิดการชะล้างพังทลาย
ของดิน ตลอดจนดินขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว
1.2) ในระยะยาวผลักดันให้มีการปฏิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้มีผลในทางปฏิบัติ
อย่างจริงจัง เพราะการจัดหาที่ดินท้ากินให้แก่เกษตรกรด้วยการปฏิ รูปที่ดินถือว่า เป็นแนวทางส้าคัญ
ที่จะแก้ปัญหาเกษตรกรรมของไทยอย่างยั่งยืน
ส้าหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตปลูกพืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้นนั้น ควรมีการจัดการ
พื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืช ในแต่ละเขตการใช้ที่ดิน โดยค้านึงถึงข้อเสนอแนะและมาตรการต่างๆ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน
การผลิต รวมทั้งพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพพืชให้มีมากยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
2) ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2.1) ควรส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้เกษตรกรด้าเนินการผลิต
ตามระบบเกษตรที่ดี โดยการอบรมแนะน้าความรู้ต่างๆ เช่น วิธีการปลูก การใส่ปุ๋ย การจัดการการดูแลรักษา
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การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวให้มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ในเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
อย่างครบวงจร
2.2) ควรส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต รวมถึงการเพิ่ม
คุณภาพผลผลิตพืชและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาสะสมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อลดต้นทุน
การผลิตและช่วยรักษาสภาพแวดล้อม
2.3) ควรส่งเสริมการวิจัยพั ฒนาพั นธุ์ พื ชให้ เหมาะสมกั บสภาพพื้นที่และขยายผลให้
เกษตรกรอย่างทั่วถึง
2.4) ควรส่ง เสริมการวิจัย และพั ฒนาเครื่องจักรกลในการเก็ บเกี่ ยวผลผลิตและ
สนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวเพื่อลดต้นทุนค่าแรงงาน
2.5) ควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อช่วยยืดระยะเวลา
การเก็บรักษา และชะลอการจ้าหน่ายสู่ตลาดในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว พร้อมกันนี้ควรแนะน้าให้เกษตรกร
รู้จักการเก็บรักษาผลผลิตที่ถูกวิธีลดความเสียหาย
2.6) ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับปรุงบ้ารุงดิน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
เป็นหลัก รณรงค์ให้มีการใช้ปุ๋ยหมัก น้้าหมักชีวภาพ พด.2 พืชปุ๋ยสด รวมทั้งการป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินโดยการปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชขวางความลาดเท ปลูกพืชสลับกับแนวหญ้าแฝกและ
เพิ่มมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร
อย่างครบวงจร โดยเน้นในพื้นที่เขตการใช้ที่ดินที่ต้องเพิ่มมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้าที่เหมาะสม
3) ข้อเสนอแนะด้านการสร้างแรงจูงใจ
3.1) ภาครั ฐมี ม าตรการให้ เกษตรกรในพื้ นที่ ก้ าหนดเขตการใช้ ที่ ดิ น ได้ รั บการ
ประกันภัยพืช เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติ
3.2) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ และราคายุติธรรม
แก่เกษตรกรที่ปลูกพืชในเขตการใช้ที่ดิน
3.3) ภาครัฐ ควรให้สิท ธิพิเ ศษส้า หรับ เกษตรกรที่ป ลูก พืช ตามเขตการใช้ที่ดิน
ที่ก้าหนด เช่น การสนับสนุนด้านเงินทุนดอกเบี้ยต่้าและใช้มาตรการด้านภาษี
3.4) ควรส่งเสริมการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการกระจาย
ผลผลิตของกลุ่ม เกษตรกรกั บ ผู้ป ระกอบกิจ การพืช ไร่ เพื่อ ความมั่น คงทางรายได้ข องเกษตรกร
ที่ปลูกพืชในเขตการใช้ที่ดินที่ก้าหนด
3.5) ควรให้ก ารสนับสนุน การผลิต ที่ตรงกับ ความต้อ งการของผู้ป ระกอบการ
เพื่อประสานความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรในเขตการใช้ที่ดินปลูกพืช

แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี
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3.6) ควรส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปให้มีความหลากหลาย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า
โดยต้องค้านึงถึงความต้องการของตลาดเป็นหลัก
3.7) ควรปรับ โครงสร้างการผลิต สู่ก ารเพิ่ม มูล ค่า ของสิน ค้า รวมทั้ง สนับ สนุน
ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิต เพื่อท้าให้มูลค่าการผลิตสูงขึ้น
4) ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ ควรมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
4.1) การก้ า หนดเขตการใช้ ที่ ดิ น จะบรรลุ เ ป้ า หมายตามที่ ว างไว้ จ้ า เป็ น ต้ อ งมี
มาตรการต่างๆ มารองรับ เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติจริง มาตรการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การตลาด การรวมกลุ่มเกษตรกร และด้านกฎหมาย
4.2) ผลักดั นให้ มี การน้าเขตการใช้ ที่ดินเพื่ อการปลู กพืชที่จัดท้ าไว้ ไปใช้ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ค วรมีก ารจัดท้า ประชาพิจารณ์ เพื่อรับทราบแนวคิดและทัศนคติของเกษตรกรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนการด้าเนินงาน
4.3) ควรศึกษาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ ยืนต้น
บริเวณที่มีความลาดชันสูงกว่า เพื่อจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่และใช้เป็น
ฐานข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในเขตการพื้นที่เสี่ยงต่อการสูญเสียดิน
4.4) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ควรจัดหาพืชพันธุ์ดีและมีคุณภาพ ตลอดจนปัจจัยการผลิต จัดจ้าหน่าย
ให้กับเกษตรกรได้ทันกับเวลาที่ต้องการใช้
4.5) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในการ
บริหาร การจัดการตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว การขนส่งให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบ โดยด้าเนินการ
จัดสรรโควต้าได้ตั้งแต่วันที่ปลูก เพื่อเป็นการลดต้นทุนโดยรวม และลดความเสียหายคุณภาพของ
สินค้าเกษตร
ส้า หรับ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดัง ที่ก ล่า วมาแล้วนั้น สามารถน้า มาปรับใช้ใ นทาง
ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ โดยก้าหนดเป็นมาตรการเสริมเชิงบังคับและจูงใจ เพื่อสนับสนุนให้
แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้้า มีผลในทางปฏิบัติและบรรลุเป้าหมายต่อไปในอนาคต

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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ภาคผนวก ก
เกณฑ์กาหนดจานวนสัตว์แต่ละชนิด
แยกตามประเภทการเลี้ยงสัตว์แบบเป็นการค้า
และแบบไม่เป็นการค้า
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ตารางผนวก ก เกณฑ์กาหนดจานวนสัตว์แต่ละชนิด แยกตามประเภทการเลี้ยงสัตว์
แบบเป็นการค้า และแบบไม่เป็นการค้า
ชนิดสัตว์
1. สุกร
1.1 สุกรขุน
1.2 สุกรแม่พันธุ์
1.3 สุกรแม่พันธุ์
และสุกรขุน
2. ไก่เนื้อ
3. ไก่ไข่
4. ไก่พื้นเมือง
5. เป็ดเนื้อ
6. เป็ดไข่
7. โคนม
8. โคเนื้อ
9. กระบือ
10. กุ้งกุลาดา

แบบเป็นการค้า

แบบไม่เป็นการค้า

ตั้งแต่ 100 ตัวขึ้นไป
ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป
ตั้งแต่ 10 ตัวขึ้นไป

น้อยกว่า 100 ตัว
น้อยกว่า 50 ตัว
น้อยกว่า 10 ตัว

ตั้งแต่ 3,000 ตัวขึ้นไป
ตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้นไป

ตั้งแต่ 50 - 2,999 ตัว
ตั้งแต่ 50 - 999 ตัว
ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
ตั้งแต่ 50 - 999 ตัว
ตั้งแต่ 50 - 999 ตัว

ตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้นไป
ตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้นไป
ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
ตั้งแต่ 30 ตัวขึ้นไป
ตั้งแต่ 20 ตัวขึ้นไป
มีพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
หรือมีจานวนกุ้งในบ่อตั้งแต่ 24,000
ตัวขึ้นไป
ฟาร์มขนาดเล็ก ตั้งแต่ 1 - 20 ไร่
ฟาร์มขนาดกลาง ตั้งแต่ 21 - 50 ไร่
ฟาร์มขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 51 ไร่ขึ้นไป
11. ปลาน้าจืด
การเลี้ยงปลาในบ่อที่มีเนื้อที่
เพาะเลี้ยงทั้งหมดตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
และการเลี้ยงในกระชังทั้งหมด
โดยไม่คานึงถึงขนาดเนื้อที่
12. จระเข้
ฟาร์มเพาะพันธุ์ที่มีการขายลูกจระเข้
หรือฟาร์มขุนที่มีการขายจระเข้ขุน
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555)

ตั้งแต่ 1 - 29 ตัว
ตั้งแต่ 1 - 19 ตัว

การเลี้ยงปลาในบ่อที่มีเนื้อที่
เพาะเลี้ยงทั้งหมดน้อยกว่า 1 ไร่
และการเลี้ยงในนาและร่องสวน
ทั้งหมด โดยไม่คานึงถึงขนาดเนื้อที่

ภาคผนวก ข
การประเมินความเหมาะสมของที่ดินทางด้านเศรษฐกิจ

ผนวก ข-2

การประเมินความเหมาะสมของที่ดินทางด้านเศรษฐกิจ
ขั้นตอนการประเมินคุณภาพที่ดินด้านเศรษฐกิจ
1. การวิเคราะห์และประเมินรายได้เหนือต้นทุนผันแปร
เป็นการวิเคราะห์รายได้เบื้องต้นจากการผลิตว่าเกษตรกรจะได้กาไร หรือขาดทุนขั้นต้นเท่าไร
โดยนามู ลค่ า ผลผลิตหรือรายได้ทั้ ง หมด (ปริมาณผลผลิต * ราคาผลผลิต ) หักด้วยต้นทุนผันแปร
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนาปัจจัยการผลิตมาใช้ ทั้งที่เป็นค่าใช้จ่ ายเงินสดและไม่เป็นเงินสด
ที่เกิดขึ้นเมื่อดาเนินกิจกรรมการผลิต ต้นทุนผันแปร เป็นต้นทุนที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลผลิต
ในช่ว งระยะเวลาหนึ่ง และค่า ใช้จ่า ยส่ว นนี้จ ะไม่มีถ ้า ยัง ไม่ไ ด้ล งมือ กระทากิจ กรรมการผลิต
ต้นทุนผันแปร ดังกล่าว ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน เป็นต้น ซึ่งรายได้ขั้นต้นเป็นสิ่งแสดงความพอใจ
ที่เกษตรกรจะได้รับเมื่อเลือกผลิตพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง
2. การวิเคราะห์และประเมินค่าความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ สาหรับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นการวิเคราะห์และประเมินโดยการจัดชั้นความเหมาะสมรวมด้านเศรษฐกิจ S1 S2 S3
และ N สาหรับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (S1 หมายถึง ความเหมาะสมสูง S2 หมายถึง ความเหมาะสม
ปานกลาง S3 หมายถึง ความเหมาะสมเล็กน้อย และ N หมายถึง ไม่มีความเหมาะสม) จากค่าของตัวแปรต่างๆ
อาทิ รายได้ ต้นทุนผันแปร รายได้เหนือต้นทุนผันแปรและอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผันแปรทั้งหมด
นามาจัด ชั้น ความเหมาะสมของแต่ล ะตัว แปร แล้ว หาค่า ความเหมาะสมรวมของทุก ตัว แปร
เพื่อ ทราบถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทไหน ในหน่วยที่ดินใดมีความเหมาะสมที่จะทาการผลิต
มากน้อยเท่าไร โดยวิธีการ
2.1 หาค่าสูงสุด (Maximum หรือ Max) และค่าต่าสุด (Minimum หรือ Min) ของต้นทุนผันแปร
รายได้ รายได้เหนือต้นทุนผันแปรและอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนเฉลี่ยต่อไร่
2.2 หาค่า IR (Interval Range) ของต้นทุนผันแปร รายได้ รายได้เหนือต้นทุนผันแปร
และอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนเฉลี่ยต่อไร่
2.3 กาหนดชั้นความเหมาะสมของตัวแปรทั้ง 4 ชนิด ต้นทุนผันแปร (VC) รายได้ (I)
รายได้เหนือต้นทุนผันแปร (RVC) และอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนเฉลี่ย ต่อไร่ (BC) จากค่า
Max Min และ IR (ตารางผนวก ข-1)

ผนวก ข-3

ตารางผนวก ข-1 ผลการคานวณค่าตัวแปรเพื่อจัดระบบความเหมาะสมของที่ดินด้านเศรษฐกิจ
ในพื้นที่เขตเกษตรน้าฝน
ค่าทางสถิติ
ค่าสูงสุด (Max)
ค่าต่าสุด (Min)
อันตรภาคชั้น (IR)
สูตร IR

ต้นทุนผันแปร
ทั้งหมด
(บาทต่อไร่)
6,533.28
1,561.81
1,242.87
Max – Min
4

รายได้
(บาทต่อไร่)
12,794.76
3,374.62
2,355.04
Max - Min
4

รายได้เหนือต้นทุน อัตราส่วนรายได้
ผันแปรทั้งหมด ต่อต้นทุนผันแปร
(บาทต่อไร่)
ทั้งหมด
6,997.90
2.62
199.36
1.06
2,332.63
0.54
Max – 0
Max - 1.00
3
3

1) ต้นทุนผันแปรทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่ (VC) กาหนดระดับ ดังนี้
VC1 = ต้นทุนต่า
= ≤ Min + IR
= ≤ 2,804.68
VC2 = ต้นทุนปานกลาง = > Min + IR
Min+2IR = > 2,804.68

= 4,047.55

VC3 = ต้นทุนสูง

= > Min + 2IR

Min+3IR = > 4,047.55

= 5,290.42

VC4 = ต้นทุนสูงมาก

= > Min + 3IR

= > 5,290.42

2) รายได้ Income (I) = ราคาผลผลิตเฉลี่ย x ปริมาณผลผลิต กาหนดระดับ ดังนี้
I1 = รายได้สูงมาก
= > Min + 3IR
= > 10,439.74
I2 = รายได้สูง

= > Min + 2IR

Min+3IR = > 8,084.70

= 10,439.74

I3 = รายได้ปานกลาง
I4 = รายได้ต่า

= > Min + IR
= ≤ Min + IR

Min+2IR = > 5,729.66
= ≤ 5,729.66

= 8,084.70

3) รายได้เหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมด (RVC) = รายได้ – ต้นทุนผันแปรทั้งหมด กาหนดระดับ ดังนี้
RVC1 = รายได้เหนือต้นทุนผันแปรสูงมาก = > 2IR
= > 4,665.26
RVC2 = รายได้เหนือต้นทุนผันแปรสูง = > IR
RVC3 = รายได้เหนือต้นทุนผันแปรปานกลาง = 0
RVC4 = รายได้เหนือต้นทุนผันแปรต่า
=<0

2IR = > 2,332.63
= 4,665.26
IR= 0
= 2,332.63
= ค่าติดลบทั้งหมด

ผนวก ข-4

4) อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนผันแปรทั้งหมด (BC) กาหนดระดับ ดังนี้
BC1 = อัตราผลตอบแทนสูง
= > 1.00 + 2IR
BC2 = อัตราผลตอบแทนปานกลาง = > 1.00 + IR
BC3 = อัตราผลตอบแทนต่า
= ≥ 1.00
BC4 = อัตราผลตอบแทนต่ามาก = < 1.00

= > 2.08

1.00 + 2IR = > 1.54
1.00 + IR
= ≥ 1.00
= < 1.00

= 2.08
= 1.54

จากค่าตัวแปรทั้ง 4 ชนิด ที่กาหนดระดับดังกล่าวมาแล้วนามาให้คะแนนในแต่ละระดับห่างกัน
ระดับละ 1 คะแนน ดังนี้
ระดับ VC1 I1 RVC1 BC1 ให้คะแนน 4 คะแนนต่อ 1 ตัวแปร
ระดับ VC2 I2 RVC2 BC2 ให้คะแนน 3 คะแนนต่อ 1 ตัวแปร
ระดับ VC3 I3 RVC3 BC3 ให้คะแนน 2 คะแนนต่อ 1 ตัวแปร
ระดับ VC4 I4 RVC4 BC4 ให้คะแนน 1 คะแนนต่อ 1 ตัวแปร
เมื่อคานวณคะแนนในแต่ละตัวแปรแล้ว นาคะแนนที่ได้มาพิจารณาเพื่อจัดระดับความเหมาะสม
ด้านเศรษฐกิจของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 4 ช่วง (ช่วงระดับ
ความเหมาะสม 16/4 = 4 คะแนน ต่อ หนึ่ง ช่ว งระดับ ) ดัง นั้น จึง กาหนดระดับ ความเหมาะสม
ด้านเศรษฐกิจได้ดงั นี้
S1
S2
S3
N

=
=
=
=

เหมาะสมสูง
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมเล็กน้อย
ไม่เหมาะสม

=
=
=
=

13 – 16
9 – 12
5–8
1–4

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตารางผนวก ข-2 ระดับความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืช ลุ่มน้าสาขาคลองนาทวี ปีการผลิต 2556/57
หน่วยที่ดนิ
ที่

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดนิ

รายได้ ระดับ ต้นทุนผันแปร ระดับต้นทุน อัตราส่วน ระดับอัตราส่วน รายได้เหนือต้นทุน ระดับรายได้ ระดับคะแนน ระดับ
ระดับ
(บาท/ไร่/ปี) รายได้ ทั้งหมด
ผันแปร รายได้ตอ่ ต้นทุน รายได้ตอ่ ต้นทุน ผันแปรทั้งหมด เหนือต้นทุน
ค่าดัชนี
ค่าดัชนี ความเหมาะสม
(บาท/ไร่/ปี) ทั้งหมด ผันแปรทัง้ หมด ผันแปรทัง้ หมด (บาท/ไร่/ปี) ผันแปรทัง้ หมด I VC BC RVC รวม ด้านเศรษฐกิจ

เขตเกษตรน้้าฝน
ข้าวเจ้านาปี (นาดา) พันธุเ์ ล็บนกปัตตานี 4,879.05

I4

4,119.98

VC3

1.18

BC3

759.07

RVC3

1222

7

S3

34

ยางพารา

10,059.05

I2

6,453.80

VC4

1.56

BC2

3,605.25

RVC2

3133

10

S2

39

ยางพารา

6,734.47

I3

5,287.94

VC3

1.27

BC3

1,446.53

RVC3

2222

8

S3

34

ปาล์มนามัน

12,794.76

I1

5,796.86

VC4

2.21

BC1

6,997.90

RVC1

4144

13

S1

39

ปาล์มนามัน

10,413.87

I2

5,349.05

VC4

1.95

BC2

5,064.82

RVC1

3134

11

S2

ที่มา : จากการคานวณ
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