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ภาครัฐและเอกชน ที่ใหความอนุเคราะหขอ มูล เพื่อใชป ระกอบการพิจ ารณาจัด ทํา แผนการใชที่ดิน
อนึ่งคณะผูดําเนินงานขอขอบคุณผูอํานวยการกองนโยบายและแผนการใชที่ดิน ผูเชี่ยวชาญดานวางแผน
การใชที่ดิน และผูอํานวยการกลุมวางแผนทรัพยากรน้ําเพื่อการพัฒนาที่ดิน ที่ใหเกียรติเปนที่ปรึกษาโครงการ
และใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการดําเนินงาน การจัดทําแผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
สํา เร็ จลุ ลวงดวยดี รวมทั้ง ไดรับ ความรวมมือเปนอยา งดีจากพนักงานราชการ ลูก จา งประจํา และ
ลูกจางเหมาจายของกลุมวางแผนทรัพยากรน้ําเพื่อการพัฒนาที่ดิน
สุดทายนี้คณะผูดําเนินงานหวังเปนอยางยิ่งวา หนวยงานที่เกี่ยวของจะสามารถนํารายงาน
ฉบับ นี้ไ ปใชใ หเ กิด ประโยชนสูง สุดแกเ กษตรกร ซึ่ง จะทํา ใหภ าคการผลิต ทางการเกษตรไดรับ
การแกไ ขตั้งแตระดับฐานรากจนสามารถยกระดับรายไดและสภาพความเปนอยูของเกษตรกรใหดีขึ้น
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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
ความสําคั ญและนํ า ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งไปประยุ ก ตใ ชใ นทุก ระดั บ อยา งกวา งขวาง จึ ง
ปรากฏผลชัดเจนวาเกษตรกรสามารถกาวพนภาวะหนี้สินจากการทําการเกษตรเชิงพาณิชยสูเกษตร
ผสมผสาน ขณะที่ปจจุบันปจจัยหลักที่สรางความเสียหายใหแกผลผลิตของภาคเกษตรกรรมคือ ปญหา
ภัยธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการกระทําของมนุษย ไมวาจะเปนการใชที่ดินผิดประเภทสงผลใหมีการทําลายปา
ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพจนเกิดภัยธรรมชาติ น้ําทวม ดินถลม ภัยแลง
ลุมน้ําสาขาคลองเทพา มีเนื้อที่ 1,136,587 ไร สภาพพื้นที่สวนใหญ เปนพื้นที่สูงชัน รอยละ
49.89 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา มีพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ รอยละ 15.02 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
การเกษตรสวนใหญปลูกไมยืนตนและไมผล ไดแก ยางพารา และปาลมน้ํามัน ทั้งนี้ลุมน้ําสาขาคลองเทพา
จึงจําเปนตองมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสม เพื่อปองกันปญหาการเกิดภัยธรรมชาติ
ดินถลม ซึ่งปจจุบันพบวาปญหาการชะลางพังทลายของดินในลุมน้ํายังไมเปนปญหาใหญเนื่องจาก
ยัง คงมี ส ภาพป า ที่ สมบู รณ หากยั ง ไม มีก ารจัดการที่ดีก็อาจสง ผลกระทบตอทรัพ ยากรมนุษ ยและ
ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต
จะเห็ นได ว าแผนการใช ที่ ดิ นลุ มน้ํ าสาขาคลองเทพา ซึ่ งได จั ดทํ าและกํ าหนดขอบเขตการใช
ประโยชนที่ดินและเขตปาไมเพื่อการอนุรักษ ใหสอดคลองตามความเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่
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และความตองการของเกษตรกร ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ รวมถึงคํานึงถึงความสัมพันธระหวาง
ทรัพยากรที่ดินกับปริมาณน้ําในลุมน้ําสาขา เพื่อใหเกษตรกรสามารถวางแผนการปลูกและการจัดการ
ไดเหมาะสม อีกทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ มาตรการดําเนินงานพัฒนาลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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

โครงการวางแผนการใช ที่ ดิ น ลุม น้ํา สาขาคลองเทพา ดํา เนิน การเมื่อ เดือ นตุล าคม 2556
ถึงเดือนกันยายน 2557
สถานที่ดําเนินการอยูในขอบเขตลุมน้ําสาขาคลองเทพา (2109) มีเนื้อที่ 1,136,587 ไร ครอบคลุม
พื้นที่สวนใหญของอําเภอเทพา อําเภอสะบายอย 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
ลุมน้ําสาขาคลองเทพา (2109) มีเนื้อที่ 1,819 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,136,587 ไร ตั้งอยูระหวาง
ละติจูด 6 องศา 54 ลิปดา 31 ฟลิปดา ถึง 6 องศา 13 ลิปดา 59 ฟลิปดาเหนือ และลองจิจูด 101 องศา
6 ลิปดา 28 ฟลิ ปดา ถึง 100 องศา 44 ลิ ปดา 24 ฟลิ ปดาตะวั นออก ลุมน้ําสาขาคลองเทพา มีพื้นที่
ครอบคลุม 2 จังหวัด ไดแก พื้นที่สวนใหญของอําเภอสะบายอย และอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา และ
พื้นที่บางสวนของอําเภอกาบัง อําเภอยะหา และอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีอาณาเขตติดตอดังนี้
(รูปที่ 2-1)
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ

2.2 การคมนาคม

ทะเลอาวไทย
ชายแดนประเทศมาเลเซีย
ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออกตอนลาง และลุมน้ําสาขาแมน้ําปตตานีตอนลาง
ลุมน้ําสาขาคลองนาทวี

การคมนาคมในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา มีระบบคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต เปนสําคัญ
และมีระบบโครงขาย ถนนตางๆ ครอบคลุมในพื้นที่ดังนี้
ทางหลวงแผนดินสายหลัก
ทางหลวงแผ นดิ น หมายเลข 42 ผา นเขา พื้น ที่ลุม น้ํา ทางด า นทิ ศ ตะวั นตก ผา นอํา เภอเทพา
จังหวัดสงขลา มุงหนาไปยังอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
ทางหลวงแผนดินที่เชื่อมตอระหวางอําเภอ
ทางหลวงหมายเลข 4070 ผานพื้นที่ลุมน้ําทางดานทิศตะวันออก แยกจากทางหลวงหมายเลข
4085 ที่อําเภอกาบัง ไปยังอําเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทางหลวงหมายเลข 4085 ผานเขาพื้นที่ลุมน้ําทางดานทิศเหนือ ผานอําเภอเทพา อําเภอสะบายอย
จังหวัดสงขลา ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4070 ที่อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา
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ทางหลวงหมายเลข 4086 ผานเขาพื้นที่ลุมน้ําทางดานทิศเหนือ ผานตําบลเกาะสะบา ตําบลเทพา
และตําบลปากบาง จังหวัดสงขลา
ทางหลวงหมายเลข 4095 แยกจากทางหลวงหมายเลข 4085 ที่ตําบลสะบายอย ผานตําบลคูหา
อําเภอสะบายอย ไปยังตําบลเขาแดง อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา
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2.3 สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของลุมน้ําสาขาคลองเทพาสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะ โดยมีพื้นที่ตนน้ํา
อยูทางทิศใตเปนสวนใหญ มีพื้นที่กลางน้ําอยูบริเวณตอนกลางของพื้นที่ ซึ่งเปนที่ราบริม 2 ฝงคลองเทพา
และพื้นที่ปลายน้ําบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยและปากน้ําคลองเทพา ซึ่งเปนที่ตั้งของ อําเภอเทพา
ลุมน้ําสาขาคลองเทพาสวนใหญเปนพื้นที่สูงชัน มีเนื้อที่คิดเปนรอยละ 49.89 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
รองลงมาเปนพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด
พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน และพื้นที่เนินเขา โดยคิดเปนรอยละ 15.02 9.82 9.81 6.57 และ 3.98 ของพื้นที่
ลุมน้ําสาขา ตามลําดับ และพื้นที่อื่นๆ มีเนื้อที่รอยละ 4.91 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา มีความสูงจากระดับ
ทะเลปานกลางประมาณ1-748 เมตร โดยมีคลองเทพาเปนลําน้ําสายหลัก คลองเทพาเปนคลองขนาดใหญ
มีตนกําเนิดจากเขาตีโตกของเทือกเขาสันกาลาคีรีทางทิศใตของลุมน้ํา ไหลไปทางทิศเหนือผาน อําเภอ
สะบ า ย อย และ อํ า เภอเทพา แล วไหลลงสูอา วไทยที่บา นปากบางเทพา มีค วามยาวประมาณ 130
กิโลเมตร มีคลองสาขาที่สําคัญ ไดแก คลองลําทับ คลองสะนี คลองน้ําขุน คลองน้ําใส คลองลําพีระ
คลองจะแหน คลองทุงไพล (รายละเอียดตารางที่ 2-1)
ตารางที่ 2-1 ลักษณะภูมิประเทศลุมน้ําสาขาคลองเทพา
ความลาดชัน
ชนิดพืชพรรณสวนใหญ
(รอยละ)
พื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ
0-2
นาขาว ไมยืนตน ไมผล ทุงหญา
และปาไม
พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย
2-5
นาขาว ไมยืนตน ไมผล ทุงหญา
และปาไม
พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด
5-12
ไมยืนตน ไมผล ทุงหญา
และปาไม
พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน
12-20
ไมยืนตน ไมผล ทุงหญา
และปาไม
พื้นที่เนินเขา
20-35
ไมยืนตน ไมผล และปาไม
พื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ลาดชันเชิงซอน
>35
ไมยืนตนไมผล ทุงหญา
และปาไม
พื้นที่อื่นๆ เชน พื้นทีป่ า พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง พื้นที่น้ํา
รวม
ที่มา : จากการวิเคราะห
ลักษณะสภาพพื้นที่

ไร

เนื้อที่

รอยละ

170,688

15.02

111,597

9.82

111,443

9.81

74,710

6.57

45,245
567,060

3.98
49.89

55,844
1,136,587

4.91
100.00

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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2.4 สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปในลุมน้ําสาขาคลองเทพามีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตรอน
(Tropical monsoon Climate) ในรอบปหนึ่งๆ สามารถแบงได 2 ฤดู ดังนี้
ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศรอนอบอาวและแหงแลง
โดยจะรอนสุดในชวงเดือนเมษายนประมาณ 34.40 องศาเซลเซียส และเดือนเมษายนมีอุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 28.40 องศาเซลเซียส
ฤดู ฝน เริ่ มตั้ ง แต ประมาณเดื อนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมโดยตกหนัก ถึงหนัก มากใน
บางครั้ง มีปริมาณน้ําฝนประมาณ 1,919.80 มิลลิเมตร/ป
จากการรวบรวมขอมูลภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัด
ปตตานีในรอบ 10 ป (ชวงป พ.ศ. 2547-2554) ดังตารางที่ 2-2 ประกอบดวย อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิ
ต่ําสุ ด อุณหภูมิเฉลี่ย ปริมาณน้ําฝน น้ํา ฝนใชการได ความชื้นสัม พัท ธ ศัก ยภาพการคายระเหยน้ํา
อธิบายไดดังนี้
1) อุณหภูมิ
พื้ นที่ ลุ ม น้ํ า สาขาคลองเทพา มีอุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดป 27.43 องศาเซลเซีย ส โดยมี ค า
อุณหภูมิสูง สุด เฉลี่ย 34.40 องศาเซลเซีย ส ในเดือ นเมษายน และอุณ หภูมิต่ํา สุดเฉลี่ย ในเดือ น
มกราคม และ เดือนกุมภาพันธ 22.70 องศาเซลเซียส
2) ปริมาณน้ําฝน
พื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,919.80 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย
ตลอดป 152.90 วัน เมื่อพิจารณาน้ําฝนรายเดือนพบวา ในเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ําฝนมากที่สุดซึ่งมี
ปริมาณเฉลี่ย 373.90 มิลลิเมตร โดยมีจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 16.90 วัน
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
ประโยชนไดภายหลังจากมีการไหลซึมลงไปในดินจนดินอิ่มตัวดวยน้ําแลวไหลบาออกมากัก เก็บ
ในพื้นดินลุมน้ําสาขาคลองเทพมีปริมาณน้ําฝนใชการได 1,245.30 มิลลิเมตร
เดือนธันวาคมมีปริมาณน้ําฝนใชก ารไดม ากที่สุด 162.40 มิล ลิเมตร และเดือนกุม ภาพันธมีป ริม าณ
น้ําฝนใชการไดนอยที่สุด คือ 32.90 มิลลิเมตร

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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4)
ความชื้นสัมพัทธและศักยภาพการคายระเหยน้ํา
พื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพาพบวา มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 81.17 เปอรเซ็นต
ปริ ม าณการคายระเหยเฉลี ่ย ตลอดป 109.37 มิล ลิเ มตร ปริม าณการคายระเหยสูง สุด 130.20
มิลลิเมตร ในเดือนเมษายนปริมาณการคายระเหยต่ําสุด 84.94 มิลลิเมตร ในเดือนธันวาคม
5) การวิเคราะหชวงฤดูกาลที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ
การวิเคราะหชวงฤดูเพาะปลูกพืชเพื่อหาชวงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยใช
ข อ มู ล ปริ ม าณน้ํ า ฝ นเฉลี่ ย แล ะ ค า ศั ก ย ภาพ ก ารคาย ระ เหย น้ํ า ของพื ชราย เดื อ นเฉลี่ ย
(Evapotranspiration : ETo) ซึ่งคํานวณและพิจารณาจากระยะเวลาชวงที่เสนน้ําฝนอยูเหนือเสน 0.5
ETo ถือเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช จากการวิเคราะหชวงฤดูกาลที่เหมาะสมจากการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ลุมน้ําสาขาคลองเทพา สามารถสรุปไดดังนี้
(1) ชวงระยะเวลาที่เหมาะสมตอ การปลูก พืช เปนชวงที่ดินมีค วามชื้นพอเหมาะตอ
การปลูกพืช ซึ่งเปนชวงฤดูฝนปกติอยูในชวงระหวางกลางเดือนมีนาคมถึงตนเดือนกุมภาพันธของ
ปถัดไปซึ่งในชวงหลังตนเดือนกุมภาพันธนั้น เปนชวงที่มีปริมาณน้ําฝนเพียงเล็กนอยแตเนื่องจากมี
ปริม าณน้ํา ที่สะสมไวใ นดิน จึง มีความชื้นในดินเพีย งพอสํา หรับ ปลูก พืช อายุสั้นได แตค วรมีก าร
วางแผนจัดการระบบการเพาะปลูกใหเหมาะสมสําหรับพื้นที่เพาะปลูกแตละแหง เนื่องจากอาจตองอาศัย
น้ําจากแหลงน้ําในไรนาหรือน้ําชลประทานชวยในการเพาะปลูกบาง
(2) ช วงระยะเวลาที่ มี น้ํา มากเกิ นพอ เปน ชวงที่ ดินมีค วามชื้ นสูง และมีฝ นตกชุ ก อยู
ในชวงระหวางปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนมกราคม
(3) ชวงระยะเวลาที่ ไมเหมาะสมตอการปลูกพืชโดยอาศัยน้ําฝน เนื่องจากมีปริมาณฝน
และการกระจายของฝนนอย ทํา ใหดินมีความชื้นไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืชอยูในชว ง
ระหวางตนเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนมีนาคมซึ่งในชวงเวลาดังกลาวถาพื้นที่เพาะปลูกแหงใดมี
การจัดการระบบชลประทานที่ดีก็สามารถปลูกพืชฤดูแลงได

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 2-2 สถิติภมู ิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดปตตานี (ป 2547 -2556)
เดือน

ปริมาณ
น้ําฝน
(มม.)

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

111.40
34.80
68.90
94.60
149.90
120.20
124.50
113.80
140.00
220.80
367.00
373.90
1,919.80
-

ปริมาณ
น้ําฝนใช
การได
(มม.)
91.50
32.90
61.30
80.30
113.90
97.10
99.70
93.10
108.60
142.80
161.70
162.40
1,245.30
-

หมายเหตุ : จากการคํานวณ
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2556)

จํานวน
วันที่ฝน
ตก

อุณหภูมิ
ต่ําสุด (oC)

อุณหภูมิ
สูงสุด (oC)

อุณหภูมิ
เฉลี่ย (oC)

ความชื้น
สัมพัทธ
(%)

ศักยภาพการคาย
ระเหยน้ํา (มม./
เดือน)

9.10
3.40
8.60
9.10
13.80
11.80
12.80
12.50
16.70
18.00
20.20
16.90
152.90
-

22.70
22.70
23.40
24.20
24.60
24.50
24.20
24.00
24.10
24.00
23.90
23.30
23.80

31.10
32.70
33.40
34.40
34.20
33.80
33.40
33.50
33.10
32.20
31.20
30.30
32.78

26.30
27.00
27.70
28.40
28.30
28.20
27.90
27.80
27.50
27.10
26.80
26.20
27.43

82.00
79.00
80.00
79.00
80.00
79.00
79.00
79.00
81.00
84.00
86.00
86.00
81.17

97.65
115.36
124.31
130.20
120.59
113.10
106.95
114.70
110.40
106.95
87.30
84.94
109.37

รูปที่ 2-2 สมดุลของน้ําเพื่อการเกษตร ลุมน้ําสาขาคลองเทพา

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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2.5 สภาพการใชที่ดิน

จากขอมูลสภาพการใชที่ดินในลุมน้ําสาขาคลองเทพา ของสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2
สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน (2552) พบวาสภาพการใชที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรอยูถึง
รอยละ 63.92 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา โดยสวนใหญใชพื้นที่ปลูกไมยืนตน เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน
และไมยืนตนผสม คิดเปนรอยละ 59.53 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา และมีพื้นที่ไมผลอยูรอยละ 2.87 ของ
พื้นที่ลุมน้ําสาขา รองลงมาเปนพื้นที่ปาไมรอยละ 29.75 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา โดยยังคงสภาพเปน
ปาไมผลัดใบสมบูรณอยูมากที่สุด รอยละ 15.90 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา ดังตารางที่ 2-3 และรูปที่ 2-3
ตารางที่ 2-3 สภาพการใชที่ดิน ลุมน้ําสาขาคลองเทพา
ประเภทการใชที่ดิน
1. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U)
1.1 ตัวเมืองและยานการคา (U1)
1.2 หมูบาน (U2)
หมูบานราง/ที่ดินจัดสรรราง (U200)
หมูบานบนพื้นที่ราบ (U201)
หมูบานบนพื้นที่ราบ/ไมผลผสม (U201/A401)
1.3 สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ (U3)
1.4 ถนน (U405)
1.5 โรงงานอุตสาหกรรม (U502)
2. พื้นที่เกษตรกรรม
2.1 นาขาว (A1)
นาราง (A100)
นาขาว (A100)
2.2 ไมยืนตน (A3)
ไมยืนตนผสม (A301)
ยางพารา(A302)
ปาลมน้ํามัน (A303)

เนื้อที่
ไร
34,206
835
28,472
402
27ม561
509
3,395
1,351
153
726,501
15,239
5,656
9,583
676,714
1,888
670,951
3,875

รอยละ
3.00
0.07
2.50
0.04
2.42
0.04
0.30
0.12
0.01
63.92
1.34
0.50
0.84
59.53
0.16
59.03
0.34

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 2-3 (ตอ)
ประเภทการใชที่ดิน
2.3

ไมผล (A4)
ไมผลผสม (A401)
ทุเรียน (A403)
มะพราว (A405)
ลางสาด ลองกอง (A420)
2.4 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (A9)
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง (A900)
สถานที่เพาะเลี้ยงกุง (A903)
3. พื้นที่ปาไม (F)
ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู (F100)
ปาไมผลัดใบสมบูรณ (F101)
ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู (F300)
ปาชายเลนสมบูรณ (F301)
ปาพรุสมบูรณ (F401)
4. พื้นที่น้ํา (W)
แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง (W101)
หนอง บึง ทะเลสาบ (W102)
อางเก็บน้ํา (W201)
บอน้ําในไรนา (W202)
5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M)
ทุงหญา (M101)
ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ (M102)
พื้นที่ลุม (M2)
เหมืองเกา บอขุดเกา (M300)

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา

เนื้อที่
ไร
รอยละ
32,509
2.87
31,225
2.75
83
0.01
1,117
0.10
84
0.01
2,039
0.18
0.02
262
1,777
0.16
338,092
29.75
11,029
0.97
322,737
28.40
1,005
0.09
2,874
0.25
447
0.04
6,588
0.57
5,186
0.45
503
0.04
582
0.05
317
0.03
31,200
2.76
2,142
0.19
25,187
2.22
2,559
0.23
305
0.03

2-10

ตารางที่ 2-3 (ตอ)
ประเภทการใชที่ดิน
เหมืองแร (M301)
บอลูกรัง (M302)
หาดทราย (M402)
รวมเนื้อที่

เนื้อที่
ไร
รอยละ
770
0.07
71
0.01
166
0.01
1,136,587
100.00

ที่มา: สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2 สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน (2552)

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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2.6 สถานภาพดานเศรษฐกิจและสังคม

2.6.1 ดานสังคม
1) ประชากร
หลั ก ฐานทะเบี ย นราษฎรข องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2556 พบวาประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา มีประชากรรวม 138,734 คน
เปนเพศชายรอยละ 50.52 ของประชากรทั้งหมดในลุมน้ําสาขา และที่เหลือเปนเพศหญิง โดยประชากร
อาศัยอยูในเขตเทศบาล 19,495 คน คิดเปนรอยละ 14.05 และนอกเขตเทศบาล 119,239 คน คิดเปนรอยละ
85.95 จํา นวนบา น 35,489 หลัง คาเรือน โดยอยูใ นเขตเทศบาล 5,882 หลัง คาเรือน คิดเปนรอยละ
16.57 และนอกเขตเทศบาล 29,607 หลัง คาเรือ น คิด เปน รอ ยละ 83.43 จํา นวนประชากรเฉลี่ย
4 คนตอ หลัง คาเรือ น ระหวา ง พ.ศ. 2551-2556 พบว า ประชากรชายเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 1.99 ส วน
ประชากรหญิงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.96 ประชากรรวมจึงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.97 ตอป ขณะที่จํานวนบานเพิ่มขึ้น
ในชวงเวลาเดียวกันรอยละ 3.69 ตอป ทําใหจํานวนคนตอหลังคาเรือนมีแนวโนมลดลงรอยละ 1.65
จากอัตราการเปลี่ ยนแปลงของจํ านวนประชากรดังกลาวคาดประมาณไดวาใน พ.ศ. 2561 จะมี
ประชากรที่อาศัยในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา จํานวน 151,733 คน เมื่อพิจารณาจําแนกตามจังหวัดที่
อยูในขอบเขตพื้นที่ลุมน้ําสาขา มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 2-4 และ ตารางที่ 2-5)
จังหวัดยะลา ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ลุมน้ําสาขารวม 23,735 คน คิดเปนรอยละ
17.11 ของประชากรลุมน้ําสาขาทั้งหมด เปนเพศชายรอยละ 52.00 และที่เหลือเปนเพศหญิง จํานวนบาน
6,600 หลังคาเรือน จํานวนประชากรเฉลี่ย 4 คนตอหลังคาเรือน อัตราความหนาแนนของประชากร
ประมาณ 49 คนตอตารางกิโลเมตร จํานวนบาน 14 หลังคาเรือนตอตารางกิโลเมตร ในชวง 6 ป ตั้งแต
พ.ศ. 2551-2556 พบวาประชากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 2.98 ตอป จํานวนบานเพิ่มขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน
รอยละ 4.47 ทําใหจํานวนคนตอหลังคาเรือนมีแนวโนมลดลงรอยละ 1.38 ตอป
จังหวัดสงขลา ประชากรที่อาศัยอยูใ นพื้นที่ลุม น้ํา สาขารวม 114,999 คน คิดเปน
รอยละ 82.89 ของประชากรลุมน้ําสาขาทั้งหมด เปนเพศชายรอยละ50.21 และที่เหลือเปนเพศหญิง
จํานวนบาน 28,889 หลังคาเรือน จํานวนประชากรเฉลี่ย 4 คนตอหลังคาเรือน อัตราความหนาแนน
ของประชากรประมาณ 86 คนตอตารางกิโลเมตร จํานวนบาน 22 หลังคาเรือนตอตารางกิโลเมตร
ในชวง 6 ป ตั้งแต พ.ศ. 2551-2556 พบวาประชากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.77 ตอป จํานวนบานเพิ่มขึ้น
ในชวงเวลาเดียวกันรอยละ 3.52 ทําใหจํานวนคนตอหลังคาเรือนมีแนวโนมลดลงรอยละ 1.72 ตอป

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 2-4

จํานวนประชากร จํานวนบานและความหนาแนนของประชากรลุมน้ําสาขา
คลองเทพา พ.ศ. 2551-2556

จังหวัด

พ.ศ.

ยะลา

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
สงขลา

จํานวนบาน
(หลังคาเรือน)

จํานวนคน
จํานวนบาน
ความหนาแนน
ตอครัวเรือน
ตอเนื้อที่
(คน/ตร.กม.)
(คน/หลังคาเรือน) (หลังคาเรือน/ตร.กม.)
3.86
11.00
42.49

ชาย

หญิง

รวม

2551

10,657

9,839

20,496

5,306

2552
2553
2554
2555
2556

10,967
11,292
11,678
12,032
12,342
2.98
52,864

10,126
10,426
10,782
11,107
11,393
2.98
52,466

21,093
21,718
22,460
23,139
23,735
2.98
105,330

5,664
5,848
6,113
6,386
6,600
4.47
24,296

3.72
3.71
3.67
3.62
3.60
-1.38
4.34

11.74
12.12
12.67
13.24
13.68

43.73
45.03
46.57
47.97
49.21

18.18

78.83

53,827
54,817
55,823
56,755
57,746
1.78
63,521
64,794
66,109
67,501
68,787
70,088

53,395
54,368
55,360
56,277
57,253
1.76
62,305
63,521
64,794
66,142
67,384
68,646

107,222
109,185
111,183
113,032
114,999
1.77
125,826
128,315
130,903
133,643
136,171
138,734

25,085
26,112
27,041
27,998
28,889
3.52
29,602
30,749
31,960
33,154
34,384
35,489

4.27
4.18
4.11
4.04
3.98
-1.72
4.25
4.17
4.10
4.03
3.96
3.91

18.77
19.54
20.24
20.95
21.62

80.24
81.71
83.21
84.59
86.06

16.28
16.91
17.57
18.23
18.91
19.52

69.19
70.56
71.98
73.49
74.88
76.29

1.99

1.96

1.97
151,733

3.69

-1.65

2551
2552
2553
2554
2555
2556

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
รวมทั้งลุมน้ําฯ

จํานวนประชากร (คน)

2551
2552
2553
2554
2555
2556

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ประชากรป 2561

ที่มา : คํานวณจากขอมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ( 2551 - 2556)
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ตารางที่ 2-5

จังหวัด

จํานวนประชากร จํานวนบานในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลลุมน้ําสาขา
คลองเทพา พ.ศ. 2556
จํานวนประชากร (คน)
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

จํานวนบาน (หลังคาเรือน)
รวม

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

รวม

ยะลา

-

23,735

23,735

-

6,600

6,600

สงขลา

19,495

95,504

114,999

5,882

23,007

28,889

รวมทั้งลุมน้ําฯ

19,495

119,239

138,734

5,882

29,607

35,489

รอยละ

14.05

85.95

100.00

16.57

83.43

100.00

ที่มา : คํานวณจากขอมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2556)

2) โครงสรางประชากร
จํา นวนประชากรที ่ อ าศัย อยูใ นพื้น ที่ลุม น้ํา สาขาคลองเทพาทั้ง หมด มีจํา นวน
ประชากร 138,734 คน จําแนกเปนผูที่อายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 106,632 คน คิดเปนรอยละ 78.86 ของ
ประชากรทั้งลุมน้ํา และผูที่อายุต่ํากวา 15 ป จํานวน 32,102 คน คิดเปนรอยละ 23.14 ผูที่อายุ 15 ปขึ้นไป
ประกอบดวยผูที่อยูในกํา ลัง แรงงานรวม จํา นวน 77,432 คน คิดเปน รอ ยละ 55.81 และไมอยูใ น
กําลังแรงงาน จํานวน 29,200 คน คิดเปนรอยละ 21.05 ผูที่อยูในกําลังแรงงานรวมประกอบดวยผูที่อยู
ในกําลังแรงงานปจจุบัน จํานวน 77,394 คน คิดเปนรอยละ 55.79 (โดยแบงเปนผูมีงานทํา จํานวน 76,605 คน
คิดเปนรอยละ 55.22 และผูไมมีงานทํา จํานวน 789 คน คิดเปนรอยละ 0.57) และกําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 0.02 สําหรับผูที่ไมอยูในกําลังแรงงานนั้นแบงเปนผูทํางานบาน จํานวน
8,338 คน คิด เปน รอ ยละ 6.01 ผูเ รีย นหนัง สือ จํา นวน 9,832 คน คิด เปน รอ ยละ 7.09 และอื่น ๆ
(คนพิการและคนชรา เปนตน) จํานวน 11,030 คน คิดเปนรอยละ 7.95 (ตารางที่ 2-6)
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ตารางที่ 2-6 สถานภาพแรงงานในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา 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

138,734
106,632
77,432
77,394
76,605
789
38
29,200
8,338
9,832
11,030
32,102

100.00
76.86
55.81
55.79
55.22
0.57
0.02
21.05
6.01
7.09
7.95
23.14

ที่มา : จากการประมาณคาโดยใชสัดสวนการคํานวณจากสถิตจิ ังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา สํานักงานสถิติแหงชาติ (2556)

2.6.2 ดานเศรษฐกิจ
1) การถือครองที่ดินและการใชที่ดินเพื่อการเกษตร
เกษตรกรในพื้น ที่ลุม น้ํา สาขาคลองเทพา มีขนาดเนื้อที่ถือครองตอครัวเรือนเฉลี่ย
26.01 ไรตอครัวเรือน สําหรับการใชที่ดินสวนใหญเปนที่ไมผล/ไมยืนตนเฉลี่ย 21.65 ไรตอครัวเรือน
คิดเปนรอยละ 83.24 ของเนื้อที่การใชที่ดินทั้งหมด รองลงมา ที่อยูอาศัย ที่อื่นๆ ที่ไร และที่นา เฉลี่ย
1.95 1.60 0.42 และ 0.39 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 7.50 6.15 1.61 และ 1.50 ตามลําดับ
(ตารางที่ 2-7)

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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ตารางที่ 2-7 การถือครองที่ดินและการใชที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา
พ.ศ. 2555
เนื้อที่
รายการ
รอยละ
(ไร/ครัวเรือน)
การถือครองที่ดิน
26.01
100.00
การใชที่ดิน
- ที่อยูอาศัย
1.95
7.50
- ที่นา
0.39
1.50
- ที่ไร
0.42
1.61
- ที่ไมผล/ไมยืนตน
21.65
83.24
- อื่นๆ
1.60
6.15
รวม
26.01
100.00
ที่มา : ดัดแปลงขอมูลจากศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล กรมสงเสริมการเกษตร (2555)

2) สภาพการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ
(1) ดานพืช การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา ไดแก
ขาว ยางพารา ปาลมน้ํามัน มังคุด เงาะ และลองกอง มีสภาพการผลิต ดังนี้ (ตารางที่ 2-8 ถึงตารางที่ 2-13)
ขาวนาป ปการผลิต 2554/55 พื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา พื้นที่ปลูกขาวนาป
ไดแก จังหวัดยะลา และสงขลา พื้นที่ปลูก 11,650 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 356 กิโลกรัมตอไร
เปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูก 5,352 ไร และปริม าณผลผลิตเฉลี่ย 343 กิโลกรัมตอไร ของปการผลิต
2555/56 พบวาพื้นที่ปลูกลดลงรอยละ 54.06 สวนผลผลิตลดลงรอยละ 3.84 สําหรับราคาขาวเปลือกเจา
เฉลี่ยของภาคใตที่เกษตรกรขายไดสําหรับขาวเปลือกเจาความชื้น 14-15 เปอรเซ็นต ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก
เกวียนละ 11,217 บาท (11.22 บาทตอกิโลกรัม) ในป 2555 เปนราคาเกวียนละ 13,213 บาท (13.21 บาทตอกิโลกรัม)
ในป 2556 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555 - 2556) หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 17.79 เนื่องมาจาก
นโยบายแทรกแซงราคาของรัฐบาลที่ยกระดับราคาใหสูงขึ้น ดวยการกําหนดราคารับจํานําสูงนําราคาตลาด

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

2-17

ตารางที่ 2-8 พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตขาวนาป ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา
ปการผลิต 2554/55 และ 2555/56
จังหวัด
ยะลา
ยะหา
สงขลา
เทพา*
สะบายอย*
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)
1,556

425

-72.69

1,556

418

-73.14

350

315

-10.00

7,861
2,233

4,128
799

-47.49
-64.22

7,811
2,212

4,128
799

-47.15
-63.88

377
342

370
343

-1.86
0.29

11,650

5,352

-54.06

11,579

5,345

-53.84

356

343

-3.84

หมายเหตุ : *ขอมูลจังหวัดสงขลา ป 2555/56 เปนขอมูลเบื้องตน
ที่มา : 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา (2555-2556)
2. สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (2555) และกรมสงเสริมการเกษตร (2556)

ยางพารา ปการผลิต 2555 พื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา พื้นที่ปลูกยางพารา
ไดแก จังหวัดยะลา และสงขลา พื้นที่ปลูก 1,166,509 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 318 กิโลกรัมตอไร
เปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูก 1,190,694 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 326 กิโลกรัมตอไร ของปการผลิต
2556 พบวาพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นรอยละ 2.07 สวนผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 2.52 สําหรับราคายางพาราแผนดิบ
ชั้น 3 ของภาคใตที่เกษตรกรขายไดลดลงจากราคาเฉลี่ย 87.69 บาทตอกิโลกรัม ในป 2555 เปน
ราคา 76.40 บาทตอกิโลกรัม ในป 2556 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555 - 2556) หรือลดลงรอยละ
12.87 เนื่องจากราคายางพาราขึ้นอยูกับเศรษฐกิจโลกและจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกสงผลใหการรับซื้อ
และการลงทุนชะลอตัว ทําใหความตองการใชยางพาราลดลงและราคารับซื้อยางพาราปรับตัวลดลง
ดังกลาว

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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ตารางที่ 2-9 พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตยางพารา ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา
ปการผลิต 2555 และ 2556
จังหวัด
ยะลา
กาบัง
ยะหา
สงขลา
เทพา*
นาทวี*
สะบายอย*
รวม/เฉลี่ย

พื้นที่ปลูก (ไร)
อําเภอ 2555
2556

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง
2555
2556
(รอยละ)
2555
2556
(รอยละ)

127,261 127,628
188,288 188,332

0.29
0.02

104,426
140,333

104,308
140,321

-0.11
-0.01

250
250

210
250

-16.00
-

341,546 341,546
307,361 323,683
202,053 209,505

5.31
3.69

253,462
245,240
165,142

253,462
254,927
171,255

3.95
3.70

354
364
371

368
375
426

3.95
3.02
14.82

1,166,509 1,190,694

2.07

908,603

924,273

1.72

318

326

2.52

หมายเหตุ : *ขอมูลจังหวัดสงขลา ป 2556 เปนขอมูลเบื้องตน
ที่มา : 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา (2555-2556)
2. สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (2555) และกรมสงเสริมการเกษตร (2556)

ปาลมน้ํามัน ปการผลิต 2555 พื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน
ไดแก จังหวัดสงขลา พื้นที่ปลูก 3,902 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 2,660 กิโลกรัมตอไร เปรียบเทียบกับ
พื้นที่ปลูก 3,276 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 4,300 กิโลกรัมตอไร ของปการผลิต 2556 พบวาพื้นที่
ปลู กลดลงร อยละ 16.04 ส วนผลผลิ ตเพิ่ มขึ้ นรอยละ 61.65 สํ าหรั บราคาปาลมน้ํ ามันของภาคใต ที่
เกษตรกรขายไดลดลงจากราคาเฉลี่ย 4.89 บาทตอกิโลกรัม ในป 2555 เปนราคา 3.55 บาทตอกิโลกรัม
ในป 2556 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555 - 2556) หรือลดลงรอยละ 27.40 เนื่องจากราคาปาลมน้ํามัน
ขึ้นอยูกับเศรษฐกิจโลกและจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจึงสงผลทําใหราคารับซื้อปาลมน้ํามัน
ลดลงดังกลาว

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 2-10 พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตปาลมน้ํามัน ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา
ปการผลิต 2555 และ 2556
จังหวัด
สงขลา
เทพา*

พื้นที่ปลูก (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง
อําเภอ 2555
2556
(รอยละ)
2555
2556
(รอยละ)
2555 2556
(รอยละ)
3,902

3,276

-16.04

2,805

2,160

-22.99

2,660

4,300

61.65

รวม/เฉลี่ย
3,902 3,276
-16.04
2,805
หมายเหตุ : *ขอมูลจังหวัดสงขลา ป 2556 เปนขอมูลเบื้องตน
ที่มา : 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (2555)
2. กรมสงเสริมการเกษตร (2556)

2,160

-22.99

2,660

4,300

61.65

มังคุด ปการผลิต 2555 พื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา พื้นที่ปลูกมังคุด ไดแก
จั ง หวั ด ยะลา และสงขลา พื้ น ที่ ป ลู ก 1,893 ไร และปริ ม าณผลผลิ ต เฉลี่ ย 768 กิ โ ลกรั ม ต อ ไร
เปรียบเทียบกับ พื้นที่ปลูก 1,966 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 591 กิโลกรัมตอไร ของปการผลิต 2556
พบวาพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นรอยละ 3.86 สวนผลผลิตลดลงรอยละ 23.14 สําหรับราคามังคุดของภาคใต ที่
เกษตรกรขายไดลดลงจากราคาเฉลี่ย 18.82 บาทตอกิโลกรัม ในป 2555 เปนราคา 12.94 บาทตอกิโลกรัม
ในป 2556 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555 - 2556) หรือลดลงรอยละ 31.24 เนื่องจากผลผลิต
ในป 2556 มีจํานวนมากทําใหราคาลดลงเปนไปตามกลไกตลาด
ตารางที่ 2-11 พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตมังคุด ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา
ปการผลิต 2555 และ 2556
จังหวัด
ยะลา
กาบัง
บันนังสตา
ยะหา
สงขลา
เทพา*
สะบายอย*
รวม/เฉลี่ย

พื้นที่ปลูก (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง
อําเภอ 2555
2556
(รอยละ)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร)
2555
2556

อัตราการเปลี่ยนแปลง ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)
2555
2556
(รอยละ)

72
297
601

72
295
601

-0.67
-

69
288
601

69
287
601

-0.35
-

65
65
125

65
900
125

1,284.62
-

229
694

229
769

10.81

44
159

2
26

-95.45
-83.65

2,452
1,135

1,000
863

-59.22
-23.96

1,893

1,966

3.86

1,161

985

-15.16

768

591

-23.14

หมายเหตุ : *ขอมูลจังหวัดสงขลา ป 2556 เปนขอมูลเบื้องตน
ที่มา : 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา (2555-2556)
2. กรมสงเสริมการเกษตร (2555-2556)

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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เงาะ ป ก ารผลิต 2555 พื้นที่ลุมน้ํา สาขาคลองเทพา พื้นที่ป ลูก เงาะ ไดแก
จั ง หวั ด ยะลา และสงขลา พื้ น ที่ ป ลู ก 1,661 ไร และปริ ม าณผลผลิ ต เฉลี่ ย 1,219 กิ โ ลกรั ม ต อ ไร
เปรียบเทียบกับ พื้นที่ปลูก 1,663 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 827 กิโลกรัมตอไร ของปการผลิต
2556 พบวาพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นรอยละ 0.12 สวนผลผลิตลดลงรอยละ 32.12 สําหรับราคาเงาะโรงเรียน
ของภาคใตที่เกษตรกรขายไดเพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ย 16.66 บาทตอกิโลกรัม ในป 2555 เปนราคา
17.46 บาทตอกิโลกรัม ในป 2556 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555 - 2556) หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
4.80 ทั้งนี้ราคาที่เกษตรกรขายไดใกลเคียงกับปที่ผานมาไมแตกตางมากนัก
ตารางที่ 2-12 พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตเงาะ ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา
ปการผลิต 2555 และ 2556
จังหวัด
ยะลา
กาบัง
บันนังสตา
ยะหา
สงขลา
เทพา*
สะบายอย*
รวม/เฉลี่ย

พื้นที่ปลูก (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง
อําเภอ 2555
2556
(รอยละ)

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง
2555
2556
(รอยละ)
2555
2556
(รอยละ)

24
151
263

26
151
263

8.33
-

20
149
263

22
149
263

10.00
-

265
265
577

265
800
577

201.89
-

252
971

252
971

-

88
265

35
25

-60.23
-90.57

3,910
1,076

1,994
500

-49.00
-53.53

1,661

1,663

0.12

785

494

-37.07

1,219

827

-32.12

หมายเหตุ : *ขอมูลจังหวัดสงขลา ป 2556 เปนขอมูลเบื้องตน
ที่มา : 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา (2555-2556)
2. กรมสงเสริมการเกษตร (2555-2556)

ลองกอง ปการผลิต 2555 พื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา พื้นที่ปลูกลองกองไดแก
จั ง หวั ด ยะลา และสงขลา พื้ น ที่ ป ลู ก 27,768 ไร และปริ ม าณผลผลิ ต เฉลี่ ย 587 กิ โ ลกรั ม ต อ ไร
เปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูก 27,463 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 486 กิโลกรัมตอไร ของปการผลิต 2556
พบวาพื้นที่ปลูกลดลงรอยละ 1.10 สวนผลผลิตลดลงรอยละ 17.27 สําหรับราคาลองกองของภาคใตที่
เกษตรกรขายไดลดลงจากราคาเฉลี่ย 21.23 บาทตอกิโลกรัม ในป 2555 เปนราคา 16.31 บาทตอกิโลกรัม
ในป 2556 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555 - 2556) หรือลดลงรอยละ 23.17 เนื่องจากผลผลิต
ในป 2556 มีจํานวนมากทําใหราคาลดลงเปนไปตามกลไกตลาด

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 2-13 พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตลองกอง ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา
ปการผลิต 2555 และ 2556
จังหวัด
ยะลา
กาบัง
บันนังสตา
ยะหา
สงขลา
เทพา*
สะบายอย*
รวม/เฉลี่ย

พื้นที่ปลูก (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง
อําเภอ 2555 2556
(รอยละ)
2555
2556
(รอยละ)
2555 2556
(รอยละ)
2,761
10,542
3931

2,761
9,992
3,931

-5.22
-

2,734
7,627
3,169

2,734
7,203
3,169

-5.56
-

11
11
50

11
900
50

8,081.82
-

986
9,548

986
9,793

2.57

210
135

203
982

-3.33
627.41

1,748
1,116

928
540

-46.91
-51.61

27,768

27,463

-1.10

13,875

14,291

3.00

587

486

-17.27

(2)

ดานปศุสัตว
ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา พ.ศ. 2555 มีจํานวนโคเนื้อทั้งสิ้น 19,227 ตัว
เกษตรกรผูเลี้ยง 4,569 ครัวเรือน โคนม 6 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 3 ครัวเรือน กระบือ 206 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง
40 ครัวเรือน สุกร 3,581 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 169 ครัวเรือน ไก 416,553 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 9,330 ครัวเรือน
เปด 60,903 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 2,631 ครัวเรือน แพะ 13,210 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 2,083 ครัวเรือน แกะ
973 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 161 ครัวเรือน (ตารางที่ 2-14) พบวาสัดสวนของจํานวนสัตวเลี้ย งตอจํา นวน
ครัวเรือนเกษตรกรผูเลี้ย งสัตวทั้ง ลุม น้ํา สาขา เกษตรกรสวนใหญมีการเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภคหรือ
ใชงาน สําหรับโคนมเปนการเลี้ยงเพื่อการคา (เปนไปตามเกณฑกํา หนดจํานวนสัตวแตล ะชนิดแยก
ตามประเภทการเลี้ยงสัตวแบบเปนการคาและไมเปนการคา) (ตารางผนวก ก)
จังหวัดยะลา มีการเลี้ยงสัตวบริเวณอําเภอตางๆ โดยมีการเลี้ยงโคเนื้อ 1,921 ตัว
เกษตรกรผูเลี้ยง 614 ครัวเรือน โคนม 6 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 3 ครัวเรือน กระบือ 7 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 2 ครัวเรือน
สุกร 177 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 6 ครัวเรือน ไก 45,498 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 3,266 ครัวเรือน เปด 7,873 ตัว
เกษตรกรผูเลี้ยง 622 ครัวเรือน แพะ 4,013 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 549 ครัวเรือน แกะ 105 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง
24 ครัวเรือน พบวา สัดสวนของจํานวนสัตวเลี้ยงตอจํานวนครัวเรือ นเกษตรกรผูเลี้ย งสัตว เกษตรกร
สวนใหญมีก ารเลี้ย งสัตวเพื่อการบริโภคหรือใชง าน สํา หรับ การเลี้ย งโคนมเปน การเลี้ยงเพื่อเปน
การคา
จังหวัดสงขลา มีการเลี้ยงสัตวบริเวณอําเภอตางๆ โดยมีการเลี้ยงโคเนื้อ 17,306 ตัว
เกษตรกรผูเลี้ยง 3,955 ครัวเรือน กระบือ 199 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 38 ครัวเรือน สุกร 3,404 ตัว เกษตรกร

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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ผูเลี้ยง 163 ครัวเรือน ไก 371,055 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 6,064 ครัวเรือน เปด 53,030 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง
2,009 ครัวเรือน แพะ 9,197 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 1,534 ครัวเรือน แกะ 868 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 137 ครัวเรือน
พบวา สัดสวนของจํานวนสัตวเลี้ยงตอจํานวนครัว เรือ นเกษตรกรผูเ ลี้ย งสัต ว เกษตรกรสว นใหญมี
การเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภคหรือใชงาน

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

ตารางที่ 2-14 ปริมาณสัตวเลี้ยงที่สําคัญในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา พ.ศ. 2555
จังหวัด

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

ยะลา
กาบัง
ยะหา
รวม
จํานวนสัตวเลี้ยง :เกษตรกร(ตัว/ครัวเรือน)

รวม
จํานวนสัตวเลี้ยง :เกษตรกร(ตัว/ครัวเรือน)
รวมทั้งลุมน้ําสาขา
จํานวนสัตว :เกษตรกร(ตัว/ครัวเรือน)
หมายเหตุ : เปนขอมูลระดับตําบล
ที่มา : กรมปศุสัตว (2555)

369
245
614

6
6

3:1
11,632
5,674
17,306

-

4:1

-

6

177
177

126
73
199

12
26
38

206

859
2,545
3,404

44
119
163
21:1

40
5:1

6
6
30:1

5:1
3

2:1

2
2
4:1

4,569

4:1

7
7

2:1
2,399
1,556
3,955

19,227

3
3

3,581

169
21:1

32,802
12,696
45,498

2,676
590
3,266

2,969
4,904
7,873

299
323
622

3,001
1,012
4,013

14:1

13:1

293,566 3,180
77,489
2,884
371,055 6,064
61:1

29,272 1,143
23,758 866
53,030 2,009
26:1

6,107
3,090
9,197

416,553

60,903

13,210

9,330
45:1

2,631
23:1

279
270
549

42
63
105

7:1

4:1
927
607
1,534

695
173
868

6:1

101
36
137
6:1

2,083
6:1

7
17
24

973

161
6:1
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สงขลา
เทพา
สะบายอย

1,247
674
1,921
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(3)

ดานประมง
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ปการผลิต 2556 ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา มีเนื้อที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดรวม 168 ไร ปริมาณสัตวน้ําที่จับได 264,814 กิโลกรัม เฉลี่ย 1,576 กิโลกรัมตอไร
ชนิดสัตวน้ํา ที่สํา คัญ ที่เพาะเลี้ย ง ไดแก ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพีย น ปลาทับ ทิม ปลาแรด และ
ปลาจาระเม็ดน้ําจืด เปนตน (ตารางที่ 2-15) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พบวาเกษตรกรสวนใหญเลี้ยงปลา
เพื่อการคา
ตารางที่ 2-15 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา ปการผลิต 2556
จังหวัด
อําเภอ
ยะลา
กาบัง
บันนังสตา
ยะหา
รวมทั้งลุมน้ํา

จํานวน
ครัวเรือน
176
1,016
270
1,462

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
ปริมาณสัตวน้ําที่จับได ปริมาณสัตวน้ํา/เนื้อที่
เนื้อที่ (ไร)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม/ไร)
32
66
70
168

42,364
164,776
57,674
264,814

1,324
2,497
824
1,576

หมายเหตุ : จังหวัดสงขลาไมมีขอ มูล
ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดยะลา (2556)

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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3) การอุตสาหกรรม
พ.ศ.2556 ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม รวม 159 โรง
เงินทุนรวม 718.89 ลานบาท การจางงาน 1,482 คน กําลังเครื่องจักร 27,900.98 แรงมา ประเภท
อุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้น จําแนกโรงงานตามลักษณะการผลิต ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีขาว)
อุต สาหกรรมอาหารและเครื่อ งดื่ม (โรงผลิต น้ํา แข็ง โรงผลิต เครื่อ งดื่ม ที่ไ มมีแ อลกอฮอล และ
โรงทํ า ปลาปน ) อุ ต สาหกรรมก อ สร า ง อุ ต สาหกรรมแปรรู ป ไม อุ ตสาหกรรมเคมี และพลาสติ ก
อุ ตสาหกรรมโลหะและอโลหะ อุ ตสาหกรรมบริ การ และอุ ตสาหกรรมอื่ นๆ เมื่ อ พิ จ ารณาประเภท
อุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรมกอสราง มีจํานวนมากที่สุดถึง 56 โรง หรือรอยละ 35.22 ของจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งลุมน้ําสาขา รองลงมา ไดแก อุ ตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมแปรรู ปไม
อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก อุตสาหกรรม
โลหะและอโลหะ และอุตสาหกรรมอื่นๆ มีโรงงานคิดเปนรอยละ 25.16 15.09 3.14 2.52 1.26 0.63
และ 16.98 ของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งลุมน้ําสาขา ตามลําดับ
ประเภทอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรและ/หรือผลผลิตทางการเกษตรเปนวัตถุดิบมี
สัดสวนของเงินทุน การจางงานและกําลังการผลิตตอ 1 โรง ดังนี้ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
ใชเ งิน ทุน 7.45 ลา นบาท การจา งงาน 19 คน กํ า ลัง เครื ่อ งจัก ร 584.37 แรงมา ตามลํ า ดับ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม ใชเงินทุน 3.62 ลานบาท การจางงาน 24 คน กําลังเครื่องจักร 268.98 แรงมา
ตามลํา ดับ และอุต สาหกรรมเกษตรใชเงินลงทุน 0.05 ลา นบาท การจางงาน 2 คน กําลังเครื่องจักร
10.00 แรงมา ตามลําดับ (ตารางที่ 2-16) เมื่อ พิจ ารณาถึง สัดสว นของเงิน ลงทุน คนงานและกําลัง
เครื่ องจั ก รต อจํ า นวนโรงงานอุ ตสาหกรรม 1โรง ของอุ ตสาหกรรมทั้ ง 3 ประเภทดัง กลา วพบว า
อุต สาหกรรมอาหารและเครื่ อ งดื่ ม และอุ ตสาหกรรมแปรรูป ไม มีก ารจ า ง เงิ น ลงทุน และกํา ลั ง
เครื่องจักรมากกวาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเปนโรงสีขาวขนาดยอมและใชแรงงานในครัวเรือน จะเห็น
ไดวา ทั้งอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมแปรรูปไม กอใหเกิดการจางงานมากกวา
อุตสาหกรรมเกษตร

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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ตารางที่ 2-16 จํานวนโรงงาน เงินทุน การจางงานและกําลังเครื่องจักรตอจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา พ.ศ. 2556
กิจการ
อุตสาหกรรมการเกษตร
รอยละ
-โรงสี
รอยละของการเกษตร
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่
รอยละ
-ผลิตน้ําแข็ง
รอยละของอาหารและเครื่องดื่ม
-อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ
รอยละของอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมก่อสร้ าง
รอยละ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
รอยละ
อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก
รอยละ
อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ
รอยละ
อุตสาหกรรมบริการ
รอยละ
อุตสาหกรรมอืน่ ๆ
รอยละ
รวม

โรงงาน

เงินทุน

(โรง) (ล้ านบาท)
40
2.19
25.16
0.30
40
2.19
100.00 100.00
4
29.80
2.52
4.15
2
3.15
50.00
10.57
2
26.65
50.00
89.43
56
234.95
35.22
32.68
24
86.90
15.09
12.09
2
103.28
1.26
14.37
1
0.16
0.63
0.02
5
29.00
3.14
4.03
27
232.61
16.98
32.36
159
718.89

การจ้ างงาน กําลังเครื่องจักร
(คน)
70
4.72
70
100.00
76
5.13
40
52.63
36
47.37
385
25.98
582
39.27
69
4.66
2
0.13
36
2.43
262
17.68
1,482

(แรงม้ า)
400.00
1.43
400.00
100.00
2,337.49
8.38
1,388.60
59.41
948.89
40.59
15,131.05
54.23
6,455.45
23.14
936.25
3.36
16.25
0.06
203.29
0.73
2,421.20
8.68
27,900.98

สัดส่ วนต่ อ 1 โรงงาน
เงินทุน การจ้ างงาน กําลังเครื่องจักร
(ล้านบาท)
(คน)
(แรงม้ า)
0.05
2
10.00
0.05

2

10.00

7.45

19

584.37

1.58

20

694.30

13.33

18

474.45

4.20

7

270.20

3.62

24

268.98

51.64

35

468.13

0.16

2

16.25

5.80

7

40.66

8.62

10

89.67

4.52

9

175.48

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2556)
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บทที่ 3
การวิเคราะหเพื่อกําหนดเขตการใชที่ดนิ
3.1 การวิเคราะหดานกายภาพ
3.1.1 ทรัพยากรที่ดิน
สถานภาพทรัพยากรที่ดินปจจุบันของลุมน้ําสาขาคลองเทพา มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,136,587 ไร
เป นที่ ลุ ม มี ศั ก ยภาพในการทํ า นา 22,076 ไร หรื อร อ ยละ 1.95 ของพื้น ที่ ลุม น้ํ า สาขา เป น ที่ด อน
มีศักยภาพในการปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน หรือทุงหญาเลี้ยงสัตว 491,607 ไร หรือรอยละ 43.26
ของพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า สาขา เป น พื้ น ที่ ล าดชั น เชิ ง ซ อ นหรื อ พื้ น ที่ ภู เ ขาที่ ต อ งอนุ รั ก ษ ไ ว เ ป น พื้ น ที่
ปาไม 567,060 ไร หรือรอยละ 49.89 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา เปนพื้นที่อื่นๆ ที่มิใชพื้นที่การเกษตร
เช น ที่ ดิ น ดั ด แปลง พื้ น ที่ หิ น โผล พื้ น ที่ เ พาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า พื้ น ที่ น้ํ า และชุ ม ชน รวมกั น อี ก
ประมาณ 55,844 ไร หรือรอยละ 4.90 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา ในสภาพปจจุบัน (ป พ.ศ. 2552) พื้นที่ถูก
ใช ในการทํา นา 15,239 ไร หรือร อยละ 1.34 ของพื้นที่ลุม น้ํา สาขา เมื่อนํา พื้นที่ลุมที่มีศัก ยภาพ
เหมาะสมในการทํานาเปรียบเทียบกับพื้นที่ทํานาจริงพบวา พื้นที่ทํานาจริงมีนอยกวาพื้นที่มีศักยภาพ
ทํานา 6,837 ไร หรือรอยละ 0.61 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา นอกจากนี้ยัง มีการทํานาบนพื้นที่ดอน สังเกต
ไดจากการปนคันนาบนพื้นที่ดอนเพื่อปลูกขาว คือ หนวยที่ดินที่ 32gmb 39b 39Bb 39gmb 43b และ
60b จากสภาพการใชที่ดินที่เปนอยูกอใหเกิดการชะลางพังทลายของดินในระดับนอย ปานกลาง
รุนแรง รุนแรงมาก และรุนแรงมากที่สุด มีเนื้อที่รอยละ 56.05 11.79 9.26 0.23 และ 22.67 ของพื้นที่
ลุมน้ําสาขา ตามลําดับ
จากการสํารวจดินในระดับคอนขางละเอียด ที่ระดับมาตราสวน 1:25,000 สามารถนําขอมูล
มาวิเคราะห และจัดทําหนวยที่ดิน โดยแยกเปนหนวยที่ดินเดี่ยว ประกอบไปดวย หนวยที่ดินที่ 6 6M 17
17I 17M 17MI 23 23I 23M 26C 26E 32 32B 32gm 32gmb 34 34B 34Bb 34C 34D 34E 34gm 39 39b
39B 39Bb 39C 39gm 39gmb 43 43b 50 50B 50C 50D 50E 51 51C 51D 59 59M 60 60b 60D และ 62
หนวยเบ็ดเตล็ด ไดแก พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (AQ) ที่ดินดัดแปลง (ML) พื้นที่หินโผล (RL) พื้นที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสราง (U) และพื้นที่น้ํา (W) เปนตน จากหนวยที่ดินดังกลาว ขางตนไดอธิบายรายละเอียดของ
หนวยที่ดิน โดยแบงเปนดินที่ลุม ดินในที่ดอน และหนวยเบ็ดเตล็ด (ตารางที่ 3-1 และรูปที่ 3-1) โดยไดสรุป
สถานภาพทรัพยากรดิน ดังตารางที่ 3-2 รายละเอียดตางๆ มี ดังนี้
1) ดินในพื้นที่ลุม ประกอบดวยหนวยที่ดินตาง ๆ ดังนี้
(1) กลุม ชุด ดิน ที่เ ปน ดิน เหนีย วลึก มากสีเ ทา ที่เ กิด จากวัต ถุตน กํา เนิด ดิน พวก
ตะกอนลําน้ํา พบในบริเวณพื้นที่ราบตะกอนน้ําพาที่ลุม มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ
แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา คาความเปนกรด-ดาง
ดินบนอยูระหวาง 5.0-6.5 คาความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ํา และความอิ่มตัวดวยประจุบ วกที่
เปนดางต่ํา พบในพื้นที่ลุมต่ํา มีน้ําไหลบาทวมขังสูงในฤดูฝน ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํา
นา บางพื้นที่มีการยกรองเพื่อปลูกไมยืนตน เชน ปาลมน้ํามัน แบงเปนหนวยที่ดินตางๆ คือ
- หนวยที่ดินที่ 6 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเนื้อที่ 5,630 ไร
หรือรอยละ 0.50 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 6M สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการดัดแปลง
พื้นที่โดยการยกรองเพื่อปลูกพืช มีเนื้อที่ 1,434 ไร หรือรอยละ 0.12 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
(2) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนละเอียดลึกมาก เปนกลุมดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน
พวกตะกอนลําน้ํา และ/หรือการสลายตัวผุพังอยูกับที่แลวถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของ
หินเนื้อหยาบ ในบริเวณที่ราบมีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน
เป นกลุ ม ดินลึ ก ที่มี ก ารระบายน้ํา ส วนใหญคอนขา งเลว เนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทรายหรือ
ดินรวน ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียว มีสีน้ําตาลออนถึงสีเทา พบจุดประ
พวกสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บางแหงอาจพบศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีสะสมพวก
เหล็กและแมงกานีสในดินชั้นลาง ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง
เปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานา
หรือไมยืนตน แตมีปญหาเรื่องการแชขังของน้ําในฤดูฝน แบงเปนหนวยที่ดินตางๆ คือ
- หนวยที่ดินที่ 17 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเนื้อที่ 1,646 ไร
หรือรอยละ 0.14ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 17M สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการดัดแปลง
พื้นที่โดยการยกรองเพื่อปลูกพืช มีเนื้อที่ 767 ไร หรือรอยละ 0.07ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 17MI สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการดัดแปลง
พื้นที่โดยการยกรองเพื่อปลูกพืช และมีระบบชลประทาน มีเนื้อที่ 298 ไร หรือรอยละ 0.03 ของพื้นที่
ลุมน้ําสาขา
(3) กลุ ม ชุ ด ดิ นที่ เป นดินทรายลึก มาก เป นกลุม ดิ นที่เกิด จากวัต ถุกํา เนิ ดดินพวก
ตะกอนน้ําทะเล หรือวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําที่ไดรับอิทธิพลของน้ําทะเล ในบริเวณที่ลุม
ระหวางสันหาดหรือเนินชายฝงทะเล บริเวณที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ําแชขังในชวงฤดูฝน
เปนกลุมดินลึกที่มีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงเลว เนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย
สี ดิ นเป นสี เทา พบจุ ดประสี น้ํ าตาล สี เหลื อง บางแหงมีเปลื อกหอยปะปนอยูในเนื้อดิน มีความอุ ดม
สมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึง เปนกลาง มีคา ความเปนกรดเปนดา ง

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

3-3

ประมาณ 6.0-7.0 แต ถ า มี เปลื อกหอยปะปนอยู คา ความเปนกรดเปนดา งจะอยูป ระมาณ 7.0-8.5
ปจจุบันบริเวณดังกลาวเปนที่ลุม สวนใหญใชทํานา บางแหงทิ้งใหรกรางวางเปลา มีวัชพืชตางๆขึ้นอยู
ทั่วไป แบงเปนหนวยที่ดินตางๆ คือ
- หนวยที่ดินที่ 23 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเนื้อที่ 2,719 ไร
หรือรอยละ 0.24 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 23M สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการดัดแปลง
พื้นที่โดยการยกรองเพื่อปลูกพืช มีเนื้อที่ 594 ไร หรือรอยละ 0.05 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หน วยที่ ดินที่ 23I สภาพพื้นที่ราบเรีย บหรือคอนขา งราบเรียบ มีระบบ
ชลประทานมีเนื้อที่ 73 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
(4) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนที่เกิดจากดินตะกอนน้ําพาเชิงซอน กลุมดินนี้พบบริเวณ
ที่ราบลุ มหรือบริเวณพื้นลา งของเนิน หรือหุบ เขา ที่มีส ภาพพื้นที่ราบเรีย บหรือค อนข างราบเรี ย บ
เกิดจากตะกอนลําน้ําพัดพามาทับถมกัน มีการผสมกันของตะกอนหลายชนิด ดินที่พบสวนใหญมีการ
ระบายน้ําค อนข า งเลวถึ ง เลว มี ลั ก ษณะและคุ ณสมบั ติตา ง ๆ เชน เนื้อดิ น สีดิน ความลึก ของดิ น
ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา สวนมากมีกอนกรวดและเศษหินปะปนอยูใน
เนื้อดินดวย เนื่องจากหนวยแผนที่นี้เปนหนวยผสมของดินหลายชนิด ดังนั้นในแผนที่ดินระดับจังหวัด
จึงเรียกวาเปนพวกดินตะกอนลําน้ําที่มีการระบายน้ําเลวปจจุบันบริเวณดังกลาวใชประโยชนในการทํานา
สวนในฤดูแลง ถามีแหลงน้ํา นิยมใชปลูกพืชผัก แบงเปนหนวยที่ดินตาง ๆ คือ
หนวยที่ดินที่ 59 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเนื้อที่ 3,927 ไร
หรือรอยละ 0.35 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 59M สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการดัดแปลง
พื้นที่โดยการยกรองเพื่อปลูกพืช มีเนื้อที่ 4,988 ไร หรือรอยละ 0.44 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
2) ดินในพื้นที่ดอน ประกอบดวยหนวยที่ดินตาง ๆ ดังนี้
(1) กลุมชุดดินที่เปนดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดิน
เนื้อละเอียด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ของหินตนกําเนิดชนิดตาง ๆ แลวถูกเคลื่อนยายมาใน
ระยะทางไมไกลนักของหินเนื้อละเอียดซึ่งมีทั้งหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร หรือเกิดจากวัตถุ
ตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา ในบริเวณพื้นที่ดอน มีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา
เป นกลุ มดิ นลึ กมากที่ มี การระบายน้ํ าดี เนื้ อดิ นบนเป นดิ นร วน ดิ นร วนปนดิ นเหนี ยว หรื อ ดิ นเหนี ยว
สวนดินลางเปนพวกดินเหนียว สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเป นกรด-ดางดินบนอยูระหวาง 5.0-6.5
คาความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ํา และความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางต่ํา คาการนําไฟฟาของดินต่ํา
แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก สวนบริเวณที่หนาดินมีทรายปน และมีความลาดชันสูงมี
อัตราเสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดินมากหากมีการจัดการดินไมเหมาะสม ปจจุบันบริเวณดังกลาว
ใชปลูกไมยืนตน ไมผลตางๆ บางพื้นที่มีการปนคันนาเพื่อใช ปลูกขาว แตพื้นที่ปลูกมีเพียงเล็กนอย
บางแหงยังคงสภาพปาธรรมชาติ แบงเปนหนวยที่ดินตางๆ คือ
- หนวยที่ดินที่ 26C สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อที่ 127 ไร หรือรอยละ
0.01 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 26E สภาพพื้นที่เปนเนินเขา มีเนื้อที่ 316 ไร หรือรอยละ 0.03
ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
(2) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนหรือดินทรายแปงละเอียด เกิดจากการทับถมของตะกอน
ลําน้ําบริเวณสันดินริมน้ํา บนพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ เปนกลุมดินลึกที่มี
การระบายน้ําดี เนื้อดินเปนพวกดินรวน หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง บางแหงอาจมีชั้นดินทราย
ละเอียดสลับชั้นอยูและมักมีแรไมกาปะปนในเนื้อดิน สีดินเปนสีน้ําตาลหรือสีเหลืองปนน้ําตาล ดินมี
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความ
เปนกรด-ดางดินบนอยูระหวาง 4.5-6.0 คาความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกปานกลาง และความอิ่มตัว
ดวยประจุบวกที่เปนดางต่ํา ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน กาแฟ ไมผลตางๆ เชน
มังคุด เงาะ บางพื้นที่คงสภาพเปนทุงหญาตามธรรมชาติ พื้นที่ในหนวยที่ดินเหลานี้ไมคอยมีปญหาใน
เรื่องคุณสมบัติของดิน แตอาจมีปญหาเรื่องน้ําทวม สรางความเสียหายใหแกพืชผลที่ปลูก หากน้ําใน
ลําน้ํามีปริมาณมากจนไหลเออทวมตลิ่ง และแชขังอยูเปนเวลานาน แบงเปนหนวยที่ดินตางๆ คือ
- หนวยที่ดินที่ 32 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเนื้อที่ 4,531 ไร
หรือรอยละ 0.40 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 32gm เปนดินที่ไดรับอิทธิพลจากการแชขังของน้ํา สภาพพื้นที่
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเนื้อที่ 34,961 ไร หรือรอยละ 3.08 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 32gmb เปนดินที่ไดรับอิทธิพลจากการแชขังของน้ํา สภาพพื้นที่
เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีการปนคันนาเพื่อทําการปลูกขาว มีเนื้อที่ 657 ไร หรือรอยละ 0.06 ของ
พื้นที่ลุมน้ําสาขา
(3) กลุ ม ชุ ด ดิ น ที่ เ ป นดิ น ร ว นละเอี ย ด เกิ ด จากการสลายตัว ผุ พัง อยูกั บ ที่ ข องหิ น
ตนกําเนิดชนิดตาง ๆ แลวถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินเนื้อหยาบ ทั้งหินอัคนี หรือหิน
ตะกอน หรือมาจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ํา บริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือ
ค อนข างราบเรี ยบ ถึ งเนิ นเขา เป นกลุ มดิ นลึ กมากมี การระบายน้ํ าดี มีเนื้อดิ นบนเป นดิ นรวนปนทราย
สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ
กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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ตามธรรมชาติต่ํา ปฏิ กิ ริยาดินเปนกรดจั ดมีค าความเป นกรด-ดางดินบนอยูระหวาง 5.0-5.5 ค าความจุ
ในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ํา และความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางต่ํา คาการนําไฟฟาของดินต่ํา ปญหา
สําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เนื้อดินคอนขางเปนทราย และดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ในบริเวณ
ที่มีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับชะลางพังทลายของหนาดิน ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกไมยืนตน
ไมผลตางๆ บางแหงยังคงสภาพปาธรรมชาติ และทุงหญาธรรมชาติ แบงเปนหนวยที่ดินตางๆ คือ
- หนวยที่ดินที่ 34 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเนื้อที่ 752 ไร
หรือรอยละ 0.07 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 34gm เปนดินที่ไดรับอิทธิพลจากการแชขังของน้ํา สภาพพื้นที่
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเนื้อที่ 1,093 ไร หรือรอยละ 0.10 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 34B สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีเนื้อที่ 20,157 ไร
หรือรอยละ 1.77 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 34Bb สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีการปนคันนา
เพื่อทําการปลูกขาว มีเนื้อที่ 416 ไร หรือรอยละ 0.04 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 34C สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อที่ 69,595 ไร หรือรอยละ
6.12 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 34D สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชัน มีเนื้อที่ 5,725 ไร หรือรอยละ
0.50 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 34E สภาพพื้นที่เปนเนินเขา มีเนื้อที่ 1,143 ไร หรือรอยละ 0.10
ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
(4) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนหยาบลึกถึงลึกมาก เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่
ของหินตนกําเนิดชนิดตางๆ แลวถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินเนื้อหยาบ ทั้งหิน
อัค นี หรื อหินตะกอน หรือมาจากวัตถุตนกํา เนิดดินพวกตะกอนลํา น้ํา บริเวณพื้นที่ดอน ที่มีพื้นที่
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนกลุมดินลึก ที่มีการระบายน้ําดี เนื้อดินเปนดิน
รวนปนทราย สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 ปญหาสําคัญในการใช
ประโยชนที่ดิน ไดแก เนื้อดินคอนขา งเปนทราย มีค วามอุดมสมบูรณต่ําและมีปญหาเกี่ยวกับการ
ชะลางพังทะลายของหนาดินโดยเฉพาะบริเวณที่มีความลาดชันสูง ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูก
ไมยืนตน และไมผล แบงเปนหนวยที่ดินตางๆ คือ
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- หนวยที่ดินที่ 39 สภาพพืน้ ที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเนื้อที่ 43,688 ไร
หรือรอยละ 3.85 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 39b สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเนื้อที่ 372 ไร
หรือรอยละ 0.03 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 39B สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีเนื้อที่ 84,042 ไร
หรือรอยละ 7.39 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 39Bb สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเลกนอย มีการปนคันนา
เพื่อปลูกขาว มีเนื้อที่ 2,058 ไร หรือรอยละ 0.18 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 39C สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อที่ 33,853 ไร หรือรอยละ
2.98 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 39gm เปนดินที่ไดรับอิทธิพลจากการแชขังของน้ํา สภาพพื้นที่
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเนื้อที่ 26,920 ไร หรือรอยละ 2.37 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 39gmb เปนดินที่ไดรับอิทธิพลจากการแชขังของน้ํา สภาพพื้นที่
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการปนคันนาเพื่อทําการปลูกขาว มีเนื้อที่ 49 ไร หรือรอยละ 0.04 ของพื้นที่
ลุมน้ําสาขา
(5) กลุม ชุด ดิน ที ่เ ปน ดิน ทรายลึก มาก เปนกลุ ม ดินที่ พ บในเขตฝนตกชุ ก หรื อ
บริเวณชายฝงทะเล เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของ
หินเนื้อหยาบ หรือจากตะกอนทรายชายทะเล บนพื้นที่ดอน บริเวณหาดทราย สันทรายชายทะเลหรือ
บริเวณที่ลาดเชิงเขา เปนกลุมดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางมากเกินไป เนื้อดินเปนดินทรายปนดิน
รวนหรือดินทราย ดินมีสีเทา สีน้ําตาลออน หรือเหลือง ถาพบบริเวณสันทรายชายทะเลจะมีเปลือก
หอยปะปนอยูในเนื้อดิน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด
เล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5 แตถามีเปลือกหอยปะปนจะมีปฏิกิริยาเปนดาง
ปานกลาง ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เนื้อดินเปนทรายจัด ทําใหมีความสามารถใน
การอุมน้ําไดนอย พืชจะแสดงอาการขาดน้ําเมื่อฝนทิ้งชวง นอกจากนี้ดินยังมีความอุดมสมบูรณต่ํา
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกไมยืนตน และไมผล บางแหงเปนปาละเมาะหรือทุงหญาธรรมชาติ
แบงเปนหนวยที่ดินตางๆ คือ
- หนวยที่ดินที่ 43 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเนื้อที่ 12,220 ไร
หรือรอยละ 1.07 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 43b สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการปนคันนา
เพื่อทําการปลูกขาวมีเนื้อที่ 112 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
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(6) กลุมชุดดินที่เปนดิน รวนลึก ปานกลางถึง เศษหิน เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่ หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินเนื้อหยาบ หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวก
ตะกอนลํ า น้ํ า บนพื้ นที่ ดอน มี ลั ก ษณะเปนลูก คลื่ นลอนลาดถึง เนิ นเขา เปนกลุม ดินลึก ปานกลาง
มีการระบายน้ําดี เนื้อดินชวง 50 เซนติเมตร ตอนบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย
ในระดับความลึก ประมาณ 50-100 เซนติเมตร จะพบชั้นดินปนเศษหินหรือลูกรัง สีดินเปนสีน้ําตาล
สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด
มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีความ
อุดมสมบูรณต่ํา ดินคอนขางเปนทราย ถาพบบริเวณที่มีความลาดชันสูงเกิดการชะลางพังทลายของ
หนาดิน ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชปลูกยางพารา ไมผล สับปะรด กลวย และแตงโมแบงเปน
หนวยที่ดินตางๆ คือ
- หนวยที่ดินที่ 50 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเนื้อที่ 2,256 ไร
หรือรอยละ 0.21 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 50B สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีเนื้อที่ 1,226 ไร
หรือรอยละ 0.11 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 50C สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อที่ 7,501 ไร หรือรอยละ
0.66 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 50D สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชัน มีเนื้อที่ 68,234 ไร หรือรอยละ
6.00 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 50E สภาพพื้นที่เปนเนินเขา มีเนื้อที่ 43,786 ไร หรือรอยละ 3.85
ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
(7) กลุมชุดดินที่เปนดินตื้นถึงชั้นหินพื้น เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือถูก
เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินที่มาจากหินเนื้อหยาบ บนบริเวณพื้นที่ดอน
บริ เวณที่ ล าดเชิ งเขาต า งๆ เป นกลุ ม ดิ นตื้ น มี ก ารระบายน้ํ า ดี เนื้ อดิ นเป นพวกดิ นร วนปนเศษหิ น
สวนใหญเปนพวกเศษหินทรายและควอตซ หรือหินดินดาน สีดินเปนสีน้ําตาลสีเหลืองหรือสีแดง
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปน
ดางประมาณ 5.0-5.5 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินตื้น มีเศษหินปะปนอยูใน
เนื้อดิ นเป นปริมาณมาก และดินมีค วามอุดมสมบูรณต่ํา บริเวณที่มีความลาดชันสูงเกิดการชะลา ง
พังทลายของหนาดิน ปจจุบันบริเวณดังกลาวเปนปาดิบชื้น บางแหงใชปลูกยางพารา หรือปลอยทิ้ง
เปนปาละเมาะ แบงเปนหนวยที่ดินตางๆ คือ
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หนวยที่ดินที่ 51 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเนื้อที่ 3,522 ไร
หรือรอยละ 0.31 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 51C สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อที่ 365 ไร หรือรอยละ
0.03 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 51D สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชัน มีเนื้อที่ 422 ไร หรือรอยละ 0.04
ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
(8) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนที่เกิดจากดินตะกอนน้ําพาเชิงซอน กลุมดินนี้พบบริเวณ
สันดินริมน้ํา บริเวณพื้นที่แนวตะกอน มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางเรียบ เกิดจากตะกอนลําน้ํา
พัดพามาทับถมกัน มีการผสมกันของตะกอนหลายชนิด ดินที่พบสวนใหญมีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง
สวนใหญเปนดินลึก เนื้อดินเปนพวกดินรวน บางแหงมีชั้นดินที่มีเนื้อดินคอนขางเปนทราย หรือมีชั้น
กรวด ซึ่งแสดงถึงการตกตะกอนตางยุคของดินอันเปนผลมาจากการเกิดน้ําทวมใหญในอดีต ดินมี
ความอุดมสมบูรณปานกลาง และปฏิกิริยาเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง
ของดินบน ประมาณ 6.0-7.0 เนื่องจากหนวยแผนที่นี้เปนหนวยผสมของดินหลายชนิด ดังนั้นในแผน
ที่ ดิ นระดั บ จั ง หวั ด จึ ง เรี ย กว า เป น พวกดิ น ตะกอนลํา น้ํ า ที่ มี ก ารระบายน้ํา ดีป จ จุบั น ดิน นี้มี ก ารใช
ประโยชนคอนขางกวางขวาง บางแหงดัดแปลงพื้นที่ทํานา นิยมใชปลูกไมผล และไมยืนตน แบงเปน
หนวยที่ดินตางๆ คือ
- หนวยที่ดินที่ 60 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเนื้อที่ 16,762 ไร
หรือรอยละ 1.47 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
- หนวยที่ดินที่ 60b สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการปนคันนา
เพื่อทําการปลูกขาว มีเนื้อที่ 258 ไร หรือรอยละ 0.02 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
หนวยที่ดินที่ 60D สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นชัน มีเนื้อที่ 329 ไร หรือรอยละ 0.03
ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
(8) หนวยที่ดินที่ประกอบดวยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35
พื้นที่บริเวณนี้ยังไมมีการสํารวจและจําแนกดิน ควรอนุรักษไวเปนแหลงตนน้ําลําธาร ไดแก หนวยที่ดินที่ 62
(SC : พื้นที่ลาดชันเชิงซอน) มีเนื้อที่ 567,060 ไร หรือรอยละ 49.89 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
3) หนวยเบ็ดเตล็ด มีดังนี้
(1) พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (AQ) มีเนื้อที่ 1,686 ไร หรือรอยละ 0.14 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
(2) ที่ดินดัดแปลง (ML) มีเนื้อที่ 90 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
(3) พื้นที่หินโผล (RL) มีเนื้อที่ 10,680 ไร หรือรอยละ 0.94 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

3-9

(4) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเนื้อที่ 35,010 ไร หรือรอยละ 3.08 ของพื้นที่
ลุมน้ําสาขา
(5) พื้นที่น้ํา (W) มีเนื้อที่ 8,378 ไร หรือรอยละ 0.73 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา

ตารางที่ 3-1 คุณภาพหนวยที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
ความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน
คุณภาพที่ดิน
ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช
ความเปนประโยชนของออกซิเจน

ปจจัยตัวพิจารณา

6

6M

17

17M

17MI

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

cl

cl

sl

sl

sl

เนื้อดินลาง

ชั้นมาตรฐาน

c

c

scl

scl

scl

การระบายน้ํา

ชั้นมาตรฐาน

pd

spd-mw

spd

spd-mw

spd-mw

ชั้นมาตรฐาน

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ชั้นมาตรฐาน

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

5.5-6.5

5.5-6.5

4.5-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

ปฏิกิริยาดินลาง (pH)

-

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

ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)

%

<35

<35

<35

<35

<35

ความอุดมสมบูรณของดิน

สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

>150

>150

>150

>150

>150

ความเสียหายจากน้ําทวม

ความเสียหายจากน้ําทวม

ครั้ง/10 ป

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

คาการนําไฟฟา (E.C.)

dS/m

-

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกรอน

ความลาดชัน

เปอรเซ็นต

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

ไร

5,630

1,434

1,646

767

298

รอยละ

0.50

0.12

0.14

0.07

0.03

เนื้อที่

3-10

หนวยวัด

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ

การดูดยึดธาตุอาหาร

หนวยที่ดิน

ตารางที่ 3-1 (ตอ)
ความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน
คุณภาพที่ดิน

ปจจัยตัวพิจารณา

หนวยที่ดิน
หนวยวัด

23

23I

23M

26C

26E

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

ls

ls

ls

c

c

ชั้นมาตรฐาน
ชั้นมาตรฐาน

ls

ls

ls

c

c

ความเปนประโยชนของออกซิเจน

เนื้อดินลาง
การระบายน้ํา

pd

pd

spd-mw

wd

wd

ชั้นมาตรฐาน

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ปานกลาง

ปานกลาง

ชั้นมาตรฐาน

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ปานกลาง

ปานกลาง

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

6.0-7.0

6.0-7.0

6.0-7.0

4.5-5.5

4.5-5.5

ปฏิกิริยาดินลาง (pH)

-

7.0-8.5

7.0-8.5

7.0-8.5

4.5-5.5

4.5-5.5

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)

cmol/kg

<10

<10

<10

<10

<10

ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)

%

<35

<35

<35

<35

<35

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ
ความอุดมสมบูรณของดิน

การดูดยึดธาตุอาหาร
สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

>150

>150

>150

>150

>150

ความเสียหายจากน้ําทวม

ความเสียหายจากน้ําทวม

ครั้ง/10 ป

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

คาการนําไฟฟา (E.C.)

dS/m

-

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกรอน

ความลาดชัน

เปอรเซ็นต

0-2

0-2

0-2

5-12

20-35

ไร

2,719

73

594

127

316

รอยละ

0.24

0.01

0.05

0.01

0.03

เนื้อที่

3-11

ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช

ตารางที่ 3-1 (ตอ)
ความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน
คุณภาพที่ดิน
ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช
ความเปนประโยชนของออกซิเจน

ปจจัยตัวพิจารณา

32

32B

32gm

32gmb

34

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

sil

sil

sil

sil

sl

เนื้อดินลาง

ชั้นมาตรฐาน

sicl

sicl

sicl

sicl

scl

การระบายน้ํา

ชั้นมาตรฐาน

wd

wd

spd-mw

spd

wd

ชั้นมาตรฐาน

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ต่ํา

ชั้นมาตรฐาน

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ต่ํา

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

4.5-6.0

4.5-6.0

4.5-6.0

4.5-6.0

5.0-5.5

ปฏิกิริยาดินลาง (pH)

-

4.5-6.0

4.5-6.0

4.5-6.0

4.5-6.0

4.5-5.0

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)

cmol/kg

10-20

10-20

10-20

10-20

<10

ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)

%

<35

<35

<35

<35

<35

ความอุดมสมบูรณของดิน

สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

>150

>150

>150

>150

>150

ความเสียหายจากน้ําทวม

ความเสียหายจากน้ําทวม

ครั้ง/10 ป

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

คาการนําไฟฟา (E.C.)

dS/m

-

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกรอน

ความลาดชัน

เปอรเซ็นต

0-2

2-5

0-2

0-2

0-2

ไร

4,531

3,699

34,961

657

752

รอยละ

0.40

0.33

3.08

0.06

0.07

เนื้อที่

3-12

หนวยวัด

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ

การดูดยึดธาตุอาหาร

หนวยที่ดิน

ตารางที่ 3-1 (ตอ)
ความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน
คุณภาพที่ดิน
ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช
ความเปนประโยชนของออกซิเจน

ปจจัยตัวพิจารณา

34B

34Bb

34C

34D

34E

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

sl

sl

sl

sl

sl

เนื้อดินลาง

ชั้นมาตรฐาน

scl

scl

scl

scl

scl

การระบายน้ํา

ชั้นมาตรฐาน

wd

spd-mw

wd

wd

wd

ชั้นมาตรฐาน

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ชั้นมาตรฐาน

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

ปฏิกิริยาดินลาง (pH)

-

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

ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)

%

<35

<35

<35

<35

<35

ความอุดมสมบูรณของดิน

สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

>150

>150

>150

>150

>150

ความเสียหายจากน้ําทวม

ความเสียหายจากน้ําทวม

ครั้ง/10 ป

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

คาการนําไฟฟา (E.C.)

dS/m

-

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกรอน

ความลาดชัน

เปอรเซ็นต

2-5

2-5

5-12

12-20

20-35

ไร

20,157

416

69,595

5,725

1,143

รอยละ

1.77

0.04

6.12

0.50

0.10

เนื้อที่

3-13

หนวยวัด

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ

การดูดยึดธาตุอาหาร

หนวยที่ดิน

ตารางที่ 3-1 (ตอ)
ความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน
คุณภาพที่ดิน
ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช
ความเปนประโยชนของออกซิเจน

ปจจัยตัวพิจารณา

34gm

39

39b

39B

39Bb

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

sl

sl

sl

sl

sl

เนื้อดินลาง

ชั้นมาตรฐาน

scl

sl

sl

sl

sl

การระบายน้ํา

ชั้นมาตรฐาน

spd-mw

wd

spd-mw

wd

spd-mw

ชั้นมาตรฐาน

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ชั้นมาตรฐาน

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

5.0-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

ปฏิกิริยาดินลาง (pH)

-

4.5-5.0

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

ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)

%

<35

<35

<35

<35

<35

ความอุดมสมบูรณของดิน

สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

>150

>150

>150

>150

>150

ความเสียหายจากน้ําทวม

ความเสียหายจากน้ําทวม

ครั้ง/10 ป

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

คาการนําไฟฟา (E.C.)

dS/m

-

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกรอน

ความลาดชัน

เปอรเซ็นต

0-2

0-2

0-2

2-5

2-5

ไร

1,093

43,688

372

84,042

2,058

รอยละ

0.10

3.85

0.03

7.39

0.18

เนื้อที่

3-14

หนวยวัด

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ

การดูดยึดธาตุอาหาร

หนวยที่ดิน

ตารางที่ 3-1 (ตอ)
ความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน
คุณภาพที่ดิน
ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช
ความเปนประโยชนของออกซิเจน

ปจจัยตัวพิจารณา

39C

39gm

39gmb

43

43b

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

sl

sl

sl

ls

ls

เนื้อดินลาง

ชั้นมาตรฐาน

sl

sl

sl

ls

ls

การระบายน้ํา

ชั้นมาตรฐาน

wd

spd-mw

spd

sex

spd-mw

ชั้นมาตรฐาน

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ชั้นมาตรฐาน

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

4.5-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

5.0-6.5

5.0-6.5

ปฏิกิริยาดินลาง (pH)

-

4.5-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

5.0-6.0

5.0-6.0

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)

cmol/kg

<10

<10

<10

<10

<10

ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)

%

<35

<35

<35

<35

<35

ความอุดมสมบูรณของดิน

สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

>150

>150

>150

>150

>150

ความเสียหายจากน้ําทวม

ความเสียหายจากน้ําทวม

ครั้ง/10 ป

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

คาการนําไฟฟา (E.C.)

dS/m

-

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกรอน

ความลาดชัน

เปอรเซ็นต

5-12

0-2

0-2

0-2

0-2

ไร

33,853

26,920

409

12,220

112

รอยละ

2.98

2.37

0.04

1.07

0.01

เนื้อที่

3-15

หนวยวัด

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ

การดูดยึดธาตุอาหาร

หนวยที่ดิน

ตารางที่ 3-1 (ตอ)
ความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน
คุณภาพที่ดิน
ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช
ความเปนประโยชนของออกซิเจน

ปจจัยตัวพิจารณา

50

50B

50C

50D

50E

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

sl

sl

sl

sl

sl

เนื้อดินลาง

ชั้นมาตรฐาน

sl/vgc

sl/vgc

sl/vgc

sl/vgc

sl/vgc

การระบายน้ํา

ชั้นมาตรฐาน

wd

spd-mw

wd

wd

wd

ชั้นมาตรฐาน

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ชั้นมาตรฐาน

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

5.5-6.5

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

ปฏิกิริยาดินลาง (pH)

-

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

5.0-5.5

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)

cmol/kg

<10

<10

<10

<10

<10

ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)

%

<35

<35

<35

<35

<35

ความอุดมสมบูรณของดิน

สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

50-100

50-100

50-100

50-100

50-100

ความเสียหายจากน้ําทวม

ความเสียหายจากน้ําทวม

ครั้ง/10 ป

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

คาการนําไฟฟา (E.C.)

dS/m

-

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกรอน

ความลาดชัน

เปอรเซ็นต

0-2

2-5

5-12

12-20

20-35

ไร

2,356

1,226

7,501

68,234

43,786

รอยละ

0.21

0.11

0.66

6.00

3.85

เนื้อที่

3-16

หนวยวัด

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ

การดูดยึดธาตุอาหาร

หนวยที่ดิน

ตารางที่ 3-1 (ตอ)
ความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน
คุณภาพที่ดิน
ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช
ความเปนประโยชนของออกซิเจน

ปจจัยตัวพิจารณา

51

51C

51D

59

59M

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

l

l

l

sl

sl

เนื้อดินลาง

ชั้นมาตรฐาน

vgl

vgl

vgl

sl

sl

การระบายน้ํา

ชั้นมาตรฐาน

wd

wd

wd

spd

spd-mw

ชั้นมาตรฐาน

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ชั้นมาตรฐาน

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ต่ํา

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

4.5-5.0

4.5-5.0

4.5-5.0

5.5-6.5

5.5-6.5

ปฏิกิริยาดินลาง (pH)

-

4.5-5.5

4.5-5.5

4.5-5.5

5.5-6.5

5.5-6.5

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)

cmol/kg

<10

<10

<10

<10

<10

ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)

%

<35

<35

<35

35-75

35-75

ความอุดมสมบูรณของดิน

สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

0-50

0-50

0-50

>150

>150

ความเสียหายจากน้ําทวม

ความเสียหายจากน้ําทวม

ครั้ง/10 ป

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

คาการนําไฟฟา (E.C.)

dS/m

-

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกรอน

ความลาดชัน

เปอรเซ็นต

0-2

5-12

12-20

0-2

0-2

ไร

3,522

365

422

3,927

4,988

รอยละ

0.31

0.03

0.04

0.35

0.44

เนื้อที่

3-17

หนวยวัด

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ

การดูดยึดธาตุอาหาร

หนวยที่ดิน

ตารางที่ 3-1 (ตอ)
ความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน
คุณภาพที่ดิน
ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช
ความเปนประโยชนของออกซิเจน

ปจจัยตัวพิจารณา

60

60b

60D

62

เบ็ดเตล็ด

เนื้อดินบน

ชั้นมาตรฐาน

sil

sil

sil

-

-

เนื้อดินลาง

ชั้นมาตรฐาน

sicl

sicl

sicl

-

-

การระบายน้ํา

ชั้นมาตรฐาน

mw

spd-mw

mw

-

-

ชั้นมาตรฐาน

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

-

-

ชั้นมาตรฐาน

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

-

-

ปฏิกิริยาดินบน (pH)

-

6.0-7.0

6.0-7.0

6.0-7.0

-

-

ปฏิกิริยาดินลาง (pH)

-

5.5-7.0

5.5-7.0

5.5-7.0

-

-

ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)

cmol/kg

10-20

10-20

10-20

-

-

ความอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)

%

35-75

35-75

35-75

-

-

ความอุดมสมบูรณของดิน

ผลรวมทั้งหมด

3-18

หนวยวัด

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ

การดูดยึดธาตุอาหาร

หนวยที่ดิน

สภาวะการหยั่งลึกของราก

ความลึกของดิน

เซนติเมตร

>150

>150

>150

-

-

ความเสียหายจากน้ําทวม

ความเสียหายจากน้ําทวม

ครั้ง/10 ป

-

-

-

-

-

การมีเกลือมากเกินไป

คาการนําไฟฟา (E.C.)

dS/m

-

-

-

-

-

ความเสียหายจากการกัดกรอน

ความลาดชัน

เปอรเซ็นต

0-2

0-2

12-20

>35

-

ไร

16,762

258

329

567,060

55,844

1,136,587

รอยละ

1.47

0.02

0.03

49.89

4.90

100.00

เนื้อที่

หมายเหตุ : อักษรยอ l = ดินรวน
cl = ดินรวนปนดินเหนียว
gc = ดินเหนียวปนกรวด

ls = ดินทรายปนดินรวน
scl = ดินรวนเหนียวปนทราย
gcl = ดินรวนเหนียวปนกรวด

b : สภาพพื้นที่มีการทําคันนาเพื่อปลูกขาว
การระบายน้ํา
vpd = การระบายน้ําเลวมาก
mw= การระบายน้ําดีปานกลาง

sl = ดินรวนปนทราย
c = ดินเหนียว
sil = ดินรวนปนทรายแปง
sic = ดินเหนียวปนทรายแปง sicl = ดินรวนเหนียวปนทรายแปง
vgcl = ดินรวนเหนียวปนกรวดมาก

M : มีการดัดแปลงพื้นที่ (มีการจัดการพื้นที่ เชน ยกรอง ทําคันกั้นน้ํา)
pd = การระบายน้ําเลว
wd = การระบายน้ําดี

หนวยที่ดิน 43 : ดินทรายจัด

การระบายน้ําคอนขางเลว
การระบายน้ําคอนขางมาก

หนวยที่ดนิ 51 : ดินตื้นในพื้นที่ดอน

A/B = หนวยที่ดินรวมหรือหนวยที่ดินเชิงซอน โดยหนวยที่ดิน A มีเนื้อที่รอยละ 50 และหนวยที่ดิน B มีเนื้อที่รอยละ 50
ที่มา : จากการวิเคราะหขอมูลดินของสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2553ก, 2553ข) ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

3-19

หนวยที่ดินมีปญหาในการเพาะปลูก
หนวยที่ดนิ 39 : ดินคอนขางเปนทราย
หนวยที่ดิน 62 : พื้นที่ลาดชันเชิงซอนหรือพื้นที่ภูเขา

spd=
sex =

3-21

ตารางที่ 3-2 สถานภาพทรัพยากรที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
สถานภาพทรัพยากรที่ดิน

หนวยที่ดิน

ไร

รอยละ

ดินที่ลุม
ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้าํ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดจัดมาก

6 6M

7,064

0.62

ดินรวนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก

17 17M 17MI

2,711

0.24

ดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล

23 23I 23M

3,386

0.30

ดินรวนที่เกิดจากดินตะกอนน้ําพาเชิงซอน ชั้นดินมีลักษณะเปนชั้นสลับ

59 59M

8,915

0.79

ดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด

26C 26E

443

0.04

ดินรวนหรือดินทรายแปงละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแมน้ํา

32 32gm 32gmb 32B

43,848

3.87

ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ

98,881

8.70

191,342

16.84

ดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือสันทรายชายทะเล

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

12,332

1.08

ดินรวนลึกปานกลางถึงเศษหิน กอนหิน หรือชั้นหินพื้น

50 50B 50C 50D 50E

123,103

10.83

ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น

51 51C 51D

4,309

0.38

ดินรวนที่เกิดจากดินตะกอนน้ําพาเชิงซอน

60 60b 60D

17,349

1.52

ที่ดินหินโผล

RL

10,681

0.94

พื้นที่ลาดชันเชิงซอนที่มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต

62

567,060

49.89

พื้นที่เบ็ดเตล็ด (U, W, พื้นที่อื่นๆ ยกเวน RL)

-

45,163

3.96

1,136,587

100.00

ดินที่ดอน

ดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ

รวม

ที่มา : จากการวิเคราะหขอมูลดินของสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2553ก, 2553ข) ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ดินมีปญหาหรือดินมีขอจํากัดในการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา แสดงในตารางที่ 3-3
ประกอบดวย
1) หนวยดินทรายจัด และดินคอนขางเปนทราย มีเนื้อที่ 207,060 ไร หรือรอยละ 18.22
ของพื้นที่ลุมน้ํา ประกอบดวย ดินทรายจัด ไดแก หนวยที่ดินที่ 23 23I 23M 43 และ 43b ดินคอนขาง
เปนทราย ไดแก หนวยที่ดินที่ 39 39b 39gm 39gmb 39B 39Bb 39C ซึ่งมีสภาพพื้นที่เปนพื้นที่
ราบเรี ยบหรือคอนขางราบเรียบ ถึ งลูกคลื่นลอนลาด การระบายน้ําของดินคอนขางเลว ความอุดม
สมบูรณของดินต่ํา ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ํา ความอิ่มตัวดวยดางปานกลาง เนื้อดินบนเปน

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา

3-22

ดินทรายปนรวน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) เนื้อดินลางเปนดินรวนปนทราย
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0)
แนวทางแก ไข การใชประโยชนของพืชบริเวณนี้ คือ การเลือกชนิดพืชที่มีศักยภาพ
เหมาะสมมาปลูก มีการปรับปรุงบํารุงดินรวมกับมีระบบการอนุรักษดินและน้ํา เชน ในกรณีที่ปลูกพืชไร
ควรจัดระบบการปลูกพืชใหหนุนเวียนตลอดทั้งป ปรับปรุงดินดวยปุยหมัก ปุยคอก 3-4 ตันตอไร หรือไถ
กลบพืชปุยสด (ปอเทือง 6-8 กิโลกรัมตอไร ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปลอยทิ้งไว 1-2 สัปดาห) รวมกับ
การใชปุยอินทรียน้ําหรือปุยเคมี มีวัสดุคลุมดินหรือปลูกพืชเปนแถบ พัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบการ
ใหน้ําในแปลงปลูก ในกรณีปลูกไมผลใหขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75ซม. รองกนหลุมปลูกดวยปุย
หมักหรือปุยคอก 25-50 กิโลกรัมตอไร ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม หรือทําแนวรั้วหรือทําฐานหญา
แฝกเฉพาะตน
2) หนวยที่ดินในกลุมดินตื้นมีหินพื้นโผล มีเนื้อที่ 14,990 ไร หรือรอยละ 1.32 ของ
พื้นที่ลุมน้ํา ประกอบดวย ดินตื้นในพื้นที่ดอน ไดแก 51 51C 51D และที่ดินหินโผล (RL) เปนดินตื้นถึงชั้น
ลูกรัง มีเศษหิน กอนหินปะปนอยูในเนื้อดินตั้งแตรอยละ 35 โดยปริมาตรหรือมากกวา ภายในความลึก 50
เซนติเมตรจากผิวดิน หรือมีชั้นหินพื้นตื้นกวา 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินตื้นจะเปนอุปสรรคตอการชอนไช
ของรากพืชลงไปหาอาหาร นอกจากนี้ยังมีสวนที่เปนดินนอย ทําใหมีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหาร
และอุมน้ําต่ํามาก พืชจะขาดน้ําทําใหเหี่ยวเฉาไวกวาพื้นที่อื่น
แนวทางปรั บปรุงแกไข เลือกพื้นที่ที่ มีหนาดินหนาและไม มีเศษหิน หรือกอนหิ น
อยูบริเวณหนาดินมาก ทําเกษตรกรรมแบบวนเกษตรหรือแบบผสมผสาน ไมทําลายไมพื้นลาง ขุดหลุมปลูก
พรอมปรับปรุงดินดวยปุยหมักอัตรา 25-50 กิโลกรัมตอหลุม หรือปุยคอกอัตรา 10-20 กิโลกรัมตอหลุม
รวมกั บปุ ยเคมีตามชนิ ดพื ชที่ปลูก มี ระบบอนุรักษ ดินและน้ํา เช น ใช วัสดุ คลุ มดิ นหรือปลูกหญ าแฝก
เพื่อรักษาความชื้นและลดการกรอนของดิน พัฒนาแหลงน้ําไวใชในระยะที่ฝนทิ้งชวงนานหรือพืชขาดน้ํา
สําหรับในพื้นที่ที่มีหินกระจัดกระจายอยูบนดินมาก ไมเหมาะสมตอการเกษตร ควรปลอยไวใหเปนปา
ธรรมชาติเพื่อเปนแหลงตนน้ําลําธาร
3) หนวยที่ดินในกลุมที่มีความลาดชันสูง มีเนื้อที่ 567,060 ไร หรือรอยละ 49.89 ของ
พื้นที่ลุมน้ํา ไดแก พื้นที่ลาดชันเชิงซอน (หนวยที่ดินที่ 62) ที่มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต หรือ
เปนพื้นที่ภูเขา เปนพื้นที่ไมเหมาะสมตอการเกษตรกรรม เนื่องจากยากตอการจัดการและดูแลรักษา ถาใช
มาตรการพิเศษในการอนุรักษดินและน้ํา ทําใหเสียคาใชจายสูงมาก และยังเปนการทําลายระบบนิเวศของ
ปาอีกดวย
แนวทางปรับปรุงแกไข ควรรักษาไวใหเปนปาธรรมชาติ เพื่อเปนที่อยูอาศัยและ
เป นที่ เพาะพั นธุ ข องสั ตว ป า เป นแหล ง ตนน้ําลํา ธาร ถา มีค วามจํา เปนตองนํา มาใชป ระโยชนท าง
การเกษตร ควรมีการสํารวจดินและเลือกใชพืชที่มีศักยภาพในการเกษตร เปนดินลึกและมีความลาดชันไม
กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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สูงมากนัก โดยทําการเกษตรแบบวนเกษตรและมีระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมในกรณีที่เปน
พื้นที่นอกเขตปาไมตามกฎหมาย ดังนี้
(1) ระบบอนุรักษดินและน้ํา
วิธีการอนุรักษดินและน้ํา คือ วิธีการที่นํามาใชในพื้นที่หนึ่งโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อยับยั้งหรือชะลออัตราการชะลางพังทลายของดิน โดยอาศัยหลักการสําคัญ คือ เมื่อฝนตกลงมา
ในที่ใดที่หนึ่งจะพยายามใหมีการเก็บกักน้ําไว ณ ที่นั้นเพื่อใหน้ําไหลซึมลงไปในดินเปนประโยชน
แกพืชที่ปลูก ซึ่งแบงไดเปน 2 วิธีคือ (1) วิธีการอนุรักษดินและน้ําโดยใชระบบพืช และ (2) วิธีการอนุรักษดิน
และน้ําโดยใชวิธีกล
(2) วนเกษตร
วนเกษตร เป นเกษตรกรรมที่ นํ าเอาหลั กการความยั่ งยื นถาวรของระบบป า
ธรรมชาติ มาเปนแนวทางในการทําการเกษตร ใหความสําคัญเปนอยางสูงกับการ ปลูกไมยืนตน ไมผล
และไมใชสอยตางๆ ใหเปนองคประกอบหลักของไรนา ผสมผสานกับการปลูกพืชชั้นลางที่ไมตองการ
แสงแดดมาก หรือไดอาศัยรมเงา และความชื้นจากการที่มีพืชชั้นบนขึ้นปกคลุม รวมทั้งการจัดองคประกอบ
การผลิตทางการเกษตรใหมีความหลากหลายชนิดของพืชและสัตว
ตารางที่ 3-3 สรุปปญหากลุมชุดดินในลุมน้ําสาขาคลองเทพา
ปญหากลุมชุดดิน
ดินทรายจัดในพื้นที่ลุม
ดินคอนขางเปนทรายในพื้นทีด่ อน
ดินทรายจัดในพื้นที่ดอน
ดินตื้นในพื้นที่ดอน
ที่ดินหินโผล
พื้นที่ลาดชันเชิงซอน
รวม

หนวยที่ดิน
23 23I 23M
39 39b 39gm 39gmb 39B 39Bb 39C
43 43b
51 51C 51D
RL
62

เนื้อที่
ไร
รอยละ
3,386
0.30
191,342
16.84
12,332
1.08
4,309
0.38
10,681
0.94
567,060
49.89
789,110

69.43

ที่มา : จากการวิเคราะหขอมูลดินของสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2553ก, 2553ข) ดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา

3-25

การประเมินอัตราการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ลุมน้ําสาขา
การประเมินอัตราการชะลางพังทลายของดิน เปนวิธีการศึกษาและวิเคราะหการสูญเสีย
หนาดินในแตละป การสูญเสียหนาดินสวนใหญเกิดจากการไหลบาของน้ําผิวดินและพัดพาดินไป
ตามกระแสน้ํา การชะลางพังทลายของดินกอใหเกิดปญหาตางๆ เชน ความอุดมสมบูรณของดินลดลง
ปญหาการตื้นเขินของแหลงน้ํา ถาเกิดการชะลางพังทลายที่รุนแรงจะเปนอันตรายตอคน และสัตวเลี้ยง
รวมทั้งสรางความเสียหายแกบานเรือนและพืชพรรณที่เพาะปลูก ปจจัยที่มีผลตอการชะลางพังทลาย
ของดินจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพลมฟาอากาศ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน ลักษณะพืชพรรณ
หรือสิ่งปกคลุมดิน และลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ปจจัยตางๆ ที่กลาวมาแลวสวนใหญจะเปนไป
ตามสภาพธรรมชาติไมสามารถควบคุมได แตลักษณะการใชประโยชนที่ดินที่เกิดจากการกระทํา
ของมนุษย สามารถควบคุมไมใหเกิดการชะลางพังทลายที่เสียหายได ถามีการจัดการดานการอนุรักษดิน
และน้ําที่เหมาะสม
ในพื้ นที่ ลุ ม น้ํ า สาขาคลองเทพา ไดป ระเมินอัตราการชะลา งพัง ทลายของดินโดยใช
สมการการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation) ตามวิธีการของ Wischmeier และ Smith (1978)
โดยมีรูปสมการดังนี้
A=RKLSCP
ซึ่งมีรายละเอียดตัวแปรแตละตัวดังนี้ คือ
A เปนคาการสูญเสียดินตอหนวยของพื้นที่ ซึ่งไดจากการคํานวณโดยการคูณคาปจจัยตางๆ
6 ปจจัย คานี้เปนการประเมินคาเฉลี่ยรายปของการชะลางพังทลายของชองวางระหวางรองริ้ว (Interrill)
กับรองริ้ว (rill) จากพายุฝน (rain storm) สําหรับพื้นที่ดอน (field sized upland area) คานี้โดยทั่วไปไมรวม
การชะลางพังทลายจากรองลึก (gully) ริมฝงน้ํา (stream bank) หรือการพังทลายจากลม แตคา A นี้ จะรวม
ตะกอนดินที่ถูกพัดพามากอนที่จะถึงตอนลางของลําน้ํา (downslope stream) หรืออางเก็บน้ํา (reservoir)
R เปนคาที่รวมทั้งปจจัยของน้ําฝนและการไหลบา (rainfall and runoff erosivity factor)
ซึ่งเปนคาเฉพาะแหง ตามปกติคา R นี้ จะเปนคา แสดงความหมายถึง คา เฉลี่ย รายปตอหนวยดัช นี
การชะลางพังทลาย (erosion index unit)
K เปนคาปจจัยความคงทนตอการถูกชะลางพังทลายของดิน (soil erodibility factor)
เปนคาเฉพาะแตละชั้นของดิน (soil horizon)
L เปนคาปจจัยความยาวของความลาดชัน (slope length factor)
S เปนปจจัยความชันของการลาดเท (slope steepness factor)
C เปนคาปจจัยการจัดการพืช (crop management factor) เปนคาที่ไมมีขนาดหรือหนวย
คา C เปนคาที่แสดงความหมายถึงอัตราสวนของการสูญเสียดิน ระหวางพื้นที่ที่มีการปลูกพืชชนิดใด
แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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ชนิดหนึ่งปกคลุมอยูกับพื้นที่ที่ถูกไถพรวนปราศจากพืชคลุมดิน ซึ่งใชในการหาคาความคงทนตอการ
ถูกชะลางพังทลายของดิน
P เปนคาปจจัยการปฏิบัติเพื่อปองกันการชะลางพังทลาย (conservation practice) เปน
คาที่ไมมีขนาดหรือหนวยคา P เปนคาที่แสดงความหมายถึงอัตราสวนระหวางการสูญเสียดินจากพื้นที่
ที่มีการอนุรักษแบบตางๆ เชน ทําแนวคันดิน (contouring) การปลูกพืชเปนแถบ (strip cropping) หรือ
การทําขั้นบันได (terracing) กับการไถพรวนเพาะปลูกขึ้นลงตามความลาดเท
การประเมินคาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของในสมการการสูญเสียดินสากล มีดังตอไปนี้
ในการคํานวณคาปจจัยความยาวและความลาดชันของพื้นที่ (LS) คํานวณตามชั้นความลาดชัน
ของหนวยที่ดิน ซึ่งจากเอกสารอางอิงของกรมพัฒนาที่ดิน (2545) ไดอธิบายที่มาของ คาตัวแปรตางๆ ดังนี้
L = (λ / 22.13)m
L คือ คาปจจัยความยาวของความลาดเท ในสมการการสูญเสียดินสากล
λ คือ ระยะทางตามแนวราบของพื้น ที่ล าดชัน นับ จากจุด เริ่ม มีน้ํา ไหลเออ ผิว ดิน
ถึงจุดที่ความลาดชันเปลี่ยนลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอน หรือจุดที่มีการรวมตัวของน้ําเปนรอง
มีหนวยเปนเมตร ซึ่งควรมีระยะทางไมเกิน 400 ฟุต (ประมาณ 120 เมตร) หรือถาพื้นที่นั้นใชรถไถพรวน
เปนรองยาว คานี้อาจยาวไดถึง 1,000 ฟุต (ประมาณ 300 เมตร)
22.13 คือ ความยาวของแปลงทดลองมาตรฐาน หนวยเปนเมตร
m คือ ตัวเลขยกกําลังซึ่งผันแปรตามความลาดชัน มีความสัมพันธกับสัดสวนระหวาง
การชะลางพังทลายแบบรองริ้ว (rill erosion) ซึ่งเกิดจากการกระทําของน้ําไหลบากับการชะลาง
พังทลายระหวางรองริ้ว (interrill erosion) ซึ่งเกิดจากการกระทําของเม็ดฝนบนพื้นที่ลาดชันสูง คา m
จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการชะล า งพั งทลายแบบรองริ้วมีมากกวาการชะลา งพังทลายระหวา งรองริ้ว
ในทางกลับกันพื้นที่ลาดชันนอยคา m จะลดลง เนื่องจากการชะลางพังทลายแบบรองริ้ว มีนอยกวา
การชะลางพังทลายระหวางรองริ้ว
ความลาดเท (λ)
ความลาดเท หรือ คา λ เพื่อใชในสมการคํานวณคาปจจัยความยาวของความลาดเท (L) ขางตน
มีการนําขอมูลจากแหลงตางๆ มาใช และศึกษาเปรียบเทียบคาความยาวของความลาดเทที่คํานวณได เพื่อเลือก
แหลงขอมูลที่มีความถูกตองเหมาะสมสําหรับคํานวณคาการสูญเสียดินมากที่สุด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545)
ความชัน (Slope gradient)
จากเอกสารของ กรมพัฒนาที่ดิน (2545) อธิบายเรื่องความชัน ไวดังนี้
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ความชันของพื้นที่สามารถตรวจวัดไดในสนามดวยเครื่องมือวัดความลาดเอียง เชน เครื่อง Abney
ขอมูลแผนที่เสนชั้นความสูง ที่มีเสนความสูงหางชั้นละ 2 ฟุต สามารถใชคํานวณคาความชันไดหากกระทํา
อยางรอบคอบ การศึกษาความสัมพันธระหวางความชันกับการสูญเสียดินในแปลงทดลอง ชวยใหพัฒนา
สมการคณิตศาสตรเพื่อคํานวณคาปจจัยความชัน หรือ S-factor สําหรับใชในสมการการสูญเสียดินสากล
ได คาปจจัยความชัน คือ ตัวเลขแสดงสัดสวนของการสูญเสียดินตอหนวยความชัน เปนความสัมพันธ
ระหวางความชันตอการชะลางพังทลายแบบแผน (sheet erosion) และการชะลางพังทลายแบบรองริ้ว
(rill erosion)
สมการคํานวณคา S-factor
ใชสมการ Wischmeier และ Smith (1978) สําหรับพื้นที่ลาดชัน 0-9 เปอรเซ็นต คือ
S = (0.43 + 0.30 s + 0.043 s2) / 6.613 หรือเขียนไดอีกอยางหนึ่ง คือ
S = 0.065 + 0.045 s + 0.0065 s2
ใชสมการแนะนําโดย Meijerink (Huizing, 1992) สําหรับพื้นที่ลาดชันมากกวา 9 เปอรเซ็นต คือ
S = sin0.75(slope degree) x cos (slope degree) หรือเขียนไดอีกอยางหนึ่ง คือ
S = 6.4 (sin{atan (s/100)}0.75) (cos{atan (s/100)})
เมื่อ S คือ คาปจจัยความชัน
s คือ เปอรเซ็นตความชัน
การคํานวณคาเปอรเซ็นตความชัน (s)
จากเอกสารของ กรมพัฒนาที่ดิน (2545) อธิบายวิธีการคํานวณเปอรเซ็นตความชัน หรือ
คา s เพื่อใชในสมการคํานวณคาปจจัย S-factor ขา งตน มีก ารนํา ขอ มูล จากแหลง ตา งๆ มาใช และ
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บค า ความชั น ที่ คํา นวณได เพื่อพิจารณาเลือกแหลงขอมูลที่มีความถูกตองเหมาะสม
สําหรับการจัดทําแผนที่การสูญเสียดินมากที่สุด แหลงขอมูลที่นํามาใชมีดังนี้
1) แผนที่สภาพภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1: 50,000 มีเสนชั้นความสูง
หางกันชั้นละ 100 และ 20 เมตรตามลําดับ
2) แผนที่หนวยที่ดิน ซึ่งใชขอมูลกลุมชุดดิน มาตราสวน 1: 25,000 ป พ.ศ. 2553 ของ
สํานักสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน มาเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการหาคาอัตราการชะลางพังทลายของดินและการทําแผนที่ระดับการสูญเสียดิน
ใชวิธีซอนทับแผนที่หนวยที่ดิน แผนที่สภาพการใชที่ดิน และเสนระดับปริมาณน้ําฝนรายปเฉลี่ย ซึ่ง
จะทราบวาคาปจจัยการสูญเสียดินในแตละพื้นที่ เพื่อคํานวณหาคาอัตราการชะลางพังทลายของดิน
และทําแผนที่ระดับการสูญเสีย ซึ่งในการหาคาอัตราการชะลางพังทลายของดินและการทําแผนที่
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร Arc GIS ชวยในการจัดทําโดยมีแผนที่
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ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:25,000 เปนฐานในการจัดทํา แผนที่ตางๆ เชน แผนที่สภาพการใชที่ดิน
หนวยที่ดิน และระดับการสูญเสียดิน
สําหรับคาปจจัยสมรรถนะการชะลางพังทลายของดิน (K) คาปจจัยเกี่ยวกับภูมิป ระเทศ
ไดแก ความยาว (L) และระดับความลาดชัน (S) คาปจจัยเกี่ยวกับฝน (R) คาปจจัยการจัดการพืชและพืชพรรณ
ที่ปกคลุ มดิ น (C) และป จจั ยการอนุ รักษ ดินและน้ํา (P) ตามสภาพการใช ที่ดินลุมน้ํ าสาขาคลองเทพา
ใชการแทนคาปจจัยตางๆ ในโปรแกรม Arc GISโดยอางอิงคาปจจัยตางๆ จากเอกสารของ กรมพัฒนาที่ดิน (2545)
ในการวิเคราะหหาคาอัตราการชะลางพังทลายของดินโดยใชสมการการสูญเสียดินสากล ซึ่งรายละเอียด
ตางๆ มีดังนี้
1) คาปจจัยเกี่ยวกับฝน (R) การประเมินคาปจจัยการชะลางพังทลายของฝน ใชเสนชั้นน้ําฝน
รายปเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ของกรมอุตุนิยมวิทยามาคํานวณหาคา R จากสูตร
R = 0.4996X – 12.1415
โดยที่ X คือ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป (มิลลิเมตร/ป)
จากสูตรคา R ที่ไดจะมีหนวยเปนตันตอเฮกแตรตอป ทําการแปลงเปนหนวยตันตอไรตอ
ป โดยนําคาตัวเลข 6.25 ไปหาร
2) คาปจจัยความคงทนของดินตอการชะลางพังทลาย (K) ใชชนิดของเนื้อดินบน
และหนวยธรณีวิทยา (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) รายละเอียดตางๆ แสดงในตารางที่ 3-5
3) คาปจจัยเกี่ยวกับภูมิประเทศ ไดแก ความยาว (L) และระดับ ความลาดชัน (S)
ใชคาเฉลี่ยสวนใหญของหนวยที่ดิน รายละเอียดตางๆ แสดงในตารางที่ 3-4 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545)
4) คาปจจัยเกี่ยวกับพืช (C) ใชคาตัวเลขจากหนังสือแนวทางการประเมินอัตราชะลาง
พังทลายของดินในพื้นที่ลุมน้ําประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) รายละเอียดตางๆ แสดงในตารางที่ 3-6
5) ปจจัยเกี่ยวกับการอนุรักษดินและน้ํา (P) ไมมีมาตรการอนุรักษใหมีคาเทากับ 1 ยกเวน
พื้นที่ทํานาขาวใหมีคาเทากับ 0.100 รายละเอียดตางๆ แสดงในตารางที่ 3-6 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545)
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ตารางที่ 3-4

คาปจจัยรวม LS-factor ของชั้นความลาดชันตามแผนที่หนวยที่ดิน

ชั้นความลาดชัน
เปอรเซ็นตความลาดชัน
ตามแผนที่หนวยที่ดิน
(คา s)
A
1.2
B
2.0
C
5.0
D
12.0
E
20.0
F (กลุมดิน 62)
35.0
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2545)

คาความยาวของความลาดเท
(คา λ หนวยเปนเมตร)
150
150
100
50
50
50

คาปจจัยรวม
LS - factor
0.226
0.323
0.567
1.927
2.753
4.571

ตารางที่ 3-5 คาปจจัยสมรรถนะการชะลางพังทลายของดินตามหนวยที่ดินตางๆ ลุมน้ําสาขาคลองเทพา
หนวยที่ดิน
6 6M
17 17M 17MI
23 23I 23M 43 43b
34 34gm 34B 34Bb 34C 34D 34E 39 39b 39gm 39gmb 39B
39Bb 39C 50 50B 50C 50D 50E 51 51C 51D
26C 26E 32 32gm 32gmb 32B 60 60b 60D
59 59M
62 (SC) พิจารณาคา K ตามหนวยธรณีวิทยา
wt_str
P
(S)DC O SD (C) Tr Jgr
Qt
Qa
U (พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง) W (พื้นที่น้ํา)

คาปจจัยสมรรถนะ
การชะลางพังทลายของดิน (K)
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 : สรุปจากตารางคา K ประเมินตามหนวยธรณีวิทยาและภูมิภาคที่พบ
wt_str: พื้นที่น้ําบนพื้นที่ลาดชันเชิงซอน
P: เนื้อดินบนมีลักษณะเปนดินเหนียว หรือดินรวนเหนียว
(S) DC: เนื้อดินบนมีลักษณะเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียว หรือดินเหนียว มีกอนกรวดปะปน
O : เนื้อดินบนมีลักษณะเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียว หรือดินเหนียว
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SD (C): เนื้อดินบนมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย รวนเหนียวปนทราย หรือดินเหนียว มีกอนกรวดปะปน
TrJgr: เนื้อดินบนมีลักษณะเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินรวนเหนียว หรือดินเหนียว
Qt : เนื้อดินบนมีลักษณะเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทรายมีกอนกรวดปะปน
Qa : เนื้อดินบนมีลักษณะเปนดินรวนปนทรายแปงดินรวนปนทรายดินรวนดินรวนเหนียวปนทรายแปง
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2545)

ตารางที่ 3-6 คาปจจัยการจัดการพืชและพืชพรรณที่ปกคลุมดิน และปจจัยการอนุรักษดินและน้ํา
ตามสภาพการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
สภาพการใชที่ดิน
นาขาว
พืชไร
ไมยืนตน
ไมผล
พืชสวน
ไรหมุนเวียน
ทุงหญา
เกษตรผสมผสาน
ปาไมผลัดใบ
ปาผลัดใบ
สวนปา
วนเกษตร
ทุงหญาธรรมชาติ

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)

ผลการวิเคราะหคาอัตราการชะลางพังทลายของดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
ระดับอัตราการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา (ตารางที่ 3-7 และ
รูปที่ 3-3) สามารถแบงได 5 ระดับ ดังนี้
1) ระดับการสูญเสียดินนอย มีเนื้อที่ 637,061 ไร หรือรอยละ 56.05 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
มีการสูญเสียดิน 0-2 ตันตอไรตอป
2) ระดับการสูญเสียดินปานกลาง มีเนื้อที่ 134,001ไร หรือรอยละ 11.79 ของพื้นที่ลุมน้ํา
สาขา มีการสูญเสียดิน 2-5 ตันตอไรตอป
3) ระดับการสูญเสียดินรุนแรง มีเนื้อที่ 105,192 ไร หรือรอยละ 9.26 ของพื้นที่ลุมน้ํา
สาขา มีการสูญเสียดิน 5-15 ตันตอไรตอป
กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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4) ระดับการสูญเสียดินรุนแรงมาก มีเนื้อที่ 2,654 ไร หรือรอยละ 0.23 ของพื้นที่ลุมน้ํา
สาขา มีการสูญเสียดิน 15-20 ตันตอไรตอป
5) ระดับการสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด มีเนื้อที่ 257,679 ไร หรือรอยละ 22.67 ของ
พื้นที่ลุมน้ําสาขามีการสูญเสียดินมากกวา 20 ตันตอไรตอป
ตารางที่ 3-7 ระดับอัตราการชะลางพังทลายของดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
ระดับการชะลางพังทลายของดิน
1.
2.
3.
4.
5.

นอย
ปานกลาง
รุนแรง
รุนแรงมาก
รุนแรงมากที่สุด

อัตราการสูญเสียดิน
(ตัน/ไร/ป)
0-2
2-5
5-15
15-20
มากกวา 20

รวม
ที่มา : จากการวิเคราะหโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
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เนื้อที่

ไร
637,061
134,001
105,192
2,654
257,679
1,136,587

รอยละ
56.05
11.79
9.26
0.23
22.67
100.00
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การวิเคราะหเพื่อจัดลําดับความสําคัญในการฟนฟูลุมน้ํา
แนวทางในการจั ด การฟ น ฟูลุม น้ํา ไดพิจ ารณาผลของการชะลา งพัง ทลายของดิน
เปนดานหลัก เพื่อการใชประโยชนที่ดินดานเกษตรกรรมจะเปนไปไดอยางยั่งยืน ไมเกิดผลกระทบตอ
สิ่ง แวดล อมในด า นต า งๆ พร อ มทั้ ง ให ผ ลผลิตไดอ ยา งเหมาะสมและยาวนาน นอกจากนี้ตอ งให
ความสํา คัญ ดา นอื่น พรอ มกัน ไปดว ย เชน การปรับ ปรุง บํา รุง ดิน การฟน ฟูส ภาพปา ไม การใช
พื้นที่รกรางวางเปลาใหเกิดประโยชนสูงสุด ลําดับความสําคัญในการฟนฟูลุมน้ํา มีดังตอไปนี้ คือ
1) การจัดการดานอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม ซึ่งมีความสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน
ใหเปนไปอยางยั่งยืน ตองใหความสําคัญกับพื้นที่มีระดับการสูญเสียดิน มากกวา 2 ตันตอไรตอป มีเนื้อที่
499,526 ไร หรือรอยละ 43.95 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา และพื้นที่ที่มีความลาดชันเชิงซอน มีเนื้อที่ 567,060 ไร
หรือรอยละ 49.89 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา มีเกษตรกรนํามาใชประโยชนทางการเกษตรแลว ควรมีการจัดระบบ
อนุรักษดินและน้ํา ดังนี้
การจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา ที่เหมาะสม มี 2วิธี
(1) วิธีการอนุรักษดินและน้ําโดยใชระบบพืช
เปนวิธีการจัดระบบพืชโดยการผสมผสานกันระหวางมาตรการอนุรักษดิน
และน้ํา และการจั ด การระบบพื ช ปลู ก ไดแ ก การปลูก พืช เปน แถบ การปลูก พืช ตามแนวระดับ
การปลู กพืชคลุมดิน การปลูก พืชบํา รุงดิน การปลูกพืชแซม การปลูก พืชเหลื่อมฤดู การปลูกพืช
หมุนเวียน การปลูกแถบหญาตามแนวระดับ การปลูกพืชไมพุมเปนแถบตามแนวระดับ การทําคัน
เศษซากพืชตามแนวระดับ
วิธีการอนุรักษดินและน้ําโดยใชระบบพืช จะตองปฏิบัติดังนี้
ไมเผาทําลายเศษซากพืช ไมทําไรเลื่อนลอย
ไถพรวนใหถูกวิธี ไมไถพรวนขึ้นลงตามความลาดเทของพื้นที่แตไถพรวน
ขวางความลาดเทของพื้นที่และไมทําการไถพรวนบอยครั้ง
ปลูกพืชใหถูกวิธี ปลูกพืชตระกูลถั่วบํารุงดินคลุมดินและปลูกตามแนวระดับ
ปรับปรุงบํารุงดิน ใชปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด
บนพื้นที่ที่มีค วามลาดชัน สูง เกิน 35 เปอรเซ็น ต ไมค วรทํา การเกษตร
แตถา มีค วามจํา เปนจะตองทํา คันดินเปนขั้นบันไดขวางความลาดเทของพื้นที่ จัดทํา รอง น้ํา และ
แหลงเก็บกักน้ําใหไหลลงเฉพาะแหง และยกรองปลูกพืชบนแนวคันดินระดับเดียวกัน
(2) วิธีก ารอนุรัก ษดินและน้ํา โดยใชวิธีก ล โดยมุง หนัก ไปในการกอ สรา ง
สิ่ง กีดขวางความลาดชันของพื้น ที่ เพื่อสกัด กั้น น้ํา ไหลบา และการพัง ทลายของดิน การอนุรัก ษ
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โดยการวิธีกลนี้เปนการปองกันการชะลางพังทลายไดทันที แตเสียคาใชจายสูง และในระหวางกอสราง
ตองพิถีพิถันทําใหดี มิฉะนั้นจะกอใหเกิดความเสียหายมากขึ้นไปอีก ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธีคือ
(2.1) การปลูกพืชตามแนวระดับ (Control cultivation) ไดแก การไถพรวน
ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชขนานไปตามแนวระดับ ขวางความลาดชันของพื้นที่ เหมาะที่จะใชในพื้นที่ที่มี
ความลาดชัน 2-7 เปอรเซ็นต
(2.2) การสรางคันดินกั้นน้ํา (Terracing) เปนการสรางคันดินหรือรองน้ํา
ขวางความลาดชันของพื้นที่เพื่อลดความยาวของพื้นที่ที่รับน้ําฝนใหสั้นลง อยางไรก็ตามการที่จะให
คันดินกั้นน้ํามีประสิทธิภาพสูงในการปองกันการชะลางพังทลายของดินนั้นจะตองทําการปลูกพืช
ตามแนวระดับ และใชมาตรการอื่น ๆ ผสมผสานไปดวย ชนิดของคันดินแบงเปน 2 แบบ คือ
(ก) คันดินขั้นบันได (Bench Terrace) ทําโดยการปรับพื้นที่ลาดชันให
เปนขั้นบันไดซึ่งนอกจากจะลดความยาวของความลาดชันของพื้นที่แลว ยังเปนลดการลาดชันของ
พื้นที่ลงอีกดวย ขั้นบันไดดินนี้สวนใหญใชกับพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกวา 18 เปอรเซ็นต ขึ้นไป
และดินตองเปนดินลึกไมนอยกวา 1 เมตร
(ข) คันดินกั้นน้ํา (Field Terrace) เปนการสรางคันดินและรองน้ําขวาง
ความลาดชันของพื้นที่เปนชวงๆ ซึ่งอาจจะเปนคันดินแบบลดระดับ (Graded Terrace) เพื่อชวยระบายน้ํา
หรือเปนแบบระดับ (Level) เพื่อชวยกักเก็บน้ําไว
(2.3) การปรับพื้นที่เฉพาะหลุม (Individual Basin) เปนการปรับ พื้นที่
เปนชวงๆ เฉพาะบริเวณหลุมปลูกตนไม เหมาะที่จะใชกับไมผล และไมยืนตนตางๆ ขนาดของหลุมยิ่ง
กวางมากก็ยิ่งมีประสิทธิภาพในการปองกันการชะลางของดินไดสูง
(2.4) คูรับน้ํารอบเขา (Hillside Ditch) เปนคูรับน้ําที่จัดทําขึ้นขวางความ
ลาดชันของพื้นที่เปนชวงๆโดยมีระดับของรองน้ําลาดไปยังทางน้ําที่จัดทําขึ้นหรือบริเวณที่รับน้ําได
เชน ทุงหญาเลี้ยงสัตว หรือแปลงพืชคลุมหนาๆ
(2.5) คันดินเบนน้ํา (Diversion) เปนคันดินขนาดใหญที่สรางขึ้นเพื่อเบนน้ํา
เหนือพื้นที่ไมใหเขาไปรบกวนในไรนา ที่พักอาศัย ฯลฯ หรืออาจจะเบนน้ําไปลงอางเก็บน้ําก็ได
(2.6) เขื่อนกั้นรองน้ํา (Check Dam) เปนสิ่งกอสรางขึ้นเพื่อปองกันการชะลาง
พังทลายแบบรองลึกโดยสรางขวางทางน้ําเปนชวง ๆ ในรองน้ําที่เกิดการกัดเซาะ เพื่อชะลอความเร็ว
ของน้ํา ชวยใหเกิดการตกตะกอนทับถมในรองน้ํา ทําใหรองน้ําตื้นเขินสามารถนํามาใชประโยชน
ไดตอไป เขื่อนกั้นรองน้ํานี้อาจสรางดวยเศษไม ทอนไม หิน ดิน หรือคอนกรีตก็ได
(2.7) ทางระบายน้ํา (Waterway) สรางขึ้นเพื่อรับน้ําจากคันดินกั้นน้ํา คูรับน้ํา
รอบเขาหรือบริเวณระบายน้ําของอางเก็บน้ํา เพื่อควบคุมการไหลของน้ําไปยังที่กําหนดไว โดยไมให
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เกิดปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายขึ้น ทางระบายน้ํานี้อาจสรางขึ้นใหม หรือปรับปรุงจากรองน้ํา
ธรรมชาติก็ได
(2.8) บอน้ําในไรนา (Farm Pond) ชวยในการเก็บกักน้ําที่ไหลบามาตามหนาดิน
รวมทั้งตะกอนที่ถูกชะลางไวเปนชวงๆ ไมใหเกิดผลเสียหายรุนแรงแกพื้นที่เพาะปลูก ตลอดจนแหลงน้ํา
อื่น ๆ นอกจากนั้นยังเปนการเก็บกักน้ําไวในชวงที่จําเปนอีกดวย
2) พื้นที่ดินตื้นและที่ดินหินโผล มีเนื้อที่ 14,990 ไร หรือรอยละ 1.32 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
เกิดจากการสลายตัวของหินกรวดเนื้อละเอียด ที่สวนใหญเปนพวกหินตะกอนเนื้อหยาบ คือ หินทราย
หิ นกรวดมน แตกกระจั ดกระจายร วงหล นออกมาทั บ ถมเกะกะอยู บริ เวณเชิ งเขา หรื อเป นผลจาก
กระบวนการทางดินที่ทําใหเกิดการสะสมปูนมารลหรือศิลาแลงในดิน แบงออกเปน 4 ประเภท คือ
(1) ดินตื้นที่มีการระบายน้ํา เลว พบในบริเวณที่ราบต่ําที่มีน้ําขังในชวงฤดูฝน
แสดงวาดินมีการระบายน้ําคอนขางเลว ขุดลงไปจากผิวดินที่ระดับความลึก 25-50 เซนติเมตร มีกรวด
หรือลูกรังปนอยูในเนื้อดินมากกวา 35 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ถาขุดลึกลงมาถัดไปจะเปนชั้นดินที่มี
ศิลาแลงออนปนทับอยูบนชั้นหินผุ
(2) ดินตื้นปนลูกรังหรือกรวดที่มีการระบายน้ําดี และที่ดินหินโผล พบตามพื้นที่
ลอนลาดหรือเนินเขา ตั้งแตบริเวณผิวดินลงไปมีลูกรังหรือหินกรวดมนปะปนอยูในดินมากกวา 35
เปอรเซ็นตโดยปริมาตร และดินประเภทนี้บางแหงก็มีกอนลูกรังหรือศิลาแดงโผลก ระจัดกระจาย
ทั่วไปที่บริเวณผิวดิน
(3) ดินตื้นปนหินมีการระบายน้ําดี พบตามพื้นที่ลอนลาดหรือบริเวณเนินภูเขา
ดินประเภทนี้เมื่อขุดลงไปที่ความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร จะพบเศษหินแตกชิ้นนอยใหญปะปน
อยูในเนื้อดินมากกวา 35 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร บางแหงพบหินผุหรือหินแข็งปะปนอยูกับเศษหิน
บางแหงมีกอนหินและหินโผลกระจัดกระจายทั่วไปตามหนาดิน
(4) ดินตื้นปนปูนมารล พบตามพื้นที่ลาดถึงพื้นที่ลอนลาด หรือบริเวณที่ลาดเชิงเขา
เมื่ อ ขุ ด ลงไปในระดั บ ความลึ ก ที่ 20-50 เซนติเ มตร จะพบสารประกอบจํา พวกแคลเซีย มหรื อ
แมกนิเซียมคารบอเนตปนอยู ทําใหดินประเภทนี้จัดวาเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง แตมีขอเสียคือ
มีปฏิกิริยาเปนดาง เปนขอจํากัดตอพืชบางชนิดที่ไวตอความเปนดาง
ปญหาดินตื้น เปนดินที่ไ มเหมาะสมตอการเพาะปลูกเพราะ มีปริม าณชิ้นสวน
หยาบปนอยูในดินมากทําใหมีเนื้อดินนอย มีธาตุอาหารนอย ไมอุมน้ํา ชั้นลางของดินชนิดนี้จะแนนทึบ
รากพื ช ชอนไชไปได ย าก พื ช ไม ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตได อ ย า งปกติ ค วรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระดั บ
ความอุดมสมบูรณของดิน
3) พื้นที่จากสภาพการใชประโยชนที่ดิน ที่เปนไมพุม และทุง หญา ตามธรรมชาติ
มีเนื้อที่ 27,329 ไร ถาเปนที่สาธารณประโยชน ควรปรับปรุงใหเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว เพื่อเกษตรกร
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ไดใชประโยชนรวมกัน ถาเปนที่ปาสงวนแหงชาติ ควรดําเนินการตามความเหมาะสม เชน ปลูกปาทดแทน
หรือจัดเปนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ลําดับความสําคัญในการฟนฟูลุมน้ํา ถาเขาดําเนินการฟนฟูเปนรายลุมน้ํายอยในลุมน้ํา
สาขาคลองเทพา โดยพิจารณาจากผลกระทบที่ประชากรในพื้นที่ลุมน้ํายอยนั้น จะไดรับเปนหลักวา
โอกาสจะไดรับความเสียหายจากการเกิดการชะลางพังทลายของดินมากนอยเพียงไร ประกอบกับ
คุณภาพของที่ดินดีหรือไม มีที่รกรางวางเปลามากนอยเพียงไร พื้นที่ลุมน้ํายอยที่มีโอกาสเกิดการชะลาง
พังทลายของดินสูง คุณภาพของดินไมดี และมีที่รกรางวางเปลาที่ยังไมไดใชประโยชนจํานวนมาก
พื้นที่ลุมน้ําที่มีลักษณะดังกลาว จะเปนลุมน้ําลําดับตนๆ ที่ควรเขาไปดําเนินการฟนฟูกอน
3.1.2 ทรัพยากรน้ํา
3.1.2.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ลุมน้ํา
ลั ก ษณะทางกายภาพของลุ ม น้ํ า สาขาคลองเทพามี รู ป ร า งเป น สี่ เ หลี่ ย มมี ค า
สัมประสิทธิ์ความหนาแนน Compactness coefficient (Kc) เทากับ 1.8 และมีคา Form Factor (FF)
เทากับ 0.32 ดังแสดงในตารางที่ 3-8 โดยมีจุดสูงสุดของพื้นที่อยูบริเวณในเขตตําบลบานโหนด อําเภอ
สะบายอย จังหวัดสงขลา มีความสูง 1,015 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง จุดต่ําสุดของพื้นที่ลุมน้ํา
บริเวณพื้นที่ตําบลเกาะสะบา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยทั่วไปของลุมน้ําเปนพื้นที่ลุมรูปแบบของ
ลําน้ําเปนแบบ Dendric pattern มีลักษณะเปนลําธารแตกกิ่งกานสาขาคลายเสนใบของใบไมมีทิศทาง
ไมแนนอน
ตารางที่ 3-8 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ลุมน้ําคลองเทพา
ความยาวเสน
พื้นที่ลุม
ลอมรอบลุมน้ํา(km) น้ํา (km2)

276

1,819

ความยาว
เฉลี่ย(km)

ความกวาง
เฉลี่ย(km)

Form Factor
(FF)

Compactness
coefficient
(Kc)

Drainage
density
กม./ตร.กม.

ความลาด
ชันของ
พื้นที่

75

41

0.32

1.8

2.0

24.7

หมายเหตุ : Drainage density

< 1 แสดงวามีการระบายน้ําเลว
1-5 แสดงวามีการระบายน้ําดีปานกลาง
: Compactness coefficient > 1 แสดงวาเปนพื้นที่ลุมน้ําไมใชลักษณะวงกลม
Form Factor
< 1 แสดงวาพื้นที่ลุมน้ํามีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยม
Form Factor
> 1 แสดงวาพื้นที่ลุมน้ํามีลักษณะคลายรูปพัด
ที่มา : จากการคํานวณ
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3.1.2.2 ปริมาณน้ําทา
ปริมาณน้ําทา เปนปริมาณน้ําที่ไหลในลําน้ําหรือลําธาร ตามธรรมชาติจะขึ้นอยู
กับขนาดพื้นที่ลุมน้ํา ลุมน้ําที่มีขนาดใหญจะมีนําไหลจํานวนมากและมักมีขนาดของลําน้ําใหญซึ่งลํา
น้ําเหลานั้นจะพัฒนาใหมีความจุเพียงพอกับน้ําที่ลุมน้ําให โดยทั่วไปไมวาลุมน้ําจะมีขนาดเทาใด จะมี
ลําน้ําหลักอยูเพียงหนึ่งเทานั้น สวนลํานี้ที่เปนสาขาจะมีมากนอยเพียงไร ขึ้นกับความคงทนของดิน
และหินตลอดจนลักษณะพืชคลุมดินของลุมน้ําเปนสําคัญ
จากการรวบรวมปริม าณน้ํา ทา รายเดือ นลุม น้ํา สาขาคลองเทพา พบวา มีส ถานี
ตรวจวัดปริมาณน้ําทา สถานี X.168 คลองเทพา บานบาโหย อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยศูนย
อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคใตกรมชลประทาน (2552) เปนการรวบรวมตั้งแตป 2532 – 2551 มีปริมาณ
น้ําทารายป 214.30 ลานลูกบาศกเมตร เฉลี่ยสูงสุดอยูในเดือนธันวาคมมีคา 46.38 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณ
น้ําทาเฉลี่ยต่ําสุดในเดือนกุมภาพันธมีคา 6.2 ลานลูกบาศกเมตร ดังตารางที่ 3-9
ตารางที่ 3-9 แสดงปริมาณน้ําทารายเดือนลุมน้ําสาขาคลองเทพา สถานี X.168
เดือน
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
ปริมาณน้ํารายป ( ลานลูกบาศกเมตร)
ปริมาณน้ําเฉลี่ย (ลูกบาศกเมตร/วินาที)

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา

ปริมาณน้ําทาเฉลี่ย (ลานลูกบาศกเมตร)
12.43
14.52
11.99
11.53
12.15
14.9
29.95
32.76
46.38
13.90
6.20
7.59
214.30
7.61
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3.1.2.3 คุณภาพน้ําผิวดิน
กรมควบคุมมลพิษ รายงานวาผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําสถานีตรวจวัดคุณภาพ
น้ําผิวดิน ในบริเวณลุมน้ําสาขาคลองเทพาในชวงเดือนกุมภาพันธ 2557 ณ จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้ง 2
แหง พบวา บางชวงมีคาออกซิเจนที่ละลายได (DO) อยูในเกณฑมาตรฐานทั้ง 2 แหง และคาความเปนกร
ดาง (pH) อยูในเกณฑมาตรฐาน เชนกัน ดังตารางที่ 3-10

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

ตารางที่ 3-10 คุณภาพน้ําผิวดินในลุมน้ําสาขาคลองเทพา
รหัส

จุดเก็บตัวอยาง

อุณหภูมิน้ํา
( Oซ )

TA1 บานคลองประดู ต.ปากบาง
27.2
อ. เทพา จ.สงขลา
TA2 บานเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 26.8

pH

ความเค็ม
(พีพีที)

DO
(มก./
ล.)

BOD TCB
FCB
TDS
(มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (mg/l)

NH3-N(มก./ล.)

7.9

9.4

6.9

1.3

490

68

12,260

<0.01

9.4

0

7

1.4

490

130

131

<0.01

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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หมายเหตุ มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินคา pH5.0-9.0 ; คา DO มีคาไมนอยกวา 6.0 วันที่เก็บตัวอยางน้ํา 5 กุมภาพันธ 2557
ที่มา:สํานักงานสิ่งแวดลอมที่ 16 ป 2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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3.1.2.4 น้ําใตดิน
ก.) แหลงน้ําใตดิน จากขอมูลธรณีสัณฐานมาตราสวน 1:1,000,000 กรมทรัพยากรธรณี
นํามาวิเคราะหชั้นน้ําที่พบในลุมน้ําสาขาคลองเทพา รายละเอียดดังนี้
(1) ชั้นหินอุมน้ําตะกอนน้ําพา (Floodplain Deposits Aquifers : Qfd) ประกอบดวย
กรวดทรายทรายแปงและดินเหนียวโดยชั้นน้ําบาดาลจะเก็บอยูในชองระหวางเม็ดกรวดและเม็ดทรายที่
สะสมตัวอยูในที่ราบลุมน้ําหลากหรือรองน้ําเกา ใหน้ําประมาณ 2–10 ลูก บาศกเมตรตอชั่วโมง ที่
ระดับความลึกประมาณ 10-40 เมตร คุณภาพน้ําดี
(2) ชั้นหินอุมน้ําตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvium Aquifers : Qcl) ประกอบดวย
ดินเหนียวปนทรายคลุกเคลาปะปนดวยเศษหินแตก (rock fragments) ที่มีลักษณะเปนเหลี่ยมขนาด
แตกตางกันไปตั้งแตขนาดใหญจนถึงเล็กไมมีการจัดคัดขนาดของเม็ดตะกอน ปริมาณน้ําอยูในเกณฑ
ระหวาง 2-5 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
(3) ชั้นหินอุมน้ําตะกอนตะพักน้ํายุคเกา (Older Terrace Deposits: Qot)
ประกอบดวยชั้นกรวดปนดินเหนียวหลายชั้น สลับชั้นกลางดวยดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทราย โดยน้ํา
บาดาลถูกกักเก็บอยูในชั้นกรวดทราย (gravel beds) และกอตัวเปนกลุมของชั้นน้ําบาดาล (multi-aquifers) โดยมี
การใหปริมาณน้ํามากกวา 40 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
(4) ชั้นหินอุมน้ําโคราชตอนกลาง (Middle Khorat Aquifers: Jmk)
ประกอบดวยหินทราย หินทรายแปง หินดินดาน และหินกรวดมน ซึ่งน้ําบาดาลถูกกักเก็บอยูภายใน
รอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน รอยตอระหวางชั้น และบริเวณที่หินผุ ความลึกของน้ําบาดาลโดยเฉลี่ย
20-40 เมตร ปริมาณน้ําที่ไดอยูในเกณฑ 2-10 ลูกบาศกเมตร/เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโครงสราง
ทางธรณีวิทยา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี
(5) ชั้นหินใหน้ําโคราชตอนลาง (Lower Khorat Aquifers; TR-Jlk)
ประกอบไปดวยหินทราย และหินกรวดมน น้ําบาดาลถูก กักเก็บ อยูภายในรอยแตก รอยแยก และ
บริเวณที่หินผุ พบเปนหินโผลที่ตําบลเกาะใหญ และบริเวณ วัดพระโคะ ตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ
(6) ชั้นหินใหน้ําคารบอเนต (Carbonate Aquifer) ชั้นหินใหน้ําหินปูนยุคไทร
แอสสิก (Triassic Limestone Aquifer; TRc) ประกอบดวยหินปูนสีเทา พบเปนหินโผลเปนหยอม ๆ
อยูที่ ตําบลคูหา ตําบลเขาแดง อําเภอสะบายอย
(7) ชั้นหินอุมน้ําหินชุดลําปาง (Lampang Aquifers; TRlp) ประกอบไปดวย
หินทราย หินทรายแปง หินดินดาน หินปูน และหินกรวดมนภูเขาไฟ น้ําบาดาลถูกกักเก็บอยูภายใน
รอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และรอยตอระหวางชั้นหิน พบกระจายตัวในเขตอําเภอจะนะ อําเภอนาทวี
อําเภอสะเดา อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย
กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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(8) ชั้นหินใหน้ําหินตะกอนกึ่งหินแปรยุคคารบอนิเฟอรัส (Carboniferous Metasedimentary Aquifer; Cms) ชั้นหินใหน้ําประกอบไปดวย หินดินดาน หินทรายแปง หินทราย หินชนวน
หินฟลไลตและหินควอรตไซต น้ําบาดาลกักเก็บอยูใน รอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และบริเวณที่หินผุ
พบในเขตอําเภอควนเนียง อําเภอบางกล่ํา อําเภอรัตภูมิ อําเภอเมือง อําเภอหาดใหญ อําเภอคลองหอยโขง
อําเภอนาหมอม อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอสะเดา และอําเภอสะบายอย
(9) ชั้นหินอุมน้ําหินแกรนิต (Granitic Aquifers :Gr) ประกอบดวย หินอัคนี
แทรกซอนชนิดฮอรนเบลนดแกรนิต หินมัสโคไวตและไบโอไทตแกรนิต เปนหินเนื้อแนนไดน้ํา
2 – 4 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง จากแนวรอยแตกที่ความลึก 30 เมตร

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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รูปที่ 3-4 ลักษณะชั้นหินอุมน้ําลุม น้ําสาขาคลองเทพา
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 2556

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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ข) คุณภาพน้ําใตดินและศักยภาพในการพัฒนาน้ําใตดิน
ในการศึกษาคุณภาพน้ําใตดินของลุมน้ําสาขาคลองเทพา พิจารณาจากอัตรา
การใหน้ํา (yield) และปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยูในน้ําซึ่งมองไมเห็นดวยตาเปลา (TDS)
เพื่อหาเนื้อที่ที่ควรสงเสริมใหมีการจัดการน้ําและการพัฒนาน้ําใตดินใหเปนพื้นที่ที่เหมาะสมตอการ
ทําการเกษตรและการอุปโภคบริโภค จากการศึกษาพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา พบวามีพื้นที่ที่มีอัตรา
การใหน้ํา (yield) เปนจํานวนมาก คือนอยกวา 2 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง มีเนื้อที่ 864,941ไร หรือรอยละ
76.15 ของลุมน้ําสาขา เมื่อพิจารณารวมกับปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยูในน้ําซึ่งมองไมเห็นดวย
ตาเปลา จะพบวามีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาน้ําใตดิน คือ พื้นที่ที่มีอัตราการใหน้ํา (yield) นอยกวา
20 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง และมีปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยูในน้ําซึ่งมองไมเห็นดวยตาเปลา
(TDS) ที่มีคานอยกวา 500 มิลลิเมตร/ลิตร มีพื้นที่ในลุมน้ําสาขาคลองเทพาเนื้อที่ 864,941ไร หรือรอยละ
76.15 ซึ่งเปนพื้นที่ที่เจา หนา ที่ที่เกี่ย วของควรสง เสริม ใหมีก ารจัดการน้ํา และการพัฒนาน้ํา ใตดิน
เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางการเกษตรตอไป รายละเอียดดังตารางที่ 3-11 และรูปที่ 3-5
ตารางที่ 3-11 คุณภาพและอัตราการใหน้ําของน้ําใตดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
ปริมาณของแข็ง
อัตราการใหน้ํา
เนื้อที่ (ไร)
ที่ละลายเจือปนอยูในน้ํา
Yield <2
Tds <500
864,941
Yield 2-10
Tds <500
151,682
Yield 10-20
Tds < 500
52,919
Yield 10-20
Tds 500-1,500
797
Yield >20
Tds <500
60,495
Yield >20
Tds 500-1,500
3,334
Yield >20
Tds >1,500
1,729
รวม
1,135,897

รอยละ
76.15
13.35
4.66
0.07
5.33
0.29
0.15
100.00

หมายเหตุ : Yield คือ อัตราการใหน้ํา มีหนวยเปนลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง
Tds (Total dissolved salid) คือ ปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยูในน้ําซึ่งมองไมเห็นดวยตาเปลา
มีหนวยเปนมิลลิเมตร/กรัม

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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รูปที่ 3-5 อัตราการใหน้ําของน้ําใตดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (2556)

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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3.1.2.5 การประเมินความตองการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ
ก) ความตองการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ลุมน้ําสาขาคลองเทพา
ประเมินไดจากขอมูลประชากรในลุมน้ําและอัตราการใชน้ําเพื่อการอุปโภค
ซึ่งอัตราการใชน้ําเพื่อการอุปโภคนั้นใชเกณฑจากกรมทรัพยากรน้ํา (2546) โดยแบงเปนการใชน้ําใน
เขตเทศบาลมีอัตราการใชน้ําเพื่อการอุปโภคอัตรา 120 ลิตร/วัน/คน และการใชน้ําของประชากรใน
ชนบทมีอัตราการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอัตรา 50 ลิตร/วัน/คน
จากการศึกษาดานเศรษฐกิจพบวาลุมน้ําสาขาคลองเทพา มีประชากรในเขต
เทศบาลจํานวน 19,495 คน และนอกเขตเทศบาลจํานวน 119,239 คน เมื่อนํามาวิเคราะหความตองการน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภค สรุปไดวาลุมน้ําสาขาคลองเทพา มีความตองการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
ทั้งหมด 3.03 ลานลูกบาศกเมตร โดยมีการใชน้ําของประชาชนในเขตเทศบาลเฉลี่ย 0.85 ลานลูกบาศกเมตร
และการใชน้ําของประชาชนนอกเขตเทศบาลเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ย 2.18 ลานลูกบาศกเมตร
ข) ความตองการน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (2555) ไดเผยแพรขอมูล
การศึ ก ษาความต อ งการใช น้ํ า เพื่ อ การอุ ต สาหกรรม เป น การศึ ก ษาถึ ง ความต อ งการน้ํ า เพื่ อ การ
อุตสาหกรรมของโรงงานประเภทตางๆ ในเขตพื้นที่ลุมน้ํา ซึ่งมีความตองการใชน้ําที่แตกตางกันตาม
ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ไดจําแนกไวเปน 10 ประเภท ตามความตองการใชน้ําของประเภท
ของโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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ตารางที่ 3-12 ความตองการใชน้ําของประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
รหัส

ประเภท

รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก

ปริมาณความ
ตองการน้ํา
(ลบ.ม./ไร/วัน))

01

Accessory

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน อุปกรณตางๆ

6.00

02

Chemical

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ

8.00

03

Food

อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม

12.00

04

Metal

อุตสาหกรรมถลุง หลอ โลหะ

5.00

05

Other

อุตสาหกรรมทั่วไป

7.00

06

Outside

อุตสาหกรรมกลางแจง เชน โม-บดหิน ดูดทราย เผาถาน
หีบฝาย อบเมล็ดพืช ฯลฯ

4.00

07

Paper

อุตสาหกรรมกระดาษ เชน ผลิตเยื่อกระดาษ ภาชนะจาก
กระดาษ ฯลฯ

4.00

08

Textile

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง ยอมสี

5.00

09

Unmetal

ผลิตภัณฑอโลหะ เชน แกว กระเบื้องเคลือบ ปูน ฯลฯ

8.00

10

Wood

ผลิตภัณฑไม เครื่องเรือน

3.00

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (2555)
การประเมินความตองการใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม ใชฐานขอมูลจากทะเบียนโรงงาน
อุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนําขอมูลในสวนของผลิตภัณฑที่
แต ละโรงงานผลิ ตได มาคู ณกั บอั ตราการใช น้ํ าต อหน วยผลิ ตภั ณฑ ประเภทต างๆ ซึ่ งกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดประเมินไว หลังจากนั้นจะรวมปริมาณการใชน้ําของโรงงานตางๆ ที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําเขา
ดวยกัน
สวนการคาดการณปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต จะอาศัยแนวโนมของ
อัตราการเติบโตผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัด ในปยอนหลังมาคาดการณคาในอนาคต
เพื่อหาอัตราการเติบโตภาคเศรษฐกิ จดังกลาว แล วนําอัตราสวนนี้มาคํานวณปริมาณการใชน้ําเพื่ อการ
อุตสาหกรรมในอนาคต

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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3.1.3 ทรัพยากรปาไม
การวิเคราะหทรัพยากรปาไมในลุมน้ําสาขาคลองเทพา มีพื้นที่ทั้งหมด 1,136,587 ไร
เมื่อวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยนําขอมูลขอบเขตปาไมมาซอนทับกับเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมและเขตนิคมสหกรณ ซึ่งเหลือพื้นที่ปาไมตามกฎหมายทั้งหมด 530,051ไร โดยจําแนก
เขตหา มลา สัตวปา มีเนื้อที่ 32,371 ไร หรือ รอ ยละ 6.11 ของพื้น ที่ปา ลุม น้ํา สาขา เขตปา สงวน
แหงชาติ มีเนื้อที่ 334,213 ไร หรือรอยละ 63.05 ของพื้นที่ปาลุมน้ําสาขา จําแนกตามเขตการใชที่ดินปา
ไมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2535 เรื่องการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและ
ที่ดินปาไมในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ ดังนี้
- เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ มีเนื้อที่ทั้งหมด 286,341 ไร หรือรอยละ 54.02 ของพื้นที่ลุม
น้ําสาขา
เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ มีเนื้อที่ทั้งหมด 48,872 ไร หรือรอยละ 9.03 ของพื้นที่ลุม
น้ําสาขา ดังตารางที่ 3-13
ตารางที่ 3-13 เขตปาไมตามกฎหมายในเขตลุมน้ําสาขาคลองเทพา
พื้นที่ปาไมตามกฎหมาย

เนื้อที่

รอยละ

เขตหามลาสัตวปา

32,371

6.11

เขตปาสงวนแหงชาติ
- เขตปาไมเพื่อการอนุรักษ
- เขตปาไมเพื่อเศรษฐกิจ

334,213
286,341
47,872

63.05
54.02
9.03

ผลรวมทั้งหมด

530,051

100.00

หมายเหตุ : คํานวณดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ที่มา : กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2557)

3.1.4 ประเภทการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทการใชป ระโยชนที่ดิน หมายถึง ชนิดหรือระบบของการใชที่ดินที่ก ลา วถึง
ชนิด ของพืช ลัก ษณะการดํา เนิน งานและสภาพการผลิตในการใชที่ดิน ทั้ง ทางดา นกายภาพและ
สภาพเศรษฐกิจสังคม ซึ่ง ไดแก รูปแบบการผลิตการเขตกรรมการจัดการเงินทุนและขนาดของกิจการ
เปนตน โดยใชขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหเพื่อคัดเลือกประเภทการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมกับ
ทองถิ่นนั้น
จากการสํารวจภาคสนามในลุมน้ําสาขาคลองเทพา พบวาเกษตรกรทําการเกษตร โดย
ใชน้ําฝนเปนหลัก บางสวนเปนเขตชลประทานที่เกษตรกรสามารถทําการเกษตรไดตลอดทั้งปรวมถึงพื้นที่
แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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ลุมใกลแมน้ํา หลังชวงฤดูฝนจากการสํารวจวิเคราะหรวมกับขอมูลดินและขอมูลสภาพการใชที่ดิน
สามารถคัดเลือกประเภทการใชประโยชนที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพาในเขตน้ําฝน มีรายละเอียดดังนี้
(ตารางที่ 3-14)
1) ประเภทการใชประโยชนที่ดินในเขตเกษตรน้ําฝน สามารถคัดเลือกประเภทการใช
ประโยชนที่ดินได ดังนี้
1.1) ขาวนาป เกษตรกรนิยมปลูกขาวพันธุเล็บนกปตตานี พันธุเข็มทอง มีการปลูกแบบนา
ดํา มีการเตรียมดินเพื่อทําแปลงกลาเปนระยะเวลา 30 วันในชวงเดือนกรกฎาคม หลังจากนั้นทําการ
ไถดะ ไถแปร คราดเพื่อทําเทือก และทําการปกดําในเดือนสิงหาคม มีการจัดการโดยใสปุย 2 ครั้ง ครั้งแรก
รองพื้นที่ใชปุยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร ครั้ง ที่ 2 ใสปุย กอนขา วออกรวงใชปุยเคมีสูตร
46-0-0อัต รา 15-20 กิโ ลกรัม /ไร เก็บ เกี่ย วชวงเดือนกุม ภาพันธ ใชแรงงานคนเปนหลัก ผลผลิต
ประมาณ 350-450 กิโลกรัม/ไร
1.2) ปาลมน้ํามัน เกษตรกรนิยมปลูก ปาลมน้ํามันสายพันธุ ลูกผสม และพันธุพื้นเมือง โดย
ทําการเพาะกลา ใหตนกลาที่ใชปลูกมีอายุที่เหมาะสมคือ 10 -12 เดือน แลวนํามาปลูกลงแปลงที่ทําการ
เตรียมดินเรียบรอยแลว ขุดหลุมปลูกใหมีขนาดขนาดของหลุม 45 x 45 x 35 เซนติเมตร มีระยะ
9 เมตร วิธีการขุดหลุมดินชั้นบน และชั้นลางแยกกัน และตากหลุมไวประมาณ 10 วัน เริ่มปลูกชวง
ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน การปลูกซอม ควรทําภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากปลูก การใสปุย
ให ใสปุยหินฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 250 กรัม/ตน รองกนหลุมตอนปลูก โดยใชดินชั้นบนผสมคลุกเคลา
กับปุยหินฟอสเฟต ใสรองกนหลุมแลวกลบหลุมใหเต็มดวยดินชั้นลาง เมื่อปาลมน้ํามันอายุระหวาง
1-4 ป ใสปุยภายในวงกลม (รัศมี 1.5-2 เมตร) บริเวณที่กําจัดวัชพืชรอบโคนตน อายุตั้งแต 5 ปขึ้นไป
ใสปุยหางจากโคนตน 50 เซนติเมตร จนถึงบริเวณปลายทางใบ ในอัตรา 1-4 กิโลกรัม/ไร ขึ้นอยูกับ
ชวงอายุของปาลมน้ํามันผลผลิตเฉลี่ย 3,000 – 5,000 กิโลกรัม/ไร
1.3) ยางพารา เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูกยางพาราสายพันธุ RRIM 600 ปลูกในชวงตน
ฤดู ฝ นประมาณเดื อ นมิ ถุ น ายนถึ ง เดื อ นพฤษภาคม มี วิ ธี ก ารปลู ก แบบขุด หลุ ม ปลู ก หลุ ม มี ข นาด
50 x 50 x 50 เซนติเมตร มีระยะระหวางตน 2.5 เมตร ระยะระหวางแถว 7-8 เมตร มีปริมาณ 80-91 ตน/ไร
วิธีการดูแลรักษามีการใสปุยดวยกัน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตนฤดูฝนประมาณพฤษภาคม – มิถุนายน ใสปุยสูตร
16-11-14 ครั้งที่ 2 ปลายฤดูฝนประมาณเดือนตุลาคมใสปุยสูตร 16-11-14 มีอัตราการใชตนละประมาณ
500-600 กรัม/ไร ยางพาราสามารถเปดกรีดได เมื่ออายุประมาณ 7 ป เปดหนายางชวงเดือนตุลาคมเปนตนไป
นิยมใชแรงงานคนเปนหลักในการเก็บเกี่ยว ผลผลิตเฉลี่ย 200-300 กิโลกรัม/ไร
1.4) ไมผลผสม เกษตรกรนิยมปลูกไมผลผสมในพื้นที่เดียวกันโดยสวนใหญนิยม
ปลูกเงาะ ลองกอง ทุเรียน โดยขุดหลุมปลูกขนาดของหลุม กวาง-ยาว-ลึก ประมาณ 50-100 เซนติเมตร แลวนํา
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ตนกล า ลงปลู ก ในฤดูฝน ช วงเดื อนพฤษภาคม – มิถุนายน แลวใสปุย สูตร 15-15-15 ในอัตรา 3
กิโลกรัม/ไร เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณชวงเมษายนเปนตนไป ผลผลิตเฉลี่ย 800-1,000 กิโลกรัม/ไร
ตารางที่ 3-14 ประเภทการใชประโยชนที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
ประเภท
การใชประโยชนที่ดิน

พันธุ

ชวงปลูก

ชวงเก็บเกี่ยว

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

เขตพื้นที่เกษตรน้ําฝน
ขาวนาป

เล็บนกปตตานี, เข็มทอง

พ.ค.

ก.พ.

350- 450

ปาลมน้ํามัน

ลูกผสม

พ.ค.

เม.ย.

3,000-4,000

ยางพารา

RRIM 600

มิ.ย.

ต.ค.

200-300

ไมผลผสม

เงาะ, ลองกอง, ทุเรียน

พ.ค.

เม.ย.

800-1,000

3.2 การประเมินคุณภาพที่ดิน
การประเมินคุณภาพที่ดินดานกายภาพเปนการวิเคราะหศักยภาพของหนวยที่ดินตอการ
ใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ ในระดับการจัดการที่แตกตางกัน วิธีการประเมินคุณภาพที่ดินมีหลาย
วิธี กลุมวางแผนทรัพยากรน้ําเพื่อการพัฒนาที่ดินไดเลือกใชวิธีการประเมินคุณภาพที่ดินตามหลักการ
ของ FAO Framework ซึ่งมีจํานวน 2 รูปแบบ คือ
1) การประเมิน ทางดา นคุณภาพ เปน การประเมินเชิง กายภาพวา ที่ดิน นั้นๆมีค วาม
เหมาะสมมากหรือนอยเพียงใดตอการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ
2) การประเมินทางดานปริมาณหรือเศรษฐกิจ ซึ่งจะใหคาตอบแทนในรูปผลผลิตที่ไดรับ
จํานวนเงินในการลงทุนและจํานวนเงินจากผลตอบแทนที่ไดรับ
3.2.1 การประเมินคุณภาพที่ดินดานกายภาพ
การศึกษาไดดําเนินการประเมินคุณภาพที่ดินทางกายภาพเพีย งดานเดียว โดย
ศึก ษาการประเมินคุณภาพดินรวมกับประเภทการใชป ระโยชนที่ดินที่ไ ดกํา หนดเป นตัวแทนการ
เกษตรกรรมหลักในลุมน้ําสาขา รวมทั้งยังไดประเมินคุณภาพที่ดินจากพืชที่ควรแนะนําในลุมน้ําสาขา
คลองเทพา การวิ เคราะห ได คํ านึ งถึ งป จจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชในแตละดานของดิน ที่
แตกตางกัน โดยอาศัยคุณลักษณะดินแตกตางกันไปตามวัตถุตนกําเนิดของดิน ซึ่งคุณลักษณะที่ดินที่
ใชในการแสดงคาเพื่อวัดระดับการเจริญเติบโตแตกตางกัน
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การเลือกคุณลักษณะที่ดินเพื่อใชเปนตัวแทนคุณภาพที่ดินในการประเมินความ
เหมาะสมที่ดินตามระบบ FAO กําหนดในระบบไว 25 ชนิด สําหรับประเทศไทยใชคุณลัก ษณะดิน
เพื่อใชเปนตัวแทนคุณภาพที่ดินในการประเมินความเหมาะสมที่ดิน 13 ชนิด
โดยตัวแทนคุณภาพที่ดินแตละตัวมีขอจํากัดในการเลือกใชจากปจจัยดาน 1) มีผลตอพืชหรือประเภท
การใชที่ดินนั้นๆ 2) พบคาวิกฤตในพื้นที่ปลูกนั้นๆ 3) การรวบรวมขอมูลตองสามารถปฏิบัติไดจริง
จากเงื่อนไขดังกลาว จําเปนตองจัดลําดับความสําคัญคุณภาพที่ดินกอนที่จะนํามาประเมิน ตามเงื่อนไข
การคัดเลือกคุณภาพที่ดิน
เมื่อทําการจัดลําดับความสําคัญแลวพบวา เงื่อนไขหลักขึ้นอยูกับการรวบรวม
ขอมูลคุณลักษณะที่ดิน ดังนั้นเมื่อนํามาใชในการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพของพืชตางๆ ใน
เขตลุมน้ําสาขา จึงมีปจจัยหลัก 7 ปจจัย ที่นํามาวิเคราะห ดังนี้
1) ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช (m)
2) ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (o)
3) ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร (s)
4) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n)
5) สภาวะการหยั่งลึกของราก (r)
6) ศักยภาพการใชเครื่องจักร (w)
7) ความเสียหายจากการกัดกรอน (e)
การจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินไดจําแนกชั้นความเหมาะสมออกเปน 4
ชั้น (Class) และกําหนดชั้นความเหมาะสมในแตละชั้นความเหมาะสมออกเปนชั้นยอย (Subclass) ตาม
ขอจํากัดของคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลของพืชหลักตามประเภทการใชที่ดิน ทั้งนี้ ใชวิธีการประเมินจาก
กลุมของคุณลักษณะที่ดินที่มีขอจํากัดรุนแรงที่สุด ทั้งนี้ สามารถจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดินได 4 ชั้น
คือ
S1: ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง
S2: ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง
S3: ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กนอย
N: ชั้นที่ไมมีความเหมาะสม
ผลจากการประเมิ น ความเหมาะสมของที่ ดิ น ของลุ ม น้ํ า สาขาคลองเทพา
สามารถจําแนกการจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดินในระดับชั้นยอยโดยแยกเปนเขตเกษตรที่อาศัย
น้ําฝน (ตารางที่ 3-15) และเขตพื้นที่เกษตรน้ําฝนมีการใชน้ําจากแหลงน้ําตามธรรมชาติและแหลงน้ํา
ใตดินในการเพาะปลูกพืช (ตารางที่ 3-16) มีรายละเอียดดังนี้

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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1) เขตพื้นที่เกษตรน้ําฝน จากการสํารวจภาคสนามในเขตพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลอง
เทพาไดดําเนินการประเมินความเหมาะสมของที่ดินตามประเภทการใชประโยชนที่ดิน และไดจัดทํา
การประเมินความเหมาะสมของที่ดิน ตามพืช ทางเลือกที่ส ามารถสง เสริม ใหเ พาะปลูก ในลุม น้ํา
สาขาคลองเทพามีรายละเอียดดังนี้
(1) ความเหมาะสมของที่ดินตามประเภทการใชป ระโยชนที่ดิน ในลุมน้ํา
สาขาคลองเทพา ประกอบดวย ยางพารา ปาลมน้ํามัน มะพราว ขาวนาป มีความเหมาะสมของที่ดิน
ตามคุณลักษณะของที่ดินไดดังนี้
ยางพารา
- ชั้นดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ไดแก หนวยที่ดิน 26C 32 32B 34
34B 34C 34D 39 39B 39C 43 50 50B 50C 50D 60 60D โดยมีขอจํากัด คือ ความจุในการดูดยึดธาตุ
อาหาร ความเปนประโยชนข องธาตุอาหาร ศักยภาพการใชเครื่องจักร ความเสียหายจากการกัด
กรอน ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช สภาวะการหยั่งลึกของราก
-ชั้นดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) ไดแก หนวยที่ดิน 6M 17M 23M
23M/43 26E 32gm 34E 34gm 39gm 50E 51 51C 51D 59M โดยมีขอจํากัด คือ ความเสียหายจากการ
กัดกรอน สภาวะการหยั่งลึกของราก ศักยภาพการใชเครื่องจักร ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอ
รากพืช
ปาลมน้ํามัน
-ชั้นดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ไดแก หนวยที่ดิน 6M 17M 23M
26C 32 32B 32gm 34 34B 34C 34D 34gm 39 39B 39C 39gm 59M 60 60D โดยมีขอจํากัด คือ
ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช ความเปนประโยชน
ของธาตุอาหาร ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ศักยภาพการใชเครื่องจักร ความเสียหายจากการ
กัดกรอน
-ชั้นดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) ไดแก หนวยที่ดิน 26E 34E 43 50
50B 50C 50D 50E โดยมีขอจํากัด ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช สภาวะการหยั่งลึก
ของราก ศักยภาพการใชเครื่องจักร ความเสียหายจากการกัดกรอน
มะพราว
-ชั้นดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ไดแก หนวยที่ดิน 26C 32 32B 34
34B 34C 39 39B 39C 43 60โดยมีขอจํากัด คือ ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช ความเปน
ประโยชนของธาตุอาหาร ความเสียหายจากการกัดกรอน ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร
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-ชั้นดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) ไดแก หนวยที่ดิน 6M 17M 23M
32gm 34D 34gm 39gm 50 50B 50C 50D 59M 60D โดยมีขอจํากัด ความเปนประโยชนของออกซิเจน
ตอรากพืช สภาวะการหยั่งลึกของราก ความเสียหายจากการกัดกรอน
ขาวนาป
-ชั้นดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ไดแก หนวยที่ดิน 32gmb 34Bb
39gmb 39b 39Bb 43b 59 60 60b โดยมีขอจํากัด คือ สภาวะการหยั่งลึกของราก ความเปนประโยชน
ของธาตุอาหาร ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร
-ชั้นดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) ไดแก หนวยที่ดิน 6 17 23 โดยมี
ขอจํากัด คือ ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช
2) เขตพื้นที่เกษตรชลประทาน จากการสํารวจภาคสนามในเขตพื้นที่ลุมน้ําสาขา
คลองเทพา มีการใชประโยชนที่ดินหลายประเภท โดยสวนใหญทําการปลูกพืชหลัก และพืชตามใน
พื้นที่ที่มีน้ําชลประทาน น้ําบาดาล น้ําจากลําหวยและหนอง เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน และมะพราว ซึ่งพืช
แตละชนิดมีชั้นดินที่มีความเหมาะสมแตกตางกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ยางพารา
-ชั้นดิ นมีค วามเหมาะสมเล็ก นอย (S3) ไดแก หนวยที่ดิน 6MI 17MI
23MI/43 โดยมีขอจํากัด คือ ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช
ปาลมน้ํามัน
-ชั้นดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ไดแก หนวยที่ดิน 6MI 17MI
23MI/43 โดยมีขอจํากัด คือ ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ความจุ
ในการดูดยึดธาตุอาหาร
มะพราว
-ชั้นดิ นมี ค วามเหมาะสมเล็กนอย (S3) ไดแก หนวยที่ดิน 6MI 17MI
23MI/43 โดยมีขอจํากัด คือ ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช
ขาวนาป
-ชั้นดิ นมี ค วามเหมาะสมปานกลาง (S2) ไดแก หนวยที่ดิน 23I โดยมี
ขอจํากัด คือ ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร และความ
เปนประโยชนของธาตุอาหาร

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 3-15 ชั้นความเหมาะสมที่ดินสําหรับแตละประเภทการใชประโยชนที่ดินในเขตพื้นที่เกษตรน้ําฝน
ลุมน้ําสาขาคลองเทพา
หนวยที่ดิน
การใชประโยชนที่ดิน
6
6M
17
17M
23
23M
26C
26E
32
32B
32gm
32gmb
34
34B
34Bb
34C
34D
34E
34gm
39
39B

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา

ยางพารา

ปาลมน้ํามัน

มะพราว

ขาวนาป

N
S3o
N
S3o
N
S3o
S2n
S3we
S2n
S2n
S3o
N
S2sn
S2sn
N
S2sn
S2wens
S3we
S3o
S2ns
S2ns

N
S2mns
N
S2mns
N
S2mns
S2ms
S3we
S2mn
S2mn
S2mns
N
S2mns
S2mns
N
S2mns
S2wemns
S3we
S2mnso
S2mns
S2mns

N
S3o
N
S3o
N
S3o
S2en
N
S2n
S2n
S3o
N
S2sn
S2sn
N
S2sne
S3e
N
S3o
S2ns
S2ns

S3m
N
S3m
N
S3m
N
N
N
N
N
N
S2n
N
N
S2ns
N
N
N
N
N
N
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ตารางที่ 3-15 (ตอ)
หนวยที่ดิน

ยางพารา

ปาลมน้ํามัน

มะพราว

ขาวนาป

39b

N

N

N

S2ns

39Bb

N

N

N

Sns

39C

S2ns

S2mns

S2ens

N

39gm

S3o

S2mns

S3o

N

39gmb

N

N

N

S2ns

43

S2ns

S2ns

S2ns

N

43b

N

N

N

S2ns

50

S2rns

S3r

S3r

N

50B

S2rns

S3r

S3r

N

50C

S2rns

S3r

S3r

N

50D

S2rns

S3r

S3re

N

50E

S3we

S3wre

N

N

51

S3r

N

N

N

51C

S3r

N

N

N

51D

S3r

N

N

N

59

N

N

N

S2ns

59M

S3o

S2ms

S3o

N

60

S2o

S2m

S2o

S2ns

60b

N

N

N

S2ns

60D

S2we

S2em

S3e

N

การใชประโยชนที่ดิน
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ตารางที่ 3-16 ชั้นความเหมาะสมที่ดินสําหรับแตละประเภทการใชประโยชนที่ดินในเขตพื้นที่
เกษตรชลประทาน ลุมน้ําสาขาคลองเทพา
หนวยที่ดิน
การใชประโยชนที่ดิน

ยางพารา

ปาลมน้ํามัน

มะพราว

ขาวนาป

6MI
17MI
23I

S3o
S3o
N

S2ns
S2mns
N

S3o
S3o
N

N
N
S2ons

3.2.2 การประเมินคุณภาพที่ดินดานเศรษฐกิจ
การประเมินคุณภาพที่ดินดานเศรษฐกิจ เปนการวิเคราะหสภาพการผลิตพืชแตละหนวยที่ดิน
โดยพิ จ ารณาจากการจั ด การที่ ดิ น ปริ ม าณเงิ น ลงทุ น และรายได เ หนื อ ต น ทุ น ผั น แปรจากการใช
ประโยชนที่ดิน ขอมูลที่เปนตัวแทนในการวิเคราะหเปนขอมูลจากลุมน้ําสาขาคลองปะเหลียน ปการผลิต
2556/57 โดยกลุมวางแผนทรัพยากรน้ําเพื่อการพัฒนาที่ดิน รวมกับขอมูลที่มีอยูเดิมของกลุมเศรษฐกิจที่ดิน
กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ผลการประเมินคุณภาพที่ดินดานเศรษฐกิจนําไป
พิจารณารวมกับองคประกอบอื่นๆ เชน ขอมูลของหนวยราชการที่เกี่ยวของตลอดจนผลการประเมิน
คุณภาพที่ดินดานกายภาพ เพื่อกําหนดทางเลือกที่เหมาะสมของประเภทการใชประโยชนที่ดินในแตละ
หนวยที่ดิน แลวนําผลลัพธที่ไดมาพิจารณาประกอบการวางแผน การใชที่ดิน ผลการวิเคราะหจําแนกตาม
ประเภทการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา ดังนี้

ดังนี้

1) การประเมินตนทุนและรายไดจากการผลิตพืช
เขตเกษตรน้ําฝน สํารวจจํานวน 4 หนวยที่ดิน คือ หนวยที่ดินที่ 6 34B 39 และ 43

ขาวเจานาป สํารวจจํานวน 1 หนวยที่ดิน คือ หนวยที่ดินที่ 6 เกษตรกรปลูกขาวเจานาป
(นาดํา) พันธุเล็บนกปตตานี ผลผลิตเฉลี่ย 398.50 กิโลกรัมตอไร รายได 5,690.58 บาทตอไร ตนทุนผันแปร
3,840.87 บาทตอไร รายไดเหนือตนทุนผันแปร 1,849.71 บาทตอไร และอัตราสวนของรายไดตอ
ตนทุนผันแปรเทากับ 1.48 จึงสงผลใหระดับความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อการปลูกขาวเจานาป (นาดํา) พันธุเล็บนกปตตานี อยูในระดับเล็กนอย (S3)
ยางพารา สํารวจจํานวน 2 หนวยที่ดิน คือ หนวยที่ดินที่ 34B และ 39 พันธุที่ป ลูก
เปนพันธุ RRIM 600 ซึ่งเกษตรกรสวนใหญในพื้นที่ลุมน้ําจะเก็บผลผลิตขายในรูปน้ํายางพารา โดยจะ
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คํานวณเปนน้ําหนักเนื้อยางแหง ยางพาราเปนไมยืนตนที่มีอายุการผลิตเกินกวา 1 ป การวิเคราะหครั้งนี้
กําหนดใหยางพารามีรอบอายุการผลิต 25 ป การพิจารณาผลตอบแทนการผลิต จึงใชมูลคาปจจุบันของ
รายไดเหนือตนทุนผันแปรทั้งหมด (NPV) อัตราสวนของผลไดตอตนทุนผันแปร (B/C Ratio)
ตลอดจนนําตนทุนผันแปรและรายไดที่คํานวณเปนคาปจจุบันมาพิจารณารวมดวย ผลการวิเคราะห
พบวา การปลูกยางพารา ในหนวยที่ดินที่ 34B และ 39 ผลผลิตเฉลี่ย 244.59 และ 163.24 กิโลกรัมตอไร
ตามลําดับ รายได 10,059.05 และ 6,734.47 บาทตอไร ตามลําดับ ตนทุนผันแปรระหวาง 6,453.80 และ
5,287.94 บาทตอไร ตามลําดับ รายไดเหนือตนทุนผันแปร 3,605.25 และ 1,446.53 บาทตอไร
ตามลําดับ และอัตราสวนของรายไดตอตนทุนผันแปรระหวาง 1.56 และ 1.27 ตามลําดับ จึงสงผลให
ระดับความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของการใชประโยชนที่ดินเพื่อการปลูกยางพารา อยูในระดับปานกลาง (S2)
และระดับเล็กนอย (S3) ตามลําดับ
ปาลมน้ํามัน สํารวจจํานวน 1 หนวยที่ดิน คือ หนวยที่ดินที่ 39 พันธุที่ปลูกเปนพันธุ
ลูกผสมเทเนอรา และสุราษฎรธานี - 2 ปาลมน้ํามันเปนไมยืนตนที่มีอายุการผลิตเกินกวา 1 ป การวิเคราะห
ครั้งนี้กําหนดใหปาลมน้ํามันมีรอบอายุการผลิต 20 ป การพิจารณาผลตอบแทนการผลิตปาลมน้ํามัน
จึงใชมูลคาปจจุบันของรายไดเหนือตนทุนผันแปรทั้งหมด (NPV) อัตราสวนของผลไดตอตนทุนผันแปร
(B/C Ratio) ตลอดจนนํา ตนทุนผันแปรและรายไดที่คํา นวณเปนคา ปจจุบันมาพิจารณารวมดวย
ผลการวิเคราะหพ บวา การปลูกปาลมน้ํามัน ในหนวยที่ดินที่ 39 ผลผลิตเฉลี่ย 3,683.16 กิโลกรัมตอไร
รายได 10,413.87 บาทตอไร ตนทุนผันแปร 5,349.05 บาทตอไร รายไดเหนือตนทุนผันแปร 5,064.82 บาทตอไร
และอัตราสวนของรายไดตอตนทุนผันแปรเทากับ 1.95 จึงสงผลใหระดับความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
ของการใชประโยชนที่ดินเพื่อการปลูกปาลมน้ํามัน อยูในระดับปานกลาง (S2)
มะพราว สํารวจจํานวน 1 หนวยที่ดิน คือ หนวยที่ดินที่ 43 พันธุที่ปลูกเปนพันธุตนสูง
เปนไมยืนตนที่มีอายุการผลิตเกินกวา 1 ป การวิเคราะหครั้งนี้กําหนดใหมะพราวมีรอบอายุการผลิต 35 ป
การพิ จ ารณาผลตอบแทนการผลิ ต มะพร า ว จึง ใช มูล คา ป จจุ บัน ของรายได เ หนือ ตน ทุน ผัน แปร
ทั้ง หมด (NPV) อัตราสวนของรายไดตอตนทุนผันแปร (B/C Ratio) ตลอดจนนํา ตนทุนผันแปร
และรายไดที่คํา นวณเปนคา ปจจุบันมาพิจารณารวมดวย ผลการวิเคราะหพ บวา การปลูก มะพราว
ในหนวยที่ดินที่ 43 ผลผลิตเฉลี่ย 1,135.14 กิโลกรัมตอไร รายได 4,050.32 บาทตอไร ตนทุนผันแปร
1,868.10 บาทตอไร รายไดเหนือตนทุนผันแปร 2,182.22 บาทตอไร และอัตราสวนของรายไดตอ
ตนทุนผันแปรเทากับ 2.17 จึงสงผลใหระดับความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อการปลูกมะพราวอยูในระดับปานกลาง (S2)
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รายละเอียดผลการวิเคราะหเพื่อประเมินความเหมาะสมของประเภทการใชประโยชน
ที่ดินดานเศรษฐกิจของการผลิตพืชบริเวณลุมน้ําสาขาคลองเทพา แสดงในตารางที่ 3-17 ถึงตารางที่ 3-20
และตารางผนวก ข
2) การพิจารณาทางเลือกการใชประโยชนที่ดิน
สําหรับทางเลือกการใชประโยชนที่ดินจากการวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจบริเวณ
ลุมน้ําสาขาคลองเทพา นั้น เนื่องจากบางหนวยที่ดินเกษตรกรสามารถเลือกใชประโยชนที่ดินเพื่อผลิต
พืชไดหลายชนิด ดังนั้น เมื่อวิเคราะหตัวชี้วัด 4 ตัวแปร ไดแก รายได ตนทุนผันแปรทั้งหมด รายได
เหนือตนทุนผันแปรทั้งหมด และอัตราสวนรายไดตอตนทุนผันแปรทั้งหมด จากนั้นนําผลวิเคราะหตัวแปร
ดังกลาวไปจัดระดับความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของประเภทการใชประโยชนที่ดิน และอาจพิจารณาทางเลือก
จากระดับคุมทุนการผลิตไดอีกดวย สรุปดังนี้
(1) การใชประโยชนที่ดินประเภทเดียวกันในหนวยที่ดินตางกัน
เขตเกษตรน้ําฝน
ยางพารา ปลูกในหนวยที่ดินที่ 34B และ 39 พบวา ในหนวยที่ดินที่ 34B มี
ระดับ ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง (S2) และในหนวยที่ดินที่ 39 มีระดับ ความ
เหมาะสมทางเศรษฐกิจอยูในระดับเล็กนอย (S3) แตในหนวยที่ดินที่ 34B มีแนวโนมวาจะไดรับรายได
เหนือตนทุนผันแปรและอัตราสวนรายไดตอตนทุนผันแปรสูงกวาหนวยที่ดินที่ 39
(2) การใชประโยชนที่ดินตางประเภทกันในหนวยที่ดินเดียวกัน
เขตเกษตรน้ําฝน
หนวยที่ดินที่ 39 เกษตรกรปลูกยางพารา และปาลมน้ํามัน มีระดับความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจอยูในระดับเล็กนอย (S3) และระดับปานกลาง (S2) ตามลําดับ ดังนั้นควรแนะนําให
เกษตรกรเลือกปลูกปาลมน้ํามัน เนื่องจากจะไดรับรายไดเหนือตนทุนผันแปรและอัตราสวนรายไดตอ
ตนทุนผันแปรสูงกวาการปลูกยางพารา
(3)

ราคาคุมทุนและปริมาณผลผลิตคุมทุน
เขตเกษตรน้ําฝน
ขาวนาป พบวา การปลูกในหนวยที่ดินที่ 6 เกษตรกรจะไดรับปริมาณผลผลิต
และรายไดที่คุมคา ตอการลงทุน เนื่องจากปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิต ณ ระดับคุมทุนอยูในระดับ
ต่ํากวาปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิตที่เกษตรกรไดรับ
ยางพารา พบวา การปลูกในหนวยที่ดินที่ 34B และ 39 เกษตรกรจะไดรับ
ปริมาณผลผลิตและรายไดที่คุมคาตอการลงทุนในปที่ 10 และ 12 ตามลําดับ
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ปาลมน้ํามัน พบวา การปลูกในหนวยที่ดินที่ 39 เกษตรกรจะไดรับปริมาณ
ผลผลิตและรายไดที่คุมคาตอการลงทุนในปที่ 4
ตารางที่ 3-17 การประเมินตนทุนและรายไดจากการใชประโยชนที่ดินเพื่อการผลิตพืช
ลุมน้ําสาขาคลองเทพา ปการผลิต 2556/57
หนวยที่ดิน

ประเภท

ที่

การใชประโยชนที่ดิน

รายได

ตนทุน

รายได

ผันแปร

เหนือตนทุน

(บาท/ไร/ป) ทั้งหมด

ตนทุนผันแปร

อัตราสวน

ทั้งหมดตอหนวย ของรายไดตอ

ผันแปรทั้งหมด

ของผลผลิต

ตนทุนผันแปร

(บาท/ไร/ป)

(บาท/ไร/ป)

(บาท/กก.)

ทั้งหมด

3,840.87

1,849.71

9.64

1.48

เขตเกษตรน้ําฝน
6

ขาวเจานาป (นาดํา) พันธุเล็บนกปตตานี 5,690.58

34B

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

39

ปาลมน้ํามัน

10,413.87 5,349.05

5,064.82

1.45

1.95

43

มะพราว

4,050.32

2,182.22

1.65

2.17

1,868.10

ที่มา : จากการคํานวณ
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ตารางที่ 3-18 ชั้นความเหมาะสมดานเศรษฐกิจของหนวยที่ดินสําหรับประเภทการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อการปลูกพืช ลุมน้ําสาขาคลองเทพา ปการผลิต 2556/57
หนวยที่ดิน
ประเภทการใชประโยชนที่ดิน
เขตเกษตรน้ําฝน
ขาวเจานาป (นาดํา) พันธุเล็บนกปตตานี
ยางพารา พันธุ RRIM 600
ปาลมน้ํามัน พันธุลูกผสมเทเนอรา และสุราษฎรธานี-2
มะพราว พันธุตนสูง

6

34B

39

S2

S3
S2

43

S3

S2

ที่มา : จากการคํานวณ

ตารางที่ 3-19 ระดับผลผลิตคุมทุนและระดับราคาคุมทุนของการใชประโยชนที่ดินเพื่อการผลิตพืช
ลุมน้ําสาขาคลองเทพา ปการผลิต 2556/57
หนวยที่ดิน
ที่

ผลผลิต
ประเภทการใชประโยชนที่ดิน

ผลผลิต

ราคาขาย

ราคาผลผลิต

ผลผลิต

ณ ระดับคุมทุน

(กก./ไร)

(บาท/กก.)

(บาท/กก.)

(กก./ไร) ณ ระดับคุมทุน

เขตเกษตรน้ําฝน
6

ขาวเจานาป (นาดํา) พันธุเล็บนกปตตานี

398.50

268.97

14.28

9.64

34B

ยางพารา

244.59

92.01

70.14

26.39

39

ยางพารา

163.24

75.39

70.14

32.39

39

ปาลมน้ํามัน

3,683.16

1,528.30

3.50

1.45

43

มะพราว

1,135.14

364.86

5.12

1.65

ที่มา : จากการคํานวณ

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา

3-60

ตารางที่ 3-20 มูลคาปจจุบันของตนทุน รายไดและผลตอบแทนสุทธิของพืช ในหนวยที่ดินตางๆ
บริเวณลุมน้ําสาขาคลองเทพา ปการผลิต 2556/57
หนวยที่ดิน ชนิดพืช
34B

ปที่

ผลผลิต

ตนทุน

รายได

ผลตอบแทนสุทธิ

(กก./ไร)

(บาท/ไร)

(บาท/ไร/ป)

(บาท/ไร/ป)

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

คาเฉลี่ย/มูลคาปจจุบันเฉลี่ยตอป
อัตราสวนรายไดตอตนทุน
จุดคุมทุน
39

1.56
ปที่ 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

คาเฉลี่ย/มูลคาปจจุบันเฉลี่ยตอป
อัตราสวนรายไดตอตนทุน
จุดคุมทุน

1.27
ปที่ 12
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ตารางที่ 3-20 (ตอ)
หนวยที่ดิน
39

ชนิดพืช

ปที่

ปาลมน้ํามัน

ผลผลิต

ตนทุน

รายได

ผลตอบแทนสุทธิ

(กก./ไร)

(บาท/ไร)

(บาท/ไร/ป)

(บาท/ไร/ป)

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

2,801.89
3,683.16

5,732.20
5,349.05

9,806.62
10,413.87

4,074.42
5,064.82

คาเฉลี่ย/มูลคาปจจุบันเฉลี่ยตอป
อัตราสวนรายไดตอตนทุน
จุดคุมทุน

43

1.95
ปที่ 4

มะพราว

1
2-5
6 - 15
16 - 25
26 - 35

คาเฉลี่ย/มูลคาปจจุบันเฉลี่ยตอป
อัตราสวนรายไดตอตนทุน
จุดคุมทุน

1,098.75
1,402.50
904.17
1,135.14

1,896.08
1,207.77
1,833.02
3,040.32
1,293.00
1,868.10

5,625.60
7,180.80
4,629.35
4,050.32

-1,896.08
-1,207.77
3,792.58
4,140.48
3,336.35
2,182.22
2.17

ปที่ 8

หมายเหตุ : มูลคาปจจุบนั เฉลี่ยตอปของไมผล/ไมยืนตน คํานวณโดยใชคา NPV x Capital recovery factor (CRF)
ณ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7
ที่มา : จากการคํานวณ
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3.2.3 การประเมินคุณภาพที่ดินรวม
การประเมินคุณภาพที่ดินรวม เปนการนําผลการประเมินคุณภาพที่ดินดานกายภาพและ
เศรษฐกิจมาพิจารณารวมกัน โดยนําคุณภาพที่ดินทั้งสองดานมาประเมินรวมกัน ทั้งนี้คาต่ําสุดถือเปนคา
ของคุณภาพที่ดินรวม การประเมินในครั้งนี้พิจารณาเฉพาะหนวยที่ดินที่มีการประเมินคุณภาพที่ดินทาง
เศรษฐกิจเทานั้น เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเสนอแนะทางเลือกการใชที่ดินหลักเกณฑในการประเมิน
ระหวางคุณภาพที่ดินดานกายภาพ คุณภาพที่ดินดานเศรษฐกิจ และคุณภาพที่ดินรวม แบงออกเปน 4 ระดับ
1. มีความเหมาะสมสูง (S1)
2. มีความเหมาะสมปานกลาง (S2)
3. มีความเหมาะสมเล็กนอย (S3)
4. ไมมีความเหมาะสม (N)
การประเมิ นความเหมาะสมของที่ดิ นในพื้นที่ลุ มน้ําสาขาคลองเทพา ไดประเมินความ
เหมาะสมของที่ดินรวม ในเขตชลประทาน และเขตเกษตรน้ําฝน รายละเอียดดังนี้
ความเหมาะสมของที่ดินรวมเขตเกษตรน้ําฝน
ประเภทการใช ที่ ดินในลุ มน้ํ าที่ ใช ประเมิ นความเหมาะสมของในลุ มน้ํ าสาขาคลองเทพา
ในเขตเกษตรน้ําฝน ได แก ขาวนาป (นาดํา) พั นธุเล็ บนกปตตานี ยางพารา ปาล มน้ํ ามัน และมะพร าว
(ตารางที่ 3-21) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขาวนาป (นาดํา) พันธุเล็บนกปตตานี พบปลูกในพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ
ซึ่งขาวนาปที่ปลูกในหนวยที่ดินที่ 6 นี้ มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและความเหมาะสมทางกายภาพ
อยูในระดับที่เหมาะสมเล็กนอย ความเหมาะสมรวมจึงอยูที่ระดับความเหมาะสมเล็กนอย
ยางพารา พบปลูกในพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ ถึงพื้นที่ลูกคลื่ นลอนลาด
เล็กนอย เชน หนวยที่ดินที่ 34B และ 39
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของยางพาราที่ปลูกในหนวยที่ดินที่ 34B อยูที่ระดับปานกลาง
และความเหมาะสมทางทางกายภาพของยางพาราที่ปลูกในหนวยที่ดินนี้ อยูในระดับที่เหมาะสมปานกลาง
เนื่องจากขอจํากัดดานความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร และสภาวะ
การหยั่งลึกของราก ความเหมาะสมรวมจึงอยูที่ระดับความเหมาะสมปานกลาง
ความเหมาะสมทางทางกายภาพของยางพาราที่ปลูกในหนวยที่ดินที่ 39 อยูในระดับ
ที่เหมาะสมปานกลางเนื่องจากขอจํากัดดานความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร และความเปนประโยชน
ของธาตุอาหาร แตมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจระดับเล็กนอย ความเหมาะสมรวมจึงอยูที่ระดับ
ความเหมาะสมเล็กนอย
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ปาลมน้ํามัน พบปลูกในพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ เชน หนวยที่ดินที่ 39 ซึ่ง
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและความเหมาะสมทางกายภาพของปาลมน้ํามันที่ปลูกในดิ น 39 คื อ
ความเหมาะสมปานกลาง ความเหมาะสมรวมของปาลมน้ํามันที่ปลูกในหนวยที่ดินที่ 39 จึงอยูที่ระดับ
ความเหมาะสมปานกลาง
มะพราว พบปลูกในพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ เชน หนวยที่ดินที่ 43 ซึ่ง
ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและความเหมาะสมทางกายภาพของปาลมน้ํามันที่ปลูกในดิ น 43 คื อ
ความเหมาะสมปานกลาง ความเหมาะสมรวมของมะพราวอยูที่ระดับความเหมาะสมปานกลาง
ตารางที่ 3-21 ความเหมาะสมของที่ดินรวมสําหรับประเภทการใชประโยชนที่ดินชนิดตางๆ เขตเกษตรน้ําฝน
ลุมน้ําสาขาคลองเทพา
หนวยที่ดิน
6
34B
39
39
43

ระดับความเหมาะสม
ทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ
S3
ขาวนาป (นาดํา) พันธุเล็บนกปตตานี
S3
ยางพารา
S2
S2
ยางพารา
S3
S2
ปาลมน้ํามัน
S2
S2
มะพราว
S2
S2

ประเภทการใชประโยชนที่ดิน

รวม
S3
S2
S3
S2
S2

ที่มา : จากการวิเคราะห

3.3 นโยบายและกฎหมายที่เกีย่ วของกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ํา

การจัดการทรัพ ยากรในพื้นที่ลุมน้ํา จํา เปนตองมีก ฎหมายและนโยบายเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการจัดการหรืออนุรักษทรัพยากรในลุมน้ําใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการจัดทําแผนการใชที่ดินระดับลุมน้ําสาขามีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนการใชที่ดินระดับลุมน้ําสาขา
1) กฎหมายที่เกี่ยวกับปาไม
(1) พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พุทธศักราช 2504 เปนกฎหมายที่ประกาศ ณ วันที่ 22
กันยายน พ.ศ. 2504 เพื่อกําหนดบริเวณที่ดินที่มีสภาพธรรมชาติเปนที่นาสนใจใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิม
เพื่อสงวนไวเปนประโยชนแกการศึ กษาและรื่นรมยของประชาชน ใหกระทําไดโดยประกาศพระราชกฤษฎีกา
พรอมแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดแนบทายพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
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พุทธศักราช 2504 ไดกําหนดขอกําหนดการคุมครองดูแลอุทยานแหงชาติตามมาตราที่ 16 บังคับใชควบคุม
ผูที่ดําเนินการกระทําผิดพระราชบัญญัติฉบับนี้
(2) พระราชบัญญัติส งวนและคุมครองสัตวปา พุท ธศัก ราช 2535 เปนกฎหมายที่
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 เพื่อคุมครองและสงวนพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปา
คุมครอง โดยกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาใหปลอดภัยเพื่อรักษาไวซึ่งพันธุ
สัตวปาใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาพรอมแผนที่แสดงแนวเขตแหงบริเวณที่กําหนดนั้น
แนบท ายพระราชกฤษฎี ก าภายใต พ ระราชบั ญญั ติส งวนและคุ ม ครองสั ตวป า พุท ธศัก ราช 2535
กําหนดใหมีเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปามีรายละเอียดดังนี้
- เขตรักษาพันธุสัตวปาเปนพื้นที่กําหนดใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาเพื่อสงวน
และรักษาใหสัตวปาในพื้นที่ดังกลาวมีโอกาสสืบพันธุและขยายพันธุตามธรรมชาติไดมากขึ้นและ
ทําใหสัตวปาบางสวนมีโอกาสกระจายพันธุออกไปในทองถิ่นที่อื่นๆ ที่อยูใกลเคียงกับเขตรักษาพันธุสัตวปา
- เขตหามลาสัตวปา เปนพื้นที่ที่กําหนดขึ้นเพื่ออนุรักษสัตวปาบางชนิดตามประกาศ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งสวนใหญไดแก นกน้ํา โดยมุงเนนใหความคุมครองแกสัตวปา
และเปนแหลงตนน้ําลําธารแหลงของความหลากหลายของพันธุพืชสัตวปา
เนื่ องจากพระราชบั ญญัติป า สงวนและคุม ครองสัตว ปา พุท ธศัก ราช 2535 ไม
สอดคลองกับสภาพปจจุบันที่มีผูครอบครองสัตวปาคุมครองโดยไมชอบดวยกฎหมายจํา นวนมาก
ที่ไ มไ ดนํา สัตวปาคุม ครองมามอบใหแก พนัก งานเจาหนาที่ตามมาตรา 66 หรือไมมาแจง รายการ
เกี่ยวกับชนิดและจํานวนของสัตวปาคุมครองตามมาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พุ ท ธศั ก ราช 2535 ทําใหพนักงานเจาหนาที่ไมสามารถควบคุมดูแลใหผูครอบครองสัตวปา
คุ มครองปฏิ บั ติ ให ถู กต องตามหลั กเกณฑ วิ ธี การและเงื่ อนไขของการคุ มครองสั ตว ป าคุ มครองได
จึ ง สมควรกํ า หนดให ผู ค รอบครองสัต วป า โดยไมช อบดว ยกฎหมายมาแจง การครอบครอง
และอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครองดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ไดภายในระยะเวลา
ที่ กํ า หนดโดยไม ตองรั บ โทษดั งนั้ น จํ าเปนตองปรับปรุงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวป า
พ.ศ. 2535 เปนพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ วันที่ 22
เมษายน พุ ท ธศั ก ราช 2546
(3) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติพุท ธศัก ราช 2507 เปนกฎหมายที่ประกาศ ณ
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2507 เพื่อคุมครองและสงวนปาใหคงสภาพปาไมของปาหรือทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นๆให ก ระทํ า ได โดยกฎหมายกระทรวงซึ่ง ตองมีแผนที่แสดงแนวเขตปา ที่กํา หนดแนบทา ย แต
เนื่องจากการประกาศใชพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พุท ธศัก ราช 2507 พื้นที่บางแหงยังมิได
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สงวนคุมครองและพื้นที่ที่ถูกคุมครองแลวถูกบุกรุกเนื่องจากกฎหมายวาดวยการสงวนปาที่ใชอยูมีวิธีการ
ไมรัดกุมเหมาะสม จึงดําเนินการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ขึ้นใหม 2 ครั้งดังนี้
- พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 2) เปนกฎหมายที่ประกาศ ณ วันที่
21 เมษายน พ.ศ. 2522 เพื่ อกํ าหนดบทลงโทษตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติให เหมาะสมกับ
สภาวการณขณะนั้นโดยแกไขอัตราโทษใหสูงขึ้น
- พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 2) เปนกฎหมายที่ประกาศ ณ วันที่
24 สิง หาคม พ.ศ. 2528 เพื่อ ชว ยเหลือ ราษฎรที่มีค วามจํา เปนในการครองชีพ สามารถเขา ทํา กิน
ในเขตปาสงวนแหงชาติโดยไมเดือดรอนและมีที่อยูเปนหลักแหลงจึง แกก ฎหมายใหท างราชการ
มีอํานาจอนุญาตใหบุคคลเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติไดเปนคราวๆ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
(4) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มี นาคม พุท ธศัก ราช 2535 เรื่องการจํ าแนกเขตการใช
ประโยชนทรัพยากรและที่ดินปา ไมในพื้นที่ปาสงวนแหง ชาติ กํา หนดใหพื้นที่ปา สงวนแหง ชาติ
จําแนกเปนเขตตางๆ ตามการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไม 3 เขตดังนี้
(4.1) เขตพื้นที่ปา เพื่อการอนุรัก ษ (Zone C) หมายถึง พื้นที่ปา สงวนแหง ชาติ
ที่กําหนดไวเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมดิน น้ํา พันธุพืชและพันธุสัตวที่มีคุณคาหายากเพื่อการปองกัน
ภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ําทวมและการพังทลายของดินตลอดทั้งเพื่อประโยชนในดานการศึกษา
การวิจัยนันทนาการของประชาชนและความมั่นคงของชาติ แบงออกเปน 2 สวนคือ
(4.1.1) พื้ นที่ ปา อนุ รัก ษ ตามกฎหมายและมติค ณะรั ฐมนตรี หมายถึ ง
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่ไดประกาศเปนพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไปแลวพื้นที่ลักษณะนี้ไดแก
- พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาที่ไดประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พุท ธศัก ราช 2535
พื้น ที่อุท ยานแหง ชาติที่ไ ดป ระกาศโดยพระราชกฤษฎีก า
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พุ ท ธศัก ราช 2504
- พื้น ที่ลุม น้ํา ชั้น ที่ 1 ตามผลการกํ า หนดชั้น คุณ ภาพลุม น้ํา
โดยสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตามมติคณะรัฐมนตรี
พื้ น ที่ เ ขตอนุ รั ก ษ ป า ชายเลนตามผลการจํ า แนกเขตการใช
ประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาชายเลนประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี
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(4.1.2) พื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ เ พิ่ ม เติ ม หมายถึ ง พื้ น ที่ ป า สงวนแห ง ชาติ ที่ มี
สภาพปาสมบูรณหรือมีศักยภาพเหมาะสมตอการอนุรักษธรรมชาติเพื่อรักษาไวซึ่งความสมดุลของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(4.2) เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) หมายถึงพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่กําหนด
ไวเพื่อผลิตไมและของปารวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดชั้นคุณภาพ
ลุมน้ําและการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาชายเลน พื้นที่เพื่อการพัฒนาทรัพยากรปาไม
และพื้นที่ประสานการใชประโยชนรวมกันระหวางทรัพยากรปาไมกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เชน
ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรแร และทรัพยากรพลังงาน เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ
ตลอดทั้งตองไมอยูในหลักเกณฑที่จําแนกใหเปนเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษพื้นที่ลักษณะนี้ไดแก
(4.2.1) พื้ นที่พั ฒนาป า ธรรมชาติ หมายถึง พื้ นที่ปา สงวนแหง ชาติที่ มี
สภาพปาไมสมบูรณและมีศักยภาพเหมาะสมในการจัดการปา ไมตามหลัก วิช าการเพื่อใหราษฎร
ไดใชประโยชนจากไมและของปารวมกันโดยไมบุกรุกเขาไปใชประโยชนในเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ
ตอไป พื้นที่ลักษณะนี้ไดแก พื้นที่ปาโครงการทําไมตางๆ และพื้นที่ปาชุมชน
(4.2.2) พื้นที่พัฒนาทรัพยากรปา ไม หมายถึง พื้นที่ปา สงวนแหง ชาติ
ที่ เ สื่ อ มโทรมซึ่ ง มี ศั ก ยภาพสู ง ในการฟน ฟูส ภาพปา สามารถสง เสริม บทบาทและหนา ที่ข อง
ส ว นราชการและเอกชนให มี ส ว นรั บ ผิด ชอบในการจัด การและพัฒ นาทรัพ ยากรปา ไมรว มกัน
เพื่ออํานวยประโยชนทั้งทางตรงและทางออมใหมีไมใชในประเทศและเพื่อประโยชนในดานอุตสาหกรรม
แบบต อเนื่ อง โดยนํา ทุ ก ส วนของไม ม าใชป ระโยชนใ หบ รรลุผ ลตอ การพัฒ นาดานอุตสาหกรรม
ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมของชาติ พื้นที่ลักษณะนี้ไดแก พื้นที่ปลูกปาภาครัฐบาลพื้นที่ปลูกปา
ภาคเอกชนและพื้นที่ปลูกปาเพื่อใชสอยในครัวเรือน
(4.2.3) พื้นที่พัฒนาตามหลักวนศาสตรชุมชน หมายถึงพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ที่กําหนดไวเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกทําลายปาในรูปแบบตางๆ โดยการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และการตั้งถิ่นฐานใหสอดคลองกับการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
การใช ป ระโยชน พื้ น ที่ ก ระทํา ในลั ก ษณะของวนเกษตร พื้ น ที่ ลั ก ษณะนี้ ไ ด แ ก พื้ น ที่ โ ครงการ
ตามพระราชดําริ พื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่โครงการหมูบานปาไมและพื้นที่อนุญาต
ใหทํากินในที่ดินปาสงวนแหงชาติเปนการชั่วคราว (สทก.)
(4.2.4) พื้นที่พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ หมายถึงพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ที่ไ ดอ นุญ าตใหใ ชป ระโยชนรวมกัน ระหวา งทรัพ ยากรปา ไมแ ละทรัพ ยากรธรรมชาติอื่น ๆ เชน
แหลงน้ําและทรัพยากรธรณีเพื่อประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พื้นที่ลักษณะนี้
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ไดแก พื้นที่เขตแหลงแร พื้นที่เขตระเบิดหินและยอยหิน และพื้นที่อนุญาตใหสวนราชการและเอกชน
ใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ
(4.3) เขตพื้นที่ปาที่เหมาะสมตอการเกษตร (Zone A) หมายถึงพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ที่มีสมรรถนะที่ดินเหมาะสมตอการเกษตรหรือศักยภาพสูงในการพัฒนาดานการเกษตรตามผลการจําแนก
สมรรถนะที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน รัฐสามารถพัฒนาความเปนอยูของราษฎรไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ตองไมอยูในหลักเกณฑที่จะจําแนกใหเปนเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษและเขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ
พื้นที่ลักษณะนี้ไดแก
(4.3.1) พื้นที่ปาที่มีสมรรถนะของดินเหมาะสมตอการเกษตร
(4.3.2) พื้นที่ที่เหมาะสมตอการเกษตรตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ย วกับ
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําและการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาชายเลน
2) มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ รื่ อ งการกํา หนดชั้ น คุ ณ ภาพลุ ม น้ํา และมาตรการการใช ที่ ดิ น
ในเขตชั้นคุณภาพลุมน้ําตางๆ
ชั้ นคุ ณภาพลุ มน้ํ าหมายถึ งการแบ งเขตพื้ นที่ ลุ มน้ํ าตามลั กษณะกายภาพและศั กยภาพ
ทางอุทกวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ
ในลุมน้ํานั้นๆ พื้นที่ทั้งหมดของลุมน้ําจะถูกจําแนกออกเปน 5 ระดับมีลักษณะดังนี้
พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เปนพื้นที่ลุมน้ําที่ควรสงวนไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารโดยเฉพาะ
เนื่องจากวาอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดงายและรุนแรง โดยมี
การแบงออกเปน 2 ระดับชั้นยอย คือ พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ ไดแก พื้นที่ตนน้ําลําธารที่ยังมีสภาพปาสมบูรณ
พื้นที่ลุม น้ํา ชั้น ที่ 1 บี เปน พื้นที่ที่ส ภาพปา สว นใหญไ ดถูก ทํา ลายดัด แปลงหรือ เปลี่ย นแปลงเพื่อ
การพัฒนาหรือการใชที่ดินรูปแบบอื่นกอน พ.ศ. 2525
พื้น ที่ลุ ม น้ํา ชั ้น ที่ 2 เปน พื้น ที่ที่ม ีค า ดัช นีชั้น คุณ ภาพลุม น้ํ า ตามที่ก ารศึก ษาเพื ่อ
จําแนกชั้นคุณภาพลุมน้ําของแตละลุมน้ําไดกําหนดไว พื้นที่ดังกลาวเหมาะตอการเปนตนน้ําลําธาร
ในระดับรองจากลุมน้ําชั้นที่1สามารถนําพื้นที่ลุมน้ําชั้นนี้ไปใชเพื่อประโยชนที่สําคัญอยางอื่นได เชน
การทําเหมืองแร เปนตน
พื้น ที่ลุม น้ํา ชั้น ที่ 3 เปน พื้น ที่ที่ส ามารถใชป ระโยชนไ ดทั้ง การทํา ไม เหมือ งแร
และการปลูกพืชกสิกรรมประเภทไมยืนตน
พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 4 โดยสภาพปาของลุมน้ําชั้นนี้ไดถูกบุกรุกแผวถางเปนที่ใชประโยชน
เพื่อกิจการพืชไรเปนสวนใหญ
พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 5 พื้นที่นี้โดยทั่วไปเปนที่ราบหรือที่ลุมหรือเนินลาดเอียงเล็กนอย
และสวนใหญปาไมไดถูกแผวถางเพื่อประโยชนดานเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทํานาและกิจการอื่นไปแลว
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3.3.2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรดิน
กฎหมายดานทรัพยากรดินเปนกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งดานสิทธิ์ในที่ดิน การจัดที่ดิน
การใชที่ดิน รวมถึงการอนุรักษดินและน้ําไดแก
1) ประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิ์ในที่ดิน โดยวางหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการขอเอกสารแสดงการครอบครองหรือสิทธิในที่ดินรวมทั้งหลักเกณฑในการออกเอกสาร
ดังกลาว เชน โฉนดและหนังสือรับรองการทําประโยชนประมวลกฎหมายที่ดินใหอํานาจอธิบดีกรมที่ดิน
หรือผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายใหเปนผูดูแลที่ดินของรัฐที่มิไดอยูในความดูแล
ของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง โดยเฉพาะ เชน ที่รกรา งวางเปลา ที่ภูเขา ซึ่ง การเขาครอบครอง
หรือเขาทําประโยชนตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมที่ดินหรือผูที่ไดรับมอบหมายเสียกอน นอกจากนี้
ยังไดกําหนดบทลงโทษผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย
2) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พุทธศักราช 2518 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พุทธศักราช 2519 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พุทธศักราช 2532 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้คือประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญมีอาชีพในการเกษตร ที่ดินจึงเปน
ปจจัยสําคัญและเปนรากฐานเบื้องตนของการผลิตทางเกษตรกรรม แตปจจุบันปรากฏวาเกษตรกร
กําลังประสบความเดือดรอนเนื่องจากตองสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินและกลายเปนผูเชาที่ดิน ตองเสียคาเชาที่ดิน
ในอัตราสูงเกินสมควร ที่ดินขาดการบํารุงรักษาจึงทําใหอัตราผลิตทางเกษตรกรรมอยูในระดับต่ํา เกษตรกร
ไมไดรับความเปนธรรมและเสียเปรียบจากระบบการเชาที่ดินและการจําหนายผลิตผลตลอดมา ซึ่งสงผล
ใหเกิดภาวะความยุงยากทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครองและการเมืองของประเทศเปนอยางมาก
จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐจะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยดวนที่สุด โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อชวยใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินและใหการใชที่ดินเกิดประโยชนมากที่สุดพรอมกับการจัดระบบ
การผลิตและจําหนายผลิตผลเกษตรกรรมเพื่อใหความเปนธรรมแกเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อเปนการสนอง
แนวนโยบายแหงรัฐในการลดความเหลื่อมล้ําในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคมตามที่ได
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นและกฎหมายฉบับนี้ยังไดกําหนดให
เกษตรกรผูที่ไดรับสิทธิ์ในที่ดินไมสามารถแบงแยกหรือโอนใหผูอื่นได ยกเวนเปนมรดกตกทอดแกทายาท
3) พระราชบัญญัติการผังเมือง พุทธศัก ราช 2518 แกไ ขเพิ่ม เติม พุทธศัก ราช 2531
(ฉบับที่50) กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหมีผังเมืองสองชนิดเพื่อประโยชนในการพัฒนาเมืองหรือชนบท คือ
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ โดยผังเมืองรวมเปนแผนสําหรับการพัฒนาทั้งเมืองและชนบทรวมกัน
โดยการกําหนดเขตการใชที่ดินใหแตละเขตใชประโยชนในกิจกรรมใดไดบางเพื่อใหเกิดความเหมาะสมที่สุด
การใชที่ดินในบริเวณที่อยูในเขตผังเมืองรวมเมื่อประกาศใชผังเมืองรวมในพื้นที่ใดแลวหากผูใดฝาฝน
จะมีโทษทางอาญา การจัดทําผังเมืองรวมจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่น
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ไมนอยกวา 1 ครั้ง จึงจะประกาศกฎกระทรวงใชผังเมืองนั้นได สวนผังเมืองเฉพาะมีความละเอียด
และจํ า กั ด การใช ที่ ดิ น ของประชาชนในท อ งถิ่ น มากกว า ข อ กํ า หนดการใช ที่ ดิ น ในผั ง เมื อ งรวม
ซึ่ง บางครั้ ง อาจมี ค วามจํ า เปนต องเวนคืนที่ดินหรืออสัง หาริม ทรัพ ยดวย การจัดทํา ผัง เมืองเฉพาะ
ตองจัดใหมีการรับ ฟง ความคิด เห็น ของประชาชนในทอ งถิ่น ไมนอยกวา 2 ครั้ง และดํา เนิน การ
ตราพระราชบัญญัติใชผังเมืองเฉพาะหากผูใดฝาฝนจะมีโทษทางอาญา
4) พระราชบั ญ ญั ติ พั ฒ นาที่ ดิ น พุ ท ธศั ก ราช 2551 เหตุ ผ ลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือเนื่องจากพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พุท ธศัก ราช 2526 ไดใชบังคับมาเปน
เวลานานแลวมีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน และโดยที่ปจจุบันมีปญหา
ความเสื่อมโทรมของดินเพราะไม มี ก ารอนุ รั ก ษ ดิ น และน้ํา ทํา ให เ กิ ด การชะล า งพั ง ทลายของดิ น
ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายตอเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งไมมีบทบัญญัติใหหนวยงานของรัฐสามารถ
เขาไปดําเนินการปองกันรักษาสภาพพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลมและเกิดการชะลาง
พังทลายของดินอยางรุนแรง และเพื่อใหการใชที่ดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูง สุดสมควรกํา หนดมาตรการทางกฎหมายที่เ หมาะสมเกี่ย วกับ การสํา รวจความอุด มสมบูร ณ
ของดิน ตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดินและการกําหนดการอนุรักษดินและ
น้ํา การวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินหรือการปรับปรุงดินหรือที่ดิน ตลอดจนกําหนดมาตรการหาม
กระทําการใดๆ รวมถึงการทําใหที่ดินเกิดการปนเปอนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด
ตามพระราชบัญญัติ “การพัฒนาที่ดิน”หมายความวาการกระทําใดๆ ตอดินหรือที่ดิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณ ภาพของดินหรือที่ดินหรือเพื่อเพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตรใหสูง ขึ้น
และหมายความรวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง ดิน หรือ ที่ดิน ที่ข าดความอุด มสมบูร ณต ามธรรมชาติห รือ
ขาดความอุดมสมบูรณ เพราะการใชประโยชนและการอนุรัก ษดินและน้ําเพื่อรัก ษาดุล ธรรมชาติ
หรือเพื่อความเหมาะสมในการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3.3.3 กฎหมายดานการจัดการสิ่งแวดลอม
กฎหมายนี้เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรเพื่อใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางถูกตองและ
เปนการอนุรักษทรัพยากรใหคงอยูอยางยั่งยืน
1) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช 2535
มีความเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติในทุกดานเพื่อใหมีการใชทรัพยากรตางๆ อยางถูกตองและสมดุล
แกไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรอันเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติที่เติบโตอยางรวดเร็ว
ซึ่งตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยางจํากัด พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติขึ้นเพื่อกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมและกํากับดูแลใหมีการออกพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวงข อ บั ง คั บ ข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น ประกาศระเบี ย บและคํ า สั่ ง ที่ จํ า เป น เพื่ อ ให ก ฎหมาย
แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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มีความเปนระบบโดยสมบูรณ พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอม เชนมาตรฐาน
คุณภาพแม น้ําลํ าคลอง มาตรฐานน้ํ าบาดาล มาตรฐานคุ ณภาพอากาศเสี ยง และสิ่ งแวดล อมในเรื่ องอื่ นๆ
กํ า หนดหลัก เกณฑใ นการทํ า รายงานการวิเ คราะหผ ลกระทบสิ ่ง แวดลอ มสํ า หรับ โครงการ
หรือ กิจ การที่ตองจั ดทํ ารายงานการวิ เคราะห ผลกระทบสิ่ งแวดลอมทั้งของส วนราชการและเอกชน
กําหนดเขตควบคุมมลพิษเพื่อใหดําเนินการควบคุมลดและขจัดมลพิษ นอกจากนี้ยังมีมาตรการสงเสริม
จากหนวยงานราชการสําหรับการใหความรวมมือในการจัดตั้งระบบกําจัดของเสียในดานอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชและวัสดุจําเปนโดยการชวยเหลือดานอากรขาเขาสําหรับอุปกรณเหลานี้ สําหรับ
โทษของการฝาฝนพระราชบัญญัติฉบับนี้มีโทษทั้งทางแพงและทางอาญา
2) พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พุทธศักราช 2535 โดยควบคุมการใชที่ดินเพื่อ
การอุต สาหกรรม โดยกํา หนดขนาดของเครื่อ งจัก รและคนงานขั้น ต่ํา อยูใ นขา ยควบคุม โดยให
อํา นาจแกรัฐมนตรีใ นการควบคุมการประกอบกิจการ ในดานที่ตั้งสภาพแวดลอมลักษณะอาคาร
สภาพภายในโรงงาน การปลอยของเสียมลพิษ ความปลอดภัยเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ
สิ่งแวดลอมความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศหรือของสาธารณะ
3.3.4 นโยบายที่เกี่ยวของกับการจัดทําเขตการใชที่ดินระดับลุมน้ํา
1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ถื อเป น แนวทางและหลัก เกณฑใ นการดํา เนิ นงานของหน วยงานภาครัฐ ปจ จุบั น
ประเทศไทยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยมีแนวคิดที่มี
ความตอเนื่องของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยึดหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลาง
ของการพัฒนา” รวมทั้งสรางสมดุลการพัฒนาในทุกมติและขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 11 นี้ ไดเรง สรา งภูมิคุม กันเพิ่ม ขึ้นในมติตา งๆ ใหเขม แข็ง
ควบคูไปกับการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพกาวทันคือการเปลี่ยนแปลง
มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม
2) นโยบายพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรอบการดํา เนิน งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณม ีค วามสอดคลอ งกับ
แผนการบริหารราชการแผนดิน การดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐภายใตรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 มีนโยบายที่สําคัญดังนี้
(2.1) นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร
ดานการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรโดยสงเสริมใหมีระบบประกัน
ความเสี่ยงสําหรับเกษตรกร จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรจัดทําทะเบียนเกษตรกร เรงรัดแกไขปญหา
กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

3-71

หนี้สิน และฟนฟูอาชีพเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
และสรางและพัฒนาเกษตรกรอาสาสมัคร
ดานการพัฒนาการผลิต โดยจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรระยะยาว
เปนรายสินคา พัฒนาคุณภาพผลผลิตและพัฒนาระบบตรวจสอบมาตรฐานสินคา กําหนดเขตสงเสริม
และพัฒนาการผลิตวิจัยและพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมเจรจาทางการคาสินคาเกษตร
ระหวางประเทศ สงเสริมและพัฒนาการผลิตพืชทดแทนพลังงาน สงเสริมการทําประมงนอกนานน้ํา
ดานการพัฒนาปจจัยพื้นฐานและภารกิจสนับสนุน โดยพัฒนาปรับปรุงและ
ขยายระบบชลประทาน รวมแกไขปญหาดานโลจิสติกสสินคาเกษตร ออกกฎระเบียบเพื่อคุมครองที่ดิน
ที่เหมาะสมสําหรับการเกษตร เรงรัดจัดที่ดินทํากินใหกับเกษตรกร เรงรัดและขยายการจัดรูปที่ดิน ฟนฟูดิน
ที่เสื่อมโทรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทั้งนี้ไดมีการทบทวนผลการดําเนินงานสถานการณเศรษฐกิจดานการเกษตร
ในปจจุบันแลวบูรณาการงานกับผูที่เกี่ยวของเนนการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหมี
ความเขมแข็ง การปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตรโดยพิจารณาการผลิตสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน
ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูบริโภคเพิ่มขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตและการตลาดใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได ดําเนินการใน 3
ประเด็นยุทธศาสตรคือ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
- เรงสรางเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและแกไขปญหาของเกษตรกรโดยการ
สรางระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร
เรงจัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 84 (8) และมาตรา 303
เรงรัดการสรางงานรองรับแรงงานคืนถิ่น
สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหเขมแข็งเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
สงเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลตอบแทนดานการเกษตรและ
ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญใหเหมาะสมกับพื้นที่
สรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรโดยพัฒนาคุณภาพการผลิตและระบบตรวจสอบ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาปจจัยพื้นฐานและภารกิจสนับสนุน
เรงรัดฟนฟูเศรษฐกิจการเกษตร
พัฒนาปรับปรุงและขยายระบบชลประทาน
พัฒนาและฟนฟูทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรประมง
บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร
(2.2) นโยบายการจัดการเรื่องพืชอาหารพลังงาน (ขาว ออย มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน)
กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายในการแบงเขตการเพาะปลูกระหวางพืชอาหารและพืชพลังงาน
อยางชัดเจนดังนี้
พืชอาหารที่สําคัญ เชน ขาวมีการปลูกในพื้นที่ลุมและพื้นที่ที่มีระบบชลประทาน
พืชพลังงานมีนโยบายเนนการรักษาระดับพื้นที่ปลูกสําหรับออยและมันสําปะหลัง
และใหขยายพื้นที่ป ลูก สํา หรับ ปาลม น้ํา มันซึ่ง พืช ทั้ง 3 ชนิด ตองปรับ ปรุง ประสิท ธิภาพการผลิต
โดยเพิ่มผลผลิตตอไรดวยการใชพันธุดีและการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี
(2.3) นโยบายวิกฤตอาหารและพลังงานของโลก
จากสถานการณวิกฤตอาหารและพลังงานของโลกในชวงกลางป 2551 สงผลกระทบ
ใหเกิดการขาดแคลนอาหารเกือบทั่วโลก จึงทําใหราคาสินคาเกษตรดานอาหารมีราคาสูงขึ้นตามไปดวย
แตสํา หรับ ประเทศไทยมีศัก ยภาพการผลิตสินคา เกษตรที่เปนอาหารพอเพีย งและมีเหลือสง ออก
เลี้ยงประชากรโลกมาโดยตลอด แตปจจัยการผลิตโดยเฉพาะน้ํามันและปุยเคมีมีราคาสูงขึ้นในขณะที่
ราคาสินคาเกษตรขยับสูงขึ้นไมสมดุลกับตนทุนการผลิต รวมทั้งคาครองชีพที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาสงผล
ตอความเปนอยูของเกษตรกร ดังนั้นจึงจําเปนตองรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรที่เปนอาหาร
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเตรียมมาตรการดําเนินการตางๆ
ตั้งแตการทําแผนการผลิตจนถึงการบริหารจัดการตนทุนโลจิสติกส (logistics) เพื่อรองรับกับวิกฤตการดังกลาว
3) นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามเอกสารประกอบแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 (กันยายน 2554)
(1) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยเรงใหมีการปลูกปาเพิ่มขึ้นควบคู
ไปกับการปองกันการลักลอบบุกรุกทําลายปาไมและสัตวปา เรงสํารวจและจัดทําแนวเขตการใชประโยชนที่ดิน
สงเสริมการบริหารจัดการปาแบบกลุมปา ปาชุมชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา สนับสนุน
การจัดการอยางมีสวนรวมและใหคนกับปาอยูรวมกันในลักษณะที่ทําใหคนมีภารกิจดูแลปาใหมีความยั่งยืน
โดยการปรับ ปรุง กฎหมายปา ไมทั้ง 5 ฉบับ ใหส อดคลองกับ รัฐธรรมนูญ สรา งแรงจูง ใจและ
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สงเสริมรายไดจากการอนุรักษปาไม ฟนฟูปาไมตามแนวทางพระราชดําริ เพิ่มความชุมชื้นของปา
โดยฝายตนน้ําลําธาร ปองกันไฟปา สงเสริมการอนุรักษใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพจากปาและ
แบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการทรัพยากรปาไม
(2) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยการฟนฟูทะเลไทย จัดสราง
และขยายปะการังเทียมและหญาทะเลโดยการมีสวนรวมของชุมชนเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนและแกไข
กฎระเบียบใหสามารถใชประโยชนจากปาชายเลนได ปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่คุมครองทางทะเล
อุทยานแหงชาติทางทะเลบนฐานนิเวศอยางมีสวนรวม เรงประกาศเขตคุมครองทางทะเลและชายฝง
ในพื้นที่ระบบนิเวศสําคัญ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ปรับปรุงและขยายเขตการทํา
ประมงชายฝง จํากัดและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทําลายลาง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดูแล
เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 แกปญหาการกัดเซาะชายฝงตามหลักวิชาการ
(3) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ โดยการปรับปรุง
กฎหมายสิ่งแวดลอม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดลอม
เพื่อใหเอื้อตอการเขาถึงขององคกรภาคประชาชน ผลักดันกฎหมายวาดวยองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม
ลดมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเรงรัด
การสรา งระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากสัง คมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การจัดการระบบกําจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และเพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการ
น้ําเสียชุมชน สงเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมที่ลดการผลิตกาซเรือนกระจก โดยมีเปาหมายให
ประเทศไทยเปนสังคมคารบอนต่ํา และสรางกฎเกณฑที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดสมดุลระหวางการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดลอม และสงเสริมการใชหลักการบุคคลที่กอใหเกิดภาวะมลพิษ
ตองเปนผูเสียคาใชจาย และหลักการการตอบแทนคุณคาระบบนิเวศอยางเปนรูปธรรม
(4) สร า งความเป น ธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ํ า ในการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยใหมีการกระจายสิทธิที่ดินอยางเปนธรรมและ
ยั่งยืนโดยใชมาตรการทางภาษีและจัดตั้งธนาคารที่ดินใหแกคนจนและเกษตรกรรายยอย พิจารณาให
ประชาชนไดใชประโยชนที่ดินทิ้งรางทางราชการ ปกปองที่สาธารณประโยชน ที่ดินทุงเลี้ยงสัตว
หา มการปดกั้นชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับ รองสิท ธิของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากร ที่ดิน น้ํา ปาไมและทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แกไขปญหาการดําเนินคดีโลกรอนกับคนจน
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(5) สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยการเสริมสรางความรูความเขาใจ ประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินกิจกรรม
และการปรั บ พฤติ ก รรมการผลิ ตและการบริโภคสินค า และการบริก ารที่เปน มิตรต อสิ่ง แวดลอ ม
รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหความสําคัญแกความรวมมือระหวางหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุน
การดํ าเนิ นการตามพั นธกรณี ระหว างประเทศที่ จะนํ า มาสู การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(6) สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ โดยการจัดใหมีการบริหารจัดการ
น้ําในระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและน้ําใตดินอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงศักยภาพของลุมน้ํา
จัดหาและจัดสรรน้ําใหเพียงพอตอการใชประโยชนดวยการบูรณาการระบบน้ําในประเทศทั้ง 25 ลุมน้ํา
สนับสนุนเกษตรกรทําแหลงน้ําในไรนาพรอมการผันน้ํา จากลุม น้ําอื่นๆ และการจัดสร างระบบ
โครงขายน้ําอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อสนองความตองการของภาคเศรษฐกิจ
และการอุปโภคบริโภค
(7) สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองคความรูและระบบ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการพยากรณ และคาดการณความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย ธรรมชาติ
ในระดับ ประเทศและระดับ พื้นที่ จัดทํา ยุท ธศาสตรรองรับ พิบัติภัย ระยะยาว สง เสริม และเรง รัด
การเตือนภัยและการเตรีย มความพรอมในการรับ มือความแปรปรวนในปจจุบัน เพื่อใหเปนฐาน
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ปองกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ําทวม สึนามิ แผนดินไหวและดิน
ถลม สรางกลไกสงเสริมการเขาถึงขอมูลระดับชุมชน ทองถิ่น เพิ่มขีดความสามารถในระดับชุมชนให
เขมแข็งพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติตางๆ ดําเนินการศึกษาอยางรอบคอบใน
เรื่องของความจํา เปนของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะเพื่อปองกันกรุง เทพฯ และภาคกลางให
ปลอดภัยจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล และจากการละลายของน้ําแข็งขั้วโลกตามสภาวะโลกรอน
ที่กําลังเกิดขึ้น
(8) พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูที่ชุมชนทองถิ่น สงเสริมการทําวิจัยรวมกับตางประเทศ
รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ชวยใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัดและชวยลดมลพิษ
จัดหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พัฒนาเครือขายนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยและภาคีอื่นๆสนับสนุนการจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งการฟนฟูดินและการปองกันการชะลางพังทลาย
ของดิน ดําเนินการศึกษา สํารวจและกําหนดยุทธศาสตรการใชทรัพยากรธรณีอยางยั่งยืน รวมถึง
การศึกษาและอนุรักษซากดึกดําบรรพ

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา

บทที่ 4
สรุปผลการดําเนินงาน
4.1 แผนการใชที่ดิน
การกําหนดเขตการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา ไดจากการศึกษาและวิเคราะหสถานภาพ
ดานทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรปาไม การใชประโยชนที่ดิน รวมทั้ง
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พื้ น ที่ ใ นเขตป า ไมต ามกฎหมาย นโยบายของรัฐ ที่เ กี่ย วขอ งกับ พื้น ที่ที่มี
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ การใช ที่ ดิ น เชน มติค ณะรัฐ มนตรีเ รื่อ งการกํา หนดชั้น คุณ ภาพลุม น้ํา
มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจําแนกการใชประโยชนทรัพยากรที่ดินปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ อีกทั้ง
ยังคํานึงถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่ สามารถกําหนดแนวทางการใชที่ดิน
ตามศั ก ยภาพของที่ ดิ นเพื่ อ รั ก ษาดุ ล ยภาพของลั ก ษณะทางนิ เวศวิ ท ยาและการอนุรั ก ษ ธ รรมชาติ
แผนการใชที่ดินบริเวณลุมน้ําสาขาคลองเทพา สามารถกําหนดเขตการใชที่ดินได 6 เขตหลัก ดังนี้
1. เขตปาไม
มีพื้นที่รวม 489,345 ไร หรือรอยละ 43.05 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา เปนเขตที่มีการประกาศเปน
เขตปาตามกฎหมาย บริเวณปา ที่มีม ติค ณะรัฐมนตรีเรื่องการกํา หนดชั้นคุณภาพลุม น้ํา ครอบคลุม
เขตชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และบริเวณปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี สามารถกําหนด
เขตตามวัตถุประสงคของการสงวนรักษาสภาพปาได 3 เขต ไดแก เขตพื้นที่ปาอนุรักษ เขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ
และเขตพื้นที่คงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 เขตพื้นที่ปาอนุรักษ (หนวยแผนที่ 11)
มีพื้นที่ รวม 442,466 ไร หรือรอยละ 38.93 ของพื้นที่ลุมน้ํา สาขา กํา หนดไวเพื่อ
อนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ไมวาจะเปน พันธุพืชและพันธุสัตวที่หายาก รวมถึงสภาพปาตนน้ํา
ในชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศซึ่งรวมถึงสมดุลทางกายภาพ
ของสิ่งแวดลอม รวมถึงอนุรักษไวเพื่อปองกันภัยธรรมชาติ เมื่อพิจารณารวมกับสภาพการใชที่ดิน
สามารถอธิบ ายถึง พื้น ที่ปา สมบูร ณ ปา เสื่อ มโทรม และบริเ วณที่มีก ารบุก รุก เพื่อ ทํา การเกษตร
สามารถกําหนดเขตการใชที่ดินเปน 3 เขตยอย ดังนี้
1.1.1 เขตคุมครองสภาพปา (หนวยแผนที่ 111)
มีพื้นที่ 279,639 ไร หรือรอยละ 24.60 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา เปนพื้นที่ที่อยู
ภายใตขอกําหนดของกฎหมายเพื่อการอนุรักษพื้นที่ ปจจุบันยังคงสภาพปาสภาพสมบูรณตามลักษณะ
ของปาไมผลัดใบสมบูรณ

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา

4-2

แนวทางการพัฒนา
1. ใหหนวยงานที่เกี่ย วของปฏิบัติตามมติค ณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30
มิถุน ายน 2541 ใหค วามเห็นชอบกับ “ มาตรการและแนวทางแกไ ขปญ หาที่ดิน พื้น ที่ปา ไมและ
ใหดําเนินการตอไป ”โดยมุงเนนแกไขปญหาในพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย เชน อุทยานแหงชาติ
เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา และปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2)
กําหนดใหกรมปาไมสํารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองใหชัดเจน
2. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน
2540 เรื่อง “ แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นที่ ” เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากร
ที่ดินและปาไมอยางมีระบบ เปนการอนุรักษควบคูกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษาทรัพยากรปาไม
ที่เหลืออยูและฟนฟูทรัพยากรปาไมที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้อยูบนหลักการลดปญหาความขัดแยงการใชทรัพยากร
ในพื้นที่
3. หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการควบคุมปองกันและปราบปรามการลักลอบ
ตัดไมทําลายปาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยยึดบทลงโทษตามกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด
4. ส งเสริ มและรณรงค ให ราษฎรในพื้ นที่ และพื้ นที่ ข างเคี ยงเห็ นคุ ณค า
ของทรัพยากรปาไม และสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาในพื้นที่
1.1.2 เขตฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนที่ 112)
มีพื้นที่ 5,438 ไร หรือรอยละ 0.48 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา เปนพื้นที่อยูภายใต
ข อกํ าหนดของกฎหมายเพื่ อการอนุ รั กษ พื้ นที่ ป จจุ บั นสภาพพื้ นที่ เป นป าเสื่ อมโทรม หรื อทุ งหญ า
ปาละเมาะ ซึ่ งยั งคงมี พรรณไม เดิ ม หากไม มีการรบกวนพื้นที่ โดยเฉพาะการใช พื้นที่ เพื่ อการเกษตร
สภาพปาจะสามารถกลับฟนตัวเปนปาสมบูรณได
แนวทางการพัฒนา
1. ให หน วยงานที่ เกี่ ยวข องปฏิ บั ติ ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 30
มิถุนายน 2541 ใหความเห็นชอบกับ “มาตรการและแนวทางแกไขปญหาที่ดินพื้นที่ปาไมและใหดําเนินการ
ตอไป” โดยมุงเนนแกไขปญหาในพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขตหามลาสัตวปา และปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2) กําหนดใหกรมปาไม
สํารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองใหชัดเจน
2. ใหห นว ยงานที่เ กี ่ย วขอ งปฏิบ ัต ิต ามมติค ณะรัฐ มนตรี เมื ่อ วัน ที่ 16
กันยายน 2540 เรื่อง “ แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นที่ ” เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและปาไมอยางมีระบบโดยเปนการอนุรักษควบคูกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษา
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ทรัพยากรปาไมที่เหลืออยูและฟนฟูทรัพยากรปาไมที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้อยูบนหลักการลดปญหาความขัดแยง
การใชทรัพยากรในพื้นที่
3. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือในการคุมครองและอนุรักษพื้นที่
โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ควบคุม ปองกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่เพื่อนํากลับมาใช
เพื่อการเกษตรกรรม อยางเครงครัดและตอเนื่อง โดยมีบทลงโทษตามกฎหมายที่กําหนดไว
4. หน ว ยงานที่เ กี่ย วของควรจัด ทํา แนวกั นไฟ เพื่อป องกั นไฟป า ที่ อาจ
เกิดขึ้นไดจากธรรมชาติหรือกิจกรรมจากมนุษย เพื่อใหปามีการฟนตัวตามธรรมชาติอยางรวดเร็ว
5. สงเสริมและรณรงคใหราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ขา งเคีย งเห็นคุณคา
ของทรัพยากรปาไม และสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาในพื้นที่
1.1.3 เขตฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใตเงื่อนไข (หนวยแผนที่ 113)
มีพื้นที่ 157,389 ไร หรือรอยละ 13.85 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา เปนพื้นที่ที่อยู
ภายใตขอกําหนดของกฎหมาย เพื่อการอนุรักษ ปจจุบันพื้นที่ถูกบุกรุกตัดไมเพื่อใชประโยชนดานการเกษตร
แตเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เปนพื้นที่ที่กําหนดไวเพื่อการอนุรักษ ประกอบกับเปนพื้นที่ไมเหมาะสม
ตอการเกษตร จากขอจํากัดเรื่องความลาดชันสูง จําเปนตองเรงเขาไปฟนฟูโดยเนนการปลูกปาทดแทน
เนื่องจากมีการทําการเกษตรมาตอเนื่อง จนไมมีกลาไมหรือลูกไมของปาธรรมชาติเหลืออยู
แนวทางการพัฒนา
1. ให หน วยงานที่ เกี่ ยวข องปฏิ บั ติ ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 30
มิถุนายน 2541 ใหความเห็นชอบกับ “ มาตรการและแนวทางแกไขปญหาที่ดินพื้นที่ปาไมและใหดําเนินการ
ตอไป ” โดยมุงเนนแกไขปญหาในพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขตหามลาสัตวปา และปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2) กําหนดใหกรมปาไม
สํารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองใหชัดเจน
2. ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องสิทธิทํากินของเกษตรกรในพื้นที่ใหเปนไปตามมติ
คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 30 มิ ถุนายน 2541 โดยใหกรมปาไม ขึ้นทะเบี ยนผู ครอบครองพื้นที่ใหชั ดเจน
และใหใชแผนที่ทางอากาศของกรมแผนที่ทหารเปนเครื่ องมือในการตรวจสอบพิสูจนการครอบครอง
และปฏิบัติดังนี้
- กรณีราษฎรเขาอยูอาศัย และทํากินกอนวันประกาศเขตสงวนหวงหาม
เปนพื้นที่ปาไมใหกรมปาไมจัดทําขอบเขตบริเวณที่อยูอาศัยและที่ทํากินใหชัดเจน หามขยายพื้นที่เพิ่มเติม
และรับรองสิทธิที่ดินตามกฎหมาย แตขอดังกลาวลอแหลมตอการคุกคามระบบนิเวศ ตองชวยเหลือ
ใหราษฎรมีที่อยูอาศัยและที่ทํากินแหงใหมหรือยายออกไปอยูในบริเวณที่เหมาะสม โดยรัฐจะสนับสนุน
ดาน สาธารณูปโภค และการฝกอาชีพ โดยพื้นที่เดิมที่ราษฎรยายออกใหดําเนินการฟนฟูสภาพตอไป
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- กรณี ราษฎรอาศัยอยูหลังวันประกาศเขตสงวนหวงหามฯ ใหกรมปาไม
เคลื่อนยายราษฎรออกจากปาอนุรักษไปอาศัยในพื้นที่รองรับที่จัดไว โดยมีการสนับสนุนดานสาธารณูปโภค
การพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งการมีสิทธิในที่ดินตามกฎหมาย หากยังไมสามารถเคลื่อนยายไดทันทีให
ควบคุมมิใหมีการขยายพื้นที่เพิ่มเติม โดยจะตองจัดที่อยูอาศัยและที่ทํากินใหเพียงพอตอการดํารงชีพ
โดยพื้นที่เดิมที่ยายราษฎรออกใหดําเนินการปลูกปาฟนฟูสภาพตอไป
3. ใหห นว ยงานที่เ กี ่ย วขอ งปฏิบ ัต ิต ามมติค ณะรัฐ มนตรี เมื ่อ วัน ที่ 16
กันยายน 2540 เรื่อง “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นที่” เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและปาไมอยางมีระบบโดยเปนการอนุรักษควบคูกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษา
ทรัพยากรปาไมที่เหลืออยูและฟนฟูทรัพยากรปาไมที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้อยูบนหลักการลดปญหาความขัดแยง
การใชทรัพยากรในพื้นที่
4. หน วยงานที่เกี่ยวของเรงปลูกปาทดแทนและฟนฟูสภาพปาเพื่อรักษา
ระบบนิเวศลุมน้ํา
5. ส งเสริ มและรณรงค ให ราษฎรในพื้ นที่ และพื้ นที่ ข างเคี ยงเห็ นคุ ณค า
ของทรัพยากรปาไม และสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาในพื้นที่
6. บริเวณที่สูงชันและเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย หากใหเกษตรกรสามารถ
ทํากินได พื้นที่ดังกลาวควรจัดทําการอนุรักษดินและน้ําเพื่อรักษาสภาพตนน้ําที่สมบูรณ
1.2 เขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ (หนวยแผนที่ 12)
มีพื้นที่ 46,718 ไร หรือรอยละ 4.11 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา กําหนดไวเพื่อการอนุรักษ
ตามพระราชบัญญัติปาสงวน พ.ศ. 2528 ถูกกําหนดไวเปนแหลงผลิตของปา โดยจัดทําในรูปแบบของ
ปาชุมชน เพื่อใหราษฎรมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมและของปา หรือใหหนวยงานดําเนินการปลูกปา
ที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจหรือใหภาคเอกชนทําการปลูกปาในบริเวณปาเสื่อมโทรม บริเวณเขตปาสงวนแหงชาติ
เฉพาะบริเวณเขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจําแนกเขตการใชที่ดินปาไม
ในเขตปาสงวนแหงชาติ โดยไมรวมพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมที่ไดรับการประกาศเปน
พระราชกฤษฎีกาแลว เมื่อศึกษารวมกับสภาพการใชที่ดินสามารถอธิบายถึงพื้นที่ปาสมบูรณ ปาเสื่อมโทรม
พื้นที่ถูกบุกรุกเพื่อทําการเกษตร สามารถกําหนดเขตการใชที่ดินเปน 3 เขตยอย ดังนี้
1.2.1 เขตบํารุงรักษาสภาพปา (หนวยแผนที่ 121)
มี พื้ นที่ 11,318 ไร หรื อร อยละ 1.00 ของพื้ นที่ ลุ มน้ํ าสาขา เป นพื้ นที่ ที่ อยู
ภายใตขอกําหนด เขตปาเพื่อเศรษฐกิจในเขตปาสงวนแหงชาติ ปจจุบันมีสภาพปาสมบูรณ จึงควร
กําหนดไวเพื่อรักษาสภาพปาตามธรรมชาติ ใหคงอยูและเปนพื้นที่ปองกันไมใหเกิดการบุกรุกเขาไปใช
ประโยชนในพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษที่ติดตอกัน
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แนวทางการพัฒนา
1. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
ให ความเห็ นชอบกั บ “มาตรการและแนวทางแก ไขป ญหาที่ ดิ นพื้ นที่ ป าไม และให ดํ าเนิ นการต อไป”
โดยมุ งเน นแก ไขป ญหาในพื้ นที่ ป าอนุ รั กษ ตามกฎหมาย เช น อุ ทยานแห งชาติ เขตรั กษาพั นธุ สั ตว ป า
และป าอนุ รั กษ ตามมติ คณะรั ฐมนตรี (พื้ นที่ ลุ มน้ํ าชั้ นที่ 1 ชั้ นที่ 2) กํ าหนดให กรมป าไม สํ ารวจพื้ นที่
ที่มีการครอบครองใหชัดเจน
2. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540
เรื่อง “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นที่” เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน
และปาไมอยางมีระบบโดยเปนการอนุรักษควบคูกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษาทรัพยากรปาไม
ที่ เหลื ออยู และฟ นฟู ทรั พยากรป าไม ที่ เสื่ อมสภาพ ทั้ งนี้ ต องอยู บนหลั กการลดป ญหาความขั ดแย ง
การใชทรัพยากรในพื้นที่
3. หนวยงานที่เกี่ยวของใชหลักการการจัดการปาไมและการจัดการปาชุมชน
ผสมผสานกัน เพื่อใหสภาพปาคงอยูและใชประโยชนดานตางๆไดอยางยั่งยืน
4. ควรจั ดทํ าแนวกั นไฟเพื่ อป องกั นไฟป าที่ อาจเกิ ดขึ้ นได จากธรรมชาติ
หรือกิจกรรมจากมนุษย
5. สงเสริ มและรณรงค ให ราษฎรในพื้ นที่และพื้นที่ข างเคียงเห็นคุณคาของ
ทรัพยากรปาไมและสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาไมในพื้นที่
1.2.2 เขตฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนที่ 122)
มีพื้นที่ 1,873 ไร หรือรอยละ 0.16 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา เปนพื้นที่อยู
ภายใตขอกําหนดเขตปาเพื่อเศรษฐกิจในเขตปาสงวนแหงชาติ ปจจุบันมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรม
หรือทุงหญา ปาละเมาะ ซึ่งยังคงมีพรรณไมเดิมหากไมมีการรบกวนพื้นที่ โดยเฉพาะการใชพื้นที่เพื่อ
การเกษตร สภาพปาจะสามารถกลับฟนตัวเปนปาสมบูรณได
แนวทางการพัฒนา
1. ใหห นวยงานที่เ กี่ย วขอ งปฏิบัติต ามมติค ณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30
มิถุน ายน 2541 ใหค วามเห็น ชอบกับ “มาตรการและแนวทางแกไ ขปญ หาที่ดิน พื้น ที่ปา ไมแ ละ
ใหดํา เนิน การตอ ไป” โดยมุงเนนแกไขปญหาในพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย เชน อุทยานแหงชาติ
เขตรักษาพันธุสัตวปา และปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2) กําหนดให
กรมปาไมสํารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองใหชัดเจน
2. ให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 16
กันยายน 2540 เรื่อง “ แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นที่ ” เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรที่ดินและปาไมอยางมีระบบโดยเปนการอนุรักษควบคูกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษา
ทรัพ ยากรปา ไมที่เหลืออยูและฟนฟูท รัพ ยากรปา ไมที่เสื่อมสภาพ ทั้ง นี้อยูบ นหลัก การลดปญหา
ความขัดแยงการใชทรัพยากรในพื้นที่
3. หนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการควบคุมปองกัน ปราบปรามการบุกรุก
พื้นที่อยางเครงครัด
4. หน วยงานที่เกี่ยวของใชหลักการจัดการปาไมและการจัดการปาชุมชน
ผสมผสานกันเพื่อใหสภาพปาคงอยู
5. ส งเสริ มและรณรงค ให ราษฎรในพื้ นที่ และพื้ นที่ ข างเคี ย งเห็ นคุ ณค า
ของทรัพยากรปาไมและสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการดุแลรักษาปาไมในพื้นที่
6. ควรจั ดทํ าแนวกั นไฟเพื่ อป องกั นไฟป าที่ อาจเกิ ดขึ้ นได จากธรรมชาติ
หรือกิจกรรมจากมนุษย
7. ส งเสริ มให มี ระบบอนุ รักษ ดิ นและน้ํ าควบคู กั บการรั กษาสภาพป าไม
เพื่อลดปญหาการชะลางพังทลายของดิน
1.2.3 เขตฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใตเงื่อนไข (หนวยแผนที่ 123)
มีพื้นที่ 33,527 ไร หรือรอยละ 2.95 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา เปนพื้นที่อยูภายใต
เขตพื้นที่ปาไมเพื่อการใชประโยชนเพื่อเศรษฐกิจ ในเขตปาสงวนแหงชาติ ปจจุบันเปนพื้นที่ที่ถูกบุกรุก
เพื่อใชป ระโยชนดา นการเกษตรมาตอ เนื่อ งจนไมมีก ลา ไมห รือ ลูก ไมข องปา ธรรมชาติเ หลือ อยู
พื้นที่ดังกลาวจึงควรเรงเขาไปฟนฟูโดยการปลูกปาทดแทน
แนวทางการพัฒนา
1. ให หน วยงานที่เกี่ย วของปฏิบัติตามมติค ณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30
มิถุน ายน 2541 ใหค วามเห็น ชอบกับ “มาตรการและแนวทางแกไ ขปญ หาที่ดิน พื้น ที่ปา ไมแ ละ
ใหดําเนินการตอไป” โดยมุงเนนแกไขปญหาในพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย เชน อุทยานแหงชาติ
เขตรักษาพันธุสัตวปา และปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2) กําหนดใหกรมปาไม
สํารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองใหชัดเจน
2. ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องสิทธิทํากินของเกษตรกรในพื้นที่ใหเปนไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยใหกรมปาไมขึ้นทะเบียนผูครอบครองพื้นที่ใหชัดเจน
และใหใชแผนที่ทางอากาศของกรมแผนที่ทหารเปนเครื่องมือในการตรวจสอบพิสูจนการครอบครอง
และปฏิบัติดังนี้
- กรณีราษฎรเขาอยูอาศัย และทํากินกอนวันประกาศเขตสงวนหวงหามเปน
พื้นที่ปาไมใหกรมปาไมจัดทําขอบเขตบริเวณที่อยูอาศัยและที่ทํากินใหชัดเจน หามขยายพื้นที่เพิ่มเติม
และรับรองสิทธิที่ ดินตามกฎหมาย แตขอดังกลาวลอแหลมตอการคุกคามระบบนิเวศ ตองชวยเหลือ
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ใหราษฎรมีที่อยูอาศัยและที่ทํากินแหงใหมหรือยายออกไปอยูในบริเวณที่เหมาะสม โดยรัฐจะสนับสนุน
ดานสาธารณูปโภค และการฝกอาชีพ โดยพื้นที่เดิมที่ราษฎรยายออกใหดําเนินการฟนฟูสภาพตอไป
กรณี ราษฎรอาศัยอยู หลั งวันประกาศเขตสงวนหวงห ามฯ ให กรมป าไม
เคลื่อนยายราษฎรออกจากปาอนุรักษไปอาศัยในพื้นที่รองรับที่จัดไว โดยมีการสนับสนุนดานสาธารณูปโภค
การพั ฒนาคุณภาพชี วิ ต รวมทั้ งการมี สิ ทธิ ในที่ ดิ นตามกฎหมาย หากยั งไม สามารถเคลื่ อนย ายได ทั นที
ใหควบคุมมิใหมีการขยายพื้นที่เพิ่มเติม โดยจะตองจัดที่อยูอาศัยและที่ทํากินใหเพียงพอตอการดํารงชีพ
โดยพื้นที่เดิมที่ยายราษฎรออกใหดําเนินการปลูกปาฟนฟูสภาพตอไป
3. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน
2540 เรื่อง “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นที่” เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป าไม อย างมี ระบบโดยเป นการอนุ รักษ ควบคู กั บการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น โดยสงวนรั กษาทรั พยากรป าไม
ที่ เหลื ออยู และฟ นฟู ทรั พยากรป าไม ที่ เสื่อมสภาพ ทั้ งนี้อยู บนหลักการลดปญหาความขัดแยงการใช
ทรัพยากรในพื้นที่
4. หนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการควบคุมปองกันปราบปรามการบุกรุก
พื้นที่อยางเครงครัด
5. เร ง รั ด ให มี ก ารปฏิ รู ป ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ป า สงวนแห ง ชาติ ที่ เ สื่ อ มโทรม
จนยากที่จะปลูกปาทดแทน ทั้งนี้ควรนําขอมูลของกรมพัฒนาที่ดินดานสภาพการใชที่ดินและความเหมาะสม
ของที่ดินเขาไปรวมพิจารณาดวย
6. ส งเสริ มและรณรงคใหราษฎรในพื้ นที่และพื้นที่ขางเคียงเห็นคุ ณค าของ
ทรัพยากรปาไมและสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาไมในพื้นที่
7. ควรจัดทําแนวกันไฟเพื่อปองกันไฟปาที่อาจเกิดขึ้นไดจากธรรมชาติ
หรือกิจกรรมของมนุษย
8. สงเสริมความรูในเรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน รวมถึงการปองกันการชะลาง
พังทลายของดินใหชาวบานไดเขาใจและตระหนักถึงปญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
9. สงเสริมใหมีระบบอนุรักษดินและน้ําควบคูไปกับการรักษาสภาพปาไม
เพื่อลดปญหาการชะลางพังทลายของดิน
1.3 เขตพื้นที่คงสภาพปาไมนอกเขตปาตามกฎหมาย (หนวยแผนที่ 13)
มีพื้นที่รวม 161 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา เปนพื้นที่ที่มีสภาพปา
แตอยูในนอกเขตที่ มีการประกาศเปนเขตปา ตามกฎหมายบริเวณปาที่มีม ติคณะรัฐมนตรี เรื่องการ
กําหนดชั้นคุณภาพลุ มน้ํา ครอบคลุมเขตชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ประกอบด วย เขตปาสมบูรณ
(หนวยแผนที่ 131) ซึ่งมีพื้นที่ 161 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
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แนวทางการพัฒนา
1. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 เรื่อง
“แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นที่” เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน
และปาไมอยางมีระบบโดยเปนการอนุรักษควบคูกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษาทรัพยากรปาไม
ที่ เหลื ออยู และฟ นฟู ทรั พยากรป าไม ที่ เสื่ อมสภาพ ทั้ งนี้ ต องอยู บนหลั กการลดป ญหาความขั ดแย ง
การใชทรัพยากรในพื้นที่
2. หน วยงานที่ เกี่ ยวข องใช หลั กการการจั ดการป าไม และการจั ดการป าชุ มชน
ผสมผสานกัน เพื่อใหสภาพปาคงอยูและใชประโยชนดานตางๆไดอยางยั่งยืน
3. ควรจั ด ทํ า แนวกั น ไฟเพื่ อ ป อ งกั น ไฟป า ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได จ ากธรรมชาติ
หรือกิจกรรมจากมนุษย
4. สงเสริมและรณรงคใหราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ขางเคียงเห็นคุณคาของทรัพยากร
ปาไมและสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาไมในพื้นที่
2. เขตเกษตรกรรม
มีพื้นที่ 602,732 ไร หรือรอยละ 53.03 ของพื้นที่ลุม น้ํา สาขา เปนพื้นที่ที่อยูนอกเขตปา
ตามกฎหมาย นอกบริเวณที่มีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการใชที่ดิน เกษตรกรสวนใหญในลุมน้ําสาขา
ปลูกยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผลชนิดตางๆ พื้นที่ดังกลาว มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของเกษตรกรและ
เศรษฐกิจของประเทศ สามารถแบงตามความเหมาะสมของที่ดิน ศักยภาพของพื้นที่และแนวโนมของ
การพัฒนาที่ดินดานการเกษตร แบงได 5 เขต ไดแก
2.1 เขตเกษตรพัฒนา (หนวยแผนที่ 21)
มีพื้นที่ 677 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา ถูกกําหนดไวเพื่อใหเปนพื้นที่
ที่มีความเหมาะสมและมีศั ก ยภาพสู ง ในการทํา การเกษตรเพื่อรองรับ การบริโภคในประเทศและ
สงออก ลักษณะพื้นที่คอนขางราบเรียบ ดินเปนดินเหนียว ดินรวน ลึกถึงลึกมาก มีความเหมาะสมใน
การทํานา ปลูกไมผล และพืชผัก รวมถึงเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสงน้ําเพื่อการเกษตรนอกฤดูฝน
สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป จัดทําเขตยอยตามการใชประโยชนที่ดินดังนี้
2.1.1 เขตปลูกไมยืนตน (หนวยแผนที่ 214)
มีพื้นที่ 667 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา อยูในเขตชลประทาน
ดินมีการระบายน้ําดี มีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติคอนขางต่ําถึงต่ํา ปจจุบันนิยมปลูกยางพาราและ
ปาลมน้ํามันกันเปนจํานวนมาก
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แนวทางการพัฒนา
1. ควรปรั บ ปรุ ง ระบบการส ง น้ํ า จากโครงการชลประทานที่ มี อ ยู ใ ห มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถกระจายการสงน้ําใหครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม
2. หน วยงานที่ เกี่ ยวข องควรพั ฒนาแหล งน้ํ าขนาดเล็ กในพื้ น ที่ รวมถึ ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพของแหลงน้ําตามธรรมชาติ เชน เหมือง ฝาย ใหสามารถกักเก็บน้ําสํารองไวใช
ในชวงที่น้ําชลประทานไมเพียงพอ
3. หนวยงานของรัฐตองเรงใหการสนับสนุนทั้งเงินลงทุน และทางวิชาการ
แกเกษตรกรในพื้นที่เขตนี้อยางจริงจั งเพราะเป นพื้ นที่ ที่ทรัพยากรที่ดินมีข อจํ ากั ดต อการเกษตรกรรม
คอนขางสูง แตเกษตรกรในพื้นที่มีความยากจน และไมสามารถเปลี่ยนการประกอบอาชีพเปนอยางอื่นได
4. ปรับปรุงโครงสรางของดิน โดยการใชปุยพืชสด ปุยคอก หรือปุยหมัก
ซึ่ง จะช วยเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพในการอุ มน้ํา ของดิน และเพิ่ม ปริม าณธาตุอาหารพืช โดยมีการใชปุย
วิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับชนิดพืช ทั้งเรื่องสูตรปุย จํานวนและชวงระยะที่ใสปุยที่เหมาะสม
5. พื้นที่ลาดชันควรสงเสริมใหมีการจัดอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่
2.2 เขตเกษตรกาวหนา (หนวยแผนที่ 22)
มีพื้นที่ 369,849 ไร หรือรอยละ 32.54 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา เขตนี้เกษตรกรทํา การเกษตร
โดยอาศัยน้ําฝนเปนหลัก ดินมีศักยภาพในการผลิตปานกลางถึงสูง พื้นที่สวนใหญทํานาครั้งเดียว หรือ
หากปลูกไมยืนตนก็ควรปลูกยางพาราและปาลมน้ํามัน เปนหลัก ปญหาหลักที่พบในเขตนี้ไดแก ปญหา
เรื่องปริมาณน้ําที่มากเกินไปในชวงฤดูฝนและดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง สามารถแบงเขตการใช
ที่ดินเพื่อการผลิตได 3 เขต ดังนี้
2.2.1 เขตทํานา (หนวยแผนที่ 221)
มีพื้นที่ 10,296 ไร หรือรอยละ 0.91 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา ดินมีความเหมาะสม
ทางกายภาพปานกลาง
แนวทางการพัฒนา
1. หนวยงานที่เกี่ยวของเรื่องการจัดการน้ําควรพิจารณาแหลงน้ําขนาดเล็กใน
พื้นที่รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหลงน้ําตามธรรมชาติ เชน เหมือง ฝาย ใหสามารถกักเก็บน้ําไดดีขึ้น
2. ควรปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของดิ น ให มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ โดยใช ปุ ย
วิทยาศาสตรรวมกับปุยอินทรีย ตามความเหมาะสมของคุณภาพดิน
3. สง เสริม ทางเลือ กในการพัฒ นาที ่ด ิน โดยใหค วามรู เ รื ่อ งเกษตร
ผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎี ใ หม โดยการขุดบ อเลี้ย งปลา ยกรองปลูก ผั ก ไมผลยืนต น
รวมกัน
แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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4. สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกันเพื่อผลักดันใหชุมชนมีโรงสีขาวเปนของ
กลุมและสรางอํานาจตอรองทางการตลาด
2.2.2 เขตปลูกไมผล (หนวยแผนที่ 223)
มีพื้นที่ 24,244 ไร หรือรอยละ 2.13 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา พืชที่ปลูกไดแก
ทุเรียน เงาะ สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกปานกลางถึงดินลึก มีความเหมาะสม
ทางกายภาพปานกลาง โดยมีขอจํากัดเรื่องความอุดมสมบูรณในดินมักพบอยูบริเวณริมน้ํา สามารถ
สูบน้ําขึ้นมาใชในชวงฤดูแลงได
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมใหมีการขยายเขตโครงการชลประทานในพื้นที่เกษตรกรรม
2. หนวยงานที่เกี่ยวของเรื่องการจัดการน้ําควรพิจารณาแหลงน้ําขนาดเล็ก
ในพื้ นที่ รวมถึ งปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของแหล งน้ํ าตามธรรมชาติ เช น เหมื อง ฝาย ให สามารถกั กเก็ บน้ํ า
ไดดีขึ้น
3. ควรปรับปรุงคุณภาพของดินใหมีความอุดมสมบูรณ โดยใชปุยวิทยาศาสตร
รวมกับปุยอินทรีย ตามความเหมาะสมของคุณภาพดิน
4. สงเสริมทางเลือกในการพัฒนาที่ดินโดยใหความรูเรื่องเกษตรผสมผสาน
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม โดยการขุดบอเลี้ยงปลา ยกรองปลูกผัก ไมผล และไมยืนตนรวมกัน
5. สงเสริมใหเกษตรกรรวมกันปลูกพืชผักอินทรียเพื่อเพิ่มมูลคาการผลิต
6. สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมเพื่อพัฒนาองคความรูและสรางอํานาจตอรอง
ทางการเกษตร
2.2.3 เขตปลูกไมยืนตน (หนวยแผนที่ 224)
มีพื้นที่ 355,309 ไร หรือรอยละ 29.50 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา ดินมีการระบายน้ําดี
มีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติคอนขางต่ํา ปจจุบันนิยมปลูกยางพาราและปาลมน้ํามัน กันเปนจํานวน
มาก จากผลการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ พบดินมีความเหมาะสมเล็กนอย โดยมีขอจํากัด
เรื่องการหยั่งลึกของรากพืช และมีแนวโนมของการเกิดการชะลางพังทลายของดิน
แนวทางการพัฒนา
1. ควรพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กในพื้นที่ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของ
แหลงน้ําตามธรรมชาติ เชนเหมือง ฝาย ใหสามารถกักเก็บน้ําได รวมถึงการสงเสริมใหมีการขยายเขต
โครงการชลประทานในพื้นที่เกษตรกรรม
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2. หนวยงานของรัฐต องเรงใหการสนั บสนุนทั้งเงินลงทุน และทางวิชาการ
แกเกษตรกรในพื้นที่เขตนี้อยางจริงจังเพราะเปนพื้นที่ที่ ทรั พยากรที่ ดินมีข อจํ ากั ดต อการเกษตรกรรม
คอนขางสูง แตเกษตรกรในพื้นที่มีความยากจน และไมสามารถเปลี่ยนการประกอบอาชีพเปนอยางอื่นได
3. ปรับปรุงโครงสรางของดิน โดยการใชปุยพืชสด ปุยคอก หรือปุยหมัก ซึ่งจะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการอุมน้ําของดิน และเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพื ช โดยมีการใชปุยวิ ทยาศาสตร
ที่เหมาะสมกับชนิดพืช ทั้งเรื่องสูตรปุย จํานวนและชวงระยะที่ใสปุยที่เหมาะสม
4. พื้นที่ลาดชันควรสงเสริมใหมีการจัดอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่
2.3 เขตเรงรัดพัฒนาการเกษตร (หนวยแผนที่ 23)
มีพื้นที่ 168,308 ไร หรือรอยละ 14.81 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา เปนพื้นที่ที่ใชน้ําฝนเปนหลัก
ในการเกษตรและพบปญหาการใชที่ดิน พื้นที่สวนใหญเปนดินตื้น รวมถึงเปนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
จึงกอใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน แตเนื่องจากเกษตรกรมีความจําเปนตองใชพื้นที่ดังกลาว
เพื่อทําการเกษตร ทั้งที่ผลการประเมินความเหมาะสมของที่ดินในเขตนี้อยูระดับเหมาะสมเล็กนอย
จําเปนตองปรับปรุงพื้นที่ดังกลาว ซึ่งวิธีการอาจยุงยากและมีคาใชจายสูง พื้นที่นี้สามารถแบงเขตการใชที่ดิน
เพื่อการผลิตได 4 เขต ดังนี้
2.3.1 เขตทํานา (หนวยแผนที่ 231)
มีพื้นที่ 4,903 ไร หรือรอยละ 0.43 ของพื้นที่พื้นที่ลุมน้ํา สภาพพื้นที่เปน ดินตื้น
มีกรวดทรายปนอยูในชั้นดิน ลักษณะทางกายภาพของดินไมเหมาะสมตอการปลูกขาวเนื่องจากเปนดินตื้น
และการระบายน้ําดีถึงดีมาก พื้นที่สวนใหญอยูในสภาพของนาราง
แนวทางการพัฒนา
1. หนวยงานที่เกี่ยวของเรื่องการจัดการน้ําควรพิจารณาแหลงน้ําขนาดเล็กในพื้นที่
รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหลงน้ําตามธรรมชาติ เชน เหมือง ฝาย ใหสามารถกักเก็บน้ําไดดีขึ้น
2. ส งเสริ มทางเลื อกในการพั ฒนาที่ ดินโดยให ความรู เรื่ องเกษตรผสมผสาน
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม โดยการขุดบอเลี้ยงปลา ยกรองปลูกผัก ไมผลยืนตน รวมกัน
3. สง เสริม ใหเกษตรกรใชพื้นที่ใหเหมาะสมกับศักยภาพของที่ดินโดย
สงเสริมชนิดพันธุที่เหมาะสมในพื้นที่ หากตองการนําพื้นที่นารางมาใชในการปลูกขาวตองปรับปรุง
ดินในพื้นที่ดังกลาวกอนทํานา
4. สง เสริ ม ใหเกษตรกรปรับ ปรุง คุณภาพของดินโดยเนนการปรับ ปรุง
โครงสรางดินใหดีขึ้น จึงควรสงเสริมใหเกษตรกรคลุมดิน ใหดินมีความชื้นและสามารถยอยสลาย
เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
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5. สงเสริมใหเกษตรกรใชสารเรงพด.1 พด.2 และ พด.12 ในการทําปุยหมัก
ปุยอินทรียน้ํา และเพื่อสรางธาตุอาหารที่เปนประโยชนใหกับพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณในดิน
2.3.2 เขตปลูกไมผล (หนวยแผนที่ 233)
มีพื้นที่ 4,976 ไร หรือรอยละ 0.44 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา ลักษณะของดิน
สวนใหญเปนดินตื้น มักพบชั้นกรวด หิน ในระดับต่ํากวา 50 เซนติเมตรจากผิวดิน บางบริเวณเปน
พื้นที่ดินทรายจัด ดินมีการระบายน้ําดีและความสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา เกษตรกรปลูกไมผล
เชน ทุเรียน มังคุด เงาะ มะมวงหิมพานต และไมผลผสม โดยอาศัยน้ําฝนเปนหลัก จากการประเมิน
คุณภาพที่ดินทางกายภาพ พบวา ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย มีขอจํา กัดเรื่องการหยั่งรากของพืช
รวมถึงมีแนวโนมในการชะลางพังทลายของดินสูง
แนวทางการพัฒนา
1. ดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กในเขตพื้นที่นี้ รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของแหลงน้ําตามธรรมชาติ เชน เหมือง ฝาย ลําคลองสาธารณะ ใหมีการกักเก็บน้ําไดดีขึ้น
2. สงเสริมใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกไมผลในชวงระยะที่ดินมีความชื้น
ที่เหมาะสมตอพืช เพราะเปนพื้นที่เกษตรกรรรมโดยอาศัยน้ําฝนเปนหลัก
3. ปรับปรุงคุณภาพของดินใหมีความอุดมสมบูรณและลักษณะทางกายภาพ
ของดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล โดยการใสปุยวิทยาศาสตรควรเลือกสูตรปุย จํานวนและระยะเวลา
การใสปุยใหเหมาะสมกับชนิดพืชเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน
4. สงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงคุณภาพของโครงสรางดินโดยการคลุมดิน
เพื่อใหดินมีความชื้นและสามารถยอยสลายเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
5. สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกันเพื่อพัฒนาองคความรูและสรางอํานาจ
การตอรองทางการตลาด ใหเกษตรกรมีความเขมแข็ง
2.3.3 เขตปลูกไมยืนตน (หนวยแผนที่ 234)
มีพื้นที่ 154,487 ไร หรือรอยละ 13.59 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา ลักษณะพื้นที่
คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินทรายจัด และดินตื้น มีขอจํากัดเรื่องการระบายน้ํา ดินมี
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติระดับต่ํา สภาพการใชที่ดิน เกษตรกรมีการปลูกไมยืนตน เชน ยางพารา
ปาลม น้ํา มัน กาแฟ เปนตนโดยอาศัย น้ํา ฝนเปน หลัก จากการประเมินคุณภาพที่ดิน ทางกายภาพ
พบวา ดิน มีค วามเหมาะสมเล็ก นอยโดยมีขอ จํา กัดเรื่อ งความเปนประโยชนข องธาตุอ าหารและ
ขาดความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช
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แนวทางการพัฒนา
1. หน วยงานที่เกี่ยวของเรื่องการจัดการน้ําควรพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก
ในพื้นที่รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหลงน้ําตามธรรมชาติ เชน เหมือง ฝาย ใหสามารถกักเก็บน้ํา
ไดดีขึ้น
2. สงเสริมใหเกษตรกรปลูกไมยืนตน ใหเหมาะสมกับชวงระยะที่ดินมีความชื้น
เหมาะสมตอพืช คือ ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน
3. ควรปรับปรุงคุณภาพของดินใหมีความอุดมสมบูรณโดยใชปุยวิทยาศาสตร
รวมกับปุยอินทรีย ตามความเหมาะสมของคุณภาพดิน
4. สงเสริมทางเลือกในการพัฒนาที่ดินโดยใหความรูเรื่องเกษตรผสมผสาน
ตามหลักแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม โดยการขุดบอเลี้ยงปลา ยกรองปลูกผัก ไมผลไมยืนตน รวมกัน
5. ส งเสริ มให เกษตรกรรวมกลุ มกั นเพื่ อพั ฒนาองค ความรู และสร างอํ านาจ
การตอรองทางการตลาด
6. พื้นที่ลาดชันที่ทําการปลูกพืชควรสงเสริมใหมีการจัดระบบอนุรักษดิน
และน้ําในพื้นที่
2.3.4 เขตทุงหญา (หนวยแผนที่ 235)
มีพื้นที่ 3,942 ไร หรือรอยละ 0.35 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา สภาพพื้นที่มีลักษณะ
คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกปานกลางถึงดินลึก การระบายน้ําดี มีความเหมาะสม
ทางกายภาพปานกลาง โดยมีขอจํากัดเรื่อง ปริมาณน้ําฝน ความอุด มสมบูร ณข องดิน ต่ํา เนื่อ งจาก
เกษตรกรทําการปลูกพืชไรตอเนื่องมาเปนเวลานาน
2.4 เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (หนวยแผนที่ 25)
มีพื้นที่ 2,039 ไร หรือรอยละ 0.18 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา ประกอบดวยสถานที่
เพาะเลี้ยงกุง และ สถานที่เพาะเลี้ยงปูและหอย
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงสัตวน้ําควบคูไปกับการปฏิบัติตามแนวทางพระราชดําริ
“ทฤษฎีใหม”
2. สงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงสัตวน้ําใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและเปนการพัฒนา
อยางยั่งยืนตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 เขตพื้นที่คงสภาพปาไมนอกเขตปาตามกฎหมาย (หนวยแผนที่ 26)
มีพื้นที่รวม 61,859 ไร หรือรอยละ 5.44 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา เปนพื้นที่ที่มีสภาพปา
แตอยูนอกเขตที่มีการประกาศเปนเขตปาตามกฎหมายบริเวณปาที่มีมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการกําหนด
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ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ครอบคลุมเขตชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และบริเวณปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
ประกอบดวย เขตปาสมบูรณ (หนวยแผนที่ 261) ซึ่งมีพื้นที่ 34,935 ไร หรือรอยละ 3.07 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
และเขตฟนฟูปาไม (หนวยแผนที่ 262) ซึ่งมีพื้นที่ 26,924 ไร หรือรอยละ 2.37 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
แนวทางการพัฒนา
1. เสนอใหชุมชนจัดตั้งเปน “ปาชุมชน” ตามแนวทางของกรมปาไมเพื่อสราง
ความเขาใจในการจัดตั้งปาชุมชน
2. สงเสริมใหชุมชนเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษพื้นที่และ
มีการกําหนดแนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อการอนุรักษพื้นที่
3. สงเสริมใหชุมชนเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของปาชุมชน
4. สง เสริม กิจกรรมเพื่อ การอนุรัก ษพื้นที่โดยไมเขา ไปบุก รุก ปา เพิ่ม เติม เชน
การปองกันไฟปา การปลูกปา หรือ ปลูกฝงประเพณีบวชปาโดยมีภาคเหนือเปนตนแบบ
3. เขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง (หนวยแผนที่ 3)
มีพื้นที่ 33,776 ไร หรือรอยละ 2.97 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา เปนที่ตั้งของชุมชนซึ่งมีทิศทาง
ในการพัฒนาและขยายตัวไมมีกรอบที่เดนชัด เปนผลใหเกิดการขยายความเจริญของชุมชนเมืองในพื้นที่
ที่เหมาะสมตอการทําการเกษตรที่ประกอบดวย ที่อยูอาศัย/ยานการคา สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ
โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่พักผอนหยอนใจ และถนน
แนวทางการพัฒนา
1. องคการบริหารสวนตําบลในแตละพื้นที่บริเวณลุมน้ําสาขานี้ควรเรงศึกษาปญหาความตองการ
ของท องถิ่ นและจั ดลํ าดั บความสํ าคั ญของป ญหาเพื่ อกํ าหนดแนวทางในการพั ฒนาได อย างถู กต อง
ตามความตองการของชุมชนในแตละทองถิ่นนั้นๆ ในประเด็นปญหาบางเรื่องที่เกินขีดความสามารถของทองถิ่น
ทางองคการบริ หารส วนตําบลควรทําเรื่ องถึงสวนราชการที่เกี่ยวข องโดยตรง เพื่ อรองรับการสนับสนุ น
ในการศึกษาปญหา แนวทางการแกไข จัดทําโครงการและงบประมาณเพื่อการดําเนินการตอไป
2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรเขมงวดเรื่องการใชถนน และนํากฎหมายการใชรถใชถนนมาบังคับใช
อย างเข มงวดในด านการบรรทุ กเกิ นน้ํ าหนั ก ควรดู แลซอมแซมผิวถนนใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ
และควรสนั บสนุ นงบประมาณในการปรั บปรุ งบํ ารุ งผิ วถนน ในกรณี ที่ เป นถนนลู กรั ง หรื อถนนดิ น
ควรปรับ เปลี่ยน ใหเปนลาดยาง หรือ คอนกรีต เพื่อลดปญหาเรื่องฝุน ซึ่งเปนมลภาวะทางอากาศ
ตอชุมชนชนบท
4. เขตแหลงน้ํา (หนวยแผนที่ 4)
มีพื้นที่ 6,587 ไร หรือรอยละ 0.58 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา เปนพื้นที่แหลงน้ําตามธรรมชาติ
ไดแก ลําคลอง หวย หนอง บึง และแหลงน้ําผิวดินที่สรางขึ้น
กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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แนวทางการพัฒนา
1. ควรเรงดําเนินการศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหลงน้ําผิวดินเพิ่มเติม แตตองคํานึงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ
2. ควรมี การบํ ารุ งรั กษาและขุ ดลอกแหล งน้ํ าตามธรรมชาติ ที่ มี อยู เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
ของการกักเก็บน้ํา
5. เขตพื้นที่ชุมน้ํา (หนวยแผนที่ 5)
มีพื้นที่ 2,559 ไร หรื อรอยละ 0.23 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา เปนพื้นที่ที่ไ ดขึ้นทะเบีย นตาม
รายชื่อพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับทองถิ่น ถือวาเปนพื้นที่สําคัญที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
ชาวบานสามารถใชดํารงชีวิตตามวิถีชาวบาน รวมถึงเปนพื้นที่กักเก็บน้ําที่สําคัญในชวงฤดูน้ําหลาก
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและใหความรูแกชุมชนใหเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ํา
2. หนวยงานราชการควรปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 ในสวนของ
มาตรการอนุรักษพื้นที่ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ซึ่งไดทบทวนและประกาศให
พื้นที่ชุมน้ําเปนสาธารณะทุกแหงทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ชุมน้ําแหลงน้ําจืดเปนพื้นที่สีเขียวและ
ไมใหสวนราชการเขาไปใชประโยชนเพื่อสงวนไวเปนแหลงรองรับน้ําและกักเก็บน้ํา
6. เขตเบ็ดเตล็ด (หนวยแผนที่ 6)
มีพื้นที่ 1,588 ไร หรือรอยละ 0.14 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา ไดแก พื้นที่ เหมืองเกา บอขุดเกา
บอทราย หาดทราย ที่หินโผล ที่ทิ้งขยะ เปนตน

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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ตารางที่ 4-1 เขตการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
หนวยแผนที่
1
11
111
112
113
12
121
122
123
13
131
2
21
214
22
221
223
224
23
231
233
234
235

เขตการใชที่ดิน

พื้นที่

ไร
เขตปาไม
489,345
เขตพื้นที่ปาอนุรักษ
442,466
เขตคุมครองสภาพปา
279,639
เขตฟนฟูสภาพปา
5,438
เขตฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใตเงื่อนไข
157,389
เขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ
46,718
เขตบํารุงรักษาปา
11,318
เขตฟนฟูสภาพปา
1,873
เขตฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใตเงื่อนไข
33,527
เขตพื้นที่คงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
161
เขตปาสมบูรณ
161
เขตเกษตรกรรม
602,732
เขตเกษตรพัฒนา
677
เขตปลูกไมยืนตน
677
เขตเกษตรกาวหนา
369,849
เขตทํานา
10,296
เขตปลูกไมผล
24,244
เขตปลูกไมยืนตน
335,309
เขตเรงรัดพัฒนาการเกษตร
168,308
เขตทํานา
4,903
เขตปลูกไมผล
4,976
เขตปลูกไมยืนตน
154,487
เขตทุงหญา
3,942

รอยละ
43.05
38.93
24.60
0.48
13.85
4.11
1.00
0.16
2.95
0.01
0.01
53.03
0.06
0.06
32.54
0.91
2.13
29.50
14.81
0.43
0.44
13.59
0.35

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 4-1 (ตอ)
หนวยแผนที่
25
26
261
262
3
4
5
6

เขตการใชที่ดิน
เขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เขตพื้นที่คงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย

เขตปาสมบูรณ
เขตฟนฟูปาไม

เขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง
เขตแหลงน้ํา
เขตพื้นที่ชุมน้ํา
เขตพื้นที่อื่นๆ
รวมพื้นที่

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา

พื้นที่

ไร
2,039
61,859
34,935
26,924
33,776
6,587
2,559
1,558
1,136,587

รอยละ
0.18
5.44
3.07
2.37
2.97
0.58
0.23
0.14
100.00

725000
หน่ วยแผนที่

แผนทีเ่ ขตการใช้ ทดี่ นิ ลุ่มนํา้ สาขาคลองเทพา

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

อ่าวไทย
อ. เทพา
!
.

อ.จะนะ
750000

จ.สงขลา

อ.นาทวี

เนือ้ ที่
ไร่
ร้ อยละ
เขตป่ าไม้
489,345 43.05
เขตพืน้ ที่ป่ าอนุรักษ์
442,466 38.93
เขตคุ ้มครองสภาพป่ า
279,639 24.60
เขตฟื้ นฟู สภาพป่ า
5,438 0.48
เขตฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้เงื่ อนไข
157,389 13.85
เขตพืน้ ที่ป่ าเศรษฐกิจ
46,718 4.11
เขตบํารุ งรักษาสภาพป่ า
11,318 1.00
เขตฟื้ นฟู สภาพป่ า
1,873 0.16
เขตฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้เงื่ อนไข
33,527 2.95
0.01
เขตพืน้ ที่คงสภาพป่ าไม้ นอกเขตป่ าไม้ ตามกฏหมายและมติคณะรัฐมนตรี 161
เขตป่ าสมบูรณ์
161 0.01
เขตเกษตรกรรม
602,732 53.03
เขตเกษตรพัฒนา
677
0.06
เขตปลู กไม้ยืนต้น
677 0.06
เขตเกษตรก้ าวหน้ า
369,849 32.54
เขตทํานา
10,296 0.91
เขตปลู กไม้ผล
24,244 2.13
เขตปลู กไม้ยืนต้น
335,309 29.50
เขตเกษตรเร่ งรัดพัฒนาเกษตร
168,308 14.81
เขตทํานา
4,903
0.43
เขตปลู กไม้ผล
4,976
0.44
เขตปลู กไม้ยืนต้น
154,487 13.59
3,942
0.35
เขตทุง่ หญ้า
เขตเพาะเลี ้ ยงสั ตว์ นํ้า
2,039
0.18
เขตเพาะเลี้ ยงสัตว์นา้ ํ
2,039 0.18
เขตคงพืน้ ที่สภาพป่ าไม้ นอกเขตป่ าตามกฏหมาย
61,859 5.44
เขตป่ าสมบูรณ์
34,935 3.07
เขตฟื้ นฟู ป่าไม้
26,924 2.37
เขตชุ มชน
33,776 2.97
เขตชุ มชน/เมือง
32,703 2.88
เขตชุ มชน
32,703 2.88
เขตอุ ตสาหกรรม
1,073
0.09
โรงงานอุ ตสาหกรรม
153 0.01
เหมืองแร่
920 0.08
เขตแหล่ งนํ ้า
6,587
0.58
เขตพืน้ ที่ช่ ุ มนํ ้า
2,559
0.23
พืน้ ที่อื่นๆ
1,588
0.14
รวม
1,136,587 100.00
เขตการใช้ ที่ดิน

750000

700000

จ.ปัตตานี

อ. สะบ้าย้อย

อ.โคกโพธิ์

725000

725000

!
.

อ.ยะหา

จ.ยะลา
อ.กาบัง
!
.

700000

700000

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย
700000

725000

สั ญลักษณ์ แผนที่
!
.

ที่ตงอํ
ั ้ าเภอ
ขอบเขตตําบล
ขอบเขตอําเภอ
ขอบเขตจังหวัด
ขอบเขตประเทศ

ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง
ทางนํ้า
ขอบเขตลุ่มนํ้า

รู ปที่ 4-1 เขตการใช้ ที่ดินลุ่มนํา้ สาขาคลองเทพา

5

2.5

.
0

5

กิโลเมตร

10

กลุ่มวางแผนทรัพยากรนํ้าเพื่อการพัฒนาที่ดิน
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
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4.2 ปญหาและอุปสรรค
4.2.1 ความไมพรอมของเครื่องมือและอุปกรณที่จะใชในการทํางาน เนื่องจากอุปกรณหรือ
เครื่อ งมือ บางชนิด ใชม านานและมีร าคาสูง และยัง รวมถึง ยานพาหนะที่จ ะเขา ไปในพื้น ที่ดว ย
เพราะยานพาหนะจะตองมีสภาพที่พรอมในการบุกเบิกเขาพื้นที่ตาง ๆ ไมวาจะเปนที่สูง หรือที่หุบเขา
และที่ๆ มีสภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน
4.2.2 ความไมพรอมของอัตรากําลังของเจาหนาที่ เนื่องจากบุคลากรดานนี้ไมมีผูชวยทํางาน
สํ า รวจ วางแผนการใช ที่ ดิน และยัง มี อยู น อยมาก รวมไปถึง มหาวิ ท ยาลัย ต า งๆ ไม ส ามารถผลิ ต
บุคลากรที่มีความรูความชํานาญไดทันตามความตองการในการดําเนินงาน เนื่องจากงานสํารวจและ
จําแนกดิน จําเปนตองมีความรูหลายดาน
4.2.3 สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนภูเขา เพราะกอนที่จะเดินทาง
ไปทํางานมีระยะทางไกล และตองมีการศึกษาเสนทางใหอยางดี เพื่อที่จะประหยัดคาใชจายตางๆ
ใหมากที่สุด
4.2.4 เสนทางคมนาคมยังไมสะดวก กอปรกับพื้นที่มีความลาดชัน เสนทางคดโคง เปนอันตราย
อยางมากในการเดินทางในการปฏิบัติงาน บางครั้งทัศนวิสัยไมดี หรือฝนตก หรือมีหมอกควัน
4.2.5 แรงงานในปจจุบันการหาแรงงานไดยากมาก เนื่องจากบางชวงเปนฤดูการผลิตหรือเก็บเกี่ยว
และวัยของแรงงานสวนใหญเปนผูสูงอายุ เพราะแรงงานเปนตัวสําคัญที่จะไดขอมูลมาทําการศึกษา
ถาขาดไปจะทําใหผลงานที่ไดชา ไมทันกําหนดเวลาที่วางไวได เพราะบุคลากรแตละคนที่ออกพื้นที่มี
หนาที่ที่ตองทําหลายอยาง และมีขอจํากัดในการทํางาน
4.3 สรุปและขอเสนอแนะ
4.3.1 สรุป
ลุมน้ําสาขาคลองเทพา (2109) มีพื้นที่ 1,817 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,136,588 ไร มีสภาพ
ภูมิประเทศ สวนใหญเปนพื้นที่สูงชัน สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1-748 เมตร โดยมีคลองเทพาเปน
ลําน้ําสายหลัก คลองเทพาเปนคลองขนาดใหญ มีตนกําเนิดจากเขาตีโตกของเทือกเขาสันกาลาคีรี
ทางทิศใตของลุมน้ํา ไหลไปทางทิศเหนือผาน อําเภอสะบายอย และ อําเภอเทพา แลวไหลลงสูอาวไทย
ที่บานปากบางเทพา สภาพโดยทั่วไปเปนพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา บริเวณที่ดอน
มีดินรวน หรือดินรวนปนเหนียว ซึ่งเหมาะแกการเพาะปลูกพืชไร ไมยืนตน ไมผล สวนพื้นที่ราบ
เปนน้ําพัดพามีบริเวณไมมากนัก เหมาะกับการทํานา ปญหาของดินที่พบในลุมน้ําเกิดจากความอุดมสมบูรณ
ของดินต่ําและพบดินตื้นที่มีชั้นของกอนหินหรือเศษลูกรังปน ทําใหมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช
และพบป ญหาการชะลางพังทลายเนื่องจาก สภาพพื้นที่สูงชัน และมีก ารใชที่ดินไมสอดคลองกับ
สมรรถนะที่ดิน

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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ลุมน้ําสาขาคลองเทพา มีประชากรรวม 138,734 คน จํานวนบาน 35,489 หลังคาเรือน
จํานวนประชากรเฉลี่ย 4 คนตอหลังคาเรือน ความหนาแนนของประชากร 76 คนตอตารางกิโลเมตร
ประชากรสวนใหญหรือรอยละ 85.95 ของจํานวนประชากรทั้งลุมน้ําสาขาอาศัยอยูในชนบทหรือ
นอกเขตเทศบาล จํานวนประชากรนับตั้งแตป 2551-2556 มีอัตราเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 1.97 ตอป
ขนาดเนื้อที่ถือครองตอครัวเรือนเฉลี่ย 26.01 ไรตอครัวเรือน ลักษณะการใชที่ดินสวนใหญปลูกไมผลและ
ไมยืนตน รอยละ 83.24 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
จากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจสังคม พบวา พืชเศรษฐกิจที่ปลูกในพื้นที่ลุมน้ําสาขา
คลองเทพา มีรายไดคุมคาการลงทุน เพราะเกษตรกรยังคงมีกําไร การใชประโยชนที่ดินสวนใหญปลูก
ปาลมน้ํามัน มีระดับความเหมาะสมของที่ดินทางเศรษฐกิจปานกลาง (S2)
การกําหนดเขตการใชที่ดินตามศักยภาพและกําลังผลิตของพื้นที่ สามารถกําหนด
แผนการใชที่ดินของพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองเทพา ออกเปน 6 เขต
1) เขตพื้ นที่ ปาไม มี พื้นที่ 489,346 ไร หรือรอยละ 43.05 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
แบงเปน 3 เขต ไดแก
1.1) เขตพื้น ที่ปา อนุรัก ษ พื้นที่ 442,446 ไร หรือรอยละ 38.93 ของพื้น ที่
ลุมน้ําสาขา
1.2) เขตพื้น ที่ปา เศรษฐกิจ พื้นที่ 46,719 ไร หรือรอยละ 4.11 ของพื้น ที่
ลุมน้ําสาขา
1.3) เขตพื้นที่คงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
พื้นที่ 161 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
2) เขตเกษตรกรรม มีพื้นที่ 602,732 ไร หรือรอยละ 53.03 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
แบงเปน 5 เขต ไดแก
2.1) เขตเกษตรพัฒนา มีพื้นที่ 677 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
ประกอบดวย เขตปลูกไมยืนตน พื้นที่ 677 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
2.2) เขตเกษตรกา วหนา มีพื้น ที่ 369,849 ไร หรือรอยละ 32.54 ของพื้น ที่
ลุมน้ําสาขาประกอบดวย เขตทํานา พื้นที่ 10,296 ไร หรือรอยละ 0.91 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา เขตปลูกไมผล
พื้นที่ 24,244 ไร หรือรอยละ 2.13 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา เขตปลูกไมยืนตน พื้นที่ 355,309 ไร หรือรอยละ
29.50 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
2.3) เขตเร ง รั ด พัฒ นาการเกษตร มีพื้น ที่ 168,308 ไร หรือ รอ ยละ 14.81
ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา ประกอบดวย เขตทํานา พื้นที่ 4,903 ไร หรือรอยละ 0.43 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
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เขตปลูกไมผล พื้นที่ 4,976 ไร หรือรอยละ 0.44 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา เขตปลูกไมยืนตน พื้นที่ 154,487 ไร
หรือรอยละ 13.59 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา เขตทุงหญา พื้นที่ 3,942 ไร หรือรอยละ 0.35 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
2.4) เขตเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา มีพนื้ ที่ 2,039 ไร หรือรอยละ 0.18 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
2.5) เขตพื้นที่คงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย มีพื้นที่ 61,859 ไร
หรือรอยละ 5.44 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา ประกอบดวย เขตปาสมบูรณ และเขตฟนฟูปาไม
3) เขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีพื้นที่ 33,776 ไร หรือรอยละ 2.97 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
4) เขตแหลงน้ํา มีพื้นที่ 6,587 ไร หรือรอยละ 0.58 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
5) เขตพื้นที่ชุมน้ํา มีพื้นที่ 2,559 ไร หรือรอยละ 0.23 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
6) เขตพื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่ 1,588 ไร หรือรอยละ 0.14 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขา
4.3.2 ขอเสนอแนะ
1) ขอเสนอแนะดานนโยบาย
1.1) ปรั บ ปรุ ง และฟ น ฟู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ข องดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม แนวทาง
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของดิน
รวมทั้งเปนการเพิ่มผลผลิตการเกษตรใหสูงขึ้น เพราะในสภาวการณปจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมของไทย
ประสบปญหาความเสื่อมโทรมของดินเพราะขาดการอนุรักษดินและน้ํา ทําใหเกิดการชะลางพังทลาย
ของดิน ตลอดจนดินขาดความอุดมสมบูรณไมเหมาะสมตอการปลูกขาว
1.2) ในระยะยาวผลักดันใหมีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหมีผลในทางปฏิบัติ
อยางจริงจัง เพราะการจัดหาที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรดวยการปฏิรูปที่ดินถือวา เปนแนวทางสําคัญที่จะ
แกปญหาเกษตรกรรมของไทยอยางยั่งยืน
สําหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตปลูกพืชไร ไมผลและไมยืนตนนั้น ควรมีการจัดการ
พื้นที่เพื่อใหเหมาะสมกับการผลิตพืช ในแตละเขตการใชที่ดิน โดยคํานึงถึงขอเสนอแนะและมาตรการตางๆ
ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว เป น การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เกษตรกรในการเพิ่ ม ผลผลิ ต
และลดตนทุนการผลิต รวมทั้งพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพพืชใหมีมากยิ่งขึ้น โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
2) ขอเสนอแนะดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2.1) ควรสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหเกษตรกรดําเนินการผลิต
ตามระบบเกษตรที่ดี โดยการอบรมแนะนําความรูตางๆ เชน วิธีการปลูก การใสปุย การจัดการการดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวใหมีความเหมาะสมในแตละพื้นที่ในเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ
อยางครบวงจร
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2.2) ควรสงเสริมการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต รวมถึงการเพิ่ม
คุณภาพผลผลิตพืชและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีที่เหมาสะสมใหถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อลดตนทุน
การผลิตและชวยรักษาสภาพแวดลอม
2.3) ควรสงเสริ มการวิ จัยพัฒนาพันธุพืชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และขยายผลให
เกษตรกรอยางทั่วถึง
2.4) ควรส ง เสริ มการวิ จัย และพัฒนาเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและ
สนับสนุนการใชเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวเพื่อลดตนทุนคาแรงงาน
2.5) ควรสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อชวยยืดระยะเวลา
การเก็บรักษา และชะลอการจําหนายสูตลาดในชวงตนฤดูเก็บเกี่ยว พรอมกันนี้ควรแนะนําใหเกษตรกร
รูจักการเก็บรักษาผลผลิตที่ถูกวิธีลดความเสียหาย
2.6) ควรสงเสริมใหเกษตรกรมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยเนนการใชเทคโนโลยีชีวภาพ
เปนหลัก รณรงคใหมีการใชปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ พด.2 พืชปุยสด รวมทั้งการปองกันการชะลาง
พังทลายของดินโดยการปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชขวางความลาดเท ปลูกพืชสลับกับแนวหญาแฝกและ
เพิ่มมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร
อยางครบวงจร โดยเนนในพื้นที่เขตการใชที่ดินที่ตองเพิ่มมาตรการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม
3) ขอเสนอแนะดานการสรางแรงจูงใจ
3.1) ภาครั ฐมี ม าตรการให เกษตรกรในพื้ นที่ กํ า หนดเขตการใช ที่ ดิ น ได รั บ การ
ประกันภัยพืช เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติ
3.2) ภาครัฐควรใหการสนับสนุนดานปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ และราคายุติธรรม
แกเกษตรกรที่ปลูกพืชในเขตการใชที่ดิน
3.3) ภาครั ฐ ควรให สิท ธิพิเ ศษสํา หรับ เกษตรกรที่ป ลูก พืช ตามเขตการใชที่ดิน
ที่กําหนด เชน การสนับสนุนดานเงินทุนดอกเบี้ยต่ําและใชมาตรการดานภาษี
3.4) ควรสงเสริมการซื้อขายในตลาดลวงหนา สรางเครือขายเชื่อมโยงการกระจาย
ผลผลิ ตของกลุ ม เกษตรกรกั บ ผู ป ระกอบกิจ การพืช ไร เพื่อ ความมั่น คงทางรายไดข องเกษตรกร
ที่ปลูกพืชในเขตการใชที่ดินที่กําหนด
3.5) ควรใหก ารสนับ สนุน การผลิต ที่ต รงกับ ความตอ งการของผูป ระกอบการ
เพื่อประสานความเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการกับเกษตรกรในเขตการใชที่ดินปลูกพืช
3.6) ควรสงเสริมและพัฒนาการแปรรูปใหมีความหลากหลาย เพื่อเปนการเพิ่มมูลคา
โดยตองคํานึงถึงความตองการของตลาดเปนหลัก
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3.7) ควรปรับ โครงสรา งการผลิต สูก ารเพิ่ม มูล คา ของสิน คา รวมทั้ง สนับ สนุน
ใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิต เพื่อทําใหมูลคาการผลิตสูงขึ้น
4) ขอเสนอแนะดานอื่นๆ ควรมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
4.1) การกําหนดเขตการใชที่ดินจะบรรลุเปาหมายตามที่วางไวจําเปนตองมีมาตรการตางๆ
มารองรับ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง มาตรการดังกลาวเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน การตลาด การรวมกลุมเกษตรกร และดานกฎหมาย
4.2) ผลั กดั นให มี การนํ าเขตการใช ที่ ดินเพื่ อการปลู กพื ชที่ จัดทํ าไว ไปใช ให บรรลุ
วัตถุประสงคค วรมีก ารจัดทํา ประชาพิจารณ เพื่อรับ ทราบแนวคิดและทัศ นคติข องเกษตรกรและ
ผูที่เกี่ยวของกอนการดําเนินงาน
4.3) ควรศึกษาการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน
บริเวณที่มีความลาดชันสูงกวา เพื่อจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสมในแตละพื้นที่และใชเปน
ฐานขอมูลดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในเขตการพื้นที่เสี่ยงตอการสูญเสียดิน
4.4) หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ กรมสงเสริม
การเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ควรจัดหาพืชพันธุดีและมีคุณภาพ ตลอดจนปจจัยการผลิต จัดจําหนาย
ใหกับเกษตรกรไดทันกับเวลาที่ตองการใช
4.5) การพัฒนาระบบโลจิสติกสและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อใชในการ
บริหาร การจัดการตั้งแตการปลูก การเก็บเกี่ยว การขนสงใหมีประสิทธิภาพเปนระบบ โดยดําเนินการ
จัดสรรโควตาไดตั้งแตวันที่ปลูก เพื่อเปนการลดตนทุนโดยรวม และลดความเสียหายคุณภาพของ
สินคาเกษตร
สํา หรับ ขอเสนอแนะเพิ่ม เติม ดัง ที่ก ลา วมาแลวนั้น สามารถนํา มาปรับ ใชใ นทาง
ปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมได โดยกําหนดเปนมาตรการเสริมเชิงบังคับและจูงใจ เพื่อสนับสนุนให
แผนการใชที่ดินลุมน้ํา มีผลในทางปฏิบัติและบรรลุเปาหมายตอไปในอนาคต

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา
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ภาคผนวก ก
เกณฑกําหนดจํานวนสัตวแตละชนิด
แยกตามประเภทการเลี้ยงสัตวแบบเปนการคา
และแบบไมเปนการคา
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ตารางผนวก ก เกณฑกําหนดจํานวนสัตวแตละชนิด แยกตามประเภทการเลี้ยงสัตว
แบบเปนการคา และแบบไมเปนการคา
ชนิดสัตว
1. สุกร
1.1 สุกรขุน
1.2 สุกรแมพันธุ
1.3 สุกรแมพันธุ
และสุกรขุน
2. ไกเนื้อ
3. ไกไข
4. ไกพื้นเมือง
5. เปดเนื้อ
6. เปดไข
7. โคนม
8. โคเนื้อ
9. กระบือ
10. กุงกุลาดํา

แบบเปนการคา

แบบไมเปนการคา

ตั้งแต 100 ตัวขึ้นไป
ตั้งแต 50 ตัวขึ้นไป
ตั้งแต 10 ตัวขึ้นไป

นอยกวา 100 ตัว
นอยกวา 50 ตัว
นอยกวา 10 ตัว

ตั้งแต 3,000 ตัวขึ้นไป
ตั้งแต 1,000 ตัวขึ้นไป

ตั้งแต 50 - 2,999 ตัว
ตั้งแต 50 - 999 ตัว
ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป
ตั้งแต 50 - 999 ตัว
ตั้งแต 50 - 999 ตัว

ตั้งแต 1,000 ตัวขึ้นไป
ตั้งแต 1,000 ตัวขึ้นไป
ตั้งแต 1 ตัวขึ้นไป
ตั้งแต 30 ตัวขึ้นไป
ตั้งแต 20 ตัวขึ้นไป
มีพื้นที่บอเลี้ยงกุงตั้งแต 1 ไรขึ้นไป
หรือมีจํานวนกุงในบอตั้งแต 24,000
ตัวขึ้นไป
ฟารมขนาดเล็ก ตั้งแต 1 - 20 ไร
ฟารมขนาดกลาง ตั้งแต 21 - 50 ไร
ฟารมขนาดใหญ ตั้งแต 51 ไรขึ้นไป
11. ปลาน้ําจืด
การเลี้ยงปลาในบอที่มีเนื้อที่
เพาะเลี้ยงทั้งหมดตั้งแต 1 ไรขึ้นไป
และการเลี้ยงในกระชังทั้งหมด
โดยไมคํานึงถึงขนาดเนื้อที่
12. จระเข
ฟารมเพาะพันธุที่มีการขายลูกจระเข
หรือฟารมขุนที่มีการขายจระเขขุน
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555)

ตั้งแต 1 - 29 ตัว
ตั้งแต 1 - 19 ตัว

การเลี้ยงปลาในบอที่มีเนื้อที่
เพาะเลี้ยงทั้งหมดนอยกวา 1 ไร
และการเลี้ยงในนาและรองสวน
ทั้งหมด โดยไมคํานึงถึงขนาดเนื้อที่

ภาคผนวก ข
การประเมินความเหมาะสมของที่ดินทางดานเศรษฐกิจ
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การประเมินความเหมาะสมของที่ดินทางดานเศรษฐกิจ
ขั้นตอนการประเมินคุณภาพที่ดินดานเศรษฐกิจ
1. การวิเคราะหและประเมินรายไดเหนือตนทุนผันแปร
เปนการวิเคราะหรายไดเบื้องตนจากการผลิตวาเกษตรกรจะไดกําไร หรือขาดทุนขั้นตนเทาไร
โดยนํ า มู ลค า ผลผลิตหรื อรายได ทั้ ง หมด (ปริม าณผลผลิต * ราคาผลผลิต) หักดวยตนทุนผันแปร
ซึ่งเปนคาใชจายตางๆ ในการนําปจจัยการผลิตมาใช ทั้งที่เปนคาใชจายเงินสดและไมเปนเงินสด
ที่เกิดขึ้นเมื่อดําเนินกิจกรรมการผลิต ตนทุนผันแปร เปนตนทุนที่มีความสัมพันธโดยตรงกับผลผลิต
ในชว งระยะเวลาหนึ่ง และคา ใชจา ยสว นนี้จ ะไมมีถ า ยัง ไมไ ดล งมือ กระทํา กิจ กรรมการผลิต
ตนทุนผันแปร ดังกลาว ไดแก คาวัสดุ คาแรงงาน เปนตน ซึ่งรายไดขั้นตนเปนสิ่งแสดงความพอใจ
ที่เกษตรกรจะไดรับเมื่อเลือกผลิตพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง
2. การวิเคราะหและประเมินคาความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ สําหรับประเภทการใชประโยชนที่ดิน
เปนการวิเคราะหและประเมินโดยการจัดชั้นความเหมาะสมรวมดานเศรษฐกิจ S1 S2 S3
และ N สําหรับประเภทการใชประโยชนที่ดิน (S1 หมายถึง ความเหมาะสมสูง S2 หมายถึง ความเหมาะสม
ปานกลาง S3 หมายถึง ความเหมาะสมเล็กนอย และ N หมายถึง ไมมีความเหมาะสม) จากคาของตัวแปรตางๆ
อาทิ รายได ตนทุนผันแปร รายไดเหนือตนทุนผันแปรและอัตราสวนรายไดตอตนทุนผันแปรทั้งหมด
นํา มาจัด ชั้ น ความเหมาะสมของแตล ะตั ว แปร แล ว หาค า ความเหมาะสมรวมของทุ ก ตั ว แปร
เพื่อ ทราบถึงการใชประโยชนที่ดินประเภทไหน ในหนวยที่ดินใดมีความเหมาะสมที่จะทําการผลิต
มากนอยเทาไร โดยวิธีการ
2.1 หาคาสูงสุด (Maximum หรือ Max) และคาต่ําสุด (Minimum หรือ Min) ของตนทุนผันแปร
รายได รายไดเหนือตนทุนผันแปรและอัตราสวนรายไดตอการลงทุนเฉลี่ยตอไร
2.2 หาคา IR (Interval Range) ของตนทุนผันแปร รายได รายไดเหนือตนทุนผันแปร
และอัตราสวนรายไดตอการลงทุนเฉลี่ยตอไร
2.3 กําหนดชั้นความเหมาะสมของตัวแปรทั้ง 4 ชนิด ตนทุนผันแปร (VC) รายได (I)
รายไดเหนือตนทุนผันแปร (RVC) และอัตราสวนรายไดตอการลงทุนเฉลี่ย ตอไร (BC) จากคา
Max Min และ IR (ตารางผนวก ข-1)

ผนวก ข-3

ตารางผนวก ข-1 ผลการคํานวณคาตัวแปรเพื่อจัดระบบความเหมาะสมของที่ดินดานเศรษฐกิจ
ในพื้นที่เขตเกษตรน้ําฝน
คาทางสถิติ
คาสูงสุด (Max)
คาต่ําสุด (Min)
อันตรภาคชั้น (IR)
สูตร IR

ตนทุนผันแปร
ทั้งหมด
(บาทตอไร)
6,533.28
1,561.81
1,242.87
Max – Min
4

รายได
(บาทตอไร)
12,794.76
3,374.62
2,355.04
Max - Min
4

รายไดเหนือตนทุน อัตราสวนรายได
ผันแปรทั้งหมด ตอตนทุนผันแปร
(บาทตอไร)
ทั้งหมด
2.62
6,997.90
1.06
199.36
0.54
2,332.63
Max – 0
Max - 1.00
3
3

1) ตนทุนผันแปรทั้งหมดเฉลี่ยตอไร (VC) กําหนดระดับ ดังนี้
VC1 = ตนทุนต่ํา
= ≤ Min + IR
= ≤ 2,804.68
Min+2IR = > 2,804.68
VC2 = ตนทุนปานกลาง = > Min + IR

= 4,047.55

= > Min + 2IR

= 5,290.42

VC3 = ตนทุนสูง
VC4 = ตนทุนสูงมาก

= > Min + 3IR

Min+3IR = > 4,047.55
= > 5,290.42

2) รายได Income (I) = ราคาผลผลิตเฉลี่ย x ปริมาณผลผลิต กําหนดระดับ ดังนี้
I1 = รายไดสูงมาก
= > Min + 3IR
= > 10,439.74
I2 = รายไดสูง

= > Min + 2IR

Min+3IR = > 8,084.70

= 10,439.74

I3 = รายไดปานกลาง
I4 = รายไดต่ํา

= > Min + IR
= ≤ Min + IR

Min+2IR = > 5,729.66
= ≤ 5,729.66

= 8,084.70

3) รายไดเหนือตนทุนผันแปรทั้งหมด (RVC) = รายได – ตนทุนผันแปรทั้งหมด กําหนดระดับ ดังนี้
= > 4,665.26
RVC1 = รายไดเหนือตนทุนผันแปรสูงมาก = > 2IR
RVC2 = รายไดเหนือตนทุนผันแปรสูง = > IR
RVC3 = รายไดเหนือตนทุนผันแปรปานกลาง = 0
RVC4 = รายไดเหนือตนทุนผันแปรต่ํา
=<0

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

ผนวก ข-4

4) อัตราสวนรายไดตอตนทุนผันแปรทั้งหมด (BC) กําหนดระดับ ดังนี้
BC1 = อัตราผลตอบแทนสูง
= > 1.00 + 2IR
BC2 = อัตราผลตอบแทนปานกลาง = > 1.00 + IR
BC3 = อัตราผลตอบแทนต่ํา
= ≥ 1.00
BC4 = อัตราผลตอบแทนต่ํามาก = < 1.00

= > 2.08

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

= 2.08
= 1.54

จากคาตัวแปรทั้ง 4 ชนิด ที่กําหนดระดับดังกลาวมาแลวนํามาใหคะแนนในแตละระดับหางกัน
ระดับละ 1 คะแนน ดังนี้
ระดับ VC1 I1 RVC1 BC1 ใหคะแนน 4 คะแนนตอ 1 ตัวแปร
ระดับ VC2 I2 RVC2 BC2 ใหคะแนน 3 คะแนนตอ 1 ตัวแปร
ระดับ VC3 I3 RVC3 BC3 ใหคะแนน 2 คะแนนตอ 1 ตัวแปร
ระดับ VC4 I4 RVC4 BC4 ใหคะแนน 1 คะแนนตอ 1 ตัวแปร
เมื่อคํานวณคะแนนในแตละตัวแปรแลว นําคะแนนที่ไดมาพิจารณาเพื่อจัดระดับความเหมาะสม
ดานเศรษฐกิจของประเภทการใชประโยชนที่ดิน โดยแบงระดับคะแนนออกเปน 4 ชวง (ชวงระดับ
ความเหมาะสม 16/4 = 4 คะแนน ต อ หนึ่ง ชว งระดับ ) ดัง นั้น จึง กํา หนดระดับ ความเหมาะสม
ดานเศรษฐกิจไดดังนี้
S1
S2
S3
N

=
=
=
=

เหมาะสมสูง
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมเล็กนอย
ไมเหมาะสม

=
=
=
=

13 – 16
9 – 12
5–8
1–4

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตารางผนวก ข-2 ระดับความเหมาะสมของการใชประโยชนที่ดินเพื่อการปลูกพืช ลุมน้ําสาขาคลองเทพา ปการผลิต 2556/57
หนวยที่ดิน
ที่

ประเภทการใชประโยชนที่ดิน

รายได ระดับ ตนทุนผันแปร ระดับตนทุน อัตราสวน ระดับอัตราสวน รายไดเหนือตนทุน ระดับรายได
(บาท/ไร/ป) รายได ทั้งหมด
ผันแปร รายไดตอตนทุน รายไดตอตนทุน ผันแปรทั้งหมด เหนือตนทุน
ผันแปรทั้งหมด ผันแปรทั้งหมด

(บาท/ไร/ป)

ระดับคะแนน ระดับ
ระดับ
คาดัชนี
คาดัชนี ความเหมาะสม

(บาท/ไร/ป)

ทั้งหมด

ผันแปรทั้งหมด I VC BC RVC รวม ดานเศรษฐกิจ

5,690.58 I4

3,840.87

VC2

1.48

BC3

1,849.71

RVC3

1322

8

S3

เขตเกษตรน้ําฝน
6

ขาวเจานาป (นาดํา) พันธุเล็บนกปตตานี

34B

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

39

ปาลมน้ํามัน

10,413.87 I2

5,349.05

VC4

1.95

BC2

5,064.82

RVC1

3134

11

S2

43

มะพราว

4,050.32 I4

1,868.10

VC1

2.17

BC1

2,182.22

RVC3

1442

11

S2

ผนวก ข-5

ที่มา : จากการคํานวณ

