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แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา 

บทที ่1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศโดยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1-10 ซึ่งการพัฒนา

เศรษฐกิจในระยะแรกมุงเนนและเรงฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจนทําใหการพัฒนาสงผลกระทบตอการผลิต

ภาคเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและใหบริหารทางสังคมไมเพียงพอ ภาพรวม

โดยทั่วไปจึงทําใหเศรษฐกิจของประเทศดีแตสังคมมีปญหา ประกอบกับการพัฒนาที่ไมยั่งยืน กระทั่ง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําทางในการพัฒนาประเทศ โดยให

ความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม ปจจุบันประเทศไทยมีการ

พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งยังยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใหคนเปน

ศูนยกลางการพัฒนา โดยสรางความสมดุลของการพัฒนาในทุกมิติเพื่อบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

โครงสรางระบบภูมิคุมกันดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ทั้งภายนอกและภายในประเทศ 

 จากนโยบายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 ในสวนของภาคเกษตรไดให

ความสําคัญและนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในทุกระดับอยางกวางขวาง จึง

ปรากฏผลชัดเจนวาเกษตรกรสามารถกาวพนภาวะหน้ีสินจากการทําการเกษตรเชิงพาณิชยสูเกษตร

ผสมผสาน ขณะที่ปจจุบันปจจัยหลักที่สรางความเสียหายใหแกผลผลิตของภาคเกษตรกรรมคือ ปญหา

ภัยธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการกระทําของมนุษย ไมวาจะเปนการใชที่ดินผิดประเภทสงผลใหมีการทําลายปา 

ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพจนเกิดภัยธรรมชาติ นํ้าทวม ดินถลม ภัยแลง 

 ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา มีเน้ือที่ 1,136,587 ไร สภาพพื้นที่สวนใหญ เปนพื้นที่สูงชัน รอยละ 

49.89 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา มีพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ รอยละ 15.02 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

การเกษตรสวนใหญปลูกไมยืนตนและไมผล ไดแก ยางพารา และปาลมนํ้ามัน ทั้งน้ีลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

จึงจําเปนตองมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสม เพื่อปองกันปญหาการเกิดภัยธรรมชาติ 

ดินถลม ซึ่งปจจุบันพบวาปญหาการชะลางพังทลายของดินในลุมนํ้ายังไมเปนปญหาใหญเน่ืองจาก

ยังคงมีสภาพปาที่สมบูรณ หากยังไมมีการจัดการที่ดีก็อาจสงผลกระทบตอทรัพยากรมนุษยและ

ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต 

 จะเห็นไดวาแผนการใชที่ดินลุมนํ้าสาขาคลองเทพา ซึ่งไดจัดทําและกําหนดขอบเขตการใช

ประโยชนที่ดินและเขตปาไมเพื่อการอนุรักษ ใหสอดคลองตามความเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 
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และความตองการของเกษตรกร ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ รวมถึงคํานึงถึงความสัมพันธระหวาง

ทรัพยากรที่ดินกับปริมาณนํ้าในลุมนํ้าสาขา เพื่อใหเกษตรกรสามารถวางแผนการปลูกและการจัดการ

ไดเหมาะสม อีกทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ มาตรการดําเนินงานพัฒนาลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

เพื่อมุงหวังใหเปนแนวทางเริ่มตนในการศึกษาความเหมาะสมเพื่อแปลงแผนงานไปสูการปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรม 

1.2 วัตถุประสงค 

 1) ศึกษาวิเคราะหสถานภาพดานทรัพยากรธรรมชาติและดานเศรษฐกิจสังคม  

 2) ประเมินคุณภาพที่ดินดานกายภาพและดานเศรษฐกิจ 

 3) กําหนดบริเวณการใชที่ดินตามศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเสนอมาตรการ

ดานการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและการพัฒนาการเกษตรใหสอดคลองกับนโยบายการใชที่ดิน

ของรัฐ 

1.3 ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินงาน 

 โครงการวางแผนการใชที่ดินลุมนํ้าสาขาคลองเทพา ดําเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2556 

ถึงเดือนกันยายน 2557  

 สถานที่ดําเนินการอยูในขอบเขตลุมนํ้าสาขาคลองเทพา (2109) มีเน้ือที่ 1,136,587 ไร ครอบคลุม

พื้นที่สวนใหญของอําเภอเทพา  อําเภอสะบายอย  จังหวัดสงขลา 

1.4 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

 1) ประมวลประเด็นปญหาที่เกิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุ มนํ้า 

ซึ่งเปนผลจากกระบวนการพัฒนาในอดีตที่ผานมา 

 2) รวบรวมขอมูล ไดแก ขอมูลทางดานทรัพยากรตางๆ คือ ดิน ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ นํ้า พืชพรรณ 

ทั้งดานสถานภาพและการใชประโยชน ขอมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในภาพรวมและเฉพาะดาน 

นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะมีทั้ง

ขอมูลทุติยภูมิ โดยรวบรวมจากหนวยงาน เอกสารผลการวิจัยตางๆ และขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งจะจัดหา

ข้ึนมาเองตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

 3) วิเคราะหขอมูล 

  3.1) ขอมูลทั่วไปเปนการวิเคราะหในดานขอเท็จจริง ปญหาและการแกไขตลอดจน

สถานการณในปจจุบันของขอมูลแตละดานบริเวณพื้นที่ลุมนํ้าโดยเปนขอมูลเบื้องตนที่จะนํามาใช

ประกอบการพิจารณากําหนดทิศทางการใชประโยชนที่ดิน เพื่อการพัฒนาดานการเกษตรไดอยางถูกตอง

และเหมาะสมในอนาคต  
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  3.2) ขอมูลเฉพาะดาน ทําการวิเคราะหในดานตางๆ คือ 

    - การวิเคราะหหาคา ETo เพื่อประเมินชวงระยะเวลาในการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสม

กับสภาพภูมิอากาศ  

    - การวิเคราะหความตองการนํ้าของพืช  

    - การประเมินอัตราการชะลางพังทลายของดิน 

    -  ประเภทการใชประโยชนที่ดินและการประเมินคุณภาพที่ดินทางกายภาพ 

    - การประเมินคุณภาพที่ดินดานเศรษฐกิจเพื่อประเมินชั้นความเหมาะสมของศักยภาพ

การใชที่ดินและความเหมาะสมของการลงทุนใชที่ดิน 

    -  การประเมินคุณภาพที่ดินรวม 

  3.3) การสังเคราะหขอมูลเพื่อวางแผนการใชที่ดิน 

1.5 ผูดําเนินงาน 

 1.5.1 ที่ปรึกษา 

   1.  นายธีระยุทธ     จิตตจํานงค ที่ปรึกษา 

   2.  นางสุธารา        ยินดีรส ที่ปรึกษา 

 1.5.2 ผูดําเนินงาน 

   1.  นายดิเรก      คงแพ  นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ 

   2.  นางผกาฟา   ศรจรัสสุวรรณ เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 

   3.  นางณฐมน   ผองแผว นักสํารวจดินชํานาญการ 

   4.  นางสาววรภา  นาเมือง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
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ขอมูลทั่วไป 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

ท่ีตั้ง 

 ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา (2109) มีเน้ือที่ 1,819 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,136,587 ไร ต้ังอยูระหวาง

ละติจูด 6 องศา 54 ลิปดา 31 ฟลิปดา ถึง 6 องศา 13 ลิปดา 59 ฟลิปดาเหนือ และลองจิจูด 101 องศา  

6 ลิปดา 28 ฟลิปดา ถึง 100 องศา 44 ลิปดา 24 ฟลิปดาตะวันออก ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา มีพื้นที่

ครอบคลุม 2 จังหวัด ไดแก พื้นที่สวนใหญของอําเภอสะบายอย และอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา และ

พื้นที่บางสวนของอําเภอกาบัง อําเภอยะหา และอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีอาณาเขตติดตอดังน้ี 

(รูปที่ 2-1) 

 อาณาเขต  

 ทิศเหนือ ติดตอกับ ทะเลอาวไทย 

 ทิศใต ติดตอกับ ชายแดนประเทศมาเลเซีย 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออกตอนลาง และลุมนํ้าสาขาแมนํ้าปตตานีตอนลาง 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับ ลุมนํ้าสาขาคลองนาทวี   

2.2 การคมนาคม 

 การคมนาคมในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา มีระบบคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต เปนสําคัญ 

และมีระบบโครงขาย ถนนตางๆ ครอบคลุมในพื้นที่ดังน้ี 

 ทางหลวงแผนดินสายหลัก 

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 42 ผานเขาพื้นที่ลุมนํ้าทางดานทิศตะวันตก ผานอําเภอเทพา 

จังหวัดสงขลา มุงหนาไปยังอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี 

 ทางหลวงแผนดินท่ีเชื่อมตอระหวางอําเภอ 

 ทางหลวงหมายเลข 4070 ผานพื้นที่ลุมนํ้าทางดานทิศตะวันออก แยกจากทางหลวงหมายเลข 

4085 ที่อําเภอกาบัง ไปยังอําเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 ทางหลวงหมายเลข 4085 ผานเขาพื้นที่ลุมนํ้าทางดานทิศเหนือ ผานอําเภอเทพา อําเภอสะบายอย 

จังหวัดสงขลา ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4070 ที่อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
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 ทางหลวงหมายเลข 4086 ผานเขาพื้นที่ลุมนํ้าทางดานทิศเหนือ ผานตําบลเกาะสะบา ตําบลเทพา 

และตําบลปากบาง จังหวัดสงขลา 

 ทางหลวงหมายเลข 4095 แยกจากทางหลวงหมายเลข 4085 ที่ตําบลสะบายอย ผานตําบลคูหา 

อําเภอสะบายอย ไปยังตําบลเขาแดง อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 
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2.3 สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศของลุมนํ้าสาขาคลองเทพาสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะ โดยมีพื้นที่ตนนํ้า

อยูทางทิศใตเปนสวนใหญ มีพื้นที่กลางนํ้าอยูบริเวณตอนกลางของพื้นที่ ซึ่งเปนที่ราบริม 2 ฝงคลองเทพา 

และพื้นที่ปลายนํ้าบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยและปากนํ้าคลองเทพา ซึ่งเปนที่ต้ังของ อําเภอเทพา  

ลุมนํ้าสาขาคลองเทพาสวนใหญเปนพื้นที่สูงชัน มีเน้ือที่คิดเปนรอยละ 49.89 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

รองลงมาเปนพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด 

พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน และพื้นที่เนินเขา โดยคิดเปนรอยละ 15.02 9.82 9.81 6.57  และ 3.98 ของพื้นที่

ลุมนํ้าสาขา ตามลําดับ และพื้นที่อ่ืนๆ มีเน้ือที่รอยละ 4.91 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา มีความสูงจากระดับ

ทะเลปานกลางประมาณ1-748 เมตร โดยมีคลองเทพาเปนลํานํ้าสายหลัก คลองเทพาเปนคลองขนาดใหญ 

มีตนกําเนิดจากเขาตีโตกของเทือกเขาสันกาลาคีรีทางทิศใตของลุมนํ้า ไหลไปทางทิศเหนือผาน อําเภอ

สะบายอย และ อําเภอเทพา แลวไหลลงสูอาวไทยที่บานปากบางเทพา มีความยาวประมาณ 130 

กิโลเมตร มีคลองสาขาที่สําคัญ ไดแก คลองลําทับ คลองสะนี คลองนํ้าขุน คลองนํ้าใส คลองลําพีระ 

คลองจะแหน คลองทุงไพล (รายละเอียดตารางที่ 2-1) 

ตารางท่ี  2-1  ลักษณะภูมิประเทศลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

ลักษณะสภาพพื้นท่ี 
ความลาดชัน 

(รอยละ) 
ชนิดพืชพรรณสวนใหญ 

เนื้อท่ี 

ไร รอยละ 

พ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 0-2 นาขาว ไมยืนตน ไมผล ทุงหญา 170,688 15.02 

  และปาไม   

พ้ืนที่ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย 2-5 นาขาว ไมยืนตน ไมผล ทุงหญา 111,597 9.82 

  และปาไม   

พ้ืนที่ลูกคล่ืนลอนลาด 5-12 ไมยืนตน ไมผล ทุงหญา  111,443 9.81 

  และปาไม   

พ้ืนที่ลูกคล่ืนลอนชัน 12-20 ไมยืนตน ไมผล ทุงหญา  74,710 6.57 

  และปาไม   

พ้ืนที่เนนิเขา 20-35 ไมยืนตน ไมผล และปาไม 45,245 3.98 

พ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ลาดชันเชิงซอน >35 ไมยืนตนไมผล ทุงหญา  567,060 49.89 

  และปาไม   

พ้ืนที่อ่ืนๆ เชน พ้ืนทีป่า พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสราง พ้ืนที่น้ํา 55,844 4.91 

รวม 1,136,587 100.00 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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  2.4  สภาพภูมิอากาศ 

  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปในลุมนํ้าสาขาคลองเทพามีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตรอน 

(Tropical monsoon Climate) ในรอบปหน่ึงๆ สามารถแบงได 2 ฤดู ดังน้ี 

  ฤดูรอนเร่ิมต้ังแตเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศรอนอบอาวและแหงแลง 

โดยจะรอนสุดในชวงเดือนเมษายนประมาณ 34.40 องศาเซลเซียส และเดือนเมษายนมีอุณหภูมิเฉลี่ย

ประมาณ 28.40 องศาเซลเซียส 

  ฤดูฝน เร่ิมต้ังแตประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมโดยตกหนักถึงหนักมากใน

บางคร้ัง มีปริมาณนํ้าฝนประมาณ 1,919.80 มิลลิเมตร/ป 

  จากการรวบรวมขอมูลภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัด

ปตตานีในรอบ 10 ป (ชวงป พ.ศ. 2547-2554) ดังตารางที่ 2-2 ประกอบดวย อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิ

ตํ่าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย ปริมาณนํ้าฝน นํ้าฝนใชการได ความชื้นสัมพัทธ ศักยภาพการคายระเหยนํ้า 

อธิบายไดดังน้ี 

  1) อุณหภูมิ 

   พื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 27.43 องศาเซลเซียส โดยมีคา

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.40 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยในเดือน

มกราคม และ เดือนกุมภาพันธ 22.70 องศาเซลเซียส 

  2) ปริมาณนํ้าฝน 

   พื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,919.80 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย

ตลอดป 152.90 วัน เมื่อพิจารณานํ้าฝนรายเดือนพบวา ในเดือนธันวาคมมีปริมาณนํ้าฝนมากที่สุดซึ่งมี

ปริมาณเฉลี่ย  373.90 มิลลิเมตร โดยมีจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 16.90 วัน 

  3) ปริมาณนํ้าฝนใชการได (Effective Rainfall : ER) 

   ปริมาณนํ้าฝนใชการได คือ ปริมาณนํ้าฝนที่เหลืออยูในดิน ซึ่งพืชสามารถนําไปใช

ประโยชนไดภายหลังจากมีการไหลซึมลงไปในดินจนดินอิ่มตัวดวยนํ้าแลวไหลบาออกมากักเก็บ

ในพื้นดินลุมนํ้าสาขาคลองเทพมีปริมาณนํ้าฝนใชการได 1,245.30 มิลลิเมตร 

เดือนธันวาคมมีปริมาณนํ้าฝนใชการไดมากที่สุด 162.40 มิลลิเมตร และเดือนกุมภาพันธมีปริมาณ

นํ้าฝนใชการไดนอยที่สุด คือ 32.90 มิลลิเมตร  
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  4) ความชื้นสัมพัทธและศักยภาพการคายระเหยนํ้า 

   พื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพาพบวา มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 81.17 เปอรเซ็นต 

ปริมาณการคายระเหยเฉลี ่ยตลอดป 109.37 มิลลิเมตร ปริมาณการคายระเหยสูงสุด 130.20  

มิลลิเมตร ในเดือนเมษายนปริมาณการคายระเหยตํ่าสุด 84.94 มิลลิเมตร ในเดือนธันวาคม 

  5) การวิเคราะหชวงฤดูกาลที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 

   การวิเคราะหชวงฤดูเพาะปลูกพืชเพื่อหาชวงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยใช

ข อ มู ล ป ริ ม า ณ นํ้ า ฝ น เ ฉ ลี่ ย  แ ล ะ ค า ศั ก ย ภ า พ ก า ร ค า ย ร ะ เ ห ย นํ้ า ข อ ง พื ช ร า ย เ ดื อ น เ ฉ ลี่ ย 

(Evapotranspiration : ETo) ซึ่งคํานวณและพิจารณาจากระยะเวลาชวงที่เสนนํ้าฝนอยูเหนือเสน 0.5 

ETo ถือเปนชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช จากการวิเคราะหชวงฤดูกาลที่เหมาะสมจากการ

ปลูกพืชเศรษฐกิจ ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา สามารถสรุปไดดังน้ี 

   (1)  ชวงระยะเวลาที่เหมาะสมตอการปลูกพืช เปนชวงที่ดินมีความชื้นพอเหมาะตอ

การปลูกพืช ซึ่งเปนชวงฤดูฝนปกติอยูในชวงระหวางกลางเดือนมีนาคมถึงตนเดือนกุมภาพันธของ

ปถัดไปซึ่งในชวงหลังตนเดือนกุมภาพันธน้ัน เปนชวงที่มีปริมาณนํ้าฝนเพียงเล็กนอยแตเน่ืองจากมี

ปริมาณนํ้าที่สะสมไวในดิน จึงมีความชื้นในดินเพียงพอสําหรับปลูกพืชอายุสั้นได แตควรมีการ

วางแผนจัดการระบบการเพาะปลูกใหเหมาะสมสําหรับพื้นที่เพาะปลูกแตละแหง เน่ืองจากอาจตองอาศัย

นํ้าจากแหลงนํ้าในไรนาหรือนํ้าชลประทานชวยในการเพาะปลูกบาง 

   (2)  ชวงระยะเวลาที่มีนํ้ามากเกินพอ เปนชวงที่ดินมีความชื้นสูงและมีฝนตกชุก อยู

ในชวงระหวางปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนมกราคม 

   (3)  ชวงระยะเวลาที่ไมเหมาะสมตอการปลูกพืชโดยอาศัยนํ้าฝน เน่ืองจากมีปริมาณฝน 

และการกระจายของฝนนอย ทําใหดินมีความชื้นไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืชอยูในชวง

ระหวางตนเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนมีนาคมซึ่งในชวงเวลาดังกลาวถาพื้นที่เพาะปลูกแหงใดมี

การจัดการระบบชลประทานที่ดีก็สามารถปลูกพืชฤดูแลงได 
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ตารางท่ี 2-2 สถติิภมูิอากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดปตตานี (ป 2547 -2556) 

เดือน 

ปริมาณ

น้ําฝน 

(มม.) 

ปริมาณ

น้ําฝนใช

การได 

(มม.)  

จํานวน

วันที่ฝน

ตก 

อุณหภูมิ

ต่ําสุด (oC) 

อุณหภูมิ

สูงสุด (oC) 

อุณหภูมิ

เฉล่ีย (oC) 

ความช้ืน

สัมพัทธ 

(%) 

ศักยภาพการคาย

ระเหยน้ํา (มม./

เดือน) 

ม.ค. 111.40 91.50 9.10 22.70 31.10 26.30 82.00 97.65 

ก.พ. 34.80 32.90 3.40 22.70 32.70 27.00 79.00 115.36 

มี.ค. 68.90 61.30 8.60 23.40 33.40 27.70 80.00 124.31 

เม.ย. 94.60 80.30 9.10 24.20 34.40 28.40 79.00 130.20 

พ.ค. 149.90 113.90 13.80 24.60 34.20 28.30 80.00 120.59 

มิ.ย. 120.20 97.10 11.80 24.50 33.80 28.20 79.00 113.10 

ก.ค. 124.50 99.70 12.80 24.20 33.40 27.90 79.00 106.95 

ส.ค. 113.80 93.10 12.50 24.00 33.50 27.80 79.00 114.70 

ก.ย. 140.00 108.60 16.70 24.10 33.10 27.50 81.00 110.40 

ต.ค. 220.80 142.80 18.00 24.00 32.20 27.10 84.00 106.95 

พ.ย. 367.00 161.70 20.20 23.90 31.20 26.80 86.00 87.30 

ธ.ค. 373.90 162.40 16.90 23.30 30.30 26.20 86.00 84.94 

รวม 1,919.80 1,245.30 152.90 - - - - - 

เฉล่ีย - - - 23.80 32.78 27.43 81.17 109.37 

หมายเหตุ : จากการคํานวณ       

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2556) 

 

รูปท่ี 2-2 สมดุลของน้ําเพื่อการเกษตร ลุมน้ําสาขาคลองเทพา 
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2.5 สภาพการใชที่ดิน 

 จากขอมูลสภาพการใชที่ดินในลุมนํ้าสาขาคลองเทพา ของสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2 

สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน (2552) พบวาสภาพการใชที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรอยูถึง

รอยละ 63.92 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา โดยสวนใหญใชพื้นที่ปลูกไมยืนตน เชน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน 

และไมยืนตนผสม คิดเปนรอยละ 59.53 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา และมีพื้นที่ไมผลอยูรอยละ 2.87 ของ

พื้นที่ลุมนํ้าสาขา รองลงมาเปนพื้นที่ปาไมรอยละ 29.75 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา โดยยังคงสภาพเปน 

ปาไมผลัดใบสมบูรณอยูมากที่สุด รอยละ 15.90 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ดังตารางที่ 2-3 และรูปที่ 2-3 

ตารางท่ี 2-3 สภาพการใชท่ีดิน ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

    
ประเภทการใชท่ีดิน 

 เน้ือท่ี   

 ไร   รอยละ  

1. พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) 34,206 

 

3.00 

 

 

1.1 ตัวเมืองและยานการคา (U1) 835 

 

0.07 

 

 

1.2 หมูบาน (U2) 28,472 

 

2.50 

 

  

หมูบานราง/ที่ดินจัดสรรราง (U200) 402 

 

0.04 

 

  

หมูบานบนพื้นที่ราบ (U201) 27ม561 

 

2.42 

 

  

หมูบานบนพื้นที่ราบ/ไมผลผสม (U201/A401) 509 

 

0.04 

 

 

1.3 สถานท่ีราชการและสถาบันตางๆ (U3) 3,395 

 

0.30 

 

 

1.4 ถนน (U405) 1,351 

 

0.12 

 

 

1.5 โรงงานอุตสาหกรรม (U502) 153 

 

0.01 

 2. พื้นท่ีเกษตรกรรม  726,501 

 

63.92 

 

 

2.1 นาขาว (A1) 15,239 

 

1.34 

 

  

นาราง (A100) 5,656 

 

0.50 

 

  

นาขาว (A100) 9,583 

 

0.84 

 

 

2.2 ไมยืนตน (A3) 676,714 

 

59.53 

 

  

ไมยืนตนผสม (A301) 1,888 

 

0.16 

 

  

ยางพารา(A302) 670,951 

 

59.03 

 

  

ปาลมนํ้ามัน (A303) 3,875 

 

0.34 
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ตารางท่ี  2-3  (ตอ) 

ประเภทการใชท่ีดิน 
 เน้ือท่ี   

 ไร  รอยละ 

 

2.3 ไมผล (A4) 32,509 

 

2.87 

 

  

ไมผลผสม (A401) 31,225 

 

2.75 

 

  

ทุเรียน (A403) 83 

 

0.01 

 

  

มะพราว (A405) 1,117 

 

0.10 

 

  

ลางสาด ลองกอง (A420) 84 

 

0.01 

 

 

2.4 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (A9) 2,039 

 

0.18 

 

  

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าราง (A900) 262 

 

0.02 

 

  

สถานที่เพาะเลี้ยงกุง (A903) 1,777 

 

0.16 

 3. พื้นท่ีปาไม (F) 338,092 

 

29.75 

 

  

ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู (F100) 11,029 

 

0.97 

 

  

ปาไมผลัดใบสมบูรณ (F101) 322,737 

 

28.40 

 

  

ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู (F300) 1,005 

 

0.09 

 

  

ปาชายเลนสมบูรณ (F301) 2,874 

 

0.25 

 

  

ปาพรุสมบูรณ (F401) 447 

 

0.04 

 4. พื้นท่ีนํ้า (W) 6,588 

 

0.57 

 

  

แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง (W101) 5,186 

 

0.45 

 

  

หนอง บึง ทะเลสาบ (W102) 503 

 

0.04 

 

  

อางเก็บนํ้า (W201) 582 

 

0.05 

 

  

บอนํ้าในไรนา (W202) 317 

 

0.03 

 5. พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด (M) 31,200 

 

2.76 

 

  

ทุงหญา (M101) 2,142 

 

0.19 

 

  

ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ (M102) 25,187 

 

2.22 

 

  

พื้นที่ลุม (M2) 2,559 

 

0.23 

 

  

เหมืองเกา บอขุดเกา (M300) 305 

 

0.03 
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ตารางท่ี  2-3  (ตอ) 

ประเภทการใชท่ีดิน 
 เน้ือท่ี   

 ไร   รอยละ  

  

เหมืองแร (M301) 770 

 

0.07 

 

  

บอลูกรัง (M302) 71 

 

0.01 

 

  

หาดทราย (M402) 166 

 

0.01 

 รวมเน้ือท่ี 1,136,587   100.00 

 ท่ีมา: สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 2 สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน (2552) 
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2.6 สถานภาพดานเศรษฐกิจและสังคม 

 2.6.1 ดานสังคม 

 1) ประชากร 

 หลักฐานทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่   

31 ธันวาคม 2556 พบวาประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา มีประชากรรวม 138,734 คน 

เปนเพศชายรอยละ 50.52 ของประชากรทั้งหมดในลุมนํ้าสาขา และที่เหลือเปนเพศหญิง โดยประชากร

อาศัยอยูในเขตเทศบาล 19,495 คน คิดเปนรอยละ 14.05 และนอกเขตเทศบาล 119,239 คน คิดเปนรอยละ 

85.95 จํานวนบาน 35,489 หลังคาเรือน โดยอยูในเขตเทศบาล 5,882 หลังคาเรือน คิดเปนรอยละ 

16.57 และนอกเขตเทศบาล 29,607 หลังคาเรือน คิดเปนรอยละ 83.43 จํานวนประชากรเฉลี่ย   

4 คนตอหลังคาเรือน ระหวาง พ.ศ. 2551-2556 พบวาประชากรชายเพิ่มขึ้นรอยละ 1.99 สวน

ประชากรหญิงเพิม่ขึ้นรอยละ 1.96 ประชากรรวมจึงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.97 ตอป ขณะที่จํานวนบานเพิ่มขึ้น

ในชวงเวลาเดียวกันรอยละ 3.69 ตอป ทําใหจํานวนคนตอหลังคาเรือนมีแนวโนมลดลงรอยละ 1.65 

จากอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรดังกลาวคาดประมาณไดวาใน พ .ศ .  2561 จะมี

ประชากรที่อาศัยในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา  จํานวน 151,733 คน เมื่อพิจารณาจําแนกตามจังหวัดที่

อยูในขอบเขตพื้นที่ลุมนํ้าสาขา มีรายละเอียดดังน้ี (ตารางที่ 2-4 และ ตารางที่ 2-5) 

 จังหวัดยะลา  ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ลุมนํ้าสาขารวม 23,735 คน คิดเปนรอยละ 

17.11 ของประชากรลุมนํ้าสาขาทั้งหมด เปนเพศชายรอยละ 52.00 และที่เหลือเปนเพศหญิง จํานวนบาน 

6,600 หลังคาเรือน จํานวนประชากรเฉลี่ย 4 คนตอหลังคาเรือน อัตราความหนาแนนของประชากร

ประมาณ 49 คนตอตารางกิโลเมตร จํานวนบาน 14 หลังคาเรือนตอตารางกิโลเมตร ในชวง 6 ป ต้ังแต 

พ.ศ. 2551-2556 พบวาประชากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 2.98 ตอป จํานวนบานเพิ่มขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน

รอยละ 4.47 ทําใหจํานวนคนตอหลังคาเรือนมีแนวโนมลดลงรอยละ 1.38 ตอป 

 จังหวัดสงขลา  ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ลุมนํ้าสาขารวม 114,999 คน คิดเปน

รอยละ 82.89 ของประชากรลุมนํ้าสาขาทั้งหมด เปนเพศชายรอยละ50.21 และที่เหลือเปนเพศหญิง 

จํานวนบาน 28,889 หลังคาเรือน จํานวนประชากรเฉลี่ย 4 คนตอหลังคาเรือน อัตราความหนาแนน

ของประชากรประมาณ 86 คนตอตารางกิโลเมตร จํานวนบาน 22 หลังคาเรือนตอตารางกิโลเมตร 

ในชวง 6 ป ต้ังแต พ.ศ. 2551-2556 พบวาประชากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.77 ตอป จํานวนบานเพิ่มขึ้น

ในชวงเวลาเดียวกันรอยละ 3.52 ทําใหจํานวนคนตอหลังคาเรือนมีแนวโนมลดลงรอยละ 1.72  ตอป 
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ตารางท่ี  2-4 จํานวนประชากร จํานวนบานและความหนาแนนของประชากรลุมนํ้าสาขา 

คลองเทพา พ.ศ. 2551-2556 

จํานวนประชากร (คน) จํานวนบาน จํานวนคน จํานวนบาน ความหนาแนน 

(หลังคาเรือน) ตอครัวเรือน ตอเนื้อที่ (คน/ตร.กม.)

(คน/หลังคาเรือน) (หลังคาเรือน/ตร.กม.)

ยะลา 2551 10,657 9,839 20,496 5,306 3.86 11.00 42.49

2552 10,967 10,126 21,093 5,664 3.72 11.74 43.73

2553 11,292 10,426 21,718 5,848 3.71 12.12 45.03

2554 11,678 10,782 22,460 6,113 3.67 12.67 46.57

2555 12,032 11,107 23,139 6,386 3.62 13.24 47.97

2556 12,342 11,393 23,735 6,600 3.60 13.68 49.21

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2.98 2.98 2.98 4.47 -1.38

สงขลา 2551 52,864 52,466 105,330 24,296 4.34 18.18 78.83

2552 53,827 53,395 107,222 25,085 4.27 18.77 80.24

2553 54,817 54,368 109,185 26,112 4.18 19.54 81.71

2554 55,823 55,360 111,183 27,041 4.11 20.24 83.21

2555 56,755 56,277 113,032 27,998 4.04 20.95 84.59

2556 57,746 57,253 114,999 28,889 3.98 21.62 86.06

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 1.78 1.76 1.77 3.52 -1.72 

รวมทั้งลุมน้ําฯ 2551 63,521 62,305 125,826 29,602 4.25 16.28 69.19

2552 64,794 63,521 128,315 30,749 4.17 16.91 70.56

2553 66,109 64,794 130,903 31,960 4.10 17.57 71.98

2554 67,501 66,142 133,643 33,154 4.03 18.23 73.49

2555 68,787 67,384 136,171 34,384 3.96 18.91 74.88

2556 70,088 68,646 138,734 35,489 3.91 19.52 76.29                     

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 1.99 1.96 1.97 3.69 -1.65 

ประชากรป 2561 151,733

จังหวัด  พ.ศ.
ชาย หญิง รวม

 

ท่ีมา : คํานวณจากขอมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ( 2551 - 2556) 
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ตารางท่ี  2-5 จํานวนประชากร จํานวนบานในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลลุมนํ้าสาขา 

คลองเทพา พ.ศ. 2556 

จังหวัด 
 จํานวนประชากร (คน)  จํานวนบาน (หลังคาเรือน) 

 ในเขตเทศบาล   นอกเขตเทศบาล   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 

รวมท้ังลุมน้ําฯ 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 

ท่ีมา : คํานวณจากขอมูลของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย (2556) 

 2) โครงสรางประชากร 

 จํานวนประชากรที่อาศัยอยู ในพื ้นที ่ลุ ม นํ้าสาขาคลองเทพาทั ้งหมด  มีจํานวน

ประชากร 138,734 คน จําแนกเปนผูที่อายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 106,632 คน คิดเปนรอยละ 78.86 ของ

ประชากรทั้งลุมนํ้า และผูที่อายุตํ่ากวา 15 ป จํานวน 32,102 คน คิดเปนรอยละ 23.14 ผูที่อายุ 15 ปขึ้นไป 

ประกอบดวยผูที่อยูในกําลังแรงงานรวม จํานวน 77,432 คน คิดเปนรอยละ 55.81 และไมอยูใน

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 สําหรับผูที่ไมอยูในกําลังแรงงานน้ันแบงเปนผูทํางานบาน จํานวน 

8,338 คน คิดเปนรอยละ 6.01 ผูเรียนหนังสือจํานวน 9,832 คน คิดเปนรอยละ 7.09 และอื่นๆ 

(คนพิการและคนชรา เปนตน) จํานวน 11,030 คน คิดเปนรอยละ 7.95 (ตารางที่ 2-6) 
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ตารางท่ี  2-6 สถานภาพแรงงานในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองเทพา พ.ศ. 2556 

สถานภาพแรงงาน จํานวน (คน) รอยละ 

ประชากรรวม 138,734  100.00 

 ผูมีอายุ  15  ปข้ึนไป 106,632  76.86 

    1. ผูอยูในกําลังแรงงานรวม 77,432  55.81 

         1.1 กําลังแรงงานปจจุบัน 77,394  55.79 

               1.1.1 ผูมีงานทํา 76,605  55.22 

               1.1.2  ผูไมมีงานทํา 789  0.57 

        1.2 กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล 38  0.02 

    2. ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 29,200  21.05 

         2. 1 ทํางานบาน 8,338  6.01 

         2.2 เรียนหนังสือ 9,832  7.09 

         2.3 อ่ืนๆ (คนพิการและคนชรา เปนตน) 11,030  7.95 

 ผูท่ีอายุต่ํากวา  15  ป 32,102  23.14 

ท่ีมา : จากการประมาณคาโดยใชสัดสวนการคํานวณจากสถิตจิังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา  สํานักงานสถิติแหงชาต ิ(2556) 

 2.6.2 ดานเศรษฐกิจ 

 1) การถือครองท่ีดินและการใชท่ีดินเพื่อการเกษตร 

 เกษตรกรในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา มีขนาดเนื้อที่ถือครองตอครัวเรือนเฉลี่ย

26.01 ไรตอครัวเรือน สําหรับการใชที่ดินสวนใหญเปนที่ไมผล/ไมยืนตนเฉลี่ย 21.65 ไรตอครัวเรือน 

คิดเปนรอยละ 83.24 ของเน้ือที่การใชที่ดินทั้งหมด 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) 
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ตารางท่ี  2-7 การถือครองท่ีดินและการใชท่ีดินของเกษตรกรในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

พ.ศ. 2555 

                       รายการ 
เน้ือท่ี 

รอยละ 
(ไร/ครัวเรือน) 

การถือครองท่ีดิน 26.01 100.00 

การใชท่ีดิน 

 
 

 - ที่อยูอาศัย 1.95 7.50 

 - ที่นา 0.39 1.50 

 - ที่ไร 0.42 1.61 

 - ที่ไมผล/ไมยืนตน 21.65 83.24 

 - อ่ืนๆ 1.60 6.15 

รวม  26.01 100.00 

ท่ีมา : ดัดแปลงขอมูลจากศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล กรมสงเสริมการเกษตร (2555) 

 2) สภาพการผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ 

 (1) ดานพืช การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา ไดแก 

ขาว ยางพารา ปาลมนํ้ามัน มังคุด เงาะ และลองกอง มีสภาพการผลิต ดังน้ี (ตารางที่ 2-8 ถึงตารางที่ 2-13) 

 ขาวนาป   ปการผลิต 2554/55 พื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา พื้นที่ปลูกขาวนาป 

ไดแก จังหวัดยะลา และสงขลา พื้นที่ปลูก 11,650 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 356 กิโลกรัมตอไร 

เปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูก 5,352 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 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 เน่ืองมาจาก

นโยบายแทรกแซงราคาของรัฐบาลที่ยกระดับราคาใหสูงข้ึน ดวยการกําหนดราคารับจํานําสูงนําราคาตลาด  
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ตารางท่ี 2-8 พื้นท่ีปลูก พื้นท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลิตขาวนาป  ในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองเทพา   

ปการผลิต  2554/55 และ 2555/56 

จังหวัด อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง

อําเภอ  2554/55  2555/56 (รอยละ)  2554/55  2555/56 (รอยละ)  2554/55  2555/56 (รอยละ)

ยะลา

ยะหา 1,556 425 -72.69 1,556 418 -73.14 350 315 -10.00

สงขลา

เทพา* 7,861 4,128 -47.49 7,811 4,128 -47.15 377 370 -1.86

สะบายอย* 2,233 799 -64.22 2,212 799 -63.88 342 343 0.29

รวม/เฉลี่ย 11,650 5,352 -54.06 11,579 5,345 -53.84 356 343 -3.84

พื้นที่ปลูก (ไร) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)

 

หมายเหต ุ: *ขอมูลจังหวัดสงขลา ป 2555/56 เปนขอมูลเบื้องตน 

ที่มา  : 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา (2555-2556) 

           2. สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (2555) และกรมสงเสริมการเกษตร (2556) 

 ยางพารา ปการผลิต 2555 พื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 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 เน่ืองจากราคายางพาราขึ้นอยูกับเศรษฐกิจโลกและจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกสงผลใหการรับซื้อ

และการลงทุนชะลอตัว ทําใหความตองการใชยางพาราลดลงและราคารับซื้อยางพาราปรับตัวลดลง

ดังกลาว 
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กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

ตารางท่ี 2-9 พื้นท่ีปลูก พื้นท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลิตยางพารา  ในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองเทพา  

ปการผลิต 2555 และ 2556  

จังหวัด อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง

อําเภอ 2555 2556 (รอยละ) 2555 2556 (รอยละ) 2555 2556 (รอยละ)

ยะลา

กาบัง 127,261 127,628 0.29 104,426 104,308 -0.11 250 210 -16.00

ยะหา 188,288 188,332 0.02 140,333 140,321 -0.01 250 250 -

สงขลา

เทพา* 341,546 341,546 - 253,462 253,462 - 354 368 3.95

นาทว*ี 307,361 323,683 5.31 245,240 254,927 3.95 364 375 3.02

สะบายอย* 202,053 209,505 3.69 165,142 171,255 3.70 371 426 14.82

รวม/เฉลี่ย 1,166,509 1,190,694 2.07 908,603 924,273 1.72 318 326 2.52

พื้นที่ปลูก (ไร) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)

 

หมายเหต ุ: *ขอมูลจังหวัดสงขลา ป 2556 เปนขอมูลเบื้องตน 

ที่มา  : 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา (2555-2556) 

           2. สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (2555) และกรมสงเสริมการเกษตร (2556) 

 ปาลมนํ้ามัน  ปการผลิต 2555 พื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา พื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามัน

ไดแก จังหวัดสงขลา พื้นที่ปลูก 3,902 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 2,660 กิโลกรัมตอไร เปรียบเทียบกับ

พื้นที่ปลูก 3,276 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 4,300 กิโลกรัมตอไร ของปการผลิต 2556 พบวาพื้นที่

ปลูกลดลงรอยละ 16.04 สวนผลผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 61.65 สําหรับราคาปาลมนํ้ามันของภาคใตที่

เกษตรกรขายไดลดลงจากราคาเฉลี่ย 4.89 บาทตอกิโลกรัม ในป 2555 เปนราคา 3.55 บาทตอกิโลกรัม

ในป 2556 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555 - 2556) หรือลดลงรอยละ 27.40 เน่ืองจากราคาปาลมนํ้ามัน

ข้ึนอยูกับเศรษฐกิจโลกและจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจึงสงผลทําใหราคารับซื้อปาลมนํ้ามัน

ลดลงดังกลาว 
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แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา 

ตารางท่ี 2-10 พื้นท่ีปลูก พื้นท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลิตปาลมนํ้ามัน  ในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองเทพา  

 ปการผลิต 2555 และ 2556 

จังหวัด อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง

อําเภอ 2555 2556 (รอยละ) 2555 2556 (รอยละ) 2555 2556 (รอยละ)

สงขลา

เทพา* 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 2,160 -22.99 2,660 4,300 61.65

พื้นที่ปลูก (ไร) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)

 
หมายเหตุ : *ขอมูลจังหวัดสงขลา ป 2556 เปนขอมูลเบื้องตน 

ที่มา  : 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา (2555) 

           2. กรมสงเสริมการเกษตร (2556) 

 มังคุด ปการผลิต 2555 พื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา พื้นที่ปลูกมังคุด ไดแก 

จังหวัดยะลา และสงขลา พื้นที่ปลูก 1,893 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 768 กิโลกรัมตอไร 

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 

ตารางท่ี 2-11 พื้นท่ีปลูก พื้นท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลิตมังคุด  ในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองเทพา  

ปการผลิต 2555 และ 2556    

จังหวัด อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง

อําเภอ 2555 2556 (รอยละ) 2555 2556 (รอยละ) 2555 2556 (รอยละ)

ยะลา

กาบัง            72 72 - 69 69 - 65 65 -

บันนังสตา      297 295 -0.67 288 287 -0.35 65 900 1,284.62

ยะหา     601 601 - 601 601 - 125 125 -

สงขลา

เทพา*           229 229 - 44 2 -95.45 2,452 1,000 -59.22

สะบายอย*   694 769 10.81 159 26 -83.65 1,135 863 -23.96

รวม/เฉลี่ย 1,893 1,966 3.86 1,161 985 -15.16 768 591 -23.14

พื้นที่ปลูก (ไร) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)

 
หมายเหต ุ: *ขอมูลจังหวัดสงขลา ป 2556 เปนขอมูลเบื้องตน 

ที่มา  : 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา (2555-2556) 

           2. กรมสงเสริมการเกษตร (2555-2556) 
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กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 เงาะ  ปการผลิต 2555 พื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา พื้นที่ปลูกเงาะ ไดแก 

จังหวัดยะลา และสงขลา พื้นที่ปลูก 1,661 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,219 กิโลกรัมตอไร 

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 ทั้งน้ีราคาที่เกษตรกรขายไดใกลเคียงกับปที่ผานมาไมแตกตางมากนัก 

ตารางท่ี 2-12 พื้นท่ีปลูก พื้นท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลิตเงาะ  ในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองเทพา  

ปการผลิต 2555 และ 2556    

จังหวัด อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง

อําเภอ 2555 2556 (รอยละ) 2555 2556 (รอยละ) 2555 2556 (รอยละ)

ยะลา

กาบัง 24 26 8.33 20 22 10.00 265 265 -

บันนังสตา 151 151 - 149 149 - 265 800 201.89

ยะหา 263 263 - 263 263 - 577 577 -

สงขลา

เทพา* 252 252 - 88 35 -60.23 3,910 1,994 -49.00

สะบายอย* 971 971 - 265 25 -90.57 1,076 500 -53.53

รวม/เฉลี่ย 1,661 1,663 0.12 785 494 -37.07 1,219 827 -32.12

พื้นที่ปลูก (ไร) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)

 

หมายเหต ุ: *ขอมูลจังหวัดสงขลา ป 2556 เปนขอมูลเบื้องตน 

ที่มา  : 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา (2555-2556) 

           2. กรมสงเสริมการเกษตร (2555-2556) 

 ลองกอง  ปการผลิต 2555 พื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา พื้นที่ปลูกลองกองไดแก 

จังหวัดยะลา และสงขลา พื้นที่ปลูก 27,768 ไร และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 587 กิโลกรัมตอไร 

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 
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แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา 

ตารางท่ี 2-13 พื้นท่ีปลูก พื้นท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลิตลองกอง  ในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

ปการผลิต 2555 และ 2556   

จังหวัด อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง

อําเภอ 2555 2556 (รอยละ) 2555 2556 (รอยละ) 2555 2556 (รอยละ)

ยะลา

กาบัง 2,761 2,761 - 2,734 2,734 - 11 11 -

บันนังสตา 10,542 9,992 -5.22 7,627 7,203 -5.56 11 900 8,081.82

ยะหา 3931 3,931 - 3,169 3,169 - 50 50 -

สงขลา

เทพา*          986 986 - 210 203 -3.33 1,748 928 -46.91

สะบายอย* 9,548 9,793 2.57 135 982 627.41 1,116 540 -51.61

รวม/เฉลี่ย 27,768 27,463 -1.10 13,875 14,291 3.00 587 486 -17.27

พื้นที่ปลูก (ไร) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)

 

 (2) ดานปศุสัตว  

 ในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา พ.ศ. 2555  มีจํานวนโคเน้ือทั้งสิ้น 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) พบวาสัดสวนของจํานวนสัตวเลี้ยงตอจํานวน

ครัวเรือนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวทั้งลุมนํ้าสาขา เกษตรกรสวนใหญมีการเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภคหรือ

ใชงาน  สําหรับโคนมเปนการเลี้ยงเพื่อการคา (เปนไปตามเกณฑกําหนดจํานวนสัตวแตละชนิดแยก

ตามประเภทการเลี้ยงสัตวแบบเปนการคาและไมเปนการคา) (ตารางผนวก ก) 

 จังหวัดยะลา  มีการเลี้ยงสัตวบริเวณอําเภอตางๆ โดยมีการเลี้ยงโคเน้ือ 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 พบวาสัดสวนของจํานวนสัตวเลี้ยงตอจํานวนครัวเรือนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว เกษตรกร

สวนใหญมีการเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภคหรือใชงาน สําหรับการเลี้ยงโคนมเปนการเลี้ยงเพื่อเปน

การคา  

 จังหวัดสงขลา  มีการเลี้ยงสัตวบริเวณอําเภอตางๆ โดยมีการเลี้ยงโคเน้ือ 17,306 ตัว 

เกษตรกรผูเลี้ยง 3,955 ครัวเรือน กระบือ 199 ตัว เกษตรกรผูเลี้ยง 38 ครัวเรือน สุกร 3,404 ตัว เกษตรกร
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กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

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 

พบวาสัดสวนของจํานวนสัตวเลี้ยงตอจํานวนครัวเรือนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว เกษตรกรสวนใหญมี

การเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภคหรือใชงาน  
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ตารางท่ี  2-14 ปริมาณสัตวเลี้ยงท่ีสําคัญในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองเทพา พ.ศ. 2555 

จังหวัด กระบือ สุกร ไก เปด แพะ แกะ

อําเภอ

จํานวน 

(ตัว)

เกษตรกร

(ครัวเรือน)

จํานวน

 (ตัว)

เกษตรกร

(ครัวเรือน

จํานวน

 (ตัว)

เกษตรกร

(ครัวเรือน)

จํานวน 

(ตัว)

เกษตรกร

(ครัวเรือน)

จํานวน 

(ตัว)

เกษตรกร

(ครัวเรือน)

จํานวน

 (ตัว)

เกษตรกร

(ครัวเรือน)

จํานวน 

(ตัว)

เกษตรกร

(ครัวเรือน

จํานวน

 (ตัว)

เกษตรกร

(ครัวเรือน)

ยะลา

  กาบัง 1,247 369 - - - - 177 6 32,802 2,676 2,969 299 3,001 279 42 7

  ยะหา 674 245 6 3 7 2 - - 12,696 590 4,904 323 1,012 270 63 17

รวม 1,921 614 6 3 7 2 177 6 45,498 3,266 7,873 622 4,013 549 105 24

สงขลา

  เทพา 11,632 2,399 - - 126 12 859 44 293,566 3,180 29,272 1,143 6,107 927 695 101

  สะบายอย 5,674 1,556 - - 73 26 2,545 119 77,489 2,884 23,758 866 3,090 607 173 36

รวม 17,306 3,955 - - 199 38 3,404 163 371,055 6,064 53,030 2,009 9,197 1,534 868 137

รวมทั้งลุมน้ําสาขา 19,227 4,569 6 3 206 40 3,581 169 416,553 9,330 60,903 2,631 13,210 2,083 973 161

โคเนื้อ โคนม

จํานวนสัตวเลี้ยง :เกษตรกร(ตัว/ครัวเรือน) 3:1 2:1 4:1 30:1 14:1 13:1 7:1 4:1

จํานวนสัตวเลี้ยง :เกษตรกร(ตัว/ครัวเรือน) 4:1 - 5:1 21:1 61:1 26:1 6:1 6:1

จํานวนสัตว :เกษตรกร(ตัว/ครัวเรือน) 4:1 2:1 5:1 21:1 45:1 23:1 6:1 6:1
 

หมายเหตุ : เปนขอมูลระดับตําบล 

  ที่มา : กรมปศุสัตว (2555) 
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 (3) ดานประมง  

 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด ปการผลิต 2556 ในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา มีเน้ือที่

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดรวม 168 ไร ปริมาณสัตวนํ้าที่จับได 264,814 กิโลกรัม เฉลี่ย 1,576 กิโลกรัมตอไร 

ชนิดสัตวนํ้าที่สําคัญที่เพาะเลี้ยง ไดแก ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาทับทิม ปลาแรด และ

ปลาจาระเม็ดนํ้าจืด เปนตน (ตารางที่ 2-15) การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า พบวาเกษตรกรสวนใหญเลี้ยงปลา

เพื่อการคา 

ตารางท่ี  2-15  การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองเทพา ปการผลิต 2556 

จังหวัด การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

ปริมาณสัตวน้ําที่จับได ปริมาณสัตวน้ํา/เนื้อที่

อําเภอ (กิโลกรัม) (กิโลกรัม/ไร)

ยะลา

กาบัง 176 32 42,364 1,324

บันนังสตา 1,016 66 164,776 2,497

ยะหา 270 70 57,674 824

รวมทั้งลุมน้ํา 1,462 168 264,814 1,576

จํานวน

ครัวเรือน
เนื้อที่ (ไร)

 

หมายเหตุ : จังหวัดสงขลาไมมีขอมูล 

ท่ีมา : สํานักงานประมงจงัหวัดยะลา (2556) 
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 3) การอุตสาหกรรม 

  พ.ศ.2556 ในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม รวม 159 โรง 

เงินทุนรวม 718.89 ลานบาท การจางงาน 1,482 คน กําลังเคร่ืองจักร 27,900.98 แรงมา ประเภท

อุตสาหกรรมที่จัดต้ังขึ้น จําแนกโรงงานตามลักษณะการผลิต ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีขาว) 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (โรงผลิตนํ้าแข็ง โรงผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล และ

โรงทําปลาปน) อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมแปรรูปไม อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก 

อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เมื่อพิจารณาประเภท

อุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรมกอสราง มีจํานวนมากที่สุดถึง 56 โรง หรือรอยละ 35.22 ของจํานวน

โรงงานอุตสาหกรรมทั้งลุมนํ้าสาขา รองลงมา ไดแก อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปไม 

อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก อุตสาหกรรม

โลหะและอโลหะ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มีโรงงานคิดเปนรอยละ 25.16 15.09 3.14 2.52 1.26 0.63 

และ 16.98 ของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งลุมนํ้าสาขา ตามลําดับ  

  ประเภทอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรและ/หรือผลผลิตทางการเกษตรเปนวัตถุดิบมี

สัดสวนของเงินทุน การจางงานและกําลังการผลิตตอ 1 โรง ดังนี้ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ใชเง ินทุน 7.45 ลานบาท การจางงาน 19 คน กําลังเครื่องจักร 584.37 แรงมา ตามลําดับ  

อุตสาหกรรมแปรรูปไม ใชเงินทุน 3.62 ลานบาท การจางงาน 24 คน กําลังเคร่ืองจักร 268.98 แรงมา 

ตามลําดับ และอุตสาหกรรมเกษตรใชเงินลงทุน 0.05 ลานบาท การจางงาน 2 คน กําลังเคร่ืองจักร 

10.00 แรงมา ตามลําดับ (ตารางที่ 2-16) เมื่อพิจารณาถึงสัดสวนของเงินลงทุน คนงานและกําลัง

เคร่ืองจักรตอจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 1โรง ของอุตสาหกรรมทั้ง 3 ประเภทดังกลาวพบวา 

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม และอุตสาหกรรมแปรรูปไม มีการจาง เงินลงทุน และกําลัง

เคร่ืองจักรมากกวาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเปนโรงสีขาวขนาดยอมและใชแรงงานในครัวเรือน จะเห็น

ไดวา ทั้งอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม และอุตสาหกรรมแปรรูปไม กอใหเกิดการจางงานมากกวา

อุตสาหกรรมเกษตร  
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ตารางท่ี 2-16 จํานวนโรงงาน เงินทุน การจางงานและกําลังเคร่ืองจักรตอจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 

 จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองเทพา พ.ศ. 2556 

  
โรงงาน เงนิทุน การจ้างงาน กาํลงัเคร่ืองจักร 

สัดส่วนต่อ 1 โรงงาน 

กจิการ เงนิทุน การจ้างงาน กาํลงัเคร่ืองจักร 

  (โรง) (ล้านบาท) (คน) (แรงม้า) (ล้านบาท) (คน) (แรงม้า) 

อุตสาหกรรมการเกษตร 40 2.19 70 400.00 0.05 2 10.00 

 รอยละ 25.16 0.30 4.72 1.43       

  -โรงสี 40 2.19 70 400.00 0.05 2 10.00 

 รอยละของการเกษตร 100.00 100.00 100.00 100.00       

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดืม่ 4 29.80 76 2,337.49 7.45 19 584.37 

 รอยละ 2.52 4.15 5.13 8.38       

  -ผลิตน้ําแข็ง 2 3.15 40 1,388.60 1.58 20 694.30 

 รอยละของอาหารและเคร่ืองดื่ม 50.00 10.57 52.63 59.41       

  -อาหารและเคร่ืองดื่มอ่ืนๆ 2 26.65 36 948.89 13.33 18 474.45 

 รอยละของอาหารและเคร่ืองดื่ม 50.00 89.43 47.37 40.59       

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 56 234.95 385 15,131.05 4.20 7 270.20 

 รอยละ 35.22 32.68 25.98 54.23       

อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 24 86.90 582 6,455.45 3.62 24 268.98 

 รอยละ 15.09 12.09 39.27 23.14       

อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก 2 103.28 69 936.25 51.64 35 468.13 

 รอยละ 1.26 14.37 4.66 3.36       

อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ 1 0.16 2 16.25 0.16 2 16.25 

 รอยละ 0.63 0.02 0.13 0.06       

อุตสาหกรรมบริการ 5 29.00 36 203.29 5.80 7 40.66 

 รอยละ 3.14 4.03 2.43 0.73       

อุตสาหกรรมอืน่ๆ 27 232.61 262 2,421.20 8.62 10 89.67 

 รอยละ 16.98 32.36 17.68 8.68       

รวม 159 718.89 1,482 27,900.98 4.52 9 175.48 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2556) 
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 บทที่ 3 

การวิเคราะหเพ่ือกําหนดเขตการใชที่ดนิ 

3.1  การวิเคราะหดานกายภาพ 

  3.1.1 ทรัพยากรท่ีดิน 

  สถานภาพทรัพยากรที่ดินปจจุบันของลุมนํ้าสาขาคลองเทพา มีเน้ือที่ทั้งหมด 1,136,587 ไร 

เปนที่ลุมมีศักยภาพในการทํานา 22,076 ไร หรือรอยละ 1.95 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เปนที่ดอน 

มีศักยภาพในการปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน หรือทุงหญาเลี้ยงสัตว 491,607 ไร หรือรอยละ 43.26 

ของพื้นที่ลุม นํ้าสาขา เปนพื้นที่ลาดชันเชิงซอนหรือพื้นที่ภู เขาที่ตองอนุรักษไว เปนพื้นที่ 

ปาไม  567,060 ไร หรือรอยละ 49.89 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เปนพื้นที่อ่ืนๆ ที่มิใชพื้นที่การเกษตร  

เชน ที่ ดินดัดแปลง พื้นที่ หินโผล  พื้นที่ เพาะเลี้ ยงสัตว นํ้ า  พื้นที่ นํ้ า  และชุมชน รวมกันอีก 

ประมาณ 55,844 ไร หรือรอยละ 4.90 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ในสภาพปจจุบัน (ป พ.ศ. 2552) พื้นที่ถูก

ใชในการทํานา 15,239 ไร หรือรอยละ 1.34 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เมื่อนําพื้นที่ลุมที่มีศักยภาพ

เหมาะสมในการทํานาเปรียบเทียบกับพื้นที่ทํานาจริงพบวา พื้นที่ทํานาจริงมีนอยกวาพื้นที่มีศักยภาพ 

ทํานา 6,837 ไร หรือรอยละ 0.61 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา นอกจากน้ียัง มีการทํานาบนพื้นที่ดอน สังเกต

ไดจากการปนคันนาบนพื้นที่ดอนเพื่อปลูกขาว คือ หนวยที่ดินที่  32gmb 39b 39Bb 39gmb  43b  และ 

60b จากสภาพการใชที่ดินที่เปนอยูกอใหเกิดการชะลางพังทลายของดินในระดับนอย ปานกลาง 

รุนแรง รุนแรงมาก และรุนแรงมากที่สุด มีเน้ือที่รอยละ 56.05  11.79  9.26  0.23 และ 22.67  ของพื้นที่

ลุมนํ้าสาขา ตามลําดับ 

    จากการสํารวจดินในระดับคอนขางละเอียด ที่ระดับมาตราสวน 1:25,000 สามารถนําขอมูล

มาวิเคราะห และจัดทําหนวยที่ดิน โดยแยกเปนหนวยที่ดินเด่ียว 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 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (AQ) ที่ดินดัดแปลง  (ML) พื้นที่หินโผล (RL) พื้นที่ชุมชนและ

สิ่งปลูกสราง (U) และพื้นที่นํ้า (W) เปนตน จากหนวยที่ดินดังกลาว ขางตนไดอธิบายรายละเอียดของ

หนวยที่ดิน โดยแบงเปนดินที่ลุม ดินในที่ดอน และหนวยเบ็ดเตล็ด (ตารางที่ 3-1 และรูปที่ 3-1) โดยไดสรุป

สถานภาพทรัพยากรดิน ดังตารางที่ 3-2 รายละเอียดตางๆ มี ดังน้ี 

    1) ดินในพื้นท่ีลุม ประกอบดวยหนวยที่ดินตาง ๆ ดังน้ี 

     (1)  กลุมชุดดินที่เปนดินเหนียวลึกมากสีเทา ที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวก

ตะกอนลํานํ้า พบในบริเวณพื้นที่ราบตะกอนนํ้าพาที่ลุม มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
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มีนํ้าแชขังในชวงฤดูฝน การระบายนํ้าเลว ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า คาความเปนกรด-ดาง 

ดินบนอยูระหวาง 5.0-6.5 คาความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกตํ่า และความอ่ิมตัวดวยประจุบวกที่

เปนดางตํ่า พบในพื้นที่ลุมตํ่า มีนํ้าไหลบาทวมขังสูงในฤดูฝน ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํา

นา บางพื้นที่มีการยกรองเพื่อปลูกไมยืนตน เชน ปาลมนํ้ามัน แบงเปนหนวยที่ดินตางๆ คือ 

       - หนวยที่ดินที่ 6 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 5,630 ไร 

หรือรอยละ 0.50 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 6M สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการดัดแปลง

พื้นที่โดยการยกรองเพื่อปลูกพืช มีเน้ือที่ 1,434 ไร หรือรอยละ 0.12 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

 (2) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนละเอียดลึกมาก เปนกลุมดินที่เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดิน

พวกตะกอนลํานํ้า และ/หรือการสลายตัวผุพังอยูกับที่แลวถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของ

หินเน้ือหยาบ ในบริเวณที่ราบมีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีนํ้าแชขังในชวงฤดูฝน 

เปนกลุมดินลึกที่มีการระบายนํ้าสวนใหญคอนขางเลว เน้ือดินบนเปนพวกดินรวนปนทรายหรือ 

ดินรวน ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินรวนเหนียว มีสีนํ้าตาลออนถึงสีเทา พบจุดประ

พวกสีนํ้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บางแหงอาจพบศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีสะสมพวก

เหล็กและแมงกานีสในดินชั้นลาง  ดินมีความสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึง

เปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานา 

หรือไมยืนตน แตมีปญหาเร่ืองการแชขังของนํ้าในฤดูฝน แบงเปนหนวยที่ดินตางๆ คือ 

       -  หนวยที่ดินที่ 17 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 1,646 ไร 

หรือรอยละ 0.14ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 17M สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการดัดแปลง

พื้นที่โดยการยกรองเพื่อปลูกพืช มีเน้ือที่ 767 ไร หรือรอยละ 0.07ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 17MI สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการดัดแปลง

พื้นที่โดยการยกรองเพื่อปลูกพืช และมีระบบชลประทาน มีเน้ือที่ 298 ไร หรือรอยละ 0.03 ของพื้นที่

ลุมนํ้าสาขา 

 (3) กลุมชุดดินที่เปนดินทรายลึกมาก เปนกลุมดินที่เกิดจากวัตถุกําเนิดดินพวก

ตะกอนนํ้าทะเล หรือวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้าที่ไดรับอิทธิพลของนํ้าทะเล ในบริเวณที่ลุม

ระหวางสันหาดหรือเนินชายฝงทะเล บริเวณที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีนํ้าแชขังในชวงฤดูฝน 

เปนกลุมดินลึกที่มีการระบายนํ้าคอนขางเลวถึงเลว เน้ือดินเปนดินทรายปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย 

สีดินเปนสีเทา พบจุดประสีนํ้าตาล สีเหลือง บางแหงมีเปลือกหอยปะปนอยูในเน้ือดิน มีความอุดม

สมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง 
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ประมาณ 6.0-7.0 แตถามีเปลือกหอยปะปนอยู คาความเปนกรดเปนดางจะอยูประมาณ 7.0-8.5 

ปจจุบันบริเวณดังกลาวเปนที่ลุม สวนใหญใชทํานา บางแหงทิ้งใหรกรางวางเปลา มีวัชพืชตางๆขึ้นอยู

ทั่วไป แบงเปนหนวยที่ดินตางๆ คือ 

       -  หนวยที่ดินที่ 23 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 2,719 ไร 

หรือรอยละ 0.24 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 23M สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการดัดแปลง

พื้นที่โดยการยกรองเพื่อปลูกพืช มีเน้ือที่ 594 ไร หรือรอยละ 0.05 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 23I สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีระบบ

ชลประทานมีเน้ือที่ 73 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

 (4) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนที่เกิดจากดินตะกอนนํ้าพาเชิงซอน กลุมดินน้ีพบบริเวณ

ที่ราบลุมหรือบริเวณพื้นลางของเนิน หรือหุบเขา ที่มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ  

เกิดจากตะกอนลํานํ้าพัดพามาทับถมกัน มีการผสมกันของตะกอนหลายชนิด ดินที่พบสวนใหญมีการ

ระบายนํ้าคอนขางเลวถึงเลว มีลักษณะและคุณสมบัติตาง ๆ เชน เน้ือดิน สีดิน ความลึกของดิน 

ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า สวนมากมีกอนกรวดและเศษหินปะปนอยูใน

เน้ือดินดวย เน่ืองจากหนวยแผนที่น้ีเปนหนวยผสมของดินหลายชนิด ดังน้ันในแผนที่ดินระดับจังหวัด 

จึงเรียกวาเปนพวกดินตะกอนลํานํ้าที่มีการระบายนํ้าเลวปจจุบันบริเวณดังกลาวใชประโยชนในการทํานา 

สวนในฤดูแลง ถามีแหลงนํ้า นิยมใชปลูกพืชผัก แบงเปนหนวยที่ดินตาง ๆ คือ 

       -  หนวยที่ดินที่ 59 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 3,927 ไร 

หรือรอยละ 0.35 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 59M สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการดัดแปลง

พื้นที่โดยการยกรองเพื่อปลูกพืช มีเน้ือที่ 4,988 ไร หรือรอยละ 0.44 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

    2) ดินในพื้นท่ีดอน ประกอบดวยหนวยที่ดินตาง ๆ ดังน้ี 

 (1) กลุมชุดดินที่เปนดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุตนกําเนิดดิน

เน้ือละเอียด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ของหินตนกําเนิดชนิดตาง ๆ แลวถูกเคลื่อนยายมาใน

ระยะทางไมไกลนักของหินเน้ือละเอียดซึ่งมีทั้งหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร หรือเกิดจากวัตถุ 

ตนกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า ในบริเวณพื้นที่ดอน มีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา 

เปนกลุมดินลึกมากที่มีการระบายนํ้าดี เน้ือดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว หรือ ดินเหนียว  

สวนดินลางเปนพวกดินเหนียว สีดินเปนสีนํ้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ

ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความเปนกรด-ดางดินบนอยูระหวาง 5.0-6.5  

คาความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกตํ่า และความอ่ิมตัวดวยประจุบวกที่เปนดางตํ่า คาการนําไฟฟาของดินตํ่า 
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ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก สวนบริเวณที่หนาดินมีทรายปน และมีความลาดชันสูงมี

อัตราเสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดินมากหากมีการจัดการดินไมเหมาะสม ปจจุบันบริเวณดังกลาว

ใชปลูกไมยืนตน ไมผลตางๆ บางพื้นที่มีการปนคันนาเพื่อใชปลูกขาว แตพื้นที่ปลูกมีเพียงเล็กนอย  

บางแหงยังคงสภาพปาธรรมชาติ แบงเปนหนวยที่ดินตางๆ คือ 

       - หนวยที่ดินที่ 26C สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีเน้ือที่ 127 ไร หรือรอยละ 

0.01 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 26E สภาพพื้นที่เปนเนินเขา มีเน้ือที่ 316 ไร หรือรอยละ 0.03 

ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

 (2) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนหรือดินทรายแปงละเอียด เกิดจากการทับถมของตะกอน

ลํานํ้าบริเวณสันดินริมนํ้า บนพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ เปนกลุมดินลึกที่มี

การระบายนํ้าดี เน้ือดินเปนพวกดินรวน หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง บางแหงอาจมีชั้นดินทราย

ละเอียดสลับชั้นอยูและมักมีแรไมกาปะปนในเน้ือดิน สีดินเปนสีนํ้าตาลหรือสีเหลืองปนนํ้าตาล ดินมี

ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง มีคาความ

เปนกรด-ดางดินบนอยูระหวาง 4.5-6.0 คาความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกปานกลาง และความอ่ิมตัว

ดวยประจุบวกที่เปนดางตํ่า ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกยางพารา ปาลมนํ้ามัน กาแฟ ไมผลตางๆ เชน 

มังคุด เงาะ บางพื้นที่คงสภาพเปนทุงหญาตามธรรมชาติ พื้นที่ในหนวยที่ดินเหลาน้ีไมคอยมีปญหาใน

เร่ืองคุณสมบัติของดิน แตอาจมีปญหาเร่ืองนํ้าทวม สรางความเสียหายใหแกพืชผลที่ปลูก หากนํ้าใน 

ลํานํ้ามีปริมาณมากจนไหลเออทวมตลิ่ง และแชขังอยูเปนเวลานาน แบงเปนหนวยที่ดินตางๆ  คือ 

       - หนวยที่ดินที่ 32 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 4,531 ไร 

หรือรอยละ 0.40 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 32gm เปนดินที่ไดรับอิทธิพลจากการแชขังของนํ้า สภาพพื้นที่

ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 34,961 ไร หรือรอยละ 3.08 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 32gmb เปนดินที่ไดรับอิทธิพลจากการแชขังของนํ้า  สภาพพื้นที่

เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีการปนคันนาเพื่อทําการปลูกขาว มีเน้ือที่ 657 ไร หรือรอยละ 0.06 ของ

พื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

 (3) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนละเอียด เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ของหิน 

ตนกําเนิดชนิดตาง ๆ แลวถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินเน้ือหยาบ ทั้งหินอัคนี หรือหิน

ตะกอน หรือมาจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า บริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือ

คอนขางราบเรียบ ถึงเนินเขา เปนกลุมดินลึกมากมีการระบายนํ้าดี มีเน้ือดินบนเปนดินรวนปนทราย  

สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สีดินเปนสีนํ้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ 



3-5 

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา 

ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมีคาความเปนกรด-ดางดินบนอยูระหวาง 5.0-5.5 คาความจุ 

ในการแลกเปลี่ยนประจุบวกตํ่า และความอ่ิมตัวดวยประจุบวกที่เปนดางตํ่า คาการนําไฟฟาของดินตํ่า ปญหา

สําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เน้ือดินคอนขางเปนทราย และดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ในบริเวณ 

ที่มีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับชะลางพังทลายของหนาดิน ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกไมยืนตน 

ไมผลตางๆ บางแหงยังคงสภาพปาธรรมชาติ และทุงหญาธรรมชาติ แบงเปนหนวยที่ดินตาง  ๆคือ 

       - หนวยที่ดินที่ 34 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 752 ไร 

หรือรอยละ 0.07 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 34gm เปนดินที่ไดรับอิทธิพลจากการแชขังของนํ้า สภาพพื้นที่

ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 1,093 ไร หรือรอยละ 0.10 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 34B สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีเน้ือที่ 20,157 ไร 

หรือรอยละ 1.77 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 34Bb สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีการปนคันนา

เพื่อทําการปลูกขาว มีเน้ือที่ 416 ไร หรือรอยละ 0.04 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา   

       -  หนวยที่ดินที่ 34C สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีเน้ือที่ 69,595 ไร หรือรอยละ 

6.12 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 34D สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชัน มีเน้ือที่ 5,725 ไร หรือรอยละ 

0.50 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 34E สภาพพื้นที่เปนเนินเขา มีเน้ือที่ 1,143 ไร หรือรอยละ 0.10 

ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

 (4) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนหยาบลึกถึงลึกมาก เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่

ของหินตนกําเนิดชนิดตางๆ แลวถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินเน้ือหยาบ ทั้งหิน 

อัคนี หรือหินตะกอน หรือมาจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า บริเวณพื้นที่ดอน ที่มีพื้นที่

ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนกลุมดินลึก ที่มีการระบายนํ้าดี เน้ือดินเปนดิน

รวนปนทราย สีดินเปนสีนํ้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 ปญหาสําคัญในการใช

ประโยชนที่ดิน ไดแก เน้ือดินคอนขางเปนทราย มีความอุดมสมบูรณตํ่าและมีปญหาเกี่ยวกับการ 

ชะลางพังทะลายของหนาดินโดยเฉพาะบริเวณที่มีความลาดชันสูง ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูก 

ไมยืนตน และไมผล แบงเปนหนวยที่ดินตางๆ คือ 
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       - หนวยที่ดินที่ 39 สภาพพืน้ที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 43,688    ไร 

หรือรอยละ 3.85 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 39b สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 372 ไร 

หรือรอยละ 0.03 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 39B สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีเน้ือที่ 84,042 ไร 

หรือรอยละ 7.39 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 39Bb สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเลกนอย มีการปนคันนา 

เพื่อปลูกขาว มีเน้ือที่ 2,058 ไร หรือรอยละ 0.18 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 39C สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีเน้ือที่ 33,853 ไร หรือรอยละ 

2.98 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 39gm เปนดินที่ไดรับอิทธิพลจากการแชขังของนํ้า สภาพพื้นที่

ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 26,920 ไร หรือรอยละ 2.37 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 39gmb เปนดินที่ไดรับอิทธิพลจากการแชขังของนํ้า สภาพพื้นที่

ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการปนคันนาเพื่อทําการปลูกขาว มีเน้ือที่ 49 ไร หรือรอยละ 0.04 ของพื้นที่

ลุมนํ้าสาขา 

 (5) กลุ มชุดดินที ่เปนดินทรายลึกมาก เปนกลุมดินที่พบในเขตฝนตกชุก หรือ

บริเวณชายฝงทะเล เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของ

หินเน้ือหยาบ หรือจากตะกอนทรายชายทะเล บนพื้นที่ดอน บริเวณหาดทราย สันทรายชายทะเลหรือ

บริเวณที่ลาดเชิงเขา เปนกลุมดินลึก มีการระบายนํ้าคอนขางมากเกินไป เน้ือดินเปนดินทรายปนดิน

รวนหรือดินทราย ดินมีสีเทา สีนํ้าตาลออน หรือเหลือง ถาพบบริเวณสันทรายชายทะเลจะมีเปลือก

หอยปะปนอยูในเน้ือดิน ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรด

เล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-6.5 แตถามีเปลือกหอยปะปนจะมีปฏิกิริยาเปนดาง 

ปานกลาง ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เน้ือดินเปนทรายจัด ทําใหมีความสามารถใน

การอุมนํ้าไดนอย พืชจะแสดงอาการขาดนํ้าเมื่อฝนทิ้งชวง นอกจากน้ีดินยังมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกไมยืนตน และไมผล บางแหงเปนปาละเมาะหรือทุงหญาธรรมชาติ

แบงเปนหนวยที่ดินตางๆ  คือ 

       - หนวยที่ดินที่ 43 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 12,220 ไร 

หรือรอยละ 1.07 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       -  หนวยที่ดินที่ 43b สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการปนคันนา

เพื่อทําการปลูกขาวมีเน้ือที่ 112 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา  
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 (6) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนลึกปานกลางถึงเศษหิน เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู

กับที่ หรือถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของหินเน้ือหยาบ หรือจากวัตถุตนกําเนิดดินพวก

ตะกอนลํานํ้า บนพื้นที่ดอน มีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา เปนกลุมดินลึกปานกลาง  

มีการระบายนํ้าดี เน้ือดินชวง 50 เซนติเมตร ตอนบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย 

ในระดับความลึก ประมาณ 50-100 เซนติเมตร จะพบชั้นดินปนเศษหินหรือลูกรัง สีดินเปนสีนํ้าตาล  

สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด  

มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-5.5 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก ดินมีความ

อุดมสมบูรณตํ่า ดินคอนขางเปนทราย ถาพบบริเวณที่มีความลาดชันสูงเกิดการชะลางพังทลายของ

หนาดิน ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชปลูกยางพารา ไมผล สับปะรด กลวย และแตงโมแบงเปน

หนวยที่ดินตางๆ  คือ 

  - หนวยที่ดินที่ 50 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 2,256 ไร 

หรือรอยละ 0.21 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 50B สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีเน้ือที่ 1,226 ไร 

หรือรอยละ 0.11 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 50C สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีเน้ือที่ 7,501 ไร หรือรอยละ  

0.66 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 50D สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชัน มีเน้ือที่ 68,234 ไร หรือรอยละ 

6.00 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที ่50E สภาพพื้นที่เปนเนินเขา มีเน้ือที่ 43,786 ไร หรือรอยละ 3.85

ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

 (7) กลุมชุดดินที่เปนดินต้ืนถึงชั้นหินพื้น เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือถูก

เคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกําเนิดดินที่มาจากหินเน้ือหยาบ บนบริเวณพื้นที่ดอน 

บริเวณที่ลาดเชิงเขาตางๆ เปนกลุมดินต้ืน มีการระบายนํ้าดี เน้ือดินเปนพวกดินรวนปนเศษหิน  

สวนใหญเปนพวกเศษหินทรายและควอตซ หรือหินดินดาน สีดินเปนสีนํ้าตาลสีเหลืองหรือสีแดง  

ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงกรดจัด มีคาความเปนกรดเปน

ดางประมาณ 5.0-5.5 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน ไดแก เปนดินต้ืน มีเศษหินปะปนอยูใน

เน้ือดินเปนปริมาณมาก และดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า บริเวณที่มีความลาดชันสูงเกิดการชะลาง

พังทลายของหนาดิน ปจจุบันบริเวณดังกลาวเปนปาดิบชื้น บางแหงใชปลูกยางพารา หรือปลอยทิ้ง

เปนปาละเมาะ แบงเปนหนวยที่ดินตางๆ คือ 
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       -  หนวยที่ดินที ่51 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 3,522 ไร 

หรือรอยละ 0.31 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 51C สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีเน้ือที่ 365 ไร หรือรอยละ 

0.03 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 51D สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนชัน มีเน้ือที่ 422 ไร หรือรอยละ 0.04 

ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

 (8) กลุมชุดดินที่เปนดินรวนที่เกิดจากดินตะกอนนํ้าพาเชิงซอน กลุมดินน้ีพบบริเวณ

สันดินริมนํ้า บริเวณพื้นที่แนวตะกอน มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางเรียบ เกิดจากตะกอนลํานํ้า

พัดพามาทับถมกัน มีการผสมกันของตะกอนหลายชนิด ดินที่พบสวนใหญมีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง 

สวนใหญเปนดินลึก เน้ือดินเปนพวกดินรวน บางแหงมีชั้นดินที่มีเน้ือดินคอนขางเปนทราย หรือมีชั้น

กรวด ซึ่งแสดงถึงการตกตะกอนตางยุคของดินอันเปนผลมาจากการเกิดนํ้าทวมใหญในอดีต ดินมี

ความอุดมสมบูรณปานกลาง และปฏิกิริยาเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดาง

ของดินบน ประมาณ 6.0-7.0 เน่ืองจากหนวยแผนที่น้ีเปนหนวยผสมของดินหลายชนิด ดังน้ันในแผน

ที่ดินระดับจังหวัด จึงเรียกวาเปนพวกดินตะกอนลํานํ้าที่มีการระบายนํ้าดีปจจุบันดินน้ีมีการใช

ประโยชนคอนขางกวางขวาง บางแหงดัดแปลงพื้นที่ทํานา นิยมใชปลูกไมผล และไมยืนตน แบงเปน

หนวยที่ดินตางๆ  คือ 

       - หนวยที่ดินที่ 60 สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเน้ือที่ 16,762 ไร 

หรือรอยละ 1.47 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       - หนวยที่ดินที่ 60b สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีการปนคันนา

เพื่อทําการปลูกขาว มีเน้ือที่ 258 ไร หรือรอยละ 0.02 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

       -  หนวยที่ดินที่ 60D สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นชัน มีเน้ือที่ 329 ไร หรือรอยละ 0.03 

ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

     (8)  หนวยที่ดินที่ประกอบดวยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 

พื้นที่บริเวณน้ียังไมมีการสํารวจและจําแนกดิน ควรอนุรักษไวเปนแหลงตนนํ้าลําธาร ไดแก หนวยที่ดินที่ 62 

(SC : พื้นที่ลาดชันเชิงซอน) มีเน้ือที่ 567,060 ไร หรือรอยละ 49.89 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

    3) หนวยเบ็ดเตล็ด มีดังน้ี 

     (1)  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (AQ) มีเน้ือที่ 1,686 ไร หรือรอยละ 0.14 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

     (2)  ที่ดินดัดแปลง (ML) มีเน้ือที่ 90 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

     (3)  พื้นที่หินโผล (RL)  มีเน้ือที่ 10,680 ไร หรือรอยละ 0.94 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 
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แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา 

     (4)  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (U) มีเน้ือที่ 35,010 ไร หรือรอยละ 3.08 ของพื้นที่

ลุมนํ้าสาขา 

     (5)  พื้นที่นํ้า (W) มีเน้ือที่ 8,378  ไร หรือรอยละ 0.73 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 
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ตารางท่ี 3-1  คุณภาพหนวยท่ีดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา               

ความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน  หนวยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปจจัยตัวพิจารณา  หนวยวัด 6 6M 17 17M 17MI 

ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช เนื้อดินบน   ชั้นมาตรฐาน cl cl sl sl sl 

  เนื้อดินลาง   ชั้นมาตรฐาน c c scl scl scl 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา  ชั้นมาตรฐาน pd spd-mw spd spd-mw spd-mw 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ   ชั้นมาตรฐาน ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  ความอุดมสมบูรณของดิน   ชั้นมาตรฐาน ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  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 

การดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)   cmol/kg <10 <10 <10 <10 <10 

  ความอ่ิมตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)   % <35 <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน   เซนติเมตร >150 >150 >150 >150 >150 

ความเสียหายจากน้ําทวม ความเสียหายจากน้ําทวม   คร้ัง/10 ป - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป คาการนําไฟฟา  (E.C.)   dS/m - - - - - 

ความเสียหายจากการกัดกรอน ความลาดชัน   เปอรเซ็นต 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

เนื้อที่ 
  ไร 5,630 1,434 1,646 767 298 

  รอยละ 0.50 0.12 0.14 0.07 0.03 
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ตารางท่ี 3-1 (ตอ)           

ความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน  หนวยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปจจัยตัวพิจารณา  หนวยวัด 23 23I 23M 26C 26E 

ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช เนื้อดินบน   ชั้นมาตรฐาน ls ls ls c c 

  เนื้อดินลาง   ชั้นมาตรฐาน ls ls ls c c 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา  ชั้นมาตรฐาน pd pd spd-mw wd wd 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ   ชั้นมาตรฐาน ตํ่า ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

  ความอุดมสมบูรณของดิน   ชั้นมาตรฐาน ตํ่า ตํ่า ตํ่า 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 

การดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)   cmol/kg  <10 <10 <10 <10 <10 

  ความอ่ิมตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)   % <35 <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน   เซนติเมตร >150 >150 >150 >150 >150 

ความเสียหายจากน้ําทวม ความเสียหายจากน้ําทวม   คร้ัง/10 ป - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป คาการนําไฟฟา (E.C.)   dS/m - - - - - 

ความเสียหายจากการกัดกรอน ความลาดชัน   เปอรเซ็นต 0-2 0-2 0-2 5-12 20-35 

เนื้อที่ 
  ไร 2,719 73 594 127 316 

  รอยละ 0.24 0.01 0.05 0.01 0.03 
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ตารางท่ี 3-1 (ตอ)           

ความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน  หนวยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปจจัยตัวพิจารณา  หนวยวัด 32 32B 32gm 32gmb 34 

ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช เนื้อดินบน   ชั้นมาตรฐาน sil sil sil sil sl 

  เนื้อดินลาง   ชั้นมาตรฐาน sicl sicl sicl sicl scl 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา  ชั้นมาตรฐาน wd wd spd-mw spd wd 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ   ชั้นมาตรฐาน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า 

  ความอุดมสมบูรณของดิน   ชั้นมาตรฐาน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า 

  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 

การดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)   cmol/kg 10-20 10-20 10-20 10-20 <10 

  ความอ่ิมตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)   % <35 <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน   เซนติเมตร >150 >150 >150 >150 >150 

ความเสียหายจากน้ําทวม ความเสียหายจากน้ําทวม   คร้ัง/10 ป - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป คาการนําไฟฟา (E.C.)   dS/m - - - - - 

ความเสียหายจากการกัดกรอน ความลาดชัน   เปอรเซ็นต 0-2  2-5  0-2  0-2  0-2 

เนื้อที่ 
  ไร 4,531 3,699 34,961 657 752 

  รอยละ 0.40 0.33 3.08 0.06 0.07 
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ตารางท่ี 3-1 (ตอ)           

ความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน  หนวยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปจจัยตัวพิจารณา  หนวยวัด 34B 34Bb 34C 34D 34E 

ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช เนื้อดินบน   ชั้นมาตรฐาน sl sl sl sl sl 

  เนื้อดินลาง   ชั้นมาตรฐาน scl scl scl scl scl 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา  ชั้นมาตรฐาน wd spd-mw wd wd wd 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ   ชั้นมาตรฐาน ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  ความอุดมสมบูรณของดิน   ชั้นมาตรฐาน ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  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 

การดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)   cmol/kg <10 <10 <10 <10 <10 

  ความอ่ิมตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)   % <35 <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน   เซนติเมตร >150 >150 >150 >150 >150 

ความเสียหายจากน้ําทวม ความเสียหายจากน้ําทวม   คร้ัง/10 ป - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป คาการนําไฟฟา (E.C.)   dS/m - - - - - 

ความเสียหายจากการกัดกรอน ความลาดชัน   เปอรเซ็นต  2-5  2-5  5-12  12-20  20-35  

เนื้อที่ 
  ไร 20,157 416 69,595 5,725 1,143 

  รอยละ 1.77 0.04 6.12 0.50 0.10 
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ตารางท่ี 3-1 (ตอ) 
ความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน  หนวยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปจจัยตัวพิจารณา  หนวยวัด 34gm 39 39b 39B 39Bb 

ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช เนื้อดินบน   ชั้นมาตรฐาน sl sl sl sl sl 

  เนื้อดินลาง   ชั้นมาตรฐาน scl sl sl sl sl 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา  ชั้นมาตรฐาน spd-mw wd spd-mw wd spd-mw 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ   ชั้นมาตรฐาน ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  ความอุดมสมบูรณของดิน   ชั้นมาตรฐาน ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  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 

การดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)   cmol/kg <10 <10 <10 <10 <10 

  ความอ่ิมตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)   % <35 <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน   เซนติเมตร >150 >150 >150 >150 >150 

ความเสียหายจากน้ําทวม ความเสียหายจากน้ําทวม   คร้ัง/10 ป - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป คาการนําไฟฟา (E.C.)   dS/m - - - - - 

ความเสียหายจากการกัดกรอน ความลาดชัน   เปอรเซ็นต  0-2  0-2 0-2  2-5  2-5 

เนื้อที่ 
  ไร 1,093 43,688 372 84,042 2,058 

  รอยละ 0.10 3.85 0.03 7.39 0.18 
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ตารางท่ี 3-1 (ตอ) 
ความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน  หนวยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปจจัยตัวพิจารณา  หนวยวัด 39C 39gm 39gmb 43 43b 

ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช เนื้อดินบน   ชั้นมาตรฐาน sl sl sl ls ls 

  เนื้อดินลาง   ชั้นมาตรฐาน sl sl sl ls ls 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา  ชั้นมาตรฐาน wd spd-mw spd sex spd-mw 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ   ชั้นมาตรฐาน ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  ความอุดมสมบูรณของดิน   ชั้นมาตรฐาน ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  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 

การดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)   cmol/kg <10 <10 <10 <10 <10 

  ความอ่ิมตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)   % <35 <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน   เซนติเมตร >150 >150 >150 >150 >150 

ความเสียหายจากน้ําทวม ความเสียหายจากน้ําทวม   คร้ัง/10 ป - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป คาการนําไฟฟา (E.C.)   dS/m - - - - - 

ความเสียหายจากการกัดกรอน ความลาดชัน   เปอรเซ็นต  5-12  0-2  0-2  0-2  0-2 

เนื้อที่ 
  ไร 33,853 26,920 409 12,220 112 

  รอยละ 2.98 2.37 0.04 1.07 0.01 
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ตารางท่ี 3-1 (ตอ) 
ความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน  หนวยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปจจัยตัวพิจารณา  หนวยวัด 50 50B 50C 50D 50E 

ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช เนื้อดินบน   ชั้นมาตรฐาน sl sl sl sl sl 

  เนื้อดินลาง   ชั้นมาตรฐาน sl/vgc sl/vgc sl/vgc sl/vgc sl/vgc 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา  ชั้นมาตรฐาน wd spd-mw wd wd wd 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ   ชั้นมาตรฐาน ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  ความอุดมสมบูรณของดิน   ชั้นมาตรฐาน ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  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 

การดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)   cmol/kg <10 <10 <10 <10 <10 

  ความอ่ิมตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)   % <35 <35 <35 <35 <35 

สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน   เซนติเมตร 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 

ความเสียหายจากน้ําทวม ความเสียหายจากน้ําทวม   คร้ัง/10 ป - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป คาการนําไฟฟา (E.C.)   dS/m - - - - - 

ความเสียหายจากการกัดกรอน ความลาดชัน   เปอรเซ็นต  0-2  2-5  5-12  12-20  20-35  

เนื้อที่ 
  ไร 2,356 1,226 7,501 68,234 43,786 

  รอยละ 0.21 0.11 0.66 6.00 3.85 
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ตารางท่ี 3-1 (ตอ) 

ความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน  หนวยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปจจัยตัวพิจารณา  หนวยวัด 51 51C 51D 59 59M 

ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช เนื้อดินบน   ชั้นมาตรฐาน l l l sl sl 

  เนื้อดินลาง   ชั้นมาตรฐาน vgl vgl vgl sl sl 

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา  ชั้นมาตรฐาน wd wd wd spd spd-mw 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ   ชั้นมาตรฐาน ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  ความอุดมสมบูรณของดิน   ชั้นมาตรฐาน ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

  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 

การดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)   cmol/kg <10 <10 <10 <10 <10 

  ความอ่ิมตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)   % <35 <35 <35 35-75 35-75 

สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน   เซนติเมตร 0-50 0-50 0-50 >150 >150 

ความเสียหายจากน้ําทวม ความเสียหายจากน้ําทวม   คร้ัง/10 ป - - - - - 

การมีเกลือมากเกินไป คาการนําไฟฟา (E.C.)   dS/m - - - - - 

ความเสียหายจากการกัดกรอน ความลาดชัน   เปอรเซ็นต  0-2  5-12  12-20  0-2  0-2 

เนื้อที่ 
  ไร 3,522 365 422 3,927 4,988 

  รอยละ 0.31 0.03 0.04 0.35 0.44 
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ตารางท่ี 3-1 (ตอ) 
ความตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน  หนวยที่ดิน 

คุณภาพที่ดิน ปจจัยตัวพิจารณา  หนวยวัด 60 60b 60D 62 เบ็ดเตล็ด ผลรวมทั้งหมด 

ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช เนื้อดินบน   ชั้นมาตรฐาน sil sil sil - -  

  เนื้อดินลาง   ชั้นมาตรฐาน sicl sicl sicl - -  

ความเปนประโยชนของออกซิเจน การระบายน้ํา  ชั้นมาตรฐาน mw spd-mw mw - -  

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ   ชั้นมาตรฐาน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง - -  

  ความอุดมสมบูรณของดิน   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 - -  

การดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C.)   cmol/kg 10-20 10-20 10-20 - -  

  ความอ่ิมตัวดวยประจุบวกที่เปนดาง (B.S.)   % 35-75 35-75 35-75 - -  

สภาวะการหย่ังลึกของราก ความลึกของดิน   เซนติเมตร >150 >150 >150 - -  

ความเสียหายจากน้ําทวม ความเสียหายจากน้ําทวม   คร้ัง/10 ป - - - - -  

การมีเกลือมากเกินไป คาการนําไฟฟา (E.C.)   dS/m - - - - -  

ความเสียหายจากการกัดกรอน ความลาดชัน   เปอรเซ็นต  0-2  0-2  12-20 >35 -  

เนื้อที่ 
  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 
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หมายเหตุ : อักษรยอ  l  =  ดินรวน      ls = ดินทรายปนดินรวน  sl = ดินรวนปนทราย c = ดินเหนียว       sil = ดินรวนปนทรายแปง 

      cl  =  ดินรวนปนดินเหนียว scl = ดินรวนเหนียวปนทราย  sic = ดินเหนียวปนทรายแปง sicl = ดินรวนเหนียวปนทรายแปง  

      gc  = ดินเหนียวปนกรวด gcl = ดินรวนเหนียวปนกรวด vgcl = ดินรวนเหนียวปนกรวดมาก 

   b  : สภาพพ้ืนที่มีการทําคันนาเพ่ือปลูกขาว  M  :  มีการดัดแปลงพ้ืนที่ (มีการจัดการพ้ืนที่ เชน ยกรอง ทําคันก้ันน้ํา) 

การระบายน้ํา 

vpd =   การระบายน้ําเลวมาก     pd  =  การระบายน้ําเลว   spd=  การระบายน้ําคอนขางเลว   

mw=  การระบายน้ําดีปานกลาง      wd  = การระบายน้ําดี     sex = การระบายน้ําคอนขางมาก  

  

   หนวยท่ีดินมีปญหาในการเพาะปลูก  

   หนวยที่ดนิ 39 : ดินคอนขางเปนทราย    หนวยที่ดิน 43 : ดินทรายจัด     หนวยที่ดนิ 51 : ดินตื้นในพ้ืนที่ดอน 

   หนวยที่ดิน 62 : พ้ืนที่ลาดชันเชิงซอนหรือพ้ืนที่ภูเขา  

  

   A/B = หนวยที่ดินรวมหรือหนวยที่ดินเชิงซอน โดยหนวยที่ดิน A มีเนื้อที่รอยละ 50 และหนวยที่ดิน B มีเนื้อที่รอยละ 50  

   ท่ีมา  :  จากการวิเคราะหขอมูลดินของสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2553ก, 2553ข) ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา 

ตารางท่ี 3-2 สถานภาพทรัพยากรท่ีดินลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

สถานภาพทรัพยากรที่ดิน หนวยที่ดิน ไร รอยละ 

ดินที่ลุม    

ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้าํ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถงึกรดจดัมาก 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 

ดินที่ดอน    

ดินเหนียวลึกถงึลกึมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อละเอียด 26C  26E 443 0.04 

ดินรวนหรือดินทรายแปงละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแมน้ํา 32  32gm  32gmb  32B  43,848 3.87 

ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ 34  34gm  34B  34Bb  34C  

34D  34E   

98,881 8.70 

ดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุตนกําเนิดดินเนื้อหยาบ 39  39b  39gm  39gmb  

39B  39Bb  39C     

191,342 16.84 

ดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือสันทรายชายทะเล 43  43b 12,332 1.08 

ดินรวนลึกปานกลางถงึเศษหิน กอนหิน หรือชั้นหินพ้ืน 50  50B  50C  50D  50E 123,103 10.83 

ดินต้ืนถึงชั้นหินพ้ืน 51  51C  51D  4,309 0.38 

ดินรวนที่เกิดจากดินตะกอนน้ําพาเชิงซอน 60  60b  60D 17,349 1.52 

ที่ดินหินโผล RL 10,681 0.94 

พ้ืนที่ลาดชันเชิงซอนที่มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต 62 567,060 49.89 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (U, W, พ้ืนที่อ่ืนๆ ยกเวน RL)  - 45,163 3.96 

รวม  1,136,587 100.00 

ที่มา  :  จากการวิเคราะหขอมูลดินของสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2553ก, 2553ข) ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ดินมีปญหาหรือดินมีขอจํากัดในการเพาะปลูกพืชในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาคลองเทพา แสดงในตารางที่ 3-3 

ประกอบดวย 

1) หนวยดินทรายจัด และดินคอนขางเปนทราย  มีเน้ือที่ 207,060 ไร หรือรอยละ 18.22 

ของพื้นที่ลุมนํ้า  ประกอบดวย ดินทรายจัด ไดแก หนวยที่ดินที่  23  23I  23M  43  และ 43b  ดินคอนขาง

เปนทราย ไดแก หนวยที่ดินที่  39  39b  39gm  39gmb  39B  39Bb  39C  ซึ่งมีสภาพพื้นที่เปนพื้นที่

ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ ถึงลูกคลื่นลอนลาด การระบายนํ้าของดินคอนขางเลว ความอุดม

สมบูรณของดินตํ่า ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกตํ่า ความอ่ิมตัวดวยดางปานกลาง เน้ือดินบนเปน
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กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

ดินทรายปนรวน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) เน้ือดินลางเปนดินรวนปนทราย 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง (pH 5.5-7.0)  

แนวทางแกไข การใชประโยชนของพืชบริเวณน้ี คือ การเลือกชนิดพืชที่มีศักยภาพ

เหมาะสมมาปลูก มีการปรับปรุงบํารุงดินรวมกับมีระบบการอนุรักษดินและนํ้า เชน ในกรณีที่ปลูกพืชไร 

ควรจัดระบบการปลูกพืชใหหนุนเวียนตลอดทั้งป ปรับปรุงดินดวยปุยหมัก ปุยคอก 3-4 ตันตอไร หรือไถ

กลบพืชปุยสด (ปอเทือง 6-8 กิโลกรัมตอไร ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปลอยทิ้งไว 1-2 สัปดาห) รวมกับ

การใชปุยอินทรียนํ้าหรือปุยเคมี มีวัสดุคลุมดินหรือปลูกพืชเปนแถบ พัฒนาแหลงนํ้าและจัดระบบการ

ใหนํ้าในแปลงปลูก ในกรณีปลูกไมผลใหขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75ซม. รองกนหลุมปลูกดวยปุย

หมักหรือปุยคอก 25-50 กิโลกรัมตอไร ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม หรือทําแนวร้ัวหรือทําฐานหญา

แฝกเฉพาะตน 

 2) หนวยท่ีดินในกลุมดินตื้นมีหินพื้นโผล มีเน้ือที่ 14,990 ไร หรือรอยละ 1.32 ของ

พื้นที่ลุมนํ้า ประกอบดวย ดินต้ืนในพื้นที่ดอน ไดแก  51  51C  51D   และที่ดินหินโผล (RL) เปนดินต้ืนถึงชั้น

ลูกรัง มีเศษหิน กอนหินปะปนอยูในเน้ือดินต้ังแตรอยละ 35 โดยปริมาตรหรือมากกวา ภายในความลึก 50 

เซนติเมตรจากผิวดิน หรือมีชั้นหินพื้นต้ืนกวา 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินต้ืนจะเปนอุปสรรคตอการชอนไช

ของรากพืชลงไปหาอาหาร นอกจากน้ียังมีสวนที่เปนดินนอย ทําใหมีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหาร

และอุมนํ้าตํ่ามาก พืชจะขาดนํ้าทําใหเห่ียวเฉาไวกวาพื้นที่อ่ืน  

     แนวทางปรับปรุงแกไข เลือกพื้นที่ที่มีหนาดินหนาและไมมีเศษหิน หรือกอนหิน 

อยูบริเวณหนาดินมาก ทําเกษตรกรรมแบบวนเกษตรหรือแบบผสมผสาน ไมทําลายไมพื้นลาง ขุดหลุมปลูก 

พรอมปรับปรุงดินดวยปุยหมักอัตรา 25-50 กิโลกรัมตอหลุม หรือปุยคอกอัตรา 10-20 กิโลกรัมตอหลุม 

รวมกับปุยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก มีระบบอนุรักษดินและนํ้า เชน ใชวัสดุคลุมดินหรือปลูกหญาแฝก  

เพื่อรักษาความชื้นและลดการกรอนของดิน พัฒนาแหลงนํ้าไวใชในระยะที่ฝนทิ้งชวงนานหรือพืชขาดนํ้า 

สําหรับในพื้นที่ที่มีหินกระจัดกระจายอยูบนดินมาก ไมเหมาะสมตอการเกษตร ควรปลอยไวใหเปนปา

ธรรมชาติเพื่อเปนแหลงตนนํ้าลําธาร  

 3)  หนวยท่ีดินในกลุมท่ีมีความลาดชันสูง มีเน้ือที่ 567,060 ไร หรือรอยละ 49.89 ของ

พื้นที่ลุมนํ้า ไดแก พื้นที่ลาดชันเชิงซอน (หนวยที่ดินที่ 62) ที่มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต หรือ

เปนพื้นที่ภูเขา เปนพื้นที่ไมเหมาะสมตอการเกษตรกรรม เน่ืองจากยากตอการจัดการและดูแลรักษา ถาใช

มาตรการพิเศษในการอนุรักษดินและนํ้า ทําใหเสียคาใชจายสูงมาก และยังเปนการทําลายระบบนิเวศของ

ปาอีกดวย 

       แนวทางปรับปรุงแกไข  ควรรักษาไวใหเปนปาธรรมชาติ เพื่อเปนที่อยูอาศัยและ

เปนที่เพาะพันธุของสัตวปา เปนแหลงตนนํ้าลําธาร ถามีความจําเปนตองนํามาใชประโยชนทาง

การเกษตร ควรมีการสํารวจดินและเลือกใชพืชที่มีศักยภาพในการเกษตร เปนดินลึกและมีความลาดชันไม
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แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา 

สูงมากนัก โดยทําการเกษตรแบบวนเกษตรและมีระบบอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสมในกรณีที่เปน

พื้นที่นอกเขตปาไมตามกฎหมาย ดังน้ี 

 (1)  ระบบอนุรักษดินและนํ้า 

    วิธีการอนุรักษดินและนํ้า คือ วิธีการที่นํามาใชในพื้นที่หน่ึงโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อยับยั้งหรือชะลออัตราการชะลางพังทลายของดิน โดยอาศัยหลักการสําคัญ คือ เมื่อฝนตกลงมา

ในที่ใดที่หน่ึงจะพยายามใหมีการเก็บกักนํ้าไว ณ ที่น้ันเพื่อใหนํ้าไหลซึมลงไปในดินเปนประโยชน 

แกพืชที่ปลูก ซึ่งแบงไดเปน 2 วิธีคือ (1) วิธีการอนุรักษดินและนํ้าโดยใชระบบพืช และ (2) วิธีการอนุรักษดิน

และนํ้าโดยใชวิธีกล 

 (2)  วนเกษตร 

    วนเกษตร เปนเกษตรกรรมที่นําเอาหลักการความยั่งยืนถาวรของระบบปา 

ธรรมชาติ มาเปนแนวทางในการทําการเกษตร ใหความสําคัญเปนอยางสูงกับการ ปลูกไมยืนตน ไมผล 

และไมใชสอยตางๆ ใหเปนองคประกอบหลักของไรนา ผสมผสานกับการปลูกพืชชั้นลางที่ไมตองการ

แสงแดดมาก หรือไดอาศัยรมเงา และความชื้นจากการที่มีพืชชั้นบนขึ้นปกคลุม รวมทั้งการจัดองคประกอบ

การผลิตทางการเกษตรใหมีความหลากหลายชนิดของพืชและสัตว 

ตารางท่ี 3-3 สรุปปญหากลุมชุดดินในลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 
 

ปญหากลุมชุดดิน หนวยท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

ดินทรายจัดในพื้นที่ลุม 23  23I  23M   3,386 0.30 

ดินคอนขางเปนทรายในพื้นทีด่อน 39  39b  39gm  39gmb  39B  39Bb  39C  191,342 16.84 

ดินทรายจัดในพื้นที่ดอน 43  43b  12,332 1.08 

ดินต้ืนในพื้นที่ดอน 51  51C  51D 4,309 0.38 

ที่ดินหินโผล RL 10,681 0.94 

พื้นที่ลาดชันเชิงซอน 62 567,060 49.89 

          รวม 789,110 69.43 

ท่ีมา : จากการวิเคราะหขอมูลดินของสํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2553ก, 2553ข) ดวยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร 
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การประเมินอัตราการชะลางพังทลายของดินในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขา 

    การประเมินอัตราการชะลางพังทลายของดิน เปนวิธีการศึกษาและวิเคราะหการสูญเสีย

หนาดินในแตละป การสูญเสียหนาดินสวนใหญเกิดจากการไหลบาของนํ้าผิวดินและพัดพาดินไป

ตามกระแสนํ้า การชะลางพังทลายของดินกอใหเกิดปญหาตางๆ เชน ความอุดมสมบูรณของดินลดลง 

ปญหาการต้ืนเขินของแหลงนํ้า ถาเกิดการชะลางพังทลายที่รุนแรงจะเปนอันตรายตอคน และสัตวเลี้ยง 

รวมทั้งสรางความเสียหายแกบานเรือนและพืชพรรณที่เพาะปลูก ปจจัยที่มีผลตอการชะลางพังทลาย

ของดินจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพลมฟาอากาศ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน ลักษณะพืชพรรณ

หรือสิ่งปกคลุมดิน และลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ปจจัยตางๆ ที่กลาวมาแลวสวนใหญจะเปนไป

ตามสภาพธรรมชาติไมสามารถควบคุมได แตลักษณะการใชประโยชนที่ดินที่เกิดจากการกระทํา

ของมนุษย สามารถควบคุมไมใหเกิดการชะลางพังทลายที่เสียหายได ถามีการจัดการดานการอนุรักษดิน

และนํ้าที่เหมาะสม 

    ในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา ไดประเมินอัตราการชะลางพังทลายของดินโดยใช

สมการการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation) ตามวิธีการของ Wischmeier และ Smith (1978) 

โดยมีรูปสมการดังน้ี 

    A = R K L S C P 

    ซึ่งมีรายละเอียดตัวแปรแตละตัวดังน้ี คือ 

    A เปนคาการสูญเสียดินตอหนวยของพื้นที่ ซึ่งไดจากการคํานวณโดยการคูณคาปจจัยตางๆ 

6 ปจจัย คาน้ีเปนการประเมินคาเฉลี่ยรายปของการชะลางพังทลายของชองวางระหวางรองร้ิว (Interrill) 

กับรองร้ิว (rill) จากพายุฝน (rain storm) สําหรับพื้นที่ดอน (field sized upland area) คาน้ีโดยทั่วไปไมรวม

การชะลางพังทลายจากรองลึก (gully) ริมฝงนํ้า (stream bank) หรือการพังทลายจากลม แตคา A น้ี จะรวม

ตะกอนดินที่ถูกพัดพามากอนที่จะถึงตอนลางของลํานํ้า (downslope stream) หรืออางเก็บนํ้า (reservoir)  

    R เปนคาที่รวมทั้งปจจัยของนํ้าฝนและการไหลบา (rainfall and runoff erosivity factor) 

ซึ่งเปนคาเฉพาะแหง ตามปกติคา R น้ี จะเปนคาแสดงความหมายถึงคาเฉลี่ยรายปตอหนวยดัชนี

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
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ชนิดหน่ึงปกคลุมอยูกับพื้นที่ที่ถูกไถพรวนปราศจากพืชคลุมดิน ซึ่งใชในการหาคาความคงทนตอการ

ถูกชะลางพังทลายของดิน 

    P เปนคาปจจัยการปฏิบัติเพื่อปองกันการชะลางพังทลาย (conservation practice) เปน

คาที่ไมมีขนาดหรือหนวยคา P เปนคาที่แสดงความหมายถึงอัตราสวนระหวางการสูญเสียดินจากพื้นที่

ที่มีการอนุรักษแบบตางๆ เชน ทําแนวคันดิน (contouring) การปลูกพืชเปนแถบ (strip cropping) หรือ

การทําขั้นบันได (terracing) กับการไถพรวนเพาะปลูกขึ้นลงตามความลาดเท 

    การประเมินคาปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของในสมการการสูญเสียดินสากล มีดังตอไปน้ี  

   ในการคํานวณคาปจจัยความยาวและความลาดชันของพื้นที่ (LS) คํานวณตามชั้นความลาดชัน

ของหนวยที่ดิน ซึ่งจากเอกสารอางอิงของกรมพัฒนาที่ดิน (2545) ไดอธิบายที่มาของ คาตัวแปรตาง  ๆดังน้ี 

    L =  (λ / 22.13)m 

    L คือ  คาปจจัยความยาวของความลาดเท ในสมการการสูญเสียดินสากล 

     λ คือ  ระยะทางตามแนวราบของพื้นที่ลาดชัน นับจากจุดเริ่มมีนํ้าไหลเออผิวดิน

ถึงจุดที่ความลาดชันเปลี่ยนลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอน หรือจุดที่มีการรวมตัวของนํ้าเปนรอง 

มีหนวยเปนเมตร ซึ่งควรมีระยะทางไมเกิน 400 ฟุต (ประมาณ 120 เมตร) หรือถาพื้นที่น้ันใชรถไถพรวน

เปนรองยาว คาน้ีอาจยาวไดถึง 1,000 ฟุต (ประมาณ 300 เมตร) 

    22.13 คือ  ความยาวของแปลงทดลองมาตรฐาน หนวยเปนเมตร 

    m คือ  ตัวเลขยกกําลังซึ่งผันแปรตามความลาดชัน มีความสัมพันธกับสัดสวนระหวาง

การชะลางพังทลายแบบรองร้ิว (rill erosion) ซึ่งเกิดจากการกระทําของนํ้าไหลบากับการชะลาง

พังทลายระหวางรองร้ิว (interrill erosion) ซึ่งเกิดจากการกระทําของเม็ดฝนบนพื้นที่ลาดชันสูง คา m 

จะเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการชะลางพังทลายแบบรองร้ิวมีมากกวาการชะลางพังทลายระหวางรองร้ิว 

ในทางกลับกันพื้นที่ลาดชันนอยคา m จะลดลง เน่ืองจากการชะลางพังทลายแบบรองร้ิว มีนอยกวา

การชะลางพังทลายระหวางรองร้ิว 

    ความลาดเท (λ) 

    ความลาดเท  หรือ คา λ เพื่อใชในสมการคํานวณคาปจจัยความยาวของความลาดเท (L) ขางตน 

มีการนําขอมูลจากแหลงตาง  ๆมาใช และศึกษาเปรียบเทียบคาความยาวของความลาดเทที่คํานวณได เพื่อเลือก

แหลงขอมูลที่มีความถูกตองเหมาะสมสําหรับคํานวณคาการสูญเสียดินมากที่สุด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) 

    ความชัน (Slope gradient) 

    จากเอกสารของ กรมพัฒนาที่ดิน (2545) อธิบายเร่ืองความชัน ไวดังน้ี  
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    ความชันของพื้นที่สามารถตรวจวัดไดในสนามดวยเคร่ืองมือวัดความลาดเอียง เชน เคร่ือง Abney 

ขอมูลแผนที่เสนชั้นความสูง ที่มีเสนความสูงหางชั้นละ 2 ฟุต สามารถใชคํานวณคาความชันไดหากกระทํา

อยางรอบคอบ การศึกษาความสัมพันธระหวางความชันกับการสูญเสียดินในแปลงทดลอง ชวยใหพัฒนา

สมการคณิตศาสตรเพื่อคํานวณคาปจจัยความชัน หรือ S-factor สําหรับใชในสมการการสูญเสียดินสากล

ได คาปจจัยความชัน คือ ตัวเลขแสดงสัดสวนของการสูญเสียดินตอหนวยความชัน เปนความสัมพันธ

ระหวางความชันตอการชะลางพังทลายแบบแผน (sheet erosion) และการชะลางพังทลายแบบรองร้ิว 

(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 หรือเขียนไดอีกอยางหน่ึง 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) หรือเขียนไดอีกอยางหน่ึง 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 ขางตน มีการนําขอมูลจากแหลงตางๆ มาใช และ

ศึกษาเปรียบเทียบคาความชันที่คํานวณได เพื่อพิจารณาเลือกแหลงขอมูลที่มีความถูกตองเหมาะสม

สําหรับการจัดทําแผนที่การสูญเสียดินมากที่สุด แหลงขอมูลที่นํามาใชมีดังน้ี 

     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 และเสนระดับปริมาณนํ้าฝนรายปเฉลี่ย ซึ่ง

จะทราบวาคาปจจัยการสูญเสียดินในแตละพื้นที่ เพื่อคํานวณหาคาอัตราการชะลางพังทลายของดิน 

และทําแผนที่ระดับการสูญเสีย ซึ่งในการหาคาอัตราการชะลางพังทลายของดินและการทําแผนที่

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร Arc GIS ชวยในการจัดทําโดยมีแผนที่
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ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:25,000 เปนฐานในการจัดทําแผนที่ตางๆ เชน แผนที่สภาพการใชที่ดิน 

หนวยที่ดิน และระดับการสูญเสียดิน  

     สําหรับคาปจจัยสมรรถนะการชะลางพังทลายของดิน (K) คาปจจัยเกี่ยวกับภูมิประเทศ 

ไดแก ความยาว (L) และระดับความลาดชัน (S) คาปจจัยเกี่ยวกับฝน (R) คาปจจัยการจัดการพืชและพืชพรรณ

ที่ปกคลุมดิน (C) และปจจัยการอนุรักษดินและนํ้า (P) ตามสภาพการใชที่ดินลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

ใชการแทนคาปจจัยตาง  ๆในโปรแกรม Arc GISโดยอางอิงคาปจจัยตาง  ๆจากเอกสารของ กรมพัฒนาที่ดิน (2545) 

ในการวิเคราะหหาคาอัตราการชะลางพังทลายของดินโดยใชสมการการสูญเสียดินสากล ซึ่งรายละเอียด

ตางๆ มีดังน้ี 

     1) คาปจจัยเกี่ยวกับฝน (R) การประเมินคาปจจัยการชะลางพังทลายของฝน ใชเสนชั้นนํ้าฝน 

รายปเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ของกรมอุตุนิยมวิทยามาคํานวณหาคา R จากสูตร 

               R  =  0.4996X – 12.1415  

    โดยที่   X  คือ ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายป (มิลลิเมตร/ป) 

         จากสูตรคา R ที่ไดจะมีหนวยเปนตันตอเฮกแตรตอป ทําการแปลงเปนหนวยตันตอไรตอ

ป โดยนําคาตัวเลข 6.25 ไปหาร 

     2) คาปจจัยความคงทนของดินตอการชะลางพังทลาย (K) ใชชนิดของเน้ือดินบน 

และหนวยธรณีวิทยา (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) รายละเอียดตางๆ แสดงในตารางที่ 3-5 

     3) คาปจจัยเกี่ยวกับภูมิประเทศ ไดแก ความยาว (L) และระดับความลาดชัน (S) 

ใชคาเฉลี่ยสวนใหญของหนวยที่ดิน รายละเอียดตางๆ แสดงในตารางที่ 3-4 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) 

     4) คาปจจัยเกี่ยวกับพืช (C) ใชคาตัวเลขจากหนังสือแนวทางการประเมินอัตราชะลาง

พังทลายของดินในพื้นที่ลุมนํ้าประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) รายละเอียดตางๆ แสดงในตารางที่ 3-6 

     5) ปจจัยเกี่ยวกับการอนุรักษดินและนํ้า (P) ไมมีมาตรการอนุรักษใหมีคาเทากับ 1 ยกเวน

พื้นที่ทํานาขาวใหมีคาเทากับ 0.100 รายละเอียดตาง  ๆแสดงในตารางที่ 3-6 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545) 
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ตารางท่ี  3-4   คาปจจัยรวม LS-factor ของชั้นความลาดชันตามแผนท่ีหนวยท่ีดิน 

ช้ันความลาดชัน 

ตามแผนที่หนวยที่ดิน 

เปอรเซ็นตความลาดชัน 

(คา s) 

คาความยาวของความลาดเท 

(คา λ หนวยเปนเมตร) 

คาปจจัยรวม 

LS - factor 

A 1.2 150 0.226 

B 2.0 150 0.323 

C 5.0 100 0.567 

D 12.0 50 1.927 

E 20.0 50 2.753 

F (กลุมดิน 62) 35.0 50 4.571 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2545) 

ตารางท่ี  3-5 คาปจจัยสมรรถนะการชะลางพังทลายของดินตามหนวยท่ีดินตาง  ๆลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

หนวยท่ีดิน 
คาปจจัยสมรรถนะ 

การชะลางพงัทลายของดิน (K) 

6  6M   0.31 

17  17M  17MI 0.30 

23  23I  23M  43  43b 0.04 

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

39Bb  39C  50  50B  50C  50D  50E  51  51C  51D  
0.20 

26C  26E  32  32gm  32gmb  32B  60  60b  60D 0.33 

59  59M 0.34 

62 (SC) พิจารณาคา K ตามหนวยธรณีวิทยา  

     wt_str 0.00 

     P 0.11 

     (S)DC  O  SD  (C)  Tr Jgr 0.19 

     Qt 0.20 

     Qa 0.40 

U (พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสราง) W (พ้ืนที่น้ํา) 0.00 

หมายเหตุ : สรุปจากตารางคา K ประเมินตามหนวยธรณีวิทยาและภูมิภาคที่พบ  

   wt_str: พ้ืนที่น้ําบนพ้ืนที่ลาดชันเชิงซอน 

   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 :  เนื้อดินบนมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทราย มีกอนกรวดปะปน  

   Qa :  เนื้อดินบนมีลักษณะเปนดินรวนปนทรายแปง ดินรวนปนทราย ดินรวน ดินรวนเหนียวปนทรายแปง  

ท่ีมา: กรมพัฒนาที่ดิน (2545) 

ตารางท่ี  3-6 คาปจจัยการจัดการพืชและพืชพรรณท่ีปกคลุมดิน และปจจัยการอนุรักษดินและนํ้า 

ตามสภาพการใชท่ีดินลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

สภาพการใชท่ีดิน C factor P factor CP 

นาขาว 0.280 0.100 0.028 

พืชไร 0.322 1.000 0.322 

ไมยืนตน 0.160 1.000 0.160 

ไมผล 0.300 1.000 0.300 

พืชสวน 0.600 1.000 0.600 

ไรหมุนเวียน 0.250 1.000 0.250 

ทุงหญา 0.100 1.000 0.100 

เกษตรผสมผสาน 0.225 1.000 0.225 

ปาไมผลัดใบ 0.001 1.000 0.001 

ปาผลัดใบ 0.048 1.000 0.048 

สวนปา 0.088 1.000 0.088 

วนเกษตร 0.088 1.000 0.088 

ทุงหญาธรรมชาติ 0.015 1.000 0.015 

ท่ีมา  :  กรมพัฒนาที่ดนิ (2545) 

    ผลการวิเคราะหคาอัตราการชะลางพังทลายของดินลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

ระดับอัตราการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา  (ตารางที่ 3-7 และ

รูปที่ 3-3) สามารถแบงได 5 ระดับ ดังน้ี 

     1) ระดับการสูญเสียดินนอย มีเน้ือที่ 637,061 ไร หรือรอยละ 56.05 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

มีการสูญเสียดิน 0-2 ตันตอไรตอป 

     2) ระดับการสูญเสียดินปานกลาง มีเน้ือที่ 134,001ไร หรือรอยละ 11.79 ของพื้นที่ลุมนํ้า

สาขา มีการสูญเสียดิน 2-5 ตันตอไรตอป 

     3) ระดับการสูญเสียดินรุนแรง มีเน้ือที่ 105,192 ไร หรือรอยละ 9.26 ของพื้นที่ลุมนํ้า

สาขา มีการสูญเสียดิน 5-15 ตันตอไรตอป 
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     4) ระดับการสูญเสียดินรุนแรงมาก มีเน้ือที่ 2,654 ไร หรือรอยละ 0.23 ของพื้นที่ลุมนํ้า

สาขา มีการสูญเสียดิน 15-20 ตันตอไรตอป 

     5) ระดับการสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด มีเน้ือที่ 257,679 ไร หรือรอยละ 22.67 ของ

พื้นที่ลุมนํ้าสาขามีการสูญเสียดินมากกวา 20 ตันตอไรตอป 

ตารางท่ี  3-7  ระดับอัตราการชะลางพังทลายของดินลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

ระดับการชะลางพังทลายของดิน 
อัตราการสูญเสียดิน 

(ตัน/ไร/ป) 

เน้ือท่ี 

ไร รอยละ 

1.  นอย 

2.  ปานกลาง 

3.  รุนแรง 

4.  รุนแรงมาก 

5.  รุนแรงมากที่สุด 

0-2 

2-5 

5-15 

15-20 

มากกวา 20 

637,061 

134,001 

105,192 

2,654 

257,679 

56.05 

11.79 

9.26 

0.23 

22.67 

รวม 1,136,587 100.00 

ท่ีมา  :  จากการวิเคราะหโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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    การวิเคราะหเพื่อจัดลําดับความสําคัญในการฟนฟูลุมนํ้า 

    แนวทางในการจัดการฟนฟูลุมนํ้า ไดพิจารณาผลของการชะลางพังทลายของดิน

เปนดานหลัก เพื่อการใชประโยชนที่ดินดานเกษตรกรรมจะเปนไปไดอยางยั่งยืน ไมเกิดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมในดานตางๆ พรอมทั้งใหผลผลิตไดอยางเหมาะสมและยาวนาน นอกจากน้ีตองให

ความสําคัญดานอื่นพรอมกันไปดวย เชน การปรับปรุงบํารุงดิน การฟนฟูสภาพปาไม การใช

พื้นที่รกรางวางเปลาใหเกิดประโยชนสูงสุด ลําดับความสําคัญในการฟนฟูลุมนํ้า มีดังตอไปน้ี คือ 

     1) การจัดการดานอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสม ซึ่งมีความสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน

ใหเปนไปอยางยั่งยืน ตองใหความสําคัญกับพื้นที่มีระดับการสูญเสียดิน มากกวา 2 ตันตอไรตอป มีเน้ือที่ 

499,526 ไร หรือรอยละ 43.95 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา และพื้นที่ที่มีความลาดชันเชิงซอน มีเน้ือที่ 567,060 ไร  

หรือรอยละ 49.89 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา มีเกษตรกรนํามาใชประโยชนทางการเกษตรแลว ควรมีการจัดระบบ

อนุรักษดินและนํ้า ดังน้ี  

 การจัดระบบอนุรักษดินและนํ้า ท่ีเหมาะสม มี 2วิธี 

(1) วิธีการอนุรักษดินและนํ้าโดยใชระบบพืช 

     เปนวิธีการจัดระบบพืชโดยการผสมผสานกันระหวางมาตรการอนุรักษดิน

และนํ้าและการจัดการระบบพืชปลูก ไดแก  การปลูกพืชเปนแถบ การปลูกพืชตามแนวระดับ 

การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชบํารุงดิน การปลูกพืชแซม การปลูกพืชเหลื่อมฤดู การปลูกพืช

หมุนเวียน การปลูกแถบหญาตามแนวระดับ การปลูกพืชไมพุมเปนแถบตามแนวระดับ การทาํคัน

เศษซากพืชตามแนวระดับ 

     วิธีการอนุรักษดินและนํ้าโดยใชระบบพืช จะตองปฏิบัติดังน้ี 

     -  ไมเผาทําลายเศษซากพืช  ไมทําไรเลื่อนลอย 

     -  ไถพรวนใหถูกวิธี ไมไถพรวนขึ้นลงตามความลาดเทของพื้นที่แตไถพรวน

ขวางความลาดเทของพื้นที่และไมทําการไถพรวนบอยคร้ัง 

     -  ปลูกพืชใหถูกวิธี ปลูกพืชตระกูลถั่วบํารุงดินคลุมดินและปลูกตามแนวระดับ 

     -  ปรับปรุงบํารุงดิน ใชปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด 

     -  บนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเกิน 35 เปอรเซ็นต ไมควรทําการเกษตร 

แตถามีความจําเปนจะตองทําคันดินเปนขั้นบันไดขวางความลาดเทของพื้นที่ จัดทํารอง นํ้าและ

แหลงเก็บกักนํ้าใหไหลลงเฉพาะแหง และยกรองปลูกพืชบนแนวคันดินระดับเดียวกัน  

   (2) วิธีการอนุรักษดินและนํ้าโดยใชวิธีกล โดยมุงหนักไปในการกอสราง

สิ่งกีดขวางความลาดชันของพื้นที่ เพื่อสกัดกั้นนํ้าไหลบาและการพังทลายของดิน การอนุรักษ 
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โดยการวิธีกลน้ีเปนการปองกันการชะลางพังทลายไดทันที แตเสียคาใชจายสูง และในระหวางกอสราง

ตองพิถีพิถันทําใหดี มิฉะน้ันจะกอใหเกิดความเสียหายมากขึ้นไปอีก ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธีคือ 

           (2.1) การปลูกพืชตามแนวระดับ (Control cultivation) ไดแก การไถพรวน 

ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชขนานไปตามแนวระดับ ขวางความลาดชันของพื้นที่ เหมาะที่จะใชในพื้นที่ที่มี

ความลาดชัน 2-7 เปอรเซ็นต 

           (2.2) การสรางคันดินกั้นนํ้า (Terracing) เปนการสรางคันดินหรือรองนํ้า

ขวางความลาดชันของพื้นที่เพื่อลดความยาวของพื้นที่ที่รับนํ้าฝนใหสั้นลง อยางไรก็ตามการที่จะให

คันดินกั้นนํ้ามีประสิทธิภาพสูงในการปองกันการชะลางพังทลายของดินน้ันจะตองทําการปลูกพืช

ตามแนวระดับ และใชมาตรการอ่ืน ๆ ผสมผสานไปดวย ชนิดของคันดินแบงเปน 2 แบบ คือ 

 (ก) คันดินขั้นบันได (Bench Terrace) ทําโดยการปรับพื้นที่ลาดชันให

เปนขั้นบันไดซึ่งนอกจากจะลดความยาวของความลาดชันของพื้นที่แลว ยังเปนลดการลาดชันของ

พื้นที่ลงอีกดวย ขั้นบันไดดินน้ีสวนใหญใชกับพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกวา 18 เปอรเซ็นต ขึ้นไป 

และดินตองเปนดินลึกไมนอยกวา 1 เมตร 

 (ข) คันดินกั้นนํ้า (Field Terrace) เปนการสรางคันดินและรองนํ้าขวาง

ความลาดชันของพื้นที่เปนชวงๆ ซึ่งอาจจะเปนคันดินแบบลดระดับ (Graded Terrace) เพื่อชวยระบายนํ้า 

หรือเปนแบบระดับ (Level) เพื่อชวยกักเก็บนํ้าไว 

           (2.3) การปรับพื้นที่เฉพาะหลุม (Individual Basin) เปนการปรับพื้นที่

เปนชวงๆ เฉพาะบริเวณหลุมปลูกตนไม เหมาะที่จะใชกับไมผล และไมยืนตนตางๆ ขนาดของหลุมยิ่ง

กวางมากก็ยิ่งมีประสิทธิภาพในการปองกันการชะลางของดินไดสูง 

           (2.4) คูรับนํ้ารอบเขา (Hillside Ditch) เปนคูรับนํ้าที่จัดทําขึ้นขวางความ

ลาดชันของพื้นที่เปนชวงๆโดยมีระดับของรองนํ้าลาดไปยังทางนํ้าที่จัดทําขึ้นหรือบริเวณที่รับนํ้าได 

เชน ทุงหญาเลี้ยงสัตว หรือแปลงพืชคลุมหนาๆ 

           (2.5) คันดินเบนนํ้า (Diversion) เปนคันดินขนาดใหญที่สรางขึ้นเพื่อเบนนํ้า

เหนือพื้นที่ไมใหเขาไปรบกวนในไรนา ที่พักอาศัย ฯลฯ หรืออาจจะเบนนํ้าไปลงอางเก็บนํ้าก็ได 

           (2.6) เขื่อนกั้นรองนํ้า (Check Dam) เปนสิ่งกอสรางขึ้นเพื่อปองกันการชะลาง

พังทลายแบบรองลึกโดยสรางขวางทางนํ้าเปนชวง ๆ ในรองนํ้าที่เกิดการกัดเซาะ เพื่อชะลอความเร็ว

ของนํ้า ชวยใหเกิดการตกตะกอนทับถมในรองนํ้า ทําใหรองนํ้าตื้นเขินสามารถนํามาใชประโยชน

ไดตอไป เขื่อนกั้นรองนํ้าน้ีอาจสรางดวยเศษไม ทอนไม หิน ดิน หรือคอนกรีตก็ได 

           (2.7) ทางระบายนํ้า (Waterway) สรางขึ้นเพื่อรับนํ้าจากคันดินกั้นนํ้า คูรับนํ้า

รอบเขาหรือบริเวณระบายนํ้าของอางเก็บนํ้า เพื่อควบคุมการไหลของนํ้าไปยังที่กําหนดไว โดยไมให
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เกิดปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายขึ้น ทางระบายนํ้าน้ีอาจสรางขึ้นใหม หรือปรับปรุงจากรองนํ้า

ธรรมชาติก็ได 

           (2.8) บอนํ้าในไรนา (Farm Pond) ชวยในการเก็บกักนํ้าที่ไหลบามาตามหนาดิน

รวมทั้งตะกอนที่ถูกชะลางไวเปนชวงๆ ไมใหเกิดผลเสียหายรุนแรงแกพื้นที่เพาะปลูก ตลอดจนแหลงนํ้า

อ่ืน ๆ นอกจากน้ันยังเปนการเก็บกักนํ้าไวในชวงที่จําเปนอีกดวย 

 2) พื้นที่ดินต้ืนและที่ดินหินโผล มีเน้ือที่ 14,990 ไร หรือรอยละ 1.32 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

เกิดจากการสลายตัวของหินกรวดเน้ือละเอียด ที่สวนใหญเปนพวกหินตะกอนเน้ือหยาบ คือ หินทราย  

หินกรวดมน แตกกระจัดกระจายรวงหลนออกมาทับถมเกะกะอยูบริเวณเชิงเขา หรือเปนผลจาก

กระบวนการทางดินที่ทําใหเกิดการสะสมปูนมารลหรือศิลาแลงในดิน แบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

  (1)  ดินต้ืนที่มีการระบายนํ้าเลว พบในบริเวณที่ราบตํ่าที่มีนํ้าขังในชวงฤดูฝน 

แสดงวาดินมีการระบายนํ้าคอนขางเลว ขุดลงไปจากผิวดินที่ระดับความลึก 25-50 เซนติเมตร มีกรวด

หรือลูกรังปนอยูในเน้ือดินมากกวา 35 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ถาขุดลึกลงมาถัดไปจะเปนชั้นดินที่มี

ศิลาแลงออนปนทับอยูบนชั้นหินผุ 

  (2)  ดินต้ืนปนลูกรังหรือกรวดที่มีการระบายนํ้าดี และที่ดินหินโผล พบตามพื้นที่

ลอนลาดหรือเนินเขา ต้ังแตบริเวณผิวดินลงไปมีลูกรังหรือหินกรวดมนปะปนอยูในดินมากกวา 35 

เปอรเซ็นตโดยปริมาตร และดินประเภทน้ีบางแหงก็มีกอนลูกรังหรือศิลาแดงโผลกระจัดกระจาย

ทั่วไปที่บริเวณผิวดิน 

  (3)  ดินต้ืนปนหินมีการระบายนํ้าดี พบตามพื้นที่ลอนลาดหรือบริเวณเนินภูเขา 

ดินประเภทน้ีเมื่อขุดลงไปที่ความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร จะพบเศษหินแตกชิ้นนอยใหญปะปน

อยูในเน้ือดินมากกวา 35 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร บางแหงพบหินผุหรือหินแข็งปะปนอยูกับเศษหิน 

บางแหงมีกอนหินและหินโผลกระจัดกระจายทั่วไปตามหนาดิน 

  (4)  ดินต้ืนปนปูนมารล พบตามพื้นที่ลาดถึงพื้นที่ลอนลาด หรือบริเวณที่ลาดเชิงเขา 

เมื่อขุดลงไปในระดับความลึกที่ 20-50 เซนติเมตร จะพบสารประกอบจําพวกแคลเซียมหรือ

แมกนิเซียมคารบอเนตปนอยู ทําใหดินประเภทน้ีจัดวาเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง แตมีขอเสียคือ

มีปฏิกิริยาเปนดาง เปนขอจํากัดตอพืชบางชนิดที่ไวตอความเปนดาง  

  ปญหาดินต้ืน เปนดินที่ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูกเพราะ มีปริมาณชิ้นสวน

หยาบปนอยูในดินมากทําใหมีเน้ือดินนอย มีธาตุอาหารนอย ไมอุมนํ้า ชั้นลางของดินชนิดน้ีจะแนนทึบ

รากพืชชอนไชไปไดยาก พืชไมสามารถเจริญเติบโตไดอยางปกติควรมีการปรับปรุงระดับ

ความอุดมสมบูรณของดิน 

     3) พื้นที่จากสภาพการใชประโยชนที่ดิน ที่เปนไมพุมและทุงหญาตามธรรมชาติ 

มีเน้ือที่ 27,329 ไร ถาเปนที่สาธารณประโยชน ควรปรับปรุงใหเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว เพื่อเกษตรกร
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ไดใชประโยชนรวมกัน ถาเปนที่ปาสงวนแหงชาติ ควรดําเนินการตามความเหมาะสม เชน ปลูกปาทดแทน 

หรือจัดเปนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

     ลําดับความสําคัญในการฟนฟูลุมนํ้า ถาเขาดําเนินการฟนฟูเปนรายลุมนํ้ายอยในลุมนํ้า

สาขาคลองเทพา โดยพิจารณาจากผลกระทบที่ประชากรในพื้นที่ลุมนํ้ายอยน้ัน จะไดรับเปนหลักวา

โอกาสจะไดรับความเสียหายจากการเกิดการชะลางพังทลายของดินมากนอยเพียงไร ประกอบกับ

คุณภาพของที่ดินดีหรือไม มีที่รกรางวางเปลามากนอยเพียงไร พื้นที่ลุมนํ้ายอยที่มีโอกาสเกิดการชะลาง

พังทลายของดินสูง คุณภาพของดินไมดี และมีที่รกรางวางเปลาที่ยังไมไดใชประโยชนจํานวนมาก 

พื้นที่ลุมนํ้าที่มีลักษณะดังกลาว จะเปนลุมนํ้าลําดับตนๆ ที่ควรเขาไปดําเนินการฟนฟูกอน 

 3.1.2 ทรัพยากรนํ้า 

  3.1.2.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีลุมนํ้า 

    ลักษณะทางกายภาพของลุมนํ้าสาขาคลองเทพามีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมมีคา

สัมประสิทธิ์ความหนาแนน Compactness coefficient (Kc) เทากับ 1.8 และมีคา Form Factor (FF) 

เทากับ 0.32 ดังแสดงในตารางที่ 3-8 โดยมีจุดสูงสุดของพื้นที่อยูบริเวณในเขตตําบลบานโหนด อําเภอ

สะบายอย จังหวัดสงขลา มีความสูง 1,015 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง จุดตํ่าสุดของพื้นที่ลุมนํ้า

บริเวณพื้นที่ตําบลเกาะสะบา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยทั่วไปของลุมนํ้าเปนพื้นที่ลุมรูปแบบของ

ลํานํ้าเปนแบบ Dendric pattern มีลักษณะเปนลําธารแตกกิ่งกานสาขาคลายเสนใบของใบไมมีทิศทาง

ไมแนนอน 

ตารางท่ี 3-8 ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีลุมนํ้าคลองเทพา  

ความยาวเสน

ลอมรอบลุมน้ํา(km) 

พ้ืนที่ลุม

น้ํา (km2) 

ความยาว

เฉล่ีย(km) 

ความกวาง

เฉล่ีย(km) 

Form Factor 

(FF) 

Compactness

coefficient 

(Kc) 

Drainage 

density  

กม./ตร.กม. 

ความลาด

ชันของ

พ้ืนที่ 

276 1,819 75 41 0.32 1.8 2.0 24.7 

หมายเหตุ : Drainage density  < 1 แสดงวามีการระบายน้ําเลว 

    1-5 แสดงวามีการระบายน้ําดีปานกลาง 

:  Compactness coefficient > 1 แสดงวาเปนพ้ืนที่ลุมน้ําไมใชลักษณะวงกลม 

  Form Factor  < 1 แสดงวาพ้ืนที่ลุมน้ํามีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียม 

  Form Factor  > 1 แสดงวาพ้ืนที่ลุมน้ํามีลักษณะคลายรูปพัด 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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   3.1.2.2  ปริมาณนํ้าทา 

  ปริมาณนํ้าทา เปนปริมาณนํ้าที่ไหลในลํานํ้าหรือลําธาร ตามธรรมชาติจะขึ้นอยู

กับขนาดพื้นที่ลุมนํ้า ลุมนํ้าที่มีขนาดใหญจะมีนําไหลจํานวนมากและมักมีขนาดของลํานํ้าใหญซึ่งลํา

นํ้าเหลาน้ันจะพัฒนาใหมีความจุเพียงพอกับนํ้าที่ลุมนํ้าให โดยทั่วไปไมวาลุมนํ้าจะมีขนาดเทาใด จะมี

ลํานํ้าหลักอยูเพียงหน่ึงเทาน้ัน สวนลําน้ีที่เปนสาขาจะมีมากนอยเพียงไร ขึ้นกับความคงทนของดิน

และหินตลอดจนลักษณะพืชคลุมดินของลุมนํ้าเปนสําคัญ      

  จากการรวบรวมปริมาณนํ้าทารายเดือนลุ มนํ้าสาขาคลองเทพา พบวามีสถานี

ตรวจวัดปริมาณนํ้าทา สถานี X.168 คลองเทพา บานบาโหย อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยศูนย

อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคใตกรมชลประทาน (2552) เปนการรวบรวมต้ังแตป 2532 – 2551 มีปริมาณ

นํ้าทารายป 214.30 ลานลูกบาศกเมตร เฉลี่ยสูงสุดอยูในเดือนธันวาคมมีคา 46.38 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณ

นํ้าทาเฉลี่ยตํ่าสุดในเดือนกุมภาพันธมีคา 6.2 ลานลูกบาศกเมตร ดังตารางที่ 3-9 

ตารางท่ี 3-9  แสดงปริมาณนํ้าทารายเดือนลุมนํ้าสาขาคลองเทพา สถานี X.168 

เดือน ปริมาณนํ้าทาเฉลี่ย  (ลานลูกบาศกเมตร) 

เมษายน 12.43 

พฤษภาคม 14.52 

มิถุนายน 11.99 

กรกฎาคม 11.53 

สิงหาคม 12.15 

กันยายน 14.9 

ตุลาคม 29.95 

พฤศจิกายน 32.76 

ธันวาคม 46.38 

มกราคม 13.90 

กุมภาพันธ 6.20 

มีนาคม 7.59 

ปริมาณนํ้ารายป ( ลานลูกบาศกเมตร) 214.30 

ปริมาณนํ้าเฉลี่ย (ลูกบาศกเมตร/วินาที) 7.61 
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 3.1.2.3  คุณภาพนํ้าผิวดิน 

   กรมควบคุมมลพิษ  รายงานวาผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าสถานีตรวจวัดคุณภาพ

นํ้าผิวดิน ในบริเวณลุมนํ้าสาขาคลองเทพาในชวงเดือนกุมภาพันธ  2557 ณ จุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าทั้ง 2 

แหง พบวา บางชวงมีคาออกซิเจนที่ละลายได (DO) อยูในเกณฑมาตรฐานทั้ง 2 แหง และคาความเปนกร

ดาง (pH) อยูในเกณฑมาตรฐาน เชนกัน ดังตารางที่ 3-10 
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ตารางท่ี 3-10 คุณภาพนํ้าผิวดินในลุมนํ้าสาขาคลองเทพา   

รหัส 

  

จุดเก็บตัวอยาง 

  

อุณหภูมิน้ํา 

( Oซ ) 

pH 

 

ความเค็ม 

(พีพีที) 

DO 

(มก./

ล.) 

BOD 

(มก./ล.) 

TCB 

(MPN/100 มล.) 

FCB 

(MPN/100 มล.) 

TDS 

(mg/l) 
NH3-N(มก./ล.) 

TA1 บานคลองประดู ต.ปากบาง  

อ. เทพา จ.สงขลา 
27.2 7.9 9.4 6.9 1.3 490 68 12,260 <0.01 

TA2 บานเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 26.8 9.4 0 7 1.4 490 130 131 <0.01 

หมายเหตุ  มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินคา pH5.0-9.0 ; คา DO มีคาไมนอยกวา 6.0 วันที่เก็บตัวอยางนํ้า 5 กุมภาพันธ 2557  

ท่ีมา:สํานักงานสิ่งแวดลอมที่ 16 ป 2557 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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 3.1.2.4  นํ้าใตดิน  

  ก.) แหลงนํ้าใตดิน จากขอมูลธรณีสัณฐานมาตราสวน 1:1,000,000 กรมทรัพยากรธรณี

นํามาวิเคราะหชั้นนํ้าที่พบในลุมนํ้าสาขาคลองเทพา รายละเอียดดังน้ี 

  (1) ชั้นหินอุมนํ้าตะกอนนํ้าพา (Floodplain Deposits Aquifers : Qfd) ประกอบดวย

กรวดทรายทรายแปงและดินเหนียวโดยชั้นนํ้าบาดาลจะเก็บอยูในชองระหวางเม็ดกรวดและเม็ดทรายที่

สะสมตัวอยูในที่ราบลุมนํ้าหลากหรือรองนํ้าเกา ใหนํ้าประมาณ 2–10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ที่

ระดับความลึกประมาณ 10-40 เมตร คุณภาพนํ้าดี 

  (2) ชั้นหินอุมนํ้าตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvium Aquifers : Qcl) ประกอบดวย 

ดินเหนียวปนทรายคลุกเคลาปะปนดวยเศษหินแตก (rock fragments) ที่มีลักษณะเปนเหลี่ยมขนาด

แตกตางกันไปต้ังแตขนาดใหญจนถึงเล็กไมมีการจัดคัดขนาดของเม็ดตะกอน ปริมาณนํ้าอยูในเกณฑ

ระหวาง 2-5 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

 (3) ชั้นหินอุมนํ้าตะกอนตะพักนํ้ายุคเกา (Older Terrace Deposits: Qot)  

ประกอบดวยชั้นกรวดปนดินเหนียวหลายชั้น สลับชั้นกลางดวยดินเหนียว หรือดินเหนียวปนทราย โดยนํ้า

บาดาลถูกกักเก็บอยูในชั้นกรวดทราย (gravel beds) และกอตัวเปนกลุมของชั้นนํ้าบาดาล (multi-aquifers) โดยมี

การใหปริมาณนํ้ามากกวา 40 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

 (4) ชั้นหินอุมนํ้าโคราชตอนกลาง (Middle Khorat Aquifers: Jmk) 

ประกอบดวยหินทราย  หินทรายแปง  หินดินดาน  และหินกรวดมน  ซึ่งนํ้าบาดาลถูกกักเก็บอยูภายใน

รอยแตก  รอยแยก  รอยเลื่อน  รอยตอระหวางชั้น  และบริเวณที่หินผุ  ความลึกของนํ้าบาดาลโดยเฉลี่ย  

20-40 เมตร  ปริมาณนํ้าที่ไดอยูในเกณฑ  2-10 ลูกบาศกเมตร/เซนติเมตร  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับโครงสราง

ทางธรณีวิทยา  คุณภาพนํ้าอยูในเกณฑดี   

 (5) ชั้นหินใหนํ้าโคราชตอนลาง (Lower  Khorat  Aquifers; TR-Jlk) 

ประกอบไปดวยหินทราย และหินกรวดมน นํ้าบาดาลถูกกักเก็บอยูภายในรอยแตก รอยแยก และ

บริเวณที่หินผุ  พบเปนหินโผลที่ตําบลเกาะใหญ  และบริเวณ วัดพระโคะ ตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ 

 (6) ชั้นหินใหนํ้าคารบอเนต (Carbonate Aquifer) ชั้นหินใหนํ้าหินปูนยุคไทร

แอสสิก (Triassic Limestone Aquifer; TRc) ประกอบดวยหินปูนสีเทา พบเปนหินโผลเปนหยอม ๆ 

อยูที่ ตําบลคูหา ตําบลเขาแดง อําเภอสะบายอย 

 (7) ชั้นหินอุมนํ้าหินชุดลําปาง (Lampang Aquifers; TRlp) ประกอบไปดวย 

หินทราย หินทรายแปง หินดินดาน หินปูน และหินกรวดมนภูเขาไฟ นํ้าบาดาลถูกกักเก็บอยูภายใน

รอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และรอยตอระหวางชั้นหิน พบกระจายตัวในเขตอําเภอจะนะ อําเภอนาทวี 

อําเภอสะเดา อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย 
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  (8) ชั้นหินใหนํ้าหินตะกอนกึ่งหินแปรยุคคารบอนิเฟอรัส (Carboniferous Meta-

sedimentary Aquifer; Cms) ชั้นหินใหนํ้าประกอบไปดวย หินดินดาน หินทรายแปง หินทราย หินชนวน 

หินฟลไลตและหินควอรตไซต นํ้าบาดาลกักเก็บอยูใน รอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และบริเวณที่หินผุ 

พบในเขตอําเภอควนเนียง อําเภอบางกล่ํา อําเภอรัตภูมิ อําเภอเมือง อําเภอหาดใหญ อําเภอคลองหอยโขง  

อําเภอนาหมอม อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอสะเดา และอําเภอสะบายอย 

  (9) ชั้นหินอุมนํ้าหินแกรนิต (Granitic Aquifers :Gr) ประกอบดวย หินอัคนี

แทรกซอนชนิดฮอรนเบลนดแกรนิต หินมัสโคไวตและไบโอไทตแกรนิต เปนหินเน้ือแนนไดนํ้า  

2 – 4 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง จากแนวรอยแตกที่ความลึก 30 เมตร  
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รูปท่ี 3-4  ลักษณะช้ันหินอุมน้ําลุมน้ําสาขาคลองเทพา 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 2556 
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 ข) คุณภาพนํ้าใตดินและศักยภาพในการพัฒนานํ้าใตดิน 

   ในการศึกษาคุณภาพนํ้าใตดินของลุมนํ้าสาขาคลองเทพา พิจารณาจากอัตรา

การใหนํ้า (yield) และปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยูในนํ้าซึ่งมองไมเห็นดวยตาเปลา (TDS) 

เพื่อหาเนื้อที่ที่ควรสงเสริมใหมีการจัดการนํ้าและการพัฒนานํ้าใตดินใหเปนพื้นที่ที่เหมาะสมตอการ

ทําการเกษตรและการอุปโภคบริโภค จากการศึกษาพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา พบวามีพื้นที่ที่มีอัตรา

การใหนํ้า (yield) เปนจํานวนมาก คือนอยกวา 2 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง มีเน้ือที่ 864,941ไร หรือรอยละ 

76.15 ของลุมนํ้าสาขา เมื่อพิจารณารวมกับปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยูในนํ้าซึ่งมองไมเห็นดวย

ตาเปลา  จะพบวามีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนานํ้าใตดิน คือ พื้นที่ที่มีอัตราการใหนํ้า (yield) นอยกวา   

20 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง และมีปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยูในนํ้าซึ่งมองไมเห็นดวยตาเปลา 

(TDS) ที่มีคานอยกวา 500 มิลลิเมตร/ลิตร มีพื้นที่ในลุมนํ้าสาขาคลองเทพาเน้ือที่ 864,941ไร หรือรอยละ 

76.15 ซึ่งเปนพื้นที่ที่เจาหนาที่ที ่เกี่ยวของควรสงเสริมใหมีการจัดการนํ้าและการพัฒนานํ้าใตดิน 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางการเกษตรตอไป รายละเอียดดังตารางที่ 3-11 และรูปที่ 3-5 

ตารางท่ี 3-11 คุณภาพและอัตราการใหนํ้าของนํ้าใตดินลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

อัตราการใหนํ้า 
ปริมาณของแข็ง 

เน้ือท่ี (ไร) รอยละ 
ท่ีละลายเจือปนอยูในนํ้า 

Yield <2 Tds  <500 864,941 76.15 

Yield 2-10 Tds <500 151,682 13.35 

Yield 10-20 Tds < 500 52,919 4.66 

Yield 10-20 Tds 500-1,500 797 0.07 

Yield >20 Tds <500 60,495 5.33 

Yield >20 Tds 500-1,500 3,334 0.29 

Yield >20 Tds >1,500 1,729 0.15 

รวม 1,135,897 100.00 

หมายเหตุ : Yield คือ อัตราการใหน้ํา มีหนวยเปนลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง 

    Tds (Total dissolved salid) คือ ปริมาณของแขง็ที่ละลายเจือปนอยูในน้ําซ่ึงมองไมเห็นดวยตาเปลา 

    มีหนวยเปนมิลลิเมตร/กรัม 

 

 



3-44 

 
 

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 
รูปท่ี 3-5 อัตราการใหน้ําของน้ําใตดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (2556) 
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 3.1.2.5  การประเมินความตองการใชนํ้าในกิจกรรมตางๆ 

 ก) ความตองการนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

  ประเมินไดจากขอมูลประชากรในลุมนํ้าและอัตราการใชนํ้าเพื่อการอุปโภค 

ซึ่งอัตราการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคน้ันใชเกณฑจากกรมทรัพยากรนํ้า (2546) โดยแบงเปนการใชนํ้าใน

เขตเทศบาลมีอัตราการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคอัตรา 120 ลิตร/วัน/คน และการใชนํ้าของประชากรใน

ชนบทมีอัตราการใชนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอัตรา 50 ลิตร/วัน/คน 

  จากการศึกษาดานเศรษฐกิจพบวาลุมนํ้าสาขาคลองเทพา มีประชากรในเขต

เทศบาลจํานวน 19,495 คน และนอกเขตเทศบาลจํานวน 119,239 คน เมื่อนํามาวิเคราะหความตองการนํ้า

เพื่อการอุปโภคบริโภค สรุปไดวาลุมนํ้าสาขาคลองเทพา มีความตองการนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

ทั้งหมด 3.03 ลานลูกบาศกเมตร โดยมีการใชนํ้าของประชาชนในเขตเทศบาลเฉลี่ย 0.85 ลานลูกบาศกเมตร 

และการใชนํ้าของประชาชนนอกเขตเทศบาลเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ย 2.18 ลานลูกบาศกเมตร 

 ข) ความตองการนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (2555) ไดเผยแพรขอมูล 

การศึกษาความตองการใชนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม เปนการศึกษาถึงความตองการนํ้าเพื่อการ

อุตสาหกรรมของโรงงานประเภทตางๆ ในเขตพื้นที่ลุมนํ้า ซึ่งมีความตองการใชนํ้าที่แตกตางกันตาม

ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ไดจําแนกไวเปน 10 ประเภท ตามความตองการใชนํ้าของประเภท

ของโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตารางท่ี 3-12 ความตองการใชนํ้าของประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 

รหัส  ประเภท  รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก  

ปริมาณความ

ตองการนํ้า 

(ลบ.ม./ไร/วัน))  

01  Accessory  อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน อุปกรณตางๆ  6.00  

02  Chemical  อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ  8.00  

03  Food  อุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองด่ืม  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 เคร่ืองเรือน  3.00  

ท่ีมา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (2555)  

 การประเมินความตองการใชนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ใชฐานขอมูลจากทะเบียนโรงงาน

อุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนําขอมูลในสวนของผลิตภัณฑที่

แตละโรงงานผลิตได มาคูณกับอัตราการใชนํ้าตอหนวยผลิตภัณฑประเภทตางๆ ซึ่งกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมไดประเมินไว หลังจากน้ันจะรวมปริมาณการใชนํ้าของโรงงานตางๆ ที่อยูในพื้นที่ลุมนํ้าเขา

ดวยกัน  

 สวนการคาดการณปริมาณการใชนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต จะอาศัยแนวโนมของ

อัตราการเติบโตผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัด ในปยอนหลังมาคาดการณคาในอนาคต 

เพื่อหาอัตราการเติบโตภาคเศรษฐกิจดังกลาว แลวนําอัตราสวนน้ีมาคํานวณปริมาณการใชนํ้าเพื่อการ

อุตสาหกรรมในอนาคต  
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  3.1.3 ทรัพยากรปาไม 

    การวิเคราะหทรัพยากรปาไมในลุมนํ้าสาขาคลองเทพา มีพื้นที่ทั้งหมด 1,136,587 ไร 

เมื่อวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยนําขอมูลขอบเขตปาไมมาซอนทับกับเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมและเขตนิคมสหกรณ ซึ่งเหลือพื้นที่ปาไมตามกฎหมายทั้งหมด 530,051ไร โดยจําแนก 

เขตหามลาสัตวปา มีเนื้อที่ 32,371 ไร หรือรอยละ 6.11 ของพื้นที่ปาลุ มนํ้าสาขา เขตปาสงวน

แหงชาติ มีเน้ือที่ 334,213 ไร หรือรอยละ 63.05 ของพื้นที่ปาลุมนํ้าสาขา จําแนกตามเขตการใชที่ดินปา

ไมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2535 เร่ืองการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและ

ที่ดินปาไมในพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ ดังน้ี 

 - เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ มีเน้ือที่ทั้งหมด 286,341 ไร หรือรอยละ 54.02 ของพื้นที่ลุม

นํ้าสาขา 
 -  เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ มีเน้ือที่ทั้งหมด 48,872 ไร หรือรอยละ 9.03 ของพื้นที่ลุม

นํ้าสาขา  ดังตารางที่ 3-13 

ตารางท่ี 3-13 เขตปาไมตามกฎหมายในเขตลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

พื้นท่ีปาไมตามกฎหมาย เนื้อท่ี รอยละ 

เขตหามลาสัตวปา 32,371 6.11 

เขตปาสงวนแหงชาต ิ 334,213 63.05 

     - เขตปาไมเพ่ือการอนุรักษ 286,341 54.02 

     - เขตปาไมเพ่ือเศรษฐกิจ 47,872 9.03 

ผลรวมท้ังหมด 530,051 100.00 

หมายเหตุ : คํานวณดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ท่ีมา : กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช (2557) 

 

 3.1.4 ประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 

   ประเภทการใชประโยชนที่ดิน หมายถึง ชนิดหรือระบบของการใชที่ดินที่กลาวถึง

ชนิดของพืช ลักษณะการดําเนินงานและสภาพการผลิตในการใชที่ดิน ทั้งทางดานกายภาพและ

สภาพเศรษฐกิจสังคม ซึ่งไดแก รูปแบบการผลิตการเขตกรรมการจัดการเงินทุนและขนาดของกิจการ 

เปนตน โดยใชขอมูลเหลาน้ีมาวิเคราะหเพื่อคัดเลือกประเภทการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมกับ

ทองถิ่นน้ัน 

   จากการสํารวจภาคสนามในลุมนํ้าสาขาคลองเทพา พบวาเกษตรกรทําการเกษตร โดย

ใชนํ้าฝนเปนหลัก บางสวนเปนเขตชลประทานที่เกษตรกรสามารถทําการเกษตรไดตลอดทั้งปรวมถึงพื้นที่
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ลุมใกลแมนํ้า หลังชวงฤดูฝนจากการสํารวจวิเคราะหรวมกับขอมูลดินและขอมูลสภาพการใชที่ดิน

สามารถคัดเลือกประเภทการใชประโยชนที่ดินลุมนํ้าสาขาคลองเทพาในเขตนํ้าฝน มีรายละเอียดดังน้ี

(ตารางที่ 3-14) 

   1) ประเภทการใชประโยชนท่ีดินในเขตเกษตรนํ้าฝน สามารถคัดเลือกประเภทการใช

ประโยชนที่ดินได ดังน้ี 

    1.1) ขาวนาป  เกษตรกรนิยมปลูกขาวพันธุเล็บนกปตตานี  พันธุเข็มทอง มีการปลูกแบบนา

ดํา มีการเตรียมดินเพื่อทําแปลงกลาเปนระยะเวลา 30 วันในชวงเดือนกรกฎาคม หลังจากนั้นทําการ

ไถดะ ไถแปร คราดเพื่อทําเทือก และทําการปกดําในเดือนสิงหาคม มีการจัดการโดยใสปุย 2 คร้ัง คร้ังแรก

รองพื้นที่ใชปุยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร ครั้งที่ 2 ใสปุยกอนขาวออกรวงใชปุยเคมีสูตร 

46-0-0อัตรา 15-20 กิโลกรัม/ไร เก็บเกี่ยวชวงเดือนกุมภาพันธ ใชแรงงานคนเปนหลัก ผลผลิต

ประมาณ 350-450 กิโลกรัม/ไร 

  1.2) ปาลมนํ้ามัน เกษตรกรนิยมปลูก ปาลมนํ้ามันสายพันธุ 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 เมื่อปาลมนํ้ามันอายุระหวาง 

1-4 ป ใสปุยภายในวงกลม (รัศมี 1.5-2 เมตร) บริเวณที่กําจัดวัชพืชรอบโคนตน อายุตั้งแต 5 ปขึ้นไป  

ใสปุยหางจากโคนตน 50 เซนติเมตร จนถึงบริเวณปลายทางใบ  ในอัตรา 1-4 กิโลกรัม/ไร ขึ้นอยูกับ

ชวงอายุของปาลมนํ้ามันผลผลิตเฉลี่ย 3,000 – 5,000 กิโลกรัม/ไร 

 1.3) ยางพารา เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูกยางพาราสายพันธุ RRIM 600 ปลูกในชวงตน

ฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคม มีวิธีการปลูกแบบขุดหลุมปลูก หลุมมีขนาด 

 50 x 50 x 50 เซนติเมตร มีระยะระหวางตน 2.5 เมตร ระยะระหวางแถว 7-8 เมตร มีปริมาณ 80-91 ตน/ไร 

วิธีการดูแลรักษามีการใสปุยดวยกัน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 ตนฤดูฝนประมาณพฤษภาคม – มิถุนายน ใสปุยสูตร 

 16-11-14 คร้ังที่ 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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ตนกลาลงปลูกในฤดูฝน ชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน แลวใสปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 3 

กิโลกรัม/ไร เร่ิมเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณชวงเมษายนเปนตนไป ผลผลิตเฉลี่ย 800-1,000 กิโลกรัม/ไร 

ตารางท่ี 3-14 ประเภทการใชประโยชนท่ีดินลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

ประเภท 
พันธุ ชวงปลูก ชวงเก็บเก่ียว 

ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร) การใชประโยชนที่ดิน 

เขตพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน   
   

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, ทเุรียน พ.ค. เม.ย. 800-1,000 

 

  3.2 การประเมินคณุภาพที่ดิน 

   การประเมินคุณภาพที่ดินดานกายภาพเปนการวิเคราะหศักยภาพของหนวยที่ดินตอการ

ใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ ในระดับการจัดการที่แตกตางกัน วิธีการประเมินคุณภาพที่ดินมีหลาย

วิธี กลุมวางแผนทรัพยากรนํ้าเพื่อการพัฒนาที่ดินไดเลือกใชวิธีการประเมินคุณภาพที่ดินตามหลักการ

ของ FAO Framework ซึ่งมีจํานวน 2 รูปแบบ คือ  

   1) การประเมินทางดานคุณภาพ เปนการประเมินเชิงกายภาพวาที่ดินนั้นๆมีความ

เหมาะสมมากหรือนอยเพียงใดตอการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ 

   2) การประเมินทางดานปริมาณหรือเศรษฐกิจ ซึ่งจะใหคาตอบแทนในรูปผลผลิตที่ไดรับ

จํานวนเงินในการลงทุนและจํานวนเงินจากผลตอบแทนที่ไดรับ 

   3.2.1 การประเมินคุณภาพท่ีดินดานกายภาพ 

     การศึกษาไดดําเนินการประเมินคุณภาพที่ดินทางกายภาพเพียงดานเดียว โดย

ศึกษาการประเมินคุณภาพดินรวมกับประเภทการใชประโยชนที่ดินที่ไดกําหนดเปนตัวแทนการ

เกษตรกรรมหลักในลุมนํ้าสาขา รวมทั้งยังไดประเมินคุณภาพที่ดินจากพืชที่ควรแนะนําในลุมนํ้าสาขา

คลองเทพา การวิเคราะหไดคํานึงถึงปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชในแตละดานของดินที่

แตกตางกัน โดยอาศัยคุณลักษณะดินแตกตางกันไปตามวัตถุตนกําเนิดของดิน ซึ่งคุณลักษณะที่ดินที่

ใชในการแสดงคาเพื่อวัดระดับการเจริญเติบโตแตกตางกัน  
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     การเลือกคุณลักษณะที่ดินเพื่อใชเปนตัวแทนคุณภาพที่ดินในการประเมินความ

เหมาะสมที่ดินตามระบบ FAO กําหนดในระบบไว 25 ชนิด สําหรับประเทศไทยใชคุณลักษณะดิน

เพื่อใชเปนตัวแทนคุณภาพที่ดินในการประเมินความเหมาะสมที่ดิน 13 ชนิด 

โดยตัวแทนคุณภาพที่ดินแตละตัวมีขอจํากัดในการเลือกใชจากปจจัยดาน 1) มีผลตอพืชหรือประเภท

การใชที่ดินน้ันๆ 2) พบคาวิกฤตในพื้นที่ปลูกน้ันๆ 3) การรวบรวมขอมูลตองสามารถปฏิบัติไดจริง

จากเงื่อนไขดังกลาว จําเปนตองจัดลําดับความสําคัญคุณภาพที่ดินกอนที่จะนํามาประเมิน ตามเงื่อนไข

การคัดเลือกคุณภาพที่ดิน 

     เมื่อทําการจัดลําดับความสําคัญแลวพบวา เงื่อนไขหลักขึ้นอยูกับการรวบรวม

ขอมูลคุณลักษณะที่ดิน ดังน้ันเมื่อนํามาใชในการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพของพืชตางๆ ใน

เขตลุมนํ้าสาขา จึงมีปจจัยหลัก 7 ปจจัย ที่นํามาวิเคราะห ดังน้ี  

    1) ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช (m) 

    2) ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (o) 

    3) ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร (s) 

     4) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) 

    5) สภาวะการหยั่งลึกของราก (r) 

6) ศักยภาพการใชเคร่ืองจักร (w) 

    7) ความเสียหายจากการกัดกรอน (e) 

      การจําแนกชั้นความเหมาะสมของที่ดินไดจําแนกชั้นความเหมาะสมออกเปน 4 

ชั้น (Class) และกําหนดชั้นความเหมาะสมในแตละชั้นความเหมาะสมออกเปนชั้นยอย (Subclass) ตาม

ขอจํากัดของคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลของพืชหลักตามประเภทการใชที่ดิน ทั้งน้ี ใชวิธีการประเมินจาก

กลุมของคุณลักษณะที่ดินที่มีขอจํากัดรุนแรงที่สุด ทั้งน้ี สามารถจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดินได 4 ชั้น 

คือ  

    S1: ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง 

     S2: ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง 

     S3: ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กนอย 

     N:  ชั้นที่ไมมีความเหมาะสม 

     ผลจากการประเมินความเหมาะสมของที่ดินของลุมนํ้าสาขาคลองเทพา

สามารถจําแนกการจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดินในระดับชั้นยอยโดยแยกเปนเขตเกษตรที่อาศัย

นํ้าฝน (ตารางที่ 3-15) และเขตพื้นที่เกษตรนํ้าฝนมีการใชนํ้าจากแหลงนํ้าตามธรรมชาติและแหลงนํ้า

ใตดินในการเพาะปลูกพืช (ตารางที่ 3-16) มีรายละเอียดดังน้ี 
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     1) เขตพื้นท่ีเกษตรนํ้าฝน จากการสํารวจภาคสนามในเขตพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลอง

เทพาไดดําเนินการประเมินความเหมาะสมของที่ดินตามประเภทการใชประโยชนที่ดิน และไดจัดทํา

การประเมินความเหมาะสมของที่ดินตามพืชทางเลือกที่สามารถสงเสริมใหเพาะปลูกในลุมนํ้า

สาขาคลองเทพามีรายละเอียดดังน้ี 

    (1) ความเหมาะสมของท่ีดินตามประเภทการใชประโยชนท่ีดิน ในลุมนํ้า

สาขาคลองเทพา ประกอบดวย ยางพารา ปาลมนํ้ามัน มะพราว ขาวนาป มีความเหมาะสมของที่ดิน

ตามคุณลักษณะของที่ดินไดดังน้ี 

       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 ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร 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 ศักยภาพการใชเคร่ืองจักร ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอ

รากพืช  

                                    ปาลมนํ้ามัน 

   -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 ศักยภาพการใชเคร่ืองจักร ความเสียหายจากการ 

กัดกรอน  

    -ชั้นดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) ไดแก หนวยที่ดิน 26E 34E 43 50 

50B 50C 50D 50E โดยมีขอจํากัด ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช สภาวะการหยั่งลึก

ของราก ศักยภาพการใชเคร่ืองจักร 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 จากการสํารวจภาคสนามในเขตพื้นที่ลุมนํ้าสาขา

คลองเทพา มีการใชประโยชนที่ดินหลายประเภท โดยสวนใหญทําการปลูกพืชหลัก และพืชตามใน

พื้นที่ที่มีนํ้าชลประทาน นํ้าบาดาล นํ้าจากลําหวยและหนอง เชน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และมะพราว ซึ่งพืช

แตละชนิดมีชั้นดินที่มีความเหมาะสมแตกตางกัน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

   ยางพารา 

   -ชั้นดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) ไดแก หนวยที่ดิน 6MI 17MI 

23MI/43 โดยมีขอจํากัด คือ ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช 

                             ปาลมนํ้ามัน 

   -ชั้นดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ไดแก หนวยที่ดิน 6MI 17MI 

23MI/43 โดยมีขอจํากัด คือ ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ความจุ

ในการดูดยึดธาตุอาหาร 

                             มะพราว 

                                         -ชั้นดินมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) ไดแก หนวยที่ดิน 6MI 17MI 

23MI/43 โดยมีขอจํากัด คือ ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช 

                                         ขาวนาป 

    -ชั้นดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ไดแก หนวยที่ดิน 23I โดยมี

ขอจํากัด คือ ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร และความ

เปนประโยชนของธาตุอาหาร  
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ตารางท่ี 3-15 ชั้นความเหมาะสมท่ีดินสําหรับแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดินในเขตพื้นท่ีเกษตรนํ้าฝน 

ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

หนวยท่ีดิน  
ยางพารา ปาลมนํ้ามัน มะพราว ขาวนาป 

การใชประโยชนท่ีดิน 

6 N N N S3m 

6M S3o S2mns S3o N 

17 N N N S3m 

17M S3o S2mns S3o N 

23 N N N S3m 

23M S3o S2mns S3o N 

26C S2n S2ms S2en N 

26E S3we S3we N N 

32 S2n S2mn S2n N 

32B S2n S2mn S2n N 

32gm S3o S2mns S3o N 

32gmb N N N S2n 

34 S2sn S2mns S2sn N 

34B S2sn S2mns S2sn N 

34Bb N N N S2ns 

34C S2sn S2mns S2sne N 

34D S2wens S2wemns S3e N 

34E S3we S3we N N 

34gm S3o S2mnso S3o N 

39 S2ns S2mns S2ns N 

39B S2ns S2mns S2ns N 
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ตารางท่ี 3-15 (ตอ)  

หนวยท่ีดิน  
ยางพารา ปาลมนํ้ามัน มะพราว ขาวนาป 

การใชประโยชนท่ีดิน 

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 
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ตารางท่ี 3-16 ชั้นความเหมาะสมท่ีดินสําหรับแตละประเภทการใชประโยชนท่ีดินในเขตพื้นท่ี 

เกษตรชลประทาน ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

หนวยท่ีดิน  
ยางพารา ปาลมนํ้ามัน มะพราว ขาวนาป 

การใชประโยชนท่ีดิน 

6MI S3o S2ns S3o N 

17MI S3o S2mns S3o N 

23I N N N S2ons 

3.2.2 การประเมินคุณภาพท่ีดินดานเศรษฐกิจ 

  การประเมินคุณภาพที่ดินดานเศรษฐกิจ เปนการวิเคราะหสภาพการผลิตพืชแตละหนวยที่ดิน

โดยพิจารณาจากการจัดการที่ดิน ปริมาณเงินลงทุนและรายไดเหนือตนทุนผันแปรจากการใช

ประโยชนที่ดิน ขอมูลที่เปนตัวแทนในการวิเคราะหเปนขอมูลจากลุมนํ้าสาขาคลองปะเหลียน ปการผลิต 

2556/57 โดยกลุมวางแผนทรัพยากรนํ้าเพื่อการพัฒนาที่ดิน รวมกับขอมูลที่มีอยูเดิมของกลุมเศรษฐกิจที่ดิน 

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ผลการประเมินคุณภาพที่ดินดานเศรษฐกิจนําไป

พิจารณารวมกับองคประกอบอ่ืนๆ เชน ขอมูลของหนวยราชการที่เกี่ยวของตลอดจนผลการประเมิน

คุณภาพที่ดินดานกายภาพ เพื่อกําหนดทางเลือกที่เหมาะสมของประเภทการใชประโยชนที่ดินในแตละ

หนวยที่ดิน แลวนําผลลัพธที่ไดมาพิจารณาประกอบการวางแผน การใชที่ดิน ผลการวิเคราะหจําแนกตาม

ประเภทการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา ดังน้ี 

1) การประเมินตนทุนและรายไดจากการผลิตพืช 

 เขตเกษตรนํ้าฝน  สํารวจจํานวน 4 หนวยที่ดิน คือ หนวยที่ดินที่ 6 34B 39 และ 43      

ดังน้ี 

 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 พันธุที่ปลูก

เปนพันธุ RRIM 600 ซึ่งเกษตรกรสวนใหญในพื้นที่ลุมนํ้าจะเก็บผลผลิตขายในรูปนํ้ายางพารา โดยจะ
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คํานวณเปนนํ้าหนักเน้ือยางแหง ยางพาราเปนไมยืนตนที่มีอายุการผลิตเกินกวา 1 ป การวิเคราะหคร้ังน้ี

กําหนดใหยางพารามีรอบอายุการผลิต 25 ป การพิจารณาผลตอบแทนการผลิต จึงใชมูลคาปจจุบันของ

รายไดเหนือตนทุนผันแปรทั้งหมด (NPV) อัตราสวนของผลไดตอตนทุนผันแปร (B/C Ratio) 

ตลอดจนนําตนทุนผันแปรและรายไดที่คํานวณเปนคาปจจุบันมาพิจารณารวมดวย ผลการวิเคราะห

พบวาการปลูกยางพารา 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  

 ปาลมนํ้ามัน  สํารวจจํานวน 1 หนวยที่ดิน คือ หนวยที่ดินที่ 39 พันธุที่ปลูกเปนพันธุ

ลูกผสมเทเนอรา และสุราษฎรธานี - 2 ปาลมนํ้ามันเปนไมยืนตนที่มีอายุการผลิตเกินกวา 1 ป การวิเคราะห

คร้ังน้ีกําหนดใหปาลมนํ้ามันมีรอบอายุการผลิต 20 ป การพิจารณาผลตอบแทนการผลิตปาลมนํ้ามัน 

จึงใชมูลคาปจจุบันของรายไดเหนือตนทุนผันแปรทั้งหมด (NPV) อัตราสวนของผลไดตอตนทุนผันแปร 

(B/C Ratio) ตลอดจนนําตนทุนผันแปรและรายไดที่คํานวณเปนคาปจจุบันมาพิจารณารวมดวย 

ผลการวิเคราะหพบวาการปลูกปาลมนํ้ามัน 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

ของการใชประโยชนที่ดินเพื่อการปลูกปาลมนํ้ามัน อยูในระดับปานกลาง (S2)  

 มะพราว  สํารวจจํานวน 1 หนวยที่ดิน คือ หนวยที่ดินที่ 43 พันธุที่ปลูกเปนพันธุตนสูง 

เปนไมยืนตนที่มีอายุการผลิตเกินกวา 1 ป การวิเคราะหคร้ังน้ีกําหนดใหมะพราวมีรอบอายุการผลิต 35 ป 

การพิจารณาผลตอบแทนการผลิตมะพราว จึงใชมูลคาปจจุบันของรายไดเหนือตนทุนผันแปร

ทั้งหมด (NPV) อัตราสวนของรายไดตอตนทุนผันแปร (B/C Ratio) ตลอดจนนําตนทุนผันแปร

และรายไดที่คํานวณเปนคาปจจุบันมาพิจารณารวมดวย ผลการวิเคราะหพบวาการปลูกมะพราว 

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

ที่ดินดานเศรษฐกิจของการผลิตพืชบริเวณลุมนํ้าสาขาคลองเทพา แสดงในตารางที่ 3-17 ถึงตารางที่ 3-20 

และตารางผนวก ข 

   2) การพิจารณาทางเลือกการใชประโยชนท่ีดิน 

  สําหรับทางเลือกการใชประโยชนที่ดินจากการวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจบริเวณ

ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา น้ัน เน่ืองจากบางหนวยที่ดินเกษตรกรสามารถเลือกใชประโยชนที่ดินเพื่อผลิต

พืชไดหลายชนิด ดังน้ัน เมื่อวิเคราะหตัวชี้วัด 4 ตัวแปร ไดแก รายได ตนทุนผันแปรทั้งหมด รายได

เหนือตนทุนผันแปรทั้งหมด และอัตราสวนรายไดตอตนทุนผันแปรทั้งหมด จากน้ันนําผลวิเคราะหตัวแปร

ดังกลาวไปจัดระดับความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของประเภทการใชประโยชนที่ดิน และอาจพิจารณาทางเลือก

จากระดับคุมทุนการผลิตไดอีกดวย สรุปดังน้ี 

    (1) การใชประโยชนท่ีดินประเภทเดียวกันในหนวยท่ีดินตางกัน 

     เขตเกษตรนํ้าฝน 

  ยางพารา ปลูกในหนวยที่ดินที่ 34B และ 39 พบวา ในหนวยที่ดินที่ 34B มี

ระดับความเหมาะสมทางเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง (S2)  และในหนวยที่ดินที่ 39 มีระดับความ

เหมาะสมทางเศรษฐกิจอยูในระดับเล็กนอย (S3) แตในหนวยที่ดินที่ 34B มีแนวโนมวาจะไดรับรายได

เหนือตนทุนผันแปรและอัตราสวนรายไดตอตนทุนผันแปรสูงกวาหนวยที่ดินที่ 39 

 (2) การใชประโยชนท่ีดินตางประเภทกันในหนวยท่ีดินเดียวกัน 

   เขตเกษตรนํ้าฝน 

   หนวยท่ีดินท่ี  39 เกษตรกรปลูกยางพารา และปาลมนํ้ามัน มีระดับความเหมาะสม

ทางเศรษฐกิจอยูในระดับเล็กนอย (S3) และระดับปานกลาง (S2) ตามลําดับ ดังน้ันควรแนะนําให

เกษตรกรเลือกปลูกปาลมนํ้ามัน เน่ืองจากจะไดรับรายไดเหนือตนทุนผันแปรและอัตราสวนรายไดตอ

ตนทุนผันแปรสูงกวาการปลูกยางพารา 

 (3) ราคาคุมทุนและปริมาณผลผลิตคุมทุน 

 เขตเกษตรนํ้าฝน  

 ขาวนาป พบวา การปลูกในหนวยที่ดินที่ 6  เกษตรกรจะไดรับปริมาณผลผลิต

และรายไดที่คุมคาตอการลงทุน เน่ืองจากปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิต ณ ระดับคุมทุนอยูในระดับ

ตํ่ากวาปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิตที่เกษตรกรไดรับ 

 ยางพารา พบวา การปลูกในหนวยที่ดินที่ 34B และ 39 เกษตรกรจะไดรับ

ปริมาณผลผลิตและรายไดที่คุมคาตอการลงทุนในปที่ 10 และ 12 ตามลําดับ 
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 ปาลมนํ้ามัน  พบวา การปลูกในหนวยที่ดินที่ 39 เกษตรกรจะไดรับปริมาณ

ผลผลิตและรายไดที่คุมคาตอการลงทุนในปที่ 4  

 

ตารางท่ี  3-17 การประเมินตนทุนและรายไดจากการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการผลิตพืช 

 ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา ปการผลิต 2556/57 

   
         ตนทุน    รายได ตนทุนผันแปร อัตราสวน 

หนวยที่ดิน ประเภท รายได ผันแปร เหนือตนทุน ทั้งหมดตอหนวย ของรายไดตอ 

          ที ่ การใชประโยชนที่ดิน (บาท/ไร/ป) ทั้งหมด ผันแปรทั้งหมด ของผลผลิต ตนทุนผันแปร 

   
(บาท/ไร/ป) (บาท/ไร/ป) (บาท/กก.) ทั้งหมด 

  เขตเกษตรน้ําฝน 
     

6 ขาวเจานาป (นาดํา) พันธุเล็บนกปตตานี 5,690.58 3,840.87 1,849.71 9.64 1.48 

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 1,868.10 2,182.22 1.65 2.17 

ที่มา :  จากการคํานวณ 
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ตารางท่ี  3-18 ชั้นความเหมาะสมดานเศรษฐกิจของหนวยท่ีดินสําหรับประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 

 เพื่อการปลูกพืช ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา ปการผลิต  2556/57 

หนวยที่ดิน

ประเภทการใชประโยชนที่ดิน

เขตเกษตรน้ําฝน

ขาวเจานาป (นาดํา) พันธุเล็บนกปตตานี S3

ยางพารา พันธุ RRIM 600 S2 S3

ปาลมน้ํามัน พันธุลูกผสมเทเนอรา และสุราษฎรธาน-ี2 S2

มะพราว พันธุตนสูง S2

436 34B 39

 

ท่ีมา :  จากการคํานวณ 

 

ตารางท่ี 3-19 ระดับผลผลิตคุมทุนและระดับราคาคุมทุนของการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการผลิตพืช 

 ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา ปการผลิต  2556/57 

หนวยท่ีดิน 

ประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 

ผลผลิต ผลผลิต ราคาขาย ราคาผลผลิต 

ท่ี (กก./ไร) ณ ระดับคุมทุน ผลผลิต ณ ระดับคุมทุน 

  
(กก./ไร) (บาท/กก.) (บาท/กก.) 

  เขตเกษตรน้ําฝน 
 

   6 ขาวเจานาป (นาดํา) พันธุเล็บนกปตตาน ี 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 

ท่ีมา :  จากการคํานวณ 
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ตารางท่ี  3-20 มูลคาปจจุบันของตนทุน รายไดและผลตอบแทนสุทธิของพืช  ในหนวยท่ีดินตางๆ  

   บริเวณลุมนํ้าสาขาคลองเทพา ปการผลิต 2556/57 

หนวยที่ดิน ชนิดพืช ปที ่ ผลผลิต ตนทุน รายได ผลตอบแทนสุทธิ 

   
(กก./ไร) (บาท/ไร) (บาท/ไร/ป) (บาท/ไร/ป) 

34B ยางพารา 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 

คาเฉลี่ย/มูลคาปจจุบันเฉลี่ยตอป  244.59 6,453.80 10,059.05 3,605.25 

อัตราสวนรายไดตอตนทุน 
   

1.56 

จุดคุมทุน   ปที่ 10         

39 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 

คาเฉลี่ย/มูลคาปจจุบันเฉลี่ยตอป   163.24 5,287.94 6,734.47 1,446.53 

อัตราสวนรายไดตอตนทุน 
   

1.27 

จุดคุมทุน 
 

ปที่ 12 
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ตารางท่ี 3-20 (ตอ) 

หนวยที่ดิน ชนิดพืช ปที ่ ผลผลิต ตนทุน รายได ผลตอบแทนสุทธิ 

      (กก./ไร) (บาท/ไร) (บาท/ไร/ป) (บาท/ไร/ป) 

39 ปาลมนํ้ามัน 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 5,732.20 9,806.62 4,074.42 

คาเฉลี่ย/มูลคาปจจุบันเฉลี่ยตอป 3,683.16 5,349.05 10,413.87 5,064.82 

อัตราสวนรายไดตอตนทุน       1.95 

จุดคุมทุน    ปที่ 4         

43 มะพราว 1  - 1,896.08 - -1,896.08 

  

 

2 - 5 - 1,207.77 - -1,207.77 

  

 

6 - 15 1,098.75 1,833.02 5,625.60 3,792.58 

  

 

16 - 25 1,402.50 3,040.32 7,180.80 4,140.48 

  

 

26 - 35 904.17 1,293.00 4,629.35 3,336.35 

คาเฉลี่ย/มูลคาปจจุบันเฉลี่ยตอป 1,135.14 1,868.10 4,050.32 2,182.22 

อัตราสวนรายไดตอตนทุน       2.17  

จุดคุมทุน    ปที่ 8         

หมายเหตุ : มูลคาปจจุบนัเฉล่ียตอปของไมผล/ไมยืนตน คํานวณโดยใชคา NPV x Capital recovery factor (CRF)  

                   ณ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7 

 ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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 3.2.3 การประเมินคุณภาพท่ีดินรวม   

   การประเมินคุณภาพที่ดินรวม เปนการนําผลการประเมินคุณภาพที่ดินดานกายภาพและ

เศรษฐกิจมาพิจารณารวมกัน โดยนําคุณภาพที่ดินทั้งสองดานมาประเมินรวมกัน ทั้งน้ีคาตํ่าสุดถือเปนคา

ของคุณภาพที่ดินรวม การประเมินในคร้ังน้ีพิจารณาเฉพาะหนวยที่ดินที่มีการประเมินคุณภาพที่ดินทาง

เศรษฐกิจเทาน้ัน เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเสนอแนะทางเลือกการใชที่ดินหลักเกณฑในการประเมิน

ระหวางคุณภาพที่ดินดานกายภาพ คุณภาพที่ดินดานเศรษฐกิจ และคุณภาพที่ดินรวม แบงออกเปน 4 ระดับ  

    1. มีความเหมาะสมสูง (S1) 

    2. มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 

    3. มีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) 

    4. ไมมีความเหมาะสม (N) 

    การประเมินความเหมาะสมของที่ดินในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา ไดประเมินความ

เหมาะสมของที่ดินรวม ในเขตชลประทาน และเขตเกษตรนํ้าฝน รายละเอียดดังน้ี 

 ความเหมาะสมของท่ีดินรวมเขตเกษตรนํ้าฝน 

 ประเภทการใชที่ดินในลุมนํ้าที่ใชประเมินความเหมาะสมของในลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

ในเขตเกษตรนํ้าฝน ไดแก ขาวนาป (นาดํา) พันธุเล็บนกปตตานี ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และมะพราว  

(ตารางที่ 3-21) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

     ขาวนาป (นาดํา) พันธุเล็บนกปตตานี พบปลูกในพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ  

ซึ่งขาวนาปที่ปลูกในหนวยที่ดินที่ 6 น้ี มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและความเหมาะสมทางกายภาพ 

อยูในระดับที่เหมาะสมเล็กนอย ความเหมาะสมรวมจึงอยูที่ระดับความเหมาะสมเล็กนอย 

  ยางพารา พบปลูกในพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ ถึงพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด

เล็กนอย เชน หนวยที่ดินที่ 34B และ 39 

ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของยางพาราที่ปลูกในหนวยที่ดินที่ 34B อยูที่ระดับปานกลาง 

และความเหมาะสมทางทางกายภาพของยางพาราที่ปลูกในหนวยที่ดินน้ี อยูในระดับที่เหมาะสมปานกลาง 

เน่ืองจากขอจํากัดดานความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร และสภาวะ

การหยั่งลึกของราก ความเหมาะสมรวมจึงอยูที่ระดับความเหมาะสมปานกลาง 

ความเหมาะสมทางทางกายภาพของยางพาราที่ปลูกในหนวยที่ดินที่ 39 อยูในระดับ 

ที่เหมาะสมปานกลางเน่ืองจากขอจํากัดดานความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร และความเปนประโยชน

ของธาตุอาหาร แตมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจระดับเล็กนอย ความเหมาะสมรวมจึงอยูที่ระดับ 

ความเหมาะสมเล็กนอย 
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  ปาลมนํ้ามัน พบปลูกในพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ เชน หนวยที่ดินที่ 39 ซึ่ง 

ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและความเหมาะสมทางกายภาพของปาลมนํ้ามันที่ปลูกในดิน 39 คือ  

ความเหมาะสมปานกลาง ความเหมาะสมรวมของปาลมนํ้ามันที่ปลูกในหนวยที่ดินที่ 39 จึงอยูที่ระดับ

ความเหมาะสมปานกลาง 

  มะพราว พบปลูกในพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ เชน หนวยที่ดินที่ 43 ซึ่ง 

ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและความเหมาะสมทางกายภาพของปาลมนํ้ามันที่ปลูกในดิน 43 คือ  

ความเหมาะสมปานกลาง ความเหมาะสมรวมของมะพราวอยูที่ระดับความเหมาะสมปานกลาง 

ตารางท่ี  3-21 ความเหมาะสมของท่ีดินรวมสําหรับประเภทการใชประโยชนท่ีดินชนิดตางๆ  เขตเกษตรนํ้าฝน 

      ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา  

หนวยที่ดิน ประเภทการใชประโยชนที่ดิน 
ระดับความเหมาะสม 

ทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ รวม 

6 ขาวนาป (นาดาํ) พันธุเล็บนกปตตานี S3 S3 S3 

34B ยางพารา S2 S2 S2 

39 ยางพารา S2 S3 S3 

39 ปาลมน้ํามัน S2 S2 S2 

43 มะพราว S2 S2 S2 

ที่มา : จากการวิเคราะห 

3.3 นโยบายและกฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ลุมน้ํา 

  การจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุมนํ้าจําเปนตองมีกฎหมายและนโยบายเพื่อใชเปนเครื่องมือ

ในการจัดการหรืออนุรักษทรัพยากรในลุมนํ้าใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับการจัดทําแผนการใชที่ดินระดับลุมนํ้าสาขามีรายละเอียดดังน้ี 

  3.3.1 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําแผนการใชท่ีดินระดับลุมนํ้าสาขา 

    1) กฎหมายท่ีเกี่ยวกับปาไม 

     (1) พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พุทธศักราช 2504 เปนกฎหมายที่ประกาศ ณ วันที่ 22 

กันยายน พ.ศ. 2504 เพื่อกําหนดบริเวณที่ดินที่มีสภาพธรรมชาติเปนที่นาสนใจใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิม

เพื่อสงวนไวเปนประโยชนแกการศึกษาและร่ืนรมยของประชาชน ใหกระทําไดโดยประกาศพระราชกฤษฎีกา 

พรอมแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดแนบทายพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 
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พุทธศักราช 2504 ไดกําหนดขอกําหนดการคุมครองดูแลอุทยานแหงชาติตามมาตราที่ 16 บังคับใชควบคุม 

ผูที่ดําเนินการกระทําผิดพระราชบัญญัติฉบับน้ี  

     (2) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พุทธศักราช 2535 เปนกฎหมายที่

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 เพื่อคุมครองและสงวนพันธุสัตวปาสงวนหรือสัตวปา

คุมครอง โดยกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาใหปลอดภัยเพื่อรักษาไวซึ่งพันธุ

สัตวปาใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาพรอมแผนที่แสดงแนวเขตแหงบริเวณที่กําหนดน้ัน

แนบทายพระราชกฤษฎีกาภายใตพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พุทธศักราช  2535 

กําหนดใหมีเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปามีรายละเอียดดังน้ี 

      - เขตรักษาพันธุสัตวปาเปนพื้นที่กําหนดใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาเพื่อสงวน

และรักษาใหสัตวปาในพื้นที่ดังกลาวมีโอกาสสืบพันธุและขยายพันธุตามธรรมชาติไดมากขึ้นและ

ทําใหสัตวปาบางสวนมีโอกาสกระจายพันธุออกไปในทองถิ่นที่อ่ืน  ๆที่อยูใกลเคียงกับเขตรักษาพันธุสัตวปา

      - เขตหามลาสัตวปา เปนพื้นที่ที่กําหนดขึ้นเพื่ออนุรักษสัตวปาบางชนิดตามประกาศ

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งสวนใหญไดแก นกนํ้า โดยมุงเนนใหความคุมครองแกสัตวปา

และเปนแหลงตนนํ้าลําธารแหลงของความหลากหลายของพันธุพืชสัตวปา  

      เน่ืองจากพระราชบัญญัติปาสงวนและคุมครองสัตวปาพุทธศักราช 2535 ไม

สอดคลองกับสภาพปจจุบันที่มีผูครอบครองสัตวปาคุมครองโดยไมชอบดวยกฎหมายจํานวนมาก

ที่ไมไดนําสัตวปาคุมครองมามอบใหแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 66 หรือไมมาแจงรายการ

เกี่ยวกับชนิดและจํานวนของสัตวปาคุมครองตามมาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง

สัตวปา พุทธศักราช 2535 ทําใหพนักงานเจาหนาที่ไมสามารถควบคุมดูแลใหผูครอบครองสัตวปา

คุมครองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขของการคุมครองสัตวปาคุมครองได  

จึง ส ม ค วรกํา หนดใ หผู ครอบครองสัตวป าโดยไมชอบดวยกฎหมายมาแจงการครอบครอง 

และอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งสัตวปาคุมครองดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ไดภายในระยะเวลา

ที่กําหนดโดยไมตองรับโทษดังน้ัน จําเปนตองปรับปรุงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา  

พ.ศ. 2535 เปนพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ วันที่ 22 

เมษายน พุทธศักราช 2546 

     (3) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติพุทธศักราช 2507 เปนกฎหมายที่ประกาศ ณ 

วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2507 เพื่อคุมครองและสงวนปาใหคงสภาพปาไมของปาหรือทรัพยากรธรรมชาติ

อ่ืนๆใหกระทําไดโดยกฎหมายกระทรวงซึ่งตองมีแผนที่แสดงแนวเขตปาที่กําหนดแนบทาย แต

เน่ืองจากการประกาศใชพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พุทธศักราช  2507 พื้นที่บางแหงยังมิได
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สงวนคุมครองและพื้นที่ที่ถูกคุมครองแลวถูกบุกรุกเน่ืองจากกฎหมายวาดวยการสงวนปาที่ใชอยูมีวิธีการ 

ไมรัดกุมเหมาะสม จึงดําเนินการปรับปรุงกฎหมายฉบับน้ีขึ้นใหม 2 คร้ังดังน้ี 

      - พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 2) เปนกฎหมายที่ประกาศ ณ วันที่ 

21 เมษายน พ.ศ. 2522 เพื่อกําหนดบทลงโทษตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติใหเหมาะสมกับ

สภาวการณขณะน้ันโดยแกไขอัตราโทษใหสูงขึ้น 

      - พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 2) เปนกฎหมายที่ประกาศ ณ วันที่ 

24 สิงหาคม พ.ศ. 2528 เพื่อชวยเหลือราษฎรที่มีความจําเปนในการครองชีพสามารถเขาทํากิน

ในเขตปาสงวนแหงชาติโดยไมเดือดรอนและมีที่อยูเปนหลักแหลงจึงแกกฎหมายใหทางราชการ

มีอํานาจอนุญาตใหบุคคลเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติไดเปนคราวๆ ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว 

     (4) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช  2535 เร่ืองการจําแนกเขตการใช

ประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ กําหนดใหพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

จําแนกเปนเขตตางๆ ตามการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไม 3 เขตดังน้ี 

      (4.1) เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C) หมายถึงพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

ที่กําหนดไวเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมดิน นํ้า พันธุพืชและพันธุสัตวที่มีคุณคาหายากเพื่อการปองกัน

ภัยธรรมชาติอันเกิดจากนํ้าทวมและการพังทลายของดินตลอดทั้งเพื่อประโยชนในดานการศึกษา

การวิจัยนันทนาการของประชาชนและความมั่นคงของชาติ แบงออกเปน 2 สวนคือ 

         (4.1.1)  พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง

พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่ไดประกาศเปนพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ

กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไปแลวพื้นที่ลักษณะน้ีไดแก 

             -  พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาที่ไดประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พุทธศักราช 2535 

             -   พื้นที่อุทยานแหงชาติที่ไดประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา

ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พุทธศักราช 2504 

             -  พื้นที ่ลุ มนํ้าชั ้นที ่ 1 ตามผลการกําหนดชั้นคุณภาพลุ มนํ้า 

โดยสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตามมติคณะรัฐมนตรี 

             -   พื้นที่เขตอนุรักษปาชายเลนตามผลการจําแนกเขตการใช

ประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาชายเลนประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี 
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         (4.1.2)  พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม หมายถึงพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่มี

สภาพปาสมบูรณหรือมีศักยภาพเหมาะสมตอการอนุรักษธรรมชาติเพื่อรักษาไวซึ่งความสมดุลของ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      (4.2) เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) หมายถึงพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่กําหนด

ไวเพื่อผลิตไมและของปารวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดชั้นคุณภาพ

ลุมนํ้าและการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาชายเลน พื้นที่เพื่อการพัฒนาทรัพยากรปาไม

และพื้นที่ประสานการใชประโยชนรวมกันระหวางทรัพยากรปาไมกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เชน 

ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรแร และทรัพยากรพลังงาน เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ 

ตลอดทั้งตองไมอยูในหลักเกณฑที่จําแนกใหเปนเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษพื้นที่ลักษณะน้ีไดแก 

         (4.2.1)  พื้นที่พัฒนาปาธรรมชาติ หมายถึงพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่มี

สภาพปาไมสมบูรณและมีศักยภาพเหมาะสมในการจัดการปาไมตามหลักวิชาการเพื่อใหราษฎร

ไดใชประโยชนจากไมและของปารวมกันโดยไมบุกรุกเขาไปใชประโยชนในเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ

ตอไป พื้นที่ลักษณะน้ีไดแก พื้นที่ปาโครงการทําไมตางๆ และพื้นที่ปาชุมชน 

         (4.2.2)  พื้นที่พัฒนาทรัพยากรปาไม หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

ที่เสื ่อมโทรมซึ่งมีศักยภาพสูงในการฟนฟูสภาพปาสามารถสงเสริมบทบาทและหนาที่ของ

สวนราชการและเอกชนใหมีสวนรับผิดชอบในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปาไมรวมกัน

เพื่ออํานวยประโยชนทั้งทางตรงและทางออมใหมีไมใชในประเทศและเพื่อประโยชนในดานอุตสาหกรรม

แบบตอเน่ือง โดยนําทุกสวนของไมมาใชประโยชนใหบรรลุผลตอการพัฒนาดานอุตสาหกรรม

ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมของชาติ พื้นที่ลักษณะน้ีไดแก พื้นที่ปลูกปาภาครัฐบาลพื้นที่ปลูกปา

ภาคเอกชนและพื้นที่ปลูกปาเพื่อใชสอยในครัวเรือน 

         (4.2.3)  พื้นที่พัฒนาตามหลักวนศาสตรชุมชน หมายถึงพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

ที่กําหนดไวเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกทําลายปาในรูปแบบตางๆ โดยการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และการต้ังถิ่นฐานใหสอดคลองกับการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

การใชประโยชนพื้นที่กระทําในลักษณะของวนเกษตร พื้นที่ลักษณะนี้ไดแก พื้นที่โครงการ

ตามพระราชดําริ พื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่โครงการหมูบานปาไมและพื้นที่อนุญาต

ใหทํากินในที่ดินปาสงวนแหงชาติเปนการชั่วคราว (สทก.) 

         (4.2.4)  พื้นที่พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน  ๆหมายถึงพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

ที่ไดอนุญาตใหใชประโยชนรวมกันระหวางทรัพยากรปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เชน 

แหลงนํ้าและทรัพยากรธรณีเพื่อประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พื้นที่ลักษณะน้ี
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ไดแก พื้นที่เขตแหลงแร พื้นที่เขตระเบิดหินและยอยหิน และพื้นที่อนุญาตใหสวนราชการและเอกชน

ใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ 

      (4.3) เขตพื้นที่ปาที่เหมาะสมตอการเกษตร (Zone A) หมายถึงพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

ที่มีสมรรถนะที่ดินเหมาะสมตอการเกษตรหรือศักยภาพสูงในการพัฒนาดานการเกษตรตามผลการจําแนก

สมรรถนะที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน รัฐสามารถพัฒนาความเปนอยูของราษฎรไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง

ตองไมอยูในหลักเกณฑที่จะจําแนกใหเปนเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษและเขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ 

พื้นที่ลักษณะน้ีไดแก 

         (4.3.1)  พื้นที่ปาที่มีสมรรถนะของดินเหมาะสมตอการเกษตร 

         (4.3.2)  พื้นที่ที่เหมาะสมตอการเกษตรตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ

การกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้าและการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาชายเลน 

    2) มติคณะรัฐมนตรีเร่ืองการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้าและมาตรการการใชท่ีดิน

ในเขตชั้นคุณภาพลุมนํ้าตางๆ 
     ชั้นคุณภาพลุมนํ้าหมายถึงการแบงเขตพื้นที่ลุมนํ้าตามลักษณะกายภาพและศักยภาพ 

ทางอุทกวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ

ในลุมนํ้าน้ันๆ พื้นที่ทั้งหมดของลุมนํ้าจะถูกจําแนกออกเปน 5 ระดับมีลักษณะดังน้ี 

     พื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 1 เปนพื้นที่ลุมนํ้าที่ควรสงวนไวเปนพื้นที่ตนนํ้าลําธารโดยเฉพาะ

เน่ืองจากวาอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดงายและรุนแรง โดยมี

การแบงออกเปน 2 ระดับชั้นยอย คือ พื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 เอ ไดแก พื้นที่ตนนํ้าลําธารที่ยังมีสภาพปาสมบูรณ 

พื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 บี เปนพื้นที่ที่สภาพปาสวนใหญไดถูกทําลายดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ

การพัฒนาหรือการใชที่ดินรูปแบบอ่ืนกอน พ.ศ. 2525 

     พื้นที่ลุ มนํ้าชั ้นที่ 2 เปนพื ้นที ่ที ่มีคาดัชนีชั ้นคุณภาพลุ มนํ้าตามที่การศึกษาเพื ่อ

จําแนกชั้นคุณภาพลุมนํ้าของแตละลุมนํ้าไดกําหนดไว พื้นที่ดังกลาวเหมาะตอการเปนตนนํ้าลําธาร

ในระดับรองจากลุมนํ้าชั้นที่1สามารถนําพื้นที่ลุมนํ้าชั้นน้ีไปใชเพื่อประโยชนที่สําคัญอยางอ่ืนได เชน 

การทําเหมืองแร เปนตน 

     พื้นที่ลุ มนํ้าชั้นที่ 3 เปนพื้นที่ที่สามารถใชประโยชนไดทั้งการทําไม เหมืองแร 

และการปลูกพืชกสิกรรมประเภทไมยืนตน 

     พื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 4 โดยสภาพปาของลุมนํ้าชั้นน้ีไดถูกบุกรุกแผวถางเปนที่ใชประโยชน

เพื่อกิจการพืชไรเปนสวนใหญ 

     พื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 5 พื้นที่น้ีโดยทั่วไปเปนที่ราบหรือที่ลุมหรือเนินลาดเอียงเล็กนอย

และสวนใหญปาไมไดถูกแผวถางเพื่อประโยชนดานเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทํานาและกิจการอ่ืนไปแลว 
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  3.3.2 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรดิน 

    กฎหมายดานทรัพยากรดินเปนกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งดานสิทธิ์ในที่ดิน การจัดที่ดิน 

การใชที่ดิน รวมถึงการอนุรักษดินและนํ้าไดแก 

    1) ประมวลกฎหมายท่ีดิน 2497 เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิ์ในที่ดิน โดยวางหลักเกณฑ

เกี่ยวกับการขอเอกสารแสดงการครอบครองหรือสิทธิในที่ดินรวมทั้งหลักเกณฑในการออกเอกสาร

ดังกลาว เชน โฉนดและหนังสือรับรองการทําประโยชนประมวลกฎหมายที่ดินใหอํานาจอธิบดีกรมที่ดิน

หรือผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายใหเปนผูดูแลที่ดินของรัฐที่มิไดอยูในความดูแล

ของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งโดยเฉพาะ เชน ที่รกรางวางเปลา ที่ภูเขา ซึ่งการเขาครอบครอง

หรือเขาทําประโยชนตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมที่ดินหรือผูที่ไดรับมอบหมายเสียกอน นอกจากน้ี

ยังไดกําหนดบทลงโทษผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

    2) พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พุทธศักราช 2518 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) 

พุทธศักราช 2519 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี3) พุทธศักราช 2532 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ

ฉบับน้ีคือประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญมีอาชีพในการเกษตร ที่ดินจึงเปน

ปจจัยสําคัญและเปนรากฐานเบื้องตนของการผลิตทางเกษตรกรรม แตปจจุบันปรากฏวาเกษตรกร

กําลังประสบความเดือดรอนเน่ืองจากตองสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินและกลายเปนผูเชาที่ดิน ตองเสียคาเชาที่ดิน 

ในอัตราสูงเกินสมควร ที่ดินขาดการบํารุงรักษาจึงทําใหอัตราผลิตทางเกษตรกรรมอยูในระดับตํ่าเกษตรกร

ไมไดรับความเปนธรรมและเสียเปรียบจากระบบการเชาที่ดินและการจําหนายผลิตผลตลอดมา ซึ่งสงผล 

ใหเกิดภาวะความยุงยากทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครองและการเมืองของประเทศเปนอยางมาก 

จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐจะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยดวนที่สุด โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อชวยใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินและใหการใชที่ดินเกิดประโยชนมากที่สุดพรอมกับการจัดระบบ

การผลิตและจําหนายผลิตผลเกษตรกรรมเพื่อใหความเปนธรรมแกเกษตรกร ทั้งน้ีเพื่อเปนการสนอง

แนวนโยบายแหงรัฐในการลดความเหลื่อมล้ําในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคมตามที่ได

กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้นและกฎหมายฉบับน้ียังไดกําหนดให

เกษตรกรผูที่ไดรับสิทธิ์ในที่ดินไมสามารถแบงแยกหรือโอนใหผูอ่ืนได ยกเวนเปนมรดกตกทอดแกทายาท 

    3) พระราชบัญญัติการผังเมือง พุทธศักราช 2518 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2531 

(ฉบับท่ี50) กฎหมายฉบับน้ีไดกําหนดใหมีผังเมืองสองชนิดเพื่อประโยชนในการพัฒนาเมืองหรือชนบท คือ

ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ โดยผังเมืองรวมเปนแผนสําหรับการพัฒนาทั้งเมืองและชนบทรวมกัน 

โดยการกําหนดเขตการใชที่ดินใหแตละเขตใชประโยชนในกิจกรรมใดไดบางเพื่อใหเกิดความเหมาะสมที่สุด

การใชที่ดินในบริเวณที่อยูในเขตผังเมืองรวมเมื่อประกาศใชผังเมืองรวมในพื้นที่ใดแลวหากผูใดฝาฝน 

จะมีโทษทางอาญา การจัดทําผังเมืองรวมจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่น
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ไมนอยกวา 1 คร้ัง จึงจะประกาศกฎกระทรวงใชผังเมืองน้ันได สวนผังเมืองเฉพาะมีความละเอียด 

และจํากัดการใชที่ ดินของประชาชนในทองถิ่นมากกวาขอกําหนดการใชที่ ดินในผังเมืองรวม  

ซึ่งบางคร้ังอาจมีความจําเปนตองเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยดวย การจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นไมนอยกวา 2 ครั้ง และดําเนินการ 

ตราพระราชบัญญัติใชผังเมืองเฉพาะหากผูใดฝาฝนจะมีโทษทางอาญา 

    4) พระราชบัญญัติพัฒนา ท่ีดิน พุทธศักราช 2551 เหตุผลในการประกาศใช

พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือเน่ืองจากพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พุทธศักราช 2526 ไดใชบังคับมาเปน

เวลานานแลวมีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน และโดยที่ปจจุบันมีปญหา

ความเสื่อมโทรมของดินเพราะไมมีการอนุรักษดินและนํ้าทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน

กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งไมมีบทบัญญัติใหหนวยงานของรัฐสามารถ

เขาไปดําเนินการปองกันรักษาสภาพพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลมและเกิดการชะลาง

พังทลายของดินอยางรุนแรง และเพื่อใหการใชที่ดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน

สูงสุดสมควรกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการสํารวจความอุดมสมบูรณ

ของดินตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดินและการกําหนดการอนุรักษดินและ

นํ้า การวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินหรือการปรับปรุงดินหรือที่ดิน ตลอดจนกําหนดมาตรการหาม

กระทําการใดๆ รวมถึงการทําใหที่ดินเกิดการปนเปอนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด 

    ตามพระราชบัญญัติ “การพัฒนาที่ดิน”หมายความวาการกระทําใดๆ ตอดินหรือที่ดิน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของดินหรือที่ดินหรือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้น 

และหมายความรวมถึงการปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติหรือ

ขาดความอุดมสมบูรณ เพราะการใชประโยชนและการอนุรักษดินและนํ้าเพื่อรักษาดุลธรรมชาติ

หรือเพื่อความเหมาะสมในการใชที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

  3.3.3 กฎหมายดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

    กฎหมายน้ีเกี่ยวของกับการใชทรัพยากรเพื่อใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางถูกตองและ

เปนการอนุรักษทรัพยากรใหคงอยูอยางยั่งยืน 

    1) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช 2535 

มีความเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติในทุกดานเพื่อใหมีการใชทรัพยากรตางๆ อยางถูกตองและสมดุล 

แกไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรอันเน่ืองมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติที่เติบโตอยางรวดเร็ว  

ซึ่งตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยางจํากัด พระราชบัญญัติฉบับน้ีไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติขึ้นเพื่อกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมและกํากับดูแลใหมีการออกพระราชกฤษฎีกา 

กฎกระทรวงขอบังคับ ขอบัญญัติทองถิ่น ประกาศระเบียบและคําสั่งที่ จําเปนเพื่อใหกฎหมาย 
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มีความเปนระบบโดยสมบูรณ พระราชบัญญัติฉบับน้ียังกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอม เชนมาตรฐาน

คุณภาพแมนํ้าลําคลอง มาตรฐานนํ้าบาดาล มาตรฐานคุณภาพอากาศเสียง และสิ่งแวดลอมในเร่ืองอ่ืน  ๆ 

กําหนดหลักเกณฑในการทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอมสําหรับโครงการ 

หรือกิจการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งของสวนราชการและเอกชน 

กําหนดเขตควบคุมมลพิษเพื่อใหดําเนินการควบคุมลดและขจัดมลพิษ นอกจากน้ียังมีมาตรการสงเสริม

จากหนวยงานราชการสําหรับการใหความรวมมือในการจัดต้ังระบบกําจัดของเสียในดานอุปกรณ

เคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุจําเปนโดยการชวยเหลือดานอากรขาเขาสําหรับอุปกรณเหลาน้ี สําหรับ

โทษของการฝาฝนพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีโทษทั้งทางแพงและทางอาญา 

    2) พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พุทธศักราช 2535 โดยควบคุมการใชที่ดินเพื่อ

การอุตสาหกรรม โดยกําหนดขนาดของเครื่องจักรและคนงานขั้นตํ่าอยูในขายควบคุมโดยให

อํานาจแกรัฐมนตรีในการควบคุมการประกอบกิจการ ในดานที่ต้ังสภาพแวดลอมลักษณะอาคาร 

สภาพภายในโรงงาน การปลอยของเสียมลพิษ ความปลอดภัยเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ

สิ่งแวดลอมความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศหรือของสาธารณะ 

  3.3.4 นโยบายท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําเขตการใชท่ีดินระดับลุมนํ้า 

    1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

   ถือเปนแนวทางและหลักเกณฑในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐปจจุบัน

ประเทศไทยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยมีแนวคิดที่มี

ความตอเน่ืองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยึดหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลาง

ของการพัฒนา” รวมทั้งสรางสมดุลการพัฒนาในทุกมติและขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติ

ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ  

   แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นี้ ไดเรงสรางภูมิคุ มกันเพิ่มขึ ้นในมติตางๆ ใหเขมแข็ง

ควบคูไปกับการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพกาวทันคือการเปลี่ยนแปลง 

มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม 

  2) นโยบายพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

     กรอบการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณมีความสอดคลองกับ

แผนการบริหารราชการแผนดิน การดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐภายใตรัฐธรรมนูญ

พ.ศ. 2550 มีนโยบายที่สําคัญดังน้ี 

     (2.1) นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร 

       -   ดานการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรโดยสงเสริมใหมีระบบประกัน

ความเสี่ยงสําหรับเกษตรกร จัดต้ังกองทุนสวัสดิการเกษตรจัดทําทะเบียนเกษตรกร เรงรัดแกไขปญหา
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หน้ีสิน และฟนฟูอาชีพเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม

และสรางและพัฒนาเกษตรกรอาสาสมัคร 

       -   ดานการพัฒนาการผลิต โดยจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรระยะยาว

เปนรายสินคา พัฒนาคุณภาพผลผลิตและพัฒนาระบบตรวจสอบมาตรฐานสินคา กําหนดเขตสงเสริม

และพัฒนาการผลิตวิจัยและพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมเจรจาทางการคาสินคาเกษตร

ระหวางประเทศ สงเสริมและพัฒนาการผลิตพืชทดแทนพลังงาน สงเสริมการทําประมงนอกนานนํ้า 

       -   ดานการพัฒนาปจจัยพื้นฐานและภารกิจสนับสนุน โดยพัฒนาปรับปรุงและ

ขยายระบบชลประทาน รวมแกไขปญหาดานโลจิสติกสสินคาเกษตร ออกกฎระเบียบเพื่อคุมครองที่ดิน

ที่เหมาะสมสําหรับการเกษตร เรงรัดจัดที่ดินทํากินใหกับเกษตรกร เรงรัดและขยายการจัดรูปที่ดิน ฟนฟูดิน

ที่เสื่อมโทรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

       ทั้งน้ีไดมีการทบทวนผลการดําเนินงานสถานการณเศรษฐกิจดานการเกษตร

ในปจจุบันแลวบูรณาการงานกับผูที่เกี่ยวของเนนการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหมี

ความเขมแข็ง การปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตรโดยพิจารณาการผลิตสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน

ต้ังแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูบริโภคเพิ่มขึ้น 

เพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตและการตลาดใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได ดําเนินการใน 3 

ประเด็นยุทธศาสตรคือ 

       ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

       - เรงสรางเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและแกไขปญหาของเกษตรกรโดยการ

สรางระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร 

       -  เรงจัดต้ังสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 84 (8) และมาตรา 303 

       -  เรงรัดการสรางงานรองรับแรงงานคืนถิ่น 

       -  สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหเขมแข็งเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 

       -  สงเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ 

       ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการผลิต 

       -  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลตอบแทนดานการเกษตรและ

ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญใหเหมาะสมกับพื้นที่ 

       -  สรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรโดยพัฒนาคุณภาพการผลิตและระบบตรวจสอบ

รับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร 
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       ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาปจจัยพื้นฐานและภารกิจสนับสนุน 

       -  เรงรัดฟนฟูเศรษฐกิจการเกษตร 

       -  พัฒนาปรับปรุงและขยายระบบชลประทาน 

       -  พัฒนาและฟนฟูทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรประมง 

       -  บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร 

     (2.2) นโยบายการจัดการเร่ืองพืชอาหารพลังงาน (ขาว ออย มันสําปะหลัง ปาลมนํ้ามัน) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายในการแบงเขตการเพาะปลูกระหวางพืชอาหารและพืชพลังงาน

อยางชัดเจนดังน้ี 

       -   พืชอาหารที่สําคัญ เชน ขาวมีการปลูกในพื้นที่ลุมและพื้นที่ที่มีระบบชลประทาน 

       -  พืชพลังงานมีนโยบายเนนการรักษาระดับพื้นที่ปลูกสําหรับออยและมันสําปะหลัง

และใหขยายพื้นที่ปลูกสําหรับปาลมนํ้ามันซึ่งพืชทั้ง 3 ชนิด ตองปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

โดยเพิ่มผลผลิตตอไรดวยการใชพันธุดีและการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

     (2.3) นโยบายวิกฤตอาหารและพลังงานของโลก 

       จากสถานการณวิกฤตอาหารและพลังงานของโลกในชวงกลางป 2551 สงผลกระทบ

ใหเกิดการขาดแคลนอาหารเกือบทั่วโลก จึงทําใหราคาสินคาเกษตรดานอาหารมีราคาสูงขึ้นตามไปดวย 

แตสําหรับประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรที่เปนอาหารพอเพียงและมีเหลือสงออก

เลี้ยงประชากรโลกมาโดยตลอด แตปจจัยการผลิตโดยเฉพาะนํ้ามันและปุยเคมีมีราคาสูงขึ้นในขณะที่

ราคาสินคาเกษตรขยับสูงขึ้นไมสมดุลกับตนทุนการผลิต รวมทั้งคาครองชีพที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาสงผล

ตอความเปนอยูของเกษตรกร ดังน้ันจึงจําเปนตองรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรที่เปนอาหาร

เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเตรียมมาตรการดําเนินการตางๆ 

ต้ังแตการทําแผนการผลิตจนถึงการบริหารจัดการตนทุนโลจิสติกส (logistics) เพื่อรองรับกับวิกฤตการดังกลาว 

    3) นโยบายท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามเอกสารประกอบแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 (กันยายน 2554) 

     (1) นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

       อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยเรงใหมีการปลูกปาเพิ่มขึ้นควบคู

ไปกับการปองกันการลักลอบบุกรุกทําลายปาไมและสัตวปา เรงสํารวจและจัดทําแนวเขตการใชประโยชนที่ดิน 

สงเสริมการบริหารจัดการปาแบบกลุมปา ปาชุมชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา สนับสนุน

การจัดการอยางมีสวนรวมและใหคนกับปาอยูรวมกันในลักษณะที่ทําใหคนมีภารกิจดูแลปาใหมีความยั่งยืน 

โดยการปรับปรุงกฎหมายปาไมทั้ง 5 ฉบับใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ สรางแรงจูงใจและ
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สงเสริมรายไดจากการอนุรักษปาไม ฟนฟูปาไมตามแนวทางพระราชดําริ เพิ่มความชุมชื้นของปา

โดยฝายตนนํ้าลําธาร ปองกันไฟปา สงเสริมการอนุรักษใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพจากปาและ

แบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการทรัพยากรปาไม 

     (2) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยการฟนฟูทะเลไทย จัดสราง

และขยายปะการังเทียมและหญาทะเลโดยการมีสวนรวมของชุมชนเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนและแกไข

กฎระเบียบใหสามารถใชประโยชนจากปาชายเลนได ปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่คุมครองทางทะเล 

อุทยานแหงชาติทางทะเลบนฐานนิเวศอยางมีสวนรวม เรงประกาศเขตคุมครองทางทะเลและชายฝง

ในพื้นที่ระบบนิเวศสําคัญ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ปรับปรุงและขยายเขตการทํา

ประมงชายฝง จํากัดและยกเลิกเคร่ืองมือประมงที่ทําลายลาง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดูแล

เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติ

วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 แกปญหาการกัดเซาะชายฝงตามหลักวิชาการ 

     (3) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ โดยการปรับปรุง

กฎหมายสิ่งแวดลอม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุนสิ่งแวดลอม

เพื่อใหเอ้ือตอการเขาถึงขององคกรภาคประชาชน ผลักดันกฎหมายวาดวยองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม 

ลดมลพิษทางอากาศ ขยะ นํ้าเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะเรงรัด

การสรางระบบบําบัดนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 

การจัดการระบบกําจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

และเพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการ

นํ้าเสียชุมชน สงเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมที่ลดการผลิตกาซเรือนกระจก โดยมีเปาหมายให

ประเทศไทยเปนสังคมคารบอนตํ่า และสรางกฎเกณฑที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดสมดุลระหวางการพัฒนา

อุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดลอม และสงเสริมการใชหลักการบุคคลที่กอใหเกิดภาวะมลพิษ

ตองเปนผูเสียคาใชจาย และหลักการการตอบแทนคุณคาระบบนิเวศอยางเปนรูปธรรม 

     (4) สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนท่ีดินและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิโดยการปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยใหมีการกระจายสิทธิที่ดินอยางเปนธรรมและ

ยั่งยืนโดยใชมาตรการทางภาษีและจัดต้ังธนาคารที่ดินใหแกคนจนและเกษตรกรรายยอย พิจารณาให

ประชาชนไดใชประโยชนที่ดินทิ้งรางทางราชการ ปกปองที่สาธารณประโยชน ที่ดินทุงเลี้ยงสัตว 

หามการปดกั้นชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากร ที่ดิน นํ้า ปาไมและทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แกไขปญหาการดําเนินคดีโลกรอนกับคนจน 
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     (5) สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โดยการเสริมสรางความรูความเขาใจ ประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินกิจกรรม 

และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินคาและการบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ใหความสําคัญแกความรวมมือระหวางหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุน

การดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศที่จะนํา มาสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     (6) สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ โดยการจัดใหมีการบริหารจัดการ

นํ้าในระดับประเทศทั้งนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงศักยภาพของลุมนํ้า 

จัดหาและจัดสรรนํ้าใหเพียงพอตอการใชประโยชนดวยการบูรณาการระบบนํ้าในประเทศทั้ง 25 ลุมนํ้า 

สนับสนุนเกษตรกรทําแหลงนํ้าในไรนาพรอมการผันนํ้าจากลุมนํ้าอ่ืนๆ และการจัดสรางระบบ

โครงขายนํ้าอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อสนองความตองการของภาคเศรษฐกิจ

และการอุปโภคบริโภค 

     (7) สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองคความรูและระบบ

ฐานขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถ

ในการพยากรณ และคาดการณความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ จัดทํา ยุทธศาสตรรองรับพิบัติภัยระยะยาว สงเสริมและเรงรัด

การเตือนภัยและการเตรียมความพรอมในการรับมือความแปรปรวนในปจจุบัน เพื่อใหเปนฐาน

รับมือกับความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ปองกันภัยพิบัติโดยเฉพาะนํ้าทวม สึนามิ แผนดินไหวและดิน

ถลม สรางกลไกสงเสริมการเขาถึงขอมูลระดับชุมชน ทองถิ่น เพิ่มขีดความสามารถในระดับชุมชนให

เขมแข็งพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติตางๆ ดําเนินการศึกษาอยางรอบคอบใน

เรื่องของความจําเปนของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะเพื่อปองกันกรุงเทพฯ และภาคกลางให

ปลอดภัยจากการเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล และจากการละลายของนํ้าแข็งขั้วโลกตามสภาวะโลกรอน

ที่กําลังเกิดขึ้น 

     (8) พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูที่ชุมชนทองถิ่น สงเสริมการทําวิจัยรวมกับตางประเทศ 

รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ชวยใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัดและชวยลดมลพิษ 

จัดหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พัฒนาเครือขายนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัยและภาคีอ่ืนๆสนับสนุนการจัดการ



3-75 

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา 

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งการฟนฟูดินและการปองกันการชะลางพังทลาย

ของดิน ดําเนินการศึกษา สํารวจและกําหนดยุทธศาสตรการใชทรัพยากรธรณีอยางยั่งยืน รวมถึง

การศึกษาและอนุรักษซากดึกดําบรรพ 
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บทที่ 4 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

4.1  แผนการใชท่ีดิน 

 การกําหนดเขตการใชที่ดินลุมนํ้าสาขาคลองเทพา ไดจากการศึกษาและวิเคราะหสถานภาพ

ดานทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรปาไม การใชประโยชนที่ดิน รวมทั้ง

กฎหมายที่เกี่ยวของกับพื้นที่ในเขตปาไมตามกฎหมาย นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับพื้นที่ที่มี

มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใชที่ดิน เชน มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า 

มติคณะรัฐมนตรีเร่ืองการจําแนกการใชประโยชนทรัพยากรที่ดินปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ อีกทั้ง

ยังคํานึงถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่ สามารถกําหนดแนวทางการใชที่ดิน

ตามศักยภาพของที่ดินเพื่อรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษธรรมชาติ 

แผนการใชที่ดินบริเวณลุมนํ้าสาขาคลองเทพา สามารถกําหนดเขตการใชที่ดินได 6 เขตหลัก ดังน้ี 

  1. เขตปาไม 

   มีพื้นที่รวม 489,345 ไร หรือรอยละ 43.05 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เปนเขตที่มีการประกาศเปน

เขตปาตามกฎหมาย บริเวณปาที่มีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า ครอบคลุม

เขตชั้นคุณภาพลุมนํ้า ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และบริเวณปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี สามารถกําหนด

เขตตามวัตถุประสงคของการสงวนรักษาสภาพปาได 3 เขต ไดแก เขตพื้นที่ปาอนุรักษ เขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ 

และเขตพื้นที่คงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1   เขตพื้นท่ีปาอนุรักษ (หนวยแผนท่ี 11) 

     มีพื้นที่รวม 442,466 ไร หรือรอยละ 38.93 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา กําหนดไวเพื่อ

อนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ไมวาจะเปน พันธุพืชและพันธุสัตวที่หายาก รวมถึงสภาพปาตนนํ้า

ในชั้นคุณภาพลุมนํ้าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศซึ่งรวมถึงสมดุลทางกายภาพ

ของสิ่งแวดลอม รวมถึงอนุรักษไวเพื่อปองกันภัยธรรมชาติ เมื่อพิจารณารวมกับสภาพการใชที่ดิน 

สามารถอธิบายถึงพื้นที่ปาสมบูรณ ปาเสื่อมโทรม และบริเวณที่มีการบุกรุกเพื่อทําการเกษตร 

สามารถกําหนดเขตการใชที่ดินเปน 3 เขตยอย ดังน้ี 

      1.1.1 เขตคุมครองสภาพปา (หนวยแผนท่ี 111) 

       มีพื้นที่ 279,639 ไร หรือรอยละ 24.60 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เปนพื้นที่ที่อยู

ภายใตขอกําหนดของกฎหมายเพื่อการอนุรักษพื้นที่ ปจจุบันยังคงสภาพปาสภาพสมบูรณตามลักษณะ

ของปาไมผลัดใบสมบูรณ 
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        แนวทางการพัฒนา 

        1. ใหหนวยงานที่เกี ่ยวของปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2541 ใหความเห็นชอบกับ “ มาตรการและแนวทางแกไขปญหาที่ดินพื้นที่ปาไมและ

ใหดําเนินการตอไป ”โดยมุงเนนแกไขปญหาในพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย เชน อุทยานแหงชาติ 

เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา และปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2) 

กําหนดใหกรมปาไมสํารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองใหชัดเจน 

        2. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 

2540 เร่ือง “ แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นที่ ” เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากร

ที่ดินและปาไมอยางมีระบบ เปนการอนุรักษควบคูกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษาทรัพยากรปาไม 

ที่เหลืออยูและฟนฟูทรัพยากรปาไมที่เสื่อมสภาพ ทั้งน้ีอยูบนหลักการลดปญหาความขัดแยงการใชทรัพยากร

ในพื้นที่  

        3. หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการควบคุมปองกันและปราบปรามการลักลอบ

ตัดไมทําลายปาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง โดยยึดบทลงโทษตามกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด 

        4. สงเสริมและรณรงคใหราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ขางเคียงเห็นคุณคา 

ของทรัพยากรปาไม และสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาในพื้นที่ 

      1.1.2 เขตฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนท่ี 112) 

        มีพื้นที่ 5,438 ไร หรือรอยละ 0.48 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เปนพื้นที่อยูภายใต

ขอกําหนดของกฎหมายเพื่อการอนุรักษพื้นที่  ปจจุบันสภาพพื้นที่ เปนปาเสื่อมโทรม หรือทุงหญา  

ปาละเมาะ ซึ่งยังคงมีพรรณไมเดิม หากไมมีการรบกวนพื้นที่โดยเฉพาะการใชพื้นที่เพื่อการเกษตร  

สภาพปาจะสามารถกลับฟนตัวเปนปาสมบูรณได 

        แนวทางการพัฒนา 

        1. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2541 ใหความเห็นชอบกับ “มาตรการและแนวทางแกไขปญหาที่ดินพื้นที่ปาไมและใหดําเนินการ

ตอไป” โดยมุงเนนแกไขปญหาในพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา 

เขตหามลาสัตวปา และปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2) กําหนดใหกรมปาไม

สํารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองใหชัดเจน 

        2. ใหหนวยงานที่เกี ่ยวของปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 16 

กันยายน 2540 เร่ือง “ แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นที่ ” เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่ดินและปาไมอยางมีระบบโดยเปนการอนุรักษควบคูกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษา
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ทรัพยากรปาไมที่เหลืออยูและฟนฟูทรัพยากรปาไมที่เสื่อมสภาพ ทั้งน้ีอยูบนหลักการลดปญหาความขัดแยง

การใชทรัพยากรในพื้นที่  

        3. ใชมาตรการทางกฎหมายเปนเคร่ืองมือในการคุมครองและอนุรักษพื้นที่ 

โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ควบคุม ปองกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่เพื่อนํากลับมาใช

เพื่อการเกษตรกรรม อยางเครงครัดและตอเน่ือง โดยมีบทลงโทษตามกฎหมายที่กําหนดไว 

        4. หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดทําแนวกันไฟ เพื่อปองกันไฟปาที่อาจ

เกิดขึ้นไดจากธรรมชาติหรือกิจกรรมจากมนุษย เพื่อใหปามีการฟนตัวตามธรรมชาติอยางรวดเร็ว 

        5. สงเสริมและรณรงคใหราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ขางเคียงเห็นคุณคา

ของทรัพยากรปาไม และสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาในพื้นที่ 

      1.1.3 เขตฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใตเง่ือนไข (หนวยแผนท่ี 113) 

        มีพื้นที่ 157,389 ไร หรือรอยละ 13.85 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เปนพื้นที่ที่อยู

ภายใตขอกําหนดของกฎหมาย เพื่อการอนุรักษ ปจจุบันพื้นที่ถูกบุกรุกตัดไมเพื่อใชประโยชนดานการเกษตร 

แตเน่ืองจากพื้นที่บริเวณน้ีเปนพื้นที่ที่กําหนดไวเพื่อการอนุรักษ ประกอบกับเปนพื้นที่ไมเหมาะสม

ตอการเกษตร จากขอจํากัดเร่ืองความลาดชันสูง จําเปนตองเรงเขาไปฟนฟูโดยเนนการปลูกปาทดแทน 

เน่ืองจากมีการทําการเกษตรมาตอเน่ือง จนไมมีกลาไมหรือลูกไมของปาธรรมชาติเหลืออยู 

        แนวทางการพัฒนา 

        1. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2541 ใหความเห็นชอบกับ “ มาตรการและแนวทางแกไขปญหาที่ดินพื้นที่ปาไมและใหดําเนินการ

ตอไป ” โดยมุงเนนแกไขปญหาในพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา 

เขตหามลาสัตวปา และปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2) กําหนดใหกรมปาไม

สํารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองใหชัดเจน 

        2. ดําเนินการแกไขปญหาเร่ืองสิทธิทํากินของเกษตรกรในพื้นที่ใหเปนไปตามมติ 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยใหกรมปาไมขึ้นทะเบียนผูครอบครองพื้นที่ใหชัดเจน 

และใหใชแผนที่ทางอากาศของกรมแผนที่ทหารเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบพิสูจนการครอบครอง 

และปฏิบัติดังน้ี  

         - กรณีราษฎรเขาอยูอาศัย และทํากินกอนวันประกาศเขตสงวนหวงหาม

เปนพื้นที่ปาไมใหกรมปาไมจัดทําขอบเขตบริเวณที่อยูอาศัยและที่ทํากินใหชัดเจน หามขยายพื้นที่เพิ่มเติม 

และรับรองสิทธิที่ดินตามกฎหมาย แตขอดังกลาวลอแหลมตอการคุกคามระบบนิเวศ ตองชวยเหลือ 

ใหราษฎรมีที่อยูอาศัยและที่ทํากินแหงใหมหรือยายออกไปอยูในบริเวณที่เหมาะสม โดยรัฐจะสนับสนุน

ดาน สาธารณูปโภค และการฝกอาชีพ โดยพื้นที่เดิมที่ราษฎรยายออกใหดําเนินการฟนฟูสภาพตอไป 
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         - กรณีราษฎรอาศัยอยูหลังวันประกาศเขตสงวนหวงหามฯ ใหกรมปาไม

เคลื่อนยายราษฎรออกจากปาอนุรักษไปอาศัยในพื้นที่รองรับที่จัดไว โดยมีการสนับสนุนดานสาธารณูปโภค 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งการมีสิทธิในที่ดินตามกฎหมาย หากยังไมสามารถเคลื่อนยายไดทันทีให

ควบคุมมิใหมีการขยายพื้นที่เพิ่มเติม โดยจะตองจัดที่อยูอาศัยและที่ทํากินใหเพียงพอตอการดํารงชีพ 

โดยพื้นที่เดิมที่ยายราษฎรออกใหดําเนินการปลูกปาฟนฟูสภาพตอไป 

        3. ใหหนวยงานที่เกี ่ยวของปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 16 

กันยายน 2540 เร่ือง “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นที่” เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่ดินและปาไมอยางมีระบบโดยเปนการอนุรักษควบคูกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษา

ทรัพยากรปาไมที่เหลืออยูและฟนฟูทรัพยากรปาไมที่เสื่อมสภาพ ทั้งน้ีอยูบนหลักการลดปญหาความขัดแยง

การใชทรัพยากรในพื้นที่  

        4. หนวยงานที่เกี่ยวของเรงปลูกปาทดแทนและฟนฟูสภาพปาเพื่อรักษา

ระบบนิเวศลุมนํ้า 

        5. สงเสริมและรณรงคใหราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ขางเคียงเห็นคุณคา 

ของทรัพยากรปาไม และสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาในพื้นที่ 

        6. บริเวณที่สูงชันและเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย หากใหเกษตรกรสามารถ 

ทํากินได พื้นที่ดังกลาวควรจัดทําการอนุรักษดินและนํ้าเพื่อรักษาสภาพตนนํ้าที่สมบูรณ 

      1.2  เขตพื้นท่ีปาเศรษฐกิจ (หนวยแผนท่ี 12) 

        มีพื้นที่ 46,718 ไร หรือรอยละ 4.11 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 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 ดังน้ี 

      1.2.1 เขตบํารุงรักษาสภาพปา (หนวยแผนท่ี 121) 

        มีพื้นที่ 11,318 ไร หรือรอยละ 1.00 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เปนพื้นที่ที่อยู

ภายใตขอกําหนด เขตปาเพื่อเศรษฐกิจในเขตปาสงวนแหงชาติ ปจจุบันมีสภาพปาสมบูรณ จึงควร

กําหนดไวเพื่อรักษาสภาพปาตามธรรมชาติ ใหคงอยูและเปนพื้นที่ปองกันไมใหเกิดการบุกรุกเขาไปใช

ประโยชนในพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษที่ติดตอกัน 



4-5 

 

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา 

 

        แนวทางการพัฒนา 

        1. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 

ใหความเห็นชอบกับ “มาตรการและแนวทางแกไขปญหาที่ดินพื้นที่ปาไมและใหดําเนินการตอไป”  

โดยมุงเนนแกไขปญหาในพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา  

และปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 ชั้นที่  2) กําหนดใหกรมปาไมสํารวจพื้นที่ 

ที่มีการครอบครองใหชัดเจน 

        2. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 

เร่ือง “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นที่” เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน

และปาไมอยางมีระบบโดยเปนการอนุรักษควบคูกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษาทรัพยากรปาไม 

ที่ เหลืออยู  และฟนฟูทรัพยากรปาไมที่ เสื่อมสภาพ ทั้งน้ีตองอยูบนหลักการลดปญหาความขัดแยง 

การใชทรัพยากรในพื้นที่  

        3. หนวยงานที่เกี่ยวของใชหลักการการจัดการปาไมและการจัดการปาชุมชน

ผสมผสานกัน เพื่อใหสภาพปาคงอยูและใชประโยชนดานตางๆไดอยางยั่งยืน  

        4. ควรจัดทําแนวกันไฟเพื่อปองกันไฟปาที่อาจเกิดขึ้นไดจากธรรมชาติ 

หรือกิจกรรมจากมนุษย 

        5. สงเสริมและรณรงคใหราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ขางเคียงเห็นคุณคาของ

ทรัพยากรปาไมและสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาไมในพื้นที่  

      1.2.2 เขตฟนฟูสภาพปา (หนวยแผนท่ี 122) 

        มีพื้นที่ 1,873 ไร หรือรอยละ 0.16 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เปนพื้นที่อยู

ภายใตขอกําหนดเขตปาเพื่อเศรษฐกิจในเขตปาสงวนแหงชาติ ปจจุบันมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรม 

หรือทุงหญา ปาละเมาะ ซึ่งยังคงมีพรรณไมเดิมหากไมมีการรบกวนพื้นที่ โดยเฉพาะการใชพื้นที่เพื่อ

การเกษตร สภาพปาจะสามารถกลับฟนตัวเปนปาสมบูรณได 

        แนวทางการพัฒนา 

        1. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2541 ใหความเห็นชอบกับ “มาตรการและแนวทางแกไขปญหาที่ดินพื้นที่ปาไมและ

ใหดําเนินการตอไป” โดยมุงเนนแกไขปญหาในพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย เชน อุทยานแหงชาติ 

เขตรักษาพันธุสัตวปา และปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2) กําหนดให

กรมปาไมสํารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองใหชัดเจน 

        2. ใหหนวยงานที่ เกี่ยวของปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 

กันยายน 2540 เร่ือง “ แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นที่ ” เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรที่ดินและปาไมอยางมีระบบโดยเปนการอนุรักษควบคูกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษา

ทรัพยากรปาไมที่เหลืออยูและฟนฟูทรัพยากรปาไมที่เสื่อมสภาพ ทั้งนี้อยูบนหลักการลดปญหา

ความขัดแยงการใชทรัพยากรในพื้นที่  

        3. หนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการควบคุมปองกัน ปราบปรามการบุกรุก

พื้นที่อยางเครงครัด 

        4. หนวยงานที่เกี่ยวของใชหลักการจัดการปาไมและการจัดการปาชุมชน 

ผสมผสานกันเพื่อใหสภาพปาคงอยู 

        5. สงเสริมและรณรงคใหราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ขางเคียงเห็นคุณคา 

ของทรัพยากรปาไมและสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการดุแลรักษาปาไมในพื้นที่ 

        6. ควรจัดทําแนวกันไฟเพื่อปองกันไฟปาที่อาจเกิดขึ้นไดจากธรรมชาติ 

หรือกิจกรรมจากมนุษย 

        7. สงเสริมใหมีระบบอนุรักษดินและนํ้าควบคูกับการรักษาสภาพปาไม  

เพื่อลดปญหาการชะลางพังทลายของดิน 

      1.2.3 เขตฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใตเง่ือนไข (หนวยแผนท่ี 123) 

        มีพื้นที่ 33,527 ไร หรือรอยละ 2.95 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เปนพื้นที่อยูภายใต

เขตพื้นที่ปาไมเพื่อการใชประโยชนเพื่อเศรษฐกิจ ในเขตปาสงวนแหงชาติ ปจจุบันเปนพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

เพื่อใชประโยชนดานการเกษตรมาตอเนื่องจนไมมีกลาไมหรือลูกไมของปาธรรมชาติเหลืออยู 

พื้นที่ดังกลาวจึงควรเรงเขาไปฟนฟูโดยการปลูกปาทดแทน 

        แนวทางการพัฒนา 

        1. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2541 ใหความเห็นชอบกับ “มาตรการและแนวทางแกไขปญหาที่ดินพื้นที่ปาไมและ

ใหดําเนินการตอไป” โดยมุงเนนแกไขปญหาในพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย เชน อุทยานแหงชาติ  

เขตรักษาพันธุสัตวปา และปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2) กําหนดใหกรมปาไม

สํารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองใหชัดเจน 

        2. ดําเนินการแกไขปญหาเร่ืองสิทธิทํากินของเกษตรกรในพื้นที่ใหเปนไปตาม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยใหกรมปาไมขึ้นทะเบียนผูครอบครองพื้นที่ใหชัดเจน

และใหใชแผนที่ทางอากาศของกรมแผนที่ทหารเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบพิสูจนการครอบครอง

และปฏิบัติดังน้ี  

        - กรณีราษฎรเขาอยูอาศัย และทํากินกอนวันประกาศเขตสงวนหวงหามเปน

พื้นที่ปาไมใหกรมปาไมจัดทําขอบเขตบริเวณที่อยูอาศัยและที่ทํากินใหชัดเจน หามขยายพื้นที่เพิ่มเติม

และรับรองสิทธิที่ดินตามกฎหมาย แตขอดังกลาวลอแหลมตอการคุกคามระบบนิเวศ ตองชวยเหลือ 
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ใหราษฎรมีที่อยูอาศัยและที่ทํากินแหงใหมหรือยายออกไปอยูในบริเวณที่เหมาะสม โดยรัฐจะสนับสนุน

ดานสาธารณูปโภค และการฝกอาชีพ โดยพื้นที่เดิมที่ราษฎรยายออกใหดําเนินการฟนฟูสภาพตอไป 

        -  กรณีราษฎรอาศัยอยูหลังวันประกาศเขตสงวนหวงหามฯ ใหกรมปาไม

เคลื่อนยายราษฎรออกจากปาอนุรักษไปอาศัยในพื้นที่รองรับที่จัดไว โดยมีการสนับสนุนดานสาธารณูปโภค 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการมีสิทธิในที่ดินตามกฎหมาย หากยังไมสามารถเคลื่อนยายไดทันที 

ใหควบคุมมิใหมีการขยายพื้นที่เพิ่มเติม โดยจะตองจัดที่อยูอาศัยและที่ทํากินใหเพียงพอตอการดํารงชีพ  

โดยพื้นที่เดิมที่ยายราษฎรออกใหดําเนินการปลูกปาฟนฟูสภาพตอไป 

        3. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 

2540 เร่ือง “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นที่” เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน

และปาไมอยางมีระบบโดยเปนการอนุรักษควบคูกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษาทรัพยากรปาไม 

ที่เหลืออยูและฟนฟูทรัพยากรปาไมที่ เสื่อมสภาพ ทั้งน้ีอยูบนหลักการลดปญหาความขัดแยงการใช

ทรัพยากรในพื้นที่  

        4. หนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการควบคุมปองกันปราบปรามการบุกรุก

พื้นที่อยางเครงครัด 

        5. เรงรัดใหมีการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่เสื่อมโทรม 

จนยากที่จะปลูกปาทดแทน ทั้งน้ีควรนําขอมูลของกรมพัฒนาที่ดินดานสภาพการใชที่ดินและความเหมาะสม

ของที่ดินเขาไปรวมพิจารณาดวย 

        6. สงเสริมและรณรงคใหราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ขางเคียงเห็นคุณคาของ

ทรัพยากรปาไมและสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาไมในพื้นที่ 

        7. ควรจัดทําแนวกันไฟเพื่อปองกันไฟปาที่อาจเกิดขึ้นไดจากธรรมชาติ

หรือกิจกรรมของมนุษย 

        8. สงเสริมความรูในเร่ืองการปรับปรุงบํารุงดิน รวมถึงการปองกันการชะลาง

พังทลายของดินใหชาวบานไดเขาใจและตระหนักถึงปญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

        9. สงเสริมใหมีระบบอนุรักษดินและนํ้าควบคูไปกับการรักษาสภาพปาไม 

เพื่อลดปญหาการชะลางพังทลายของดิน 

    1.3   เขตพื้นท่ีคงสภาพปาไมนอกเขตปาตามกฎหมาย (หนวยแผนท่ี 13) 

 มีพื้นที่รวม 161 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เปนพื้นที่ที่มีสภาพปา 

แตอยูในนอกเขตที่มีการประกาศเปนเขตปาตามกฎหมายบริเวณปาที่มีมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองการ

กําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า ครอบคลุมเขตชั้นคุณภาพลุมนํ้าชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ประกอบดวย เขตปาสมบูรณ 

(หนวยแผนที่ 131) ซึ่งมีพื้นที่ 161 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา  
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      แนวทางการพัฒนา 

      1. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 เร่ือง 

“แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นที่” เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน

และปาไมอยางมีระบบโดยเปนการอนุรักษควบคูกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษาทรัพยากรปาไม 

ที่ เหลืออยู  และฟนฟูทรัพยากรปาไมที่ เสื่อมสภาพ ทั้งน้ีตองอยูบนหลักการลดปญหาความขัดแยง 

การใชทรัพยากรในพื้นที่  

      2. หนวยงานที่ เกี่ยวของใชหลักการการจัดการปาไมและการจัดการปาชุมชน

ผสมผสานกัน เพื่อใหสภาพปาคงอยูและใชประโยชนดานตางๆไดอยางยั่งยืน  

      3. ควรจัดทํ าแนวกันไฟเพื่ อปองกันไฟป าที่ อาจเกิดขึ้นได จากธรรมชาติ 

หรือกิจกรรมจากมนุษย 

      4. สงเสริมและรณรงคใหราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ขางเคียงเห็นคุณคาของทรัพยากร

ปาไมและสรางความตระหนักในการมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาไมในพื้นที่ 

  2. เขตเกษตรกรรม 

   มีพื้นที่ 602,732 ไร หรือรอยละ 53.03 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เปนพื้นที่ที่อยูนอกเขตปา

ตามกฎหมาย นอกบริเวณที่มีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการใชที่ดิน เกษตรกรสวนใหญในลุมนํ้าสาขา

ปลูกยางพารา ปาลมนํ้ามัน และไมผลชนิดตางๆ พื้นที่ดังกลาว มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของเกษตรกรและ

เศรษฐกิจของประเทศ สามารถแบงตามความเหมาะสมของที่ดิน ศักยภาพของพื้นที่และแนวโนมของ

การพัฒนาที่ดินดานการเกษตร แบงได 5 เขต ไดแก  

    2.1   เขตเกษตรพัฒนา (หนวยแผนท่ี 21) 

       มีพื้นที่ 677 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ถูกกําหนดไวเพื่อใหเปนพื้นที่

ที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพสูงในการทําการเกษตรเพื่อรองรับการบริโภคในประเทศและ

สงออก ลักษณะพื้นที่คอนขางราบเรียบ ดินเปนดินเหนียว ดินรวน ลึกถึงลึกมาก มีความเหมาะสมใน

การทํานา ปลูกไมผล และพืชผัก รวมถึงเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสงนํ้าเพื่อการเกษตรนอกฤดูฝน 

สามารถปลูกพืชผักไดตลอดทั้งป จัดทําเขตยอยตามการใชประโยชนที่ดินดังน้ี 

      2.1.1 เขตปลูกไมยืนตน (หนวยแผนท่ี 214)  

        มีพื้นที่ 667 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา อยูในเขตชลประทาน 

ดินมีการระบายนํ้าดี มีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติคอนขางตํ่าถึงตํ่า ปจจุบันนิยมปลูกยางพาราและ

ปาลมนํ้ามันกันเปนจํานวนมาก 
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        แนวทางการพัฒนา 

        1. ควรปรับปรุงระบบการสงนํ้าจากโครงการชลประทานที่มีอยูใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถกระจายการสงนํ้าใหครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม 

        2. หนวยงานที่ เกี่ยวของควรพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กในพื้นที่  รวมถึง

ปรับปรุงประสิทธิภาพของแหลงนํ้าตามธรรมชาติ เชน เหมือง ฝาย ใหสามารถกักเก็บนํ้าสํารองไวใช

ในชวงที่นํ้าชลประทานไมเพียงพอ 

        3. หนวยงานของรัฐตองเรงใหการสนับสนุนทั้งเงินลงทุน และทางวิชาการ 

แกเกษตรกรในพื้นที่เขตน้ีอยางจริงจังเพราะเปนพื้นที่ที่ทรัพยากรที่ดินมีขอจํากัดตอการเกษตรกรรม

คอนขางสูง แตเกษตรกรในพื้นที่มีความยากจน และไมสามารถเปลี่ยนการประกอบอาชีพเปนอยางอ่ืนได 

        4. ปรับปรุงโครงสรางของดิน โดยการใชปุยพืชสด ปุยคอก หรือปุยหมัก 

ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการอุมนํ้าของดิน และเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืช โดยมีการใชปุย

วิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับชนิดพืช ทั้งเร่ืองสูตรปุย จํานวนและชวงระยะที่ใสปุยที่เหมาะสม 

        5. พื้นที่ลาดชันควรสงเสริมใหมีการจัดอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่ 

    2.2   เขตเกษตรกาวหนา (หนวยแผนท่ี 22) 

 มีพื้นที่ 369,849 ไร หรือรอยละ 32.54 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เขตนี้เกษตรกรทําการเกษตร

โดยอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก ดินมีศักยภาพในการผลิตปานกลางถึงสูง พื้นที่สวนใหญทํานาคร้ังเดียว หรือ

หากปลูกไมยืนตนก็ควรปลูกยางพาราและปาลมนํ้ามัน เปนหลัก ปญหาหลักที่พบในเขตน้ีไดแก ปญหา

เร่ืองปริมาณนํ้าที่มากเกินไปในชวงฤดูฝนและดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง สามารถแบงเขตการใช

ที่ดินเพื่อการผลิตได 3 เขต ดังน้ี 

      2.2.1 เขตทํานา (หนวยแผนท่ี 221) 

        มีพื้นที่ 10,296 ไร หรือรอยละ 0.91 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ดินมีความเหมาะสม

ทางกายภาพปานกลาง  

        แนวทางการพัฒนา 

        1. หนวยงานที่เกี่ยวของเร่ืองการจัดการนํ้าควรพิจารณาแหลงนํ้าขนาดเล็กใน

พื้นที่รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหลงนํ้าตามธรรมชาติ เชน เหมือง ฝาย ใหสามารถกักเก็บนํ้าไดดีขึ้น 

        2. ควรปรับปรุงคุณภาพของดินใหมีความอุดมสมบูรณ โดยใชปุย

วิทยาศาสตรรวมกับปุยอินทรีย ตามความเหมาะสมของคุณภาพดิน 

        3. สงเสริมทางเล ือกในการพัฒนาที ่ด ินโดยใหความรู เ รื ่อง เกษตร

ผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม โดยการขุดบอเลี้ยงปลา ยกรองปลูกผัก ไมผลยืนตน 

รวมกัน 
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        4. สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกันเพื่อผลักดันใหชุมชนมีโรงสีขาวเปนของ

กลุมและสรางอํานาจตอรองทางการตลาด  

      2.2.2 เขตปลูกไมผล (หนวยแผนท่ี 223) 

        มีพื้นที่ 24,244 ไร หรือรอยละ 2.13 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา พืชที่ปลูกไดแก 

ทุเรียน เงาะ สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกปานกลางถึงดินลึก มีความเหมาะสม

ทางกายภาพปานกลาง โดยมีขอจํากัดเร่ืองความอุดมสมบูรณในดินมักพบอยูบริเวณริมนํ้า สามารถ

สูบนํ้าข้ึนมาใชในชวงฤดูแลงได  

        แนวทางการพัฒนา 

        1.  สงเสริมใหมีการขยายเขตโครงการชลประทานในพื้นที่เกษตรกรรม 

        2.  หนวยงานที่เกี่ยวของเร่ืองการจัดการนํ้าควรพิจารณาแหลงนํ้าขนาดเล็ก 

ในพื้นที่รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหลงนํ้าตามธรรมชาติ เชน เหมือง ฝาย ใหสามารถกักเก็บนํ้า 

ไดดีขึ้น 

        3. ควรปรับปรุงคุณภาพของดินใหมีความอุดมสมบูรณ โดยใชปุยวิทยาศาสตร

รวมกับปุยอินทรีย ตามความเหมาะสมของคุณภาพดิน 

        4. สงเสริมทางเลือกในการพัฒนาที่ดินโดยใหความรูเร่ืองเกษตรผสมผสาน 

ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม โดยการขุดบอเลี้ยงปลา ยกรองปลูกผัก ไมผล และไมยืนตนรวมกัน 

        5. สงเสริมใหเกษตรกรรวมกันปลูกพืชผักอินทรียเพื่อเพิ่มมูลคาการผลิต  

        6. สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมเพื่อพัฒนาองคความรูและสรางอํานาจตอรอง

ทางการเกษตร 

      2.2.3 เขตปลูกไมยืนตน (หนวยแผนท่ี 224)  

        มีพื้นที่ 355,309 ไร หรือรอยละ 29.50 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ดินมีการระบายนํ้าดี  

มีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติคอนขางตํ่า ปจจุบันนิยมปลูกยางพาราและปาลมนํ้ามัน กันเปนจํานวน

มาก จากผลการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ พบดินมีความเหมาะสมเล็กนอย โดยมีขอจํากัด

เร่ืองการหยั่งลึกของรากพืช และมีแนวโนมของการเกิดการชะลางพังทลายของดิน 

        แนวทางการพัฒนา 

        1. ควรพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กในพื้นที่ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของ

แหลงนํ้าตามธรรมชาติ เชนเหมือง ฝาย ใหสามารถกักเก็บนํ้าได รวมถึงการสงเสริมใหมีการขยายเขต

โครงการชลประทานในพื้นที่เกษตรกรรม 
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        2. หนวยงานของรัฐตองเรงใหการสนับสนุนทั้งเงินลงทุน และทางวิชาการ 

แกเกษตรกรในพื้นที่เขตน้ีอยางจริงจังเพราะเปนพื้นที่ที่ทรัพยากรที่ดินมีขอจํากัดตอการเกษตรกรรม

คอนขางสูง แตเกษตรกรในพื้นที่มีความยากจน และไมสามารถเปลี่ยนการประกอบอาชีพเปนอยางอ่ืนได 

        3. ปรับปรุงโครงสรางของดิน โดยการใชปุยพืชสด ปุยคอก หรือปุยหมัก ซึ่งจะ

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการอุมนํ้าของดิน และเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืช โดยมีการใชปุยวิทยาศาสตร 

ที่เหมาะสมกับชนิดพืช ทั้งเร่ืองสูตรปุย จํานวนและชวงระยะที่ใสปุยที่เหมาะสม 

        4. พื้นที่ลาดชันควรสงเสริมใหมีการจัดอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่ 

    2.3   เขตเรงรัดพัฒนาการเกษตร (หนวยแผนท่ี 23) 

 มีพื้นที่ 168,308 ไร หรือรอยละ 14.81 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เปนพื้นที่ที่ใชนํ้าฝนเปนหลัก

ในการเกษตรและพบปญหาการใชที่ดิน พื้นที่สวนใหญเปนดินต้ืน รวมถึงเปนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง  

จึงกอใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน แตเน่ืองจากเกษตรกรมีความจําเปนตองใชพื้นที่ดังกลาว

เพื่อทําการเกษตร ทั้งที่ผลการประเมินความเหมาะสมของที่ดินในเขตน้ีอยูระดับเหมาะสมเล็กนอย 

จําเปนตองปรับปรุงพื้นที่ดังกลาว ซึ่งวิธีการอาจยุงยากและมีคาใชจายสูง พื้นที่น้ีสามารถแบงเขตการใชที่ดิน

เพื่อการผลิตได 4 เขต ดังน้ี 

      2.3.1 เขตทํานา  (หนวยแผนท่ี 231) 

        มีพื้นที่ 4,903 ไร หรือรอยละ 0.43 ของพื้นที่พื้นที่ลุมนํ้า สภาพพื้นที่เปน ดินต้ืน  

มีกรวดทรายปนอยูในชั้นดิน ลักษณะทางกายภาพของดินไมเหมาะสมตอการปลูกขาวเน่ืองจากเปนดินต้ืน

และการระบายนํ้าดีถึงดีมาก พื้นที่สวนใหญอยูในสภาพของนาราง 

        แนวทางการพัฒนา 

        1. หนวยงานที่เกี่ยวของเร่ืองการจัดการนํ้าควรพิจารณาแหลงนํ้าขนาดเล็กในพื้นที่ 

รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหลงนํ้าตามธรรมชาติ เชน เหมือง ฝาย ใหสามารถกักเก็บนํ้าไดดีขึ้น 

        2. สงเสริมทางเลือกในการพัฒนาที่ดินโดยใหความรูเร่ืองเกษตรผสมผสาน 

ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม โดยการขุดบอเลี้ยงปลา ยกรองปลูกผัก ไมผลยืนตน รวมกัน 

        3. สงเสริมใหเกษตรกรใชพื้นที่ใหเหมาะสมกับศักยภาพของที่ดินโดย

สงเสริมชนิดพันธุที่เหมาะสมในพื้นที่ หากตองการนําพื้นที่นารางมาใชในการปลูกขาวตองปรับปรุง

ดินในพื้นที่ดังกลาวกอนทํานา  

        4. สงเสริมใหเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพของดินโดยเนนการปรับปรุง

โครงสรางดินใหดีขึ้น จึงควรสงเสริมใหเกษตรกรคลุมดิน ใหดินมีความชื้นและสามารถยอยสลาย

เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 
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        5. สงเสริมใหเกษตรกรใชสารเรงพด.1 พด.2 และ พด.12 ในการทําปุยหมัก

ปุยอินทรียนํ้า และเพื่อสรางธาตุอาหารที่เปนประโยชนใหกับพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณในดิน 

      2.3.2 เขตปลูกไมผล (หนวยแผนท่ี 233) 

        มีพื้นที่ 4,976 ไร หรือรอยละ 0.44 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ลักษณะของดิน

สวนใหญเปนดินต้ืน มักพบชั้นกรวด หิน ในระดับตํ่ากวา 50 เซนติเมตรจากผิวดิน บางบริเวณเปน

พื้นที่ดินทรายจัด ดินมีการระบายนํ้าดีและความสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางตํ่า เกษตรกรปลูกไมผล 

เชน ทุเรียน มังคุด เงาะ มะมวงหิมพานต และไมผลผสม โดยอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก จากการประเมิน

คุณภาพที่ดินทางกายภาพ พบวา ดินมีความเหมาะสมเล็กนอย มีขอจํากัดเรื่องการหยั่งรากของพืช 

รวมถึงมีแนวโนมในการชะลางพังทลายของดินสูง  

        แนวทางการพัฒนา 

        1. ดําเนินการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กในเขตพื้นที่น้ี รวมทั้งการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของแหลงนํ้าตามธรรมชาติ เชน เหมือง ฝาย ลําคลองสาธารณะ ใหมีการกักเก็บนํ้าไดดีขึ้น  

        2. สงเสริมใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกไมผลในชวงระยะที่ดินมีความชื้น 

ที่เหมาะสมตอพืช เพราะเปนพื้นที่เกษตรกรรรมโดยอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก 

        3. ปรับปรุงคุณภาพของดินใหมีความอุดมสมบูรณและลักษณะทางกายภาพ

ของดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกไมผล โดยการใสปุยวิทยาศาสตรควรเลือกสูตรปุย จํานวนและระยะเวลา

การใสปุยใหเหมาะสมกับชนิดพืชเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน 

        4. สงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงคุณภาพของโครงสรางดินโดยการคลุมดิน 

เพื่อใหดินมีความชื้นและสามารถยอยสลายเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 

        5. สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกันเพื่อพัฒนาองคความรูและสรางอํานาจ

การตอรองทางการตลาด ใหเกษตรกรมีความเขมแข็ง 

      2.3.3 เขตปลูกไมยืนตน (หนวยแผนท่ี 234) 

        มีพื้นที่ 154,487 ไร หรือรอยละ 13.59 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ลักษณะพื้นที่

คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินทรายจัด และดินต้ืน มีขอจํากัดเร่ืองการระบายนํ้า ดินมี

ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติระดับตํ่า สภาพการใชที่ดิน เกษตรกรมีการปลูกไมยืนตน เชน ยางพารา 

ปาลมนํ้ามัน กาแฟ เปนตนโดยอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก จากการประเมินคุณภาพที่ดินทางกายภาพ

พบวา ดินมีความเหมาะสมเล็กนอยโดยมีขอจํากัดเรื่องความเปนประโยชนของธาตุอาหารและ

ขาดความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช 
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        แนวทางการพัฒนา 

        1. หนวยงานที่เกี่ยวของเร่ืองการจัดการนํ้าควรพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก 

ในพื้นที่รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแหลงนํ้าตามธรรมชาติ เชน เหมือง ฝาย ใหสามารถกักเก็บนํ้า

ไดดีขึ้น 

        2. สงเสริมใหเกษตรกรปลูกไมยืนตน ใหเหมาะสมกับชวงระยะที่ดินมีความชื้น

เหมาะสมตอพืช คือ ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน 

        3. ควรปรับปรุงคุณภาพของดินใหมีความอุดมสมบูรณโดยใชปุยวิทยาศาสตร

รวมกับปุยอินทรีย ตามความเหมาะสมของคุณภาพดิน 

        4. สงเสริมทางเลือกในการพัฒนาที่ดินโดยใหความรูเร่ืองเกษตรผสมผสาน 

ตามหลักแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม โดยการขุดบอเลี้ยงปลา ยกรองปลูกผัก ไมผลไมยืนตน รวมกัน 

        5. สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกันเพื่อพัฒนาองคความรูและสรางอํานาจ 

การตอรองทางการตลาด 

        6. พื้นที่ลาดชันที่ทําการปลูกพืชควรสงเสริมใหมีการจัดระบบอนุรักษดิน 

และนํ้าในพื้นที่ 

     2.3.4 เขตทุงหญา (หนวยแผนท่ี 235) 

       มีพื้นที่ 3,942 ไร หรือรอยละ 0.35 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา สภาพพื้นที่มีลักษณะ

คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกปานกลางถึงดินลึก การระบายนํ้าดี มีความเหมาะสม

ทางกายภาพปานกลาง โดยมีขอจํากัดเร่ือง ปริมาณนํ้าฝน ความอุดมสมบูรณของดินตํ่า เนื่องจาก

เกษตรกรทําการปลูกพืชไรตอเน่ืองมาเปนเวลานาน 

    2.4   เขตเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า (หนวยแผนท่ี 25) 

 มีพื้นที่ 2,039 ไร หรือรอยละ 0.18 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ประกอบดวยสถานที่

เพาะเลี้ยงกุง และ สถานที่เพาะเลี้ยงปูและหอย 

 แนวทางการพัฒนา 

 1. สงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงสัตวนํ้าควบคูไปกับการปฏิบัติตามแนวทางพระราชดําริ 

“ทฤษฎีใหม” 

 2. สงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงสัตวนํ้าใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและเปนการพัฒนา 

อยางยั่งยืนตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

    2.5   เขตพื้นท่ีคงสภาพปาไมนอกเขตปาตามกฎหมาย (หนวยแผนท่ี 26) 

 มีพื้นที่รวม 61,859 ไร หรือรอยละ 5.44 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เปนพื้นที่ที่มีสภาพปา 

แตอยูนอกเขตที่มีการประกาศเปนเขตปาตามกฎหมายบริเวณปาที่มีมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองการกําหนด
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ชั้นคุณภาพลุมนํ้า ครอบคลุมเขตชั้นคุณภาพลุมนํ้าชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และบริเวณปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 

ประกอบดวย เขตปาสมบูรณ (หนวยแผนที่ 261) ซึ่งมีพื้นที่ 34,935 ไร หรือรอยละ 3.07 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

และเขตฟนฟูปาไม (หนวยแผนที่ 262) ซึ่งมีพื้นที่ 26,924 ไร หรือรอยละ 2.37 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

      แนวทางการพัฒนา 

 1. เสนอใหชุมชนจัดต้ังเปน “ปาชุมชน” ตามแนวทางของกรมปาไมเพื่อสราง

ความเขาใจในการจัดต้ังปาชุมชน 

 2. สงเสริมใหชุมชนเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษพื้นที่และ

มีการกําหนดแนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อการอนุรักษพื้นที่ 

      3. สงเสริมใหชุมชนเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของปาชุมชน 

      4.  สงเสริมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษพื้นที่โดยไมเขาไปบุกรุกปาเพิ่มเติม เชน 

การปองกันไฟปา การปลูกปา หรือ ปลูกฝงประเพณีบวชปาโดยมีภาคเหนือเปนตนแบบ 

  3. เขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง (หนวยแผนท่ี 3) 

 มีพื้นที่ 33,776 ไร หรือรอยละ 2.97 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เปนที่ต้ังของชุมชนซึ่งมีทิศทาง 

ในการพัฒนาและขยายตัวไมมีกรอบที่เดนชัด เปนผลใหเกิดการขยายความเจริญของชุมชนเมืองในพื้นที่

ที่เหมาะสมตอการทําการเกษตรที่ประกอบดวย ที่อยูอาศัย/ยานการคา สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ 

โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่พักผอนหยอนใจ และถนน  

   แนวทางการพัฒนา 

1. องคการบริหารสวนตําบลในแตละพื้นที่บริเวณลุมนํ้าสาขาน้ีควรเรงศึกษาปญหาความตองการ

ของทองถิ่นและจัดลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาไดอยางถูกตอง 

ตามความตองการของชุมชนในแตละทองถิ่นน้ัน  ๆในประเด็นปญหาบางเร่ืองที่เกินขีดความสามารถของทองถิ่น 

ทางองคการบริหารสวนตําบลควรทําเร่ืองถึงสวนราชการที่เกี่ยวของโดยตรง เพื่อรองรับการสนับสนุน 

ในการศึกษาปญหา แนวทางการแกไข จัดทําโครงการและงบประมาณเพื่อการดําเนินการตอไป 

2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรเขมงวดเร่ืองการใชถนน และนํากฎหมายการใชรถใชถนนมาบังคับใช

อยางเขมงวดในดานการบรรทุกเกินนํ้าหนัก ควรดูแลซอมแซมผิวถนนใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ  

และควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงบํารุงผิวถนน ในกรณีที่ เปนถนนลูกรัง หรือถนนดิน  

ควรปรับเปลี่ยน ใหเปนลาดยาง หรือ คอนกรีต เพื่อลดปญหาเร่ืองฝุน ซึ่งเปนมลภาวะทางอากาศ 

ตอชุมชนชนบท 

  4. เขตแหลงนํ้า (หนวยแผนท่ี 4) 

   มีพื้นที่ 6,587 ไร หรือรอยละ 0.58 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เปนพื้นที่แหลงนํ้าตามธรรมชาติ 

ไดแก ลําคลอง หวย หนอง บึง และแหลงนํ้าผิวดินที่สรางขึ้น  
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   แนวทางการพัฒนา 

1. ควรเรงดําเนินการศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหลงนํ้าผิวดินเพิ่มเติม แตตองคํานึงถึง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ 

2. ควรมีการบํารุงรักษาและขุดลอกแหลงนํ้าตามธรรมชาติที่มีอยู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของการกักเก็บนํ้า 

  5. เขตพื้นท่ีชุมนํ้า (หนวยแผนท่ี 5) 

   มีพื้นที่ 2,559 ไร หรือรอยละ 0.23 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เปนพื้นที่ที่ไดขึ้นทะเบียนตาม

รายชื่อพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับทองถิ่น ถือวาเปนพื้นที่สําคัญที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

ชาวบานสามารถใชดํารงชีวิตตามวิถีชาวบาน รวมถึงเปนพื้นที่กักเก็บนํ้าที่สําคัญในชวงฤดูนํ้าหลาก 

   แนวทางการพัฒนา 

   1. สงเสริมและใหความรูแกชุมชนใหเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของพื้นที่ชุมนํ้า 

   2. หนวยงานราชการควรปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 ในสวนของ

มาตรการอนุรักษพื้นที่ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ซึ่งไดทบทวนและประกาศให

พื้นที่ชุมนํ้าเปนสาธารณะทุกแหงทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ชุมนํ้าแหลงนํ้าจืดเปนพื้นที่สีเขียวและ

ไมใหสวนราชการเขาไปใชประโยชนเพื่อสงวนไวเปนแหลงรองรับนํ้าและกักเก็บนํ้า 

 6. เขตเบ็ดเตล็ด (หนวยแผนท่ี 6) 

 มีพื้นที่ 1,588 ไร หรือรอยละ 0.14 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ไดแก พื้นที่ เหมืองเกา บอขุดเกา 

บอทราย หาดทราย ที่หินโผล ที่ทิ้งขยะ เปนตน  
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ตารางท่ี  4-1   เขตการใชท่ีดินลุมนํ้าสาขาคลองเทพา 

หนวยแผนที่ เขตการใชที่ดิน 
พื้นที่ 

ไร รอยละ 

1 เขตปาไม 489,345 43.05 

11 

 

เขตพื้นที่ปาอนุรักษ 442,466 38.93 

111 

  

เขตคุมครองสภาพปา 279,639 24.60 

112 

  

เขตฟนฟูสภาพปา 5,438 0.48 

113 

  

เขตฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใตเง่ือนไข 157,389 13.85 

12 

 

เขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ 46,718 4.11 

121 

  

เขตบํารุงรักษาปา 11,318 1.00 

122 

  

เขตฟนฟูสภาพปา 1,873 0.16 

123 

  

เขตฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใตเง่ือนไข 33,527 2.95 

13 

 

เขตพื้นที่คงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 161 0.01 

131 

  

เขตปาสมบูรณ 161 0.01 

2 เขตเกษตรกรรม 602,732 53.03 

21 

 

เขตเกษตรพัฒนา 677 0.06 

214 

  

เขตปลูกไมยืนตน 677 0.06 

22 

 

เขตเกษตรกาวหนา 369,849 32.54 

221 

  

เขตทํานา 10,296 0.91 

223 

  

เขตปลูกไมผล 24,244 2.13 

224 

  

เขตปลูกไมยืนตน 335,309 29.50 

23 

 

เขตเรงรัดพัฒนาการเกษตร 168,308 14.81 

231 

  

เขตทํานา 4,903 0.43 

233 

  

เขตปลูกไมผล 4,976 0.44 

234 

  

เขตปลูกไมยืนตน 154,487 13.59 

235 

  

เขตทุงหญา 3,942 0.35 
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ตารางท่ี  4-1  (ตอ) 

หนวยแผนที่ เขตการใชที่ดิน 
พื้นที่ 

ไร รอยละ 

25 

 

เขตเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 2,039 0.18 

26 

 

เขตพื้นที่คงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย 61,859 5.44 

261 

 

 เขตปาสมบูรณ 34,935 3.07 

262 

 

 เขตฟนฟูปาไม 26,924 2.37 

3 เขตชุมชนและส่ิงปลูกสราง 33,776 2.97 

4 เขตแหลงนํ้า 6,587 0.58 

5 เขตพื้นที่ชุมนํ้า 2,559 0.23 

6 เขตพื้นที่อื่นๆ  1,558 0.14 

รวมพื้นที่ 1,136,587 100.00 

 



รูปที่ 4-1 เขตการใช้ที่ดินลุ่มนํา้สาขาคลองเทพา
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กิโลเมตร

แผนทีเ่ขตการใช้ทีด่นิลุ่มนํา้สาขาคลองเทพา

กลุ่มวางแผนทรัพยากรนํ้าเพื่อการพฒันาท่ีดิน
กองนโยบายและแผนการใชท่ี้ดิน
กรมพฒันาท่ีดิน

.

จ.ปัตตานี

จ.ยะลา

จ.สงขลา

ประเทศมาเลเซีย

อ่าวไทย

อ.ยะหา

ประเทศมาเลเซีย

อ.นาทวี

อ.โคกโพธ์ิ

อ.จะนะ

สัญลกัษณ์แผนที่

ถนนสายหลกั
ถนนสายรอง

ทางนํ้า
ขอบเขตลุ่มนํ้า

ขอบเขตตาํบล
ขอบเขตอาํเภอ
ขอบเขตจงัหวดั
ขอบเขตประเทศ

!. ท่ีตัง้อําเภอ

ไร่ ร้อยละ

1 เขตป่าไม้ 489,345 43.05

11 เขตพืน้ที่ป่าอนุรักษ์ 442,466 38.93

111 เขตคุ้มครองสภาพป่า 279,639 24.60
112 เขตฟ้ืนฟูสภาพป่า 5,438 0.48
113 เขตฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เง่ือนไข 157,389 13.85
12 เขตพืน้ที่ป่าเศรษฐกิจ 46,718 4.11

121 เขตบาํรุงรักษาสภาพป่า 11,318 1.00
122 เขตฟ้ืนฟูสภาพป่า 1,873 0.16
123 เขตฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เง่ือนไข 33,527 2.95
13 เขตพืน้ที่คงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าไม้ตามกฏหมายและมติคณะรัฐมนตรี 161 0.01

131 เขตป่าสมบูรณ์ 161 0.01
2 เขตเกษตรกรรม 602,732 53.03

21 เขตเกษตรพฒันา 677 0.06

214 เขตปลูกไมยื้นต้น 677 0.06
22 เขตเกษตรก้าวหน้า 369,849 32.54

221 เขตทาํนา 10,296 0.91
223 เขตปลูกไมผ้ล 24,244 2.13
224 เขตปลูกไมยื้นต้น 335,309 29.50
23 เขตเกษตรเร่งรัดพฒันาเกษตร 168,308 14.81

231 เขตทาํนา 4,903        0.43
233 เขตปลูกไมผ้ล 4,976        0.44
234 เขตปลูกไมยื้นต้น 154,487   13.59
235 เขตทุง่หญา้ 3,942        0.35
25 เขตเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 2,039 0.18

250 เขตเพาะเล้ียงสัตว์น ํ้า 2,039 0.18
26 เขตคงพืน้ท่ีสภาพป่าไม้นอกเขตป่าตามกฏหมาย 61,859 5.44

261 เขตป่าสมบูรณ์ 34,935 3.07
262 เขตฟ้ืนฟูป่าไม้ 26,924 2.37
3 เขตชุมชน 33,776 2.97

31 เขตชุมชน/เมือง 32,703 2.88

310 เขตชุมชน 32,703 2.88
32 เขตอุตสาหกรรม 1,073 0.09

321 โรงงานอุตสาหกรรม 153 0.01
322 เหมืองแร่ 920 0.08
400 เขตแหล่งนํ้า 6,587 0.58

500 เขตพืน้ที่ชุ่มนํ้า 2,559 0.23

600 พืน้ท่ีอ่ืนๆ 1,588 0.14

1,136,587 100.00

หน่วยแผนท่ี เขตการใช้ท่ีดิน
เนือ้ที่

รวม
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4.2 ปญหาและอุปสรรค 

4.2.1 ความไมพรอมของเคร่ืองมือและอุปกรณที่จะใชในการทํางาน เน่ืองจากอุปกรณหรือ

เครื่องมือบางชนิดใชมานานและมีราคาสูง และยังรวมถึงยานพาหนะที่จะเขาไปในพื้นที่ดวย 

เพราะยานพาหนะจะตองมีสภาพที่พรอมในการบุกเบิกเขาพื้นที่ตาง ๆ ไมวาจะเปนที่สูง หรือที่หุบเขา 

และที่ๆ มีสภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 

4.2.2 ความไมพรอมของอัตรากําลังของเจาหนาที่ เน่ืองจากบุคลากรดานน้ีไมมีผูชวยทํางาน

สํารวจ วางแผนการใชที่ดิน และยังมีอยูนอยมาก รวมไปถึงมหาวิทยาลัยตางๆ ไมสามารถผลิต

บุคลากรที่มีความรูความชํานาญไดทันตามความตองการในการดําเนินงาน เน่ืองจากงานสํารวจและ

จําแนกดิน จําเปนตองมีความรูหลายดาน 

4.2.3 สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ เน่ืองจากสภาพพื้นที่เปนภูเขา เพราะกอนที่จะเดินทาง

ไปทํางานมีระยะทางไกล และตองมีการศึกษาเสนทางใหอยางดี เพื่อที่จะประหยัดคาใชจายตางๆ 

ใหมากที่สุด 

4.2.4 เสนทางคมนาคมยังไมสะดวก กอปรกับพื้นที่มีความลาดชัน เสนทางคดโคง เปนอันตราย

อยางมากในการเดินทางในการปฏิบัติงาน บางคร้ังทัศนวิสัยไมดี หรือฝนตก หรือมีหมอกควัน 

4.2.5 แรงงานในปจจุบันการหาแรงงานไดยากมาก เน่ืองจากบางชวงเปนฤดูการผลิตหรือเก็บเกี่ยว 

และวัยของแรงงานสวนใหญเปนผูสูงอายุ เพราะแรงงานเปนตัวสําคัญที่จะไดขอมูลมาทําการศึกษา 

ถาขาดไปจะทําใหผลงานที่ไดชา ไมทันกําหนดเวลาที่วางไวได เพราะบุคลากรแตละคนที่ออกพื้นที่มี

หนาที่ที่ตองทําหลายอยาง และมีขอจํากัดในการทํางาน 

4.3 สรุปและขอเสนอแนะ 

 4.3.1 สรุป  

ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา (2109) มีพื้นที่ 1,817 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,136,588 ไร มีสภาพ

ภูมิประเทศ สวนใหญเปนพื้นที่สูงชัน สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 1-748 เมตร โดยมีคลองเทพาเปน

ลํานํ้าสายหลัก คลองเทพาเปนคลองขนาดใหญ มีตนกําเนิดจากเขาตีโตกของเทือกเขาสันกาลาคีรี

ทางทิศใตของลุมนํ้า ไหลไปทางทิศเหนือผาน อําเภอสะบายอย และ อําเภอเทพา แลวไหลลงสูอาวไทย

ที่บานปากบางเทพา สภาพโดยทั่วไปเปนพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเปนเนินเขา บริเวณที่ดอน 

มีดินรวน หรือดินรวนปนเหนียว ซึ่งเหมาะแกการเพาะปลูกพืชไร ไมยืนตน ไมผล สวนพื้นที่ราบ

เปนนํ้าพัดพามีบริเวณไมมากนัก เหมาะกับการทํานา ปญหาของดินที่พบในลุมนํ้าเกิดจากความอุดมสมบูรณ

ของดินตํ่าและพบดินต้ืนที่มีชั้นของกอนหินหรือเศษลูกรังปน ทําใหมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช 

และพบปญหาการชะลางพังทลายเน่ืองจาก สภาพพื้นที่สูงชัน และมีการใชที่ดินไมสอดคลองกับ

สมรรถนะที่ดิน 
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ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา มีประชากรรวม 138,734 คน จํานวนบาน 35,489 หลังคาเรือน 

จํานวนประชากรเฉลี่ย 4 คนตอหลังคาเรือน ความหนาแนนของประชากร 76 คนตอตารางกิโลเมตร 

ประชากรสวนใหญหรือรอยละ 85.95 ของจํานวนประชากรทั้งลุมนํ้าสาขาอาศัยอยูในชนบทหรือ

นอกเขตเทศบาล จํานวนประชากรนับต้ังแตป 2551-2556 มีอัตราเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 1.97 ตอป 

ขนาดเน้ือที่ถือครองตอครัวเรือนเฉลี่ย 26.01 ไรตอครัวเรือน ลักษณะการใชที่ดินสวนใหญปลูกไมผลและ

ไมยืนตน รอยละ 83.24 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

  จากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจสังคม พบวา พืชเศรษฐกิจที่ปลูกในพื้นที่ลุมนํ้าสาขา

คลองเทพา มีรายไดคุมคาการลงทุน เพราะเกษตรกรยังคงมีกําไร การใชประโยชนที่ดินสวนใหญปลูก

ปาลมนํ้ามัน มีระดับความเหมาะสมของที่ดินทางเศรษฐกิจปานกลาง (S2) 

  การกําหนดเขตการใชที่ดินตามศักยภาพและกําลังผลิตของพื้นที่ สามารถกําหนด

แผนการใชที่ดินของพื้นที่ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา ออกเปน 6 เขต 

  1) เขตพื้นที่ปาไม มีพื้นที่ 489,346 ไร หรือรอยละ 43.05 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา

แบงเปน 3 เขต ไดแก  

   1.1) เขตพื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่ 442,446 ไร หรือรอยละ 38.93 ของพื้นที่

ลุมนํ้าสาขา 

   1.2) เขตพื้นที่ปาเศรษฐกิจ พื้นที่ 46,719 ไร หรือรอยละ 4.11 ของพื้นที่

ลุมนํ้าสาขา 

   1.3) เขตพื้นที่คงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 

พื้นที่ 161 ไร หรือรอยละ 0.01 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

  2) เขตเกษตรกรรม มีพื้นที่ 602,732 ไร หรือรอยละ 53.03 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา

แบงเปน 5 เขต ไดแก  

    2.1) เขตเกษตรพัฒนา มีพื้นที่ 677 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา

ประกอบดวย เขตปลูกไมยืนตน พื้นที่ 677 ไร หรือรอยละ 0.06 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา  

    2.2) เขตเกษตรกาวหนา มีพื้นที่ 369,849 ไร หรือรอยละ 32.54 ของพื้นที่

ลุมนํ้าสาขาประกอบดวย เขตทํานา พื้นที่ 10,296 ไร หรือรอยละ 0.91 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เขตปลูกไมผล 

พื้นที่ 24,244 ไร หรือรอยละ 2.13 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เขตปลูกไมยืนตน พื้นที่ 355,309 ไร หรือรอยละ 

29.50 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา  

    2.3) เขตเรงรัดพัฒนาการเกษตร มีพื้นที่ 168,308 ไร หรือรอยละ 14.81 

ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ประกอบดวย เขตทํานา พื้นที่ 4,903 ไร หรือรอยละ 0.43 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 
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เขตปลูกไมผล พื้นที่ 4,976 ไร หรือรอยละ 0.44 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เขตปลูกไมยืนตน พื้นที่ 154,487 ไร 

หรือรอยละ 13.59 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา เขตทุงหญา พื้นที่ 3,942 ไร หรือรอยละ 0.35 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

    2.4) เขตเพาะเลีย้งสัตวนํ้า มีพืน้ที่ 2,039 ไร หรือรอยละ 0.18 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

    2.5) เขตพื้นที่คงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฎหมาย มีพื้นที่ 61,859 ไร 

หรือรอยละ 5.44 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา ประกอบดวย เขตปาสมบูรณ และเขตฟนฟูปาไม 

  3) เขตชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีพื้นที่ 33,776 ไร หรือรอยละ 2.97 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา  

  4) เขตแหลงนํ้า มีพื้นที่ 6,587 ไร หรือรอยละ 0.58 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

  5) เขตพื้นที่ชุมนํ้า มพีื้นที่ 2,559 ไร หรือรอยละ 0.23 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

  6) เขตพื้นที่อ่ืนๆ มีพื้นที่ 1,588 ไร หรือรอยละ 0.14 ของพื้นที่ลุมนํ้าสาขา 

 4.3.2 ขอเสนอแนะ 

    1) ขอเสนอแนะดานนโยบาย  

     1.1) ปรับปรุงและฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินเพื่อเกษตรกรรม แนวทาง

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของดิน 

รวมทั้งเปนการเพิ่มผลผลิตการเกษตรใหสูงขึ้น เพราะในสภาวการณปจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมของไทย 

ประสบปญหาความเสื่อมโทรมของดินเพราะขาดการอนุรักษดินและนํ้า ทําใหเกิดการชะลางพังทลาย

ของดิน ตลอดจนดินขาดความอุดมสมบูรณไมเหมาะสมตอการปลูกขาว 

     1.2) ในระยะยาวผลักดันใหมีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหมีผลในทางปฏิบัติ

อยางจริงจัง เพราะการจัดหาที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรดวยการปฏิรูปที่ดินถือวา เปนแนวทางสําคัญที่จะ

แกปญหาเกษตรกรรมของไทยอยางยั่งยืน 

     สําหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตปลูกพืชไร ไมผลและไมยืนตนน้ัน ควรมีการจัดการ

พื้นที่เพื่อใหเหมาะสมกับการผลิตพืช ในแตละเขตการใชที่ดิน โดยคํานึงถึงขอเสนอแนะและมาตรการตางๆ 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เปนการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิต 

และลดตนทุนการผลิต รวมทั้งพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพพืชใหมีมากยิ่งขึ้น โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี 

    2) ขอเสนอแนะดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  

     2.1) ควรสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหเกษตรกรดําเนินการผลิต

ตามระบบเกษตรที่ดี โดยการอบรมแนะนําความรูตาง  ๆเชน วิธีการปลูก การใสปุย การจัดการการดูแลรักษา 

การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวใหมีความเหมาะสมในแตละพื้นที่ในเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ

อยางครบวงจร 
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กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

     2.2) ควรสงเสริมการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต รวมถึงการเพิ่ม

คุณภาพผลผลิตพืชและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีที่เหมาสะสมใหถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อลดตนทุน

การผลิตและชวยรักษาสภาพแวดลอม 

     2.3) ควรสงเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุพืชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และขยายผลให

เกษตรกรอยางทั่วถึง  

     2.4) ควรสงเสริมการวิจัย และพัฒนาเคร่ืองจักรกลในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและ

สนับสนุนการใชเคร่ืองจักรกลในการเก็บเกี่ยวเพื่อลดตนทุนคาแรงงาน 

     2.5) ควรสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อชวยยืดระยะเวลา

การเก็บรักษา และชะลอการจําหนายสูตลาดในชวงตนฤดูเก็บเกี่ยว พรอมกันน้ีควรแนะนําใหเกษตรกร

รูจักการเก็บรักษาผลผลิตที่ถูกวิธีลดความเสียหาย 

     2.6) ควรสงเสริมใหเกษตรกรมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยเนนการใชเทคโนโลยีชีวภาพ

เปนหลัก รณรงคใหมีการใชปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ พด.2 พืชปุยสด รวมทั้งการปองกันการชะลาง

พังทลายของดินโดยการปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชขวางความลาดเท ปลูกพืชสลับกับแนวหญาแฝกและ

เพิ่มมาตรการอ่ืนๆ ที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร

อยางครบวงจร โดยเนนในพื้นที่เขตการใชที่ดินที่ตองเพิ่มมาตรการอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสม  

    3) ขอเสนอแนะดานการสรางแรงจูงใจ  

     3.1) ภาครัฐมีมาตรการใหเกษตรกรในพื้นที่กําหนดเขตการใชที่ ดิน ไดรับการ

ประกันภัยพืช เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติ 

     3.2)  ภาครัฐควรใหการสนับสนุนดานปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ และราคายุติธรรม

แกเกษตรกรที่ปลูกพืชในเขตการใชที่ดิน 

     3.3)  ภาครัฐควรใหสิทธิพิเศษสําหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชตามเขตการใชที่ดิน

ที่กําหนด เชน การสนับสนุนดานเงินทุนดอกเบี้ยตํ่าและใชมาตรการดานภาษี 

     3.4)  ควรสงเสริมการซื้อขายในตลาดลวงหนา สรางเครือขายเชื่อมโยงการกระจาย

ผลผลิตของกลุมเกษตรกรกับผูประกอบกิจการพืชไร เพื่อความมั่นคงทางรายไดของเกษตรกร

ที่ปลูกพืชในเขตการใชที่ดินที่กําหนด 

     3.5)  ควรใหการสนับสนุนการผลิตที่ตรงกับความตองการของผูประกอบการ 

เพื่อประสานความเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการกับเกษตรกรในเขตการใชที่ดินปลูกพืช 

     3.6)  ควรสงเสริมและพัฒนาการแปรรูปใหมีความหลากหลาย เพื่อเปนการเพิ่มมูลคา

โดยตองคํานึงถึงความตองการของตลาดเปนหลัก 



4-23 

 

แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองเทพา 

 

     3.7)  ควรปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มมูลคาของสินคารวมทั้งสนับสนุน

ใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิต เพื่อทําใหมูลคาการผลิตสูงขึ้น 

    4) ขอเสนอแนะดานอื่นๆ ควรมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี  

     4.1)  การกําหนดเขตการใชที่ดินจะบรรลุเปาหมายตามที่วางไวจําเปนตองมีมาตรการตาง  ๆ

มารองรับ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง มาตรการดังกลาวเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน การตลาด การรวมกลุมเกษตรกร และดานกฎหมาย 

     4.2)  ผลักดันใหมีการนําเขตการใชที่ดินเพื่อการปลูกพืชที่จัดทําไว ไปใชใหบรรลุ

วัตถุประสงคควรมีการจัดทําประชาพิจารณ เพื่อรับทราบแนวคิดและทัศนคติของเกษตรกรและ

ผูที่เกี่ยวของกอนการดําเนินงาน 

     4.3)  ควรศึกษาการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน 

บริเวณที่มีความลาดชันสูงกวา เพื่อจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสมในแตละพื้นที่และใชเปน

ฐานขอมูลดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในเขตการพื้นที่เสี่ยงตอการสูญเสียดิน 

     4.4)  หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ กรมสงเสริม

การเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ควรจัดหาพืชพันธุดีและมีคุณภาพ ตลอดจนปจจัยการผลิต จัดจําหนาย

ใหกับเกษตรกรไดทันกับเวลาที่ตองการใช 

     4.5)  การพัฒนาระบบโลจิสติกสและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อใชในการ

บริหาร การจัดการต้ังแตการปลูก การเก็บเกี่ยว การขนสงใหมีประสิทธิภาพเปนระบบ โดยดําเนินการ

จัดสรรโควตาไดต้ังแตวันที่ปลูก เพื่อเปนการลดตนทุนโดยรวม และลดความเสียหายคุณภาพของ

สินคาเกษตร 

     สําหรับขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังที่กลาวมาแลวนั้น สามารถนํามาปรับใชในทาง

ปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมได โดยกําหนดเปนมาตรการเสริมเชิงบังคับและจูงใจ เพื่อสนับสนุนให

แผนการใชที่ดินลุมนํ้า มีผลในทางปฏิบัติและบรรลุเปาหมายตอไปในอนาคต 
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ภาคผนวก ก  

เกณฑกําหนดจํานวนสัตวแตละชนิด 

แยกตามประเภทการเลี้ยงสัตวแบบเปนการคา 

และแบบไมเปนการคา 
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ตารางผนวก ก  เกณฑกําหนดจํานวนสัตวแตละชนิด แยกตามประเภทการเลี้ยงสัตว 

 แบบเปนการคา และแบบไมเปนการคา 

ชนิดสัตว แบบเปนการคา  แบบไมเปนการคา 

  1. สุกร    

  1.1 สุกรขุน ต้ังแต   100 ตัวขึ้นไป นอยกวา 100 ตัว 

  1.2 สุกรแมพันธุ ต้ังแต     50 ตัวขึ้นไป นอยกวา   50 ตัว 

  1.3 สุกรแมพันธุ ต้ังแต     10 ตัวขึ้นไป นอยกวา   10 ตัว 

          และสุกรขุน     

  2. ไกเน้ือ ต้ังแต 3,000 ตัวขึ้นไป ต้ังแต 50 - 2,999 ตัว 

  3. ไกไข ต้ังแต 1,000 ตัวขึ้นไป ต้ังแต 50 - 999 ตัว 

  4. ไกพื้นเมือง   ต้ังแต 2 ตัวขึ้นไป 

  5. เปดเน้ือ ต้ังแต 1,000 ตัวขึ้นไป ต้ังแต 50 - 999 ตัว 

  6. เปดไข ต้ังแต 1,000 ตัวขึ้นไป ต้ังแต 50 - 999 ตัว 

  7. โคนม ต้ังแต       1 ตัวขึ้นไป   

  8. โคเน้ือ ต้ังแต     30 ตัวขึ้นไป ต้ังแต 1 - 29 ตัว 

  9. กระบือ ต้ังแต     20 ตัวขึ้นไป ต้ังแต 1 - 19 ตัว 

10. กุงกุลาดํา มีพื้นที่บอเลี้ยงกุงต้ังแต 1 ไรขึ้นไป   

 หรือมีจํานวนกุงในบอต้ังแต 24,000  

 ตัวขึ้นไป  

  ฟารมขนาดเล็ก ต้ังแต 1 - 20 ไร  

  ฟารมขนาดกลาง ต้ังแต 21 - 50 ไร  

  ฟารมขนาดใหญ ต้ังแต 51 ไรขึ้นไป   

11. ปลานํ้าจืด การเลี้ยงปลาในบอที่มีเน้ือที่ การเลี้ยงปลาในบอที่มีเน้ือที่ 

 เพาะเลี้ยงทั้งหมดต้ังแต 1 ไรขึ้นไป เพาะเลี้ยงทั้งหมดนอยกวา 1 ไร 

 และการเลี้ยงในกระชังทั้งหมด และการเลี้ยงในนาและรองสวน 

  โดยไมคํานึงถึงขนาดเน้ือที่ ทั้งหมด โดยไมคํานึงถึงขนาดเน้ือที่ 

12. จระเข ฟารมเพาะพันธุที่มีการขายลูกจระเข  

  หรือฟารมขุนที่มีการขายจระเขขุน   

ท่ีมา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  

การประเมินความเหมาะสมของที่ดินทางดานเศรษฐกิจ 



ผนวก ข-2 

 

การประเมินความเหมาะสมของที่ดินทางดานเศรษฐกิจ 

ข้ันตอนการประเมินคุณภาพท่ีดินดานเศรษฐกิจ 

 1.  การวิเคราะหและประเมินรายไดเหนือตนทุนผันแปร 
 เปนการวิเคราะหรายไดเบื้องตนจากการผลิตวาเกษตรกรจะไดกําไร หรือขาดทุนขั้นตนเทาไร 

โดยนํามูลคาผลผลิตหรือรายไดทั้งหมด (ปริมาณผลผลิต * ราคาผลผลิต) หักดวยตนทุนผันแปร 

 ซึ่งเปนคาใชจายตางๆ ในการนําปจจัยการผลิตมาใช ทั้งที่เปนคาใชจายเงินสดและไมเปนเงินสด

ที่เกิดขึ้นเมื่อดําเนินกิจกรรมการผลิต ตนทุนผันแปร เปนตนทุนที่มีความสัมพันธโดยตรงกับผลผลิต

ในชวงระยะเวลาหนึ่งและคาใชจายสวนนี้จะไมมีถายังไมไดลงมือกระทํากิจกรรมการผลิต 

ตนทุนผันแปร ดังกลาว ไดแก คาวัสดุ คาแรงงาน เปนตน ซึ่งรายไดขั้นตนเปนสิ่งแสดงความพอใจ

ที่เกษตรกรจะไดรับเมื่อเลือกผลิตพืชชนิดใดชนิดหน่ึง 

 2.  การวิเคราะหและประเมินคาความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ สําหรับประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 
 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 

นํามาจัดชั้นความเหมาะสมของแตละตัวแปร แลวหาคาความเหมาะสมรวมของทุกตัวแปร 

เพื่อทราบถึงการใชประโยชนที่ดินประเภทไหน ในหนวยที่ดินใดมีความเหมาะสมที่จะทําการผลิต

มากนอยเทาไร โดยวิธีการ 

 2.1  หาคาสูงสุด (Maximum หรือ Max) และคาตํ่าสุด (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) และอัตราสวนรายไดตอการลงทุนเฉลี่ยตอไร (BC) จากคา 

Max  Min และ IR (ตารางผนวก ข-1) 

 

 

 

 



 
 

ผนวก ข-3 

ตารางผนวก ข-1  ผลการคํานวณคาตัวแปรเพื่อจัดระบบความเหมาะสมของท่ีดินดานเศรษฐกิจ 

      ในพื้นท่ีเขตเกษตรนํ้าฝน 

คาทางสถิติ 

ตนทุนผันแปร 

ท้ังหมด 

(บาทตอไร) 

รายได 

(บาทตอไร) 

รายไดเหนือตนทุน 

ผันแปรท้ังหมด 

(บาทตอไร) 

อัตราสวนรายได 

ตอตนทุนผันแปร 

ท้ังหมด 

คาสูงสุด (Max) 

คาตํ่าสุด (Min) 

อันตรภาคชั้น (IR) 

6,533.28 

1,561.81 

1,242.87 

12,794.76 

3,374.62 

2,355.04 

6,997.90 

199.36 

2,332.63 

2.62 

1.06 

0.54 

สูตร    IR Max – Min 

4 

Max - Min 

4 

Max – 0 

3 

Max - 1.00 

3 

 

1) ตนทุนผันแปรทั้งหมดเฉลี่ยตอไร (VC) กําหนดระดับ ดังน้ี 

      VC1 = ตนทุนตํ่า           = ≤ Min + IR = ≤ 2,804.68 

      VC2 = ตนทุนปานกลาง = > Min + IR               Min+2IR = > 2,804.68 = 4,047.55 

      VC3 = ตนทุนสูง = > Min + 2IR             Min+3IR = > 4,047.55 = 5,290.42 

      VC4 = ตนทุนสูงมาก = > Min + 3IR = > 5,290.42 
 

2) รายได Income (I) = ราคาผลผลิตเฉลี่ย x ปริมาณผลผลิต กําหนดระดับ ดังน้ี 

       I1 = รายไดสูงมาก = > Min + 3IR = > 10,439.74 

       I2 = รายไดสูง = > Min + 2IR                Min+3IR = >  8,084.70 = 10,439.74 

       I3 = รายไดปานกลาง = > Min + IR                  Min+2IR = >  5,729.66 =  8,084.70 

       I4 = รายไดตํ่า = ≤ Min + IR = ≤ 5,729.66 
 

3) รายไดเหนือตนทุนผันแปรทั้งหมด (RVC) = รายได – ตนทุนผันแปรทั้งหมด กําหนดระดับ ดังน้ี 

       RVC1 = รายไดเหนือตนทุนผันแปรสูงมาก = > 2IR = > 4,665.26 

       RVC2 = รายไดเหนือตนทุนผันแปรสูง = > IR                 2IR = > 2,332.63      = 4,665.26 

       RVC3 = รายไดเหนือตนทุนผันแปรปานกลาง = 0            IR= 0    = 2,332.63 

       RVC4 = รายไดเหนือตนทุนผันแปรตํ่า = < 0 = คาติดลบทั้งหมด 

 



ผนวก ข-4 

 

4) อัตราสวนรายไดตอตนทุนผันแปรทั้งหมด (BC) กําหนดระดับ ดังน้ี 

      BC1 = อัตราผลตอบแทนสูง = > 1.00 + 2IR = > 2.08 

      BC2 = อัตราผลตอบแทนปานกลาง = > 1.00 + IR               1.00 + 2IR = > 1.54 = 2.08 

      BC3 = อัตราผลตอบแทนตํ่า = ≥ 1.00                1.00 + IR = ≥ 1.00 = 1.54 

      BC4 = อัตราผลตอบแทนตํ่ามาก = < 1.00 = < 1.00  

 

 จากคาตัวแปรทั้ง 4 ชนิด ที่กําหนดระดับดังกลาวมาแลวนํามาใหคะแนนในแตละระดับหางกัน

ระดับละ 1 คะแนน ดังน้ี 

    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 ตอหนึ่งชวงระดับ) ดังนั้นจึงกําหนดระดับความเหมาะสม

ดานเศรษฐกิจไดดังน้ี 

     S1  =  เหมาะสมสูง    =   13 – 16  คะแนน 

     S2  =  เหมาะสมปานกลาง  =      9 – 12  คะแนน 

     S3  =  เหมาะสมเล็กนอย  =      5 – 8  คะแนน 

     N  =  ไมเหมาะสม    =       1 – 4  คะแนน 



 
 

ผน
วก ข-5 

ตารางผนวก ข-2  ระดับความเหมาะสมของการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการปลูกพืช ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา ปการผลิต 2556/57 

 

ที่มา : จากการคํานวณ 

หนวยที่ดิน รายได ระดับ ตนทุนผันแปร ระดับตนทุน อัตราสวน ระดับอัตราสวน รายไดเหนือตนทุน ระดับรายได ระดับคะแนน ระดับ ระดับ

ที่ ประเภทการใชประโยชนที่ดิน (บาท/ไร/ป) รายได ทั้งหมด ผันแปร รายไดตอตนทุน รายไดตอตนทุน ผันแปรทั้งหมด เหนือตนทุน คาดัชนี คาดัชนี ความเหมาะสม

(บาท/ไร/ป) ทั้งหมด ผันแปรทั้งหมด ผันแปรทั้งหมด (บาท/ไร/ป) ผันแปรทั้งหมด I  VC  BC  RVC รวม ดานเศรษฐกิจ

เขตเกษตรน้ําฝน

6 ขาวเจานาป (นาดํา) พันธุเล็บนกปตตานี 5,690.58 I4 3,840.87 VC2 1.48 BC3 1,849.71 RVC3 1 3 2 2 8 S3

34B ยางพารา 10,059.05 I2 6,453.80 VC4 1.56 BC2 3,605.25 RVC2 3 1 3 3 10 S2

39 ยางพารา 6,734.47 I3 5,287.94 VC3 1.27 BC3 1,446.53 RVC3 2 2 2 2 8 S3

39 ปาลมน้ํามัน 10,413.87 I2 5,349.05 VC4 1.95 BC2 5,064.82 RVC1 3 1 3 4 11 S2

43 มะพราว 4,050.32 I4 1,868.10 VC1 2.17 BC1 2,182.22 RVC3 1 4 4 2 11 S2
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