
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน  
ตามแผนการใช้ที่ดินระดับต าบลแบบบูรณาการ            
ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

จัดท าโดย 
กลุ่มส ารวจและผลิตแผนท่ีและภาพถ่ายท่ี ๓ 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 

กรมพัฒนาท่ีดิน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กันยายน ๒๕๕๗ 

 



ค ำน ำ 

รายงาน การส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแผนการใช้ที่ดินระดับต าบลแบบ    
บูรณาการ ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ฉบับนี้ จัดท าขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์
เกษตรกรในพ้ืนที่เป็นรายแปลง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเฉพาะด้าน และข้อมูลด้านการ
พัฒนาที่ดิน น ามาวิเคราะห์พร้อมจัดท าแผนที่ส ามะโนที่ดินและแผนที่การถือครองที่ดินและรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่และความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่เป็นส าคัญ 

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ
พัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรและให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    และ
ผู้สนใจทั่วไปน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

กลุ่มส ารวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ ๓ 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่  

กรมพัฒนาที่ดิน 
๒๕๕๗ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

การส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแผนการใช้ที่ดินระดับต าบลแบบบูรณาการ  เป็น
แนวทางการบริหารและการจัดการเชิงพ้ืนที่ โดยมีข้อพิจารณาจากข้อมูลเบื้องต้น ความต้องการของชุมชน 
แนวนโยบายด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  การด าเนินการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดิน  และ
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน  พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการได้ 
 ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เนื้อท่ีประมาณ ๔๕,๖๒๕ ไร่ หรือประมาณ ๗๓ ตาราง
กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที ่๑ บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ 
บ้านภูเหล็กน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองรูแข้ หมู่ที ่ ๖ บ้านภูเงิน หมู่ที ่ ๗      
บ้านภูเงิน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองรูแข้  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  พบว่า  เกษตรกร  ร้อยละ  ๕๕.๑๑ มีเอกสารสิทธิ์ประเภท
สิทธิครอบครองที่ออกตามกฎหมายอื่น  ได้แก่  หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน     
(ส.ป.ก. ๔-๐๑ ) และร้อยละ ๒๐.๖๑ มีแบบแสดงรายการที่ดินเพ่ือเสียภาษีบ ารุงท้องที่  (ภ.บ.ท.๕) ร้อยละ 
๑๐.๒๐ มีเอกสารสิทธิ์ประเภทสิทธิครอบครองที่ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ได้แก่ น.ส. 3 และ      
น.ส. 3ก. และร้อยละ ๑๔.๐๘ เป็นการถือครองที่ดินประเภทกรรมสิทธิ์ ที่ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
ได้แก่ โฉนดที่ดิน การถือครองที่ดินส่วนใหญ่มีขนาดพ้ืนที่  ๕ – ๑๐  ไร่ ร้อยละ ๔๑.๘๒ มีการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ๒ ชนิด ได้แก่ พืชไร่และนาข้าว  พืชไร่ที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ อ้อย พันธุ์ขอนแก่น๓, มันส าปะหลัง  
พันธุ์เกษตรศาสตร์ และปลูกพืชไร่อย่างเดียว  ร้อยละ ๓๘.๑๐ นาข้าว ร้อยละ  ๑๙.๔๔ ไม้ยืนต้น ได้แก่
ยางพารา ร้อยละ ๐.๕๖ และ  ไม้ผลผสม ร้อยละ ๐.๐๘  ได้แก่ มะม่วง มะพร้าว มะขาม ฯลฯ  เกษตรกร  
ร้อยละ ๖๐.๒๑ ใช้ปุ๋ยเคมี จ านวน ๕๙๐ แปลง เนื้อท่ีประมาณ  ๙,๒๒๑ ไร่ และใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราส่วน       
๑ - ๕๐  กิโลกรัม/ไร่ ร้อยละ ๓๕.๗๑ ใช้ทั้งปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์  จ านวน ๓๕๐ แปลง เนื้อท่ีประมาณ  
๔,๒๙๒ ไร่ และใช้ในอัตราส่วน  ๕๑ – ๑๐๐ กิโลกรัม/ไร่ จ านวน ๓๘๓ แปลง เนื้อท่ีประมาณ  ๔,๖๑๓ ไร่ 
ร้อยละ ๖๒.๖๕ มีการใช้สารป้องกัน /ก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช  และร้อยละ ๓๗.๓๕ ไม่ใช้สารป้องกัน /ก าจัด
ศัตรูพืชและวัชพืชใดๆ  ร้อยละ ๔๕.๘๒ มีจ านวนสมาชิกผู้มีรายได้ในครัวเรือนจ านวน  ๒ คนต่อครอบครัว  
และร้อยละ ๘๔.๙๘ มีรายได้มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาร้อยละ  ๘.๓๐   มาจากการ
ประกอบอาชีพรับจ้างทางการเกษตร  ทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน  พบว่าเกษตรกรร้อยละ  ๓๘.๓๗        
มีรายได้สุทธิมากกว่า  ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี และร้อยละ ๒๖.๐๗ ไม่มีหนี้สิน และ ร้อยละ ๒๓.๔๙ มีภาวะ
หนี้สินมากกว่า  ๑๐๐ ,๐๐๐ บาทต่อปี  จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ถึงร้อยละ  ๕๕.๓๘         
จากสถาบันการเงินอ่ืนๆ  ร้อยละ ๙.๙๗ และจากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์  ร้อยละ ๘.๕๙ ส าหรับการจ้าง
แรงงานทางการเกษตร  พบว่า เกษตรกรร้อยละ  ๗๓.๗๘ จะจ้างลูกจ้างประเภทชั่วคราวมาช่วยท างานทาง
การเกษตร 
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ข้อมูลเฉพาะด้าน ด้านแหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตร พบว่า ร้อยละ ๙๕.๗๑ ใช้น้ าจากแหล่งน้ า

ธรรมชาติ เช่น น้ าฝน และร้อยละ ๔.๒๙ ใช้น้ าท าการเกษตรจากแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น เช่น สระ/บ่อ/ฝาย 
และเกษตรกรร้อยละ ๑๗.๑๔ ของพ้ืนที่เห็นว่ามีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการท าการเกษตร  และร้อยละ ๘๒.๘๖ 
มีแหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร และเกษตรกรจ านวน ๙๘๐ แปลงไม่ได้ใช้พื้นที่หลังเก็บเกี่ยว      
สาเหตุเกิดจากทางธรณีวิทยาของต าบลมีสภาพเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า ร้อยละ ๓๙.๘๐ มีการปรับปรุงบ ารุง
ดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และร้อยละ ๖๐.๒๐ ไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดิน แหล่งรองรับผลผลิตในการท า
เกษตรกรรม พบว่า ร้อยละ ๗๕.๔๑ ของเกษตรกรจ าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง  ส่วนเกษตรกร ร้อยละ 
๑๒.๐๔ จ าหน่ายให้แก่โรงสีบางส่วน จ าหน่ายเองบ้างและเก็บไว้บริโภค และพบว่าเกษตรกรร้อยละ ๙๘.๘๘ 
ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรของรัฐบาล และมีเพียงร้อยละ ๑.๑๒ ที่ไม่เข้าร่วมโครงการเกษตรกร
ของรัฐบาล  

ข้อมูลเฉพาะด้านการพัฒนาที่ดิน เรื่องทัศนคติต่อการท าเกษตรอินทรีย์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
๗๘.๕๗ ไม่ต้องการท าเกษตรอินทรีย์และไม่ได้ท าเกษตรอินทรีย์  และร้อยละ ๒๑.๔๓ ต้องการท าเกษตร
อินทรีย์และก าลังท าเกษตรอินทรีย์อยู่จ านวน ๒๐๐ แปลง และไม่ได้ท าจ านวน ๑๐ แปลง  ร้อยละ ๗๗.๘๖ 
ไม่เคยเข้ารับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน และร้อยละ ๒๑.๕๓ ใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.๒, พด.๗, พด.๙ เกษตรกรร้อยละ ๗๗.๑๕ ไม่ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

ทางด้านปัญหาในการท าการเกษตร จากการส ารวจพบว่า เกษตรกร ร้อยละ ๓๔.๑๐ ขาดแคลน
แหล่งน้ าในการท าการเกษตร ร้อยละ ๒๐.๙๔ ประสบปัญหาภัยแล้ง และร้อยละ ๑๘.๔๓ มีปัญหาราคา
ผลผลิตตกต่ า และปัญหาอ่ืน ๆ รองลงมา เช่น ต้นทุนการผลิตสูง ศัตรูพืชและวัชพืชมาก ดินไม่อุดมสมบูรณ์ 
และปริมาณผลผลิตตกต่ า ฯลฯ 

 ความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐ เกษตรกรร้อยละ ๕๓.๕๐. ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ
ด้านจัดหา/สร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ร้อยละ ๑๘ .๒๓ ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือด้านจัดหาปัจจัยการ
ผลิต เช่น ปุ๋ย ยา ในราคายุติธรรม ร้อยละ ๑๗.๗๖ ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือด้านประกันราคาผลผลิต/
พยุงราคาผลผลิต ร้อยละ ๕.๑๑ ต้องการปลด/ลดหนี้เกษตรกร ร้อยละ ๒.๗๙ ต้องการให้ภาครัฐช่วย
ส่งเสริมและแนะน าเก่ียวกับการอนุรักษ์ดินและน้ า ร้อยละ ๐.๘๙ ต้องการให้ส่งเสริมและแนะน าเกี่ยวกับ
การปรับปรุงบ ารุงดิน ร้อยละ ๐.๗๗ ต้องการให้จัดหาตลาดรองรับผลผลิต ร้อยละ ๐.๗๐ ต้องการให้จัด
อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๐.๑๒ ต้องการให้ภาครัฐช่วยจัดสรรที่ดินท ากินและให้
เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน  
  ด้านความเหมาะสมของการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้อมูล : เขตการใช้ที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอ  
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ กรมพัฒนาที่ดิน : สิงหาคม ๒๕๕๔) พบว่า  ร้อยละ 
๓๕.๓๔ ของต าบลภูเหล็ก เป็นพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม(N) ต่อการปลูกมันส าปะหลังเนื้อท่ีประมาณ ๑๔,๔๑๐ ไร่
กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ 
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 ร้อยละ  ๕๙.๐๓ เป็นพ้ืนที่ทีเ่หมาะสมระดับปานกลาง(S2) ต่อการปลูกมันส าปะหลังเนื้อท่ีประมาณ 
๒๔,๐๖๙ ไร่ ร้อยละ ๔๗.๙๑ เป็นพ้ืนที่ทีเ่หมาะสมระดับปานกลาง(S2)ต่อการปลูกอ้อย เนื้อท่ีประมาณ 
๑๙,๕๓๔ ไร่พบกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ร้อยละ ๕๒.๐๙ เป็นพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม(N)ต่อการปลูกอ้อย เนื้อที่
ประมาณ ๒๑,๒๓๙ ไร่ พบกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ร้อยละ ๒๕.๘๘ เป็นพ้ืนที่ทีเ่หมาะสมระดับปานกลาง(S2)ต่อ
การปลูกข้าว เนื้อท่ีประมาณ ๑๐,๕๕๔ ไร ่ร้อยละ ๐.๔๘ เป็นพ้ืนทีท่ี่เหมาะสมระดับเล็กน้อย(S3)ต่อการ
ปลูกข้าว เนื้อท่ีประมาณ ๑๙๔ ไร่ ร้อยละ ๗๓.๖๔ เป็นพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม(N)ต่อการปลูกข้าว เนื้อท่ี
ประมาณ ๓๐,๐๒๕ ไร่ 
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I 
 

สารบัญ 
 หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
สารบัญ I 
สารบัญตาราง III 
สารบัญภาพ IV 
บทที่ ๑  บทน า 
           ความเป็นมา 

๑ 
๑ 

           วัตถุประสงค์ ๑ 
           สถานที ่ระยะเวลาและผูด้ าเนนิการ ๑ 
           อุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการ ๑ 
           ขัน้ตอนการด าเนินงาน ๒ 
           ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
บทที่ ๒ สภาพทั่วไป 
          ทีต่ั้งและอาณาเขต 
          สภาพสังคมและการรวมกลุม่เกษตรกร 
บทที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 
หมวด ก. ข้อมูลเบื้องต้น 
        ๑. ประเภทการถือครองที่ดิน 
        ๒. สัดส่วนการถือครองที่ดิน 

๒ 
๔ 
๔ 
๖ 
๗ 
๗ 
๗ 
๙ 

๓. การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ถือครอง ๑๑ 
๔. การใช้ปุ๋ย/ปริมาณการใช้ปุ๋ย/การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ๑๓ 
   ๔.๑ การใช้ปุ๋ย 
   ๔.๒ ปริมาณการใช้ปุ๋ยต่อไร่ 

๑๓ 
๑๕ 

           ๔.๓ การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช 
        ๕. จ านวนสมาชิกที่มีรายได้ในครัวเรือน 

๑๗ 
๑๙ 

        ๖. ลักษณะการประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือนผู้มีรายได้ ๒๑ 
๗. รายได้จากครัวเรือนและภาวะหนี้สินเพื่อการเกษตร ๒๒ 

            ๗.๑ รายได้จากครัวเรือน 
            ๗.๒ ภาวะหนี้สินเพื่อการเกษตร 
        ๘. การจ้างแรงงานทางการเกษตร 
หมวด ข. ข้อมูลเฉพาะด้าน 
        ๑. แหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตร 
        ๒. การเพียงพอของแหล่งน้ าที่ใช้ในการท าการเกษตร 

๒๒ 
๒๔ 
๒๖ 
๒๘ 
๒๘ 
๓๐ 

๓. การใช้ประโยชน์ที่ดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ๓๒ 
๔. วิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน 
๕. แหล่งรองรับผลผลิตในการท าเกษตรกรรม                                                       

๓๔ 
๓๖ 
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II 
 

๖. การข้ึนทะเบียนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรของรัฐบาล 
หมวด ค. ข้อมูลเฉพาะด้านการพัฒนาที่ดิน 

๑. ทัศนคติต่อการท าเกษตรอินทรีย์ 
๒. ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินในการท าปุ๋ยหรือปรับปรุงบ ารุงดิน 
๓. พ้ืนที่การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

ปัญหาในการท าเกษตร 
ความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐ 
ข้อมูลด้านความเหมาะสมของการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
บทที่ ๔ สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 
เอกสารอ้างอิง 

๓๘ 
๔๐ 
๔๐ 
๔๒ 
๔๔ 
๔๖ 
๔๘ 
๕๐ 
๕๘ 

ภาคผนวก 
   ก. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ข. ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 
   ค. ตัวอย่างแผ่นทาบระวางแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินจากกรมที่ดิน 
   ง. การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   จ. ค าอธิบายข้อมูลอรรถาธิบายในข้อมูลแผนที่เชิงเลข 
   ฉ. ตัวอย่างฐานข้อมูลแผนที่ 
   ช. ภาพประกอบการปฏิบัติงานสนาม 
รายชื่อคณะท างาน 
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III 
 

 
สารบัญตาราง 

 
ตารางที่ หน้า 

๑ 
๒ 
๓ 

ตารางแสดงประเภทการถือครองที่ดิน 
ตารางแสดงสัดส่วนของขนาดพ้ืนที่ถือครองที่ดิน 
ตารางแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ถือครอง 

๗ 
๙ 

๑๑ 
๔ ตารางแสดงการใช้ปุ๋ย ๑๓ 
๕ ตารางแสดงปริมาณการใช้ปุ๋ยต่อไร่ ๑๕ 
๖ 
๗ 

ตารางแสดงการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
ตารางแสดงจ านวนผู้หารายได้ในครัวเรือน 

๑๗ 
๑๙ 

๘ ตารางแสดงลักษณะการประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือนผู้มีรายได้  ๒๑ 
๙ ตารางแสดงรายได้จากครัวเรือนทั้งหมด/ปี (สุทธิ) ๒๒ 

๑๐ ตารางแสดงภาวะหนี้สิน ๒๔ 
๑๑ ตารางแสดงการจ้างแรงงานด้านการเกษตร ๒๖ 
๑๒ ตารางแสดงแหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตร ๒๘ 
๑๓ ตารางแสดงความเพียงพอของแหล่งน้ าที่ใช้ในการท าการเกษตร ๓๐ 
๑๔ ตารางแสดงการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ๓๒ 
๑๕ ตารางแสดงวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน ๓๔ 
๑๖ ตารางแสดงแหล่งรองรับผลผลิตในการเกษตรกรรม ๓๖ 
๑๗ ตารางแสดงการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรของรัฐบาล ๓๘ 
๑๘ ตารางแสดงทัศนคติต่อการท าเกษตรอินทรีย์ ๔๐ 
๑๙ ตารางแสดงทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินในการท าปุ๋ยหรือปรับปรุงบ ารุงดิน ๔๒ 
๒๐ ตารางแสดงพ้ืนที่การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า ๔๔ 
๒๑ ตารางแสดงปัญหาในการท าการเกษตร ๔๖ 
๒๒ ตารางแสดงความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐ ๔๘ 
๒๓ ตารางแสดงการประเมินศักยภาพของที่ดิน ๕๒ 
๒๔ ตารางแสดงความเหมาะสมของกลุ่มชุดดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ  ๕๓ 
๒๕ 

 
 

ตารางแสดงความเหมาะสมของดินเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ ๕๔ 
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IV 
 

 
สารบัญภาพ 

 
ภาพที่ หน้า 

๑ แผนภูมิแสดงการปฏิบัติงานโครงการการส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ ๓ 
๒ 
๓ 

แผนที่แสดงเขตการปกครอง 
แผนที่แสดงการถือครองที่ดิน 

๕ 
๘ 

๔ แผนที่แสดงสัดส่วนของขนาดพ้ืนที่ถือครองที่ดิน ๑๐ 
๕ แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ถือครอง ๑๒ 
๖ 
๗ 

แผนที่แสดงประเภทการใช้ปุ๋ย 
แผนที่แสดงปริมาณการใช้ปุ๋ยต่อไร่ 

๑๔ 
๑๖ 

๘ แผนที่แสดงการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ๑๘ 
๙ แผนที่แสดงจ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้ ๒๐ 

๑๐ แผนภาพแสดงลักษณะการประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือนผู้มีรายได้  ๒๑ 
๑๑ แผนที่แสดงรายได้ต่อปี (สุทธิ) ๒๓ 
๑๒ แผนที่แสดงภาวะหนี้สิน ๒๕ 
๑๓ แผนที่แสดงการจ้างลูกจ้างท างานด้านการเกษตร ๒๗ 
๑๔ แผนที่แสดงแหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตร ๒๙ 
๑๕ แผนที่แสดงความเพียงพอของแหล่งน้ าที่ใช้ในการท าการเกษตร ๓๑ 
๑๖ แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ๓๓ 
๑๗ แผนที่แสดงวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน ๓๕ 
๑๘ แผนที่แสดงแหล่งรองรับผลผลิตในการท าเกษตรกรรม ๓๗ 
๑๙ แผนที่แสดงการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรของรัฐบาล ๓๙ 
๒๐ แผนที่แสดงทัศนคติต่อการท าเกษตรอินทรีย์ ๔๑ 
๒๑ 
๒๒ 

แผนที่แสดงการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงบ ารุงดิน 
แผนที่แสดงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

๔๓ 
๔๕ 

๒๓ แผนภาพแสดงปัญหาในการท าการเกษตร ๔๗ 
๒๔ แผนภาพแสดงความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐ ๔๙ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 

 

แผนที่แสดงความเหมาะสมของดินเพ่ือปลูกข้าว 
แผนที่แสดงความเหมาะสมของดินเพ่ือปลูกอ้อย 
แผนที่แสดงความเหมาะสมของดินเพ่ือปลูกมันส าปะหลัง 

๕๕ 
๕๖ 
๕๗ 
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๑ 
 

 
 

 รายงานการส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแผนการใช้ท่ีดินระดับต าบลแบบบูรณาการ 
ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

 
 บทที๑่   

บทน า 
๑. ความเป็นมา 
 ตามที่กรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินการจัดท าแผนการใช้ที่ดินระดับต าบล โดยมีพ้ืนที่ต าบลต้นแบบ
จ านวน ๑๒ ต าบลที่ถูกคัดเลือกจาก ๑๒ เขตพัฒนาที่ดินทั่วราชอาณาจักรไทย ซึ่งถูกก าหนดให้เป็นแนว
ทางการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ โดยมีข้อพิจารณาจากข้อมูลสภาพพ้ืนที่ ความต้องการของชุมชน 
แนวนโยบายด้านการเกษตรของรัฐ รวมถึงท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 การส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินเป็นกิจกรรมหนึ่งของการด าเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยการพัฒนาที่ดิน และพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลอย่างละเอียด
ระดับครัวเรือน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ 
ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกษตรกร
สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ จัดท าข้อมูลการส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน  
 ๒.๒ จัดท าแผนที่การถือครองที่ดิน  
 ๒.๓ จัดท าฐานข้อมูลระดับครัวเรือนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละโครงการ 
๓. สถานที่ ระยะเวลา และผู้ด าเนินการ 
 ๓.๑ ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
 ๓.๒ ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่เดือน พ ฤษภาคม ๒๕๕๗ – กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 ๓.๓ ผู้ด าเนินงาน กลุ่มส ารวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่  ๓ ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท า  
แผนที่ 
๔. อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ๔.๑ เครื่องก าหนดต าแหน่งด้วยดาวเทียมแบบพกพา  
 ๔.๒ โปรแกรมภูมิสารสนเทศ และโปรแกรมในส านักงาน  
 ๔.๓ แบบสัมภาษณ์ส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน  
 ๔.๕ แผนที่ต่าง ๆ ดังนี้  
    ๑. แผนที่ภูมิประเทศระวาง  5541II มาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ ชื่อระวาง อ าเภอบ้านไผ่  ล าดับชุด 
L7018 พิมพ์ครั้งที่ ๑ – RTSD(2542) จากกรมแผนที่ทหาร 
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๒ 
 

 
 

  ๒. แผนที่รูปแปลงที่ดิน มาตราส่วน ๑ : ๕๐๐ ๑: ๑,๐๐๐ ๑: ๒,๐๐๐ ๑: ๔,๐๐๐ จาก 
 กรมที่ดิน  
  ๓. แผนที่เส้นทางคมนาคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จากกรมพัฒนาที่ดิน  
  ๔. แผนที่เส้นทางน้ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จากกรมพัฒนาที่ดิน  
  ๕. แผนที่เขตการปกครองเชิงเลขปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จากกรมการปกครอง 
  ๖. แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน ๑  : ๔,๐๐๐  ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จากกรม
พัฒนา ที่ดิน  
  ๗. ภาพถ่ายจากดาวเทียม บริเวณ ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
๕. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๕.๑ คัดลอกทะเบียนประวัติการครอบครองที่ดินของเกษตรกรต าบลภูเหล็ก  จากส านักงานที่ดิน
จังหวัดขอนแก่นสาขาบ้านไผ่ 
 ๕.๒ รวบรวมแผนที่ทุกประเภท และปรับแก้ด้านภูมิสารสนเทศให้อยู่บนพื้นหลักฐานแผนที่
เดียวกัน 
 ๕.๓ ออกแบบสัมภาษณ์ส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน  
 ๕.๔ จัดท าแผนที่การถือครองที่ดิน พร้อมตารางอรรถาธิบาย (Attribute Table) 
 ๕.๕ ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  อบต. พร้อมนัดหมาย เวลา
และสถานที่เข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
 ๕.๖ ท าการสัมภาษณ์ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้  
  ๑. ให้เกษตรกรหรือผู้ถูกสัมภาษณ์ น าหลักฐานการยืนยันของตนเอง เช่น บัตรประจ าตัว
 ประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่  
  ๒. เจ้าหน้าที่บันทึกหลักฐาน และ/หรือ เอกสารดังกล่าว เพื่อเป็นฐานข้อมูล หรือเพ่ือไว้
 ตรวจสอบในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล  
  ๓. ให้เกษตรกรหรือผู้ให้สัมภาษณ์ น าชี้ที่ตั้งแปลงที่ดินของตนเองบนแผนที่กระดาษ หรือ
บนคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ 
  ๔. ผู้สัมภาษณ์ ด าเนินการสัมภาษณ์ ตามแบบสัมภาษณ์ที่ได้ออกแบบไว้  
 ๕.๗ บันทึกข้อมูลสัมภาษณ์ท่ีได้ ลงในโปรแกรมส านักงาน พร้อมสร้างข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
เรียกใช้ 
 ๕.๘ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศ  
 ๕.๙ จัดท ารูปเล่มรายงาน  และข้อมูลแผนที่ลงบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๖.๑ ใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
โครงการ 
 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๓ 
 

 
 

 
ภาพที่ ๑ แผนภูมิแสดงการปฏิบัติงานโครงการส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินตามแผนการใช้ที่ดิน
ระดับต าบลแบบบูรณาการ 
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๔ 
 

บทที่ ๒ 
สภาพทั่วไป 

 
๒.๑ ที่ตั้ง และอาณาเขต 
 ต าบล ภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวอ าเภอ
บ้านไผ่ อยู่ห่างจากตัวอ าเภอบ้านไผ่ประมาณ ๑๙ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๗๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๕,๖๒๕ ไร่ 
มีอาณาเขต ติดต่อ ดังนี้ (ภาพที่ ๒) 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบล หนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น    
 ทิศใต้  ติดต่อกับต าบล หินตั้ง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบล นาโพธิ์  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบล ในเมือง  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ที่ ๑ บ้าน ภูเหล็ก  
  หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสวรรค์    
  หมู่ที่ ๓ บ้าน ภูเหล็กน้อย    
  หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหญ้าปล้อง    
  หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองรูแข้    
  หมู่ที่ ๖ บ้านภูเงิน   
  หมู่ที่ ๗ บ้าน ภูเงิน    
  หมู่ที่ ๘ บ้านหนองรูแข้    
 
  ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบสูงสลับกับท่ีลุ่ม เป็นแอ่งน้ า ลักษณะดินส่วนมากเป็น         
ดินเหนียวปนทราย 
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๕ 
 

 
ภาพที่ ๒ แผนที่แสดงเขตการปกครอง ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบา้นไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 
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๖ 

 

๒.๒ สภาพสังคมและการรวมกลุ่มเกษตรกร 
 จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารและรายงานที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมการ
ปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานเกษตรอ าเภอ  และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
 จ านวนประชากรตามข้อมูล  จปฐ. ปี ๒๕๕๖ จ านวน ๑,๗ ๐๙ ครัวเรือน  แบ่งเป็นชาย จ านวน   
๓,๑๐๖ คน และหญิง จ านวน ๓,๐ ๓๒ คน รวม ๖,๑๓๘ คน (ข้อมูลจ านวนประชากรและบ้าน จปฐ.           
ณ มนีาคม ๒๕๕๖) 
 ศาสนา   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีขนมธรรมเนียมประเพณีการท าบุญตาม
พระพุทธศาสนาในเดือนต่างๆ ที่สืบสานต่อเนื่องกันมา มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติ ผูกพันและพ่ึงพาอาศัย
กัน โดยให้ความเคารพนับถือพระสงฆ์ ผู้อาวุโส และผู้น าชุมชน 
 อาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา  ท าไร่  ท าสวน  เลี้ยงสัตว์  และ
รับจ้างทั่วไป 
 โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
 มีบริการไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน มีการให้บริการน้ าประปาท้ังของประปาส่วนภูมิภาค และประปา
หมู่บ้าน แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ ล าห้วยภูเหล็ก 
 มีศูนย์อบรมเด็กอ่อนก่อนเกณฑ์  ๑ แห่ง โรงเรียนระดับประถมศึกษา ๓ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล ๑ แห่ง วัด ๗ แห่ง  
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สภานีต ารวจชุมชน ๑ แห่ง จุดตรวจ รปภ.หมู่บ้าน ๘ แห่ง 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๖๓ คน โทรศัพท์สาธารณะ  ๒๒ แห่ง 
 การคมนาคม  การเดินทางถึงต าบลภูเหล็ก สามารถเดินทางได้  ๒  เส้นทาง  เส้นทางที่ ๑ เดินทาง
จากบ้านไผ่ถึงปากทางบ้านหนองฮี ตามถนนสายมิตรภาพ หมายเลย ๒๓ ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร จากปาก
ทางบ้านหนองฮีถึงบ้านภูเหล็ก ระยะทาง ๙ กิโลเมตร จะถึงต าบลภูเหล็ก เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
เส้นทางท่ี ๒ กรณีมาจากจังหวัดขอนแก่น สายบ้านหนองแวงโอง - บ้านภูเหล็ก ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร 
เป็นถนนลาดยางตลอดสาย ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต 
 ทรัพยากรดินและการใช้ดิน   พ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่ในต าบลภูเหล็ก จะเป็นป่าสงวน ปลูกไม้ประดู่  
ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยูคา 
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๗ 
 

บทที่ ๓ 
ผลการด าเนินงาน 

 
หมวด ก.  ข้อมูลเบื้องต้น  
 จากการส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน โดยยึดแนวทางจากเอกสารแผนการใช้ที่ดินระดับ
ต าบลแบบบูรณาการและข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจ าเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ของสมาชิก
ระดับครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ที่ได้ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า เพื่อให้มีชีวิตที่ดีและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามผลการวิเคราะห์แบบส ารวจฯ รายละเอียดดังนี้ 
๑. ประเภทการถือครองที่ดิน 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างของการส ารวจ
ส ามะโนที่ดินในต าบล ภูเหล็ก  อ าเภอบ้าน ไผ่  จังหวั ดขอนแก่น  ในช่วงเวลาด าเนินการ(เดือน พฤษภาคม -
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗) จ านวน ๙๘๐ แปลง เนื้อที่ ๑๓,๙๒๒ ไร่ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ ๕ ๕.๑๑  มีการ
ถือครองที่ดินประเภทสิทธิครอบครองที่ออกตามกฎหมายอื่น ได้แก่ หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ใน
เขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.  ๔-๐๑) รองลงมา  ร้อยละ ๑๔.๐๘ เป็นการถือครองที่ดิน ประเภทกรรมสิทธิ์ที่ออก
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ได้แก่ โฉนดที่ดิน ร้อยละ ๒๐ .๖๑ เป็นการถือครองที่ดิน ประเภทสิทธิ
ครอบครองที่ออกตามกฎหมายอื่น ได้แก่ แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบ ารุงท้องที่ (ภบท.  ๕) และ
ร้อยละ ๑๐.๒๐ เป็นการถือครองที่ดิน ประเภทสิทธิครอบครองที่ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน ได้แก่ 
หนังสือรับรองการท าประโยชน์(น.ส. ๓ , น.ส. ๓ก. ) ตามล าดับ รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ ๑  และ
ภาพที่ ๓ 
 
ตารางท่ี ๑  แสดงประเภทการถือครองที่ดินรายหมู่บ้าน (หน่วย : แปลง) 
 

ประเภทเอกสารสิทธิ์ รวม (แปลง) ร้อยละของแปลง 

โฉนดที่ดิน ๑๓๘ ๑๔.๐๘ 

น.ส.๓ / น.ส.๓ ก. ๑๐๐ ๑๐.๒๐ 

ส.ป.ก.๔-๐๑ ๕๔๐ ๕๕.๑๑ 

ที่ถือครองมือเปล่า ๒๐๒ ๒๐.๖๑ 

รวม (แปลง) ๙๘๐ ๑๐๐ 
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ภาพที่ ๓ แผนที่แสดงการถือครองที่ดิน (หน่วย : แปลง) ต าบลภูเหล็ก  อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 
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๙ 
 
๒. สัดส่วนการถือครองที่ดิน (แยกรายหมู่บ้าน) 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯจากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ       
ส ามะโนที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลงเนื้อท่ี ๑๓,๙๒๒ ไร่ พบว่า 
ร้อยละ ๒๕.๑๐ มีสัดส่วนการถือครองที่ดินขนาด ๕ – ๑๐ ไร่ มากที่สุด จ านวน ๒๔๖ แปลง  และน้อยที่สุด 
ร้อยละ ๕.๓๑ มีสัดส่วนการถือครองที่ดินขนาด ๒๖- ๓๐ ไร่  จ านวน ๕๒ แปลง ดังแสดงในตารางที่ ๒ และ
ภาพที่ ๔ แสดงสัดส่วนการถือครองที่ดินในพ้ืนที่ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 
 
ตารางท่ี ๒ แสดงสัดส่วนการถือครองที่ดินต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 

ขนาดพื้นที่ รวม (แปลง) ร้อยละของแปลง 

น้อยกว่า ๕ ไร่ ๒๐๒ ๒๐.๖๑ 

๕ - ๑๐ ไร ่ ๒๔๖ ๒๕.๑๐ 

๑๑ - ๑๕ ไร ่ ๑๘๖ ๑๘.๙๘ 

๑๖ - ๒๐ ไร ่ ๑๒๓ ๑๒.๕๕ 

๒๑ - ๒๕ ไร ่ ๗๖ ๗.๗๖ 

๒๖ - ๓๐ ไร ่ ๕๒ ๕.๓๑ 

มากกว่า ๓๐ ไร่ ๙๕ ๙.๖๙ 

รวม (แปลง) ๙๘๐ ๑๐๐ 
 
  

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๑๐ 
 

     ภาพที่ ๔ แผนที่แสดงสัดส่วนการถือครองที่ดินต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๑๑ 
 

 

 ๓. การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ถือครองที่ดินปัจจุบัน 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯจากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ           
ส ามะโนที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลง เนื้อท่ี ๑๓,๙๒๒ ไร่ พบว่า 
เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือปลูกข้าว ร้อยละ ๑๙.๔๔ จ านวน ๒๗๙ แปลง หรือประมาณ ๒,๗๐๖ 
ไร่ ปลูกพืชไร่ , นาข้าว  ร้อยละ  ๔๑.๘๒ จ านวน ๓๐๑ แปลง หรือประมาณ ๕,๘๒๒ ไร่ พืชไร่ที่ปลูกได้แก่ 
อ้อย มันส าปะหลั ง ร้อยละ ๓๘.๑๐ จ านวน ๓๙๓ แปลง หรือ ๕,๓๐๕ ไร่  ปลูกไม้ยืนต้น ร้อยละ ๐. ๕๖ 
จ านวน ๕ แปลง หรือประมาณ ๗๘ ไร่ ปลูกไม้ผลผสม ร้อยละ ๐.๐๘ จ านวน ๒ แปลง หรือ ๑๑ ไร่ ดัง
แสดงในตารางที่ ๓ และ ภาพที่ ๕ แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ต าบล ภูเหล็ก  อ าเภอบ้าน ไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น  (จ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามระบบการจ าแนกของส านักนโยบายและแผนการใช้
ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน) 
 
ตารางท่ี ๓ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 

ประเภท การใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวนแปลง เนื้อที่ (ไร่) 
ร้อยละของ

เนื้อที ่
  นาข้าว   ๒๗๙ ๒,๗๐๖ ๑๙.๔๔ 
  พืชไร่ , นาข้าว  -  พืชไร่ (อ้อย/มันส าปะหลัง) , 

นาข้าว 
๓๐๑ ๕,๘๒๒ ๔๑.๘๒ 

  พืชไร่  -   มันส าปะหลัง (เกษตรศาสตร์) ๒๑๘ ๒,๕๔๘ ๑๘.๓๐ 
   -  อ้อย (ขอนแก่น ๓) ๘๘ ๑,๐๙๗ ๗.๘๘ 
   -  พืชไร่ผสม (อ้อย/มัน

ส าปะหลัง) 
๘๗ ๑,๖๖๐ ๑๑.๙๒ 

  รวม ๓๙๓ ๕,๓๐๕ ๓๘.๑๐ 
  ไม้ยืนต้น  -  ยางพารา ๕ ๗๘ ๐.๕๖ 
  ไม้ผลผสม  -  ไม้ผลผสม (มะม่วง,มะพร้าว, 

    มะขาม ฯลฯ) 
๒ ๑๑ ๐.๐๘ 

รวม   ๙๘๐ ๑๓,๙๒๒ ๑๐๐ 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25
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๑๒ 
 

 ภาพที่ ๕ แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๑๓ 
 

 

๔.ประเภทการใช้ปุ๋ย/ปริมาณการใช้ปุ๋ย/การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช 
 ๔.๑ ประเภทการใช้ปุ๋ย 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ      
ส ามะโนที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลง เนื้อท่ี ๑๓,๙๒๒ ไร่ พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ  ๖๐.๒๑ ของพ้ืนที่ใช้ปุ๋ยเคมี อย่างเดียว จ านวน ๕๙๐ แปลง เนื้อท่ีประมาณ ๙,๒๒๑ ไร่ 
และร้อยละ ๓๕.๗๑ ใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์  จ านวน ๓๕๐ แปลง เนื้อท่ีประมาณ ๔,๒๙๒ ไร่ และร้อย
ละ ๔.๐๘ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียว  จ านวน ๔๐ แปลง เนื้อท่ี ๔๐๙ ไร่  รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔ 
และภาพท่ี ๖ แผนที่แสดงประเภทและปริมาณการใช้ปุ๋ยในพื้นที่ถือครอง 
 
ตารางท่ี ๔ แสดงประเภทการใช้ปุ๋ยต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 

ประเภทปุ๋ย รวมจ านวนแปลง เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละของแปลง 
ใช้ปุ๋ยเคมี ๕๙๐ ๙,๒๒๑ ๖๐.๒๑ 
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ๔๐ ๔๐๙ ๔.๐๘ 
ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ๓๕๐ ๔,๒๙๒ ๓๕.๗๑ 

รวม ๙๘๐ ๑๓,๙๒๒ ๑๐๐ 
 
 
 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
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๑๔ 
 

 ภาพที่ ๖ แผนที่แสดงประเภทการใช้ปุ๋ยต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๑๕ 
 

 

๔.๒ ปริมาณการใช้ปุ๋ยต่อไร่ 

 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ      
ส ามะโนที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลง เนื้อท่ี ๑๓,๙๒๒ ไร่ พบว่า 
เกษตรกร  ร้อยละ ๖๐.๙๒ ใช้ปุ๋ยในอัตราส่วน ๑ - ๕๐  กิโลกรัม/ไร่ ส่วนใหญ่ เป็นปุ๋ยเคมี จ านวน ๕๙๐ 
แปลง ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์จ านวน ๗ แปลง  และ ร้อยละ ๓๙.๐๘ ใช้ปุ๋ย ในอัตราส่วน ๕๑ – ๑๐๐ 
กิโลกรัม/ไร่ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน ๔๐ แปลง  และใช้ทั้งปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์  จ านวน ๓๔๓ แปลง  
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๕ และภาพที่ ๗ แผนที่แสดงปริมาณการใช้ปุ๋ยต่อไร่ในพื้นที่ถือครอง 
 
ตารางท่ี ๕ แสดงปริมาณการใช้ปุ๋ย(กิโลกรัม/ไร่) 
 

ปริมาณการใช้ปุ๋ย 
ปุ๋ยเคมี 

ปุ๋ย
อินทรีย ์

ปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรีย ์

รวมจ านวน
แปลง 

เนื้อที่ (ไร่) 
ร้อยละของ

แปลง  กิโลกรัม/ไร่ 

๑ - ๕๐ ๕๙๐ ๐ ๗ ๕๙๗ ๙,๓๐๙ ๖๐.๙๒ 

๕๑ - ๑๐๐ ๐ ๔๐ ๓๔๓ ๓๘๓ ๔,๖๑๓ ๓๙.๐๘ 

รวม ๕๙๐ ๔๐ ๓๕๐ ๙๘๐ ๑๓,๙๒๒ ๑๐๐ 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
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๑๖ 
 

 ภาพที่ ๗ แผนที่แสดงปริมาณการใช้ปุ๋ย(กิโลกรัมต่อไร่) ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๑๗ 
 

 

๔.๓ การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ      
ส ามะโนที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลง เนื้อท่ี ๑๓,๙๒๒ ไร่ พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๒.๖๕ ใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช  จ านวน ๖๑๔ แปลง หรือประมาณ ๙,๔๗๔ 
ไร่ และมีเพียงร้อยละ ๓๗.๓๕ ของพ้ืนที่ ที่ไม่มีการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพื ชจ านวน ๓๖๖ แปลง หรือ
ประมาณ  ๔,๔๔๘ ไร่ ดังแสดงในตารางที่ ๖ และภาพท่ี ๘ แผนที่แสดงการป้องกัน/ก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช
ในพ้ืนที่ถือครองที่ดิน  
 
ตารางท่ี ๖ แสดงการป้องกันก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช 
 

การป้องกัน/ก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช จ านวนแปลง เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละของแปลง 
มีการป้องกัน ๖๑๔ ๙,๔๗๔ ๖๒.๖๕ 

ไม่มีการป้องกัน ๓๖๖ ๔,๔๔๘ ๓๗.๓๕ 
รวม ๙๘๐ ๑๓,๙๒๒ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
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๑๘ 
 

 ภาพที่ ๘ แผนที่แสดงการป้องกัน/ก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๑๙ 
 

 

๕. จ านวนสมาชิกที่มีรายได้ในครัวเรือน(คน/ครัวเรือน) 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ      
ส ามะโนที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลง เนื้อท่ี ๑๓,๙๒๒ ไร่ พบว่า 
ร้อยละ ๔๕.๘๒ มีผู้หารายได ้๒ คน/ครัวเรือน  จ านวน ๔๔๙ แปลงมากที่สุดและรองลงมาร้อยละ ๑๙.๔๙ 
มีผู้หารายได้  ๔ คน/ครัวเรือน จ านวน ๑๙๑  แปลง และน้อยที่สุดร้อยละ  ๐.๑๐   มีผู้หารายได้  ๙ คน/
ครัวเรือนจ านวน ๑ แปลง ตามล าดับรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๗ และภาพที่  ๙ แผนที่แสดงจ านวน
สมาชิกท่ีมีรายได้ในครัวเรือน (คน) 
 
ตารางท่ี ๗ แสดงจ านวนสมาชิกที่มีรายได้  (คน/ครัวเรือน ) ต าบลภูเหล็ก  อ าเภอบ้าน ไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 
 

จ านวนสมาชิกที่มีรายได้ในครัวเรือน (คน) จ านวนแปลง ร้อยละของแปลง 

๑ ๖๔ ๖.๕๓ 

๒ ๔๔๙ ๔๕.๘๒ 

๓ ๑๖๔ ๑๖.๗๓ 

๔ ๑๙๑ ๑๙.๔๙ 

๕ ๖๗ ๖.๘๔ 

๖ ๒๖ ๒.๖๕ 

๗ ๑๖ ๑.๗๓ 
๘ ๒ ๐.๑๑ 

๙ ๑ ๐.๑๐ 

รวม ๙๘๐ ๑๐๐ 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย
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๒๐ 
 

 ภาพที่  ๙ แผนที่แสดงจ านวนสมาชิกที่มีรายได้ (จ านวนคน/ครัวเรือน) ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
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๒๑ 
 

 

๖. ลักษณะการประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือนผู้มีรายได้ 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ      
ส ามะโนที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลง เนื้อท่ี ๑๓,๙๒๒ ไร่ พบว่า 
ร้อยละ  ๘๔.๙๘ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมี จ านวนสมาชิกผู้มีรายได้จ านวน ๒,๔๑๖  คน มากที่สุด 
และร้อยละ  ๐.๓๕ ประกอบธุรกิจการค้าและ มีจ านวน สมาชิกผู้มีรายได้  จ านวน ๑๐ คน น้อยที่สุด 
รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ ๘ และภาพที่ ๑๐ แผนภาพแสดงลักษณะการประกอบอาชีพของสมาชิก
ในครัวเรือนผู้มีรายได้ 
 
ตารางท่ี ๘ ลักษณะการประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือนผู้มีรายได้ 
 

ประเภทของการประกอบ
อาชีพ 

จ านวนผู้หารายได้ในครัวเรือน (คน) ร้อยละของผู้หารายได้ 

ประกอบอาชีพเกษตร ๒,๔๑๖ ๘๔.๙๘ 
รับจ้างทางการเกษตร ๒๓๖ ๘.๓๐ 
รับเงินเดือนประจ า ๑๕๖ ๕.๔๙ 

ประกอบธุรกิจการค้า ๑๐ ๐.๓๕ 
อ่ืน ๆ ๒๕ ๐.๘๘ 
รวม ๒,๘๔๓ ๑๐๐ 

 
ภาพที่ ๑๐ แผนภาพแสดงลักษณะการประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือนผู้มีรายได้ 
 

 
 

ประกอบอาชีพเกษตร

รับจ้างทางการเกษตร

รับเงินเดือนประจ า

ประกอบธุรกิจการค้า

อื่น ๆ

๘.๓๐%
๕.๔๙% ๐.๓๕%

๐.๘๘%

๘๔.๙๘% 

จ านวนผู้มีรายได้ในครัวเรือน (คน) 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๒๒ 
 

 

๗. รายได้จากครัวเรือนและภาวะหนี้สิน 
 ๗ .๑ รายได้จากครัวเรือนทั้งหมด/ปี(สุทธิ) 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ      
ส ามะโนที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลง เนื้อท่ี ๑๓,๙๒๒ ไร่ พบว่า 
เกษตรกรร้อยละ  ๓๘.๓๗ ของพ้ืนที่ มีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรและรายได้จากครัวเรือนทั้งหมด/ปี
(สุทธิ) มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๓๗๖ แปลง และร้อยละ ๓๗.๘๖ ของพ้ืนที่มีรายได้จากผลผลิต
และรายได้จากครัวเรือนทั้งหมด/ปี(สุทธิ) อยู่ในช่วง  ๕๐ ,๐๐๑  - ๑๐๐ ,๐๐๐  บาท/ปี ตามล าดับ  
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๙  และภาพท่ี ๑ ๑ แผนที่แสดงช่วงรายได้ของเกษตรกรในต าบล ภูเหล็ก  
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
  
ตารางท่ี ๙ แสดงรายได้จากครัวเรือนทั้งหมด/ปี(สุทธิ) 
 

ช่วงของรายได้สุทธิ จ านวนแปลง ร้อยละของแปลง 
ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๑๖ ๑.๖๓ 
๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ ๐.๑๐ 
๑๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓๑ ๓.๑๖ 
๒๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๘๕ ๑๘.๘๘ 
๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๓๗๑ ๓๗.๘๖ 
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ๓๗๖ ๓๘.๓๗ 

รวม ๙๘๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 กลุ่มบริก

าร
แผนท่ีและภาพ

ถ่าย
ออร์โ

ธสี 25
57



๒๓ 
 

 ภาพที่  ๑๑ แผนที่แสดงรายได้ต่อปี(สุทธิ) ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๒๔ 
 

 

 ๗.๒ ภาวะหนี้สินเพื่อการเกษตร 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจส ามะโนที่ดิน ต าบล ภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 
๙๘๐ แปลง เนื้อท่ี ๑๓,๙๒๒ ไร่ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๒๖.๐๗ ไม่มีหนี้สิน และร้อยละ ๒๓.๔๙ มีหนี้สินมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป จ านวน ๒๓๘ แปลงและร้อยละ 
๒๒.๗๐ มีหนี้สินอยู่ในช่วง ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๒๓๐ แปลง ส่วนใหญ่มีหนี้สินอยู่กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการเงินอื่นๆ และกลุ่ม
สหกรณ์ออมทรัพย์ ร้อยละ ๕๕.๓๘  ร้อยละ ๙.๙๗ และ ๘.๕๙ ตามล าดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๑๐  และภาพท่ี ๑๒  แผนที่แสดงประเภท/ช่วงของภาวะหนี้สิน
ในพ้ืนที่ถือครองที่ดิน 
 
ตารางท่ี ๑๐ แสดงประเภท/ช่วงของภาวะหนี้สิน 
 

ประเภท/ช่วงของภาระหนี้สิน 
ไม่มี

หนี้สิน 
ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์ 
กลุ่มสหกรณ์ออม

ทรัพย์ 
สถาบันการเงิน อ่ืนๆ 

รวม 
แปลง 

ร้อยละของช่วงภาระ
หนี้สิน 

ไม่มีหนี้สิน ๒๖๔  -   -   -  ๒๖๔ ๒๖.๐๗ 
ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท  -  ๕ ๕ ๐ ๑๐ ๐.๙๙ 
๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท  -  ๖ ๐ ๑๗ ๒๓ ๒.๒๗ 
๑๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท  -  ๑๖ ๑๒ ๕๕ ๘๓ ๘.๑๙ 
๒๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท  -  ๑๒๒ ๒๗ ๑๖ ๑๖๕ ๑๖.๒๙ 
๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท  -  ๑๙๙ ๒๕ ๖ ๒๓๐ ๒๒.๗๐ 

  มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป  -  ๒๑๓ ๑๘ ๗ ๒๓๘ ๒๓.๔๙ 
รวม ๒๖๔ ๕๖๑ ๘๗ ๑๐๑ ๑,๐๑๓ ๑๐๐ 

ร้อยละของประเภทหนี้สิน ๒๖.๐๖ ๕๕.๓๘ ๘.๕๙ ๙.๙๗ ๑๐๐ 
 

 

 

ภาพที่ ๑๑ แผนที่แสดงรายได้ต่อปี(สุทธิ) ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25
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๒๕ 
 

 ภาพที่ ๑๒ แผนที่แสดงประเภท/ช่วงของภาวะหนี้สินทางการเกษตร ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๒๖ 
 

 

๘. การจ้างแรงงานทางการเกษตร 

 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ      
ส ามะโนที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลง เนื้อท่ี ๑๓,๙๒๒ ไร่ พบว่า 
ร้อยละ ๗๓.๗๘ มีการจ้างแรงงานทางการเกษตรประเภทชั่วคราวจ านวน ๗๒๓ แปลง และร้อยละ ๒๖.๒๒ 
ไม่จ้างลูกจ้างท างานด้านการเกษตร จ านวน ๒๕๗ แปลง ตามล าดับ รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ ๑๑  
และภาพท่ี  ๑๓ แผนที่แสดงการจ้างแรงงานทางการเกษตรในพ้ืนที่ถือครองที่ดิน 
       
ตารางท่ี ๑๑ การจ้างแรงงานทางการเกษตร 
 

การจ้างแรงงานทางการเกษตร จ านวนแปลง ร้อยละของแปลง 

จ้างลูกจ้างชั่วคราว ๗๒๓ ๗๓.๗๘ 

ไม่จ้างลูกจ้าง ๒๕๗ ๒๖.๒๒ 

รวม ๙๘๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25
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๒๗ 
 

 ภาพที่ ๑๓ แผนที่แสดงการจ้างแรงงานทางการเกษตร ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๒๘ 
 

 

หมวด ข. ข้อมูลเฉพาะด้าน 
๑. แหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตร 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ      
ส ามะโนที่ดินต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลงเนื้อท่ีประมาณ ๑๓,๙๒๒ ไร่ 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ  ๙๕.๗๑  ใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติท าการเกษตร  ได้แก่ น้ าฝน  จ านวน          
๙๓๘ แปลง เนื้อท่ีประมาณ ๑๓,๔๕๓ ไร่ และพบว่า ร้อยละ ๔.๒๙ ใช้น้ าจากแหล่งน้ าที่สร้างข้ึน ได้แก่ 
สระ/บ่อขุด/ฝาย จ านวน ๔๒ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๔๖๙ ไร่ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๑ ๒  และ
ภาพที่  ๑๔ แผนที่แสดงแหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตรในพ้ืนที่ถือครองที่ดิน 
 
ตารางท่ี ๑๒ แหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตร 
 

แหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตร จ านวนแปลง เนื้อที่ (ไร่) 
ร้อยละของจ านวน

แปลง 
  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน       

 - คลองส่งน้ าชลประทาน  -   -   -  
 - น้ าบาดาล  -   -   -  
 - สระ/บ่อ/ฝาย ๔๒ ๔๖๙ ๔.๒๙ 

  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ       
 - น้ าฝน ๙๓๘ ๑๓,๔๕๓ ๙๕.๗๑ 
 - คลอง   -   -   -  
 - ห้วย/หนอง/บึง  -   -   -  

รวม ๙๘๐ ๑๓,๙๒๒ ๑๐๐ 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25
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๒๙ 
 

 ภาพที่ ๑๔ แผนที่แสดงแหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตร ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๓๐ 
 

 

๒. ความเพียงพอของแหล่งน้ าที่ใช้ในการท าการเกษตร 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ      
ส ามะโนที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลง เนื้อท่ีประมาณ ๑๓,๙๒๒ 
ไร่ พบว่า ร้อยละ  ๘๒.๘๖ มีแหล่งน้ า ไม่เพียงพอในการท าการเกษตร  จ านวน ๘๑๒ แปลงหรือประมาณ 
๑๑ ,๓๘๓ ไร่ และร้อยละ ๑๗.๑๔ มีแหล่งน้ าเพียงพอในการท าการเกษตร  จ านวน ๑๖๘ แปลง หรือ
ประมาณ ๒,๕๓๙ ไร่ ตามล าดับ รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ ๑๓ และภาพที่ ๑ ๕ แผนที่แสดงความ
เพียงพอของแหล่งน้ าที่ใช้ในการท าการเกษตรในพ้ืนที่ถือครองที่ดิน 
 
ตารางท่ี ๑๓ ความเพียงพอของแหล่งน้ าที่ใช้ในการท าการเกษตร 
 

การใช้น้ าในการท าเกษตร จ านวนแปลง เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละของแปลง 

เพียงพอ ๑๖๘ ๒,๕๓๙ ๑๗.๑๔ 

ไม่เพียงพอ ๘๑๒ ๑๑,๓๘๓ ๘๒.๘๖ 

รวม ๙๘๐ ๑๓,๙๒๒ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
  

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25
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๓๑ 
 

 ภาพที่ ๑๕ แผนที่แสดงความเพียงพอของแหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตรในพื้นที่ถือครองที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๓๒ 
 

 

๓. การใช้ประโยชน์ที่ดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ      
ส ามะโนที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลง เนื้อท่ีประมาณ ๑๓,๙๒๒ 
ไร่ พบว่าเกษตรกร  ไม่ได้ใช้พื้นที่หลังเก็บเกี่ยว  สาเหตุจากลักษณะทางธรณีวิทยาของต าบลภูเหล็กมีสภาพ
เป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า การเกษตรต้องอาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๑๔ และ 
ภาพที่ ๑๖ แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในพ้ืนที่ถือครองที่ดิน 
 
ตารางท่ี ๑๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดินหลังเก็บเกี่ยว 
จ านวนแปลง เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละของแปลง 

ผลผลิต 

ทิ้งว่าง ๙๘๐ ๑๓,๙๒๒ ๑๐๐ 

รวม ๙๘๐ ๑๓,๙๒๒ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลุ่มบริก

าร
แผนท่ีและภาพ

ถ่าย
ออร์โ

ธสี 25
57



๓๓ 
 

 ภาพที่ ๑๖ แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
  

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๓๔ 
 

 

๔. วิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ      
ส ามะโนที่ดินต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลงเนื้อท่ีประมาณ ๑๓,๙๒๒ ไร่ 
พบว่า ร้อยละ ๖๐.๒๐ ไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดิน จ านวน ๕๙๐ แปลง หรือประมาณ ๙,๓๐๘ ไร่ และมีบาง
พ้ืนที่ ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงบ ารุงดิน  จ านวน ๓๙๐ แปลง หรือประมาณ ๔,๖๑๔ ไร่ รายละเอียด  
ดังแสดงในตารางที่ ๑๕ และภาพที่  ๑๗ แผนที่แสดงวิธีการปรับปรุงบ ารุงดินในพ้ืนที่ถือครองที่ดิน 
 
ตารางท่ี ๑๕ แสดงวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน 
 

วิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน จ านวนแปลง เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละของแปลง 

          ปุ๋ยอินทรีย์ ๓๙๐ ๔,๖๑๔ ๓๙.๘๐ 

          ไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดิน ๕๙๐ ๙,๓๐๘ ๖๐.๒๐ 

รวม ๙๘๐ ๑๓,๙๒๒ ๑๐๐ 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๓๕ 
 

 ภาพที่  ๑๗ แผนที่แสดงวิธีการปรับปรุงบ ารุงดินในพ้ืนที่ถือครองที่ดินต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๓๖ 
 

 

๕. แหล่งรองรับผลผลิตในการท าเกษตรกรรม 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ      
ส ามะโนที่ดินต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลงเนื้อท่ีประมาณ ๑๓,๙๒๒ ไร่ 
พบว่า เกษตรกร ส่วนใหญ่ ร้อยละ  ๗๕.๔๑ จ าหน่าย ผ่านพ่อค้าคนกลาง จ านวน ๗๓๙ แปลง เนื้อท่ี 
๑๑,๖๕๖ ไร่ รองลงมาร้อยละ ๑๒.๐๔  จ าหน่ายให้แก่โรงสี จ านวน ๑๑๘ แปลง เนื้อท่ี ๑,๐๔๖ ไร่ บางส่วน
จ าหน่ายเองและเก็บไว้บริโภค รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๑๖ และภาพท่ี ๑๘ แผนที่ แสดงแหล่ง
รองรับผลผลิตในการท าเกษตรกรรม 
 
ตารางท่ี ๑๖ แสดงแหล่งรองรับผลผลิตในการท าเกษตรกรรม 
 

แหล่งรองรับผลผลิต จ านวนแปลง เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละของแปลง 
ขายเอง ๗๑ ๗๙๗ ๗.๒๔ 
บริโภคเอง ๕๒ ๔๒๓ ๕.๓๑ 
พ่อค้าคนกลาง ๗๓๙ ๑๑,๖๕๖ ๗๕.๔๑ 
โรงสี ๑๑๘ ๑,๐๔๖ ๑๒.๐๔ 

รวม ๙๘๐ ๑๓,๙๒๒ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๓๗ 
 

 ภาพที่  ๑๘  แผนที่แสดงแหล่งรองรับผลผลิตในการท าเกษตรกรรม ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๓๘ 
 

 

๖. การขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรของรัฐบาล 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ      
ส ามะโนที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑๓,๙๒๒ 
ไร่ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ  ๙๘.๘๘ เข้าร่วมโครงการ ของรัฐบาล จ านวน ๙๖๙ แปลง หรือ
ประมาณ    ๑๓,๘๑๘  ไร่  และร้อยละ ๑.๑๒ ไม่เข้าร่วม โครงการ ของรัฐบาล  จ านวน ๑๑ แปลง หรือ
ประมาณ ๑๐๔ ไร่  รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ ๑๗ และภาพท่ี  ๑๙ แผนที่แสดงการลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการเกษตรกรของรัฐบาล 
 
ตารางท่ี ๑๗ แสดงการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรของรัฐบาล 
 

การข็นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรของรัฐบาล 

จ านวนแปลง เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละของแปลง 

เข้าร่วมโครงการ ๙๖๙ ๑๓,๘๑๘ ๙๘.๘๘ 

ไม่เข้าร่วมโครงการ ๑๑ ๑๐๔ ๑.๑๒ 

รวม ๙๘๐ ๑๓,๙๒๒ ๑๐๐ 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๓๙ 
 

 ภาพที่  ๑๙ แผนที่แสดงการข้ึนทะเบียนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรของรัฐบาลต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๔๐ 
 

 

ค. ข้อมูลเฉพาะด้านการพัฒนาที่ดิน 
 ๑. ทัศนคติต่อการท าเกษตรอินทรีย์ 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ      
ส ามะโนที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑๓,๙๒๒ 
ไร่ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๘.๕๗  หรือ จ านวน ๗ ๗๐ แปลง ไม่ต้องการท าเกษตรอินทรีย์ และพบว่า
เกษตรกร ร้อยละ ๒๑.๔๓  หรือจ านวน ๒๑๐ แปลง ต้องการท าเกษตรอินทรีย์ซึ่งก าลังท าอยู่ ร้อยละ 
๒๐.๔๑ หรือจ านวน ๒๐๐ แปลงและต้องการท าเกษตรอินทรีย์แต่ไม่ได้ท า จ านวน ๑๐ แปลง  รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ ๑๘ และภาพที่  ๒๐ แผนที่แสดงการใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินในการท าปุ๋ยหรือ
ปรับปรุงบ ารุงดิน 
 
ตารางท่ี ๑๘ แสดงทัศนคติต่อการท าเกษตรอินทรีย์ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 

ทัศนคติต่อการท าเกษตร
อินทรีย์ 

เกษตรอินทรีย์ 
รวม 

ร้อยละของแปลงท่ีมีความ
ต้องการท าเกษตรอินทรีย์ ก าลังท าอยู่ 

(แปลง) 
ไม่ได้ท า 
(แปลง) 

     ต้องการ ๒๐๐ ๑๐ ๒๑๐ ๒๑.๔๓ 

     ไม่ต้องการ ๐ ๗๗๐ ๗๗๐ ๗๘.๕๗ 

รวม ๒๐๐ ๗๘๐ ๙๘๐ ๑๐๐ 

ร้อยละของแปลงท่ีท า
เกษตรอินทรีย์ 

๒๐.๔๑ ๗๙.๕๙ ๑๐๐ 
 

 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๔๑ 
 

 ภาพที่ ๒๐ แผนที่แสดงทัศนคติต่อการท าเกษตรอินทรีย์ ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๔๒ 
 

 

 ๒ . ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินในการท าปุ๋ยหรือปรับปรุงบ ารุงดิน 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ      
ส ามะโนที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลง เนื้อท่ีประมาณ ๑๓,๙๒๒ 
ไร่ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๗๗.๘๖ หรือ จ านวน ๗๖๓ แปลง ไม่เคยเข้ารับบริการผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนา
ที่ดิน ในการท าปุ๋ยหรือปรับปรุงบ ารุงดิน  และ ร้อยละ ๒๑.๕๓  หรือจ านวน  ๒๑๑  แปลง  รู้จักและ ใช้
ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน  เช่น สารเร่งซุปเปอร์  พด. ๒, ๗, ๙ ในการท าปุ๋ยหรือปรับปรุงบ ารุงดิน  และ
ร้อยละ ๐.๖๑ หรือ จ านวน ๖ แปลง เคย เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินในการท าปุ๋ย
หรือปรับปรุงบ ารุงดิน รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ ๑๙ และภาพท่ี  ๒ ๑ แผนที่แสดงการใช้ผลิตภัณฑ์
กรมพัฒนาที่ดินในการท าปุ๋ยหรือปรับปรุงบ ารุงดิน 
 
ตารางท่ี ๑๙  การใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน ในการท าปุ๋ยหรือปรับปรุงบ ารุงดินต าบล ภูเหล็ก      
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 

ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน จ านวนแปลง ร้อยละของจ านวนแปลง 

   เข้ารับการการฝึกอบรม ๖ ๐.๖๑ 

   สารเร่งซุปเปอร์ พด. ๒ , ๗ , ๙ ๒๑๑ ๒๑.๕๓ 

   ไม่เคยเข้ารับบริการ ๗๖๓ ๗๗.๘๖ 

รวม ๙๘๐ ๑๐๐ 
 

หมายเหตุ : ๑ แปลงอาจใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินในการท าปุ๋ยหรือปรับปรุงบ ารุงดินมากกว่า ๑ ชนิด

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๔๓ 
 

 ภาพที่  ๒๑ แผนที่แสดงการใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงบ ารุงดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๔๔ 
 

 

๓. พื้นที่การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ      
ส ามะโนที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลง เนื้อท่ีประมาณ ๑๓,๙๒๒ 
ไร่ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ ๗๗.๑๕ หรือ จ านวน ๗๕๖ แปลง เนื้อท่ีประมาณ ๑๐,๘๔๘ 
ไร่ ไมป่ลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า และมีเพียงร้อยละ ๑๕.๗๑ และ ๓.๐๖ ปลูกไว้ตามแหล่งน้ า
ในไร่นาและบนคันดิน ตามล าดับ รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ ๒๐ และภาพที่  ๒ ๒ แผนที่แสดงพ้ืนที่
การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
 
ตารางท่ี ๒ ๐ แสดงพื้นที่การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า  ต าบลภูเหล็ก  อ าเภอบ้าน ไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 
 

ลักษณะการปลูกหญ้าแฝก 
ของเกษตรกร 

จ านวนแปลง เนื้อที่ ร้อยละของจ านวนแปลง 

คันดิน ๓๐ ๔๓๙ ๓.๐๖ 

แหล่งน้ าในไร่นา ๑๕๔ ๒,๑๓๑ ๑๕.๗๑ 

ฝายน้ าล้น ๔๐ ๕๐๔ ๔.๐๘ 

ไม่ปลูก ๗๕๖ ๑๐,๘๔๘ ๗๗.๑๕ 

รวม ๙๘๐ ๑๓,๙๒๒ ๑๐๐ 
 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๔๕ 
 

 ภาพที่ ๒ ๒ แผนที่แสดง พ้ืนที่ การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า  ต าบล ภูเหล็ก  อ าเภอบ้าน ไผ่  จังหวัด ขอนแก่น  

 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๔๖ 
 

 

ปัญหาในการท าการเกษตร 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ          
ส ามะโนที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลง เนื้อท่ีประมาณ ๑๓,๙๒๒ 
ไร่ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ  ๓๔.๑๐ จ านวน ๗๐๗ แปลง ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตร รองลงมา 
ร้อยละ ๒๐.๙๔ ประสบปัญหาภัยแล้ง และ ร้อยละ ๑๘.๔๓ ราคาผลผลิตตกต่ า รวมถึงต้นทุนการผลิตสูง 
ตามล าดับรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๒๑  และภาพท่ี  ๒๓ แผนภาพแสดงปัญหาในการท าการเกษตร 
 
ตารางท่ี ๒ ๑ แสดงปัญหาในการท าการเกษตร ของเกษตรกร ต าบล ภูเหล็ก  อ าเภอบ้าน ไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 
 

ปัญหาที่มีในการท าการเกษตร จ านวนแปลง ร้อยละของแปลง 
ราคาผลผลิตตกต่ า ๓๘๒ ๑๘.๔๓ 
ต้นทุนการผลิตสูง ๓๔๒ ๑๖.๕๐ 
ปริมาณผลผลิตต่ า ๒๖ ๑.๒๕ 
ศัตรูพืชและวัชพืชมาก ๘๙ ๔.๒๙ 
ดินไม่อุดมสมบูรณ์ ๗๕ ๓.๖๒ 
ผู้รับซื้อ/พ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ ๖ ๐.๒๙ 
ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ๐ ๐.๐๐ 
ที่ดินไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ๐ ๐.๐๐ 
ขาดแคลนเงินทุน ๔ ๐.๑๙ 
ขาดแคลนพันธ์พืชคุณภาพดี ๖ ๐.๒๙ 
ขาดแคลนแหล่งน้ า ๗๐๗ ๓๔.๑๐ 
ประสบปัญหาภัยแล้ง ๔๓๔ ๒๐.๙๔ 
ประสบปัญหาอุทกภัย ๒ ๐.๑๐ 
ไม่มีปัญหาทางการเกษตร ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๒,๐๗๓ ๑๐๐ 
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๔๗ 
 

 

ภาพที่ ๒๓  แผนภาพแสดงปัญหาในการท าการเกษตร ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
 

 

18.43%

16.50%

1.25%

4.29%

3.62%

0.29%
0%0%

0.19%

0.29%

34.10%

20.94%

0.10%

0%

จ านวนแปลง ราคาผลผลิตตกต่ า

ต้นทุนการผลิตสูง

ปริมาณผลผลิตต่ า

ศัตรูพืชและวัชพืชมาก

ดินไม่อุดมสมบูรณ์

ผู้รับซ้ือ/พ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ

ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง

ท่ีดินไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ

ขาดแคลนเงินทุน

ขาดแคลนพันธ์พืชคุณภาพดี

ขาดแคลนแหล่งน้ า

ประสบปัญหาภัยแล้ง

ประสบปัญหาอุทกภัย
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๔๘ 
 

 

ความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐ 
 จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ      
ส ามะโนที่ดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จ านวน ๙๘๐ แปลง เนื้อท่ีประมาณ ๑๓,๙๒๒ 
ไร่ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๓.๕๐ ต้องการให้ภาครัฐช่วย จัดหา/สร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ร้อยละ ๑๘.๒๓ ต้องการให้ภาครัฐช่วยจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา ในราคายุติธรรม ร้อยละ ๑๗.๗๖ 
ต้องการให้ภาครัฐช่วยประกันราคาผลผลิต/พยุงราคาผลผลิต ร้อยละ ๕.๑๑ ต้องการให้ภาครัฐช่วยปลด/ลด
หนี้เกษตรกร ร้อยละ ๒.๗๙ ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมและแนะน าเกี่ยวกับการปรับปรุงบ ารุงดิน ตามล าดับ
ดังตารางที่ ๒๒ และภาพที่  ๒๔ กราฟแสดงความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐ 
  
ตารางที่ ๒ ๒  แสดงความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐ  ต าบล ภูเหล็ก  อ าเภอบ้าน ไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 
 

ความต้องการจากภาครัฐ จ านวนแปลง ร้อยละของแปลง 

จัดหาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา ในราคายุติธรรม ๓๐๗ ๑๘.๒๓ 

ประกันราคาผลผลิต/พยุงราคาผลผลิต ๒๙๙ ๑๗.๗๖ 

ปลด/ลดหนี้เกษตรกร ๘๖ ๕.๑๑ 

จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ๑๒ ๐.๗๑ 

ส่งเสริมและแนะน าเก่ียวกับการปรับปรุงบ ารุงดิน ๔๗ ๒.๗๙ 

ส่งเสริมและแนะน าเก่ียวกับการอนุรักษ์ดินและน้ า ๑๕ ๐.๘๙ 

จัดหาตลาดรองรับผลผลิต ๑๓ ๐.๗๗ 

จัดสรรที่ดินท ากิน ๒ ๐.๑๒ 

ให้เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน ๒ ๐.๑๒ 

จัดหา/สร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ๙๐๑ ๕๓.๕๐ 

ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑,๖๘๔ ๑๐๐ 
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๔๙ 
 

 

 

ภาพที่ ๒๔ แผนภาพแสดงความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐ  ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 
 

 
 
  

จัดหาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย 
ยา ในราคายุติธรรม

ประกันราคาผลผลิต/พยุงราคา
ผลผลิต

ปลด/ลดหนี้เกษตรกร

จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมและแนะน าเกี่ยวกับ
การปรับปรุงบ ารุงดิน

ส่งเสริมและแนะน าเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ดินและน้ า

จัดหาตลาดรองรับผลผลิต

จัดสรรที่ดินท ากิน

ให้เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน

จัดหา/สร้างแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร

18.23%

17.76%

0.71%
0.89%

0.77%

0.12%

0.12%

53.50%
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๕๐ 
 

 

 ข้อมูลด้านความเหมาะสมของการปลูกพืชเศรษฐกิจ(ข้อมูลจากเขตการใช้ที่ดิน ต าบลภูเหล็ก 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ กรมพัฒนาที่ดิน 

๑. การประเมินคุณภาพที่ดิน 
 การประเมินคุณภาพที่ดินเป็นการประเมินความเหมาะสมของที่ดินที่ได้จ าแนกไว้ในแต่ละ กลุ่มชุดดิน
กับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยพิจารณาจากสมบัติดินด้านกายภาพและเคมี สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช รวมทั้งความยากง่ายในการใช้ประโยชน์
ที่ดินในการปลูกพืช เพื่อก าหนดระดับหรือชั้นความเหมาะสมของที่ดินส าหรับการปลูกพืช หรือประเภทการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๒. การก าหนดคุณภาพที่ดิน 
 ลักษณะและสมบัติของที่ดิน ที่น ามาประเมินส าหรับการปลูกพืช ในระบบ FAO Framework ได้
ก าหนดคุณภาพที่ดิน ไว้ทั้งหมด 25 ชนิด แต่ที่น ามาพิจารณาเพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินในแต่ละ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินส าหรับจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 3 ปัจจัยความต้องการ ได้แก่ 
 ๑.๑ ความต้องการด้านพืช (crop requirements)ประกอบด้วย 
  ๑. ระบบอุณหภูมิ ( Temperature regime : t)คุณลักษณะที่ดินที่ใช้เป็นปัจจัยชี้วัด ได้แก่ 
ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูปลูก เพราะอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการงอกของเมล็ด การออกดอกของพืชบางชนิด และมี
ส่วนสัมพันธ์กับขบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช 
  ๒. ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  (Moisture availability : m) คุณลักษณะที่ดินที่ใช้เป็น
ปัจจัยชี้วัดได้แก่ ระยะเวลาการท่วมขังของน้ าในฤดูฝน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในรอบปีหรือความ
ต้องการน้ าในช่วงการเจริญเติบโตของพืชนอกจากนี้ ควรพิจารณาลักษณะของเนื้อดินซึ่งมีผลทางอ้อมใน
เรื่องความจุในการอุ้มน้ าที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 
  ๓. ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช  (Oxygen availability : o) คุณลักษณะที่ดินทีใ่ช้
เป็นปัจจัยชี้วัดได้แก่ สภาพการระบายน้ าของดิน ทั้งนี้เพราะรากพืชโดยทั่วๆ ไป ต้องการออกซิเจนใน
ขบวนการหายใจ 
  ๔. ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร  (Nutrient availability : s) คุณลักษณะที่ดินที่ใช้เป็น
ปัจจัยชี้วัดได้แก่ ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน 
  ๕. สภาวะการหยั่งลึกของราก  (Rooting conditions : r) คุณลักษณะที่ดินที่ใช้เป็นปัจจัยชี้วัด
ได้แก่ ความลึกของดิน ความลึกของระดับน้ าใต้ดิน และชั้นการหยั่งลึกของราก โดยความยากง่ายต่อ การ
หยั่งลึกของรากในดินมีปัจจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ลักษณะเนื้อดิน โครงสร้างของดิน การเกาะตัวของ ดิน และ
ปริมาณกรวดหรือเศษหินที่พบในหน้าตัดดิน 
  ๖. ความเสียหายจากน้ าท่วม  (Flood hazard : f) คุณลักษณะที่ดินที่ใช้เป็นปัจจัยชี้วัด ได้แก่ 
จ านวนครั้งที่น้ าท่วมในช่วงรอบปีที่ก าหนดไว้ 
 ๑.๒ ความต้องการด้านการจัดการ(management requirements)ได้แก่ 
  ศักยภาพการใช้เครื่องจักร  (Potential for mechanization : w) คุณลักษณะที่ดินที่ใช้เป็น
ปัจจัยชี้วัดได้แก่ ความลาดชันของพ้ืนที่ ปริมาณหินโผล่ ปริมาณก้อนหิน และการมีเนื้อดินเหนียวจัด       
ซึ่งปัจจัยทั้งสี่นี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนโดยเครื่องจักร 
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๕๑ 
 

 

 ๑.๓ ความต้องการด้านการอนุรักษ์(conservation requirements)ได้แก่ 
  ความเสียหายจากการกัดกร่อน ( Erosion hazard : e) คุณลักษณะที่ดินที่ใช้เป็นปัจจัยชี้วัด ได้แก่ 
ความลาดชันของพ้ืนที่ 

๓.การจ าแนกชั้นความเหมาะสมของท่ีดิน 
 การจ าแนก ชั้นความเหมาะสมของที่ดิน ตามหลักเกณฑ์ของ FAO Framework เป็นการประเมิน
ศักยภาพของที่ดินส าหรับการปลูกพืชหรือประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการพิจารณา เปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพท่ีดินกับความต้องการปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับใด และมีข้อจ ากัดใดบ้าง โดยได้จ าแนกความ
เหมาะสมออกเป็น 4 ชั้น (class) คือ 
  S1 : ชั้นที่มีความเหมาะสมสูง 
  S2 :  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง  
  S3 : ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย 
  N : ชั้นที่ไม่มีความเหมาะสม 
 นอกจากนี้ ในแต่ละชั้นความเหมาะสมยังแบ่งออกเป็นชั้นย่อย (subclass) ตามข้อจ ากัดคุณภาพที่ดิน
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช  
 ผลการศึกษา การจ าแนกชั้น ความเหมาะสมของที่ดิน โดยพิจารณาจากลักษณะและสมบัติของ
ที่ดินที่มีข้อจ ากัดรุนแรงที่สุดต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังตารางที่ ๒๓  และที่ ๒๔ ข้อมูลด้านความ
เหมาะสมของการปลูกพืชเศรษฐกิจ ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
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๕๒ 
 

 

ตารางท่ี ๒๓ การประเมินศักยภาพของท่ีดินส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ต าบลภูเหล็ก  อ าเภอบ้าน ไผ่      
จังหวัดขอนแก่น 
 

กลุ่มชุดดิน 

ข้า
ว 

Pa
 

อ้อ
ย 

Sc
 

มัน
ส า

ปะ
หล

ัง 
Ca

 

17/18 S2 S2 N 
18 S2 S2 N 

18/22 S2 S2 N 
24 S3 S2 N 
35 S2 S2 S1 
35B N S2 S1 
36 N S2 S1 
41 N S2 S2 
41B N S2 S2 

 

หมายเหตุ: *S….   หมายถึง ชั้นความเหมาะสมของที่ดินส าหรับพืชที่ปลูกหลังนา โดยสภาพพื้นที่ไม่มีน้ าแช่ขัง 
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๕๓ 
 

 

ตาราง ที่ ๒๔ ความเหมาะสมของ กลุ่มชุด ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ต าบลภูเหล็ก  อ าเภอบ้าน ไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 
 

ชนิดพืช 
ความเหมาะสมของกลุ่มชุดดิน 

เหมาะสมสูง(S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมเล็กน้อย (S3) ไม่เหมาะสม (N) 

ข้าว  -  17/18, 18, 18/22, 
35 

24 35B, 36, 41, 41B 

อ้อย - 17/18, 18, 18/22,     
24, 35, 35B, 36, 41, 
41B  

 -  -  

มันส าปะหลัง 35, 35B, 36 41, 41B  - 17/18, 18, 
18/22, 24  
 

  
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมพัฒนาที่ดินได้ก าหนดพืชเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล จ านวน ๘ 
ชนิด ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน และ
ล าไย และ จากการวิเคราะห์แบบส ารวจส ามะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดินฯ จากกลุ่มตัวอย่างการส ารวจ     
ส ามะโนที่ดิน ต าบล ภูเหล็ก  อ าเภอบ้าน ไผ่ จังหวัด ขอนแก่น  เนื้อท่ีประมาณ ๔๐,๗๗๓  ไร่ พบว่า ต าบล     
ภูเหล็กฯ มีพืชเศรษฐกิจ ๓ ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช
เศรษฐกิจ ดังนี้ 
 ร้อยละ ๓๕.๓๔ เป็นพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N) ต่อการปลูกมันส าปะหลัง เนื้อท่ีประมาณ ๑๔,๔๑๐ ไร่
กระจายอยู่ทั่วพื้นที ่
 ร้อยละ  ๕๙.๐๓ เป็นพ้ืนที่ทีเ่หมาะสมระดับปานกลาง(S2) ต่อการปลูกมันส าปะหลัง เนื้อท่ีประมาณ 
๒๔,๐๖๙ ไร่ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่   
 ร้อยละ  ๔๗.๙๑ เป็น พ้ืนที่ที่ เหมาะสม ระดับ ปานกลาง (S2)ต่อการปลูก อ้อย เนื้อท่ีประมาณ 
๑๙,๕๓๔ ไร่พบกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ 
 ร้อยละ ๕๒.๐๙ เป็น พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N)ต่อการปลูก อ้อย  เนื้อที่ประมาณ ๒๑,๒๓๙  ไร่ พบ
กระจายอยู่ทั่วพื้นที ่
 ร้อยละ  ๒๕.๘๘  เป็น พ้ืนที่ที่ เหมาะสม ระดับ ปานกลาง (S2)ต่อการปลูก ข้าว เนื้อท่ีประมาณ 
๑๐,๕๕๔ ไร่  
 ร้อยละ ๐.๔๘ เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม ระดับเล็กน้อย (S3)ต่อการปลูก ข้าว เนื้อท่ีประมาณ ๑๙๔ ไร่ 
 ร้อยละ ๗๓.๖๔ เป็น พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N)ต่อการปลูก ข้าว เนื้อท่ีประมาณ ๓๐,๐๒๕  ไร่          
พบกระจายอยู่ทั่วพื้นที่รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๒๕ และแผนที่ที่ ๒๕ ๒๖ ๒๗  
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๕๔ 
 

 

 
 
ตารางที่ ๒๕ แสดง ความเหมาะสมของดิน เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 
 

ค าอธิบาย 
เนื้อที ่(ไร่) 

ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง 
พ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1)  -   -  ๒,๒๙๔ 
พ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ๑๐,๕๕๔ ๑๙,๕๓๔ ๒๔,๐๖๙ 
พ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ๑๙๔  -   -  
พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N) ๓๐,๐๒๕ ๒๑,๒๓๙ ๑๔,๔๑๐ 

รวม ๔๐,๗๗๓ ๔๐,๗๗๓ ๔๐,๗๗๓ 

ค าอธิบาย 
ร้อยละ 

ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง 
พ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1)  -   -  ๕.๖๓  
พ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ๒๕.๘๘ ๔๗.๙๑ ๕๙.๐๓ 
พ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ๐.๔๘  -   -  
พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N) ๗๓.๖๔ ๕๒.๐๙ ๓๕.๓๔ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๕๕ 
 

 
  

 ๒๕ แผนที่แสดงความเหมาะสมของดินเพ่ือการปลูกข้าวต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
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๕๖ 
 

 
 

ภาพที่ ๒๖ แผนที่แสดงความเหมาะสมของดินเพ่ือการปลูกอ้อยต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
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๕๗ 
 

 ภาพที่ ๒๗ แผนที่แสดงความเหมาะสมของดินเพ่ือการปลูกมันส าปะหลังต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
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๕๘ 
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๕๘ 
 

บทที่ ๔ 
สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  พบว่า  เกษตรกร  ร้อยละ  ๕๕.๑๑ มีเอกสารสิทธิ์ประเภท
สิทธิครอบครองที่ออกตามกฎหมายอื่น  ได้แก่  หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน     
(ส.ป.ก. ๔-๐๑ ) และร้อยละ ๒๐.๖๑ มีแบบแสดงรายการที่ดินเพ่ือเสียภาษีบ ารุงท้องที่  (ภ.บ.ท.๕) ร้อยละ 
๑๐.๒๐ มีเอกสารสิทธิ์ประเภทสิทธิครอบครองที่ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ได้แก่ น.ส. 3 และ      
น.ส. 3ก. และร้อยละ ๑๔.๐๘ เป็นการถือครองที่ดินประเภทกรรมสิทธิ์ ที่ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
ได้แก่ โฉนดที่ดิน การถือครองที่ดินส่วนใหญ่มีขนาดพ้ืนที่  ๕ – ๑๐  ไร่ ร้อยละ ๔๑.๘๒ มีการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ๒ ชนิด ได้แก่ พืชไร่และนาข้าว  พืชไร่ที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ อ้อย พันธุ์ขอนแก่น๓, มันส าปะหลัง  
พันธุ์เกษตรศาสตร์ และปลูกพืชไร่อย่างเดียว  ร้อยละ ๓๘.๑๐ นาข้าว ร้อยละ  ๑๙.๔๔ ไม้ยืนต้น ได้แก่
ยางพารา ร้อยละ ๐.๕๖ และ  ไม้ผลผสม ร้อยละ ๐.๐๘  ได้แก่ มะม่วง มะพร้าว มะขาม ฯลฯ  เกษตรกร  
ร้อยละ ๖๐.๒๑ ใช้ปุ๋ยเคมี จ านวน ๕๙๐ แปลง เนื้อท่ีประมาณ  ๙,๒๒๑ ไร่ และใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราส่วน       
๑ - ๕๐  กิโลกรัม/ไร่ ร้อยละ ๓๕.๗๑ ใช้ทั้งปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์  จ านวน ๓๕๐ แปลง เนื้อท่ีประมาณ  
๔,๒๙๒ ไร่ และใช้ในอัตราส่วน  ๕๑ – ๑๐๐ กิโลกรัม/ไร่ จ านวน ๓๘๓ แปลง เนื้อท่ีประมาณ  ๔,๖๑๓ ไร่ 
ร้อยละ ๖๒.๖๕ มีการใช้สารป้องกัน /ก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช  และร้อยละ ๓๗.๓๕ ไม่ใช้สารป้องกัน /ก าจัด
ศัตรูพืชและวัชพืชใดๆ  ร้อยละ ๔๕.๘๒ มีจ านวนสมาชิกผู้มีรายได้ในครัวเรือนจ านวน  ๒ คนต่อครอบครัว  
และร้อยละ ๘๔.๙๘ มีรายได้มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาร้อยละ  ๘.๓๐   มาจากการ
ประกอบอาชีพรับจ้างทางการเกษตร  ทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน  พบว่าเกษตรกรร้อยละ  ๓๘.๓๗        
มีรายได้สุทธิมากกว่า  ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี และร้อยละ ๒๖.๐๗ ไม่มีหนี้สิน และ ร้อยละ ๒๓.๔๙ มีภาวะ
หนี้สินมากกว่า  ๑๐๐ ,๐๐๐ บาทต่อปี  จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ถึงร้อยละ  ๕๕.๓๘         
จากสถาบันการเงินอ่ืนๆ  ร้อยละ ๙.๙๗ และจากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์  ร้อยละ ๘.๕๙ ส าหรับการจ้าง
แรงงานทางการเกษตร  พบว่า เกษตรกรร้อยละ  ๗๓.๗๘ จะจ้างลูกจ้างประเภทชั่วคราวมาช่วยท างานทาง
การเกษตร 

 

ข้อมูลเฉพาะด้าน ด้านแหล่งน้ าที่ใช้ท าการเกษตร พบว่า ร้อยละ ๙๕.๗๑ ใช้น้ าจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติ เช่น น้ าฝน และร้อยละ ๔.๒๙ ใช้น้ าท าการเกษตรจากแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น เช่น สระ/บ่อ/ฝาย 
และเกษตรกรร้อยละ ๑๗.๑๔ ของพ้ืนที่เห็นว่ามีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการท าการเกษตร  และร้อยละ ๘๒.๘๖ 
มีแหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร และเกษตรกรจ านวน ๙๘๐ แปลงไม่ได้ใช้พื้นที่หลังเก็บเกี่ยว      
สาเหตุเกิดจากทางธรณีวิทยาของต าบลมีสภาพเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า ร้อยละ ๓๙.๘๐ มีการปรับปรุงบ ารุง
ดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และร้อยละ ๖๐.๒๐ ไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดิน แหล่งรองรับผลผลิตในการท า
เกษตรกรรม พบว่า ร้อยละ ๗๕.๔๑ ของเกษตรกรจ าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง  ส่วนเกษตรกร ร้อยละ 
๑๒.๐๔ จ าหน่ายให้แก่โรงสีบางส่วน จ าหน่ายเองบ้างและเก็บไว้บริโภค และพบว่าเกษตรกรร้อยละ ๙๘.๘๘ 
ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรของรัฐบาล และมีเพียงร้อยละ ๑.๑๒ ที่ไม่เข้าร่วมโครงการเกษตรกร
ของรัฐบาล  

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



๕๙ 
 

ข้อมูลเฉพาะด้านการพัฒนาที่ดิน เรื่องทัศนคติต่อการท าเกษตรอินทรีย์ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
๗๘.๕๗ ไม่ต้องการท าเกษตรอินทรีย์และไม่ได้ท าเกษตรอินทรีย์  และร้อยละ ๒๑.๔๓ ต้องการท าเกษตร
อินทรีย์และก าลังท าเกษตรอินทรีย์อยู่จ านวน ๒๐๐ แปลง และไม่ได้ท าจ านวน ๑๐ แปลง  ร้อยละ ๗๗.๘๖ 
ไม่เคยเข้ารับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน และร้อยละ ๒๑.๕๓ ใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.๒, พด.๗, พด.๙ เกษตรกรร้อยละ ๗๗.๑๕ ไม่ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 

ทางด้านปัญหาในการท าการเกษตร จากการส ารวจพบว่า เกษตรกร ร้อยละ ๓๔.๑๐ ขาดแคลน
แหล่งน้ าในการท าการเกษตร ร้อยละ ๒๐.๙๔ ประสบปัญหาภัยแล้ง และร้อยละ ๑๘.๔๓ มีปัญหาราคา
ผลผลิตตกต่ า และปัญหาอ่ืน ๆ รองลงมา เช่น ต้นทุนการผลิตสูง ศัตรูพืชและวัชพืชมาก ดินไม่อุดมสมบูรณ์ 
และปริมาณผลผลิตตกต่ า ฯลฯ 

 ความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐ เกษตรกรร้อยละ ๕๓.๕๐. ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ
ด้านจัดหา/สร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ร้อยละ ๑๘ .๒๓ ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือด้านจัดหาปัจจัยการ
ผลิต เช่น ปุ๋ย ยา ในราคายุติธรรม ร้อยละ ๑๗.๗๖ ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือด้านประกันราคาผลผลิต/
พยุงราคาผลผลิต ร้อยละ ๕.๑๑ ต้องการปลด/ลดหนี้เกษตรกร ร้อยละ ๒.๗๙ ต้องการให้ภาครัฐช่วย
ส่งเสริมและแนะน าเก่ียวกับการอนุรักษ์ดินและน้ า ร้อยละ ๐.๘๙ ต้องการให้ส่งเสริมและแนะน าเกี่ยวกับ
การปรับปรุงบ ารุงดิน ร้อยละ ๐.๗๗ ต้องการให้จัดหาตลาดรองรับผลผลิต ร้อยละ ๐.๗๐ ต้องการให้จัด
อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๐.๑๒ ต้องการให้ภาครัฐช่วยจัดสรรที่ดินท ากินและให้
เอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน  
  ด้านความเหมาะสมของการปลูกพืชเศรษฐกิจ  (ข้อมูล : เขตการใช้ที่ดิน  ต าบลภูเหล็ก อ าเภอ  
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต  ๕ กรมพัฒนาที่ดิน  : สิงหาคม ๒๕๕๔) พบว่า  ร้อยละ 
๓๕.๓๔ ของต าบลภูเหล็ก เป็นพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม(N) ต่อการปลูกมันส าปะหลังเนื้อท่ีประมาณ ๑๔,๔๑๐ ไร่
กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ 
 ร้อยละ  ๕๙.๐๓ เป็นพ้ืนที่ทีเ่หมาะสมระดับปานกลาง(S2) ต่อการปลูกมันส าปะหลัง เนื้อท่ีประมาณ 
๒๔,๐๖๙ ไร่ ร้อยละ  ๔๗.๙๑ เป็นพ้ืนที่ที่ เหมาะสม ระดับปานกลาง (S2)ต่อการปลูก อ้อย เนื้อท่ีประมาณ 
๑๙,๕๓๔ ไร่พบกระจายอยู่ทั่วพื้นที่  ร้อยละ ๕ ๒.๐๙ เป็นพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N)ต่อการปลูกอ้อย  เนื้อที่
ประมาณ ๒๑,๒๓๙ ไร่ พบกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ร้อยละ ๒๕.๘๘ เป็นพ้ืนที่ทีเ่หมาะสมระดับปานกลาง (S2)ต่อ
การปลูกข้าว เนื้อท่ีประมาณ ๑๐,๕๕๔ ไร่ ร้อยละ ๐.๔๘ เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมระดับเล็กน้อย (S3)ต่อการ
ปลูกข้าว เนื้อท่ีประมาณ ๑๙๔ ไร่  ร้อยละ ๗ ๓.๖๔ เป็น พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N)ต่อการปลูกข้าว เนื้อท่ี
ประมาณ ๓๐,๐๒๕ ไร่ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. ด้านสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากช่วงเวลาที่ลงไปท าส ามะโนฯ เป็นช่วงฤดูฝน เกษตรกรออกไปท า
นา ท าไร ่
 ๒. เกษตรกรบางรายมีที่อยู่อาศัยอยู่นอกพ้ืนที่ ไม่ทราบข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากผู้น าชุมชน  
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หน้า ๑๐๖ 

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก  ราชกิจจานุเบกษา    ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๑ 

 

พระราชบัญญัติ 

พัฒนาที่ดิน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ภูมิพลอดุลยเดชป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

 มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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หน้า ๑๐๗ 

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก  ราชกิจจานุเบกษา     ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๑ 

 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การพัฒนาที่ดิน” หมายความว่าการกระท าใดๆต่อดินหรือที่ดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของดินหรือที่ดินหรือเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นและหมายความรวมถึงการปรับปรุงดินหรือ
ที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะการใช้ประโยชน์และการ
อนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อรักษาดุลธรรมชาติหรือเพ่ือความเหมาะสมในการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

“การวางนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ” หมายความว่าการวางนโยบายและแผนการใช้ที่ดินให้
เหมาะสมกับสภาพของดินและสอดคล้องกับประเภทของที่ดินที่ได้จ าแนกไว้ 

“ดิน” หมายความรวมถึงหินกรวดทรายแร่ธาตุน้ าและอินทรีย์วัตถุต่างๆที่เจือปนกับเนื้อดินด้วย 

“ที่ดิน” หมายความว่าที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

“ส ามะโนที่ดิน” หมายความว่าการส ารวจภาวะการถือครองที่ดินอย่างละเอียดรายชื่อเกษตรกร
เกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรที่อยู่อาศัยการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม 

“เศรษฐกิจที่ดิน” หมายความว่าภาวะความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับที่ดินทางด้านเศรษฐกิจ 

“เกษตรกรรม” หมายความว่าการท านาท าไร่ท าสวนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ าและกิจการอ่ืนตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“การชะล้างพังทลายของดิน ” หมายความว่าปรากฏการณ์ซึ่งท่ีดินถูกชะล้างกัดเซาะพังทลายด้วย
พลังงานที่เกิดจากน้ าลมหรือโดยเหตุอ่ืนใดให้เกิดการเสื่อมโทรมสูญเสียเนื้อดินหรือความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน 

“การอนุรักษ์ดินและน้ า ” หมายความว่าการกระท าใดๆท่ีมุ่งให้เกิดการระวังป้องกันรักษาดินและ
ที่ดินไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมสูญเสียรวมถึงการรักษาปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและการรักษาน้ า
ในดินหรือบนผิวดินให้คงอยู่เพื่อรักษาดุลธรรมชาติให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินในทางเกษตรกรรม 

“มาตรการวิธีกล” หมายความว่าวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยการก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรม
โดยวิธีการไถพรวนตามแนวระดับคันดินกั้นน้ าขั้นบันไดดินคูรับน้ าขอบเขาบ่อน้ าในไร่นาหรืออ่ืนๆ 
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หน้า ๑๐๘ 

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก  ราชกิจจานุเบกษา    ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๑ 

 

“มาตรการวิธีพืช” หมายความว่าวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยวิธีการทางพืชโดยการปลูกพืชหรือใช้
ส่วนใดๆของพืชท าให้เป็นแถบหรือเป็นแนวหรือปกคลุมผิวดินหรืออ่ืนๆ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่าคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

“กรรมการ” หมายความว่ากรรมการพัฒนาที่ดิน 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน” ประกอบด้วย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
รองประธานกรรมการ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อธิบดีกรมการ
ปกครองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  อธิบดีกรมชลประทาน  อธิบดีกรมท่ีดินอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  อธิบดี
กรมธนารักษ์อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  อธิบดี
กรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้ทรงคุณวุฒิอีก
ไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ใน
ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าด้านการเกษตรหรือด้านอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ดินเป็นกรรมการ  ให้
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรรมการและเลขานุการและให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้
ตามความจ าเป็น 

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่งให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง
แทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วเว้นแต่วาระท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 
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หน้า ๑๐๙ 

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก  ราชกิจจานุเบกษา    ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๑ 

 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่งหากยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา  ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา๖วรรคสอง 

มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน
ความสามารถ 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการผู้ด ารง
ต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมืองที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดการจ าแนกประเภทที่ดินและเสนอขอรับความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เก่ียวข้องรับไปปฏิบัติ 

(๒) วางแผนการใช้ที่ดินการพัฒนาที่ดินการก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินและการก าหนดเขตการ
อนุรักษ์ดินและน้ า 

(๓) ประกาศก าหนดเขตส ารวจที่ดินและประกาศก าหนดเขตส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ าตาม
มาตรา ๑๗ 
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หน้า ๑๑๐ 

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก  ราชกิจจานุเบกษา     ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๑ 

 

(๔) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาความเดือดร้อน
หรือความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่ผู้ครอบครองที่ดินตามความเหมาะสมจากการก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน
หรือการก าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ า 

(๕) ก าหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงดินหรือที่ดินหรือก าหนดมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 

(๖) ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาที่ดินระดับต่างๆขึ้นในเขต
ท้องที่หนึ่งท้องที่ใดเพ่ือช่วยเหลือทางวิชาการสาธิตและแนะน าเกษตรกรโดยตรงในกรณีท่ีมาตรการเพื่อการ
ปรับปรุงดินหรือท่ีดินหรือมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าตามที่คณะกรรมการก าหนดต้องใช้วิทยาการ
ซึ่งไม่อาจน าไปแนะน าเกษตรกรด้วยวิธีการส่งเสริมได้ 

(๗) ออกระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอให้วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินหรือ
ค าขอให้ปรับปรุงดินหรือท่ีดินหรือค าขอให้การบริการแผนที่ข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะรายตามมาตรา 
๒๐ 

(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามท่ี
มอบหมาย 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมายในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือเตรียม
ข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไปก็ได้ 

มาตรา ๑๐ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้ท้ังนี้วิธีการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดการประชุมของคณะอนุกรรมการให้น า
มาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

 

 

 

กลุ่มบริก
าร

แผนท่ีและภาพ
ถ่าย

ออร์โ
ธสี 25

57



หน้า ๑๑๑ 

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก  ราชกิจจานุเบกษา     ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๑ 

 

มาตรา ๑๒ รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินตามมาตรา ๙ (๒) และให้มีแผนที่แนบท้ายประกาศด้วยแผนที่ดังกล่าวให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งแห่งประกาศ 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าบริเวณพ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดชันเสี่ยงต่อการชะล้าง
พังทลายของดินหรือเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มอันเกิดจากการกระท าของผู้เข้าไปครอบครองท าประโยชน์ใน
บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวโดยไม่เหมาะสมหรืออาจเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติหากปล่อยไว้ไม่ด าเนินการจะเกิดการ
ชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรงจนถึงข้ันเกิดดินถล่มสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้
พ้ืนที่นั้นเป็นเขตอนุรักษ์ดินและน้ าและให้มีแผนที่แนบท้ายประกาศด้วยแผนที่ดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
แห่งประกาศ 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าพ้ืนที่ใดมีการใช้หรือท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืน
ใดที่จะท าให้ที่ดินเกิดความเสื่อมโทรมต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณนั้นและให้มีแผนที่แนบท้าย
ประกาศด้วยแผนที่ดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งประกาศกรณีมีการปนเปื้อนเกิดข้ึนให้ผู้กระท าการ
ปนเปื้อนด าเนินการปรับปรุงที่ดินให้คืนสู่สภาพเดิมหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่รัฐหรือผู้ที่ได้รับความ
เสียหาย 

มาตรา ๑๕ ในการออกประกาศตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ให้ก าหนดมาตรการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ไว้ในประกาศด้วย 

(๑) ก าหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือลดการชะล้างพังทลายของดินและป้องกันการเกิดดิน
ถล่มโดยใช้มาตรการวิธีกลมาตรการวิธีพืชหรือมาตรการอื่นใดท่ีเหมาะสม 

(๒) ห้ามกระท าการใดๆ รวมถึงการท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อดินหรือท า
ให้สภาพที่ดินเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 

(๓) ก าหนดมาตรการอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพพ้ืนที่นั้นในการก าหนด
มาตรการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการก าหนดมาตรการดังกล่าว 
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หน้า ๑๑๒ 

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก ราชกิจจานุเบกษา                                          ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๑ 

 

มาตรา ๑๖ ให้กรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่ส ารวจและวิเคราะห์ตรวจสอบดินหรือท่ีดินเพื่อให้ทราบถึง
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือภาวะเศรษฐกิจที่ดินหรือเพ่ือ
ประโยชน์ในการจ าแนกประเภทที่ดินการพัฒนาที่ดินการก าหนดบริเวณการใช้ที่ดินการก าหนดเขตการ
อนุรักษ์ดินและน้ าและการท าส ามะโนที่ดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และปฏิบัติการอื่นใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสถิติตามกฎหมายว่าด้วยสถิติใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับการท าส ามะโนที่ดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๗ เพ่ือประโยชน์ในการส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติความเหมาะสมแก่
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการก าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ าคณะกรรมการจะจัดให้มีการส ารวจที่ดิน
และการส ารวจเพื่อก าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ าก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรจะส ารวจที่ดินเพื่อทราบความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติ
ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินและส ารวจเพื่อก าหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ าในท้องที่ใดให้
คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดท้องที่ที่จะด าเนินการดังกล่าวและให้มีแผนที่แนบท้าย
ประกาศด้วยแผนที่ดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งประกาศ 

มาตรา ๑๘ ภายในเขตส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติความเหมาะสมแก่การใช้
ประโยชน์ที่ดินและเขตส ารวจการอนุรักษ์ดินและน้ าตามมาตรา ๑๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปใน
ที่ดินที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพ่ือท าการเก็บตัวอย่างดิน
หรือน้ าหรือท าเครื่องหมายส ารวจไว้ในที่ดินหรือน้ าได้ตามสมควรและเท่าที่จ าเป็นแต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันการประกาศให้ท าเป็นหนังสือปิดไว้ณบริเวณซึ่ง
ที่ดินนั้นตั้งอยู่หรือท่ีท าการเขตหรือท่ีว่าการอ าเภอหรือที่ท าการก านันหรือท่ีท าการแขวงซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่
ทั้งนี้ให้แจ้งก าหนดเวลาและการที่จะกระท านั้นไว้ด้วย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ให้ผู้ที่เก่ียวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควรและในการนี้ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องบัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
แบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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หน้า ๑๑๓ 

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก  ราชกิจจานุเบกษา    ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๑ 

 

มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๒๐ ผู้ใดประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดินวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินหรือปรับปรุงดินหรือ
ที่ดินหรืออนุรักษ์ดินและน้ าหรือบริการแผนที่ข้อมูลทางแผนที่เว้นแต่แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ในพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศเป็นการเฉพาะรายให้ยื่นค าขอต่อหน่วยงานพัฒนาที่ดินในท้องที่ซึ่ง
ที่ดินนั้นตั้งอยู่หากไม่มีหน่วยงานดังกล่าวให้ยื่นต่อที่ท าการเขตหรือที่ว่าการอ าเภอการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ตัวอย่างดินหรือปรับปรุงดินหรือท่ีดินหรืออนุรักษ์ดินและน้ าหรือบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ตาม
วรรคหนึ่งรวมทั้งการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเพื่อปรับปรุงดินหรือท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมของ
เกษตรกรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขและเสียค่าใช้จ่ายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการตาม
มาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๒๒ ผู้ใดท าให้เสียหายท าลายดัดแปลงเคลื่อนย้ายหรือถอดถอนเครื่องหมายส ารวจซึ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ท าไว้ตามมาตรา ๑๘ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๒๓ บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๒๖ให้คงมีผลใช้
บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวงที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการพัฒนาที่ดินตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ .ศ. ๒๕๒๖ ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้  มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า ๑๑๔ 

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก  ราชกิจจานุเบกษา  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  

 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

นายกรัฐมนตรี 
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หน้า ๑๕ 

เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๗ ก  ราชกิจจานุเบกษา    ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๑ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือเนื่องจากพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน  พ.ศ. 
๒๕๒๖ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและ
โดยที่ปัจจุบันมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินเพราะไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้ าท าให้เกิดการชะล้างพังทลาย
ของดินก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งไม่มีบทบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐสามารถเข้า
ไปด าเนินการป้องกันรักษาสภาพพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มและเกิดการชะล้างพังทลายของ
ดินอย่างรุนแรงและเพ่ือให้การใช้ที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดสมควรก าหนด
มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติความ
เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินและการก าหนดการอนุรักษ์ดินและน้ าการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน
หรือการปรับปรุงดินหรือท่ีดินตลอดจนก าหนดมาตรการห้ามกระท าการใดๆรวมถึงการท าให้ที่ดินเกิดการ
วัตถุอ่ืนใดจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้__ 
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 
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       แบบสัมภาษณ์ส ามะโนที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ดินตามแผนการใช้ที่ดินระดับต าบลแบบบูรณาการ
1.  ลักษณะครวัเรอืน

1.1  ผู้มีรายได้ในครัวเรือนมีจ านวนสมาชิก ............................... คน
1.2  ลักษณะการประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือนผู้มีรายได้

o ประกอบอาชีพเกษตร.......................................คน 8. ท่านเคยปลูกหญ้าแฝก เพ่ือการอนุรกัษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่การเกษตร
o รับจา้งทางการเกษตร........................................คน ของท่านหรอืไม/่ที่ใด
o รับเงินเดือนประจ า.............................................คน o เคย
o ประกอบธุรกจิการค้า..........................................คน o แหล่งน  าในไร่นา
o อืน่ ๆ (ระบ)ุ.......................................................คน o ฝายน  าล้น

2.  รายได้จากผลผลิต/รายได้จากครวัเรอืนและภาวะหน้ีสิน o คันดิน
2.1 รายได้สุทธิของครัวเรือนต่อปี o อืน่ๆ ............................................................

o   ต่ ากว่า  5,000 บาท o   20,001 – 50,000 บาท o ไม่เคย
o   5,001 – 10,000 บาท           o   50,001 – 100,000 บาท 9.ปัจจุบันมีปัญหาในการท าเกษตรหรอืไม่  
o   10,001 – 20,000 บาท         o   100,001 บาท ขึ นไป o ไม่มี

2.2 ภาวะหนี สิน o มี
o   มีหนี สิน o     ราคาผลผลิตตกต่ า

o จาก ธกส. ........................................บาท o     ต้นทุนการผลิตสูง
o จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ ........................................บาท o     ปริมาณผลผลิตต่ า
o จาก อืน่ๆ .......................................บาท o     ศัตรูพชืและวัชพชืมาก

o   ไม่มีหนี สิน o     ดินไม่อดุมสมบรูณ์
3.  การจ้างแรงงานในการท าการเกษตร o     ผู้รับซื อ/พอ่ค้าคนกลางเอาเปรียบ

o จา้งแรงงานในการท าการเกษตร o     ไม่มีที่ดินเปน็ของตนเอง
o ประจ า ......................... คน o     ที่ดินไม่เพยีงพอต่อการเลี ยงชีพ
o ชั่วคราว ........................ คน o     ขาดแคลนเงินทุน

o ไม่จา้งลูกจา้ง o     ขาดแคลนพนัธ์ุคุณภาพดี
4. ท่านได้ลงทะเบียนเข้ารว่มโครงการเกษตรกรของรฐับาลหรอืไม่ o     ขาดแคลนแหล่งน  า

o ไม่ได้ลงทะเบยีนเกษตรกร o     ประสบปญัหาภัยแล้ง
o ลงทะเบยีนเกษตรกร o     ประสบปญัหาอทุกภัย

o เข้าร่วมโครงการอืน่ๆของรัฐ o     อืน่ๆ ระบ.ุ..................................
โปรดระบ.ุ...................................................................... 10.ต้องการให้รฐับาลช่วยเหลือทางด้านใดบ้าง  

หมวด ค.  ข้อมูลเฉพาะด้านการพัฒนาดิน o ไม่ต้องการ
5. มีความต้องการที่จะท าเกษตรอินทรยี ์หรอืไม่ o ต้องการ

o ต้องการ o ไม่ต้องการ o     จดัหาปจัจยัการผลิต เช่น ปุย๋ ยา ในราคายุติธรรม
6. ท่านท าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรยีอ์ยูห่รอืไม่ o     ประกนัราคาผลผลิต / พยุงราคาผลผลิต

o ก าลังท าอยู่ o ไม่ได้ท า o     ปลด / ลดหนี ใหเ้กษตรกร
7. ท่านเคยรบัการบรกิารประเภทใดรบัจากกรมพัฒนาที่ดิน o     จดัอบรมใหค้วามรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

o เคย o     ส่งเสริมและแนะน าเกีย่วกบัการปรับปรุงบ ารุงดิน
o ปุย๋หมัก o     ส่งเสริมและแนะน าเกีย่วกบัการอนุรักษ์ดินและน  า
o ผลิตภัณฑ์ของกรมพฒันาที่ดิน o     จดัหาตลาดจ าหน่ายผลผลิต

o สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 o     จดัสรรที่ดินท ากนิ
o สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 o     ใหเ้อกสารสิทธ์ิที่ดินท ากนิ
o สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 o     จดัหา / สร้างแหล่งน  าเพือ่การเกษตร
o สารเร่ง พด.6 o     อืน่ๆ ระบ.ุ...................................
o สารเร่ง พด.7
o จลิุนทรีย์ซุปเปอร์ พด.9
o จลิุนทรีย์ส าหรับพชืปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11
o ปุย๋ชีวภาพ พด.12

o เข้ารับการฝึกอบรม
o ไม่เคย  
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ค 

 

ตัวอย่างแผ่นทาบระวางแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดนิ จากกรมที่ดนิ 
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ง 

การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน  (Land Use Classification) 

ระดับ /Level 1 ระดับ /Level 2 ระดับ /Level 3 

U      พื้นที่ชุมชนและ U1  ตัวเมืองและย่านการค้า  

สิ่งปลูกสร้าง City, Town , Commercial  

Urban and U2     หมู่บ้าน   Village U200    ร้าง  Abandon 

Built-up land  U201    หมู่บ้าน  Village 

  U202    หมู่บ้านชาวไทยภูเขา  Hill tribe village 

 U3     สถานท่ีราชการ และสถาบันต่าง  ๆ  

 Institutional land  

 U4     สถานีคมนาคม Transportation , U401     สนามบิน  Airport 

 Communication and Utility U402     สถานีรถไฟ  Railway station 

  U403     สถานีขนส่ง  Bus station 
  U404     ท่าเรือHarbour 
 U5    ย่านอุตสาหกรรม U501     นิคมอุตสาหกรรม Industrial  estate 
 Industrial land U502     โรงงานอุตสาหกรรม  Factory 

 U6     อื่นๆ Other U601     สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ Recreation area 

  U602     สนามกอล์ฟ  Golf  course 

  U603     สุสาน,ป่าช้า  Cemetery 

  U604     ศูนย์อพยพ  Refugee camp 

A     พื้นที่เกษตรกรรม A1   นาข้าว Paddy field A100    นาร้าง   Abandoned 

Agricultural land  A101    นา  Rice paddy 

 A2 พืชไร ่  Field crop A200    ไร่ร้าง  Abandoned 
 

 
A201    พืชไร่ผสม  Mixed 

  A202    ข้าวโพด  Corn 
  A203  อ้อย  Sugarcane 
 

 
A204    มันส าปะหลัง  Cassava 

  A205    สับปะรด  Pineapple 
  A206    ยาสูบ  Tobacco 
  A207    ฝ้าย  Cotton 
  A208    ถั่วเขียวMungbean 
  A209    ถั่วเหลือง   Soybean 
  A210    ถั่วลิสง  Peanut 
  A211    ปอแก้ว ปอกระเจาKenaf, Jute 
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ระดับ /Level 1 ระดับ /Level 2 ระดับ /Level 3 
  A213    ข้าวฟ่าง  Sorghum 
  A214    ละหุ่ง  Castor bean 

  
A215    งา   Sesame 
A216    ข้าวไร ่ Upland rice 

  A217    มันฝรั่ง  Potato 
  A218    มันแกว   Jam potato 
  A219    มันเทศ  Sweet potato 
  A220    แตงโม  Watermelon 
  A221    ลูกเดือย  Millet 
  A222    ขิง  Ginger 
  A223    กะหล่ าปล ี Cabbage 
  A224    มะเขือเทศ  Tomato 
  A225    ว่านหางจรเขA้loevera 
  A226    ป่านศรนารายณ ์ Agave 
  A227    ปอสา  Paper mulberry 
  A228    ทานตะวัน  Sunflower 
  A229    พริก  Chili 
  A230    ข้าวสาล ี Wheat 
  A231    ข้าวบาร์เลย ์ Barley 
  A232    ข้าวไรย ์ Rye 
  A233    ฝิ่น  Opium 
  A234    กัญชา  Marihuana 
  A235    กระเจี๊ยบ  Roselle 
  A236    เผือก Taro 
 A3    ไม้ยืนต้น Perennial A301     ไม้ยืนต้นผสม  Mixed 
  A302     ยางพารา  Para rubber 
  A303     ปาล์มน้ ามัน  Oil palm 
  A304     ยูคาลิปตัส  Eucalyptus 
 

 
A305     สัก  Teak 

  A306     สะเดาMagosa 
  A307     สนประดิพัทธC์asuarina 

  
A308     กระถิน  Acacia 
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ระดับ /Level 1 ระดับ /Level 2 ระดับ /Level 3 

  A309     ประดูP่terocarpus sp. 
  A310     ซ้อGmelwa sp. 
  A311     ไม้ชายเลน  Mangrove 
  A312     กาแฟ  Coffee 
  A313     ชา  Tea 
  A314     หม่อน  Mulberry 
  A315  ไผ่  Bamboo 
  A316     นุ่น  Kapok 
  A317     หมาก  Betel palm 

  
A318     จามจุร ี Rain tree 
A319     ตีนเป็ดCerlera sp. 

  A320     เปล้า  Croton sp. 

 A4    ไม้ผล  Orchard A401     ไม้ผลผสม  Mixed 
  A402     ส้ม  Orange 
  A403     ทุเรียน  Durian 
  A404     เงาะRambutan 
 

 
A405     มะพร้าว   Coconut 

  A406     ลิ้นจีL่inchi 
  A407     มะม่วง  Mango 
  A408     มะม่วงหิมพานต ์ Cashew 
  A409    พุทรา  Jujube 
  A410    น้อยหน่า  Custard apple 
  A411    กล้วย   Banana 
  A412    มะขาม  Tamarind 
  A413    ล าไยLongan 
  A414    ฝรั่ง  Guava 
  A415    มะละกอ  Papaya 
  A416    ขนุน  Jack fruit 
  A417     กระท้อนSantol 
  A418     ชมพู ่ Rose apple 
  A419     มังคุดMangosteen 
  A420     ลางสาดลองกองLangsat 
  A421     ระก า สละRakum, Sala 
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ระดับ /Level 1 ระดับ /Level 2 ระดับ /Level 3 
  A422     มะนาว  Lime 
  A423    ไม้ผลเมืองหนาว Sub-tropical fruit 
  A424     มะขามเทศ Manila Tamarind 
  A425    มะกอกน้ า  Olive 
  A426    แก้วมังกร  Dragon fruit 
 A5     พืชสวน   Horticulture A501     พืชสวนผสม  Mixed  
  A502     พืชผัก  Truck crop 
  A503     ไม้ดอก  Floricultural 
  A504     องุ่น  Vine 
  A505     พริกไทย  Pepper 
  A506     สตรอเบอรี ่ Strawberry 
  A507     เสาวรส  Passion fruit 
  A508     แรสเบอรี ่ Raspberry 
  A509     พืชสมุนไพร  Herbs 
  A510     นาหญ้า  Grass plantation 

 *A6    ไร่หมุนเวียนSwidden cultivation A600    ไร่ร้าง  Bush fallow 

  รหัสระดับ 3 เช่นเดียวกับ A2 

 A7    ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และ A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์ Pasture 

 โรงเรือนเลี้ยงสัตว ์ A702    โรงเรือนเลี้ยงโคกระบือ และม้า Cattle farm house 

         Pasture and farm house A703    โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก Poultry  farm house 

  A704    โรงเรือนเลี้ยงสุกร Swine farm house 

 A8     พืชน้ า   Aquatic plant A801     พืชน้ าผสม  Mixed 
  A802      กก  Reed 
  A803     บัว  Lotus 
  A804     กระจับ  Water chestnut 
 

 
A805     แห้ว Water chestnut  

  A806     ผักบุ้ง  Water spinach 
  A807     ผักกะเฉด  Watercress 
 A9    สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า A900     สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าร้าง Abandoned 
 Aquacultural land A901     สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าผสม Mixed 
  A902     สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา Fish farm 
  A903     สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุ้ง Shrimp farm 

 
 
 
 

A904     สถานท่ีเพาะเลี้ยงปู หอย Crab/ Shellfish farm 
A905     ฟาร์มจระเข ้ Crocodile farm 
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ระดับ /Level 1 ระดับ /Level 2 ระดับ /Level 3 
F      พื้นที่ป่าไม ้ F1     ป่าดิบ   Evergreen forest F100    ป่ารอสภาพฟื้นฟ ู Disturbed 
       Forest land 

 
F101    ป่าสมบูรณ ์ Dense  

 F2     ป่าผลัดใบ   Deciduous forest F200    ป่ารอสภาพฟื้นฟ ู Disturbed 

  F201    ป่าสมบูรณ ์ Dense  
 F3     ป่าเลน  Mangrove  forest F300    ป่ารอสภาพฟื้นฟ ู Disturbed 
  F301    ป่าสมบูรณ ์ Dense  

 F4     ป่าพร ุ Swamp forest F400    ป่ารอสภาพฟื้นฟ ู Disturbed 
  F401    ป่าสมบูรณ ์ Dense  
 F5     สวนป่า Forest Plantation F500    ป่ารอสภาพฟื้นฟ ู Disturbed 
  F501    ป่าสมบูรณ ์ Dense  
 F6     วนเกษตร Agro - forestry พื้นที่ปลูกป่าร่วมกับการเกษตร 
W     พื้นที่น้ า W1    แหล่งน้ าธรรมชาต ิ W101     แม่น้ าล าคลอง  River, Canal 
        Water Body         Natural water body W102     ทะเลสาบ บึง  Lake 

 W2    แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น W201     อ่างเก็บน้ า  Reservoir 

          Reservoir (Built-up) W202     บ่อน้ าในไร่นา  Farm pond 

M    พื้นที่เบ็ดเตล็ด  
       Miscellaneous land 

M1    ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ Rangeland 
 
 
M2    พื้นที่ลุ่ม  Marsh and Swamp 
 
M3    เหมืองแร่บ่อขุด Mine, pit 
 
 
 
 
M404     ที่ท้ิงขยะ   Garbage dump      
 
 

M101  ทุ่งหญ้า  Grass 
M102  ไม้ละเมาะ  Scrub 
M103     ไผ ่ Bamboo 
 
 
M300     เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า Abandoned 
M301     เหมืองแร ่ Mine 
M302     บ่อลูกรัง   Laterite pit 
M303     บ่อทราย   Sand pit      
M304     บ่อดิน  Soil pit 
 
 

 
หมายเหตุ  : 
1)    การเขียนสัญลักษณ์ผสม ใช้เครื่องหมายดังนี้ :- 
X/Y  พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50% 
X           พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ครั้งต่อปี 
X+Y      พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี 
X+Y+Z  พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 ครั้งต่อปี 
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2)  แผนที่โครงการชลประทานได้มาจาก กรมชลประทาน และหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ 
3) * หมายถึงการจ าแนกการใช้ที่ดินในระดับโครงการเท่านั้น 
4)  พ้ืนที่ที่เคยท าการเกษตรกรรมแต่ปล่อยทิ้งร้างมานาน เนื่องจากดินไม่เหมาะสม หรือพ้ืนที่ที่ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ าโดยธรรมชาติ ใช้สัญลักษณ์   M101  ส าหรับพื้นที่ท่ีมีหญ้าเป็นส่วนใหญ่ และ  M102  
ส าหรับพื้นที่ท่ีเป็นไม้พุ่มหรือไม้พุ่มสลับหญ้าบางส่วน 
5)  ขนาดของหน่วยแผนที่การใช้ที่ดินที่เล็กท่ีสุดส าหรับลงบนแผนที่คือ  0.25  ตารางเซนติเมตร  ( 0.5 x 
0.5 ซม.หรือพ้ืนที่ 40 ไร่ บนแผนที่มาตราส่วน 1:50,000) 
6)   ส าหรับพื้นที่ท่ีมีการชลประทาน ใส่ I ไว้หน้าสัญลักษณ์ เฉพาะงานระดับโครงการพิเศษ เท่านั้น 
7)  งานในระดับจังหวัด ไม่ต้องจ าแนกชนิดป่าไม้ทุกประเภท 
 
ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน 
ตุลาคม  2546 
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 ฉ 

 

 
ตัวอย่างฐานข้อมูลแผนที่ 
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      ช 

 

 

 

 

 

                

 

  

ขอข้อมูลจากส านักงานที่ดิน 

ชี้แจงราษฎร 

ชี้แปลงท่ีดิน 

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงานสนาม 
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ชี้แปลงท่ีดิน 

 

รอสัมภาษณ์ 

 

สัมภาษณ์ 
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คณะท ำงำน 

๑. นายวรีชยั กาญจนาลยั   ผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยกีารส ารวจและท าแผนท่ี  

   ท่ีปรึกษาโครงการ 

๒. นายภานุมาส อ าภาศ   ผูอ้  านวยการกลุ่มส ารวจและผลิตแผนท่ีและภาพถ่ายท่ี ๓  

   หวัหนา้โครงการ 

๓. นางเสริมสุข กาฬภกัดี   นกัวชิาการแผนท่ีภาพถ่ายช านาญการ  

   ผูป้ฏิบติังาน  

๔. นายพงศวชัร์ พิสุทธ์ิธราสิน เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน  

   ผูช่้วย ผูป้ฏิบติังาน 

๕. นางสาวนุศรา แซ่อุ่ย  เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน  

   ผูช่้วยผูป้ฏิบติังาน 

๖. นางสาวกฤษณี ละใบสมดั  เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 

    ผูช่้วยผูป้ฏิบติังาน 

๗. นาย ทศพล กลัน่ใสสุข เจา้หนา้ท่ี วเิคราะห์นโยบายและแผน 

ผูช่้วยผูป้ฏิบติังาน กลุ่มบริก
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เอกสารอ้างอิง 
 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น. ๒๕๕๖. ข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์. 

ส านักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขาบ้านไผ่. ๒๕๕๖. ข้อมูลรูปแปลงที่ดินจังหวัดขอนแก่น. กรมท่ีดิน.
กระทรวงมหาดไทย. 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕. ๒๕๕๔ . เขตการใช้ท่ีดิน ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น .     
กรมพัฒนาที่ดิน.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

องค์การบริหารส่วนต าบล ภูเหล็ก. ๒๕๕๖ . แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ . อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัด
ขอนแก่น. 
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Length Precision Scale

1 IDS Double 15 6 หมายเลขแปลงสําหรับลิงคขอมูล

2 Mapsheet Double 15 6 หมายเลขระวาง

3 Page Double 15 6 หมายเลขแผน

4 Scale Double 15 6 มาตราสวน

5 Number Double 15 6 หมายเลขแปลงโฉนดที่ดิน

6 P_Survey Double 15 6 หมายเลขหนาสํารวจ

7 DucNum Text 254 หมายเลขโฉนดที่ดิน

8 Group Text 254 หมายเลขกลุม สปก.4-01

9 Plang Text 254 หมายเลขแปลง สปก.4-01

10 Remark Text 254 หมายเหตุ

11 Classify Text 254 จําแนกประเภทการใชที่ดิน

12 Title Text 254 คํานําหนาช่ือ

13 Name Text 254 ช่ือ

14 Surname Text 254 ช่ือนามสกุล

15 Idcard Text 254 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน

16 Add Text 254 บานเลขที่

17 Mu Text 254 หมูที่

18 Ban Text 254 ช่ือบาน

19 Tambon Text 254 ช่ือตําบล

Remark
Field Properties
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20 Amphor Text 254 ช่ืออําเภอ

21 Changwat Text 254 ช่ือจังหวัด

22 Rai Double 15 6 ไร

23 Ngan Double 15 6 งาน

24 Wa Double 15 6 ตารางวา

25 Typedoc Text 254 ชนิดของเอกสารสิทธ์ิ

26 Ag_Title Text 254 คํานําหนาช่ือผูมาใหขอมูลแทน Ag-Agent

27 Ag_Name Text 254 ช่ือผูมาใหขอมูลแทน Ag-Agent

28 Ag_Surname Text 254 ช่ือนามสกุลผูมาใหขอมูลแทน Ag-Agent

29 Ag_Idcard Text 254 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนผูมาใหขอมูลแทน Ag-Agent

30 Ag_Add Text 254 บานเลขที่ผูมาใหขอมูลแทน Ag-Agent

31 Ag_Mu Text 254 หมูที่ผูมาใหขอมูลแทน Ag-Agent

32 Ag_Ban Text 254 ช่ือบานผูมาใหขอมูลแทน Ag-Agent

33 Ag_Tambon Text 254 ช่ือตําบลผูมาใหขอมูลแทน Ag-Agent

34 Ag_Amphor Text 254 ช่ืออําเภอผูมาใหขอมูลแทน Ag-Agent

35 Ag_Changwat Text 254 ช่ือจังหวัดผูมาใหขอมูลแทน Ag-Agent

36 Obligation Text 254 ภาระผูกพัน

37 Laneuse/Seed Text 254 การใชประโยชนที่ดิน/พันธุพืชที่ใชในการเพาะปลูก

38 results Text 254 ผลผลิต

39 Fertilizer Text 254 การใชปุยกลุ่มบริก
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Length Precision Scale

40 Fer_Con Text 254 ปริมาณการใชปุย Con-consumption

41 Pesticide Text 254 การใชสารจํากัดศัตรูพืชและวัชพืช

42 Hydro_C Text 254 แหลงนํ้าที่สราข้ึน C-Created

43 Hydro_N Text 254 แหลงนํ้าตามธรรมชาติ N-Naturally

44 HydroEnou Text 254 แหลงนํ้าเพียงพอตอการเพาะปลูกหรือไม

45 After_arvest Text 254 พ้ืนที่หลังการเก็บเกี่ยว

46 Converv Text 254 การปรับปรุงบํารุงดินภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต

47 Market Text 254 ตลาดรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร

48 M_Revenue Text 254 จํานวนสมาชิกท่ีมีรายไดในครัวเรือน

49 M_R01 Text 254 ประกอบอาชีพเกษตร

50 M_R02 Text 254 รับจางทางการเกษตร

51 M_R03 Text 254 รับเงินเดือนประจํา

52 M_R04 Text 254 ประกอบธุรกิจการคา

53 M_R05 Text 254 อื่นๆ

54 N_Income Text 254 รายไดสุทธิ N-Net

55 Debt Text 254 ภาวะหน้ีสิน

56 AgriBank Text 254 ธนาคารเพ่ือการเกษตร

57 Co Text 254 สหกรณการเกษตร Co_Cooperative

58 D_Other Text 254 สถาบันการเงินอื่น D_Debt
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59 Employee Text 254 การจางลูกจาง

60 E_Full Text 254 จางลูกจางประจํา E-Employee

61 E_Part Text 254 จางลูกจางช่ัวคราว E-Employee

62 Gov_Proj Text 254 การเขารวมโครงการของรัฐบาล

63 Organic Text 254 เกษตรอินทรีย

64 O_Ornot Text 254 ทําเกษตรอินทรียอยูหรือไม O-Organic

65 Product Text 254 ไดใชผลิตภัณฑของกรมพัฒนาที่ดินบางหรือไม

66 Vetiver Text 254 พ้ืนที่สําหรับปลูกหญาแฝก

67 AgriProb Text 254 มีปญหาในการทําเกษตรหรือไม

68 A_Prob01 Text 254 ราคาผลผลิตตกตํ่า A-Agriculture

69 A_Prob02 Text 254 ตนทุนการผลิตสุง A-Agriculture
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Length Precision Scale

70 A_Prob03 Text 254 ปริมาณผลผลิตตํ่า A-Agriculture

71 A_Prob04 Text 254 ศัตรูพืชและวัชพืชมาก A-Agriculture

72 A_Prob05 Text 254 ดินไมอุดมสมบูรณ A-Agriculture

73 A_Prob06 Text 254 ผูรับซ้ือ/พอคาคนกลางเอาเปรียบ A-Agriculture

74 A_Prob07 Text 254 ไมมีที่ดินเปนของตนเอง A-Agriculture

75 A_Prob08 Text 254 ที่ดินไมเพียงพอตอการครองชีพ A-Agriculture

76 A_Prob09 Text 254 ขาดแคลนเงินทุน A-Agriculture

77 A_Prob10 Text 254 ขาดแคลนพันธุคุณภาพดี A-Agriculture

78 A_Prob11 Text 254 ขาดแคลนแหลงนํ้า A-Agriculture

79 A_Prob12 Text 254 ประสบปญหาภัยแลง A-Agriculture

80 A_Prob13 Text 254 ประสบปญหาอุทกภัย A-Agriculture

81 A_Prob14 Text 254 อื่นๆ A-Agriculture

82 Govern Text 254 ตองการใหรัฐบาลชวยเหลือทางดานใดบาง

83 Govern01 Text 254 จัดหาปจจัยการเกษตร เชน ปุย ยา ในราคายุติธรรม

84 Govern02 Text 254 ประกันราคาผลผลิต/ผยุงราคาผลผลิต

85 Govern03 Text 254 ปลด/ลดหน้ีใหเกษตรกร

86 Govern04 Text 254 จัดอบรมใหความรูดานการเกษตรอยางตอเน่ีอง

87 Govern05 Text 254 สงเสริมและแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงดิน

88 Govern06 Text 254 สงเสริมและแนะนําเกี่ยวกับการอนุรักษดินและนํ้า
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89 Govern07 Text 254 จัดหาตลาดจําหนายผลผลิต

90 Govern08 Text 254 จัดสรรที่ดินทํากิน

91 Govern09 Text 254 ใหเอกสารสิทธ์ิที่ดินทํากิน

92 Govern10 Text 254 จัดหา/สรางแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร

93 Govern11 Text 254 อื่นๆ
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