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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 72(1) ได้มีการบัญญัติให้มีการวางแผนการ
ใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ต่อมาได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ลงวันที่ 6 เมษายน 
2561 มีแผนการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดให้มีการจัดท าแผนการใช้
ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินต าบลจ านวน 7,225 ต าบลให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 
ตลอดจนน าแผนการใช้ที่ดินต าบลไปสู่การปฏิบัติเพ่ือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 และประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องการประกาศแผนปฏิรูปประเทศดังกล่าวข้างต้น สถานี
พัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ จึงได้จัดท าแผนการใช้ที่ดินต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การใช้ที่ดินในต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลตอบแทนสูงสุดต่อหน่วย
เนื้อทีแ่ละเป็นไปอย่างยั่งยืน 

1.3 ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงาน  
 1.3.1 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 1.3.2 สถานที ่ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.4.1 ทบทวนเอกสารเพ่ือรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิที่จะน ามาวิเคราะห์และใช้ใน
การก าหนดเขตการใช้ที่ดิน ดังนี้ 
  (1) ด้านกายภาพ ได้แก่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่าไม้ ภูมิอากาศ  สภาพ
การใช้ที่ดิน ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 
  (2) ด้านเศรษฐกิจสังคม ได้แก่ การถือครองที่ดิน การใช้ที่ดิน พืชหลักหรือพืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการก าหนดเขตการใช้ที่ดิน ตลาดสินค้าเกษตร รายได้ รายจ่าย 
ประชากร โครงสร้างประชากร การศึกษา ฯลฯ 
  (3) นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลต าบลหรือแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล (ที่เกี่ยวข้อง
กับพ้ืนที่ด าเนินการ) 
 1.4.2 จัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Rural Appraisal : PRA) เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา ความต้องการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรในต าบล 
 1.4.3 ประเมินคุณภาพท่ีดิน 
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 1.4.4 สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดท า PRA ร่วมกับสภาพการใช้ที่ดิน การถือครองที่ดิน
รายแปลงจากแผนที่ส ามะโนที่ดิน หรือ แผนที่ภาษีที่ดินในปัจจุบัน ผลจากการประเมินคุณภาพที่ดิน 
และ กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน (ตามอ านาจหน้าที่ของกรมฯ)  
 1.4.5 ส ารวจข้อมูลทั้ง กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ในพ้ืนที่ต าบลที่ด าเนินการเพ่ิมเติมตาม
ประเด็นปัญหาและความต้องการจาก PRA ให้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรเป็นรายบุคคล 
 1.4.6 ก าหนด (ร่าง) แผนการใช้ที่ดนิต าบล 
 1.4.7 รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างแผนการใช้ที่ดิน 
 1.4.8 ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดิน 
 1.4.9 น าแผนการใช้ที่ดินไปสู่การปฏิบัติ เป้าหมายที่ส าคัญ คือ 
  (1)  การที่สภาต าบล หรือ สภาเทศบาลน าแผนการใช้ที่ดินที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินเข้า
ไปบรรจุในแผน 3 ปี โดยสภาเทศบาล หรือ สภาต าบล มีมติรับรอง ซึ่งอาจมีการตั้งงบของเทศบาล หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ เช่น งบซื้อเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดิน ซึ่งปลูกโดยเกษตรกรในพ้ืนที่
ต าบลนั้น เป็นต้น 
  (2)  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมาย (มาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551) มีการปฏิบัติในเขตการใช้ที่ดินที่ก าหนดในแผนการใช้ที่ดินเขต
ต่างๆ โดยมีงบประมาณด าเนินการในแต่ละปี 
    (3)  กิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ที่จะสนับสนุนความต้องการของเกษตรกรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การผลิตพันธุ์ข้าว การขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นต้น 

1.5 นิยามศัพท ์
  1.5.1 ที่ดิน (Land) 
    “ที่ดิน” หมายความว่า พ้ืนที่ดินทั่วไปและให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง 
บึง บางล าน้ า ทะเลสาบ เกาะ และท่ีชายทะเลด้วย (มาตรา 4 ประมวลกฎหมายที่ดิน) 
    “ที่ดิน” ในทางวิชาการด้านทรัพยากรที่ดิน หมายถึง “ชีวมณฑลบนพ้ืนผิวโลก 
ประกอบด้วย ชั้นบรรยากาศ ชั้นดิน ชั้นหิน ลักษณะความลาดเทของพ้ืนที่ ลักษณะทางอุทกศาสตร์ พืช 
สัตว์ และผลที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน” (FAO, 1993) 
    “ที่ดิน” หมายถึง พ้ืนที่หนึ่งๆ ที่อยู่บนผิวของของโลก ประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญ คือ 
สภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและชีวภาพซึ่งมีอิทธิผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้นที่ดินจึงไม่ได้
หมายถึงดินเพียงอย่างเดียวแต่จะหมายรวมถึงลักษณะภูมิสัณฐาน (landforms) ภูมิอากาศ (climate) 
อุทกวิยา (hydrology) พืชพรรณ (vegetation) และสัตว์ (fauna) ซึ่งการปรับปรุงที่ดิน (land 
improvement) ได้แก่ การท าขั้นบันไดและการระบายน้ า เป็นต้น (FAO, 1993) 
 1.5.2 ดิน (Soil) 
    “ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย แร่ธาตุ น้ า และอินทรียวัตถุต่างๆ ที่เจือปนกับ
เนื้อดินด้วย (มาตรา 4 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551) 
    “ดิน” ในทางวิชาการด้านทรัพยากรที่ดิน หมายถึงเทหวัตถุธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นบน
พ้ืนผิวโลกเป็นวัตถุที่ค้ าจุนการเจริญเติบโต และการทรงตัวของต้นไม้ ประกอบด้วยแร่ธาตุ และ
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อินทรียวัตถุต่างๆ มีลักษณะชั้นแตกต่างกัน แต่ละชั้นที่อยู่ต่อเนื่องกันจะมีแนวสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตาม
ขบวนการก าเนิดดิน ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการะกระท าร่วมกันของภูมิอากาศ พืชพรรณ วัตถุต้น
ก าเนิดดิน ระยะเวลา และความต่างระดับของพ้ืนที่ในบริเวณนั้น (FAO 1974: 39-40) 
  “ดิน” อินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุที่ไม่จับตัวแข็งเป็นหินซึ่งปกคลุมพื้นผิวโลก ซึ่งเป็นผลมา
จากปัจจัยด้านการก าเนิดและสภาพแวดล้อม ได้แก่ ภูมิอากาศ สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) สภาพภูมิ
ประเทศ วัตถุต้นก าเนิด และระยะเวลา ความเหมาะสมต่อการผลิตพืชของดินแตกต่างกันเนื่องมาจาก
ลักษณะและสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และสัณฐาน (คณะกรรมการจัดท าปทานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) 
  1.5.3 การใช้ที่ดิน 
    “การใช้ที่ดิน” หมายถึง การจัดการที่ดินตามที่มนุษย์ต้องการ ซึ่งรวมทั้งการใช้ที่ดินใน
ชนบท เขตชานเมือง และเขตอุตสาหกรรม เป็นต้น (FAO, 1993) 
    “การใช้ที่ดิน” หมายถึง ผลของความพยายามของมนุษย์ ในการด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพพ้ืนที่ของทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือสนองความต้องการของตนเอง (Vink, 1975) 
  1.5.4 การวางแผนการใช้ที่ดิน 
    “การวางนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน” หมายความว่า การวางนโยบายและแผนการใช้
ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพของดิน และสอดคล้องกับประเภทของที่ดินที่ได้จ าแนกไว้ 
    ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้ให้ความหมายของการวางแผนการใช้ที่ดินว่า
เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เป็นการ
ก าหนดทิศทางของการลงทุน แนวทางของการพัฒนาเทคโนโลยี และเป็นการเปลี่ยนแปลงของ
หน่วยงานต่างๆ ให้ด าเนินการอยู่ในภาพรวมเดียวกัน และเป็นการเพ่ิมศักยภาพทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคตเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ (NRC, 1975 และ ADB, 2012) 
  1.5.5 “เศรษฐกิจที่ดิน” หมายความว่า ภาวะความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับที่ดินทางด้าน
เศรษฐกิจ 
  1.5.6 “เกษตรกรรม” หมายความว่า การท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า และ
กิจกรรมอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  1.5.7 “การชะล้างพังทลายของดิน” หมายความว่า ปรากฏการณ์ซึ่งที่ดินถูกชะล้างกัดเซาะ
พังทลายด้วยพลังงานที่เกิดจากน้ า ลม หรือโดยเหตุอ่ืนใดให้เกิดการเสื่อมโทรม สูญเสียเนื้อดิน หรือ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
  1.5.8 “การอนุรักษ์ดินและน้ า” หมายความว่า การกระท าใดๆ ที่มุ่งให้เกิดการระวังป้องกันรักษา
ดินและที่ดิน ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม สูญเสีย รวมถึงการรักษา ปรับปรุง ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และการรักษาน้ าในดินหรือบนผิวดินให้คงอยู่เพื่อรักษาดุลธรรมชาติให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในการเกษตรกรรม 

1.6 ค าส าคัญ  
  ต.โนนสูง : ต าบลสินค้าเกษตรอินทรีย ์
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บทที่ 2 
ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
ต าบลโนนสูง เดิมเป็นต าบลเดียวกับต าบลอิตื้อ สมัยก่อนต าบลอิตื้อมีจ านวนหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน 

จึงได้ขอแยกออกเป็นต าบลโนนสูง จ านวน 1๒ หมู่บ้าน  
การเดินทางสามารถใช้เส้นทางกาฬสินธุ์ - ขอนแก่น แยกบ้านไทยเจริญ เส้นทางไปอ าเภอห้วยเม็ก 

แยกบ้านแก ต าบลอิตื้อเข้าต าบลโนนสูง เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 27 กม. 
ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลค าเหมือดแก้ว และ ต าบลกุดโดน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 
ทิศใต้  ติดกับ ต าบลอิตื้อ และ ต าบลหัวนาค า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลอิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
ทิศตะวันตก   ติดกับ ต าบลเหล่าดอกไม้ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 

 (เทศบาลต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์, 2561) 

2.2 การแบ่งส่วนการปกครอง  

  ต าบลโนนสูงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน 1 เทศบาล ดังนี้  
  หมู่ที่  ๑  บ้านหนองจาน  หมู่ที่  ๒  บ้านสร้างมิ่ง 
       หมู่ที่  ๓  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่  ๔  บ้านดอนเงิน 
        หมู่ที่  ๕  บ้านโนนสูง  หมู่ที่  ๖  บ้านนางาม 
      หมู่ที่  ๗  บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่  ๘  บ้านโนนสูงใต้ 
         หมู่ที่  ๙  บ้านโนนสูงใหม ่ หมู่ที่  ๑๐  บ้านหนองขามเหนือ 
         หมู่ที่  ๑๑  บ้านโพนสวาง  หมู่ที่  ๑๒  บ้านสร้างมิ่งใต้ 

ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสูง   
 (เทศบาลต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์, 2561) 
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รูปที่ 2-1 ขอบเขตการปกครองต าบลโนนสูง  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ที่มา :  กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน (2562)  
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2.3  ประวัติและเอกลักษณ์ความเป็นมาของหมู่บ้าน/การตั้งถิ่นฐาน 
 บ้านโนนสูง มีผู้คนย้ายถิ่นฐานมาจากที่ต่างๆ เช่น อุบลราชธานี บ้านดงบัง บ้านนาดี ฯลฯ ได้มา
รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2375 ในสมัยราชกาลที่ 3 แห่งรัตนโกสินทร์ การรวมกลุ่มเพ่ือ
จัดตั้งหมู่บ้านเป็นครั้งแรก ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือหนองสองห้อง เรียกว่า “บ้านป่าดอนแดง” ตั้งหมู่บ้าน
อยู่ได้ประมาณ 20 ปี การท ามาหากินไม่อุดมสมบูรณ์ จึงได้พากันไปย้ายหมู่บ้านไปทางทิศใต้ห่างจากที่
เดิมประมาณ 1 ไมล์ (40 เส้น) จัดตั้งหมู่บ้านชื่อ “บ้านหนองจิก” ตั้งอยู่ได้ประมาณ 30 ปี สมัยนั้นคนยัง
ไม่มีความรู้ทางการศึกษา และการแพทย์ เมื่อถึงหน้าฝนก็มีโรคระบาดขึ้น ท าให้ผู้คนและสั ตว์เลี้ยง 
เจ็บป่วย ล้มตาย เป็นจ านวนมาก คนก็เชื่อกันว่ามีผีห่า ผีปอบ มากิน ถ้ายังฝืนอยู่ต่อไปก็คงไม่เป็นมงคล 
จะมีภูตผีปีศาจมากินหมด ผู้ที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านในขณะนั้นชื่อ นายวันดี จึงได้พาชาวบ้านอพยพย้าย
กลับคืนมาทางทิศเหนือ มาจัดตั้งหมู่บ้านทางทิศใต้ของหนองสองห้อง ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านโนนสูง” 
มาจนถึงปัจจุบัน 
 เทศบาลต าบลโนนสูง เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23  
กุมภาพันธ์ 2540 ครอบคลุมพ้ืนที่ 12 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๒๙,๓๗๕ ไร่ ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ส่งผล
ให้ความต้องการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือรองรับความเจริญของ
ท้องถิ่น และเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  ในการกระจายอ านาจและเป็นอิสระของ
ท้องถิ่น จึงได้จัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง เป็นเทศบาลต าบลโนน
สูง  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 
 วิสัยทัศน์ “โนนสูงเมืองน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  โอบอ้อมอารี  มีน้ าใจ สังคมใฝ่เรียนรู้   
สาธารณูปโภคครบครัน  สร้างสรรค์พัฒนา  เพ่ือชาวประชาเป็นสุข ” 
 ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมต าบลโนนสูง  มีลักษณะเหมือนสังคมชนบททั่วไปของชาว
อีสาน  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  ลักษณะครอบครัวอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ มี
วิถีในการด าเนินชีวิตชีวิตแบบเรียบง่ายรักสงบ มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันแบบพ่ีน้องในเครือญาติ  
ยังมีความนับถือผู้อาวุโส  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี  มีจิตใจโอบอ้อมอารี  นับถือศาสนาพุทธ
เป็นศาสนาหลัก ซึ่งมีวัดภายในต าบล จ านวน 9 แห่ง ส านักสงฆ์ 2 แห่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางส าหรับ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมต่างๆ  ในขณะเดียวกันยังมีชาวบ้านบางส่วนยังมีความเชื่อ
เรื่องการนับถือผ ี และมีการรักษาอาการต่างๆ โดยหมอล าทรงมีลักษณะคล้ายกับผีฟ้า  ซึ่งมีความเชื่อว่า
จะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงให้หายขาดได้ นอกจากนี้ชุมชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่
ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นประจ าตลอดทั้ง  12 เดือน เรียกว่า ฮีต 12 ซึ่งค าว่า ฮีต นั้นมาจากค าว่า
จารีต  เป็นการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตร  เข้ากับพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนาตลอดทั้ง 12 เดือน  ใน 1 ปี  ได้แก่ ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ บุญเข้ากรรม บุญคูนลาน  บุญ
ข้าวจี่ บุญผะเหวด  บุญสงกานต์หรือบุญสรงน้ า  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน บุญบั้งไฟ บุญซ าฮะ บุญ
เข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก ประเพณีลอยกระทง บุญออกพรรษา บุญกฐิน ซึ่งประเพณี
ดังกล่าวส่งผลให้ชาวต าบลโนนสูงร่วมท ากิจกรรมของชุมชนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี  และความรัก
ความสามัคคีระหว่างสมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบัติ คือ คอง 14  
ซึ่งมาจาก ค าว่า ครองธรรม หรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีเพื่อความสงบสุขร่มเย็น 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การท าเครื่องจักสารใช้
ส าหรับในครัวเรือน  การเลี้ยงไหม  การทอเสื่อจากต้นกก  และการจับปลาธรรมชาติ   
 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน
และเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  แปรรูปเห็ด  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่      
 
2.4  สภาพภูมิประเทศ 
 ภูมิประเภทของเทศบาลมีลักษณะเป็นที่ราบสูง  มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 
150-170 เมตร (รูปที่ 2-2) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นพ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัย
ประมาณ 40%  เป็นพื้นที่ส าหรับการเกษตร 52%  และมีพ้ืนที่ส่วนอ่ืน 3%  มี 3 ฤดูกาล  (ฤดูร้อน  ฤดู
ฝน ฤดูหนาว) 

รูปที่ 2-2 สภาพภูมิประเทศต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2.5 สภาพภูมิอากาศ 

  สภาพภูมิอากาศจังหวัดกาฬสินธุ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

  2.5.1 สภาวะอากาศทั่วไป 
  จากข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 21 ปี (ช่วงปี พ.ศ. 2541-2561) ณ สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัด
กาฬสินธุ์ (ตารางที่ 2-1 และ รูปที่ 2-3) พบว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ า
ฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปก
คลุมประเทศไทย ในช่วงฤดูหนาว (ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ท าให้
มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเล และ
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มหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือน
กันยายน) ท าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป 
  2.5.2 ฤดูกาล 

    ฤดูกาลของจังหวัดกาฬสินธุ์ พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทย
สามารถแบ่ง ออกได้เป็น 3 ฤด ูดังนี้  
     ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็น
ช่วง ที่มรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง โดยมี
อากาศหนาวจัด ในบางวันและเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม แต่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ อิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงปกคลุมประเทศไทยในช่วง
ดังกล่าวด้วย  
     ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงว่าง 
ของฤดู มรสุม โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ส่งผลให้มีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป 
โดยเฉพาะ ในช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นเดือนทีม่ีอากาศร้อนอบอ้าวที่สุดของปี  
     ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับในช่วง
ดังกล่าว ร่องความกด อากาศต่ าที่พาดอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณ
ภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท าให้อากาศเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่
ประมาณกลางเดือน พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่น
มากทีสุ่ดในรอบปี อย่างไร ก็ตาม นอกจากปัจจัยดังกล่าวที่ท าให้มีฝนตกชุกแล้วยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ
พายุหมุนเขตร้อนทีเ่คลื่อนตัว เข้าใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย 
  2.5.3 อุณหภูมิ  
     อุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดปี 27.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยตลอดปี 
32.3 องศาเซลเซียส โดยพบอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน คือ 35.8 องศาเซลเซียส และพบอุณหภูมิ
ต่ าสุดเฉลี่ยตลอดปี 22.4 องศาเซลเซียส โดยพบอุณหภูมิต่ าสุดในเดือนมกราคม คือ 17.4 องศา
เซลเซียส 
  2.5.4 ฝน 
    ปริมาณน้ าฝน ปริมาณน้ าฝนรวมตลอดปี 1 ,384.4 มิลลิเมตร โดยในเดือนสิงหาคม มี
ปริมาณน้ าฝนมากที่ส ุด 251.1 มิลลิเมตร และเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ าฝนน้อยที่สุด คือ 2. 5 
มิลลิเมตร 
  ความชื้นสัมพัทธ์ มีความชื้นสัมพัทธ์ตลอดปี 74.0 เปอร์เซ็นต์ สูงสุดในเดือนกันยายน 
เท่ากับ 84.0 เปอร์เซ็นต์ และต่ าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม เท่ากับ 66.0 เปอร์เซ็นต ์
 2.5.5 สมดุลของน้ าเพื่อการเกษตร 
   การวิเคราะห์สมดุลของน้ าเพ่ือการเกษตร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาช่วงฤดูกาลเพาะปลูกพืช 
ตลอดจนช่วงระยะเวลาที่พืชเสี่ยงต่อการขาดน้ า โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือนเฉลี่ย และค่า
ศักยภาพการคายระเหยน้ าอ้างอิง (Evapotranspiration : ETo) ของพืชรายเดือนเฉลี่ย ซึ่งค านวณโดย
ใช้โปรแกรม Cropwat for Windows Version 8 โดยใช้สมการ Penman-Monteith จากนั้นพิจารณา
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จากระยะเวลาช่วงที่เส้นน้ าฝนอยู่เหนือเส้น 0.5 ETo เป็นหลัก เพ่ือหาช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
ปลูกพืช ของต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถสรุปสมดุลของน้ าเพ่ือการเกษตรใน
เขตอาศัยน้ าฝนได้ดังนี้ 

ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก อยู่ในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือน
พฤศจิกายน และหลังจากหมดฤดูฝนประมาณหนึ่งเดือน ในดินยังคงมีความชื้นเหลืออยู่เพียงพอส าหรับ
ปลูกพืชไร่ หรือพืชผักอายุสั้นได้  
    ช่วงน้ ามากเกินพอ อยู่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มีปริมาณ
น้ าฝนมาก โดยเฉพาะบริเวณท่ีลุ่มหรือบริเวณริมฝั่งแม่น้ า อาจเกิดน้ าท่วมขังส่งผลเสียหายกับผลผลิตได้ 
    ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก หรือช่วงขาดน้ า เป็นช่วงฤดูแล้ง มีปริมาณน้ าฝน 
และการกระจายตัวของฝนน้อย ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชจะอยู่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน
ถึงกลางเดือนเมษายนของปีถัดไป ในช่วงเวลาดังกล่าวถ้าได้รับน้ าชลประทานช่วยก็สามารถปลูกพืชได้ 
และควรจัดหาแหล่งน้ าส ารองหากปลูกพืชในฤดูแล้ง (รปูที่ 2-4) 

ตารางที่ 2-1 สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปี พ.ศ.2541-2561) 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2562) 
หมายเหตุ :  * จากการค านวณโดยโปรแกรม Cropwat for Windows Version 8.0 

เดือน 

ปริมาณ
น้ าฝน (มม.) 

น้ าฝนที่ใช้
ประโยชน์ 
(มม.)* 

จ านวนวัน 
ที่ฝนตก (วัน) 

 

อุณหภูมิ
สูงสุด (oซ.) 

อุณหภูมิ
ต่ าสุด (oซ.) 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย (oซ.) 

ความชื้น 
สัมพัทธ์ 

(%) 

ศักยภาพการ
คายระเหยน้ า 

(มม.)* 

ม.ค. 8.5 8.4 1.7 30.1 17.4 23.9 67.0 124.4 
ก.พ. 16.6 16.2 2.7 32.2 19.5 25.8 66.0 130.5 
มี.ค. 42.6 39.7 5.3 34.3 22.4 28.4 66.0 160.1 
เม.ย. 80.1 69.8 7.9 35.8 24.4 30.0 68.0 159.9 
พ.ค. 183.4 129.6 15.2 34.5 25.0 29.6 75.0 149.4 
มิ.ย. 211.7 140.0 15.8 33.4 25.3 29.2 78.0 130.0 
ก.ค. 246.3 149.2 18.1 32.3 25.0 28.5 81.0 123.7 
ส.ค. 251.1 150.1 19.0 31.8 24.8 28.1 83.0 117.5 
ก.ย. 230.2 145.4 17.5 31.6 24.4 27.8 84.0 111.6 
ต.ค. 93.6 78.9 8.2 31.5 23.1 27.3 79.0 125.6 
พ.ย. 18.8 18.2 2.8 30.9 20.4 25.8 72.0 120.8 
ธ.ค. 2.5 2.5 0.7 29.5 17.5 23.9 68.0 121.3 
รวม 1,384.4 948.0 114.9    - - - - 1,574.8 
เฉลี่ย - -  32.3 22.4 27.4 74.0 131.2 
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รูปที่ 2-3 เส้นชั้นน้ าฝนในคาบ 12 ปี (พ.ศ.2550-2561) ต าบลโนนสูง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 รูปที่ 2-4 สมดุลของน้ าเพื่อการเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปี พ.ศ.2541-2561) 
 หมายเหตุ : จากการค านวณโดยโปรแกรม Cropwat for Windows Version 8.0 

2.6  สภาพการใช้ท่ีดินในปัจจุบัน 
สภาพการใช้ที่ดินต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (ตารางท่ี 2-2 และรูปที่ 2-5)

ประกอบด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆ ดังนี้ 
1) เขตเกษตรกรรม มีเนื้อท่ี 25,961 ไร่ หรือร้อยละ 88.54 ของพื้นที่ต าบล ประกอบด้วยการใช้ 

ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.1) เขตท านา โดยแบ่งเป็นเขตท านาในเขตชลประทาน มีเนื้อท่ี 2,883 ไร่ หรือร้อยละ 9.83 
ของพ้ืนที่ต าบล และเขตท านานอกเขตชลประทาน มีเนื้อที่ 17,783 ไร่ หรือร้อยละ 60.65 ของพ้ืนที่
ต าบล 

1.2) เขตปลูกพืชไร่ มีเนื้อที่ 3,603 ไร่ หรือร้อยละ 12.29 ของพ้ืนที่ต าบล ได้แก่ อ้อย 
มันส าปะหลัง 

1.3) เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ 1,433 ไร่ หรือร้อยละ 4.89 ของพ้ืนที่ต าบล ได้แก่ 
มะม่วง ยางพารา ยูคาลิปตัส และไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 

1.4) เขตปลูกพืชสวน มีเนื้อที่ 200 ไร่ หรือร้อยละ 0.68 ของพ้ืนที่ต าบล ได้แก่ พืชผัก  
และเห็ด 
 1.5) เขตปศุสัตว์ มีเนื้อที่ 30 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของพ้ืนที่ต าบล 
 1.6) เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีเนื้อที่ 29 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของพ้ืนที่ต าบล 

2) เขตป่าไม้ มีเนื้อที่ 1,048 ไร่ หรือร้อยละ 3.57 ของพ้ืนที่ต าบล  
3) เขตชุมชน มีเนื้อที่ 1,491 ไร่ หรือร้อยละ 5.09 ของพ้ืนที่ต าบล  
4) เขตแหล่งน้ า มีเนื้อที ่554 ไร่ หรือร้อยละ 1.89 ของพื้นที่ต าบล ประกอบด้วย ล าน้ า และล า 

ห้วย บึง หนอง ฝาย บ่อน้ าตื้น และบ่อบาดาล 
5) เขตพ้ืนที่อ่ืนๆ มีเนื้อที ่267 ไร่ หรือร้อยละ 0.91 ของพ้ืนที่ต าบล  
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ตารางท่ี 2-2 เขตการใช้ที่ดินต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เขตการใช้ที่ดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
เขตเกษตรกรรม 25,961 88.54 
1. เขตท านา 20,666 70.48 
   1.1 เขตท านาในเขตชลประทาน 2,883 9.83 
   1.2 เขตท านานอกเขตชลประทาน 17,783 60.65 
        - นาที่ลุ่ม 3,738 12.75 
        - นาที่ดอน 14,045 47.90 
2. เขตปลูกพืชไร่ 3,603 12.29 
3. เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น 1,433 4.89 
4. เขตปลูกพืชสวน 200 0.68 
5. เขตปศุสัตว์ 30 0.10 
6. เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 29 0.10 
เขตป่าไม้ 1,048 3.57 
เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1,491 5.09 
เขตแหล่งน้ า 554 1.89 
เขตพื้นที่อ่ืนๆ 267 0.91 

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 29,321 100.00 
ที่มา :  กลุม่วางแผนการใช้ที่ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน (2560)
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รูปที่ 2- 5 สภาพการใช้ท่ีดินต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
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2.7 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 2.7.1 สภาพสังคมโดยทั่วไป 
  1) ประชากร 
  จากหลักฐานทะเบียนราษฎร์ของกรมการการปกครอง กระทรวงมหาดไทยปี 2561 พบว่า 
ประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนสูง มีประชากรรวม 7,698 คน แยกเป็นผู้ชาย  จ านวน  
3,748 คน  เป็นผู้หญิง  จ านวน  3,950 คน มีครัวเรือนในความรับผิดชอบทั้งหมด  2,249 หลังคาเรือน 
(ตารางท่ี 2-3) 
 
ตารางท่ี 2-3 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด  

      จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พื้นที่ จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
ต าบลโนนสูง 2,249 3,748 3,950 7,698 
     หมู่ที่ 1 บ้านหนองจาน 122 153 176 329 
     หมู่ที่ 2 บ้านสร้างมิ่ง 164 229 264 493 
     หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ 175 339 371 710 
     หมู่ที่ 4 บ้านดอนเงิน 120 212 219 431 
     หมู่ที่ 5 บ้านโนนสูง 277 439 469 908 
     หมู่ที่ 6 บ้านนางาม 224 380 410 790 
     หมู่ที่ 7 บ้านโนนสูงเหนือ 217 330 328 658 
     หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูงใต้ 225 368 390 758 
     หมู่ที่ 9 บ้านโนนสูงใหม่ 152 293 279 572 
     หมู่ที่ 10 บ้านหนองขามเหนือ 177 321 332 653 
     หมู่ที่ 11 บ้านโพนสวาง 228 437 431 868 
     หมู่ที่ 12 บ้านสร้างมิ่งใต้ 168 247 281 528 

ที่มา : กรมการปกครอง (2561) 

  2) แหล่งน้ าใช้ในครัวเรือน มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ได้แก่ ล าน้ า และล าห้วย 3 สาย บึงและ
หนอง 11 แห่ง แหล่งน้ ามี่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝาย 10 แห่ง บ่อน้ าตื้น 10 แห่ง และบ่อบาดาล 14 แห่ง ในส่วน
ของน้ าดื่มน้ าใช้ มีการใช้น้ าประปา และส้วมราดน้ าใช้ทุกหมู่บ้าน 
  3) โครงสร้างพื้นฐาน/บริการสาธารณะ มีวัด/ที่พักสงฆ์ 9 แห่ง มีส านักสงฆ์  จ านวน  2 
แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าหมู่บ้าน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าเทศบาล 1 แห่ง โรงเรียน
ประถมศึกษา 4 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 12 แห่งศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง สถานีต ารวจภูธร 1 แห่ง  
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4) การศึกษา  
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) พบว่า ประชากรที่ไม่เคยศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.29  

อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก คิดเป็นร้อยละ  3.59  ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 4.03  ประถมศึกษา 
(ป.4, ป.7, ป.6) คิดเป็นร้อยละ 57.47 มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3 หรือ ม.1-3) คิดเป็นร้อยละ 10.55 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5 หรือ ม.4-6 หรือ ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 13.70 อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
หรือ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 1.36  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 6.61  และสูงกว่าปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของประชากรเทศบาลโนนสูงที่ส ารวจทั้งหมด ดังรายละเอียดในตารางที่ 2-4 

ตารางท่ี 2-4 สภาพสังคมในพื้นที่เทศบาลต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 

สภาพสังคมเทศบาลต าบลโนนสูง 
โครงสร้างพ้ืนฐาน/บริการสาธารณะในหมู่บ้าน (แห่ง)1 

 วัด/ที่พักสงฆ์/ส านักสงฆ์ 11 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
โรงเรียนประถมศึกษา 4 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 12 
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 1 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 
สถานีต ารวจภูธร 1 

การศึกษา (ร้อยละ)2 

 ไม่เคยศึกษา 2.29 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 3.59 
ต่ ากว่าชั้นประถมฯ (ป.4, ป.7, ป.6) 4.03 
ประถมฯ (ป.4, ป.7, ป.6) 57.47 
ม.ต้น (มศ.1-3 หรือ ม.1-3) 10.55 
ม.ปลาย (มศ.4-5 หรือ ม.4-6 หรือ ปวช.) 13.70 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. 1.36 
ป.ตรี หรือเทียบเท่า 6.61 
สูงกว่าปริญญาตรี 0.40 

ที่มา : 1เทศบาลต าบลโนนสูง (2559) 
 -2กรมการพัฒนาชุมชน (2562) 
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5) หมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน 
     หมอดินอาสาในต าบลโนนสูงมีจ านวน 13 ราย โดยแบ่งเป็นหมอดินต าบล 1 ราย และหมอ
ดินหมู่บ้าน 12 ราย ดังต่อไปนี้ 

1. นายสุวรรณ  จันดา   หมอดินต าบลโนนสูง 
2. นายสิทธิชัย    สุรสิาร  หมอดินหมู่บ้านหนองจาน 
3. นายชัยสุระ    ไชยชนะ  หมอดินหมู่บ้านสร้างมิ่ง 
4. นายบุญถม   พิชัยช่วง  หมอดินหมู่บ้านหนองไผ่ 
5. นายวิลัย   พิชัยช่วง  หมอดินหมู่บ้านดอนเงิน 
6. นายค าศูนย์    ภูเยี่ยมจิตร หมอดินหมู่บ้านโนนสูง 
7. นายค านึง  โชคศิริ  หมอดินหมู่บ้านนางาม 
8. นายวิไล    จ าเดิมสุข  หมอดินหมู่บ้านโนนสูงเหนือ 
9. นายบุญมาก    ภูยาทิพย์ หมอดินหมู่บ้านโนนสูงใต้ 
10.นายสมาน   ชัยหงษา  หมอดินหมู่บ้านโนนสูงใหม่ 
11.นายวิรัตน์   ภูครองทุ่ง  หมอดินหมู่บ้านหนองขามเหนือ 
12.นายสงบ    ภูกองไชย  หมอดินหมู่บ้านโพนสวาง 
13.นายอ านวย   กินโนนกอก หมอดินหมู่บ้านสร้างมิ่งใต้ 

6) การถือครองที่ดิน 
     6.1) การถือครองที่ดินในภาพรวม 

ตารางท่ี 2-5  การถือครองท่ีดินต าบลโนนสูง 

ปี 
ประชากร 

(คน) 

การถือครองที่ดิน 
เฉลี่ยที่ดินทั้งต าบล 

ไร่/คน 
เฉลี่ยที่ดินการเกษตร 

เฉพาะครัวเรือนเกษตรกร (ไร่/ครัวเรือน) 
2561 7,698 3.81 15.58 

   7) สภาพเศรษฐกิจในภาพรวม 
               ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของพ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประกอบด้วย (1) การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  (2) 
แรงงาน และ (3) รายได้-รายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                 7.1)การประกอบอาชีพ  
        จากการส ารวจข้อมูลจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 2562 พบว่า ประชากรในต าบลโนนสูง มี
การประกอบอาชีพที่หลายหลาย ได้แก่ กลุ่มคนที่ก าลังศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20.44  ไม่มีอาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 4.38 อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 53.35 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงาน
บริษัท คิดเป็นร้อยละ 4.27 รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 13.25 ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 2.94 ธุรกิจส่วนตัว 
คิดเป็นร้อยละ 0.35 และอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของอาชีพที่ส ารวจในเทศบาลต าบลโนนสูง 
(ตารางท่ี2-6) 
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7.1.1) ด้านเกษตรกรรม 
         ประชากรในต าบลโนนสูง ร้อยละ 53.35 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืช

เศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  และเพาะเห็ด  ส่วนด้านการปศุสัตว์ เป็น
ลักษณะการเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ใน
พ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้  โค ๔๕๕ ตัว กระบือ ๑๒๕ ตัว สุกร ๖๐ ตัว  เป็ด ๕๒๑ ตัว ไก่ ๑๑๕ ตัว และ
อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว  

7.1.2) ด้านอุตสาหกรรม 
         จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) ประมาณ จ านวน  ๓ –  

๕ แห่ง (มีคนงานต่ ากว่า ๑๐ คน หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน ๑ ล้านบาท) 
7.1.3) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

ในด้านของการพาณิชย์ มีร้านค้าต่างๆ 100-300 แห่ง และมีสถานีบริการ 
น้ ามัน 4-6 แห่ง  ส่วนกลุ่มอาชีพ ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและ
เหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง ซ่ึงมีกลุ่มอาชีพประมาณ จ านวน  ๓ – ๑๔  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักร
สาน กลุ่มเพาะเห็ด ฯลฯ 
 7.2) ด้านแรงงาน 
       จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลัง
แรงงาน ร้อยละ  ๙๐  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร 
ประชากรอายุระหว่าง ๒๐ – ๕๕ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างาน
ต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  
ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็น
ที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 7.3) รายได้-รายจ่าย 
               รายได้มาจากการท าเกษตรกรรม รับจ้าง รับราชการ ค้าขาย และอาชีพเสริม จาก
ข้อมูลจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 2562 พบว่า รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 175,049.76 บาทต่อปี และรายได้
บุคคลเฉลี่ย 62,220.44 บาทต่อปี ในส่วนของด้านรายจ่าย มีรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย 95,537.15 บาทต่อปี 
และรายจ่ายบุคคลเฉลี่ย 33,958.14 บาทต่อปี (ตารางที ่2-7 และตารางที่ 2-8) เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า 
รายจ่ายของครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้ไปในการอุปโภค บริโภคท่ีจ าเป็น รองลงมาเป็นต้นทุนการผลิต คิดเป็น
ร้อยละ 45.76 และ 21.40 ตามล าดับ (รูปที่ 2-6) 
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ตารางท่ี 2-6 การประกอบอาชีพในพื้นที่เทศบาลต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
      ปี 2562 

ประเภทอาชีพ ร้อยละ 
ก าลังศึกษา  20.44 
ไม่มีอาชีพ  4.38 
เกษตร-ท านา  53.27 
เกษตร-ท าไร่  0.02 
เกษตร-ท าสวน  0.06 
เกษตร-ประมง  0.00 
เกษตร-ปศุสัตว์  0.00 
พนักงาน-รับราชการ  3.67 
พนักงาน-รัฐวิสาหกิจ  0.25 
พนักงานบริษัท  0.35 
รับจ้างทั่วไป 13.25 
ค้าขาย  2.94 
ธุรกิจส่วนตัว  0.35 
อาชีพอ่ืนๆ 1.00 

รวม 100.00 

ที่มา :  กรมการพัฒนาชุมชน (2562) 
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ตารางท่ี 2-7  รายได้เฉลี่ยครัวเรือน เทศบาลต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 

พื้นที่ 
แหล่งรายไดข้องครัวเรือน (บาท/ปี) รายได้ครัวเรือน

เฉลี่ย 
 (บาท/ปี) 

รายไดบุ้คคล
เฉลี่ย 

 (บาท/ปี) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อ่ืน ท า-หาเอง 

หมู่ที่ 01 บ้าน หนองจาน 74,159.34 24,995.60  25,008.79  10,270.60  134,434.34  66,486.55 

หมู่ที่ 02 บ้าน สร้างมิ่ง 73,481.08  41,333.33  28,864.86  19,554.95  163,234.23  56,270.19 

หมู่ที่ 03 บ้าน หนองไผ่ 40,959.63  54,509.32  38,873.29  8,771.43  143,113.66  55,655.31 

หมู่ที่ 04 บ้าน ดอนเงิน 107,586.02  32,924.73  15,956.99  13,313.12  169,780.86  58,480.07 

หมู่ที่ 05 บ้าน โนนสูง 115,619.05  16,306.88  11,529.10  39,867.72  183,322.75  60,048.53 

หมู่ที่ 06 บ้าน นางาม 114,857.95  15,090.91  12,301.14  44,602.27  186,852.27  62,520.91 

หมู่ที่ 07 บ้าน โนนสูงเหนือ 114,779.41  17,360.29  11,632.35  35,808.82  179,580.88  71,204.08 

หมู่ที่ 08 บ้าน โนนสูงใต้  141,562.50  43,331.25  20,812.50  16,000.00  221,706.25  56,666.13 

หมู่ที่ 09 บ้าน โนนสูงใหม่  104,583.89  33,704.70  18,704.70  14,328.86  171,322.15  59,782.20 

หมู่ที่ 10 บ้าน หนองขามเหนอื  115,840.00  19,976.00  12,320.00  37,080.00  185,216.00  68,294.99 

หมู่ที่ 11 บ้าน โพนสวาง  78,900.00  47,693.94  48,942.42  16,307.27  191,843.64  65,266.39 

หมู่ที่ 12 บ้าน สร้างมิ่งใต้  101,073.65  8,432.43  24,057.43  10,613.11  144,176.62  75,936.44 

เฉลี่ยรวมทุกพ้ืนที่ 99,690.32 29,559.33 22,559.51 23,240.60 175,049.76 62,220.44 

ที่มา :  กรมการพัฒนาชุมชน (2562) 
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ตารางที่ 2-8  รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน เทศบาลต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 

พื้นที่ 

แหล่งรายจ่ายของครัวเรือน (บาท/ปี) รายจ่าย
ครัวเรือน

เฉลี่ย 
 (บาท/ปี) 

รายจ่าย
บุคคลเฉลี่ย 
 (บาท/ปี) ต้นทุนการผลิต 

อุปโภค
บริโภค  
ที่จ าเป็น 

อุปโภค
บริโภค 

 ที่ไม่จ าเป็น 
ช าระหน้ีสิน 

หมู่ที่ 01 บ้าน หนองจาน  19,805.49  48,923.08  8,389.01  21,928.57  99,046.15  48,984.78 

หมู่ที่ 02 บ้าน สร้างมิ่ง  29,418.92  23,900.90  4,644.14  630.63  58,594.59  20,198.76 

หมู่ที่ 03 บ้าน หนองไผ่  23,248.45  47,844.72  11,737.27  8,496.89  91,327.33  35,516.18 

หมู่ที่ 04 บ้าน ดอนเงิน  33,048.39  32,408.60  14,032.26  16,086.02  95,575.27  32,920.37 

หมู่ที่ 05 บ้าน โนนสูง  7,658.73  26,730.16  15,433.86  8,788.36  58,611.11  19,198.44 

หมู่ที่ 06 บ้าน นางาม  7,630.68  22,727.27  15,295.45  8,034.09  53,687.50  17,963.88 

หมู่ที่ 07 บ้าน โนนสูงเหนือ  7,330.88  23,102.94  16,264.71  8,147.06  54,845.59  21,746.36 

หมู่ที่ 08 บ้าน โนนสูงใต้  35,843.75  87,093.75  24,987.50  37,500.00  185,425.00  47,392.97 

หมู่ที่ 09 บ้าน โนนสูงใหม่  26,758.39  66,765.10  22,865.77  30,335.57  146,724.83  51,199.06 

หมู่ที่ 10 บ้าน หนองขามเหนอื  7,208.00  22,760.00  16,040.00  8,320.00  54,328.00  20,032.45 

หมู่ที่ 11 บ้าน โพนสวาง  31,609.09  54,175.76  16,058.79  26,563.64  128,407.27  43,684.95 

หมู่ที่ 12 บ้าน สร้างมิ่งใต้  22,527.03  59,506.76  10,437.16  16,935.81  109,406.76  57,623.49 

เฉลี่ยรวมทุกพ้ืนที่  20,448.53  43,714.79  15,198.94  16,174.88  95,537.15  33,958.14 

ที่มา :  กรมการพัฒนาชุมชน (2562) 
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รูปที่ 2-6 รายได้ รายจ่าย ของครัวเรือนเฉลี่ย ของต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน (2562) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาชีพหลัก 
56.95% 

อาชีพรอง 
16.89% 

รายได้อ่ืน 
12.89% 

ท า-หาเอง 
13.28% 

รายได้ครัวเรือน (บาท/ปี) 
ต้นทุนการ

ผลิต 
21.40% 

อุปโภค
บริโภคท่ี
จ าเป็น 
45.76% 

อุปโภค
บริโภคท่ีไม่

จ าเป็น 
15.91% 

ช าระหนี้สิน 
16.93% 

รายจ่ายครัวเรือน (บาท/ปี) 

รายได้
ครัวเรือนเฉลี่ย  

(บาท/ปี) 
175,049.76 

รายจ่าย
ครัวเรือนเฉลี่ย 

)บาท/ปี(  
95,537.15 

รายได้สุทธิ 
ครัวเรือนเฉลี่ย 

(บาท/ปี)  
79,512.61 
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2.8)  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ พืชท่ีมีอนาคต และพืชเสริมรายได้ 
 เทศบาลต าบลโนนสูง มีการท าการเกษตรกรรม และสภาพพ้ืนที่มีศักยภาพเหมาะสมในการปลูก
พืชต่างๆ ดังนี้ 
  2.8.1) พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญและเป็นพืชอัตลักษณ์ของเทศบาลต าบลโนนสูง คือ ข้าว ผลผลิต
เฉลี่ย 400 กิโลกรัมต่อไร่ อ้อยโรงงาน ผลผลิตเฉลี่ย 12,000 กิโลกรัมต่อไร่ และมันส าปะหลัง ผลผลิต
เฉลี่ย 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนพบว่า ข้าว  ผลตอบแทน 3,820 บาท
ต่อไร่ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 2.48  อ้อยโรงงาน ผลตอบแทน 1,450 บาทต่อไร่ อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.25 และมันส าปะหลัง ผลตอบแทน 5,850 บาทต่อไร่ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน 2.75 ทั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลังให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการปลูก
พืชอ่ืน ส าหรับข้าวเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจากบริโภคในครัวเรือน จึง
จ าหน่ายให้ตลาดกลาง (ตารางท่ี 2-9) 
  2.8.2) พืชที่มีอนาคตทั้งด้านคุณภาพและราคาตลาด คือ ทุเรียน   
  2.8.3) รายได้เสริม คือ ข้าวโพดหวาน ถั่วลิสง เห็ดโรงเรือน แก้วมังกร และฝรั่ง 
  2.8.4) พืชทางเลือกเพ่ิมเติมในอนาคต คือ เกษตรอินทรีย์  

ตารางท่ี 2-9 ต้นทุน ผลตอบแทน การผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ในพื้นที่เทศบาลต าบลโนนสูง ปี 2561 

รายการ ข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง 
ต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 2,580 5,750 3,350 
ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่) 400 12,000 4,000 
ราคาผลผลิต (บาท/กก.) 16 - 2.30 
รวมมูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) 6,400 7,200 9,200 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 3,820 1,450 5,850 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนท้ังหมด 2.48 1.25 2.75 

ที่มา : จากการรวบรวมข้อมูล 
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บทที่ 3 
ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์

 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดร้อยกาฬสินธุ์ คือ 1) 
ทรัพยากรป่าไม้ 2) ทรัพยากรน้ า และ 3) ทรัพยากรที่ดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1  ทรัพยากรป่าไม้ 

ทรัพยากรป่าไม้ในต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  จากการวิเคราะห์โดยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด 1,048 ไร่ จ าแนกเป็นป่าผลัดใบรอสภาพฟ้ืนฟู มีเนื้อที่ 
951ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของพ้ืนที่ต าบล และป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.08 
ของพ้ืนที่ต าบล ซ่ึงกระจายอยู่ทั่วต าบล 

3.2 ทรัพยากรน้ า 
  3.2.1 แหล่งน้ าตามธรรมชาติและท่ีมีการพัฒนา 
    มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภค จ านวน ๖ แห่ง  แหล่งน้ าทั้ง ๖ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ า
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภค
และบริโภคของประชาชน ได้แก่  ล าห้วย  ๒ แห่ง หนองน้ า ๑๑ แห่ง บ่อน้ าตื้น ๑๐ แห่ง ล าคลอง ๑ 
แห่ง บ่อบาดาล ๑๔ แห่ง ฝาย ๑๐ แห่ง ซึ่งน้ าที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ า
ดิบจากหนอง บึง สระ และน้ าใต้ดิน ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดิน
มีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
    ต าบลโนนสูงยังมีแหล่งน้ าของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นสระน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี 2559-2562 จ านวน 37 บ่อ (รูปที่ 3-1) 

  3.2.2 น้ าใต้ดิน 
    ก) แหล่งน้ าใต้ดิน จากข้อมูลธรณีสัณฐานมาตราส่วน 1:1,000,000 ของกรมทรัพยากรธรณี 
(2556) น ามาวิเคราะห์ชั้นน้ าที่พบในต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดดังนี้ 
     (1) ชั้นหินอุ้มน้ าหินชุดมหาสารคาม (Maha Sarakham Aquifers : Ms) มีลักษณะปิดทับ
ด้วยชั้นบางๆ ของกรวดทรายและดินเหนียว ประกอบด้วย หินทรายแป้ง หินดินดาน บางส่วนมีหินทราย
เม็ดละเอียดมีชั้นของเกลือหิน (Rock salt) อยู่ด้านล่าง ฉะนั้น การพัฒนาน้ าบาดาลควรจะมีความลึก
ประมาณ 15-40 เมตร ถ้าลึกมากกว่านี้ โอกาสที่จะได้น้ าเค็มจะสูงปริมาณน้ า โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่  
2-10 บาศก์เมตรต่อชั่วโมง บางพ้ืนที่จะมีปริมาณน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ในขณะที่ 
บางแห่งจะมีปริมาณ 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือสูงมากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อเซนติเมตร 
คุณภาพน้ าส่วนใหญ่จะจืดบางพ้ืนที่คุณภาพน้ าจะกร่อยหรือเค็ม ซึ่งจะปรากฏกระจายเป็นหย่อมอยู่
ทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นที่ลุ่ม หรือที่ต่ า เป็นพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบลโนนสูง ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 
24,468 ไร่ รายละเอียดดังรูปที่ 3-2 
          (2) ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนตะพักน้ า (Terrace Deposits Aquifer / Quaternary Terrace 
Deposits Aquifer : QT) เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนพวกกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว 
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ซึ่งเป็นตะกอนยุคเก่าของที่ราบลุ่มเจ้าพระยา ตะกอนยุคเก่านี้บางส่วนจะวางตัวอยู่ใต้ชั้นน้ าที่ราบน้ า
หลากที่มีอายุอ่อนกว่าความลึกของชั้นน้ าบาดาลประมาณ 50-150 เมตร ความสามารถในการให้น้ าอยู่
ในช่วง 10-100 ลบ.ม./ชม. ซึ่งชั้นน้ าประเภทนี้ได้หมายถึงชั้นน้ าบาดาลที่พัฒนาจากชั้นดินมาร์ลด้วย ซึ่ง
มีเนื้อที่ประมาณ 4,853 ไร่ รายละเอียดดังรูปที่ 3-2 
    ข) คุณภาพน้ าใต้ดินและศักยภาพในการพัฒนาน้ าใต้ดิน 
      ในการศึกษาคุณภาพน้ าใต้ดินของต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
พิจารณาจากอัตราการให้น้ า (yield) และปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ าซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 
(TDS) เพ่ือหาเนื้อที่ที่ควรส่งเสริมให้มีการจัดการน้ าและการพัฒนาน้ าใต้ดินให้เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อ
การท าการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ได้ด าเนินการส ารวจและตรวจพบว่ามีพ้ืนที่ที่มีอัตราการให้น้ า 
ในช่วง 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีเนื้อที่มากที่สุด จ านวน 12,564 ไร่ หรือร้อยละ 39.44 
ของเนื้อที่ต าบล และพบว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ าซึ่งมองไม่เห็นด้วยตา
เปล่า 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื้อที่ 8,572 ไร่ หรือร้อยละ 29.24 ของเนื้อที่ต าบล ซึ่งสามารถน า
น้ ามาใช้เพื่อการเกษตรมากกว่าการใช้เพื่ออุปโภค หากน ามาบริโภคต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
ส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2551) รายละเอียดดังตารางที่ 3-2 และรูปที่ 3-3 
    เมื่อพิจารณาร่วมกับแผนที่อุทกธรณีวิทยา ซึ่งเป็นแผนที่ที่อธิบายลักษณะชั้นหินอุ้มน้ า 
จะเห็นได้ว่าบริเวณพ้ืนที่ที่มีอัตราการให้น้ า อยู่ในช่วง 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อยู่ในบริเวณชั้นหิน
อุ้มน้ าชุดมหาสารคามเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบริเวณนี้พบชั้นของเกลือหินอยู่ด้านล่าง น้ าบาดาลในบริเวณนี้จะ
มีคุณภาพกร่อยหรือเค็ม แม้ว่าบางพ้ืนที่ปริมาณน้ าบาดาลที่สามารถสูบมาใช้ได้จะมีปริมาณสูง ฉะนั้น 
การพัฒนาน้ าบาดาลควรจะมีความลึกประมาณ 15-40 เมตร ถ้าลึกมากกว่านี้โอกาสที่จะได้น้ าเค็มจะสูง 
เกษตรกรบางรายได้ด าเนินการขุดไปแล้วพบว่าในฤดูแล้งน้ าบริเวณดังกล่าวมีรสกร่อยและเค็ม ในส่วน
พ้ืนที่บริเวณชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนตะพักน้ าอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่มีอัตราการให้น้ า 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง รายละเอียดดังตารางที่ 3-2 และรูปที่ 3-3 
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ตารางที่ 3-1 คุณภาพและอัตราการให้น้ าของน้ าใต้ดิน ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

อัตราการให้น้ า 
(ลบ.ม./ซม.) 

ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ า 

เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

Yield <2 <500 8,510 29.02 
  500-1,500 8,861 29.02 
Yield <5 1,500 499 1.70 
Yield 2-10 <500 11,564 39.44 
Yield 10-20 <500 141 0.48 
 500-1,500 11 0.04 
Yield >20 500 35 0.12 

ผลรวมทั้งหมด 29,321 100.00 

หมายเหตุ : Yield คือ อัตราการให้น้ า มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 
             : Tds (Total dissolved solid) คือ ปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ าซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า  
   มีหน่วยเป็นมลิลิกรมัต่อลิตร 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ าบาดาล (2558) 
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รูปที่ 3-1 พื้นที่เขตชลประทาน และแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,260 ลบ.ม. ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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รูปที่ 3-2 แผนที่อุกทกธรณีวิทยา ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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รูปที่ 3-3 แผนที่อัตราการให้น้ าของหินอุ้มน้ า ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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3.3 ทรัพยากรดิน 

  ทรัพยากรดินในพ้ืนที่ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย  
  3.3.1 ชุดดินจักราช มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  
มีการระบายน้ าดีปานกลาง มีเนื้อที่ 754 ไร่ หรือร้อยละ 2.57 ของพ้ืนที่ต าบล ประกอบด้วย  
     - หน่วยแผนที่ดิน Ckr-slB ชุดดินจักราช มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-
5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 754 ไร่ หรือร้อยละ 2.57 ของพ้ืนที่ต าบล 
  3.3.2 ชุดดินชุมพวง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  
มีการระบายน้ าดีถึงค่อนข้างมากเกินไป มีเนื้อที่ 1,045 ไร่ หรือร้อยละ 3.56 ของพ้ืนที่ต าบล 
ประกอบด้วย  
    - หน่วยแผนที่ดิน Cpg-slB ชุดดินชุมพวง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน  
2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,045 ไร่ หรือร้อยละ 3.56 ของพ้ืนที่ต าบล 
  3.3.3  ชุดดินห้วยแถลง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  
มีการระบายน้ าดี มีเนื้อที่ 272 ไร่ หรือร้อยละ 0.93 ของพ้ืนที่ต าบล ประกอบด้วย 

   - หน่วยแผนที่ดิน Ht-slB ชุดดินห้วยแถลง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 272 ไร่ หรือร้อยละ 0.93 ของพ้ืนที่ต าบล 
  3.3.4  ชุดดินนาดูน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบถึง
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว มีเนื้อที่ 20,097 ไร่ หรือร้อยละ 68.54 ของพ้ืนที่
ต าบล ประกอบด้วย 

   - หน่วยแผนที่ดิน Nad-col-slB/csub ดินคล้ายชุดดินนาดูน เป็นดินร่วนหยาบ มีเนื้อดินบน
เป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ดินล่างเป็นดินเหนียว มีเนื้อที่ 8,789 ไร่ หรือร้อยละ 
29.97 ของพ้ืนที่ต าบล 
   - หน่วยแผนที่ดิน Nad-Nad-col-slA/csub ชุดดินนาดูนและดินคล้ายชุดดินนาดูน เป็นดิน
ร่วนหยาบ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ ดินล่างเป็นดินเหนียว มีเนื้อที่ 
3,383 ไร่ หรือร้อยละ 11.54 ของพ้ืนที่ต าบล 
   - หน่วยแผนที่ดิน Nad-Nad-col-slB/csub ชุดดินนาดูนและดินคล้ายชุดดินนาดูน เป็นดิน
ร่วนหยาบ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ดินล่างเป็นดินเหนียว มีเนื้อที่ 
7,925 ไร่ หรือร้อยละ 27.03 ของพ้ืนที่ต าบล 
  3.3.5  ชุดดินหนองบุญนาก มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว มีเนื้อที่  1,128 ไร่ หรือร้อยละ 1,128 ของพ้ืนที่ต าบล 
ประกอบด้วย 
   - หน่วยแผนที่ดิน Nbn-slA ชุดดินหนองบุญนาก มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาด
ชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,070 ไร่ หรือร้อยละ 3.65 ของพ้ืนที่ต าบล 
   - หน่วยแผนที่ดิน Nbn-col-slA ดินคล้ายชุดดินหนองบุญนาก เป็นดินร่วนหยาบมีเนื้อดินบน
เป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 58 ไร่ หรือร้อยละ 0.20 ของพ้ืนที่ต าบล 
  
  

3-6 
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3.3.6  ชุดดินโนนแดง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการ
ระบายน้ าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว  มีเนื้อที่  1,689 ไร่  หรือร้อยละ 5.76 ของพ้ืนที่ต าบล 
ประกอบด้วย 
   - หน่วยแผนที่ดิน Ndg-slA ชุดดินโนนแดง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน  
0-2 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 1,689 ไร่ หรือร้อยละ 5.76 ของพ้ืนที่ต าบล 
  3.3.7  ชุดดินสตึก มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  
มีการระบายน้ าดี มีเนื้อที่ 4,336 ไร่ หรือร้อยละ 14.76 ของพ้ืนที่ต าบล ประกอบด้วย 
  - หน่วยแผนที่ดิน Suk-col-slB ดินคล้ายชุดดินสตึก เป็นดินร่วนหยาบ มีเนื้อดินบนเป็นดิน
ร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ 4,336 ไร่ หรือร้อยละ 14.79 ของพ้ืนที่ต าบล 
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ตารางท่ี 3-2 หน่วยแผนที่ดิน ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

หน่ยวแผนที่ดิน ค าอธิบาย 
เนื้อที่ 
(ไร่) 

ร้อยละ 

Ckr-slB ชุดดินจักราช มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 754  2.57  
Cpg-slB ชุดดินชุมพวง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 1,045  3.56  
Ht-slB ชุดดินห้วยแถลง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 272  0.93  

Nad-col-slB/csub 
ดินคล้ายชุดดินนาดูน เป็นดินร่วนหยาบ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ ดินล่าง
เป็นดินเหนียว 

8,789  29.97  

Nad-Nad-col-slA/csub 
ชุดดินนาดูนและดินคล้ายชุดดินนาดูน เป็นดินร่วนหยาบ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน  
0-2 เปอร์เซ็นต์ ดินล่างเป็นดินเหนียว 

3,383  11.54  

Nad-Nad-col- slB/csub 
ชุดดินนาดูนและดินคล้ายชุดดินนาดูน เป็นดินร่วนหยาบ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน  
2-5 เปอร์เซ็นต์ ดินล่างเป็นดินเหนียว  

7,925  27.03  

Nbn-col-slA ดินคล้ายชุดดินหนองบุญนาก เป็นดินร่วนหยาบ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 58  0.20  
Nbn-slA ชุดดินหนองบุญนาก มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 1,070  3.65  
Ndg-slA ชุดดินโนนแดง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์ 1,689  5.76  
Suk-col-slB ดินคล้ายชุดดินสตึก เป็นดินร่วนหยาบ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ 4,336  14.79  

รวมเนื้อที่ทั้งหมด 29,321  100.00  

ที่มา : กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2561) 
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ตารางท่ี 3-3 สมบัติดิน ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

หน่วยแผนที่ดิน ความลาดชัน การระบายน้ า 

ความจุ
แลกเปลี่ยน 

ความ
อิ่ม 

ความ
ลึก  

อินทรียวัตถุ 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความอุดม เนื้อที ่

แคตไอออน ตัวเบส (ซม.) 
ที่เป็น

ประโยชน ์
ที่เป็น

ประโยชน ์
สมบูรณ์ ไร่ ร้อยละ 

(CEC) (BS)   (P2O5) (K2O)       

Ckr-slB 2-5 ดีปานกลาง <10 <35 >150 ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า 
          

754  
         

2.57  

Cpg-slB 2-5 ด ี 10-20 <35 >150 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 
          

1,045  
         

3.56  

Ht-slB 2-5 ด ี <10 <35 >150 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 
          

272  
         

0.93  
Nad-col-
slB/csub 

2-5 
ค่อนข้างเลว-ดี

ปานกลาง 
<10 <35 >150 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

        
8,789  

        
29.97  

Nad-Nad-col-
slA/csub 

0-2 
ค่อนข้างเลว-ดี

ปานกลาง 
<10 >35 >150 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

        
3,383  

        
11.54  

Nad-Nad-col-
slB/csub 

2-5 
ค่อนข้างเลว-ดี

ปานกลาง 
<10 >35 >150 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

        
7,925  

        
27.03  

Nbn-col-slA 0-2 ค่อนข้างเลว <10 <35 >150 ต่ า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
            

58  
         

0.20  
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ตารางท่ี 3-4  (ต่อ)  

หน่วยแผนที่ดิน ความลาดชัน การระบายน้ า 
ความจุ

แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความ
อิ่ม 

ตัวเบส 

ความ
ลึก  

(ซม.) 
อินทรียวัตถุ 

ฟอสฟอรัส 
ที่เป็น

ประโยชน ์

โพแทสเซียม 
ที่เป็น

ประโยชน ์

ความอุดม 
สมบูรณ์ 

เนื้อที ่

ไร่ ร้อยละ 

Nbn-slA 0-2 ค่อนข้างเลว <10 <35 >150 ต่ า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
          

1,070  
         

3.65  

Ndg-slA 0-2 
ค่อนข้างเลว-ดี

ปานกลาง 
<10 <35 >150 ต่ า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

        
1,689  

         
5.76  

Suk-col-slB 2-5 ด ี <10 <35 >150 ต่ า  ปานกลาง  ต่ า  ต่ า  
        

4,336  
        

14.79  

เนื้อที่รวมท้ังหมด 
      

29,321  
      

100.00  
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    3-13 

ดินปัญหาในพื้นที่ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 
            1) ดินทรายจัด 
               ดินทรายจัด จะมีความสามารถในการอุ้มน้ าและดูดซับธาตุอาหารของดินต่ าถึงต่ ามาก ธาตุ
อาหารที่เป็นประโยชนต่อพืช สูญเสียไปในดินชั้นล่างหรือออกไปนอกพ้ืนที่ได้ง่าย เมื่อมีการให้น้ าหรือม ี
ฝนตก เมือ่ฝนทิ้งช่วงพืชจะแสดงอาการขาดน้ า เช่น เหี่ยวเฉา หรืออาจตายได 
    แนวทางแกไข การใช้ประโยชนของพืชบริเวณนี้ ควรเลือกชนิดพืชที่มีศักยภาพเหมาะสม
มาปลูก มีการปรับปรุงบ ารุงดินร่วมกับมีระบบการอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปุ๋ยหมัก อัตรา1-4 ตันต่อไร่
ปุ๋ยคอก 1-2 ตันต่อไร่ หรือปุ๋ยพืชสด อัตราเมล็ดพันธุ 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีและใช้วัสดุคลุม
ดิน ท าคันดินปลูกหญ้าแฝกหรือปลูกพืชเป็นแถบสลับ พัฒนาแหล่งน้ าไวใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า การใช้
ปุ๋ยเคมีควรใช้ทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง เพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหารลงไปในชั้นดินล่างก่อนที่พืชจะน าไปใช้
ได เมื่อมีการให้น้ าหรือมีฝนตก ส าหรับในพ้ืนที่ลุมนอกจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและมีการ
พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้แล้ว ควรมีการตีและไถกลบตอซังข้าวด้วยจะเป็นการช่วยเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ให้กับดินอีก
ทางหนึ่ง 

2) ดินเค็ม 
ดินเค็ม เป็นดินที่มีเกลืออยู่ในดินสูงจนเป็นอันตรายต่อพืชที่ปลูกความเค็มของดินจะท าให้

พืชขาดน้ า เหี่ยวเฉาและตายในที่สุด พ้ืนที่ดินเค็มสังเกตไดจากคราบเกลือท่ีปรากฏอยู่ที่ผิวดินโดยทั่วไปมี
ชั้นดานแข็งเป็นที่สะสมเกลืออยู่สูงภายในความลึก50เซนติเมตรจากผิวดิน พ้ืนที่ดินเค็มเป็นดินมีชั้นดาน
แข็งและมีเกลือสะสมมากภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดินหรือมีคราบเกลือปรากฏที่ผิวดินมาก 
พบว่าพ้ืนที่บางบริเวณท่ีมีคราบเกลือปรากฏที่ผิวดิน 1-10 เปอร์เซ็นต ์7,214 ไร่ คิดเป็น 27.5เปอร์เซ็นต์
ของเนื้อที่ต าบล และพบพ้ืนที่ที่มีคราบเกลือน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์12,953 ไร่ คิดเป็น 49.42 ของพ้ืนที่
ต าบล พบในพ้ืนที่ลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 20 และ 20c และยังพบบริเวณพ้ืนที่สูงที่มีหินเกลือ
รองรับอยู่ด้านล่าง 4,438 ไร่ คิดเป็น 18.46 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ต าบล รูปที่ 3-5 
  แนวทางการแก้ไข เลือกพ้ืนที่ที่เป็นดินเค็มน้อยหรือมีคราบเกลือปรากฏที่ผิวดินน้อยและมี
แหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า ควบคุมและล้างเกลือออกไปจากพ้ืนที่ ส าหรับพ้ืนที่ที่เป็นดินเค็มจัด 
ควรปล่อยไว้ให้เป็นทุ่งธรรมชาติหรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็วที่ทนเค็ม  ปรับพ้ืนที่ในแปลงปลูกข้าวให้
ราบเรียบและท าคันนา เพ่ือให้มีการกับเก็บน้ าได้สม่ าเสมอตลอดแปลงปลูก ปล่อยให้มีน้ าขังและระบาย
น้ าออกก่อนปลูกข้าว เพ่ือลดความเค็มในดินก่อนปลูกข้าว ปรับปรุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสดก่อน
หรือหลังปลูกข้าว ร่วมกับการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์น้ าและปุ๋ยเคมี เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารให้กับพืชที่ปลูก
และช่วยท าให้ดินร่วนซุยสามารถกักเก็บน้ าและดูดซับธาตุอาหารไม่ให้สูญเสียไปก่อนที่ พืชจะน าไปใช้ 
พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า ควบคุมและล้างเกลือออกไปจากแปลงปลูกข้าว 
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รูปที่ 3-5 แผนที่แสดงบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเกลือ 

3-14 
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บทที่ 4 
กระบวนการมีส่วนรวมของชุมชน 

(Participatory Rural Appraisal : PRA) 
4.1. หลักการ 
      กระบวนการมีส่วนรวมเป็นความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ 
  1) พ้ืนที่ (Area) 
  2) หน้าที่ขององค์กร หรือภารกิจ (Function) 
  3) ความร่วมมือ (Participation) 
 การจัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีสาระส าคัญที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ เช่น 
  1) สภาพปัญหาของชุมชนหรือเกษตรกร 
  2) ความต้องการของชุมชน 
  3) โครงการที่จะแก้ไขปัญหาที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน 
  4) พ้ืนที่ที่จะด าเนินโครงการ 
 ทั้งนี้ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้าร่วมกระบวนการคือ เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และก านัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ในกรณีของแผนการใช้ที่ดินต าบลนั้น การจัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจะมีสาระส าคัญ
ของชุมชนในภาพรวม และเกษตรกรแต่ละราย เช่น 
  1) ปัญหาทรัพยากรดิน 
  2) ปัญหาการประกอบอาชีพ 
  3) ความต้องการของชุมชนหรือเกษตรกรแต่ละราย 
  4) แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
 จากสาระส าคัญใน 4 ประการ ดังกล่าว แผนการใช้ที่ดินต าบลจะต้องจัดท าขึ้นโดยมี “กิจกรรม
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน หรือเกษตรกรแต่ละราย รวมทั้งตอบสนองต่อแผนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ตรงตามอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน และโดยความร่วมมือของส่วนราชการ
ต่างๆ 

4.2 การวิเคราะห์ผลจากการจัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) 
 การวิเคราะห์ผลจากการจัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2562 มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 4.2.1 ปัญหาหลักของต าบลโนนสูง คือ 
     1) ขาดแคลนน้ า 
     2) ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
     3) ดินเค็ม 
 4.2.2 ความต้องการของชุมชน เกษตรกร และเทศบาลต าบลโนนสูง มีความต้องการ 2 ประการ คือ  
         1) แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน 
      2) แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
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1) กรณีการแก้ไขบัญหาความเสื่อมโทรมของดินนั้น ปัญหาดินเค็มในพ้ืนที่มีรายละเอียดดังนี้ 
   - ได้รับผลกระทบจากเกลือปานกลาง พบคราบเกลือบนผิวดิน 1-10 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ เนื้อ
ที่ 7,214 ไร่ (27.52%) 
   - ได้รับผลกระทบจากเกลือน้อย พบคราบเกลือบนผิวดิน 1 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่และน้ าใต้ดิน
ไม่เค็ม เนื้อท่ี 12,953 ไร่ (49.42%) 
   - บริเวณท่ีสูง ที่มีชั้นหินเกลือรองรับอยู่ข้างล่าง เนื้อท่ี 4,838 ไร่ (18.46%) 
   เพ่ือป้องกันปัญหาดินดังกล่าว มีความจ าเป็นต้องพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการ 

   ในส่วนของความอุดมสมบูรณ์ของดินนั้น จากการวิเคราะห์ดินในพื้นที่ต าบลโนนสูง พบว่า 
   ปฏิกิริยาของดินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นกรด ควรปรับสภาพให้เป็นกลาง 
   ธาตุอาหารที่ส าคัญ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และปริมาณอินทรีย์วัตถุ ค่อนข้าง
ต่ าจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 

 2) กรณีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
   กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรที่ได้ต าเนินการ
ในพ้ืนที่ต าบลโนนสูง คือ โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,260 ลูกบาศก์เมตร 
   อนึ่ง โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน มิได้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือน าน้ ามาท านา 
แต่เป็นการเสริมในช่วงที่ขาดแคลนเท่านั้น จากการตรวจสอบบ่อน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานใน
ปัจจุบัน มีจ านวน 37 บ่อ (ตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-1) กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะลงในเขตการใช้
ที่ดิน ซึ่งจะมีทั้งนาข้าวและที่ปลูกพืชไร่อาจจะเป็นแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานเพ่ิมเติม หรือขุด
ลอกแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นท่ี 
    จากการร้องขอของเกษตรกรให้น าน้ าใต้ดินมาใช้นั้น กรมพัฒนาที่ดินจะประสานกับส่วน
ราชการที่รับผิดชอบโดยตรง คือ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
   การที่พ้ืนที่การเกษตรขาดความชื้นในดินเร็วกว่าปกติหลังฝนทิ้งช่วงนั้น สาเหตุที่ส าคัญประการ
หนึ่ง คือขาดอินทรียวัตถุในดินที่จะช่วยอุ้มน้ าไว้เพื่อการเจริญเติบโตของพืช 

ตารางท่ี 4-1 แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ปี พ.ศ. จ านวน (บ่อ) 
2559 
2560 
2561 
2562 

10 
10 
3 
14 
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รูปที่ 4-1 พื้นที่เขตชลประทานและแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2559-2562 ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

4-3 
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4.3 ผลจากการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA)  
 แนวทางจากหลักการและการวิเคราะห์ผลจากการจัดท ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) 
ซึ่งมกีารสะท้อนปัญหาของชุมชน จากเกษตรกร จากผู้น าชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
แตกต่างกัน ได้น ามาวิเคราะห์ร่วมกับปัญหาด้านกายภาพ โดยระบบ DPSIR โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) แรงขับเคลื่อน (Driver) มี 4 ประการ คือ 
1.1) ดินเสื่อมโทรม 
1.2) น้ าขาดแคลน 
1.3) ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
1.4) การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

2) แรงกดดัน (Pressure) ที่เกิดจากปัจจัยขับเคลื่อน มี 3 ประการ คือ 
2.1) การปรับปรุงบ ารุงดิน 
2.2) จัดหาแหล่งน้ า 
2.3) ความต้องการน้ าเพื่อการเกษตร 

 3) สภาวะ (State) ที่เกิดแรงกดดัน มี 4 ประการ คือ 
     3.1) ความเสื่อมโทรมของดินทางกายภาพ/เคมี/ชีวภาพ 
     3.2) ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
     3.3) หนี้สินจากการลงทุนภาคเกษตร 
     3.4) รายได้จากภาคเกษตรลดลง 
 4) ผลกระทบ (Impact) ที่ปรากฏในพื้นที่ มี 4 ประการ คือ 
    4.1) แหล่งน้ าที่มีอยู่ตื้นเขินจากตะกอน 
    4.2) ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ า 
    4.3) รายได้น้อย 
    4.4) มีปัญหาต่อคุณภาพชีวิต 
 5) การตอบสนอง (Response) ของรัฐในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต มีดังนี้ 

อดีต-ปัจจุบัน 
   5.1) บ่อน้ าในไร่นา 
   5.2) การปรับปรุงบ ารุงดิน / ไถกลบตอซัง 
   5.3) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
   5.4) เกษตรแปลงใหญ่ 
   5.5) เกษตรผสมผสาน  
  5.6) ปรับแปลี่ยนการผลิตเป็นปลูกพืชใช้น้ าน้อย 
  อนาคต 

(1) พัฒนาที่ดินและน้ าให้เป็นระบบทั้งต าบล 
(2) เพ่ิมปริมาณและคุณภาพกิจกรรมที่ ตอบสนองในอดีต-ปัจจุบัน     
(3) ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นแบบปลูกพืชแบบผสมผสาน 
ดังมีรายละเอียดในรูปที่ 4-2 
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4.3 ระบบการปลูกพืชในปัจจุบัน 
     ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการเพาะปลูกพืช ดังนี้ 
 4.3.1 พื้นที่ลุ่ม 
  1) ข้าวนาปี เกษตรกรจะปลูกข้าวนาปีในช่วงฤดูฝน โดยปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง
มิถุนายน และจะเกบ็เกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายน พันธุ์ข้าวที่ปลูกได้แก่ หอมมะลิ 105, กข 16  
  2) ข้าวนาปรัง เกษตรกรจะปลูกข้าวนาปรังในช่วงฤดูแล้ง โดยสูบน้ าจากแหล่งน้ าใกล้เคียง 
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม แต่จะมีปัญหาการขาดแคลนน้ า 

  3) พืชหลังนาหลังเก็บเกี่ยวข้าวเกษตรกรมีการปลูกปอเทือง ถั่วเขียว ถั่วพร้า หรือ ข้าวโพด 

 

• ดินเสื่อมโทรม 
• ขาดน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค และน้ า 
  เพ่ือการเกษตร 
• ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
• การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

แรงขับเคลื่อน (D) 

 

• การปรับปรุงบ ารุงดิน 
• การจัดหาแหล่งน้ า 
• ความต้องการน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

 

• ความเสื่อมโทรมของดินทาง
กายภาพ/เคมี/ชีวภาพ 
• ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
• หนี้สินจากการลงทุนภาคเกษตร  
• รายได้จากภาคเกษตรลดลง 
 

สภาวะ (S) 
 

• แหล่งน้ าที่มีอยู่ตื้นเขินจากตะกอน 
• ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ า 
• รายได้น้อย 
• มีปัญหาต่อคุณภาพชีวิต 
 

ผลกระทบ (I) 

 

อดีต-ปัจจุบัน 
• บ่อน้ าในไร่นา 
• การปรับปรุงบ ารุงดิน / ไถกลบ 
  ตอซัง 
• จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
• เกษตรแปลงใหญ่ 
• เกษตรผสมผสาน  
• ปรับแปลี่ยนการผลิตเป็นปลูกพืชใช้
น้ าน้อย 
อนาคต 
• พัฒนาที่ดินและน้ าให้เป็นระบบทั้ง
ต าบล 
• เพ่ิมปริมาณและคุณภาพกิจกรรมที่     
  ตอบสนองในอดีต-ปัจจุบัน     
• ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นแบบ

การตอบสนอง (R) 

แรงกดดัน (P) 

รูปที่ 4-2 การวิเคราะห์สถานการณ์โดยระบบ DPSIR ของต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
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 4.3.2 พื้นที่ดอน 

    1) อ้อย เกษตรกรจะปลูกอ้อยหลังเก่ียวข้าวเสร็จ (หากในปีนั้นมีแนวโน้มราคาพืชไร่สูง)ช่วง
เดือนมกราคม ซึ่งจะมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 12-14 เดือน 

    2) มันส าปะหลัง เกษตรกรจะปลูกมันส าปะหลังช่วงต้นฤดูฝนระหว่างเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม ซึ่งจะมีอายุจากวันปลูกถึงเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน   

    3) พ้ืนที่ไม้ผลเกษตรกรจะปลูกแบบผสมผสานและเน้นการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง
จะมีการเก็บผลผลิตตลอดปี เช่น มะม่วง ฝรั่ง แก้วมังกร 

(รูปที่ 4-3) 

                เดือน
ระบบเกษตร 

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

 
 

นาลุ่ม (ข้าว) 

            

            

            

 
นาดอน (ข้าว) 

            

            

            

 
ไม้ผล 

            

 
เกษตรผสมผสาน 

            

รูปที่ 4-3 ระบบการปลูกพืช ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 

ปอเทือง 

ถ่ัวเขียว 

ฝร่ัง,แก้วมังกร,มะม่วง,มะพร้าว,ทุเรียน 

 
เห็ด นาข้าว ไผ่ มะนาว  ขนุน พืชสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้   

ประมง เช่น เสี้ยงปลากินพืช ปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงเป็ดและไก่ 

ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 

ข้าวเจ้าหอมมะลิ 105 

ข้าวเจ้าหอมมะลิ 105 

มันส าปะหลัง 

ข้าวโพด 

อ้อยโรงงาน 
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บทที่ 5 
การประเมินคุณภาพที่ดิน 

5.1 ทรัพยากรดิน 

 จากการส ารวจทรัพยากรดินต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์โดยกองส ารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน พบว่ามีดิน 10 ชุด โดยมีการประเมินคุณภาพที่ดิน ดังแสดงไว้ใน
ตารางที่ 5-1 
5.2 ประเภทการใช้ท่ีดิน  
 ประกอบด้วยพืชเศรษฐกิจหลัก หรือพืชอัตลักษณ์ (Signature crops) ที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันของ
ต าบลโนนสูง ได้แก่ ข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 105 พืชที่มีอนาคตทั้งด้านคุณภาพและราคาตลาด (Promising 
crop) ได้แก่ มะม่วง อินทผลัม ทุเรียน ยางพารา พืชทางเลือกที่ปลูกเป็นรายได้เสริมหลังฤดูการท านา 
ได้แก่ สมุนไพร พืชทางเลือกเพ่ิมเติมในอนาคต คือ กาแฟ 
5.3 ผลการประเมินคุณภาพที่ดิน 
 จากการใช้คู่มือการประเมินคุณภาพที่ดิน ส าหรับการวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบลและระดับ
จังหวัด (ศันสนีย์ และค ารณ 2562) ประเมินคุณภาพที่ดิน ได้จ าแนกชั้นความเหมาะสมทางกายภาพและ
ข้อจ ากัดของประเภทการใช้ที่ดิน ดังนี้ 

      ข้าวนาป ี
  ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ได้แก่ ดินคล้ายชุดดินนาดูนที่เป็นดินร่วนหยาบมีดินล่างเป็น
ดินเหนียว Nad-col-slB/csub   และชุดดินนาดูนและดินคล้ายชุดดินนาดูนที่เป็นดินร่วนหยาบมีดินล่าง
เป็นดินเหนียว Nad-Nad-col-slA/csub Nad-Nad-col-slB/csub   ดินคล้ายชุดดินหนองบุญนากที่
เป็นดินร่วนหยาบ Nbn-col-slA   ชุดดินหนองบุญนาก Nbn-slA     
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ การมีเกลือมาก
เกินไป มีข้อจ ากัดด้านการน าไฟฟ้าของดิน (x) ได้แก่ชุดดินโนนแดง Ndg-slA 
  ชั้นทีไ่ม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) ได้แก่ ชุดดินจักราช Ckr-slB ชุดดินชุมพวง 
Cpg-slB ชุดดินห้วยแถลง Ht-slB  และดินคล้ายชุดดินสตึกเป็นดินร่วนหยาบ Suk-col-slB 
 มันส าปะหลัง 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความจุในการดูดยึด
ธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านความอ่ิมตัวด้วยด่าง (b) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p)  ความเป็นประโยชน์
ของโพแทสเซียม (k)  และปฏิกิริยาของดิน (a) ได้แก่ชุดดินจักราช Ckr-slB    
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พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความจุในการดูดยึด
ธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มี
ข้อจ ากัดด้านปริมาณอินทรีย์วัตถุ (m) ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p) ความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียม (k)  และปฏิกิริยาของดิน (a) ได้แก่ชุดดินชุมพวง Cpg-slB  
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความจุในการดูดยึด
ธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านความอ่ิมตัวด้วยด่าง (b) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านปริมาณอินทรีย์วัตถุ (m) ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส 
(p)  ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม (k)  และปฏิกิริยาของดิน (a) ได้แก่ชุดดินห้วยแถลง Ht-slB  
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความจุในการดูดยึด
ธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านความอ่ิมตัวด้วยด่าง (b) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านปริมาณอินทรีย์วัตถุ (m) ได้แก่ดินคล้ายชุดดินสตึกที่เป็นดิน
ร่วนหยาบ Suk-col-slB  
  ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) ได้แก่ ดินคล้ายชุดดินนาดูนที่เป็นดินร่วน
หยาบมีดินล่างเป็นดินเหนียว Nad-col-slB/csub   และชุดดินนาดูนและดินคล้ายชุดดินนาดูนที่เป็นดิน
ร่วนหยาบมีดินล่างเป็นดินเหนียว Nad-Nad-col-slA/csub Nad-Nad-col-slB/csub   ดินคล้ายชุดดิน
หนองบุญนากที่เป็นดินร่วนหยาบ Nbn-col-slA ชุดดินหนองบุญนาก Nbn-slA และการมีเกลือมาก
เกินไป 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ มีข้อจ ากัดด้านการ
น าไฟฟ้าของดิน (x) ได้แก่ชุดดินโนนแดง Ndg-slA 

 อ้อย 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านความอ่ิมตัว
ด้วยด่าง (b)  ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p)  และความ
เป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม (k)  ได้แก่ ชุดดินจักราช Ckr-slB   
   พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านความจุในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านปริมาณอินทรีย์วัตถุ (m) 
ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p)  ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม (k)  ได้แก่ชุดดินชุมพวง 
ชุดดินชุมพวง Cpg-slB  
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านความอ่ิมตัว
ด้วยด่าง (b)   ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มีข้อจ ากัด
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ด้านปริมาณอินทรีย์วัตถุ (m) ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p) ความเป็นประโยชน์ของ
โพแทสเซียม (k) ได้แก่ชุดดินห้วยแถลง Ht-slB  
พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อ
พืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c)  
ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้านปริมาณอินทรีย์วัตถุ (m)  ความเป็นประโยชน์ของ
ธาตุอาหาร มีข้อจ ากัดด้าน ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม (k)  ได้แก่  ดินคล้ายชุดดินสตึกที่เป็น
ดินร่วนหยาบ Suk-col-slB 
 ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o)  ได้แก่ ดินคล้ายชุดดินนาดูนที่เป็นดินร่วน
หยาบมีดินล่างเป็นดินเหนียว Nad-col-slB/csub   และชุดดินนาดูนและดินคล้ายชุดดินนาดูนที่เป็นดิน
ร่วนหยาบมีดินล่างเป็นดินเหนียว Nad-Nad-col-slA/csub Nad-Nad-col-slB/csub   ดินคล้ายชุดดิน
หนองบุญนากที่เป็นดินร่วนหยาบ Nbn-col-slA   ชุดดินหนองบุญนาก Nbn-slA  และการมีเกลือมาก
เกินไป 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ มีข้อจ ากัดด้านการ
น าไฟฟ้าของดิน (x) ได้แก่ ชุดดินโนนแดง Ndg-slA 

 ยางพารา 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี (r) ได้แก่ ชุดดินจักราช Ckr-slB ชุดดินชุมพวง 
Cpg-slB  ชุดดินห้วยแถลง Ht-slB  และดินคล้ายชุดดินสตึกท่ีเป็นดินร่วนหยาบ Suk-col-slB 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี (r) และความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อ
รากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) ได้แก่ ดินคล้ายชุดดินนาดูนที่เป็นดินร่วนหยาบมีดินล่างเป็น
ดินเหนียว Nad-col-slB/csub ชุดดินนาดูนและดินคล้ายชุดดินนาดูนที่เป็นดินร่วนหยาบและมีดินล่าง
เป็นดินเหนียว Nad-Nad-col-slA/csub  Nad-Nad-col-slB/csub csub ดินคล้ายชุดดินหนองบุญนาก
ที่เป็นดินร่วนหยาบ Nbn-col-slA และชุดดินหนองบุญนาก Nbn-slA   
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี (r) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช 
มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) และมีเกลือมากเกินไป มีข้อจ ากัดด้านการน าไฟฟ้าของดิน (x) ได้แก่ 
ชุดดินโนนแดง Ndg-slA 
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มะม่วง 
 ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) มีข้อจ ากัดด้านความอ่ิมตัวด้วยด่าง (b) ความจุในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p) ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม
(k) ปฎิกิริยาของดิน (a) ได้แก่ชุดดินจักรราช Ckr-slB  
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ปริมาณน้ าฝน  (r)  
ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c)  
มีข้อจ ากัดด้านความอ่ิมตัวด้วยด่าง (b) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (m) 
ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p) ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม (k) ได้แก่ ชุดดินชุมพวง 
Cpg-slB   
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) มีข้อจ ากัดด้านความอ่ิมตัวด้วยด่าง (b) ความจุในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (m) 
ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p) ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม (k) ปฎิกิริยาของดิน (a) 
ได้แก่ชุดดินห้วยแถลง Ht-st-slB 
   พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี (r) ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  
มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของโปแตสเซียม 
(k) ได้แก่ชุดดินดินคล้ายชุดดินสตึกเป็นดินร่วนหยาบ Suk-col-slB 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o)  ได้แก่ ดินคล้ายชุดดินนาดูนที่เป็นดินร่วน
หยาบมีดินล่างเป็นดินเหนียว Nad-col-slB/csub   และชุดดินนาดูนและดินคล้ายชุดดินนาดูนที่เป็นดิน
ร่วนหยาบมีดินล่างเป็นดินเหนียว Nad-Nad-col-slA/csub Nad-Nad-col-slB/csub  ดินคล้ายชุดดิน
หนองบุญนากที่เป็นดินร่วนหยาบ Nbn-col-slA   ชุดดินหนองบุญนาก Nbn-slA   
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ การมีเกลือมาก
เกินไป มีข้อจ ากัดด้านการน าไฟฟ้าของดิน (x)   ได้แก่ ชุดดินโนนแดง Ndg-slA 

 กาแฟ 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี (r) ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  
มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) มีข้อจ ากัดด้านความอ่ิมตัวด้วยด่าง 
(b)  ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p) ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม (k) ได้แก่ชุดดินจักร
ราช Ckr-slB  
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พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี (r) ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  
มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร 
ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (m) ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p) ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม 
(k) ได้แก่ ชุดดินชุมพวง Cpg-slB   
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี (r) ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  
  มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการ
ระบายน้ า  (o) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ปริมาณ
อินทรีย์วัตถุ (m) ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p) ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม (k) ได้แก่
ชุดดินห้วยแถลง Ht-slB 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี (r) ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  
มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร 
ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (m) ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p) ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม 
(k)ความเค็มของดิน  (x) ได้แก่ชุดดินโนนแดง Ndg-slA 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี (r) ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  
มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร 
ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (m) ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p) ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม 
(k)ความเค็มของดิน ได้แก่ดินคล้ายชุดดินสตึกเป็นดินร่วนหยาบ Suk-col-slB 
  ชั้นทีไ่ม่มีความเหมาะสม (N) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) ได้แก่ ดินคล้ายชุดดินนาดูนที่เป็นดินร่วน
หยาบมีดินล่างเป็นดินเหนียว Nad-col-slB/csub   และชุดดินนาดูนและดินคล้ายชุดดินนาดูนที่เป็นดิน
ร่วนหยาบมีดินล่างเป็นดินเหนียว Nad-Nad-col-slA/csub Nad-Nad-col-slB/csub   ดินคล้ายชุดดิน
หนองบุญนากท่ีเป็นดินร่วนหยาบ Nbn-col-slA   ชุดดินหนองบุญนาก Nbn-slA   

 อินทผลัม 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของฟอสฟอรัส (p) ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม (k) ได้แก่ ชุดดินจักรราช Ckr-slB 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของฟอสฟอรัส (p) ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม (k) ความลาดชัน (g) ได้แก่ชุดดินชุมพวง Cpg-
slB   
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พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o) ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p) ความ
เป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม (k) ความลาดชัน (g) ได้แก่ชุดดินห้วยแถลง Ht-slB 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความเป็นประโยชน์
ของโพแทสเซียม  (k) ความลาดชัน (g) ได้แก่ชุดดินดินคล้ายชุดดินสตึกเป็นดินร่วนหยาบ Suk-col-slB  
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o)  ได้แก่ ดินคล้ายชุดดินนาดูนที่เป็นดินร่วน
หยาบมีดินล่างเป็นดินเหนียว Nad-col-slB/csub  ชุดดินนาดูนและดินคล้ายชุดดินนาดูนที่เป็นดินร่วน
หยาบมีดินล่างเป็นดินเหนียว Nad-Nad-col-slA/csub Nad-Nad-col-slB/csub  ดินคล้ายชุดดินหนอง
บุญนากที่เป็นดินร่วนหยาบ Nbn-col-slA   ชุดดินหนองบุญนาก Nbn-slA และชุดดินโนนแดง Ndg-slA 

 ทุเรียน 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี (r) ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  
มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) การเก็บรักษาและความสามารถใน
การน าธาตุอาหารไปใช้ได้ มีข้อจ ากัดด้านความอ่ิมตัวด้วยเบส (b) ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p) 
ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม (k)  ได้แก่ชุดดินจักรราช Ckr-slB  
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี (r) ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  
มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร 
ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (m) ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p) ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม 
(k)  ได้แก่ชุดดินชุมพวง Cpg-slB  และชุดดินห้วยแถลง Ht-slB 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี (r) ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  
มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร 
ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (m) ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม (k) ดินคล้ายชุดดินสตึกเป็นดินร่วนหยาบ 
Suk-col-slB 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o)  ได้แก่ ดินคล้ายชุดดินนาดูนที่เป็นดินร่วน
หยาบมีดินล่างเป็นดินเหนียว Nad-col-slB/csub  และชุดดินนาดูนและดินคล้ายชุดดินนาดูนที่เป็นดิน
ร่วนหยาบมีดินล่างเป็นดินเหนียว Nad-Nad-col-slA/csub Nad-Nad-col-slB/csub   ดินคล้ายชุดดิน
หนองบุญนากที่เป็นดินร่วนหยาบ Nbn-col-slA   ชุดดินหนองบุญนาก Nbn-slA   
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ การมีเกลือมาก
เกินไป มีข้อจ ากัดด้านการน าไฟฟ้าของดิน (x)   ได้แก่ ชุดดินโนนแดง Ndg-slA 
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สมุนไพร 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้าน
การระบายน้ า (o)  ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p) 
ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม (k) ได้แก่ชุดดินจักรราช Ckr-slB 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหาร ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (m) ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p) ความเป็นประโยชน์
ของโพแทสเซียม (k)  ได้แก่ชุดดินชุมพวง Cpg-slB   
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหาร ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (m) ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (p) ความเป็นประโยชน์
ของโพแทสเซียม (k) ปฎิกิริยาของดิน (a) ได้แก่ชุดดินห้วยแถลง Ht-slB 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชคือ ความชุ่มชื้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน (s) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (c) ความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหาร ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (m) ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม (k) ดินคล้ายชุดดินสตึก
เป็นดินร่วนหยาบ Suk-col-slB 
  ชั้นที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ ความเป็นประโยชน์
ของออกซิเจนต่อรากพืช มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า (o)  ได้แก่ ดินคล้ายชุดดินนาดูนที่เป็นดินร่วน
หยาบมีดินล่างเป็นดินเหนียว Nad-col-slB/csub  และชุดดินนาดูนและดินคล้ายชุดดินนาดูนที่เป็นดิน
ร่วนหยาบมีดินล่างเป็นดินเหนียว Nad-Nad-col-slA/csub Nad-Nad-col-slB/csub   ดินคล้ายชุดดิน
หนองบุญนากที่เป็นดินร่วนหยาบ Nbn-col-slA   ชุดดินหนองบุญนาก Nbn-slA   
  พบว่าคุณภาพที่ดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ การมีเกลือมาก
เกินไป มีข้อจ ากัดด้านการน าไฟฟ้าของดิน (x)   ได้แก่ ชุดดินโนนแดง Ndg-slA 
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ตารางที่ 5-1 ชั้นความเหมาะสมทางกายภาพของดิน ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ชุดดิน ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา มะม่วง กาแฟ อินทผลัม ทุเรียน สมุนไพร 

Ckr-slB No S2bcpka S2sbcpk S3r  S2sbcpka S2rscbpk S2pk S2rscbpk S2socpk 

Cpg-slB No S2cmpka S2scmpk S3r S2rscbmpk S2rscmpk S2pkg  S2rscmpk S2scmpk  

Ht-slB No S2bcmpka S2sbcmpk S3r S2sbcmpka S2rsocmpk  S2opkg S2rscmpk S2scmpka  

Nad-col-slB/csub S3s S3o S3o S3ro S3o No  No S3o S3o 

Nad-Nad-col-slA/csub S3s S3o S3o S3ro S3o No No S3o S3o 

Nad-Nad-col-slB/csub S3s S3o S3o S3ro S3o No No S3o S3o 

Nbn-col-slA S3s S3o S3o S3ro S3o No No S3o S3o 

Nbn-slA S3s S3o S3o S3ro S3o No No S3o S3o 

Ndg-slA S3sx S3ox S3ox S3rox S3ox 
 

S2rscmpkx 
 

No 
 

S3ox 
 

S3ox 

Suk-col-slB No S2bcmka S2scmk S3r S2rsck S2rscmpk S2kg S2rscmk S2scmk 

หมายเหตุ : 1. ค าอธิบายชุดดินดูจากตารางหน่วยแผนที่ดิน ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    2. ข้อจ ากัดในการประเมินคุณภาพท่ีดิน 
อุณหภูมิ = (t)  ปริมาณน้ าฝน = (r)  ความชุ่มชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช มีข้อจ ากัดด้านเนื้อดิน = (s)  ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช  
มีข้อจ ากัดด้านการระบายน้ า = (o)  การเก็บรักษาและความสามารถในการน าธาตุอาหารไปใช้ได้ มีข้อจ ากัดด้านความอ่ิมตัวด้วยเบส = (b)   
ความจุของการแลกเปลี่ยนประจุบวก = (c) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ปริมาณอินทรียวัตถุ = (m)  ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส = (p)   
ความเป็นประโยชน์ของโพแทสเซียม = (k) ปฎิกิริยาของดิน = (a) ระดับความลึกของราก มีข้อจ ากัดด้านความลึกของดินที่มีผลต่อรากพืช = (d)  
ความเปรี้ยวของดิน = (j) ความลาดชัน = (g) การชะล้างพังทลายของดิน = (e)  ความเค็มของดิน = (x) 

5-8 
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บทที่ 6 
แผนการใช้ที่ดิน 

6.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดท าแผนการใช้ท่ีดินต าบล  
 ในการจัดท าแผนการใช้ที่ดินต าบลฉบับนี้ได้ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”1) เป็นหลัก โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือก้าวทันต่อโลกยุค โลกาภิวัตน์ ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัย 
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
และด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกใน คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างด”ี 
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6.2 นโยบายแห่งรัฐ ในการก าหนดแผนการใช้ท่ีดินต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ตารางที่ 6-1 นโยบายแห่งรัฐที่เกี่ยวข้องกับแผนการใช้ที่ดิน ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ล าดับ
ที ่

กฎหมาย/ยุทธศาสตร์/แผนการ
ปฏิบัติ/แผนแม่บท 

รายละเอียด 

1 รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 2 

มาตรา 72 (1) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศไทยเหมาะสมกับสภาพของ
พื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่
สิ่งแวดล้อม 

3 นโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลง
ต่อรัฐสภา วันท่ี 25 กรกฎาคม 
2562 

นโยบายหลัก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
     5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
        5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่
ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลงัของรัฐบาล 
        5.3.4 ส่งเสรมิการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับสินคา้เกษตร 
        5.3.5 ดูแลเกษตรกร ผูม้ีรายได้น้อยใหส้ามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ในท่ีดินท ากิน แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐานและปัจจยัผลิต
ต่างๆ 
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน 
     10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินท ากนิและลดความเหลื่อมล้ าด้านการถือ
ครองท่ีดิน 
     10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ แหล่งน้ าชุมชน และทะเล 
นโยบายเร่งด่วน    
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวตักรรม 

4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 4 

ประเด็นย่อยที่ 2.1 จัดท าแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
ประเด็นย่อยที่ 2.2 ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ท่ีดินใหเ้ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไดอ้ย่าง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

2 ราชกิจจานุเบกษา เลม่ที่ 134 ตอน 40 ก หน้า 18 ลงวันท่ี 6 เมษายน 2560 
3 ราชกิจจานุเบกษา เลม่ที่ 135 ตอน 82 ก หน้า 8 ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 
4 ราชกิจจานุเบกษา เลม่ที่ 135 ตอน 24 ก หน้า 98 ลงวันท่ี 6 เมษายน 2561 (เล่มที่ 4) 
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ตารางที่ 6-1   (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

กฎหมาย/ยุทธศาสตร์/แผนการ
ปฏิบัติ/แผนแม่บท 

รายละเอียด 

5 นโยบายและแผนการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ (พ.ศ. 2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านใช้ที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบรหิารจดัการที่ดินและทรัพยากรดิน 

6 ยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ าเพื่อการผลติการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาท่ีดินเพื่อการผลติการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การใช้หลักพอเพียงประยุกต์กับการผลิตการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับการแปรรูปข้าวหอมมะล ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการแปรรูปข้าวเหนยีว 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนขีดความสามารถเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การเกษตรในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าที่มีศักยภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การยกระดับการผลิตอ้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับการผลิตมันส าปะหลัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การแปรรูปยางพารา 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การผลติโคเนื้อ 
ยุทธศาสตร์ที่ 11 การผลติโคนม และผลิตภัณฑ์นม 
ยุทธศาสตร์ที่ 12 การส่งเสริมสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพของ
เกษตรกร และกลุ่มสถาบันการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 13 การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการแปรรูปและ
การตลาดเพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ 

9 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารการจดัการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

6.3   การก าหนดเขตการใช้ที่ดิน  

       การวางแผนการใช้ที่ดินเป็นกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้ตัดสินใจในการก าหนด
รูปแบบหรือกิจกรรมการใช้ที่ดินที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้า โดยมีพ้ืนฐานจากศักยภาพการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรดินตามธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีการใช้ที่ดิน อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด การวางแผนการใช้ที่ดินมิได้สิ้นสุดลงในขั้นตอนการตัดสินใจ ว่าที่ดิน
จะท าอะไรดีที่สุด แต่จะต้องรวมถึงการจัดมาตรการทุกด้านในการใช้ที่ดินเพ่ือให้บรรลุถึงความต้องการ
ใช้ที่ดินนั้น จ าเป็นต้องระบุถึงมาตรการ กิจกรรม โครงการ แผนงาน และนโยบายที่มีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ ซึ่งจะท าให้บรรลุถึงความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
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การวางแผนการใช้ที่ดินระดับต าบลเป็นการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลด้ายกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพ่ือก าหนดการใช้พ้ืนที่อย่างเป็นระบบ เป็นการ
ตัดสินใจในการใช้พ้ืนที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความ
ต้องการของชุมชน โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการที่จะน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนต่อไป เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องด าเนินการเพ่ือเป็นที่ยอมรับ โดยมีความมุ่งหมายให้การใช้ที่ดินที่ก าหนด
ขึ้นนั้นตอบสนองความต้องการของชุมชนมากที่สุด การก าหนดเขตการใช้ที่ดินต าบลโนนสูง ใช้
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562 เป็นแนวทาง ซึ่งยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562 ได้
เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปฏิรูปประเทศ รวมทั้งแผนพัฒนา 
รายสาขาต่างๆ หรือแผนเฉพาะด้าน เช่น แผนพัฒนาการเกษตร แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น 

6.4 เขตการใช้ท่ีดิน 

     แผนการใช้ที่ดินต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก าหนดออกเป็น 5 เขตหลัก 
ได้แก่ เขตพ้ืนที่เกษตรกรรม เขตพ้ืนที่ปุาไม้ เขตพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่แหล่งน้ า และพ้ืนที่
อ่ืนๆ ดังนี้ (ตารางที่ 6-2 และรูปที่ 6-1)  
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ตารางที่ 6-2 เขตการใช้ท่ีดิน ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เขตการใช้ท่ีดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

เขตเกษตรกรรม     25,961        88.54  

1. เขตท านา     20,666        70.48  

1.1 เขตท านาในเขตชลประทาน       2,883          9.83  

1.2 เขตท านานอกเขตชลประทาน      17,783        60.65  

- นาที่ลุ่ม       3,738        12.75  

- นาที่ดอน      14,045        47.90  

2. เขตปลูกพืชไร่       3,603        12.29  

3. เขตปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น       1,433         4.89  

4. เขตปลูกพืชสวน         200         0.68  

5. เขตปศุสัตว์           30         0.10  

6. เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า           29         0.10  

เขตป่าไม้       1,048          3.57  

เขตชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง       1,491          5.09  

เขตแหล่งน้ า         554          1.89  

เขตพื้นที่อ่ืนๆ         267          0.91  

รวมเนื้อที่ทั้งหมด     29,321      100.00  

หมายเหตุ: เนื้อท่ีค านวณด้วยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์  

6.3.1 เขตเกษตรกรรม   

      มีเนื้อที่ 25,961 ไร่ หรือร้อยละ 88.54 ของพ้ืนที่ต าบล พ้ืนที่เขตการเกษตรนี้เปน บริเวณ
ที่อยูนอกเขตที่มีการประกาศเปนเขตปาไมตามกฎหมายและอยูในบริเวณเขตชั้นคุณภาพลุมน้ าชั้นที่ 3, 
4 และ 5 ซึ่งไมมีขอก าหนดหามเรื่องการใชที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เขตการเกษตรนี้ เกษตรกรไดมีการใช
ประโยชนเพ่ือการเพาะปลูกท้ังพืชไร พืชผัก ไมผล ไมยืนตน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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     1) เขตท านา มีเนื้อที่ 20,666 ไร่ หรือร้อยละ 70.48 ของพ้ืนที่ต าบล โดยแบ่งเป็น  
 1.1) เขตท านาในเขตชลประทาน 2,883 ไร่ หรือร้อยละ 9.83 ของพ้ืนที่ต าบล ดิน
ในเขตการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นดิน ชุดดินนาดูน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สภาพพ้ืนที่ราบเรียบ
ถึงค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว พ้ืนที่ในเขตนี้มีสภาพพ้ืนที่
ราบเรียบดินที่พบเป็นดินลึกมากมีการระบายน้ าเลวดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง
และส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาระบบน้ าชลประทานเพ่ือการเพาะปลูก ดังนั้นในช่วงฤดูฝนถ้ามี
ระยะเวลาฝนทิ้งช่วงก็สามารถจัดส่งน้ าให้กับข้าวที่ปลูกได สวนในฤดูแล้งจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีใน
พ้ืนที่ที่สามารถจัดส่งน้ าเขาแปลงให้กับเกษตรกรไดก็สามารถปลูกพืชครั้งที่สอง เช่น ถั่วเขียว ปอเทือง 
หรือพืชผักต่างๆ แต่ในบางพ้ืนที่ยังพบปัญหาของดินค่อนข้างเป็นดินทรายซึ่งมีผลต่อความสามารถในการ
อุ้มน้ าที่เป็นประโยชนต่อพืชต่ า รวมทั้งปริมาณธาตุอาหารพืชในดินมีปริมาณต่ า 

   ปัญหาในการใช้ที่ดินในปัจจุบัน  
- ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นเขตเกษตรกรรมที่มีการ

ใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานและมีการใช้สารเคมีจ านวนมาก                   
             - ปัญหาการขาดแคลนน้ า ถึงแม้จะเป็นพ้ืนที่นาในเขตชลประทาน แต่เป็น
ชลประทานที่เป็นการบริหารจัดการน าจากอ่างเก็บน้ าวังลิ้นฟ้า อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในปี
ที่มีปริมาณฝนน้อยปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าไม่เพียงพอต่อการส่งน้ าในพ้ืนที่ดังกล่าวก็ยังประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ า 

   การจัดการที่ดินในอนาคต 

   - ควรปรับปรุงบ ารุงดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือ 
ปุ๋ยพืชสดเพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเพิ่มการอุ้มน้ าของดินและเพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์
ส าหรับพืช ร่วมกับการใสปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
                      - ควรมีการปรับสภาพพ้ืนที่ในแปลงนาข้าว เพ่ือควบคุมระดับการแชขังของน้ า
ในระหว่างการเพาะปลูกให้เหมาะสม 
                      - พิจารณาด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้มีการกักเก็บน้ าไดดีขึ้น 
                     - ควรมีการขุดลอกคลองและเพ่ิมท่อลอดตามถนนสายหลักที่สร้างขวาง
ทางเดินน้ า เพื่อการระบายน้ าในพ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ใช้เกิดน้ าแช่ขังเป็นเวลานานจนต้น
ข้าวเสียหาย 

    กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการ 
             - สนับสนุนการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด ท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 

- สนับสนุนการจัดการดินกรดด้วยโดโลไมท์ 
- สนับสนุนโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนลุ่ม-ดอน 
- สนับสนุนโครงการไถกลบตอซังพืช 
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กิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 
    1) กรมการข้าว สนับสนุนเรื่อง การพัฒนาคุณภาพข้าวอินทรีย์ 
  2) กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปูองกันและ
ก าจัดโรคแมลงในการผลิตข้าว 

   1.2) เขตท านานอกเขตชลประทาน 17,783 ไร่ หรือ ร้อยละ 60.65 โดยแบ่งเป็น 

              นาที่ลุ่ม 3,738 ไร่ หรือร้อยละ 12.75 ของพ้ืนที่ทั้งต าบล ดินในเขตการใช้
ที่ดินส่วนใหญ่เป็นดิน ชุดดินนาดูน มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว ชุดดินหนองบุญนาก มีเนื้อดินบนเป็น
ดินร่วนปนทราย สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน้ าค่อนข้างเลว และชุดดินโนน
แดง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน้ าดีปาน
กลางถึงคอ่นข้างเลว 

      ปัญหาในการใช้ที่ดินในปัจจุบัน 
               - ปัญหาทางกายภาพของดิน เช่น ดินเป็นทรายจัดหรือดินค่อนข้างเป็นดิน
ทรายซึ่งมีผลต่อความสามารถในการอุ้มน้ าที่เป็นประโยชน์ต่อพืชต่ า ดินเค็มที่มีปริมาณเกลือสะสมอยู่
มากจนเป็นผลต่อการเติบโตของพืชรวมทั้งปริมาณธาตุอาหารพืชในดินมีปริมาณต่ าโดยผลการประเมิน
ความเหมาะสมของที่ดินเขตนี้ส าหรับการปลูกข้าวและพืชไรอยู่ในระดับเหมาะสมเล็กน้อย (S3) จาก
ข้อจ ากัดการใช้ที่ดินดังกล่าวข้างต้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาปรับปรุงและมีมาตรการเฉพาะเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตการเกษตรกรรมในพ้ืนที่ให้สูงขึ้น รวมถึงการปูองกันกันระบบนิเวศน์มิให้เสื่อมโทรมจากการ
ใช้พ้ืนที่ในเขตนี ้

          - ปัญหาการขาดแคลนน้ า 

   การจัดการที่ดินในอนาคต 
- ควรเป็นพ้ืนที่เปูาหมายในการเร่งรัดพัฒนาแกปัญหา ดินเป็นทรายจัดหรือ

ดินค่อนข้างเป็นดินทราย ดินเค็ม และปรับปรุงบ ารุงดินอนุรักษ์ดินและน้ า ปรับปรุงบ ารุงดินโดยการเพ่ิม
อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุย๋คอกหรือปุ๋ยพืชสด เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเพ่ิมการอุ้มน้ าของดิน
และเพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ส าหรับพืช ตามแนวทางของกรมพัฒนาที่ดิน 

- พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในไรนาและปรับเปลี่ยนข้าวพันธุ์ดีให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ โดยยึดแนวทางการใช้ที่ดินแบบเศรษฐกิจพอเพียง ท าการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม ่

- ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดให้กับครัวเรือนเกษตรกร 
                        - มีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มแบบบูรณาการ 
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   กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการ 
- สนับสนุนการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด ท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 

   - สนับสนุนการจัดการดินกรดด้วยโดโลไมท์ 
   - สนับสนุนโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนลุ่ม-ดอน 

- สนับสนุนโครงการไถกลบตอซังพืช 
- สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มแบบบูรณาการ 

   กิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 

   1) กรมการข้าว สนับสนุนเรื่อง การพัฒนาคุณภาพข้าวอินทรีย์ 

   2) กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปูองกัน
และก าจัดโรคแมลงในการผลิตข้าว 

   นาที่ดอน 14,045 ไร่ หรือร้อยละ 47.90 ของพ้ืนที่ทั้งต าบล ดินในเขตการ
ใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นดิน ชุดดินโนนแดง มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึง
ค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน้ าดีปานกลางถึงคอ่นข้างเลว 
   ปัญหาในการใช้ที่ดินในปัจจุบัน 

- ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์  เนื่องจากเป็นเขตเกษตรกรรมที่มี
การใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานาน และมีการใช้สารเคมีจ านวนมาก                   
     - เป็นพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่ดอนส่วนใหญ่
ของต าบลโนนสูงเป็นดินร่วนปนทราย  มีอัตราการการชะล้างพังทลายสูงมากเนื่องจากการท าการเกษตร
ที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  

   การจัดการที่ดินในอนาคต 

- ควรปรับปรุงบ ารุงดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย
พืชสด เพ่ือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเพ่ิมการอุ้มน้ าของดินและเพ่ิมธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์
ส าหรับพืชร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม 
                      - ควรมีการปรับสภาพพ้ืนที่ในแปลงนาข้าว เพ่ือควบคุมระดับการแชขังของ
น้ าในระหว่างการเพาะปลูกให้เหมาะสม 
                      - พิจารณาด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้มีการกกัเก็บน้ าไดดีขึ้น 

   - ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเพ่ือเป็นรายได้เสริม เช่น ปอเทือง ถั่วเขียว 
ข้าวโพด โดยท าในระบบเกษตรปลอดภัย 
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   กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการ 
  - สนับสนุนการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด ท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 

- สนับสนุนการจัดการดินกรดด้วยโดโลไมท์ 
- สนับสนุนโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนลุ่ม-ดอน 
- สนับสนุนโครงการไถกลบตอซังพืช 
- สนับสนุนโครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มแบบบูรณาการ 
- สนับสนุนโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกปอเทืองเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์หลัง

นา 
- พัฒนาพื้นที่เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตาม 

Agri-Map 
- สนับสนุนแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

   กิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 
   1) กรมการข้าว สนับสนุนเรื่อง การพัฒนาคุณภาพข้าวอินทรีย์ 
   2) กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปูองกัน
และก าจัดโรคแมลงในการผลิตข้าว 
   3) กรมทรัพยาการน้ าบาดาล สนับสนุนเรื่องเจาะบ่อบาดาล 

  2) เขตปลูกพืชไร่ 

   มีเนื้อที่ 3,603 ไร่ หรือร้อยละ 12.29 ของพ้ืนที่ต าบล ดินในเขตการใช้ที่ดินเป็นดิน 
ส่วนใหญ่เป็น ดินคล้ายชุดดินสตึก เป็นดินร่วนหยาบ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 
เปอร์เซ็นต์ สภาพพ้ืนที่ในเขตนี้ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินที่พบเป็นดินลึกถึงลึกมาก มีการ
ระบายน้ าดี ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติระดับปานกลาง เกษตรกรมีการปลูกไมผลหรือพืชผัก
และในที่ที่สามารถพัฒนาแหล่งน้ าไดในอนาคต ก็สามารถเปลี่ยนการใช้ที่ดินจากการปลูกพืชไรมาเปน็
การปลูกไมผลหรือพืชผักได้ 

   ปัญหาในการใช้ที่ดินในปัจจุบัน 

- ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์  เนื่องจากเป็นเขตเกษตรกรรมที่มี
การใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานาน และมีการใช้สารเคมีจ านวนมาก                   

     - เป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่ดอนส่วนใหญ่
ของต าบลโนนสูงเป็นดินร่วนปนทราย  มีอัตราการการชะล้างพังทลายสูงมากเนื่องจากการท าการเกษตร
ที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  

       การจัดการที่ดินในอนาคต 

- ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน/เกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนให้ความรู้
เรื่องชนิดพืชทางเลือก โดยน าระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมาปรับใช้ 
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  - ด าเนินการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่เขตนี้ โดยเฉพาะบริเวณที่
มีการใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกพืชไรเพราะลักษณะการใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยมีการไถพรวนเตรียมพ้ืนที่
ทุกปี มีแนวโน้มของการเกิดการชะล้างผิวหน้าดินไดสูงในช่วงต้นฤดูฝนซึ่งไมมีพืชปกคลุมผิวหน้าดิน การ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าสามารถเลือกปฏิบัติไดทั้งการใช้ระบบพืช เช่น การปลูกพืชขวางแนวความ
ลาดชัน การปลูกพืชสลับแถวและการปลูกหญ้าขวางแนวความลาดชัน แตบ่ริเวณท่ีมีความลาดชันสูงอาจ
ต้องใช้มาตรการอนุรักษ์และน้ าเชิงกลโดยจัดคันดินขวางแนวความลาดชันการท าทางระบายน้ าออกจาก
พ้ืนที่และสามารถท าร่วมกับการอนุรักษด์ินโดยใช้ระบบพืชด้วย 

-ปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณและลักษณะทางกายภาพ
ของดินที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ เช่น ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ซึ่งจะเป็นการ
ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นท าให้ดินร่วนซุย เพ่ิมการอุ้มน้ าของดินให้ดีขึ้น 

- ด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นที่เขตนี้ รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพแหล่งน้ าตามธรรมชาติ เชน เหมือง ฝาย ล าคลองสาธารณะ ใหมีการกักเก็บน้ าไดดีขึ้น
  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการ 

- ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสด 
- สนับสนุนการใช้ปูนโดโลไมท์ในพ้ืนที่ดินกรด 
- ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี 

   - พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม 
Agri-Map 

- การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน 
   - การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 

 - การจัดหาแหล่งน้ าขนาดเล็ก 
   - การจัดท าแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
   - ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
   - พัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์ 
   - ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

กิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 

    1) กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนเรื่องสนับสนุนความรู้ด้านการจัดการพืช 
การเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 

   2) กรมทรัพยาการน้ าบาดาล สนับสนุนเรื่องเจาะบ่อบาดาล 

 3) เขต ไม้ผลไม้ยืนต้น  

     มีเนื้อที ่1,433 ไร่ หรือ ร้อยละ 4.89 ของพื้นที่ต าบล ดินในเขตการใช้ที่ดินเป็นดิน
ส่วนใหญ่เป็น ดินคล้ายชุดดินสตึก เป็นดินร่วนหยาบ มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดชัน 2-5 
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เปอร์เซ็นต์ สภาพพ้ืนที่ในเขตนี้ค่อนข้างเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินที่พบเป็นดินลึกถึงลึกมาก มีการ
ระบายน้ าดี ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติระดับปานกลาง 

   การจัดการที่ดินในอนาคต 

  - ด าเนินการพัฒนาแหลงน้ าขนาดเล็กในพื้นที่เขตนี้ รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพแหล่งน้ าตามธรรมชาติ เช่น เหมือง ฝาย ล าคลองสาธารณะ บึง หนอง ให้มีการกักเก็บน้ า
ไดดีขึ้นเพ่ือปรับรูปแบบการใช้ประโยชนที่ดินจากการปลูกพืชล้มลุก มาเป็นการปลูกไมผลหรือพืชผักที่มี
มูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด 

  - ปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ และลักษณะทางกายภาพ
ของดนิทีเ่หมาะสมส าหรับการปลูกพืช โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ซึ่งจะเป็นการ
ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นท าให้ดินร่วนซุย เพ่ิมการอุ้มน้ าของดินให้ดีขึ้น 

  - ส่งเสริมการผลิตพืช โดยให้ค าแนะน าพืชทางเลือก ไดแก แก้วมังกร 
มะนาว มะม่วง ฝรั่ง หม่อน กล้วย เป็นต้น 

  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการ 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตน้ าหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่งซุปเปอร ์พด.2  

ในการผลิตน้ าหมักเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ิมปริมาณธาตุอาหาร รวมถึงการลดต้นทุนการผลิต 
 - ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุย๋อินทรีย์ เช่น ปุย๋พืชสด ปุ๋ยคอก 
   - การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
   - โครงการส่งเสริมกลุ่มมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
   - ปูองกันการชะล้างพังทลายของดินโดยใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 

       กิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุน  

  1) กรมวิชาการเกษตร สนับสนุน เรื่อง การจัดการพืชที่ดีในไมผล ไม้ยืนต้น 
GAP (Good Agricultural Practice : ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ดี)  

6.3.2 เขตปศุสัตว  

 เนื้อท่ี 30 ไร หรอืร้อยละ 0.10 ของพ้ืนที่ต าบล เขตนีเ้ป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร เช่น โค 
กระบือ 

    ขอเสนอแนะในการใชพื้นที่ 

- พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กหรือขุดสระน้ าประจ าไรนาเพ่ือให้สัตว์มีน้ ากิน ใช้
ในการปลูกปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ และปลูกไมยืนต้นไว้เป็นร่มเงาของสัตว์ 

 - จัดท าโครงการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ โดยมีกรมปศุสัตว์เป็นผู้ให้ความรู-
ข้อเสนอแนะวิธีการเลี้ยงสัตว์ การปลูกและขยายพันธุหญ้าพันธุ์ดี เช่นหญ้าเนเปียร์ เป็นต้น การให้
อาหารเสริมการผสมพันธุ และการควบคุมโรค 
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   กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการ 

- สนับสนุนแหล่งน้ าขนาดเล็กในไรนานอกเขตชลประทาน 

   กิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ไดแก 

   1) กรมปศุสัตว์ สนับสนุนเรื่องพันธุหญ้าเนเปียร์ 

6.3.3 เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

       เนื้อท่ี 29 ไร หรือร้อยละ 0.10 ของพ้ืนทีต่ าบล เขตนี้เกษตรกรขุดบ่อน้ าขึ้นเองเพ่ือใช้เพาะเลี้ยง
ปลา 

  ขอเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 

  - พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กหรือขุดสระน้ าประจ าไรนา 

  - ใช้สารบ าบัดน้ าเสีย หรือปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะส าหรับการเลี้ยงปลา 

  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการ 

  - ส่งเสริมการผลิตสารบ าบัดน้ าเสียโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 

  - สนับสนุนแหล่งน้ าขนาดเล็กในไรนานอกเขตชลประทาน 

  กิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ไดแก ่

  1) กรมประมง สนับสนุนเรื่องพันธุปลา 

6.3.4 เขตชุมชน  

 มีเนื้อที่ 1,491 ไร หรือร้อยละ 5.09 ของพ้ืนที่ต าบล พ้ืนที่ของเขตนี้เป็นบริเวณท่ีตั้งของชุมชน ที่
มีการตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายมีสภาพการใช้ที่ดินรอบชุมชนเป็นสวนไมผลผสมปะปนกับที่อยู่อาศัย 

  ขอเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 
  เทศบาลต าบลควรเร่งศึกษาปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจน
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือน ามาก าหนดแนวทางในการพัฒนาไดอย่างถูกต้องตามความต้องการ
การของชุมชนในประเด็นปัญหาบางเรื่องที่เกินขีดความสามารถของท้องถิ่น ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลควรท าเรื่องถึงส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงเพ่ือขอรับการสนับสนุนในการศึกษาปัญหา แนวทาง 
การแกไขจัดท าโครงการและงบประมาณเพ่ือการด าเนินการต่อไป และควรสนับสนุนตลาดอินทรีย์
หมู่บ้านเข้มแข็งและผลิตภัณฑส์ินคา OTOP ทีส่ าคัญ 

  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการ 
  - สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ความรูงานการ

พัฒนาที่ดินสูชุมชน 
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    กิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุน  

  1) กรมพัฒนาชุมชน สนับสนุนเรื่องพัฒนาสินคา OTOP สู่ห้าดาว 

  2) กรมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนเรื่องสนับสนุนให้เกษตรกรไดรับการ
ฝึกอบรมการรวมกลุ่มผลิตสินคา้ชุมชน 

6.3.5 เขตแหล่งน้ า 

 เขตแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  

        มีเนื้อที่ 554 ไร หรอืร้อยละ 1.89 ของพ้ืนที่ต าบล แหล่งน้ าตามธรรมชาติ ไดแก แม่น้ า ล าห้วย 
คลอง หนอง บึง 

  ขอเสนอแนะในการใช้พื้นที่ 

- ควรเร่งด าเนินการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินเพ่ิมเติม 
แต่ต้องค านึงถึงปลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปประกอบการพิจารณาดังกล่าว 

- ควรมีการบ ารุงรักษาและขุดลอกแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่มีอยู่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการเก็บกักน้ า 

- เทศบาลควรเร่งจัดท าโครงการเพื่อจัดหาแหล่งน้ าในไรนาของเกษตรกร
และประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก โดยจัดท ากรอบแผนการด าเนินการ
จามล าดับความส าคัญ 

- บริเวณพ้ืนที่ลุ่มในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่สาธารณะประโยชน หน่วยงานงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบ ปองกันและด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกยึดครอง
พ้ืนที่ในเขตนี้เพราะเป็นที่สาธารณประโยชน สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มต่ าไมเหมาะส าหรับการน าที่ดินมาใช้
ด้านเกษตรกรรม ควรคงสภาพไวเพ่ือการรักษาสมดุลทางนิเวศต่อไป 

  กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่จะด าเนินการ 

  - สนับสนุนแหล่งน้ าในไรนานอกเขตชลประทาน 

   กิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ไดแก 
1) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล สนับสนุนเรื่องขุดเจาะน้ าบาดาล  

6.3.6 เขตป่าไม้ 
        มีเนื้อที่ 1,048 ไร่ หรือร้อยละ 3.57 ของพ้ืนที่ต าบลพ้ืนที่เขตนี้เป็นบริเวณที่มีการประกาศเป็น
เขตปุาไม้ตามกฎหมาย ได แก เขตปุาสงวนแห่งชาติและบริเวณที่มีมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับ 
การใช้ทรัพยากรที่ดิน ไดแก มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า เขตพ้ืนที่ปุาไม้นี้เมื่อ 
พิจารณาตามวัตถุประสงค์หลักของการประกาศเขตและมาตรการของการใช้ที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี
ต่างๆ ดังกล่าว  
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   การจัดการที่ดินในอนาคต 
- ควรจัดท าแนวกันไฟเพ่ือปูองกันไฟปุาที่อาจเกิดข้ึนไดจากธรรมชาติหรือ

กิจกรรมจากมนุษย์ เพ่ือให้ปุาไมมีการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติที่สมบูรณ 
- ควรจัดการอบรมแนะน าให้ราษฎรในพ้ืนที่ข้างเคียงไดเห็นถึงคุณค่าของ

ทรัพยากรปุาไม้และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาปุาไม้ 

ขอเสนอแนะในการใช้พื้นที่ในเขตคงสภาพป่านอกเขตป่าไม้ตาม 
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 

- ชุมชนควรมีการรักษา และฟ้ืนฟสูภาพพ้ืนที่ให้เป็นปุาสมบูรณ์ 
- ชุมชนควรสร้างจิตส านึกให้รักและอนุรักษ์ผืนปุา (สร้างฝายชะลอน้ า) 
- ชุมชนควรขุดลอกล าห้วยทีไ่หลผ่านผืนปุา 
- ชุมชนควรปลูกปุาเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุา 
- ชุมชนควรเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น เห็ด ผักหวาน  

6.3.7 เขตพื้นที่อ่ืนๆ  
        มีเนื้อที่ 267 ไร หรือรอยละ 0.91 ของพ้ืนที่ต าบล ไดแก ทุงหญาธรรมชาติ ทุงหญาสลับไมพุม/ 
ไมละเมาะ และพ้ืนที่ถม 
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6.4 ระบบการปลูกพืชตามแผนการใช้ที่ดิน 

 การจัดท าระบบการปลูกพืชตามแผนการใช้ที่ดินได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาก าหนดรูปแบบ/หรือระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับการใช้ที่ ดินให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ ทั้งนี้ได้จัดท าระบบการปลูกพืชขึ้นใหม่ ดังนี้ (รูปที่ 6-3) 

 เขตนาพ้ืนที่ดอน ท านาในช่วงพฤษภาคม – พฤศจิกายน หลังเก็บเกี่ยวจะมีการปลูกปอเทือง ถั่ว
เขียว ข้าวโพด 

 เขตไม้ผล ปลูกมะม่วง พืชทางเลือกเป็น ทุเรียน แก้วมังกร เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ 
 

                 เดือน
ระบบเกษตร 

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

 
 

นาลุ่ม (ข้าว) 

            

            

            

 
นาดอน (ข้าว) 

            

            

            

 
ไม้ผล 

            

 
เกษตรผสมผสาน 

            

รูปที่ 6-3 ระบบการปลูกพืชตามแผนการใช้ท่ีดิน 

 การวิเคราะห์ระบบการปลูกพืชตามแผนการใช้ที่ดิน พบว่าการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของดิน และมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่า เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ 
สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ทั้งนี้ได้มีการเปรียบเทียบระบบ ตารางที่ 6-3 

 

ข้าวเหนียวพันธ์ุ กข6 

ปอเทือง 

ถ่ัวเขียว 

ฝร่ัง,แก้วมังกร,มะม่วง,มะพร้าว,ทุเรียน 

 

เห็ด นาข้าว ไผ่ มะนาว  ขนุน พืชสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้   

ประมง เช่น เสีย้งปลากินพืช ปศุสัตว์ เช่น เลีย้งเป็ดและไก่ 

ข้าวเหนียวพันธ์ุ กข6 

ข้าวเจ้าหอมมะลิ 105 

ข้าวเจ้าหอมมะลิ 105 

มันส าปะหลัง 

ข้าวโพด 

อ้อยโรงงาน 
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ตารางท่ี 6-3 การเปรียบเทียบระบบการปลูกพืชก่อนและหลังมีแผนการใช้ท่ีดิน 

เขตการใช้ท่ีดิน ระบบการปลูกพืชปัจจุบัน ระบบการปลูกพืชหลังมีแผนการใช้ท่ีดิน 
เขตท านาพ้ืนที่ลุ่ม 

 
นาปี/นาปรัง ข้าวนาปี/พืชตระกูลถั่ว 

ข้าวนาปี/ปอเทือง 
เขตท านาพ้ืนที่ดอน 

 
ข้าวนาปี 

ปอเทือง (หลังนา) 
ถั่วเขียว (หลังนา) 

ข้าวนาปี/พืชตระกูลถั่ว 
ข้าวนาปี/ปอเทือง 

เขตปลูกพืชไร่ มันส าปะหลัง 
อ้อยโรงงาน 

มันส าปะหลัง/อ้อย 
ปลูกพืชผสมผสานในระบบเกษตรอินทรีย์ 

เขตปลูกไม้ผล มะม่วง มะม่วง 
ฝรั่ง 

แก้วมังกร 
ทุเรียน 

เกษตรผสมผสาน 
เกษตรอินทรีย์ 
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6.5 การจัดการความเสี่ยง (Risk management) 
 จากระบบการปลูกพืช (cropping pattern) ดังที่แนะน าในรูปที่ 6-2 การจัดการความเสี่ยง (Risk 
management)  กรณีที่ “เกษตรกร” ระบุว่าดินที่ท านาอยู่ความสมบูรณ์ต่ าต้องใช้ปุ๋ยเคมีจ านวนมาก 
และมีโรคแมลงเข้ามาท าลาย 
 - การใช้ที่ดินในปัจจุบัน ท านาทั้งนาปีและนาปรัง 
 - การใช้ที่ดินในอนาคต ยังคงใช้ท านาปี โดยพืชที่ปลูกหลังนาเป็น พืชตระกูลถั่ว หรือ พืชปุ๋ยสด 
เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน เพ่ือ 
  (1) ตัดวงจรโรคแมลง 
  (2) การปลูกพืชตระกูลถั่วหรือพืชปุ๋ยสดจะได้ประโยชน์ 2 อย่าง คือ (1) เป็นการเพ่ิม
อินทรียวัตถุในดินท าให้ดินร่วนซุย ดูดซับน้ าได้ดีมากขึ้น ดูดซับปุ๋ยเคมีได้มากข้ึน (2) หากสามารถเก็บ
เมล็ดจ าหน่ายได้ เช่น ถั่วพร้า ถั่วเขียว ปอเทือง จะเป็นรายได้แทนข้าวนาปรังและกรมพัฒนาที่ดินมี
งบประมาณรับซื้อ และ (3) ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ขายได้ แต่เกษตรกรจะได้ที่ดินท ากินที่มี
คุณภาพสูงขึ้นจากอินทรียวัตถุท่ีมาจากพืชตระกูลถั่ว และพืชปุ๋ยสดเมื่อมีการไถกลบไปในดิน เกษตรกร
ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงบ ารุงดิน ดังนี้  

   - สามารถลดต้นทุนการผลิต (ค่าปุ๋ย) ในฤดูกาลท านารอบถัดไปได้ประมาณ 50% หรอื
ประมาณ 500 บาทต่อไร่  
   - สามารถเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินโดยเฉลี่ยประมาณ 0.2% ต่อไร่ 
   - ช่วยลดวงจรระบาดของศัตรูพืชในนาข้าว 
  หากเกษตรกรมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน ต้องหาพืชทางเลือกหลายๆ ชนิด 
ดังที่ได้วิเคราะห์ไว้เป็นตัวอย่าง ในกรณีของความต้องการปลูกทุเรียน และกาแฟ ที่จะลดพ้ืนที่ปลูกพืชไร่
ในต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีความจ าเป็นต้องมีงานวิจัยหรืออ้างอิงจากส่วน
ราชการต่างๆ และควรขอความร่วมมือและสนับสนุนจากส่วนราชการอ่ืนๆ เช่น ควรขอความร่วมมือจาก
กรมวิชาการเกษตรมาร่วมท าการวิจัย เพ่ือให้ค าตอบแก่เกษตรกรในโอกาสต่อไป 
  ความต้องการของเกษตรกรที่จะเริ่มหรือขยายการผลิต “เกษตรอินทรีย์” นั้นจ าเป็นต้องมี 
“น้ าที่สะอาดและพอเพียง” หากมีแหล่งน้ าธรรมชาติต้องตรวจสอบคุณภาพน้ า หากมีน้ าได้เพียงพอ
จ าเป็นต้องมีแผนการก่อสร้าง “บ่อน้ าในไร่นา” เพ่ิมเตมิ 
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บทที่ 7 
การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดิน 

7.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ภายหลังการจัดท าแผนการใช้ที่ดินต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  แล้วจะต้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 7.1.1 จัดท าเป้าหมายการด าเนินงานและงบประมาณและกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563 

 7.1.2 น าแผนการใช้ที่ดินต าบลโนนสูงไปเสนอต่อ สภาเทศบาลต าบลโนนสูงเพ่ือมีมติให้ความ
ร่วมมือในกับกรมพัฒนาที่ดินด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในแผน 

 7.1.3 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอเป้าหมายและงบประมาณให้รายการมายังกรม
พัฒนาที่ดิน 

7.2 ตัวช้ีวัด 
 กิจกรรมที่กรมพัฒนาที่ดินจะด าเนินการในต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 
4 โครงการดังนี้ 
  1) การบริหารจัดการน้ า 
  2) การปรับปรุงบ ารุงดิน 
  3) ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
  4) การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  
7.3 กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินในเขตการใช้ท่ีดินที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 
 งบประมาณที่ก าหนดไว้เป็นการประมาณเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามที่ได้รับจัดสรรให้
ด าเนินการ 
 เขตพื้นที่เกษตรกรรม 

1) เขตท านา มีแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
  1.1) การปรับปรุงบ ารุงดิน 
    1.1.1) การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   1.1.2) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
    1.1.3) การท าปุ๋ยหมัก 
    1.1.4) รณรงค์ไถกลบตอซัง 
    1.1.5) พัฒนากลุ่มเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
    1.1.6) จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน 
    1.1.7) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มแบบบูรณาการ 
    1.1.8) จัดหาปูนโดโลไมท์ 
    1.1.9) ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินกรด 
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 1.1.10) โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการ 

 1.2) พัฒนาพื้นที่เพื่อการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม 
  1.2.1) จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

 2. เขตพืชไร่ มีแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
  2.1) การปรับปรุงบ ารุงดิน 
   2.1.1) การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
    2.1.2) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
    2.1.3) การท าปุ๋ยหมัก 
    2.1.4) จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 
    2.1.5) จัดหาปูนโดโลไมท์ 
    2.1.6) ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินกรด 

2.2) ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
    2.2.1) ผลิตหญ้าแฝกเพ่ือปลูก 

         3. เขตไม้ผล มีแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
  3.1) การปรับปรุงบ ารุงดิน 
    3.1.1) การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 
   3.1.2) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
    3.1.3) การท าปุ๋ยหมัก 
    3.1.4) จัดหาปูนโดโลไมท์ 
    3.1.5) ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินกรด 

 3.2) ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
    3.2.1) ผลิตหญ้าแฝกเพ่ือปลูก 

3.3) พัฒนาพื้นที่เพื่อการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม 
    3.3.1) จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

 4. เขตปศุสัตว์ มีแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
    4.1) การบริหารน้ า 
 4.1.1) แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

5. เขตปศุสัตว์ มีแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
    5.1) การบริหารน้ า 

5.1.1) ขุดลอกแหล่งน้ าขนาดเล็ก 
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5.1.2) แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
   5.2) ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
     5.2.1) ผลิตหญ้าแฝกเพ่ือปลูก 

7.4 กิจกรรมที่ขอการสนับสนุนจากส่วนราชการอื่น 
 7.4.1 เขตพื้นที่เกษตรกรรม 
  1) เขตท านา มีกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนจากส่วนราชการอ่ืน ดังนี้ 

1.1) จัดหาตลาดสินค้าเกษตร (พานิชย์จังหวัด) 
1.2) จัดอบรมถ่ายทอดความรูเรื่องการใช้พันธุ์ข้าว (กรมการข้าว) 
1.3) จัดอบรมถ่ายทอดความรูเรื่องการป้องกันก าจัดศัตรขู้าวและการจัดการโรค/แมลง 

 (กรมการข้าว) 
1.4) ส่งเสริมการผลิตพันธุข้าว แทนการปลูกข้าวเพ่ือบริโภค จัดอบรมถ่ายทอดความรู 

เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุข้าว (กรมการข้าว) 

  2) เขตพืชไร่ มีกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนจากส่วนราชการอื่น ดังนี้ 
2.1) จัดหาตลาดสินค้าเกษตร (พาณิชยจังหวัด) 
2.2) การอบรมให้ความรู/การจัดการ GAP (กรมวิชาการเกษตร) 
2.3) การปลูกไมผล เชน อินทผลัม ทุเรียน ควรจัดอบรมถ่ายทอดความรูใหเกษตรกร  

(กรมวิชาการเกษตร) 

  3) เขตไม้ผล มีกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนจากส่วนราชการอื่น ดังนี้ 
3.1) จัดหาตลาดสินคาเกษตร (พาณิชยจังหวัด) 
2.2) การอบรมใหความรู/การจัดการ GAP (กรมวิชาการเกษตร) 
3.3) การปลูกไมผล เชน อินทผลัม ทุเรียน ควรจัดอบรมถายทอดความรูใหเกษตรกร  

(กรมวิชาการเกษตร) 

  4) เขตปศุสัตว์ มีกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนจากส่วนราชการอื่น ดังนี้ 

   4.1) สงเสริม/สนับสนุน เรื่องพันธุหญาเนเปยร (กรมปศุสัตว) 

  5) เขตแหล่งน้ า มีกิจกรรมที่ขอการสนับสนุนจากส่วนราชการอ่ืน ดังนี้ 

   5.1) สนับสนุนการขุดเจาะน้ าบาดาล (กรมทรัพยากรน้ าบาดาล) 

7.5 ความต้องการของชุมชนแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จากการด าเนินการจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เทศบาลต าบลโนนสูง เมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม 2562 ได้มีความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้ด าเนินการเกี่ยวกับแหล่งน้ าเพ่ือการ
อนุรักษ์ดินและน้ า โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าที่อยู่ใน
พ้ืนที่ต าบลโนนสูง 
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 ปัญหาของต าบลโนนสูงในภาพรวมสรุปได้ว่า มีปัญหาส าคัญ 2 ประการคือ (1)  ปัญหาความ
เสื่อมโทรมของดิน และ (2) ปัญหาการขาดแคลนน้ า  ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ราษฎรในชุมชนโดยรวม 
 ในกรณีของปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดินนั้นจะรวมถึง (1) ปัญหาดินเค็ม (2) ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์  เนื่องจากมีการใช้ที่ดินติดต่อกันเป็นเวลานานโครงสร้างของดินได้มีการเปลี่ยนแปลงใน
พ้ืนที่ที่มีการไถพรวนด้วยเครื่องจักรติดต่อกันเป็นเวลานานท าให้ดินแน่นตัว น้ าในดินและอากาศในดินที่
เคยมีอยู่สูญหายไป ส่วนธาตุอาหารและอินทรียวัตถุ ก็มีปริมาณลดลงเช่นเดียวกัน เนื่องจากพืชน าไปใช้ 
และอินทรียวัตถไุด้สลายตัวไป 
 การแก้ปัญหาดินเค็ม จ าเป็นต้องรู้สาเหตุที่ท าให้เกิดดินเค็มในพ้ืนที่นั้นๆ เพ่ือให้สามารถ
แก้ปัญหาได้ตรงประเด็นและครบวงจร ตามก าลังความสามารถในการลงทุน คือ ป้องกันไม่ให้เพ่ิมพ้ืนที่
และความรุนแรงของปัญหา ลดระดับความเค็มของดินลงให้ปลูกพืชได้ การจัดการดิน น้ าและพืชที่
เหมาะสมท าให้สามารถเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของพืชที่ปลูกได้ จะต้องควบคุมชะล้างและระบายเกลือ
ที่มีมากเกินไปออกจากดินบริเวณรากพืชก่อน ใส่สารปรับปรุงดินเลือกปลูกพืชที่เหมาะสม ไม่ปล่อยให้
หน้าดินว่างเปล่าหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรป้องกันไม่ให้เกลือขึ้นสะสมมาที่ผิวดินอีกด้วยการคลุมหน้าดิน
ด้วยเศษซากพืช  การแก้ไขปัญหาดินเค็มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของความเค็ม โดยท าการป้องกันการ
แพร่กระจายดินเค็มควบคู่กันกับการปรับปรุงพ้ืนที่ส าหรับดินเค็มน้อยถึงปานกลาง การท าคันคูเพ่ือชะ
ล้างเกลือจากชั้นดินร่วมกับการฟ้ืนฟูแก้ไขสภาพเสื่อมโทรมส าหรับพ้ืนที่ดินเค็มจัดดังภาพประกอบ 7-1 
และเกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับดินได้  

 

รูป 7-1 แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็ม 
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ตารางท่ี 7-1 กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินในเขตการใช้ที่ดินที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 

เขตการใช้ท่ีดิน แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. เขตเกษตรกรรม 

     1.1 เขตท านา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   - การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 

   - ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

   - การท าปุ๋ยหมัก 

   - พัฒนากลุ่มเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

   - จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน 

   - โครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มแบบบูรณาการ 

   - จัดหาปูนโดโลไมท์ 

   - ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินกรด 

   - ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

2. พัฒนาพื้นที่เพื่อการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม 

   - จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

 

 

10,200.- 

297,500.- 

51,000.- 

รอการอนุมัติงบประมาณ 

-   

1,200,000.- 

8,500.- 

750.- 

235,000.- 

 
 

300,000.- 

     1.2 เขตพืชไร่ 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   - การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 

   - ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

   - การท าปุ๋ยหมัก 

   - จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 

   - จัดหาปูนโดโลไมท์ 

   - ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินกรด 

   - ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

2. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

   - ผลิตหญ้าแฝกเพ่ือปลูก 

 

 

10,200.- 

297,500.- 

51,000.- 

42,500.- 

8,500.- 

750.- 

235,000.- 

 

36,500.- 
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ตารางท่ี 7.1  (ต่อ) 
เขตการใช้ท่ีดิน แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1.3 เขตไม้ผล 1. การปรับปรุงบ ารุงดิน 

   - การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 

   - ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

   - การท าปุ๋ยหมัก 

   - จัดหาปูนโดโลไมท์ 

   - ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินกรด 

2. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

   - ผลิตหญ้าแฝกเพ่ือปลูก 

3. พัฒนาพื้นที่เพื่อการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการ

ผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม 

   - จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

 

10,200.- 

297,500.- 

51,000.- 

8,500.- 

750.- 

 

357,000.- 

 

 

300,000.- 

     1.4 เขตปศุสัตว์ การบริหารน้ า 

แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

 
568,400.- 

     1.5 เขตแหล่งน้ า 1. การบริหารน้ า 

   - แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

2. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

   - ผลิตหญ้าแฝกเพ่ือปลูก 

 

568,400.- 

 

357,000.- 
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ตารางท่ี 7-2 สรุปกิจกรรมของหน่วยงานราชการอื่นที่สนับสนุนในเขตการใช้ท่ีดิน 

เขตการใช้ท่ีดิน กิจกรรมของหน่วยงานที่สนับสนุน 
1. เขตเกษตรกรรม 
     1.1 เขตท านา เนื้อที่  

 

1. จัดหาตลาดสินค้าเกษตร (พานิชย์จังหวัด) 
2. จัดอบรมถ่ายทอดความรูเรื่องการใช้พันธุ์ข้าว (กรมการข้าว) 
3 จัดอบรมถ่ายทอดความรเูรื่องการป้องกันก าจัดศัตรูข้าวและการจัดการโรค/แมลง (กรมการข้าว) 
4. ส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าว แทนการปลูกข้าวเพ่ือบริโภค จัดอบรมถ่ายทอดรเูรื่องการผลิตเมล็ดพันธุข้าว (กรมการข้าว) 

    1.2 เขตพืชไร่ 1. จัดหาตลาดสินค้าเกษตร (พานิชย์จังหวัด) 
2. การอบรมให้ความรู/การจัดการ GAP (กรมวิชาการเกษตร) 
3. การปลูกไมผล เช่น อินทผลัม ทุเรียน ควรจัดอบรมถ่ายทอดความรูให้เกษตรกร (กรมวิชาการเกษตร) 

     1.3 เขตไม้ผล 1. จัดหาตลาดสินค้าเกษตร (พานิชย์จังหวัด) 
2. การอบรมให้ความรู/การจัดการ GAP (กรมวิชาการเกษตร) 
3. การปลูกไมผล เช่น อินทผลัม ทุเรียน ควรจัดอบรมถ่ายทอดความรูให้เกษตรกร (กรมวิชาการเกษตร) 

   1.4 เขตปศุสัตว์ 1. ส่งเสริม/สนับสนุน เรื่องพันธุหญ้าเนเปียร์ (กรมปศสุัตว์) 

   1.5 เขตแหล่งน้ า 1. สนับสนุนการขุดเจาะน้ าบาดาล (กรมทรัพยากรน้ าบาดาล) 
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ตารางท่ี 7-3        เป้าหมายการด าเนินงาน และงบประมาณโครงการน าร่อง ต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด  แผน 4 ปี (ปี 2563-2566)  
                       หน่วยงาน     สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์             . 
เขตการใช้

ท่ีดิน งาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย เป้าหมาย 

รวม 
งบประมาณ 

รวม 
นับ 2563 2564 2565 2566 2563 2564 2565 2566 

 1.การบริหารน้ า                       
      1.1 ขุดลอกแหล่งน้ าขนาดเลก็ แห่ง 2 2 1 1 6 4,500,000 4,600,000 2,200,00  2,200,000 13,500,000 
      1.2 แหล่งน้ าในไรน่านอกเขตชลประทาน บ่อ 24 20 20 20 84 487,200 406,000 406,000 406,000 1,705,200 
  2. การปรับปรุงบ ารุงดิน                     

      2.1 จัดระบบอนุรกัษ์ดินและน้ าบนพื้นทีลุ่่ม-ดอน ไร่ 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 
 

    2.2 โครงการจัดท าระบบอนรุักษ์ดนิและน้ า 
พร้อมปลกูไม้ยืนตน้โตเร็ว 

ไร่ 
250 250 250 250 1,000 425,000 425,000 425,000 425,000 1,700,000 

     2.3 จัดหาปูนโดโลไมท ์ ตัน 200 200 200 200 800 340,000 340,000 340,000 340,000 1,360,000 
     2.4 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ไร่ 400 400 400 400 1,600 6,000 6,000 6,000 6,000 24,000 
     2.5 ส่งเสริมการผลติและการใช้สารอินทรีย์ ราย 500 500 500 500 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 
     2.6  ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธ์พิชปุ๋ยสด ตัน 20 20 20 20 80 595,000 595,000 595,000 595,000 2,380,000 
     2.7 ส่งเสริมการปลกูพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ ารุงดิน ไร่ 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 
     2.8 การท าปุ๋ยหมัก ตัน 200 200 200 200 800 680,000 680,000 680,000 680,000 2,720,000 
     2.9 รณรงค์ไถกลบตอซัง แปลง 5 5 5 5 20 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
    2.10 พัฒนากลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ กลุ่ม 10 10 10 10 40 49,000 49,000 49,000 49,000 196,000 
    2.11 ส่งเสรมิกลุม่เกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์แบบมีส่วนรว่ม 
กลุ่ม 

    1 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
    2.11 โครงการพฒันาพืน้ที่ดนิเคม็แบบบูรณาการ ไร่ 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 

7-8 



แผนการใช้ที่ดินต าบลโนนสูง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์
 
 

 

  7-9 
 

ตารางท่ี 7-3        เป้าหมายการด าเนินงาน และงบประมาณโครงการน าร่อง ต าบลปอภาร อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  แผน 4 ปี (ปี 2563-2566)  
                       หน่วยงาน     สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์             . 
เขตการใช้

ท่ีดิน งาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย เป้าหมาย 

รวม 
งบประมาณ 

รวม 
นับ 2563 2564 2565 2566 2563 2564 2565 2566 

 3. ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน                       
      3.1 ผลิตหญ้าแฝกเพือ่ปลูก กล้า 300,000 300,000 300,000 300,000 1,250,000 360,000 360,000 360,000 360,000 1,440,000 

 4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพัฒนาที่ดิน   
          

     4.1 ศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  แห่ง 
    

1 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000 

 5. พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการสนับสนนุการปรบัเปลีย่น 
การผลิตในพ้ืน 

  
        

  
         

     ท่ีไม่เหมาะสมตาม Agri-Map                      
       -จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ไร่ 500 500 500 500 2000 750,000 750,000 750,000 750,000 3,000,000 

                         

 รวม             11,413,700 11,432,500 9,032,500 9,032,500 40,911,200 

หมายเหตุ: งบประมาณที่ก าหนดไว้นี้เป็นการประมาณเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามทีไ่ด้รับการจัดสรรให้ด าเนินการ 

7-9 
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