ข้อมูลพื้นฐาน
อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ประวัติความเป็นมา
ในอดีตหนองแค อยู่ในความปกครองของกรุงศรีอยุธยา สภาพบ้านเรือนและชุมชนตั้งอยู่ทรี่ าบลุ่มริมฝั่ง
คลองนาเริ่ง ซึ่งเป็นคลองเดิมที่แยกจากแม่น้าป่าสัก และใช้เป็นทางคมนาคมติดต่อกับกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมพลเมือง
ประกอบด้วย พลเมืองเชื้อสายคนเมืองเหนือ เชื้อสายคนเมืองเวียงจันทน์ ที่เหลือตกค้างตั้งแต่สมัยอดีตที่ไทยท้าศึก
สงครามกับพม่า เขมร และลาวเวียงจันทร์
อ้าเภอหนองแค ได้รับการจัดตัง้ ขึ้นเมือ่ พ.ศ. 2441 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดตัง้ ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม ร.ศ. 117 ตรงกับ
ขึ้น 1 ค่้า เดือน 5 ปีจอ จ.ศ. 1260 เป็นปีที่ 31 ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 15 แผ่นที่ 50 โดยมีขุนพรหมสัสดี (บุต) เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งนายอ้าเภอเป็นคน
แรก ส้าหรับอาคารที่ว่าการอ้าเภอเดิมเป็นอาคารไม้สองชั้น ตั้งอยู่ที่ชุมชนต้าบลหนองแคใกล้คลองนาเริง่ ต่อมาด้วยความ
เจริญเติบโบและการขยายตัวของชุมชนต้าบลหนองแค ท้าให้บริเวณที่ตั้งที่ว่าการอ้าเภอหลังเดิมคับแคบ ประกอบกับ
อาคารเดิมมีสภาพช้ารุดทรุดโทรมมาก ในปี พ.ศ. 2541 จึงได้มีการย้ายอาคารที่ว่าการอ้าเภอไปท้าการก่อสร้าง
ใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ในบริเวณพื้นที่ของชลประทาน ริมคลองระพีพัฒน์ฝั่งซ้ายใกล้กับถนน
พหลโยธิน จนปัจจุบัน

อาณาเขตอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ที่ตั้ง อ้าเภอหนองแค มีพื้นทีป่ ระมาณ 262,867 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 164,291.87 ไร่
ตั้งอยู่ทิศใต้ของจังหวัดสระบุรี ระยะห่างจากจังหวัดสระบุรปี ระมาณ 21 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครตามถนน
พหลโยธินประมาณ 87 กิโลเมตร
อาณาเขต อ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับอ้าเภอต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ เขตอ้าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ เขตอ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปุทมธานี อ้าเภอวังน้อย และอ้าเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตอ้าเภอเมืองสระบุรี และอ้าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตอ้าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี และอ้าเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนทีต่ ั้งแสดงอาณาเขตอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี

N
อำเภอหนองแซง

อำเภอภำชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

อำเภอวิหำรแดง

อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

อำเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธำนี

ข้อมูลการปกครอง
อ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 17 ต้าบล 1 เทศบาล 181 หมู่บ้าน
ดังนี้
จานวน
ครัวเรือน
(หลังคา)

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
(คน)
(คน)

จานวน
ครัวเรือน
เกษตรกร

ที่

ตาบล

จานวน
หมู่บ้าน

1.

เทศบาลต้าบลหนองแค

16

19,806

2.

กุ่มหัก

12

1}042

2,098

2,096

336

3.

คชสิทธิ์

13

791

1,470

1,422

290

42

ที่

ตาบล

จานวน
หมู่บ้าน

จานวน
ครัวเรือน
(หลังคา)

4.

โคกตูม

9

631

5.

โคกแย้

16

6.

บัวลอย

7.

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
(คน)
(คน)

จานวน
ครัวเรือน
เกษตรกร

995

1,102

172

4}393

4,818

5,146

372

13

941

1,500

1,578

339

ไผ่ต่้า

8

1,030

3,282

3,203

252

8.

โพนทอง

9

504

934

966

140

9.

ห้วยขมิ้น

14

1,922

2,187

2,265

151

10. ห้วยทราย

10

1,412

2,122

2,271

153

11. หนองไข่น้า

11

2,561

1,710

1,844

102

12. หนองแขม

8

576

1,149

1,228

235

13. หนองจิก

13

775

1,303

1,459

277

14. หนองจรเข้

8

1,581

2,297

2,286

524

15. หนองนาก

9

1,261

1,809

1,937

226

16. หนองปลาหมอ

9

2,703

2,464

2,509

169

17. หนองปลิง

9

1,493

1,668

1,708

236

18. หนองโรง

10

1,239

1,991

2,011

501

การคมนาคมของอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีเส้นทางการคมนาคมหลัก ได้แก่
1. ถนนพหลโยธิน
2. ถนนเศรษฐสัมพันธ์
3. ถนนเศรษฐบ้ารุงค์
4. ถนนระพีพัฒน์
5. และถนนทางหลวงชนบทเข้าเขตชุมชน ต้าบลต่างๆ

ข้อมูลด้านกายภาพ
พื้นที่ส่วนใหญ่ของอ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นที่ราบลุ่ม แต่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมี
ลักษณะเป็นภูเขาและเนินเขาเตี้ยๆ
ลักษณะดินของอ้าเภอหนองแค แบ่งเป็น 3 ประเภท
1. ดินบริเวณพื้นที่ราบ จะพบว่ามีจอมปลวกเกิดขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป เป็นดินลึก มีการระบายน้้า
เลว ความสามารถให้น้าซึมผ่านช้า ดินชั้นบนเป็นดินเหนียว ดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวผสมกรวดตาลูน หรือลูกรังเม็ด
เล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป เป็นดินทีม่ ีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่้า เหมาะส้าหรับใช้ปลูกข้าวในฤดูฝน ถ้ามีการ
ชลประทาน ในฤดูแล้งจะสามารถท้านาปรังได้ ใช้ปลูกพืชผักสวนครัวหรือพืชไร่ต่างๆ แต่จ้าเป็นต้องมีการใช้ปุ๋ยในอัตราที่

เหมาะสมเพื่อคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของดินควรมีการชลประทานและคัดเลือกพันธ์ข้าวที่เหมาะสม ดินประเภทนี้พบใน
ตอนกลางลึกถึงตอนเหนือของอ้าเภอ
2.
ดินบริเวณพื้นทีร่ าบเรียบถึงทีล่ ุ่ม
มีน้าท่วมในฤดูฝน
เป็นดินลึกมีการระบายน้้า
เลว ความสามารถให้น้าซึมผ่านช้า ผิวดินแตกระแหง ถึงเป็นร่องลึก ในฤดูแล้ง เนื้อดินเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียว
ในทรายแป้ง ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดจัดถึงจัดมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลางถึงต่้า ปัจจุบันใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในการปลูกข้าว แต่จ้าเป็นต้องมีการใส่ปุ๋ยโดยเฉพาะไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ควบคู่ไปกับปูนมาลส์ หรือปูนขาว เพื่อ
แก้ไขสภาพความเป็นกรดของดิน ตลอดจนต้องมีการชลประทานที่ดี และคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมมาใช้ปลูก ดิน
ประเภทนี้จะพบส่วนใหญ่บริเวณตอนกลางถึงตอนใต้ของอ้าเภอ ตลอดจนบริเวณพื้นทีร่ ิมฝั่งแม่น้าล้าคอลงตามธรรมชาติ
3. ดินบริเวณพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดชัน และภูเขา จะเป็นดินตื้นลึกมาก เนื้อดินจะประกอบด้วยหิน
แอนติไซด์เป็นหลักจะมีหินชนิดอื่นปนบ้างเล็กน้อย ซึ่งไม่เหมาะสมอย่างยิง่ ทีจ่ ะน้ามาใช้ประโยชน์ด้านการเพาะปลูกควร
จัดเป็นพื้นที่ป่า หรือป่าสงวนเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร ดินบริเวณนี้ เป็นพื้นที่ภเู ขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของอ้าเภอหนอง
แค ได้แก่ บริเวณเขาขาด และเขาโป่งแร้ง ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพระฉาย
ความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช
- พื้นที่เหมาะสมหรับปลูกข้าว และพืชผัก พืชฤดูแล้ง พื้นที่ ประมาณ 92,504 ไร่
- พื้นที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าว แต่เป็นพื้นที่ขาดน้้าในระยะฝนทิ้งช่วง ประมาณ 38,579 ไร่
- พื้นที่เหมาะสมส้าปรับปลูกไม้ยืนต้น ประมาณ 4,250 ไร่
ข้อมูลการใช้น้าเพื่อการเกษตร
โครงการชลประทานที่ปล่อยน้้าให้กับพื้นที่การเกษตรของอ้าเภอหนองแค ได้แก่ โครงการชลประทาน
ป่าสักใต้เสาไห้ จังหวัดสระบุรี ล้าน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ ได้แก่ คลองระพีพฒ
ั น์ คลองหนองแค คลองหนองรู คลองนา
เริ่ง
- เขตคลองชลประทาน ได้แก่ คลองระพีพฒ
ั น์ , คลอง 8 อา , เนื้อที่ใช้ประโยชน์ประมาณ 47,540 ไร่
- เขตนอกชลประทาน เนื้อทีป่ ระมาณ 82,559 ไร่
- พื้นที่ใช้แหล่งน้้าสร้างขึ้น และธรรมชาติ
ข้อมูลชุดดินอ้าเภอหนองแค
กลุ่มชุดดินที่ 1
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นดินเหนียวจัด หน้าดินแตกระแหงเป็นร่องเล็กในฤดูร้อน สีดินส่วนมากเป็นสีด้าหรือสีเทา
แก่ ตลอดชั้นดินอาจมีจุดประสีน้าตาลหรือสีเหลืองปะปนอยูบ่ ้างในดินชั้นบน ส่วนดินชั้นล่างมักจะมีก้อนปูนปะปน เกิดจาก
ต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้าบริเวณเทือกเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟ สภาพพื้นที่พบ ตามที่ราบลุม่ ตั้งแต่ทรี่ าบน้้าท่วม ถึง
ตะพักล้าน้้าระดับต่้า มีน้าแช่ขังในฤดูฝนลึก 30 - 40 ซม.นาน 3-4 เดือน ดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติ ปาน
กลางถึงสูง pH 6.5-8.0 ได้แก่ ชุดดินช่องแค ท่าเรือ โคกกระเทียม บ้านหมี่ ลพบุร-ี ท้านาบุรรี ัมย์-ท้านา บางเลน บ้านโพด
และวัฒนา
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินเหนียวจัด การไถพรวนล้าบาก ดินแห้งจะแตกระแหงเป็นร่องลึก ท้าให้น้าซึมหาย ได้
ง่ายเมื่อฝนทิง้ ช่วงนานกว่าปกติ ในช่วงฤดูฝนมีน้าแช่ขัง
ความเหมาะสมสาหรับปลูกพืช : พื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมท้านา ในฤดูฝนมีน้าขัง 3-4 เดือน แต่สามารถปลูกพืชไร่ เช่น
ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว และผักต่าง ๆ ก่อนและหลังการปลูกข้าว ถ้ามีน้าชลประทาน หรือแหล่งน้้าธรรมชาติ
กลุ่มชุดดินที่ 2
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสเี ทาหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา จุดประสีน้าตาลและสีเหลืองหรือสีแดง
พบตามทีร่ าบลุ่มภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีน้าแช่ขังลึก 20-50 ซม. นาน 3-5 เดือน ถ้าเป็นดินที่ได้รับอิทธิพลจากน้้าทะเล

จะพบสารจาโรไซต์สเี หลืองฝางในระดับความลึกเป็นดิน ลึก มีการระบายน้้าเลว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง
pH 4.5-5.5 ได้แก่ ชุดดินอยุธยา บางเขน บางน้้าเปรี้ยว ท่าขวาง ชุมแสง บางปะอิน และมหาโพธิ์
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ปฏิกิริยาดินค่อนข้างเป็นกรดจัด ฤดูฝนน้้าขังนาน 3-5 เดือน
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : เนื่องจากสภาพพื้นทีร่ าบเรียบถึงราบลุม่ เนื้อดินเป็นดิน เหนียว การระบายน้้าเลว
ในช่วงฤดูฝนจะมีน้าขังอยูท่ ี่ผิวดินระหว่าง 4-6 เดือน จึงมีศกั ยภาพเหมาะสมที่จะใช้ท้านาในช่วงฤดูฝน แต่สามารถ ปลูกพืช
ไร่ พืชผัก หรือพืชอื่นที่มีอายุสั้นได้ในช่วงฤดูแล้ง ส้าหรับในบริเวณพื้นที่ที่มีน้า ชลประทานเข้าถึงหรือแหล่งน้้า ธรรมชาติ ถ้า
ใช้ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล หรือปลูกพืชไร่และพืชผักตลอดทั้งปีจะต้องท้าคันดิ ล้อมรอบพื้นที่เพาะปลูกและยก ร่องปลูกเพือ่
ช่วยการระบายน้้าของดิน
กลุ่มชุดดินที่ 3
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนเป็นสีเทาเข้ม สีน้าตาลปนเทาเข้ม ดินล่าง เป็นสีเทาหรือน้้าตาลอ่อน
มีจุดประสีน้าตาลแก่ สีน้าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง พบตามที่ ราบลุม่ หรือทีร่ าบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้้าเลว
ฤดูฝนขังน้้าลึก 20-50 ซม. นาน 4-5 เดือน ฤดูแล้งดินแห้งแตกระแหงเป็นร่องกว้างลึก ถ้าพบบริเวณชายฝั่งทะเล มักมี
เปลือกหอยอยู่ในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถ้าเป็นกรด
เล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างปริมาณ 5.5-6.5 ส่วนดินชั้นล่างหากมีเปลือกหอยปะปน จะมีปฏิกริยาเป็นด่างอ่อน
หรือมีค่าความเป็นด่างประมาณ 7.5-8.0 ได้แก่ชุดดินสมุทรปราการ บางกอก ฉะเชิงเทรา พิมาย บางแพ และสิงห์บุรี
ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ท้านา หรือยกร่องปลูกพืชผักและไม้ผล ซึ่งไม่ค่อยจะมี ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
ถ้าเป็นทีล่ ุ่มมาก ๆ จะมีปัญหาเรื่องน้้าท่วมในฤดูฝน
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : ในสภาพปัจจุบันสภาพพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการท้านา เนื่องจากสภาพพื้นที่
ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ เนื้อดินเป็นดินเหนียว การระบายน้้าเลว ในช่วงฤดูฝนจะมีน้าขังที่ผิวดินนาน 4-5 เดือน แต่
สามารถปลูกพืชไร่และพืชผักบางชนิดได้ในช่วงฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วไม่เหมาะที่จะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น
เพราะมีน้าท่วมขังลึกในฤดูฝน อย่างไรก็ตามสามารถเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์จากนาข้าวเป็นปลูกพืชไร่ ไม้ผล และ
พืชผักได้ ถ้าได้มีการพัฒนาที่ดิน โดยการท้าคันดินรอบพื้นทีเ่ พาะปลูกเพื่อป้องกันน้้าท่วมและยกร่องปลูกเพื่อช่วยการ
ระบายน้้าของดิน
กลุ่มชุดดินที่ 4
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน้าตาลปนเทาหรือสีน้าตาล ดินล่างมีสีน้าตาลปนเทา หรือสี
น้้าตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอกมีจุดประสีน้าตาลปนเหลืองหรือสีน้าตาลแก่ อาจพบก้อนปูน ก้อนสารเคมีสะสมพวก
เหล็ก และแมงกานีสในชั้นดินล่าง การระบายน้้าค่อนข้างเลวถึงเลว พบตามทีร่ าบเรียบหรือที่ราบลุ่มระหว่างคันดินริมล้าน้้า
กับลานตะพักล้าน้้าค่อนข้างใหม่ น้้าแช่ขัง ในฤดูฝนลึก 30 - 50 ซม. นาน 4-5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติปานกลาง pH 5.5-6.5 ถ้าหากดินมีก้อนปูนปะปนอยู่ pH จะเป็น7.0-8.0 ได้แก่ ชุดดินชัยนาท ราชบุรี ท่าพล
และสระบุร,ี บางมูลนาค ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ท้านา บางแห่งยกร่องเพื่อปลูกพืชผักหรือไม้ผล ซึ่งมักจะให้ผล
ผลิตค่อนข้างสูง
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ในฤดูฝนมีน้าแช่ขังนาน 4 - 5 เดือน
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : สภาพพื้นที่ราบลุ่มมีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ดินมีสภาพการระบายน้้า
ค่อนข้างเลวถึงเลว ในช่วงฤดูฝนมีน้าขังทีผ่ ิวดินเป็นระยะเวลา 4-5 เดือน เนื้อดินเป็นดินเหนียวเก็บกักน้้าได้ดี จึงเหมาะสม
ที่จะใช้ในการท้านามากกว่าการปลูกพืชอย่างอื่น อย่างไรก็ตามหลังการเก็บเกี่ยวข้าวหรือในช่วงฤดูแล้งกลุ่มชุดดินนี้
สามารถใช้ในการปลูกพืชไร่หรือพืชผักทีม่ ีอายุสั้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากดินมีความชื้นพอทีจ่ ะปลูกได้และดินกลุม่ นี้พบ
บริเวณที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้้าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้าสายส้าคัญจึงสามารถที่จะน้าน้้าจากแม่น้าดังกล่าวมาใช้เสริมในการปลูก
พืชได้และได้มีการปฏิบัติกันอย่างกว้าง ขวางในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มชุดดินที่ 6
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีสีน้าตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้าตาลหรือสีแดง
ตลอดชั้นดินบางแห่งมีศลิ าแลงอ่อน หรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู่ด้วย กลุ่มดินนีเ้ กิดจาก พวกตะกอน
ล้าน้้าเป็นดินลึกมาก มีการระบายน้้าเลวพบตามที่ราบ ตั้งแต่ที่ราบน้้าท่วมถึงลานตะพักล้าน้้าระดับต่้า น้้าแช่ขัง 30-50
ซม. นาน 3 -5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้าหรือค่อนข้างต่้า pH 4.5-5.5 ได้แก่ชุดดิน บางนรา มโนรมย์
เชียงราย นครพนม ปากท่อและแกลง สุไหงโกลก ท่าศาลา คลองขุด สตูล วังตง ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ท้านา
หรือปลูกพืชล้มลุกในช่วงฤดูแล้ง
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดแก่ฤดูฝนน้้าแช่ขังนาน 3 - 5 เดือน
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : เนื่องจากสภาพพื้นทีพ่ บบริเวณพื้นทีร่ าบเรียบถึงราบลุม่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวการ
ระบายน้้าเลว ในช่วงฤดูฝนจะมีน้าขังอยู่ทผี่ ิวดิน ระหว่าง 3-5 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้ท้านาในช่วงฤดูฝน และ
ในช่วงฤดูแล้งสามารถปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือพืชอื่นที่มีอายุสนั้ ได้ ส้าหรับในบริเวณพื้นที่ที่มีน้าชลประทานเข้าถึงหรือมีแหล่ง
น้้าธรรมชาติ สามารถใช้ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล หรือปลูกพืชไร่ และพืชผัก ตลอดทั้งปีจะต้องท้าคันดินล้อมรอบพื้นที่เพาะปลูก
และยกร่องปลูก เพื่อช่วยการระบายน้้าของดิน
กลุ่มชุดดินที่ 7
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว มีสีน้าตาล หรือสีน้าตาลปนเทา พบจุดประสีน้าตาล สีแดงปนเหลือง สี
น้้าตาลปนแดง หรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน กลุ่มดินนี้เกิดจากพวกตะกอนล้าน้้า เป็นดินลึก มีการระบายน้้าค่อนข้างเลว
พบตามพื้นทีร่ าบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ฤดูฝนขังน้้าลึก 30-50 ซม. นาน 3 - 4 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติปานกลาง pH6.0-7.0 ได้แก่ชุดดินนครปฐม ผักกาด เดิมบาง อุตรดิตถ์ ท่าตูม สุโขทัย พิจิตร ปัจจุบันบริเวณ
ส่วนใหญ่ใช้ท้านา ถ้าหากมีการชลประทานและการจัดการทีด่ ี สามารถท้านาได้ 2 ครั้ง ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ฤดูฝนมีน้าแช่ขังนาน 3 - 5 เดือน
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : เมื่อพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ ลักษณะเนื้อดินและการระบายน้้าของดิน กลุ่มชุดดินที่ 7
มีความเหมาะสมในการท้านามากกว่าปลูกไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งเกษตรกรได้ใช้ท้านาอยู่แล้วในช่วงฤดูฝน อย่างไรก็ตาม
กลุ่มชุดดินนี้ยังสามารถปลูกพืชไร่และพืชผักต่าง ๆ ได้ในช่วงฤดูแล้งถ้ามีแหล่งน้้าธรรมชาติหรือแหล่งน้้าชลประทานช่วย
เสริม
กลุ่มชุดดินที่ 10
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด้าหรือสีเทาแก่ ดินล่างมีสเี ทามีจุดประสีน้าตาลปนเหลือง สีแดง
และพบจุดประสีน้าตาลปนเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ ภายในระดับความลึก 100 ซม. จากผิวดิน พบบริเวณที่ราบ
ลุ่มชายฝัง่ ทะเล น้้าแช่ขังลึก 100 ซม. นาน 6-7 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายน้้าเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า เป็นกรด
จัดมาก pH 4.5 ได้แก่ ชุดดินองครักษ์ ชุดดินรังสิตประเภทที่เป็นกรดจัดมาก นูโน๊ะ เชียรใหญ่ ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้
ท้านา บางแห่งมีการยกร่องปลูกพืชผัก ส้มเขียวหวาน และสนประดิพทั ธ์ หากไม่มีการใช้ปูน เพื่อแก้ไขความเป็นกรดของดิน
พืชที่ปลูกมักไม่ค่อยได้ผล
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินเป็นกรดจัดมาก ฤดูฝนมีน้าแช่ขังนาน 6 - 7 เดือน ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : เมื่อพิจารณาสภาพพืน้ ที่ ลักษณะเนื้อดินและการระบายน้้าของดินกลุ่มชุดดินที่ 10
มีศักยภาพเหมาะสมทีจ่ ะใช้ท้านามากกว่าปลูกพืชอย่างอื่น เนื่องจากสภาพพื้นทีร่ าบเรียบถึงราบลุ่ม เนื้อดินเป็นดินเหนียว
และดินมีการระบายน้้าเลวถึงเลวมาก ซึ่งในสภาพปัจจุบันใช้ท้านาอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่ให้ผลผลิตต่้าเพราะดินเปรี้ยวจัด
หรือ ดินกรดก้ามะถัน การที่จะน้ากลุม่ ชุดดินนี้มาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชอย่างอื่น เช่น พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และ
พืชผักต่าง ๆ จ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงดินหรือการพัฒนาทีด่ ิน เช่น การท้าคันดินล้อมรอบพื้นที่เพื่อป้องกันน้้าท่วม การยก
ร่องปลูกเพื่อช่วยการระบายน้้าของดิน และการใส่ปูนเพื่อแก้ความเป็นกรดจัดของดิน สามารถปลูกพืชที่กล่าวนี้ได้

กลุ่มชุดดินที่ 11
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด้าหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทาและมีจุดประสีน้าตาล สีเหลือง หรือ
สีแดงปะปนอยูเ่ ป็นจ้านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ ในระดับความลึก
50-100 ซม. จากผิวดิน พบบริเวณที่ราบตามชายฝั่งทะเลหรือที่ราบลุม่ ภาคกลาง น้้าแช่ขังลึก 50-100 ซม. นาน 3-5
เดือน บางพื้นที่จะขังน้้านาน 6-7 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายน้้าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้า ดินมีปฏิกริ ิยาเป็น
กรดจัดมาก ถึงเป็นกรดจัด pH 4.5-5.0 ได้แก่ชุดดินรังสิต เสนา ธัญบุรี ชุดดินดอนเมือง ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ท้านา
บางแห่งยกร่องปลูกพืชผัก ส้มเขียวหวาน และสนประดิพัทธ์ ถ้าดินเหล่านี้ได้รบั การปรับปรุงบ้ารุงดินใช้ปุ๋ยและปูนในอัตรา
ที่เหมาะสม และมีการควบคุมน้้า หรือจัดระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ พืชที่ปลูกจะให้ผลผลิตดีขึ้น
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินเป็นกรดจัดมาก อาจขาดแร่ธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจน และฟอสฟอรัส หรืออาจมี
สารละลายพวกอลูมินั่ม และเหล็กมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชฤดูฝนน้้าแช่ขังนาน 3 - 7 เดือน
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืชต่าง ๆ : เมื่อพิจารณาสภาพพื้นที่ ลักษณะเนื้อดินและการระบายน้้าของดิน กลุ่มชุดดิน
ที่ 11 มีศักยภาพที่เหมาะสมทีจ่ ะใช้ท้านามากกว่าการปลูกพืชอย่างอื่น ที่มีข้อจ้ากัดในการปลูกข้าว คือ ความเป็นกรดจัด
ของดินท้าให้ผลผลิตของข้าวต่้า ในการที่จะน้ากลุม่ ชุดดินนี้ไปใช้ในการเพาะปลูกพืชอย่างอื่น เช่น ไม้ผล หรือพืชผัก
จ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงดินหรือพัฒนาที่ดิน จึงจะสามารถในการปลูกพืชดังกล่าวได้ เนื่องจากในช่วงฤดูฝนจะมีน้าท่วมขัง
ที่ผิวดินระหว่าง 4-6 เดือน การใช้ประโยชน์ที่ดินควรใช้รูปแบบไร่นาสวนผสม
กลุ่มชุดดินที่ 16
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง สีดินมีสีน้าตาลอ่อน หรือสีน้าตาลปนเทา และมีจุดประสีน้าตาล
เข้ม สีเหลือง หรือสีแดง ในดินชั้นล่างอาจพบพวกเหล็กและแมงกานีสปะปน กลุ่มดินนีเ้ กิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวก
ตะกอนล้าน้้า พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ตามลานตะพักล้าน้้าระดับต่้า มีน้าแช่ขังลึกน้อยกว่า 30 ซม.
นาน 4 - 5 เดือน เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้้าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้าหรือค่อนข้างต่้า pH 5.0-6.0
ได้แก่ชุดดินหินกอง ศรีเทพ และพานทอง ล้าปาง เกาะใหญ่ ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ท้านา
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : หน้าดินแน่นทึบท้าให้ข้าวแตกกอได้ยาก ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ฤดูฝนมีน้าแช่ขังนาน
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินที่ 16 มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้ท้านามากกว่าการปลูกพืชไร่ ไม้ผลและ
พืชผัก เนื่องจากพบในสภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ลักษณะเนื้อดินละเอียดปานกลาง มีสภาพการระบายน้้า
ค่อนข้างเลวถึงเลวในช่วงฤดูฝนมีน้าขังที่ผิวดิน 3-4 เดือน อย่างไรก็ตามในฤดูแล้งสามารถปลูกพืชไร่และพืชผักได้ ถ้ามีน้า
ชลประทานหรือแหล่งน้้าธรรมชาติช่วยเสริม ในบางพื้นทีเ่ กษตรกรได้ปฏิบัตอิ ยู่แล้ว
กลุ่มชุดดินที่ 17
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนสีน้าตาล, น้้าตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทราย หรือดินร่วนเหนียว มีสีน้าตาลอ่อ , สีเทาอ่อน, สีเทาปนชมพูพบจุดประพวกสีน้าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลืองหรือสี
แดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง เกิดจากพวกตะกอนล้าน้้า
พบตามพื้นทีร่ าบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ บริเวณลานตะพักล้าน้้าระดับต่้า น้้าแช่ขังลึก 30-50 ซม. นาน 2-4 เดือน
เป็นดินลึกมาก ดินมีการระบายน้้าค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า pH 4.5-5.5 ได้แก่ชุดดินหล่มเก่า
ร้อยเอ็ด เรณู และสายบุรี สุไหรปาดี โคกเคียน วิสัย สงขลา บุณฑริก ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ท้านา บางแห่งใช้
ปลูกพืชไร่หรือไม้ยืนต้น แต่มีปัญหาเรื่องการแช่ขังของน้้าในฤดูฝน
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ฤดูฝนขังน้้านาน 2 - 4 เดือน ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า
ความเหมาะสมของกลุ่มชุดดินสาหรับการปลูกพืช : โดยทั่วไปแล้วกลุ่ม ชุดดินที่ 17 มีศักยภาพเหมาะสมทีจ่ ะใช้ในการ
ท้านามากกว่าการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักในช่วงฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชไร่หรือพืชผักที่มีอายุสั้นได้ในช่วงฤดูแล้ง ถ้า
มีแหล่งน้้าธรรมชาติหรือน้้าชลประทานเข้าถึง

กลุ่มชุดดินที่ 56
วิธีการใช้เอกสารการจัดการดิน ให้ตรวจสอบว่า พื้นที่ของท่านอยู่ในกลุม่ ชุดใด จากแผนที่กลุ่มชุดดิน (62 กลุ่มชุดดิน)
หรือรายงานแผนที่ความเหมาะสมของดินกับพืชเศรษฐกิจเบือ้ งต้นของจังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมูบ่ ้าน (มาตราส่วน
1:50,000) เมื่อทราบแล้วจึงเลือกใช้เอกสารการจัดการดินตามกลุ่มชุดดินที่ต้องการ
ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินช่วง 50 ซม.ตอนบนเป็นดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่าง เป็นดินปนเศษหิน ดินสี
น้้าตาลเหลืองหรือแดง เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกหินตะกอนเนื้อหยาบ หรือหินอัคนีเนื้อหยาบ พบบนสภาพพื้นทีล่ ูก
คลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 6 - 35 % เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้้าดี ระดับน้้าใต้ดินอยูล่ ึก
กว่า 2 เมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า pH 5.0-6.0 ได้แก่ชุดดินลาดหญ้า และโพนงาม, ภูสะนา ปัจจุบัน
ดินนี้ส่วนใหญ่จะน้ามาใช้ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันส้าปะหลัง โดยทั่ว ๆ ไปแล้วจะมีปัญหาเรื่องดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า
และอาจเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย ถ้าปลูกพืชในบริเวณที่มีความลาดชันมาก ๆ โดยได้มีการอนุรกั ษ์ดินและน้้าที่
เหมาะสม
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินให้น้าซึมผ่านค่อนข้างเร็วถึงปานกลาง มีการอุ้มน้้าต่้าระดับน้้าใต้ดินลึกมาก ดินมีการ
กัดกร่อนได้ง่าย ที่ความลาดชันสูง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า
ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช : โดยทั่วไปกลุ่มชุดดินที่ 56 มีศักยภาพค่อนข้างไม่เหมาะสมถึงเหมาะสมในการปลูก
พืชไร่ ขึ้นอยู่กับสภาพและความลาดเทของพื้นที่ ไม่ค่อยเหมาะสมในการปลูกพืชผักต่างๆ และไม้ผล เนื่องจากขาดแคลนน้้า
ในการเพาะปลูก และในดินชั้นล่างจะพบชั้นเศษหินที่เป็นวัตถุต้นก้าเนิดดิน จึงไม่ค่อยเหมาะสมส้าหรับไม้ผล
กลุ่มชุดดินที่ 62
ลักษณะโดยทั่วไป : ดินนี้ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 % ดินที่พบในบริเวณดังกล่าวนี้มีทั้งดินลึก
และดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นก้าเนิดในบริเวณ
นั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพื้นโผล่ กระจัดกระจายทัว่ ไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่าง ๆ เช่น ป่าเบญจ
พรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าดิบชื้น หลายแห่งมีการท้าไร่เลือ่ นลอย โดยปราศจากมาตรการในการอนุรกั ษ์ดินและน้้า ซึ่งเป็นผล
ท้าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน จนบางแห่งเหลือแต่หนิ พื้นโผล่ ได้แก่ชุดดินที่ลาดชันเชิงซ้อน (Sc) กลุ่มชุดดินนี้ไม่ควร
น้ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลายประการทีม่ ีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ควรสงวนไว้เป็นป่าตาม
ธรรมชาติ เพื่อรักษาแหล่งต้นน้้าล้าธาร
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : พื้นที่ภูเขาลาดชันมากกว่า 35 % มีการกัดกร่อนของดินได้ง่าย
ความเหมาะสมของดินสาหรับการปลูกพืช : ดินกลุ่มที่ 62 มีศักยภาพไม่เหมาะสมที่จะน้ามาใช้ในการเพาะปลูกพืช
เนื่องจากเป็นดินตื้น มีหินโผล่ที่ผิวดินเป็นส่วนใหญ่ และพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน มีความลาดเทเฉลี่ยเกิน 35 % ง่ายต่อการชะ
ล้างพังทลายของดิน จึงเหมาะสมทีจ่ ะรักษาไว้เป็นพื้นทีป่ ่าไม้ธรรมชาติเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและเป็นพื้นที่ต้นน้้าล้าธาร

ข้อมูลด้านชีวภาพ
พันธุ์พืชที่ใช้ในเขตอ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ข้าว ได้แก่ พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1,สุพรรณบุรี 1, เจ็กเชย , ชัยนาท , พิษณุโลก และ กข.31 เป็นต้น
ไม้ผล ได้แก่ กล้วยหอม , กล้วยน้้าว้า , ขนุน , มะม่วง , ชมพู่ , ฝรั่ง เป็นต้น
พืชผัก ได้แก่ ผักกินใบ และผักกินผล
พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด
พืชอาหารสัตว์ ได้แก่ หญ้าเลี้ยงสัตว์
พืชสวน ได้แก่ ไผ่ , ปาล์มน้้ามัน
พันธุ์สัตว์เลี้ยงในเขตอ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โค - กระบือ สุกร ไก่ ได้แก่ ไก่ไข่ , ไก่เนื้อ , เป็ด
ได้แก่ เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ และหรือ เป็ดไล่ทงุ่
พันธุ์ปลาที่ใช้เลี้ยงในเขตอ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาแรด กบ และ
ปลาเบญจพรรณ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ประชากรของอ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประกอบอาชีพ เลี้ยงตนและครอบครัว สามารถแยกเป็น
อาชีพหลักได้ดังนี้
1. การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
- การท้านา (นาปี , นาปรัง)
- พืชผัก (ถั่วฝักยาว , แตงกวา , หน่อไม้ฝรั่ง , บวบเหลี่ยม , เห็ดฟาง ฯลฯ)
- ไม้ผล ( กล้วยหอม , กล้วยน้้าว้า , ชมพู่ , ขนุน , ฝรั่ง , ส้ม ฯลฯ)
- ปศุสัตว์ (ไก่ , เป็ด , แพะ , สุกร , โค , กระบือ , แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ)
- ประมง (กบ , การเลี้ยงปลาในกระชัง , การเลี้ยงปลาในร่องสวน , การเลี้ยงปลาในบ่อ)
2. การรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
- นิคมอุตสาหกรรมหนองปลากระดี่ (SIL)
- นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
โดยมีรายได้เฉลี่ย / คน / ปี ประมาณ 34,837 - 50,000 บาท
รายได้รวมเฉลี่ย / ครัวเรือน / ปี 70,000 - 100,000 บาท
แหล่งเงินทุน
เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เงินทุนเพือ่ การเกษตร โดยกู้จาก
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- เงินกู้นอกระบบ
- สหกรณ์การเกษตรอ้าเภอหนองแค
- เงินทุนของตนเอง
- เงินทุนหมุนเวียนของรัฐ ได้แก่ กองทุนหมูบ่ ้าน , กลุ่มเกษตรกรท้านา
แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร
เกษตรกรในหมู่บ้าน อ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ใช้สินเชื่อทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาป้องกันก้าจัด
ศัตรูพืช โดยแยกรายละเอียดแหล่งสินเชื่อได้ ดังนี้
- สหกรณ์
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ธนาคารพาณิชย์
- กองทุนหมู่บ้าน
การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรอ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
1%
พืชผัก
2%
ไม้ผล
6%

เห็ดฟาง
1%


0%

6%


นาข้าว
88%

ข้อมูลด้านสังคม
1. สภาพความเป็นอยู่ของประชากรอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การอยู่อาศัย ลักษณะการตัง้ บ้านเรือน เป็นแบบครอบครัว รวมอยู่เป็นชุมชน
การบริโภคอาหาร รับประทานอาหารข้าวเจ้าเป็นหลัก วัตถุดิบในการประกอบอาหารได้จากการ
เพาะปลูกบางส่วน โดยส่วนใหญ่มาจากการซื้อจากตลาด และบางกลุม่ หาซื้อเป็นอาหารส้าเร็จรูป
ความสัมพันธ์ ประชากรในอ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลพึ่งพาอาศัย ซึง่
กันและกัน ให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโส โดยมีผู้น้าหมู่บา้ น หรือผู้น้าชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ,
ผู้น้าชุมชน , ก้านัน , สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบล , สมาชิกสภาเทศบาล รวมทัง้ คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบล เป็นกลไกในการขับเคลื่อน / หรือผู้น้า
2. กลุม่ สถาบันและองค์กรในสังคม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จ้านวน 73 กลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
จ้านวน 5 กลุ่ม
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
จ้านวน 5 กลุ่ม
กลุ่มยุวเกษตรกร
จ้านวน 2 กลุ่ม
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน จ้านวน 5 กลุ่ม
3. ประเพณีและความเชื่อ
ประชากรในอ้าเภอหนองแค จังหวดสระบุรี เคารพนับถือผู้สงู อายุ และผู้น้าชุมชน จะยืดถือปฏิบัติพิธีกรรม
โดยมีพระที่เคารพศักการะ ได้แก่ พระสมเด็จศักดิ์สทิ ธิ์ ดังนี้
* ท้าบุญตักบาตรตามประเพณีนิยม
* ประเพณีบวชนาค
* ท้าบุญกลางบ้าน
* ประเพณีสงกรานต์ สรงน้้าพระ
* ประเพณีลอยกระทง
4. แหล่งความรู้ของชุมชน
การเรียนรูร้ ่วมกันของกลุม่ ต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ในต้าบล อ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี คือ
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบล
- หอกระจายข่าว
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
- เจ้าหน้าที่และผู้น้าชุมชน
- เอกสารวิชาการด้านต่างๆ
5. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมพัฒนาชุมชน
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
- กรมประมง
- กรมปศุสัตว์
- องค์การบริหารส่วนต้าบล / เทศบาลต้าบล / องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อัตรากาลัง
เจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

เกษตรอาเภอหนองแค
นายปรีชา สายแสง

เกษตรอ้าเภอ

1. น.ส.มะลิวรรณ์ ค้ามะนาง
2. น.ส.ภัคจิรา เกลี้ยงทองค้า
3. นางหนูเพียร ชะนี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
1. น.ส.น้้าทิพย์ มณีฉาย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ
รับผิดชอบ ต้าบลหนองปลิง ต้าบลโคกตูม ต้าบลโพนทอง
2.นายวุฒิศักดิ์ ยอดเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบ ต้าบลคชสิทธิ์ ต้าบลห้วยทราย ต้าบลหนองปลาหมอ

0-3626-3850
08-1991-7486
0-3626-3850
08-1947-0268

08-9492-4994
08-1580-5966

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
1.นางสิริรัตน์ พลหนองหลวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติงาน
08-9411-4627
รับผิดชอบงานสถาบัน งานภัยธรรมชาติ งานวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย และต้าบลหนองแขม
2.น.ส.ทัศนีย์ โพธิพรหม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
09-0994-2354
รับผิดชอบต้าบลหนองไข่น้า ต้าบลบัวลอย ต้าบลไผ่ต่้า
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
1.นางสาวพจน์ณีย์ โล้นทีชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบต้าบลโคกแย้ ต้าบลหนองจรเข้
2.นายวิชัย เอกจิตร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบต้าบลห้วยขมิ้น ต้าบลหนองจิก ต้าบลหนองนาก
ฝ่ายอารักษ์ขาพืช
1.นางสาวธมน พลเยี่ยม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
3.นายอาทร อ่อนตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบต้าบลกุ่มหัก ต้าบลหนองโรง ต้าบลหนองไข่น้า

08-0306-0134
08-7827-8418

09-2402-6609
0817958607

