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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

บทสรุปผู้บริหาร 

 กลว้ยหอมเป็นผลไมเ้มืองร้อนท่ีสามารถพบไดท้ัว่ไป โดยส่วนใหญ่พบไดใ้นจงัหวดั
ชุมพร เพชรบุรี สระบุรี หนองคาย และสุราษฎร์ธานี ตามลาํดบั ในปี 2554 มีเน้ือท่ีให้ผล
ทั้ งประเทศ  85,950 ไร่  ผลผลิตรวม  231,290 ตัน  ซ่ึงผลผลิตท่ีได้เ พ่ือการบริโภค
ภายในประเทศและส่งออกทาํรายไดก้ลบัเขา้มาสู่ประเทศ ประเทศไทยส่งออกกลว้ยหอม
ในรูปของผลสดเป็นปริมาณมากถึง 4,632 ตนั คิดเป็นมูลค่ากวา่ 82.07 ลา้นบาท ประเทศคู่คา้
ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ตลาดส่งออกกลว้ยหอมยงัมีความตอ้งการ
อีกมาก (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) 
 จากการสาํรวจของกรมพฒันาท่ีดิน (2555) พบวา่ การผลิตกลว้ยหอมของประเทศไทย
ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,650 กิโลกรัม  รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 29,442 บาท  ตน้ทุนทั้งหมด
ไร่ละ 10,389 บาท  ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด (ผลตอบแทนสุทธิ) ไร่ละ 19,053 บาท 
อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.83  เม่ือทาํการเปรียบเทียบตน้ทุน รายได ้และ
ผลตอบแทนการผลิตกลว้ยหอมตามระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ี พบวา่ มีตน้ทุนการผลิต
ไร่ละ 9,986-10,892 บาท  ตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 6,799-7,523 บาท โดยพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
ปานกลาง (S2) มีตน้ทุนทั้งหมดและตน้ทุนผนัแปรสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ตามลาํดบั  ผลผลิต ผลตอบแทน และ
อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเป็นไปตามระดบัความเหมาะสมของพื้นท่ี กล่าวคือ 
พ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 3,032 กิโลกรัม  ผลตอบแทน
เหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 23,425 บาท  อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 3.28 
รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 
ตามลาํดบั 
 การกาํหนดเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอมเป็นแนวทางหน่ึงท่ีทาํใหมี้การปลูก
กลว้ยหอมในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม นาํไปสู่การผลิต
กลว้ยหอมท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล รวมถึงสามารถนาํเขตการใชท่ี้ดิน
ไปปรับใช้ให้ เหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ี  เ พ่ือการวางแผนการผลิต  การตลาด  และ
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อุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ โดยการกําหนดเขตการใช้ท่ีดินพืชเศรษฐกิจกล้วยหอม 
มีเง่ือนไขหลกั คือ ตอ้งเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพ้ืนท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย (เขตพ้ืนท่ี
ป่าไมต้ามกฎหมาย ไดแ้ก่ ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า) 
และเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกกลว้ยหอมอยูใ่นปัจจุบนั รวมทั้งพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับ
การปลูกกลว้ยหอม ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ชั้น ไดแ้ก่ ชั้นท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1)  ชั้นท่ีมีความเหมาะสม
ปานกลาง (S2) และชั้นท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3)  สามารถแบ่งเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจ
กลว้ยหอมไดเ้ป็น 3 เขต คือ เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I)  เขตการใชท่ี้ดินท่ีมี
ความเหมาะสมปานกลาง (Z-II)  และเขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย (Z-III)  มีเน้ือท่ี 
52,537   1,084 และ 10,713 ไร่ (หรือร้อยละ 81.66   1.69 และ 16.65ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน
พืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม) และมีผลผลิตคาดการณ์ 146,105   2,283 และ 28,829 ตนั 
ตามลาํดบั พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นภาคกลาง ภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก 
และภาคเหนือ ตามลาํดบั โดยจงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีเน้ือท่ีในเขตการใช้ท่ีดิน 
พืชเศรษฐกิจกล้วยหอมมากท่ีสุด พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพลาํดับต้นจะอยู่ในเขตการใช้ท่ีดิน 
พืชเศรษฐกิจกลว้ยหอมท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I)  ใหมี้มาตรการดา้นการผลิตในการผลิต
กลว้ยหอม เนน้การผลิตตามระบบ GAP (Good Agricultural Practice)  GMP (Good 
Manufacturing Practice)  และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 
เ พ่ือให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล   มาตรการด้านการแปรรูปในการผลิตสินค้า 
ให้หลากหลายรูปแบบ เพ่ือรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคในทุกเพศทุกวยั  มาตรการ
ดา้นการตลาดในการพฒันาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือกระจายผลผลิตให้ถึงมือผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ดา้นการขยายตลาดส่งออกทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่ เพ่ือกระจายผลผลิตสู่ทุกภูมิภาค
ของโลก 
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บทที ่1 
บทนํา 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
 กลว้ยเป็นผลไมใ้กลต้วัท่ีมีใหรั้บประทานไดท้ั้งดิบและสุก แต่ส่วนใหญ่นิยมรับประทานผลสุก
มากกว่าเน่ืองจากมีรสหวานและอุดมไปดว้ยนํ้ าตาลธรรมชาติ 3 ชนิด คือ ฟรักโทส ซูโครส และกลูโคส 
กลว้ยสุกมีคุณสมบติัเฉพาะดา้น คือ มีฤทธ์ิเป็นกรดในลาํไส้ ช่วยให้เกลือแร่และแคลเซียมถูกดูดซึมไดง่้าย 
ถือว่าเป็นคุณสมบติัพิเศษท่ีดีกว่าจากธญัพืชอ่ืนๆ โดยกลว้ยสุก 1 ผล มีคาร์โบไฮเดรต 22 เปอร์เซ็นต ์ 
มีสารอาหารโดยเฉพาะอยา่งยิ่งโพแทสเซียมในปริมาณสูง ซ่ึงเป็นเกลือแร่ท่ีมีความสาํคญัต่อร่างกาย 
ช่วยทาํให้ระบบประสาทและกลา้มเน้ือทาํงานไดดี้ และยงัช่วยในการทาํงานของสมอง ทาํให้สมอง
ไดรั้บออกซิเจนมากข้ึน นอกจากน้ียงัอุดมไปดว้ยแร่ธาตุและสารอาหาร เช่น วิตามินเอ วิตามินบี 2 บี 6 
และบี 10 วิตามินซี โปรตีน แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม เหลก็ ทองแดง เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
กลว้ยหอมมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสมากกว่ากลว้ยชนิดอ่ืน หากรับประทานกลว้ยหอม 100 กรัม จะไดรั้บ
พลงังาน 130 แคลอร่ี กลว้ยหอมสุกจะมีสารท่ีทาํใหเ้กิดกล่ินหอม คือ amly scetatea โดยผลสุกใชเ้ป็นอาหาร 
กระตุน้ให้ร่างกายรู้สึกผอ่นคลาย อารมณ์สดใสและมีความสุข เป็นยาระบาย แกท้อ้งผกู ช่วยบรรเทา
อาการปวดทอ้งก่อนหรือขณะมีประจาํเดือนได้ สามารถกระตุน้ความต่ืนตวัให้กับสมองได้ หรือ
แมก้ระทัง่ช่วยบรรเทาอาการเมาคา้งเน่ืองจากการด่ืมสุราหรือของมึนเมา นอกจากน้ีการกินกลว้ยหอม 
1-2 คาํ ระหว่างม้ือเช้า เท่ียงหรือเยน็ ยงับรรเทาอาการแพท้อ้งได ้ส่วนผลดิบสามารถป้องกนัแผล
กระเพาะอาหาร สมานแผลในกระเพาะอาหาร ช่วยทาํให้เซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารแบ่งตวัดีข้ึน 
ซ่อมแซมแผลท่ีอกัเสบไดเ้ร็วข้ึน ช่วยกระจายการเกาะตวัของเลือด ช่วยแกโ้รคทอ้งเสีย 
 กลว้ยหอมเป็นพืชลม้ลุก ขนาดความสูง 2.5 เมตร ปลูกง่าย ชอบอากาศร้อนช้ืนและอบอุ่น  
ดินควรเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีการระบายนํ้าดี ปกติจะมีผลผลิตกลว้ยหอมออกจาํหน่ายตลอดปี 
ปัจจุบันมีการส่งออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศมากข้ึน โดยตลาดท่ีสําคัญ คือ ประเทศญ่ีปุ่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสิงคโปร์ (กรมส่งเสริม
การเกษตร, ม.ป.ป.) 
 จากเหตุผลดงักล่าวจะเห็นไดว้่ากลว้ยหอมเป็นพืชท่ีมีความสําคญัชนิดหน่ึง จึงไดจ้ดัทาํเขต 
การใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอมข้ึนเพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลหน่ึงในการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม  
รวมไปถึงอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการกาํหนดบริเวณการใชท่ี้ดินไดใ้ห้ความสําคญักบั
ลกัษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสงัคม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูน้าํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อกาํหนดบริเวณการใชท่ี้ดินท่ีเหมาะสม มีศกัยภาพ ครอบคลุมทั้งดา้นกายภาพ เศรษฐกิจและสงัคม 

1.3 ขอบเขตการดาํเนินงาน 
 1.3.1 ระยะเวลาดาํเนินงาน ตุลาคม 2554 ถึง กนัยายน 2555 
 1.3.2 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา พื้นท่ีเกษตรกรรมทั้งประเทศ 
 1.3.3 พืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม เพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก 

1.4 ขั้นตอนและวธีิดาํเนินงาน 

 1.4.1 การรวบรวมข้อมูลทัว่ไป 
   ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการศึกษาและวิเคราะห์กาํหนดเขตการใชท่ี้ดิน
พืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม ประกอบดว้ยขอ้มูลเชิงอรรถาธิบายและขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ดงัน้ี 
   1) ขอ้มูลเชิงอรรถาธิบาย ไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรท่ีดิน ทรัพยากรนํ้ า ทรัพยากรป่าไม ้การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน สภาพแวดลอ้ม 
ท่ีเหมาะสม วิธีการปลูกและดูแลรักษา สถิติพื้นท่ีเพาะปลูก สถิติผลผลิตและการคา้ ตน้ทุนการเพาะปลูก 
ขอ้มูลดา้นการตลาดและการส่งออก การแปรรูปและการใชป้ระโยชน์ผลิตภณัฑ ์รวมถึงนโยบายรัฐบาล
และแผนพฒันาต่างๆ จากหน่วยงานราชการทั้งในและนอกสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจน
องคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมการคา้ภายใน กรมศุลกากร 
กรมการปกครอง และกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นตน้ 
   2) ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีแสดงในรูปแผนท่ีต่างๆ เช่น แผนท่ีสภาพภูมิประเทศ
และขอบเขตการปกครอง แผนท่ีหน่วยท่ีดิน แผนท่ีสภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน แผนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
แผนท่ีอุทยานแห่งชาติ แผนท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า และแผนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร เป็นตน้ 

 1.4.2 การรวบรวมข้อมูลทางด้านเศรษฐกจิและสังคม 
   1) ขอ้มูลปฐมภูมิ รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยหอม ตาม
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน (ไดแ้ก่ ขอ้มูลการผลิต ปัญหาและความตอ้งการความช่วยเหลือดา้นการผลิต) 
โดยวิธีการเลือกพื้นท่ีแบบเจาะจง (purposive) ตามจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิตสาํคญัในภาคกลาง ไดแ้ก่ 
จงัหวดัปทุมธานี ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบุรี และสระบุรี ภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัชุมพรและสุราษฎร์ธานี 
สุ่มครัวเรือนเกษตรกรท่ีเป็นตวัอยา่งดว้ยวิธี accidental sampling โดยแบ่งพื้นท่ีสาํรวจตามระดบัความเหมาะสม
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ทางกายภาพ 3 ระดบั คือ พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และ
พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) 
   2) ขอ้มูลทุติยภูมิ รวบรวมขอ้มูลจากบนัทึก เอกสาร รายงาน และผลการศึกษา จากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง (จากขอ้ 1.4.1) 

 1.4.3 การนําเข้าและวเิคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะแต่ละดา้น ไดมี้การนาํเขา้ขอ้มูลเชิงอรรถาธิบาย ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี
และขอ้มูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านทางโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ โดยมีการดาํเนินงาน
ตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
   1) วิเคราะห์เพื่อประเมินความเหมาะสมของท่ีดินดา้นกายภาพกบัการปลูกกลว้ยหอม 
โดยศึกษาร่วมกบัสภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการจดัการพื้นท่ี 
   2) วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยวิเคราะห์ขอ้มูลการผลิตเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของกลว้ยหอมกบัสภาพพ้ืนท่ีและประเมินผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐกิจ 
    (1) วิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ วิเคราะห์การใช้ปัจจยัการผลิต ผลผลิตต่อไร่ ตน้ทุน 
รายได ้ผลตอบแทนและอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน จาํแนกระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ี รวมทั้ง
วิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการความช่วยเหลือของเกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยหอมจากขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสาํรวจ 
    (2) วิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลสภาพการผลิตและการตลาดจากค่าสถิติ
รายปี จดัทาํเป็นตารางและประมวลผลเป็นค่ารวม ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ 
    (3) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดัดา้นการผลิตและการตลาดของ
กลว้ยหอม 
   3) วิเคราะห์พื้นท่ีเป้าหมายในการผลิตกลว้ยหอม 

 1.4.4 การกาํหนดเขตการปลูกพชืเศรษฐกจิกล้วยหอม 
   นําพื้นท่ีเกษตรกรรมทั้งประเทศมาวิเคราะห์ร่วมกับแผนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน
สําหรับกลว้ยหอม สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน สภาพปัญหาและความตอ้งการในพ้ืนท่ี ทศันคติ 
การใชท่ี้ดินของเกษตรกร ผลการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการผลิต มาพิจารณาร่วมกนั
เพื่อหาพ้ืนท่ีเป้าหมายในการผลิตกลว้ยหอม เพื่อใชเ้ป็นกรอบทิศทางในการพฒันาการผลิต การตลาด 
และเป็นฐานในการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจของประเทศอยา่งย ัง่ยนื 
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 1.4.5 การจัดทาํรายงานและแผนที ่
   จดัทาํรายงานโดยเขียนบรรยายเชิงพรรณนาพร้อมตารางประกอบและจดัทาํแผนท่ีเขต
การใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอมระดบัจงัหวดั 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการกาํหนดแผนงานพฒันาการปลูกกลว้ยหอมในระดบัพื้นท่ี 
 1.5.2 เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนการผลิตและการตลาด สาํหรับการบริโภคภายในประเทศ 
และการส่งออก รวมไปถึงอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.6 ผู้ดาํเนินงาน 

 1.6.1 ทีป่รึกษา 
   1) นายศรจิตร  ศรีณรงค ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
   2) นายกิตตินนัท ์ วรอนุวฒันกลุ ผูอ้าํนวยการกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 

 1.6.2 คณะผู้จัดทาํ 
   1) นางสาวพิมพพ์ร  พรพรหมินทร์ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
   2) นางสุภาณี  ศกัดาเยีย่งยงค ์ เศรษฐกรชาํนาญการพิเศษ 
   3) นายพรชยั   ชยัสงคราม นกัวิชาการเกษตรชาํนาญการ 
   4) นางสาวกลัยา  ดาํรงสจัจศิ์ริ นกัสาํรวจดินปฏิบติัการ 
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บทที ่2 
ข้อมูลทัว่ไป 

 ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อนช้ืนทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องทวีปเอเชีย ระหว่างละติจูด 5 องศา 
37 ลิปดา เหนือ กบั 20 องศา 27 ลิปดา เหนือ และระหว่างลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดา ตะวนัออก กบั 
105 องศา 37 ลิปดา ตะวนัออก มีเน้ือท่ี 513,115 ตารางกิโลเมตร หรือ 320,696,887 ไร่ มีอาณาเขต
ติดต่อกบัประเทศใกลเ้คียงดงัน้ี 
 ทิศเหนือ   ติดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (ลาว) 
 ทิศตะวนัออก ติดประเทศลาวและราชอาณาจกัรกมัพชูา (กมัพชูา) 
 ทิศใต ้    ติดประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวนัตก  ติดประเทศเมียนมาร์และทะเลอนัดามนั 

2.1 สภาพภูมิประเทศ 

 2.1.1 ภาคเหนือ 
   ประกอบดว้ย 17 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดักาํแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค ์น่าน 
พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาํปาง ลาํพูน สุโขทยั อุตรดิตถ ์และอุทยัธานี  
มีเน้ือท่ี 106,027,680 ไร่ หรือร้อยละ 33.06 ของเน้ือท่ีประเทศ 
   ลกัษณะภูมิประเทศทางภาคเหนือของประเทศไทย มีลกัษณะเป็นเทือกเขาสูงสลบักบั 
ท่ีราบระหว่างเทือกเขาหรือท่ีราบบริเวณแม่นํ้ า มีเทือกเขาสูงทอดยาวในแนวเหนือ-ใต ้ทางตอนเหนือ
มีเทือกเขาแดนลาวเป็นตน้กาํเนิดของแม่นํ้ าปิง กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบัเมียนมาร์มียอดเขาสูง
เป็นอนัดบัสองของประเทศ คือ ยอดดอยผา้ห่มปก อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ มีความสูง 2,298 เมตรจาก
ระดบัทะเลปานกลาง และยอดดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,222 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง สูงเป็น
อนัดบัสามของประเทศ อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่เช่นเดียวกนั ทางดา้นตะวนัตกมีเทือกเขาถนนธงชยัซ่ึง
เป็นเทือกเขาท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดของภาคเหนือ มียอดเขาสูงเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ คือ ยอดดอยอินทนนท ์
อยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ สูงจากระดบัทะเลปานกลาง 2,565 เมตร และมีเทือกเขาตะนาวศรีบางส่วน 
ตอนกลางของภาคมีเทือกเขาผปัีนนํ้าซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดของแม่นํ้ าวงัและแม่นํ้ ายม ดา้นตะวนัออกของภาค
มีเทือกเขาหลวงพระบางซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดของแม่นํ้ าน่าน และมีเทือกเขาเพชรบูรณ์บางส่วน เทือกเขา
ทางภาคเหนือมีความสูงเฉล่ียประมาณ 1,600 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง ส่วนใหญ่มีความสูง
มากกวา่ 1,000 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง และบางแห่งมีความสูงเกิน 1,750 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง 
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 2.1.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   ประกอบดว้ย 20 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชยัภูมิ นครพนม นครราชสีมา 
บึงกาฬ บุรีรัมย ์มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอด็ เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบวัลาํภู 
อาํนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี มีเน้ือท่ี 105,533,963 ไร่ หรือร้อยละ 32.91 ของเน้ือท่ีประเทศ 
   ภูมิประเทศของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั้งภาคยกตวัสูงเป็นขอบแยกตวัออกจากภาคอ่ืน
อยา่งชดัเจน มีเทือกเขาใหญ่กั้นอยูโ่ดยรอบทางดา้นทิศตะวนัตกและทางทิศใต ้มีภูเขาขนาดเลก็อยูป่ระปราย
ภายในของภาค ทางทิศตะวนัตกของภาคมีเทือกเขาใหญ่ 2 เทือก ทอดยาวติดต่อจากเหนือลงมาทางใต ้
คือ เทือกเขาเพชรบูรณ์อยูท่างตอนเหนือและเทือกเขาดงพญาเยน็อยูท่างตอนใต ้เทือกเขาทั้งสองน้ีกั้นพื้นท่ี
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก มีความสูงเฉล่ีย 500-1,000 เมตร
จากระดบัทะเลปานกลาง มียอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ ยอดภูหลวง มีความสูง 
1,571 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง ทางทิศใตข้องภาคมีเทือกเขาใหญ่อีก 2 เทือก ทอดยาวจากทางทิศตะวนัตก
ตลอดเขตแดนประเทศกมัพชูาและลาว คือ เทือกเขาสันกาํแพงและเทือกเขาพนมดงรัก พื้นท่ีโดยทัว่ไปมี
ลกัษณะเป็นท่ีราบมีช่ือเรียกวา่ ท่ีราบสูงโคราช โดยมีขอบสูงในบริเวณเทือกเขาทางทิศตะวนัตกและทิศใต ้
และค่อยลาดเอียงไปทางทิศตะวนัออกสู่แม่นํ้ าโขง บริเวณตอนในค่อนไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ยงัมีเทือกเขาเต้ียๆ เรียกว่า เทือกเขาภูพาน และมีภูเขากระจดักระจายไม่เป็นเทือกเขา ทาํใหล้กัษณะพ้ืนท่ี
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีลกัษณะเป็นแอ่งท่ีราบใหญ่ 2 ตอน คือ แอ่งสกลนครและแอ่งโคราช 

 2.1.3 ภาคกลาง 
   ประกอบดว้ย 18 จงัหวดั และ 1 เขตการปกครองพิเศษ ไดแ้ก่ จงัหวดักาญจนบุรี ชยันาท 
นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขนัธ์ พระนครศรีอยธุยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง ส่วนกรุงเทพมหานครไม่นบัว่า
เป็นจงัหวดั เน่ืองจากเป็นเขตการปกครองพิเศษ มีเน้ือท่ี 43,450,440 ไร่ หรือร้อยละ 13.55 ของเน้ือท่ีประเทศ 
   ภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่มท่ีเกิดจากการท่ีแม่นํ้ าพดัพาเอาเศษหิน เศษดิน กรวด 
ทราย และตะกอนมาทบัถมพอกพูนมาเป็นเวลานาน ระดบัพื้นท่ีมีลกัษณะลาดลงมาทางใต ้พื้นท่ีราบ
ส่วนใหญ่มีความสูงโดยประมาณนอ้ยกว่า 80 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง มีภูเขาเต้ีย  ๆเกิดข้ึนแต่ไม่มากนกั 
โดยทางทิศตะวนัตกมีเทือกเขาตะนาวศรีทอดเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบัเมียนมาร์ 
มีความสูงจากระดบัทะเลปานกลางเกินกว่า 1,650 เมตร ทางดา้นตะวนัออกมีเทือกเขาดงพญาเยน็ 
และเทือกเขาสนักาํแพงเป็นเสน้แบ่งเขตระหวา่งภาคกลางกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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 2.1.4 ภาคตะวนัออก 
   ประกอบดว้ย 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง 
และสระแกว้ มีเน้ือท่ี 21,487,812 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.70 ของเน้ือท่ีประเทศ 
   ภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นภูเขา แนวเทือกเขา ท่ีราบแคบๆ และชายฝ่ังทะเล ทางตอนเหนือ
ของภาคมีเทือกเขาสันกาํแพงและเทือกเขาพนมดงรัก ทอดในแนวตะวนัตก-ตะวนัออก เป็นเส้นกั้นเขต
ระหวา่งภาคตะวนัออกกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทางดา้นตะวนัออกของภาคมีเทือกเขาบรรทดัเป็นเส้นกั้น
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกบักมัพูชาท่ีจงัหวดัตราด ถดัมามีเทือกเขาจนัทบุรีอยู่ในแนวจงัหวดั
ชลบุรีและจนัทบุรี ทะเลภาคตะวนัออกประกอบไปดว้ยกลุ่มเกาะน้อยใหญ่หลายแห่ง เกาะท่ีสําคญั 
ไดแ้ก่ เกาะชา้ง เกาะหมาก เกาะกดู ในจงัหวดัตราด เกาะเสมด็ เกาะมนัใน ในจงัหวดัระยอง เกาะลา้น 
เกาะสีชงั ในจงัหวดัชลบุรี 

 2.1.5 ภาคใต้ 
   ประกอบดว้ย 14 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดักระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 
ปัตตานี พงังา พทัลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี มีเน้ือท่ี 44,196,992 ไร่ หรือร้อยละ 13.78 
ของเน้ือท่ีประเทศ จงัหวดัท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และจงัหวดัท่ีเลก็ท่ีสุด คือ จงัหวดัภูเก็ต 
ทุกจงัหวดัของภาคมีอาณาเขตติดต่อกบัทะเล ยกเวน้จงัหวดัยะลา 
   ภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นเทือกเขาสลบักับท่ีราบระหว่างเขาหรือท่ีราบชายฝ่ังทะเล  
มีทะเลขนาบทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นฝ่ังทะเลตะวนัออกติดอ่าวไทยและฝ่ังทะเลตะวนัตกติดทะเลอนัดามนั 
สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบ มีความสูงจากระดบัทะเลปานกลางนอ้ยกวา่ 13 เมตร พื้นท่ีทางฝ่ังตะวนัตกของภาค
สูงกว่าทางฝ่ังตะวนัออก มีเทือกเขาท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เทือกเขาตะนาวศรีอยูด่า้นฝ่ังทะเลตะวนัตกทอดในแนว
เหนือ-ใตข้นานกบัฝ่ังทะเล กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบัเมียนมาร์ เทือกเขาภูเก็ตทอดยาวต่อจาก
เทือกเขาตะนาวศรีเร่ือยไปจนถึงเกาะภูเกต็ ทางตอนกลางของภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราชทอดในแนว
เหนือ-ใต ้ทางดา้นใตข้องภาคมีเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบั
มาเลเซีย ฝ่ังทะเลทั้งสองดา้นน้ีมีเกาะจาํนวนมากโดยฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกมีเกาะท่ีสําคญัๆ ไดแ้ก่ 
เกาะสมุย เกาะพงนั และเกาะเต่า เป็นตน้ ส่วนทางฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตก มีเกาะภูเก็ตซ่ึงนบัว่าสาํคญั
และใหญ่ท่ีสุดของประเทศ เกาะตะรุเตา เกาะลนัตา และเกาะลิบง เป็นตน้ 
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2.2 สภาพภูมิอากาศ 

 2.2.1 ลมมรสุม 
   ประเทศไทยอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุมน้ีพดัปกคลุมประเทศไทย ระหว่างกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งกาํเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใตบ้ริเวณ
มหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงพดัออกจากศูนยก์ลางเป็นลมตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเปล่ียนเป็นลมตะวนัตกเฉียงใต้
เม่ือพดัขา้มเส้นศูนยสู์ตร มรสุมน้ีนาํมวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทยทาํให้มีเมฆมาก
และฝนตกชุกทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝ่ังทะเลและเทือกเขาดา้นรับลมจะมีฝนตก
มากกวา่บริเวณอ่ืน 
   2) ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ หลงัจากหมดอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ลว้ 
ประมาณกลางเดือนตุลาคมมีลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือน
กุมภาพนัธ์ ลมมรสุมน้ีมีแหล่งกาํเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือแถบประเทศ
มองโกเลียและสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) จึงพดัพาเอามวลอากาศเยน็และแห้งแลง้มาจากแหล่งกาํเนิด
เขา้มาปกคลุมประเทศไทยทาํใหท้อ้งฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเยน็ และแหง้แลง้ทัว่ไป โดยเฉพาะภาคเหนือ
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใตจ้ะมีฝนตกชุกโดยเฉพาะภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก เน่ืองจากลมมรสุมน้ี
นาํเอาความชุ่มช้ืนจากอ่าวไทยเขา้มาปกคลุม การเร่ิมตน้และส้ินสุดของลมมรสุมทั้งสองชนิดดงักล่าว
อาจผนัแปรไปจากปกติไดใ้นแต่ละปี 

 2.2.2 ฤดูกาล 
   แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดงัน้ี 
   1) ฤดูร้อน เร่ิมตน้ประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็น
ช่วงเปล่ียนจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และเป็นระยะท่ีขั้วโลกเหนือ
หนัเขา้หาดวงอาทิตย ์โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทยมีดวงอาทิตยอ์ยูเ่กือบตรงศีรษะในเวลา
เท่ียงวนัทาํให้ไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตยเ์ต็มท่ี สภาวะอากาศจึงร้อนอบอา้วโดยทัว่ไป ในฤดูน้ี
แมว้่าจะมีอากาศร้อนและแห้งแลง้ แต่บางคร้ังอาจมีมวลอากาศเยน็จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม 
ถึงประเทศไทยตอนบน ทาํใหเ้กิดการปะทะกนัของมวลอากาศเยน็กบัมวลอากาศร้อนท่ีปกคลุมอยูเ่หนือ
ประเทศไทย ซ่ึงก่อใหเ้กิดพายฝุนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก ก่อใหเ้กิดความเสียหายได ้
พายฝุนฟ้าคะนองท่ีเกิดข้ึนในฤดูน้ีมกัเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ พายฤุดูร้อน 
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   2) ฤดูฝน เร่ิมตน้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เม่ือลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุม
ประเทศไทยและร่องความกดอากาศตํ่าพาดผา่นประเทศไทยทาํใหมี้ฝนตกชุกทัว่ไป ร่องความกดอากาศตํ่าน้ี
ปกติจะพาดผา่นภาคใตใ้นระยะตน้เดือนพฤษภาคม แลว้จึงเล่ือนข้ึนไปทางเหนือตามลาํดบั จนถึงช่วง
ประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะพาดผา่นอยูบ่ริเวณประเทศจีนตอนใต ้ทาํใหฝ้นในประเทศไทยลดลง
ระยะหน่ึงซ่ึงเรียกว่า ฝนท้ิงช่วง อาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอ้ย
นานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคมปกติร่องความกดอากาศตํ่าจะเล่ือนกลบัลงมาจากทางตอนใตข้อง
ประเทศจีนพาดผา่นบริเวณประเทศไทยอีกคร้ัง ทาํใหมี้ฝนตกชุกต่อเน่ืองและปริมาณฝนเพ่ิมข้ึนตั้งแต่
ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเป็นตน้ไป จนกระทัง่ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัเขา้มาปกคลุม
ประเทศไทยแทนท่ีลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณกลางเดือนตุลาคม ประเทศไทยตอนบนจะเร่ิม
มีอากาศเยน็และฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เวน้แต่ภาคใตย้งัคงมีฝนตกชุก
ต่อไปจนถึงเดือนธนัวาคม และมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากจนก่อให้เกิดอุทกภยั โดยเฉพาะภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก 
ซ่ึงจะมีปริมาณฝนมากกวา่ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก อยา่งไรกต็าม การเร่ิมตน้ฤดูฝนอาจจะชา้หรือเร็วกวา่กาํหนดได้
ประมาณ 1-2 สปัดาห์ 
   3) ฤดูหนาว เร่ิมตน้ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ เม่ือลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน  
1-2 สปัดาห์ เป็นช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเร่ิมมีอากาศเยน็
หรือมีฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวนัออก ซ่ึงจะหมดฝนและเร่ิมมี
อากาศเยน็ชา้กวา่ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 2.2.3 ปริมาณนํา้ฝน 
   ปริมาณนํ้าฝนรวมเฉล่ียตลอดปีในแต่ละภาคมีค่า ดงัน้ี ภาคเหนือ มีค่า 1,261.4 มิลลิเมตร  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีค่า 1,395.8 มิลลิเมตร  ภาคกลาง มีค่า 1,199.8 มิลลิเมตร  ภาคตะวนัออก  
มีค่า 1,795.0 มิลลิเมตร และภาคใต ้มีค่า 2,368.6 มิลลิเมตร ปริมาณฝนในแต่ละพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตามลกัษณะภูมิประเทศนอกเหนือจากการผนัแปรตามฤดูกาล บริเวณประเทศไทยตอนบนปกติ 
จะแห้งแลง้และมีปริมาณฝนน้อยในฤดูหนาว เม่ือเขา้สู่ฤดูร้อนปริมาณฝนจะเพ่ิมข้ึนบา้งพร้อมทั้ง 
มีพายุฟ้าคะนอง และเม่ือเขา้สู่ฤดูฝนปริมาณฝนจะเพิ่มข้ึนมากโดยจะมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือน
สิงหาคมหรือเดือนกนัยายน พื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนมากส่วนใหญ่อยูด่า้นหนา้ทิวเขาหรือดา้นรับลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ พื้นท่ีทางดา้นตะวนัตกของประเทศบริเวณอาํเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี 
และภาคตะวนัออกบริเวณจงัหวดัจันทบุรีและตราด โดยเฉพาะท่ีอาํเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด  
มีปริมาณฝนรวมเฉล่ียตลอดปีมากกว่า 4,700 มิลลิเมตร ส่วนพื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนน้อยส่วนใหญ่ 
อยูด่า้นหลงัเขา ไดแ้ก่ พื้นท่ีตอนกลางของภาคเหนือบริเวณจงัหวดัลาํพนู ลาํปาง และแพร่ พื้นท่ีดา้นตะวนัตก
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ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือบริเวณจงัหวดัชยัภูมิและนครราชสีมา และภาคกลาง สาํหรับภาคใตมี้ฝนตกชุก
เกือบตลอดปี ยกเวน้ช่วงฤดูร้อน บริเวณภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกซ่ึงเป็นดา้นรับลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
จะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกในช่วงฤดูฝน โดยมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนกนัยายน 
ส่วนช่วงฤดูหนาวบริเวณภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกซ่ึงเป็นดา้นรับลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝน
มากกวา่ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก โดยมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายน พื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนมากท่ีสุด
ของภาคใตอ้ยูบ่ริเวณจงัหวดัระนองซ่ึงมีปริมาณฝนรวมเฉล่ียตลอดปีมากกว่า 4,000 มิลลิเมตร ส่วนพื้นท่ี
ท่ีมีปริมาณฝนนอ้ย ไดแ้ก่ ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกตอนบนดา้นหลงัทิวเขาตะนาวศรี บริเวณจงัหวดัชุมพร
และสุราษฎร์ธานี 

 2.2.4 ความช้ืนสัมพทัธ์ 
   ความช้ืนสัมพทัธ์ คือ อตัราส่วนระหว่างมวลของไอนํ้ าท่ีมีอยูจ่ริงในอากาศเทียบกบัมวลของ
ไอนํ้ าอ่ิมตวัเม่ือมีปริมาตรและอุณหภูมิเท่ากนั มกักาํหนดค่าเป็นร้อยละ โดยประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน
ใกลเ้สน้ศูนยสู์ตรจึงมีอากาศร้อนช้ืนปกคลุมเกือบตลอดปี ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียตลอดปีแต่ละภาคมีค่า 
ดงัน้ี ภาคเหนือ มีค่าร้อยละ 74.7  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีค่าร้อยละ 71.8  ภาคกลาง มีค่าร้อยละ 73.6  
ภาคตะวนัออก มีค่าร้อยละ 76.0 และภาคใต ้มีค่าร้อยละ 80.2 

 2.2.5 อุณหภูมิ 
   ประเทศไทยตั้ งอยู่ในเขตร้อนสภาวะอากาศโดยทั่วไปจึงร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี 
อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีแต่ละภาคมีค่า ดงัน้ี ภาคเหนือ มีค่า 26.3 องศาเซลเซียส  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
มีค่า 26.7 องศาเซลเซียส  ภาคกลาง มีค่า 27.9 องศาเซลเซียส  ภาคตะวนัออก มีค่า 27.5 องศาเซลเซียส 
และภาคใต ้มีค่า 27.2 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี
และฤดูกาล พื้นท่ีท่ีอยูลึ่กเขา้ไปในแผน่ดินตั้งแต่ภาคตะวนัออกทางตอนบนและภาคกลางข้ึนไปจนถึงภาคเหนือ
จะมีอุณหภูมิแตกต่างกนัมากระหว่างฤดูร้อนกบัฤดูหนาวและระหว่างกลางวนักบักลางคืน สําหรับ
พื้นท่ีซ่ึงอยูติ่ดทะเล ไดแ้ก่ ภาคตะวนัออกทางตอนล่างและภาคใต ้ความผนัแปรของอุณหภูมิในช่วงวนั
และฤดูกาลจะนอ้ยกวา่ โดยฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจดัและฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจดัเท่าพื้นท่ีซ่ึงอยูลึ่กเขา้ไป
ในแผน่ดิน 
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2.3 ทรัพยากรทีด่นิ 
 ทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคญัในการผลิตและเป็นรากฐานของความเป็นอยู ่
ในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ประเทศท่ีมีทรัพยากรดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ยอ่มทาํใหส้ังคมและการดาํเนินชีวิต
ของประชากรดี ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีตอ้งใชท่ี้ดินเป็นปัจจยัหลกัในการผลิตอาหาร
ของประเทศ ดินเกิดจากการผพุงัสลายตวัของหินและแร่ต่างๆ มารวมตวัหรือทบัถมแลว้ผสมคลุกเคลา้
กบัอินทรียวตัถุตามกระบวนการทางธรณีวิทยา โดยไดรั้บอิทธิพลจากสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณ 
และส่ิงมีชีวิตอ่ืน  ๆชนิดของวตัถุตน้กาํเนิดดินและระยะเวลาของการเกิด จนเกิดเป็นดิน ดินท่ีเกิดในบริเวณต่างกนั
อาจมีลกัษณะและสมบติัทางกายภาพและเคมีแตกต่างกนั เช่น เน้ือดิน สีดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง  
แร่ธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบ และปริมาณอินทรียวตัถุ เป็นตน้ ทาํให้ดินในแต่ละพื้นท่ีมีความเหมาะสม
ต่อการใชป้ระโยชน์ในการเพาะปลูกท่ีแตกต่างกนั 
 จากขอ้มูลการสาํรวจดินของกรมพฒันาท่ีดินท่ีไดร้วบรวมลกัษณะและสมบติัต่างๆ ของดินท่ีมี
ศักยภาพในการใช้ท่ีดินมารวมกันอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน สามารถจําแนกออกได้ 62 กลุ่มชุดดิน 
นอกจากน้ียงัแบ่งออกเป็นหน่วยท่ีดินตามแต่ละกลุ่มชุดดิน ลกัษณะและสมบติัต่างๆของดิน เช่น  
ความลาดชนัของพื้นท่ี สภาพการใชท่ี้ดิน อนัตรายจากการถูกนํ้าท่วม ความเป็นกรดจดัของดิน การมีคราบเกลือ
ปรากฏอยูบ่นผวิดิน และลกัษณะอ่ืนๆ เป็นตน้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 กลุ่มชุดดินที ่1 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า ในบริเวณเทือกเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ 
มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวมาก
ถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวจดั หนา้ดินแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแลง้ และมีรอยไถลในดิน 
สีดินส่วนมากเป็นสีดาํหรือสีเทาแก่ มีจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลือง และอาจพบจุดประสีแดงบา้งปะปน
ตลอดชั้นดิน ส่วนดินชั้นล่างมกัมีกอ้นปูนปะปน ปฏิกิริยาดินส่วนใหญ่เป็นกรดเลก็นอ้ยถึงด่างปานกลาง 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5-8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ การไถพรวนลาํบาก เน่ืองจากเป็นดินเหนียวจดัตอ้งไถพรวน
ในช่วงระยะเวลาท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกนัพืชท่ีปลูกอาจขาดแคลนนํ้าไดง่้ายเม่ือฝนท้ิงช่วง
นานกวา่ปกติ เน่ืองจากนํ้าท่ีขงัอยูจ่ะซึมหายไปง่าย เม่ือดินเร่ิมแหง้จะแตกระแหงเป็นร่องลึก 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 1 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 1 มีการระบายนํ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 1f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 1 มีการระบายนํ้ าเลวมากและเป็น
พื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
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  หน่วยท่ีดิน 1M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 1 มีการระบายนํ้าดีปานกลางและ
มีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 1sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 1 มีการระบายนํ้ าเลวและมีคราบเกลือ
อยูท่ี่ผวิดิน 

 กลุ่มชุดดินที ่2 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลาํนํ้ าและตะกอนนํ้ าทะเล 
แลว้พฒันาในสภาพนํ้ากร่อย พบบริเวณท่ีราบชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง สภาพพื้นท่ีราบเรียบ
ถึงค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวมากถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว
หรือดินเหนียวจดั หนา้ดินอาจแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแลง้และมีรอยไถลในดิน สีดินเป็นสีเทาหรือ 
สีเทาแก่ มีจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน อาจพบผลึกยปิซมับา้งเลก็นอ้ย และพบ
ชั้นดินเหนียวสีเทาท่ีมีจุดประสีเหลืองของสารจาโรไซตใ์นระดบัความลึก 100-150 เซนติเมตร ทบัอยูบ่น
ชั้นดินเลนตะกอนนํ้ าทะเลท่ีมีสีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
4.5-5.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
 ปัญหาสําคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินเป็นกรดจดัมากและมีศกัยภาพก่อให้เกิดความเป็นกรด
ของดินเพิ่มข้ึนในดินล่าง ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลผลิต แต่ถา้มีการจดัการท่ีดินอยา่งดีแลว้จะให้ผลผลิต
ค่อนขา้งสูง 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 2 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 2 มีการระบายนํ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 2f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 2 มีการระบายนํ้าเลวมาก 
  หน่วยท่ีดิน 2fM คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 2 มีการระบายนํ้ าดีปานกลาง
และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝนแต่มีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 2M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 2 มีการระบายนํ้าดีปานกลางและ
มีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้

 กลุ่มชุดดินที ่3 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลาํนํ้ าและตะกอนนํ้ าทะเล
แลว้พฒันาในสภาพนํ้ ากร่อย พบในบริเวณท่ีราบลุ่ม บริเวณชายฝ่ังทะเลหรือห่างจากทะเลไม่มากนกั 
มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวมาก
ถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจดั หนา้ดินอาจแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแลง้
และมีรอยไถลในดิน ดินบนมีสีดาํ ส่วนดินล่างมีสีเทาหรือสีนํ้ าตาลอ่อน มีจุดประสีเหลืองและสีนํ้ าตาล
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ตลอดชั้นดิน บางบริเวณอาจพบจุดประสีแดงปะปนหรืออาจพบผลึกยิปซมับา้ง ท่ีความลึก 100-150 
เซนติเมตร จะพบชั้นตะกอนทะเลสีเขียวมะกอกและพบเปลือกหอยปน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ย
ถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5-8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ถา้เป็นท่ีลุ่มมาก  ๆจะมีปัญหาเร่ืองนํ้ าท่วมในฤดูฝนหรือถา้หากอยูใ่นบริเวณ
ท่ีมีอิทธิพลของนํ้าทะเลข้ึนลงอยูใ่นรอบปีอาจพบปัญหาดินเคม็บา้ง 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 3 มีการระบายนํ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 3f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 3 มีการระบายนํ้ าเลวมากและเป็นพื้นท่ี
ไดรั้บอนัตรายจากนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 3fM คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 3 มีการระบายนํ้ าดีปานกลาง
และเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝนแต่มีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 3M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 3 มีการระบายนํ้าดีปานกลางและ
มีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 3x คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 3 มีการระบายนํ้ าเลวและพบชั้นดินเลน
ของตะกอนนํ้าทะเลท่ีไม่มีศกัยภาพก่อใหเ้กิดกรดกาํมะถนั 

 กลุ่มชุดดินที ่4 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า พบในบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้ าพา 
มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ า
เลวมากถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจดั หนา้ดินอาจแตกระแหงเป็นร่อง
ในฤดูแลง้และอาจมีรอยไถลในดิน ดินบนมีสีดาํหรือสีเทาเขม้ ดินล่างมีสีเทา สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลอ่อน
หรือสีเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีนํ้ าตาลปนเหลือง สีเหลือง สีนํ้ าตาลแก่หรือสีแดง อาจพบกอ้นปูน
หรือกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหลก็และแมงกานีสในชั้นดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 แต่ถา้ดินมีกอ้นปูน
ปะปนจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.0 
 กลุ่มชุดดินน้ีไม่ค่อยมีปัญหาในการใชท่ี้ดิน แต่ถา้เป็นท่ีลุ่มมากๆ จะมีปัญหาเร่ืองนํ้าท่วมในฤดูฝน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 6 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 4 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลักษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 4 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 4f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 4 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าเลวมาก และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
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  หน่วยท่ีดิน 4M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 4 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 4nb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 4 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และไม่มีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 4sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 4 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าเลว และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 4B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 4 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด
เลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่5 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า พบในบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้ าพา 
มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ า
เลวถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว เน้ือดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก่ 
ดินล่างเป็นดินเหนียวสีนํ้ าตาลอ่อนหรือสีเทา มีจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงตลอดชั้นดิน มกัพบ
กอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู่ และในชั้นดินล่างลึกๆ อาจพบกอ้นปูน ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
5.5-6.5 แต่ถา้ดินมีกอ้นปูนปะปนจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
7.0-8.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ บางพื้นท่ีขาดแคลนนํ้ า และมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า แต่ในฤดูฝน
จะมีนํ้าท่วมขงั 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 3 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 5 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลักษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 5 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 5M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 5 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 5B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 5 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด
เลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่6 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า พบในบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้ าพา 
มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ า
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เลวมากถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว เน้ือดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก่ 
ดินล่างเป็นดินเหนียวสีนํ้าตาลอ่อนหรือสีเทา มีจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดชั้นดิน บางแห่ง
มีศิลาแลงอ่อนหรือกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหลก็และแมงกานีสปะปนอยูด่ว้ย ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งตํ่า 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 8 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 6 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลักษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 6d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าเลว และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 6f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าเลวมาก และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 6M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 6nb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และไม่มีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 6sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าเลว และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 6sp คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 6B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด
เลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่7 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า พบในบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้ าพา 
มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ า
เลวหรือค่อนขา้งเลว มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว เน้ือดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวสีเทาแก่ 
ดินล่างเป็นดินเหนียว สีนํ้ าตาลอ่อน สีเทาหรือสีนํ้ าตาลปนเทา พบจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง
ปะปนตลอดชั้นดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
เป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.0 
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 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ โครงสร้างของดินแน่นทึบ ดินแห้งแขง็ ทาํให้ยากต่อการไถพรวน 
ขาดแคลนนํ้าแต่จะมีนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 8 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 7 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลักษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 7d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 7f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าเลว และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 7hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และพบบนพื้นท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดิน 7M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 7nb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และไม่มีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 7sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 7B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด
เลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่8 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีการยกร่อง เน้ือดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวหรือดีปานกลาง ดินบนมีลกัษณะการทบัถมเป็นชั้นๆ 
ของดินและอินทรียวตัถุท่ีไดจ้ากการขดุลอกร่องนํ้า ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยูด่ว้ย 
พบในบริเวณพื้นท่ีราบลุ่ม ซ่ึงเกษตรกรไดด้ดัแปลงพื้นท่ีเพื่อใชป้ลูกไมผ้ล ไมย้นืตน้หรือพืชไร่ ทาํให้
สภาพผิวดินเดิมเปล่ียนแปลงไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินไม่แน่นอน
ข้ึนอยูก่บัสมบติัของดินเดิมก่อนยกร่อง แต่ส่วนใหญ่ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.0 
 ดินในกลุ่มน้ีไดรั้บการปรับปรุงบาํรุงดินเป็นอยา่งดีและไดท้าํมานานแลว้ จึงถือว่าไม่มีปัญหา
แต่ประการใดในเร่ืองคุณภาพของดิน แต่สาํหรับดินตามชายทะเลบางแห่งซ่ึงยกร่องใหม่อาจมีปัญหา
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เร่ืองความเคม็หรือถา้เป็นดินท่ียกร่องในพื้นท่ีท่ีเป็นดินกรดจดัจะพบปัญหาเร่ืองความเป็นกรดของดิน
ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุงดินหรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
 ไม่มีผลการวิเคราะห์ดินของกลุ่มชุดดินท่ี 8 เพราะเป็นดินนาท่ียกร่องข้ึนมาจากกลุ่มใดๆ สมบติัดิน
จะเป็นไปตามกลุ่มดินนั้น 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 3 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 8 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 8 
  หน่วยท่ีดิน 8a คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 8 ดินมีสภาพเป็นกรด 
  หน่วยท่ีดิน 8x คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 8 พบชั้นดินเลนของตะกอนนํ้าทะเล
ท่ีไม่มีศกัยภาพก่อใหเ้กิดกรดกาํมะถนั 

 กลุ่มชุดดินที ่9 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลาํนํ้ าและตะกอนนํ้ าทะเล
แลว้พฒันาในสภาพนํ้ากร่อย พบในบริเวณท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลท่ีอาจมีนํ้าทะเลหรือนํ้ากร่อยท่วมเป็นคร้ังคราว 
มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลว มีเน้ือดิน
เป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีแดงปะปน และพบจุดประสีเหลืองฟางขา้ว
ของสารจาโรไซตภ์ายในระดบัความลึก 0-50 เซนติเมตร ดินล่างมีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว และมีเศษพืช
ท่ีกาํลงัเน่าเป่ือยปะปนอยูด่ว้ย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินชั้นบนเป็น
กรดจดัมากหรือเป็นกรดรุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5 หรือนอ้ยกว่า ส่วนดินล่างท่ีเป็น
ดินเลน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินเป็นกรดรุนแรงมากและเป็นดินเคม็ ในฤดูแลง้มีคราบเกลือ
อยูท่ี่ผวิดิน ปลูกพืชไม่ข้ึนจึงจดัเป็นดินมีปัญหา 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 9 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 9 

 กลุ่มชุดดินที ่10 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลาํนํ้ าและตะกอนนํ้ าทะเล
แลว้พฒันาในสภาพนํ้ากร่อย พบในบริเวณท่ีราบลุ่มท่ีห่างจากทะเลไม่มากนกั มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวมากถึงดีปานกลาง หน้าดิน
อาจแตกระแหงเป็นร่องลึกในช่วงฤดูแลง้ มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดาํหรือสีเทาแก่ ดินล่าง
มีสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน และพบจุดประสีเหลืองฟางขา้วของ
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สารจาโรไซตภ์ายในระดบัความลึก 0-50 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดรุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างนอ้ยกวา่ 4.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดรุนแรงมาก มกัขาดแร่ธาตุอาหารพืช
พวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ในขณะเดียวกนัจะมีสารละลายพวกอลูมิเนียมและเหลก็เป็นปริมาณมาก
จนเป็นพิษต่อพืชท่ีปลูก ดินกลุ่มน้ีจดัเป็นดินเปร้ียวจดัหรือดินกรดกาํมะถนั 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 10 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 10 มีการระบายนํ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 10f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 10 มีการระบายนํ้ าเลวมากและเป็นพื้นท่ี
เส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 10fM คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 10 มีการระบายนํ้ าดีปานกลาง
และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝนแต่มีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 10M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 10 มีการระบายนํ้ าดีปานกลาง
และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้

 กลุ่มชุดดินที ่11 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลาํนํ้ าและตะกอนนํ้ าทะเล
แลว้พฒันาในสภาพนํ้ ากร่อย พบในบริเวณท่ีราบลุ่มท่ีห่างจากทะเลไม่มากนกัโดยเฉพาะท่ีราบลุ่มภาคกลาง 
มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวมาก
ถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจดั หนา้ดินอาจแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแลง้
และมีรอยไถลในดิน ดินบนมีสีดาํหรือสีเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา และมีจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง
ปะปนอยู่เป็นจาํนวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประสีเหลืองฟางขา้วของสารจาโรไซต์
ภายในระดบัความลึก 50-100 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงกรดรุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.0-5.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินเป็นกรดรุนแรงมาก อาจขาดธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสหรือมีสารละลายพวกอลูมิเนียมและเหลก็เป็นปริมาณมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชท่ีปลูก 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 11 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 11 มีการระบายนํ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 11f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 11 มีการระบายนํ้ าเลวมากและ
เป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 11fM คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 11 มีการระบายนํ้ าดีปานกลาง
และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝนแต่มีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
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  หน่วยท่ีดิน 11x คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 11 มีการระบายนํ้ าเลวและพบ
ชั้นดินเลนของตะกอนนํ้าทะเลท่ีไม่มีศกัยภาพก่อใหเ้กิดกรดกาํมะถนั 

 กลุ่มชุดดินที ่12 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนนํ้าทะเล พบในบริเวณท่ีราบนํ้ าทะเลท่วมถึง
และบริเวณชะวากทะเล สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวมาก 
มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งท่ีมีลกัษณะเป็นดินเลน และพบเศษรากพืช
ปะปนในดินเป็นจาํนวนมาก ดินบนมีสีดาํปนเทา มีจุดประสีนํ้ าตาลเล็กนอ้ย ส่วนดินล่างเป็นดินเลน 
สีเทาแก่หรือสีเทาปนเขียว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างจดั มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เป็นดินเลนท่ีมีโครงสร้างเลวและเป็นดินเคม็ไม่เหมาะท่ีจะ
นาํมาใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร นอกจากนั้นบริเวณดงักล่าวยงัคงมีนํ้ าทะเลท่วมถึงอยู่เป็นประจาํ
ในช่วงนํ้าทะเลข้ึน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 12 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 12 

 กลุ่มชุดดินที ่13 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนนํ้าทะเล พบในบริเวณท่ีราบนํ้ าทะเลท่วมถึง
และบริเวณชะวากทะเล สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวมาก 
เป็นดินเลนและมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีดาํปนเทา มีจุดประ
สีนํ้ าตาลเลก็นอ้ย ส่วนดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่หรือสีเทาปนเขียว และพบเศษรากพืชปะปนในดิน
เป็นจาํนวนมาก เป็นดินท่ีมีสารประกอบกาํมะถนัมาก ตามปกติเม่ือดินเปียกปฏิกิริยาดินจะเป็นกลาง
หรือเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.5 แต่เม่ือมีการระบายนํ้ าออกไปหรือทาํให้ดินแห้ง 
สารประกอบกาํมะถนัจะแปรสภาพปลดปล่อยกรดกาํมะถนัออกมา ทาํให้เป็นดินกรดจดัมาก มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 4.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูง กลุ่มชุดดินน้ีจดัเป็นดินเค็มท่ีมี
กรดแฝงอยู ่
 ปัญหาของดินกลุ่มน้ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเป็นดินเลนเค็มท่ีมีนํ้ าทะเลท่วมถึง ซ่ึงจะมีศกัยภาพ
ก่อใหเ้กิดเป็นดินกรดกาํมะถนั มีผลต่อการทรงตวัของพืช ทาํใหพ้ืชลม้ง่ายและเม่ือดินแหง้จะแปรสภาพ
เป็นกรดกาํมะถนัและเคม็ 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 13 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 13 
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 กลุ่มชุดดินที ่14 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลาํนํ้ าและตะกอนนํ้ าทะเล
แลว้พฒันาในสภาพนํ้ ากร่อย พบในบริเวณท่ีลุ่มตํ่าชายฝ่ังทะเลหรือบริเวณพ้ืนท่ีพรุ สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีนํ้ าแช่ขงันานในรอบปี เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวมาก มีเน้ือดิน
เป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนละเอียด ดินบนมีสีดาํหรือสีเทาปนดาํ ซ่ึงมีปริมาณอินทรียวตัถุสูง ดินล่าง
มีสีเทา มีจุดประสีเหลืองและสีนํ้ าตาลปะปนอยู่เล็กน้อย ดินช่วงล่างระหว่างความลึก 50-100 
เซนติเมตร มีลกัษณะเป็นดินเลนสีเทาปนเขียวท่ีมีสารประกอบกาํมะถนัมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดรุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
4.0-4.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินเป็นกรดจดัมาก อีกทั้งจะเป็นกรดเพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
ถา้หากมีการทาํใหดิ้นแหง้เป็นระยะเวลานานติดต่อกนั นอกจากน้ีในช่วงฤดูเพาะปลูกมกัมีปัญหาเร่ือง
นํ้าท่วมเกิดข้ึนเสมอๆ 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 3 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 14 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 14 
  หน่วยท่ีดิน 14o คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 14 ดินบนเป็นดินอินทรีย ์
  หน่วยท่ีดิน 14x คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 14 พบชั้นดินเลนของตะกอนนํ้ า
ทะเลท่ีไม่มีศกัยภาพก่อใหเ้กิดกรดกาํมะถนั 

 กลุ่มชุดดินที ่15 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า พบบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้ าพา  
มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบน 
มีสีนํ้ าตาลปนเทา ดินล่างสีนํ้าตาลหรือสีเทาปนชมพ ูพบจุดประสีเหลืองหรือสีนํ้ าตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน 
ในดินชั้นล่างมกัพบกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหลก็และแมงกานีส ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและหนา้ดินแน่นทึบ 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 15 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 15 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 15d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 15 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
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  หน่วยท่ีดิน 15M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 15 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 15sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 15 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 15B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 15 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่16 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า พบบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้ าพา  
มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลว
ถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง ดินมีสีนํ้ าตาลอ่อนหรือสีนํ้าตาลปนเทา และมีจุดประสีนํ้าตาลเขม้ สีเหลืองหรือสีแดงในดินชั้นล่าง 
ในบางพื้นท่ีอาจพบกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและหนา้ดินแน่นทึบ 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 6 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 16 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 16 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 16d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 16 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าเลว และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 16hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 16 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าเลว และพบบนพื้นท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดิน 16M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 16 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 16nb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 16 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และไม่มีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 16B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 16 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าเลว 
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 กลุ่มชุดดินที ่17 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ ส่วนใหญ่มีนํ้าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีเน้ือดิน
เป็นพวกดินร่วนละเอียด เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย
หรือดินร่วนเหนียว ในบางพื้นท่ีอาจมีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด ดินมีสีนํ้ าตาลอ่อนถึงสีเทา 
พบจุดประพวกสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือกอ้นสารเคมี
สะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เน้ือดินบนค่อนขา้งเป็นทราย 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 9 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 17 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 17d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 17f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าเลว และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 17hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และพบบนพื้นท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดิน 17M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 17nb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และไม่มีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 17p คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 17B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 17C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 
  



2-19 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

 กลุ่มชุดดินที ่18 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ ส่วนใหญ่มีนํ้าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง 
เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว 
ดินมีสีนํ้ าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อน
หรือกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหลก็และแมงกานีสในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 
ดินชั้นบนมกัมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0 ส่วนดินชั้นล่าง
จะเป็นกรดปานกลางถึงด่างเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและมีเน้ือดินบนค่อนขา้งเป็นทราย 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 6 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 18 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 18 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 18d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 18 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 18hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 18 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และพบบนพื้นท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดิน 18M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 18 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 18sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 18 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 18B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 18 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่19 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้าหรือจากการสลายตวัผพุงั แลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ ส่วนใหญ่มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด
เลก็นอ้ย เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวหรือดีปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือ
ดินทราย ดินล่างเป็นชั้นดินแน่นทึบ มีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว ดินมีสีนํ้ าตาลอ่อน
และสีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีนํ้ าตาลแดง บางแห่งอาจมีศิลาแลงอ่อนปะปนอยูด่ว้ย ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.5 
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 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินบนค่อนขา้งเป็นทรายและดินล่างแน่นทึบไม่เหมาะ
กบัการเจริญเติบโตของพืช ถา้ฝนตกลงมาดินจะมีนํ้าแช่ขงั แต่ถา้ฝนท้ิงช่วงดินจะขาดนํ้า 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 19 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 19 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 19hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 19 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และพบบนพื้นท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดิน 19M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 19 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 19B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 19 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่20 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบท่ีมีชั้นหินเกลือรองรับอยู ่
หรืออาจไดรั้บอิทธิพลจากการแพร่กระจายของเกลือทางผิวดิน มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง เน้ือดินบน
เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ส่วนดินล่างเป็นชั้นดินแน่นทึบท่ีมีการสะสมเกลือโซเดียม มีเน้ือดิน
เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีนํ้ าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีนํ้ าตาล 
สีเหลือง หรือสีแดงปะปนหรือกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหลก็และแมงกานีสในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง ดินชั้นบนโดยมากจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0 ส่วนดินชั้นล่างมกัมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.0 แต่ถา้มีกอ้นปูนปะปนจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
7.0-8.5 ตามปกติในฤดูแลง้จะมีคราบเกลืออยูท่ี่บนผวิดิน 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินเคม็ซ่ึงจะมีปริมาณธาตุโซเดียมสูงจนเป็นพิษต่อพืช เน้ือดิน
ค่อนขา้งเป็นทรายและมีโครงสร้างของดินไม่ดี ค่อนขา้งแน่นทึบ 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 3 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 20 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 20 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 20hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 20 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ และพบบนพื้นท่ีดอน 
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  หน่วยท่ีดิน 20B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 20 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 

 กลุ่มชุดดินที ่21 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า พบบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้ าพา 
ท่ีเป็นส่วนตํ่าของสนัดินริมนํ้ า มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นดินลึก 
มีการระบายนํ้ าเลวถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง มีสีนํ้ าตาลปนเทา สีนํ้ าตาลอ่อน และพบจุดประสีต่างๆ เช่น สีเทา สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเหลือง
ตลอดชั้นดิน และในเน้ือดินมกัมีแร่ไมกาปะปนอยูด่ว้ย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-7.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดินไม่ค่อยมีแต่อาจมีปัญหาเร่ืองนํ้าท่วมอยา่งเฉียบพลนัในฤดูนํ้าหลากได ้
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 21 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 21 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 21f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 21 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าเลว และเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 21M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 21 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 21B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 21 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 21C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 21 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่22 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ ส่วนใหญ่มีนํ้าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว มีเน้ือดินเป็นพวก
ดินร่วนหยาบ เน้ือดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย 
สีพื้นเป็นสีเทาหรือสีนํ้ าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้ าตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนนํ้ าตาล และอาจพบ
ศิลาแลงอ่อนในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง
กรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
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 ปัญหาสําคัญในการใช้ท่ีดิน ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย  
มีความสามารถในการอุม้นํ้ าต ํ่า มกัพบปัญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูเพาะปลูก 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 22 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 22 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 22d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 22 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 22sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 22 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 22B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 22 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 

 กลุ่มชุดดินที ่23 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุกาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าเน้ือหยาบ พบในบริเวณท่ีลุ่มระหว่าง
สันทรายหรือระหว่างเนินทรายชายฝ่ังทะเล มี มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ 
เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลว มีเน้ือดินเป็นพวกดินทราย สีดินเป็นสีเทา พบจุดประสีนํ้ าตาลหรือ 
สีเหลือง บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ในเน้ือดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.0 แต่ถา้มีเปลือกหอย
ปะปนอยู ่ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เน้ือดินเป็นทรายจดั มีความสามารถ
ในการอุม้นํ้ าต ํ่าและมีนํ้าท่วมขงันานในรอบปี 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 23 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 23 
  หน่วยท่ีดิน 23o คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 23 ดินบนเป็นดินอินทรีย ์

 กลุ่มชุดดินที ่24 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน  
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวหรือดีปานกลางถึง
ค่อนขา้งเลว มีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีดินเป็นสีนํ้ าตาลปนเทาหรือสีเทา
ปนชมพู พบจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีเทา ในดินชั้นล่างบางแห่งจะพบชั้นท่ีมีการสะสม
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อินทรียวตัถุเป็นชั้นบางๆ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรด
เลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินเป็นทรายจดั มีความสามารถในการอุม้นํ้ าต ํ่า พืชมกัแสดงอาการ
ขาดนํ้าในช่วงฝนท้ิงช่วง และมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 6 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 24 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 24 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 24b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 24 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 24d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 24 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงค่อนขา้งเลว และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 24sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 24 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงค่อนขา้งเลว และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 24B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 24 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 24C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 24 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงค่อนขา้งเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่25 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนนํ้ าพาหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบวางทบัอยูบ่นชั้นหินผ ุมีนํ้ าแช่ขงั
ในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอดลาดเลก็นอ้ย เป็นดินต้ืน มีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว 
เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียว 
ท่ีมีกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร ดินมีสีนํ้ าตาลอ่อนถึงสีเทา 
และพบจุดประพวกสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปน ใตช้ั้นลูกรังอาจพบชั้นดินเหนียวท่ีมีศิลาเเลงอ่อนปะปน 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่ามาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
4.5-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและมีโอกาสท่ีจะขาดนํ้ าไดง่้าย
ในช่วงฤดูเพาะปลูก บางแห่งมีเน้ือดินบนค่อนขา้งเป็นทราย 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 3 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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  หน่วยท่ีดิน 25 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 25 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 25hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 25 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและพบบนพื้นท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดิน 25B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 25 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 

 กลุ่มชุดดินที ่26 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก วตัถุตน้กาํเนิดดินเกิดจาก
การสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือละเอียด 
ท่ีมาจากหินตน้กาํเนิดชนิดต่างๆ ทั้งหินอคันี หินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดี มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีนํ้ าตาล  
สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง
กรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนั
และเน้ือดินบนมีทรายปนจะมีอตัราเส่ียงต่อการชะลา้งพงัทลายของดินสูงหากมีการจดัการดินไม่เหมาะสม 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 26 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 26 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 26B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 26 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 26C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 26 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 26D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 26 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 26E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 26 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่27 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคตะวนัออก เกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินภูเขาไฟ
พวกหินบะซอลต ์พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชนั เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดี 
มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวท่ีค่อนขา้งร่วนซุยและมีโครงสร้างดี สีดินเป็นสีนํ้ าตาลปนแดงหรือสีแดง 
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ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
5.0-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความสามารถในการซาบซึมนํ้ าเร็ว จึงมกัจะขาดแคลนนํ้ า
ไดง่้าย ถา้หากฝนท้ิงช่วง 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 27 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 27 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 27B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 27 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 27C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 27 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 27D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 27 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 

 กลุ่มชุดดินที ่28 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือเกิดจากการสลายตวั
แลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีมาจากหินตน้กาํเนิดพวกหินบะซอลตห์รือหินแอนดีไซต ์
พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ีอยูใ่กลก้บัเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก 
มีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจดั หนา้ดินแตกระแหงเป็นร่องลึก
ในฤดูแลง้และมีรอยไถล สีดินเป็นสีดาํ สีเทาเขม้หรือสีนํ้ าตาล อาจพบจุดประสีนํ้ าตาลหรือสีแดงปนนํ้ าตาล
ในดินชั้นบน ส่วนชั้นดินล่างอาจพบชั้นปูนมาร์ล ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูง ปฏิกิริยาดิน
ส่วนใหญ่จะเป็นกลางถึงด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินเหนียวจดั การไถพรวนตอ้งทาํในช่วงท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ 
มิฉะนั้นจะทาํใหดิ้นแน่นทึบ ในช่วงฤดูแลง้ดินมีการหดตวัทาํใหดิ้นแตกระแหงเป็นร่องลึก ส่วนในฤดูฝน
จะมีนํ้าแช่ขงัง่ายทาํใหพ้ืชชะงกัการเจริญเติบโต 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 6 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 28 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 28 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 28b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 28 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
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  หน่วยท่ีดิน 28B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 28 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 28C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 28 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 28D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 28 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 28E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 28 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายนํ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่29 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมจากวสัดุหลายชนิดท่ีมีเน้ือละเอียดทั้งท่ีมาจากหินตะกอนหรือหินภูเขาไฟหรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดิน
พวกตะกอนลาํนํ้ า สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดี มีเน้ือดินเป็นพวก
ดินเหนียว สีดินเป็นสีนํ้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ในช่วงฤดูเพาะปลูกพืชอาจขาดนํ้ าได้
หากฝนท้ิงช่วงไปเป็นเวลานาน ส่วนในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลาย
ของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 6 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 29 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 29 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 29b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 29 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 29B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 29 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 29C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 29 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 29D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 29 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 29E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 29 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายนํ้าดี 
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 กลุ่มชุดดินที ่30 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบบริเวณพ้ืนท่ีภูเขาสูงท่ีส่วนใหญ่มีความสูงจากระดบัทะเลปานกลางตั้งแต่ 
500 เมตรข้ึนไป เกิดจากการสลายตวัผุพงัของวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกหินเน้ือละเอียด สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดี มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีแดง  
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
5.5-6.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เป็นดินท่ีเกิดอยูบ่ริเวณท่ีมีระดบัความสูงมาก มีความลาดชนัสูง 
มีแนวโนม้ท่ีจะทาํใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลายไดง่้าย 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 30 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 30 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 30B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 30 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 30C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 30 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 30D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 30 มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 30E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 30 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่31 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมของวสัดุเน้ือละเอียดหรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว 
สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-7.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลาย
ของหนา้ดินและดินมีโอกาสขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูเพาะปลูก 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 7 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 31 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดีปานกลาง 
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  หน่วยท่ีดิน 31b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 31f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 31B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดีปานกลาง 
  หน่วยท่ีดิน 31C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดีปานกลาง 
  หน่วยท่ีดิน 31D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายนํ้าดีปานกลาง 
  หน่วยท่ีดิน 31E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายนํ้าดีปานกลาง 

 กลุ่มชุดดินที ่32 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้และภาคตะวนัออก เกิดจากการทับถม 
ของตะกอนลาํนํ้ าบริเวณสันดินริมนํ้ า สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดี 
มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดหรือดินทรายแป้ง บางแห่งอาจมีชั้นดินทรายละเอียดสลบัชั้นอยูแ่ละ
มกัมีแร่ไมกาปะปนในเน้ือดิน สีดินเป็นสีนํ้าตาลหรือสีเหลืองปนนํ้าตาลและอาจจะพบจุดประสีเหลือง
หรือสีเทาในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก
ถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ไม่ค่อยมีปัญหาในเร่ืองสมบติัดินแต่อาจมีปัญหาเร่ืองนํ้าท่วมสร้างความเสียหายใหแ้ก่พืชท่ีปลูก
หากนํ้าในลาํนํ้ามีปริมาณมากจนไหลเอ่อท่วมตล่ิงและแช่ขงัอยูเ่ป็นเวลานาน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 3 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 32 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 32 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 32B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 32 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 32C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 32 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
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 กลุ่มชุดดินที ่33 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีวตัถุตน้กาํเนิดดินเป็นพวกตะกอนลาํนํ้า พบบนสนัดินริมนํ้าเก่า เนินตะกอนรูปพดั
หรือท่ีราบตะกอนนํ้ าพา พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นดินลึก  
มีการระบายนํ้าดีปานกลางถึงดี มีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งหรือดินร่วนละเอียด สีดินเป็นสีนํ้ าตาล
หรือสีนํ้ าตาลปนแดง บางแห่งในดินล่างลึกๆ มีจุดประสีเทาและสีนํ้ าตาลอาจมีแร่ไมกาหรือกอ้นปูน
ปะปนอยูด่ว้ย มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ดินชั้นบนมกัมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึง
กรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 ส่วนชั้นดินล่าง ถา้มีกอ้นปูนปะปน ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง
ถึงด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เม่ือมีฝนท้ิงช่วงนานจะเกิดปัญหาการขาดแคลนนํ้า บางพื้นท่ี
พบชั้นดานแขง็ท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 7 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 33 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 33b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 33d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดี และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 33f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 33sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดี และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 33B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 33C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่34 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดิน
พวกตะกอนลาํนํ้าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถม
ของวสัดุเน้ือหยาบท่ีมาจากพวกหินอคันีหรือหินตะกอน พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
เป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดี มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย 
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ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินเป็นสีนํ้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาสําคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทรายและดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  
ในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงมีปัญหาเก่ียวกบัชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 34 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 34 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 34B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 34 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 34C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 34 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 34D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 34 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 34E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 34 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่35 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือการสลายตวัผุพงัอยู่กับท่ี 
หรือการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบท่ีส่วนใหญ่มาจากหินตะกอน พบบริเวณ
พื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวก
ดินร่วนละเอียดท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินมีสีนํ้ าตาล 
สีเหลืองหรือสีแดง และอาจพบจุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาสําคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทรายและดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  
ในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงมีปัญหาเก่ียวกบัชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 8 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 35 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 35b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 35B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดี 
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  หน่วยท่ีดิน 35Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 35C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 35Cb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 35D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 35E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายนํ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่36 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือการสลายตวัผุพงัอยู่กับท่ี 
หรือการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด 
เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว 
ดินมีสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง และอาจพบจุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง ดินชั้นบนส่วนใหญ่จะมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0 ส่วนดินล่างจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
6.0-7.0 
 ปัญหาสําคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ การมีเน้ือดินค่อนขา้งเป็นทรายซ่ึงทาํให้ดินอุม้นํ้ าไดน้้อย  
พืชอาจขาดแคลนนํ้าไดใ้นช่วงฝนท้ิงเป็นระยะเวลานานๆ สาํหรับบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงอาจมีปัญหา
เร่ืองการชะลา้งพงัทลายเกิดข้ึน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 8 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 36 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 36b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 36sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดี และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
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  หน่วยท่ีดิน 36B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 36Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 36C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 36D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 36E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายนํ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่37 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือการสลายตวัผุพงัอยู่กับท่ี 
หรือการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบวางทบัอยูบ่นชั้นหินผหุรือชั้นดินเหนียว 
พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชนั เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินบน
เป็นดินทรายปนดินร่วน ส่วนดินชั้นล่างในระดบัความลึก 50-100 เซนติเมตร เป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนเศษหิน
หรือเป็นชั้นหินผ ุสีดินบนเป็นสีนํ้าตาล ดินล่างเป็นสีนํ้าตาลปนเทา บางแห่งมีจุดประสีแดงและมีศิลาแลงอ่อน
ปะปนอยูจ่าํนวนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดจดัมาก 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ในช่วงฤดูฝนดินเปียกแฉะเกินไป
สาํหรับพืชไร่บางชนิดและหนา้ดินค่อนขา้งเป็นทรายหนา 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 37 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 37 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 37B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 37 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 37C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 37 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 37D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 37 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
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 กลุ่มชุดดินที ่38 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีวตัถุตน้กาํเนิดดินเป็นพวกตะกอนลาํนํ้ าท่ีมีลกัษณะการทบัถมเป็นชั้นๆ ในแต่ละ
ช่วงเวลา พบบนสนัดินริมนํ้าหรือท่ีราบตะกอนนํ้ าพา และบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืน
ลอนชนั เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนหยาบ สีดิน
เป็นสีนํ้ าตาลอ่อน อาจพบจุดประสีเทาและสีนํ้ าตาลในชั้นดินล่าง ในบางบริเวณมีแร่ไมกาหรือกอ้นปูน
ปะปนอยู่ดว้ย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง  
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-7.0 
 ดินกลุ่มน้ีไม่มีปัญหาในการใชท่ี้ดินยกเวน้ในช่วงฤดูฝน นํ้าในลาํนํ้าอาจเอ่อลน้ฝ่ังทาํความเสียหาย
ใหแ้ก่พืชผลได ้
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 38 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 38 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 38b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 38 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 38B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 38 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 38C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 38 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 38D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 38 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายนํ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่39 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดิน
พวกตะกอนลาํนํ้าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถม
ของวสัดุเน้ือหยาบท่ีมาจากพวกหินอคันีหรือหินตะกอน พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
เป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดี มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลือง
หรือสีแดง และอาจพบจุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและมีปัญหา
เก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินโดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูง 
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 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 39 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 39 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 39B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 39 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 39C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 39 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 39D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 39 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 39E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 39 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่40 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของพวกวสัดุเน้ือหยาบ พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวก
ดินร่วนหยาบ ดินมีสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง และอาจพบจุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ดินมีความอุดม-
สมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย พืชท่ีปลูกมีโอกาสเส่ียงต่อการขาดแคลนนํ้ า
ไดง่้าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินโดยเฉพาะบริเวณ
ท่ีมีความลาดชนัสูง 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 8 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 40 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดีปานกลาง 
  หน่วยท่ีดิน 40b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 40sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 40B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดีปานกลาง 
  หน่วยท่ีดิน 40Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว และมีคนันา 
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  หน่วยท่ีดิน 40C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดีปานกลาง 
  หน่วยท่ีดิน 40D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายนํ้าดีปานกลาง 
  หน่วยท่ีดิน 40E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายนํ้าดีปานกลาง 

 กลุ่มชุดดินที ่41 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมของพวกวสัดุเน้ือหยาบหรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือวตัถุนํ้ าพาจาก
บริเวณท่ีสูงวางทบัอยูบ่นชั้นดินร่วนหยาบหรือร่วนละเอียด พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบ
ถึงลูกคล่ืนลอนชนั เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินช่วง 50-100 เซนติเมตร เป็นดินทราย
หรือดินทรายปนดินร่วน ส่วนชั้นดินถดัลงไปเป็นดินร่วนปนทรายและดินร่วนเหนียวปนทราย สีดิน
เป็นสีนํ้ าตาลอ่อนหรือสีเหลืองปนนํ้ าตาล พบจุดประสีต่างๆ ในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติตํ่า ชั้นดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 
ส่วนในดินล่างปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่ามาก เน้ือดินบนเป็นทรายจดั พืชท่ีปลูก
มีโอกาสเส่ียงต่อการขาดแคลนนํ้ าไดง่้าย แต่ถา้มีฝนตกมากดินชั้นบนจะแฉะและอาจเป็นอนัตรายต่อพืช
ท่ีปลูกบางชนิด บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงจะเกิดการชะลา้งพงัทลายไดง่้าย 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 11 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 41 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 41b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 41d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดี และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 41d3b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง พบดินเหนียวในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 41f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
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  หน่วยท่ีดิน 41sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
มีการระบายนํ้าดี และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 41B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 41Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 41Bd3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย มีการระบายนํ้าดี และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 41C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 41D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายนํ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่42 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบบริเวณหาดทรายเก่าหรือสันทรายชายทะเล เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล 
พบบนพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นดานอินทรีย ์
มีการระบายนํ้าดีปานกลาง เน้ือดินเป็นทรายจดั สีดินบนเป็นสีเทาแก่ ใตล้งไปเป็นชั้นทรายสีขาว และ
ดินล่างระหว่างความลึก 50-100 เซนติเมตร เป็นชั้นท่ีมีการสะสมของพวกอินทรียวตัถุ เหลก็หรือฮิวมสั 
สีนํ้ าตาล สีแดง ชั้นเหล่าน้ีมีการเช่ือมตวักนัแน่นแขง็เป็นชั้นดานอินทรีย ์ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่ามากและเน้ือดินค่อนขา้งเป็นทรายจดั 
ไม่มีธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชและพืชมกัแสดงอาการขาดธาตุอาหารให้เห็น ในช่วงฤดูแลง้ชั้นดาน
จะแหง้และแขง็มาก รากพืชไม่สามารถไชชอนผา่นไปได ้ส่วนในช่วงฤดูฝนจะเปียกแฉะและมีนํ้าแช่ขงั 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 42 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 42 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 42B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 42 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
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 กลุ่มชุดดินที ่43 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก หรือบริเวณชายฝ่ังทะเล 
เกิดจากตะกอนทรายชายทะเลหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมของพวกวสัดุเน้ือหยาบ พบบริเวณหาดทราย สันทรายชายทะเลหรือบริเวณท่ีลาดเชิงเขา 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าค่อนขา้งมากเกินไป มีเน้ือดินเป็นพวก
ดินทราย ดินมีสีเทา สีนํ้ าตาลอ่อนหรือสีเหลือง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-6.0 ถา้พบบริเวณสันทรายชายทะเล 
จะมีเปลือกหอยปะปนอยูใ่นเน้ือดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
6.5-8.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินเป็นทรายจดั ทาํใหมี้ความสามารถในการอุม้นํ้ าไดน้อ้ย 
พืชมกัจะแสดงอาการขาดนํ้าอยูเ่สมอ นอกจากน้ีดินยงัมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่ามาก 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 3 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 43 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 43 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 43B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 43 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 43C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 43 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 

 กลุ่มชุดดินที ่44 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
ของพวกวสัดุเน้ือหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดี
ถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินทราย สีดินเป็นสีเทาหรือสีนํ้ าตาลอ่อน และในดินล่างท่ีลึก
มากกว่า 150 เซนติเมตร อาจพบเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย บางบริเวณ
อาจพบจุดประสีต่างๆ ในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั
ถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-7.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินเป็นทรายจดัและหนามาก พืชมีโอกาสขาดนํ้ าไดง่้าย 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและโครงสร้างไม่ดี บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงจะมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้ง
พงัทลายของหนา้ดิน 
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 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 9 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 44 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 44b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 44d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดี และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 44B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 44Bd3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย มีการระบายนํ้าดี และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 44C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 44Cd3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด มีการระบายนํ้าดี และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 44D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 44E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายนํ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่45 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดิน
พวกตะกอนลาํนํ้าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถม
ของวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอน พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา 
เป็นกลุ่มดินร่วนหรือดินเหนียวท่ีมีลูกรัง เศษหินหรือกอ้นกรวดปะปนมาก ภายในความลึก 50 เซนติเมตร 
มีการระบายนํ้าดีปานกลาง กรวดส่วนใหญ่เป็นพวกหินกลมมนหรือเศษหินท่ีมีเหลก็เคลือบ สีดินเป็นสีนํ้ าตาลอ่อน 
สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั  
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาสําคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูง 
จะมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
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 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 45 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 45 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 45B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 45 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 45C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 45 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 45D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 45 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 45E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 45 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่46 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอน
หรือหินภูเขาไฟ พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินต้ืน มีการระบายนํ้ าดี
ถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรังหรือเศษหินท่ีมีเหลก็เคลือบ พบภายในความลึก 
50 เซนติเมตร สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.5 
 ปัญหาสําคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูง 
มีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 7 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 46 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 46b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 46B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 46Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 46C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดี 
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  หน่วยท่ีดิน 46D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 46E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายนํ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่47 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาในระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากทั้งหินตะกอนหรือหินอคันี พบบริเวณพื้นท่ีดอน 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินต้ืน มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว
หรือดินร่วนท่ีมีเศษหินปะปนมาก มกัพบชั้นหินพื้นต้ืน 50 เซนติเมตร สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือ
สีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-7.0 
 ปัญหาสําคัญในการใช้ท่ีดิน ได้แก่ ดินต้ืน มีเศษหินปะปนอยู่ในเน้ือดินเป็นปริมาณมาก  
ในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 6 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 47 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 47 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 47b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 47 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 47B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 47 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 47C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 47 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 47D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 47 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 47E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 47 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายนํ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่48 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือค่อนขา้งหยาบท่ีมาจาก
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พวกหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินต้ืน  
มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน
หรือปนกรวด กอ้นกรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลมมนหรือเศษหินต่างๆ ถา้เป็นดินปนเศษหินมกัพบชั้นหินพื้น
ต้ืน 50 เซนติเมตร สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินต้ืน บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงเกิดการชะลา้งพงัทลายไดง่้าย 
นอกจากน้ีดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 7 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 48 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 48b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 48B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 48Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 48C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 48D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 48E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายนํ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่49 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนักของวตัถุตน้กาํเนิดดิน
ท่ีมาจากวสัดุเน้ือค่อนขา้งหยาบวางทบัอยู่บนชั้นดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินพื้นหรือจาก
วตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีต่างชนิดกนั พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินต้ืน
ถึงชั้นลูกรัง มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินเหนียว
ปนลูกรังหรือเศษหินทรายพบภายในความลึกก่อน 50 เซนติเมตร สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลือง และ
ก่อนความลึก 100 เซนติเมตร จะเป็นชั้นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีนํ้ าตาล สีแดง และมีศิลาแลงอ่อน
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ปะปนอยูจ่าํนวนมาก อาจพบชั้นหินทรายหรือหินดินดานท่ีผพุงัสลายตวัแลว้ในชั้นถดัไป ดินมีความอุดม-
สมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินต้ืนและมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า บางแห่งมีกอ้นศิลาแลง
โผล่กระจดักระจายอยู่ทัว่ไปเป็นอุปสรรคต่อการเขตกรรม บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงเกิดการชะลา้ง
พงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 7 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 49 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 49b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 49B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 49Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 49C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 49D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 49E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายนํ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่50 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เกิดจากการสลายตวัผพุงั
อยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือหยาบ
ท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้า พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ้าดี เน้ือดินช่วง 50 เซนติเมตร ตอนบนเป็นดินร่วน
ปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย ในระดบัความลึก 50-100 เซนติเมตร พบชั้นดินปนเศษหินหรือ
ลูกรังปริมาณมาก สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-5.5 
 ปัญหาสําคัญในการใช้ท่ีดิน ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย  
ในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงมีปัญหาเร่ืองการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
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 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 50 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 50 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 50B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 50 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 50C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 50 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 50D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 50 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 50E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 50 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่51 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เกิดจากการสลายตวัผพุงั
อยู่กับท่ีหรือจากการสลายตัวผุพงัแล้วถูกเคล่ือนยา้ยมาทับถมในระยะทางไม่ไกลนักของวสัดุ 
เน้ือค่อนขา้งหยาบหรือค่อนขา้งละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพื้นท่ีดอน 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินต้ืนท่ีมีการระบายนํ้าดี มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนเศษหิน 
เศษหินส่วนใหญ่เป็นพวกเศษหินทราย ควอร์ตไซตห์รือหินดินดาน และพบชั้นหินพื้นท่ีความลึก 50 
เซนติเมตร สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-5.5 
 ปัญหาสําคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินต้ืน มีเศษหินปะปนอยู่ในเน้ือดินเป็นปริมาณมากและ 
มีชั้นหินพื้นอยู่ต้ืน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงเกิดการชะลา้งพงัทลาย
ของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 51 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 51 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 51B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 51 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 51C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 51 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 51D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 51 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

  หน่วยท่ีดิน 51E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 51 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่52 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ าทบัอยู่บนชั้นปูนมาร์ล พบบริเวณท่ีลาดเชิงเขาหินปูน 
เป็นดินต้ืนถึงต้ืนมากถึงชั้นปูนมาร์ล สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชัน มีการระบายนํ้ าดีถึง 
ดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งท่ีมีกอ้นปูน
หรือปูนมาร์ลปะปนอยู่มาก สีดินเป็นสีดาํ สีนํ้ าตาลหรือสีแดง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.5 
 ปัญหาสําคญัในการใชท่ี้ดินจะมีน้อย แต่ถา้พบชั้นปูนมาร์ลต้ืนกว่า 25 เซนติเมตร จะมีปัญหา
เร่ืองการไถพรวน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 52 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 52 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 52b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 52 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 52B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 52 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 52C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 52 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 52D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 52 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายนํ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่53 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมาจาก
พวกหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง 
มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียวทบัอยู่บนดินเหนียว ส่วนดินล่าง 
ในระดบัความลึก 50-100 เซนติเมตร เป็นดินเหนียวปนลูกรังหรือดินปนเศษหินผ ุสีดินเป็นสีนํ้าตาลอ่อน 
สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั  
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-5.5 
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 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูง
จะเกิดการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 53 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 53 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 53B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 53 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 53C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 53 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 53D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 53 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 53E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 53 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่54 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนกัของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีเป็นพวกหินอคันี เช่น บะซอลต ์แอนดีไซต ์
พบบริเวณพื้นท่ีดอน มกัอยูใ่กลก้บับริเวณเทือกเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืน
ลอนชนั เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว 
โดยปกติจะมีกอ้นปูนหรือเศษหินท่ีกาํลงัผพุงัสลายตวัปะปนอยูใ่นเน้ือดินดว้ย ในชั้นดินล่างลึกๆ อาจพบ
ชั้นปูนมาร์ล สีดินเป็นสีเทาเขม้หรือสีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนแดง ชั้นดินล่างอาจมีจุดประสีเหลือง
และสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินส่วนใหญ่จะเป็นกรดเลก็นอ้ย
ถึงด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5-8.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินเหนียวจดั การไถพรวนตอ้งทาํในช่วงท่ีดินมีความช้ืน
พอเหมาะมิฉะนั้นจะทาํให้ดินแน่นทึบ ในฤดูฝนจะมีนํ้ าแช่ขงัง่ายทาํให้พืชชะงกัการเจริญเติบโต 
บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงจะเกิดการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 54 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 54 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 54b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 54 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
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  หน่วยท่ีดิน 54B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 54 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 54C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 54 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 54D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 54 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายนํ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่55 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนกัของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีมาจากวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมีปูนปน พบบริเวณ
พื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดิน
เป็นดินเหนียว ในดินชั้นล่างท่ีระดบัความลึก 50-100 เซนติเมตร พบชั้นหินผซ่ึุงส่วนใหญ่เป็นหินตะกอน
เน้ือละเอียด บางแห่งมีกอ้นปูนปะปนอยูด่ว้ย สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
6.0-8.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีโครงสร้างแน่นทึบยากต่อการไชชอนของรากพืช มกัเกิด
ชั้นดานไถพรวนไดย้าก หากไถพรวนในระยะเวลาท่ีไม่เหมาะสม 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 7 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 55 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 55b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 55sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดี และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 55B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 55C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 55D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายนํ้าดี 
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  หน่วยท่ีดิน 55E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายนํ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่56 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือหยาบท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินอคันี พบบริเวณพื้นท่ีดอน 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา ดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินตอนบน
ช่วง 50 เซนติเมตร เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน มกัพบชั้นหินพื้น
ลึก 100 เซนติเมตร สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งตํ่าและอาจเกิดการชะลา้ง
พงัทลายไดง่้าย ถา้ปลูกพืชในบริเวณท่ีมีความลาดชนัมากๆ โดยไม่มีการอนุรักษดิ์นและนํ้าท่ีเหมาะสม 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 7 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 56 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 56b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 56B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 56Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย มีการระบายนํ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 56C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 56D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายนํ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 56E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายนํ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่57 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบบริเวณพื้นท่ีลุ่มตํ่าหรือพื้นท่ีพรุ มีนํ้ าแช่ขงัอยู่เป็นเวลานานหรือตลอดปี 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้ าเลวมาก มีเน้ือดินเป็นพวกดินอินทรีย ์
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ท่ีสลายตวัปานกลางหนา 40-100 เซนติเมตร บางแห่งเป็นชั้นอินทรียวตัถุสลบักบัพวกดินอนินทรีย ์ 
สีดินเป็นสีดาํหรือสีนํ้ าตาลในชั้นดินอินทรีย  ์ส่วนดินอนินทรียท่ี์เกิดเป็นชั้นสลบัอยู่มีสีเป็นสีเทา  
ใตช้ั้นดินอินทรียล์งไปเป็นดินเลนตะกอนนํ้ าทะเลท่ีพบระหว่างความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสีเทา
หรือสีเทาปนเขียวและมีสารประกอบกาํมะถนั (ไพไรต)์ อยู่มาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างนอ้ยกวา่ 4.5 
 ปัญหาสําคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินอินทรีย ์เม่ือแห้งจะยุบตวัและปฏิกิริยาดินจะเป็นกรด
รุนแรงมาก ทาํใหข้าดธาตุอาหารพืชอยา่งรุนแรง นอกจากน้ียงัเป็นพื้นท่ีท่ีมีนํ้ าแช่ขงัอยูต่ลอดเวลา 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 57 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 57 

 กลุ่มชุดดินที ่58 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มชุดดินท่ี 57 คือ พบบริเวณพื้นท่ีลุ่มตํ่าหรือพื้นท่ีพรุ 
มีนํ้ าแช่ขงัอยูเ่ป็นเวลานานหรือตลอดปี เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวมาก มีเน้ือดินเป็นพวกดินอินทรีย์
ท่ีมีเน้ือหยาบท่ีมีความหนามากกวา่ 100 เซนติเมตร มกัมีเศษพืชขนาดเลก็และขนาดใหญ่ปะปนอยูท่ ัว่ไป 
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูง 
 ปัญหาสําคญัในการใช้ท่ีดิน ได้แก่ ดินอินทรียท่ี์มีคุณภาพตํ่า เป็นกรดรุนแรงมาก ขาดธาตุ
อาหารพืชต่างๆ อยา่งรุนแรง และยากต่อการใชเ้คร่ืองมือทางการเกษตร เน่ืองจากเป็นท่ีลุ่มตํ่าและดิน
ยบุตวั หากมีการระบายนํ้าออกเม่ือดินแหง้จะติดไฟไดง่้าย 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 58 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 58 

 กลุ่มชุดดินที ่59 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบบริเวณท่ีราบลุ่มหรือบริเวณพื้นล่างของเนินหรือหุบเขา มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบ
ถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิดท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้าพดัพามาทบัถมกนั ดินท่ีพบ
ส่วนใหญ่มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลวถึงเลว มีลกัษณะและสมบติัต่างๆ เช่น เน้ือดิน สีดิน ความลึกของดิน 
ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัชนิดของวตัถุตน้กาํเนิดดิน
ในบริเวณนั้นๆ ส่วนมากมีกอ้นกรวดและเศษหินปะปนอยูใ่นเน้ือดินดว้ย 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ขาดแคลนนํ้ า 
และบางปีอาจมีปัญหานํ้าท่วม 
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 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 59 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 59 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 59f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 59 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายนํ้าเลว และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 59B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 59 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 59C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 59 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่60 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบบริเวณสนัดินริมนํ้า บริเวณพื้นท่ีเนินตะกอน มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืน
ลอนชนั เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิดท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ าพดัพามาทบัถมกนั ดินท่ีพบส่วนใหญ่
มีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เป็นดินลึก มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วน บางแห่งมีชั้นดินท่ีมีเน้ือดินค่อนขา้ง
เป็นทรายหรือมีชั้นกรวด ซ่ึงแสดงถึงการตกตะกอนต่างยคุของดินอนัเป็นผลมาจากการเกิดนํ้ าท่วมใหญ่
ในอดีต ดินกลุ่มน้ีโดยทัว่ไปมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เป็นดินปนทราย ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัจะง่ายต่อการถูก
ชะลา้งพงัทลาย 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 60 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 60 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 60B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 60 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 60C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 60 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 60D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 60 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
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 กลุ่มชุดดินที ่61 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีผสมดินหลายชนิดซ่ึงเกิดจากการผุพงัสลายตวัของหินตน้กาํเนิดชนิดต่างๆ 
แลว้ถูกพดัพามาทบัถมบริเวณท่ีลาดเชิงเขา สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา ดินท่ีพบส่วนใหญ่ 
มีการระบายนํ้ าดีปานกลาง มีลกัษณะและสมบติัต่างๆ เช่น เน้ือดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน 
ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่แน่นอน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดของวตัถุตน้กาํเนิดดินในบริเวณนั้น  ๆ
ส่วนใหญ่มกัมีเศษหิน กอ้นหิน และหินพื้นโผล่กระจดักระจายทัว่ไป 
 ปัญหาสาํคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เป็นดินต้ืนท่ีมีกอ้นหินหรือเศษหินกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป 
ในพื้นท่ีลาดชนัจะเกิดการชะลา้งพงัทลายและขาดแคลนนํ้า 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 61 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 61 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 61B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 61 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 61C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 61 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 61D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 61 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 61E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 61 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่62 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีประกอบดว้ยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชนัมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต ์
ลกัษณะและสมบติัของดินท่ีพบไม่แน่นอน มีทั้งดินลึกและดินต้ืน ลกัษณะของเน้ือดินและความอุดม-
สมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกนัไปแลว้แต่ชนิดวตัถุตน้กาํเนิดในบริเวณนั้น มกัมีเศษหิน กอ้นหิน
หรือพื้นโผล่กระจดักระจายทัว่ไป ส่วนใหญ่ยงัปกคลุมดว้ยป่าไมป้ระเภทต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ 
ป่าเตง็รัง ป่าดงดิบช้ืน หลายแห่งมีการทาํไร่เล่ือนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษดิ์นและนํ้ า 
ซ่ึงเป็นผลทาํใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินจนบางแห่งเหลือแต่หินโผล่ 
 ปัญหาสําคญัในการใช้ท่ีดิน ได้แก่ มีความลาดชันมาก เม่ือทาํการเกษตรจะเกิดการชะลา้ง
พงัทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง ขาดแคลนนํ้ า และในบางพ้ืนท่ีอาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหิน
กระจดักระจายอยูบ่ริเวณหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 62 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 62 



2-51 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

2.4 ทรัพยากรนํา้ 

 2.4.1 แหล่งนํา้ตามธรรมชาติ 
   1) แหล่งนํา้ในภาคเหนือ 

    น้ําแม่กก มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ตน้นํ้าเกิดในอาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
และไหลผา่นจงัหวดัเชียงรายไปลงแม่นํ้าโขงท่ีอาํเภอเชียงแสน 
    น้ําแม่ลาว มีความยาวประมาณ 117 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดในอาํเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดั
เชียงราย และไหลไปรวมกบันํ้าแม่กก ทางดา้นตะวนัออกของจงัหวดัเชียงราย 
    น้ําแม่อิง มีความยาวประมาณ 270 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดในอาํเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา 
และเกิดบริเวณบึงใหญ่หรือเรียกว่า กวา๊นพะเยา จากบึงน้ีนํ้ าแม่อิงไหลผา่นไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ผา่นอาํเภอเทิงไปลงแม่นํ้าโขงท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
    แม่น้ําปิง มีความยาวประมาณ 600 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเทือกเขาตอนเหนือ 
ของจงัหวดัเชียงใหม่ไหลลงมาทางใตผ้า่นอาํเภอเชียงดาวบรรจบกบันํ้ าแม่งดัทางตอนเหนือของอาํเภอสันทราย 
และไหลรวมกนัลงมาบรรจบกบัแม่นํ้ าแม่แตง ซ่ึงมีตน้กาํเนิดมาจากเทือกเขาเดียวกนัทางทิศตะวนัตก
ของอาํเภอแม่แตง แลว้ไหลลงมาทางใตบ้รรจบกบันํ้ าแม่กวง ต่อจากนั้นแม่นํ้ าปิงเร่ิมเบนไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้
บรรจบกบันํ้ าแม่ขานทางฝ่ังขวาและไปบรรจบกบันํ้ าแม่ล้ีทางฝ่ังซ้ายท่ีอาํเภอจอมทอง ต่อจากนั้น
แม่นํ้าปิงเร่ิมเบนตวัลงมาทางใตอี้กคร้ังหน่ึงไปบรรจบกบันํ้ าแม่แจ่มในอาํเภอฮอด และแม่นํ้ าปิงก็เร่ิมไหล
เขา้สู่ซอกเขาสูงผา่นมาในจงัหวดัตากบรรจบกบันํ้าแม่ต่ืน ซ่ึงตน้นํ้ามีกาํเนิดจากเทือกเขาทางทิศตะวนัตก
ของอาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ และทางใตท่ี้ตาํบลบา้นนา อาํเภอสามเงา จงัหวดัตาก โดยมีเข่ือนภูมิพล
กั้นขวางลาํนํ้ า แลว้แม่นํ้าปิงไหลมาบรรจบกบัแม่นํ้าน่านท่ีจงัหวดันครสวรรค ์และกาํเนิดเป็นแม่นํ้าเจา้พระยา 
    แม่น้ําวัง มีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร มีแหล่งกาํเนิดบนเทือกเขาผีปันนํ้ า 
และเทือกเขาขนุตาลในจงัหวดัลาํปาง ไหลผา่นอาํเภอแจห่้ม อาํเภอเมืองลาํปาง อาํเภอเถิน ไปสู่ท่ีราบ
จงัหวดัตากและเขา้รวมกบัแม่นํ้ าปิงท่ีอาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก แม่นํ้ าวงัไม่มีลาํนํ้ าสาขาขนาดใหญ่
เช่นแม่นํ้ าปิง แต่มีห้วยท่ีนับว่าใหญ่สําหรับแม่นํ้ าวงั คือ นํ้ าแม่ตุ๋ยและนํ้ าแม่จาง ซ่ึงไหลมารวมกบั
แม่นํ้าวงัท่ีอาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง 
    แม่น้ํายม มีความยาวประมาณ 530 กิโลเมตร มีแหล่งกาํเนิดจากเทือกเขาในอาํเภอปง 
จงัหวดัพะเยา ไหลมาบรรจบกบันํ้ าแม่งาวในอาํเภอสอง จงัหวดัแพร่ บริเวณทางหลวงสายอาํเภอร้องกวาง-
อาํเภองาว ตดัผา่น แลว้ไหลลงมาทางใตผ้า่นท่ีราบจงัหวดัแพร่ ผา่นซอกเขาในอาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ 
มาออกท่ีราบของจงัหวดัสุโขทยัท่ีอาํเภอศรีสัชนาลยั อาํเภอสวรรคโลก อาํเภอเมืองสุโขทยั อาํเภอกงไกรลาศ 
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และไหลผ่านเขา้มาในจงัหวดัพิษณุโลกท่ีอาํเภอบางระกาํ ไปบรรจบกบัแม่นํ้ าน่านท่ีอาํเภอชุมแสง 
จงัหวดันครสวรรค ์
    แม่น้ําน่าน มีความยาวประมาณ 615 กิโลเมตร มีแหล่งกาํเนิดจากเทือกเขาตอนเหนือ
ของจงัหวดัน่านและไหลลงใตผ้า่นท่ีราบผนืแคบๆ ของจงัหวดัน่าน แลว้ไหลผา่นซอกเขาลงมาทางใต้
จนถึงอาํเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ์ จากนั้นแม่นํ้ าน่านเร่ิมเบนตวัไปทางทิศตะวนัตก ออกสู่ท่ีราบ
จงัหวดัอุตรดิตถ ์พิษณุโลก พิจิตร มาบรรจบกบัแม่นํ้ายม ท่ีอาํเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์แลว้ไหล
เขา้รวมกบัแม่นํ้าปิงไหลลงสู่แม่นํ้าเจา้พระยา ท่ีจงัหวดันครสวรรค ์
   2) แหล่งนํา้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

    แม่น้ําโขง มีความยาวประมาณ 4,880 กิโลเมตร เป็นแม่นํ้ าท่ีมีตน้กาํเนิดจากทิเบต 
บางส่วนจึงมาเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบัลาวทางตะวนัออกของประเทศ เป็นแม่นํ้ าท่ีมีสาขา
ท่ีเกิดจากแม่นํ้ าในประเทศหลายสายทั้งในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ แม่นํ้ ามูล 
แม่นํ้าชี และแม่นํ้าสงคราม 
    แม่น้ํามูล มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเทือกเขาสันกาํแพง 
ในอาํเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ไหลลงแม่นํ้ าโขงท่ีบา้นด่าน ตาํบลบา้นด่าน อาํเภอโขงเจียม 
จงัหวดัอุบลราชธานี ฤดูฝนนํ้ าจะเอ่อท่วมท่ีราบริมฝ่ังแม่นํ้ า ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่การทาํนา เป็นแม่นํ้ า
สายสาํคญัของอีสานตอนล่าง 
    แม่น้ําชี  มีความยาวประมาณ  765 กิโลเมตร  ต้นนํ้ าเกิดจากเทือกเขาพญาฝ่อ 
ในเทือกเขาเพชรบูรณ์ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัชยัภูมิ มีแม่นํ้ าสาขาท่ีสาํคญั คือ ลาํนํ้ าพอง 
ลาํปาว และลาํคนัฉู เป็นแม่นํ้าสายท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย 
    แม่น้ําสงคราม มีความยาวประมาณ 420 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเทือกเขาภูพานไหลผ่าน
จงัหวดัสกลนครและอุดรธานี แลว้ไหลลงแม่นํ้าโขงท่ีอาํเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม ในฤดูนํ้ามีนํ้ ามาก 
แต่ฤดูแลง้นํ้าแหง้เป็นตอนๆ 
   3) แหล่งนํา้ในภาคกลาง 

    แม่น้ําเจ้าพระยา มีความยาวประมาณ 360 กิโลเมตร เร่ิมบริเวณแม่นํ้ าปิงและแม่นํ้ าน่าน
ไหลมาบรรจบกนัท่ีอาํเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์ไหลไปทางทิศใต ้มีแม่นํ้ าสะแกกรัง
ไหลมาบรรจบท่ีอาํเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท มีแม่นํ้ าสุพรรณบุรีแยกทางฝ่ังตะวนัตกท่ีอาํเภอเมืองชยันาท 
จงัหวดัชัยนาท มีแม่นํ้ าน้อยแยกไปทางฝ่ังตะวนัตก และแม่นํ้ าเจา้พระยาไหลผ่านลงมาถึงจงัหวดั
สิงห์บุรี มีคลองบางพุทราแยกไปทางดา้นตะวนัออก ซ่ึงคลองน้ีไหลไปลงแม่นํ้ าลพบุรี ต่อจากนั้น
แม่นํ้ าเจา้พระยาจะไหลผา่นจงัหวดัอ่างทอง เขา้จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีอาํเภอบางบาล และมีแม่นํ้ าป่าสัก
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ไหลมาลงแม่นํ้ าเจา้พระยาท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต่อจากนั้นแม่นํ้ าเจา้พระยาไหลลงใตผ้า่นจงัหวดัปทุมธานี 
นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ลงสู่อ่าวไทยท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
    แม่น้ําท่าจีน มีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร โดยแยกจากแม่นํ้ าเจา้พระยาฝ่ังตะวนัตก
ท่ีอาํเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท แม่นํ้าน้ีใชเ้ป็นคลองส่งนํ้าสายใหญ่ของโครงการเข่ือนเจา้พระยา เม่ือผา่น
จงัหวดัสุพรรณบุรีเรียกว่าแม่นํ้ าสุพรรณบุรี เม่ือผ่านมาถึงจงัหวดันครปฐมเรียกว่าแม่นํ้ านครชยัศรี 
และเม่ือไหลออกอ่าวไทยท่ีจงัหวดัสมุทรสาครเรียกวา่แม่นํ้าท่าจีน 
    แม่น้ําน้อย มีความยาวประมาณ 145 กิโลเมตร โดยแยกจากแม่นํ้ าเจา้พระยาฝ่ังตะวนัตก
ท่ีอาํเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท แม่นํ้ าน้ีใชเ้ป็นคลองส่งนํ้ าสายใหญ่ของโครงการเข่ือนเจา้พระยาอีกสายหน่ึง 
แลว้แม่นํ้านอ้ยน้ีไหลมาบรรจบกบัแม่นํ้าเจา้พระยาอีกคร้ังท่ีอาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
    แม่น้ําลพบุรี มีความยาวประมาณ 85 กิโลเมตร ตน้นํ้ากาํเนิดจากบริเวณภูเขาในอาํเภอ
บา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี ไหลมารวมกบัแม่นํ้าบางขามอนัเกิดจากท่ีลุ่มระหว่างจงัหวดัลพบุรีและสิงห์บุรี 
จากนั้นไหลมารวมกันกับคลองบางพุทรา และไหลลงมาทางใตบ้รรจบกับแม่นํ้ าป่าสักท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
    แม่น้ําป่าสัก มีความยาวประมาณ 513 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากทิวเขาเพชรบูรณ์ 
ในอาํเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย ไหลผ่านจงัหวดัเพชรบูรณ์ ลพบุรี และสระบุรีไปบรรจบกับแม่นํ้ า
เจา้พระยาท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
    แม่น้ําแม่กลอง มีความยาวประมาณ 132 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากแม่นํ้ าแควใหญ่ 
และแม่นํ้ าแควน้อยไหลมารวมกนัท่ีอาํเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แลว้ไหลผ่านจงัหวดั
ราชบุรี และไปออกอ่าวไทยท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม 
    แม่น้ําเพชรบุรี มีความยาวประมาณ 210 กิโลเมตร ตน้กาํเนิดจากทิวเขาตะนาวศรี 
ในอาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี และไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 
    แม่น้ําปราณบุรี มีความยาวประมาณ 155 กิโลเมตร ต้นนํ้ าเกิดจากเขาพนมทุ่ง 
ในอาํเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไหลไปทางทิศใต้ขนานกับทิวเขาตะนาวศรี เข้าเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ และไหลไปลงอ่าวไทยท่ีอาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
    แม่น้ํานครนายก มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ตน้นํ้าเกิดจากเขาอินทนินในอาํเภอ
เมืองนครนายก ไหลผา่นจงัหวดันครนายกลงสู่แม่นํ้ าบางปะกงบริเวณท่ีเขตสามจงัหวดัติดต่อกนั คือ 
จงัหวดันครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา 
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   4) แหล่งนํา้ในภาคตะวนัออก 

    แม่น้ําบางปะกง มีความยาวประมาณ 230 กิโลเมตร ตน้กาํเนิดจากแม่นํ้ าหนุมาน 
และแม่นํ้ าพระปรง ไหลมารวมกันท่ีอาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ในตอนน้ีเรียกว่าแม่นํ้ า
ปราจีนบุรี และเม่ือผา่นจงัหวดัฉะเชิงเทราจึงเรียกว่าแม่นํ้ าบางปะกง ไหลไปสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
    แม่น้ําประแสร์ มีความยาวประมาณ 26 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเขาสอยดาว อาํเภอท่าใหม่ 
จงัหวดัจนัทบุรี ไหลไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตล้งสู่อ่าวไทยท่ีจงัหวดัระยอง 
    แม่น้ําระยอง มีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ตน้นํ้าเกิดจากเขาเรือแตก อาํเภอบา้นบึง 
จงัหวดัชลบุรี ไหลผา่นเขา้ไปในเขตจงัหวดัระยอง ผา่นอาํเภอบา้นค่าย ลงสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอเมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 
   5) แหล่งนํา้ในภาคใต้ 

    แม่น้ําท่าตะเภา มีความยาวประมาณ 77 กิโลเมตร ต้นนํ้ าเกิดจากคลองท่าแซะ 
และคลองรับร่อไหลมารวมกนัในอาํเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร ตน้นํ้ าคลองท่าแซะอยูใ่นเขตอาํเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ส่วนคลองรับร่อเกิดจากทิวเขาตะนาวศรี แม่นํ้ าท่าตะเภาไหลผา่นจงัหวดัชุมพร
ไปสู่อ่าวไทย 
    แม่น้ํากระบุรี มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร หรือบางแห่งเรียกว่า แม่นํ้ าปากจัน่ 
ตน้นํ้าเกิดจากคลองหัน่กะเดียงและคลองกระเนย ไหลมารวมกนัในอาํเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง และ
ไหลไปลงทะเลอนัดามนัในอาํเภอเมืองระนอง แม่นํ้ าสายน้ีเป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดนระหว่างประเทศไทย
กบัเมียนมาร์ดว้ย 
    แม่น้ําหลังสวน มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากภูเขาในอาํเภอ
กะเปอร์ จงัหวดัระนอง ไหลไปสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 
    แม่น้ําคีรีรัฐ มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ตน้กาํเนิดจากเขานมสาวกบัเขาสก 
ในอาํเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และไหลไปลงแม่นํ้ าตาปีทางฝ่ังซ้ายทางทิศตะวนัตกของ
อาํเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แม่นํ้าคีรีรัฐ มีช่ืออีกช่ือหน่ึงวา่ แม่นํ้าพมุดวง 
    แม่น้ําตาปี มีความยาวประมาณ 232 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเขาใหญ่หรือเขาหลวง 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาบรรทดัในอาํเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ไหลผา่นอาํเภอฉวาง
เขา้เขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีแม่นํ้ าคีรีรัฐไหลมาบรรจบและไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
แม่นํ้าน้ีเดิมเรียกวา่แม่นํ้าหลวง ไดเ้ปล่ียนมาเรียกช่ือเป็นแม่นํ้าตาปี เม่ือตั้งจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในปี 2485 
และตอนท่ีแม่นํ้าน้ีจะไหลออกสู่ทะเลเรียกกนัวา่ แม่นํ้าบา้นดอน 
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    แม่น้ําตรัง มีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเทือกเขาบรรทดัในอาํเภอ
ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช และเทือกเขาบางส่วนในจงัหวดักระบ่ี ไหลผ่านเขา้สู่จงัหวดัตรังลงสู่ทะเล
ในอาํเภอกนัตงั อนัเป็นเมืองท่าเรือท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงในภาคใต ้
    แม่น้ําปัตตานี มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ตน้นํ้ าอยู่ในเทือกเขาสันกาลาคีรี
กั้นพรมแดนไทยกบัมาเลเซียในเขตอาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา เป็นแม่นํ้าท่ีไหลผา่นอาํเภอธารโต อาํเภอ
บนันงัสตา และอาํเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา และไหลผ่านจงัหวดัปัตตานีท่ีอาํเภอยะรัง จนกระทัง่
ออกสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี 
    แม่น้ําสายบุรี มีความยาวประมาณ 186 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี
ระหวา่งเขาคุลากาโอกบัเขาตาโบ ้ในอาํเภอสุคิริน จงัหวดันราธิวาส ไหลข้ึนไปทางเหนือผา่นอาํเภอศรีสาคร 
อาํเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส และไหลผา่นเขา้ไปในเขตอาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา และไหลลงสู่อ่าวไทย
ท่ีอาํเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี 

 2.4.2 แหล่งนํา้ชลประทาน 
   แหล่งนํ้ าชลประทานจากกรมชลประทานท่ีจดัทาํข้ึน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงนํ้ าหรือเพื่อเก็บกกั 
รักษา ควบคุม ส่งระบายนํ้ าหรือแบ่งนํ้ าเพื่อเกษตรกรรม การพลงังาน การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม 
การป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากนํ้ า รวมถึงการคมนาคมทางนํ้ า มีประเภทโครงการชลประทานท่ีสาํคญั 
ดงัต่อไปน้ี (ตารางท่ี 2-1) 
   1) โครงการชลประทานขนาดใหญ่ คือ งานชลประทานอเนกประสงค์ท่ีสามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางดา้นการเกษตร การอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภยั การอุตสาหกรรม การผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงันํ้ า การคมนาคม แหล่งเพาะพนัธ์ุประมงนํ้ าจืด แหล่งท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจ
และอ่ืน  ๆในแต่ละโครงการมีงานก่อสร้างหลายประเภท เช่น เข่ือนเกบ็กกันํ้า เข่ือนหรือฝายทดนํ้ า การสูบนํ้ า 
ระบบส่งนํ้ า ระบบระบายนํ้ า ระบบชลประทานในแปลงนา ถา้เป็นการก่อสร้างประเภทเข่ือนเก็บกกันํ้ า 
สามารถเก็บกกันํ้ าไดม้ากกว่า 100 ลา้นลูกบาศกเ์มตร หรือมีพื้นท่ีอ่างเก็บนํ้ าตั้งแต่ 15 ตารางกิโลเมตร 
หรือมีพื้นท่ีชลประทานมากกว่า 80,000 ไร่ ซ่ึงในปัจจุบนัมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่รวม 93 แห่ง 
ปริมาตรนํ้าท่ีเกบ็กกั 70,013.160 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และพ้ืนท่ีชลประทาน 18,030,528 ไร่ 
   2) โครงการชลประทานขนาดกลาง หมายถึง โครงการชลประทานท่ีมีขนาดเล็กกว่า
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ โดยตอ้งเป็นโครงการท่ีมีการจดัทาํรายงานความเหมาะสมแลว้  
มีปริมาตรเก็บกกันํ้ าน้อยกว่า 100 ลา้นลูกบาศก์เมตร มีพื้นท่ีเก็บกกันํ้ าน้อยกว่า 15 ตารางกิโลเมตร 
หรือมีพื้นท่ีชลประทานนอ้ยกว่า 80,000 ไร่ ซ่ึงจะเป็นงานก่อสร้างอาคารชลประทานประเภทต่างๆ 
อาทิ เข่ือนเก็บกกั เข่ือนทดนํ้ า ฝาย โรงสูบนํ้ า ระบบส่งนํ้ า และระบายนํ้ า ฯลฯ รวมทั้งงานก่อสร้างทางลาํเลียง
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ผลผลิตและงานแปรสภาพลาํนํ้ า ซ่ึงในปัจจุบนัมีโครงการชลประทานขนาดกลางรวม 746 แห่ง ปริมาตรนํ้ า
ท่ีเกบ็กกั 3,857.345 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และพ้ืนท่ีชลประทาน 6,278,364 ไร่ 
   3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก หมายถึง งานพฒันาแหล่งนํ้ าขนาดเล็กท่ีกรมชลประทาน
ไดเ้ร่ิมก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี 2520 เพื่อแกปั้ญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนเก่ียวกบัเร่ืองนํ้ าสาํหรับการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร ซ่ึงเป็นความจาํเป็นขั้นพื้นฐานของราษฎรในชนบท หรือพื้นท่ีท่ีห่างไกล รวมทั้งการแกไ้ข
บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภยัและนํ้าเคม็ท่ีข้ึนถึงพื้นท่ีเพาะปลูก โดยการก่อสร้างอาคารชลประทาน
ขนาดเลก็ประเภทต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพภูมิประเทศและปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามความตอ้งการของราษฎร 
ซ่ึงในปัจจุบนัมีโครงการชลประทานขนาดเลก็รวม 13,339 แห่ง ปริมาตรนํ้ าท่ีเก็บกกั 1,754.980 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
พื้นท่ีชลประทาน 975,043 ไร่ และพ้ืนท่ีรับประโยชน์ 10,231,382 ไร่ 
   4) โครงการสูบนํา้ด้วยไฟฟ้า หมายถึง โครงการท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูบนํ้าเพื่อใชป้ระโยชน์
ในดา้นเกษตรกรรม เป็นการเร่งรัดขจดัปัญหาความแห้งแลง้ในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน โดยการจดัตั้ง
สถานีสูบนํ้ าด้วยไฟฟ้าข้ึนท่ีบริเวณริมฝ่ังของแหล่งนํ้ าท่ีมีนํ้ าบริบูรณ์ตลอดทั้ งปี ซ่ึงในปัจจุบัน 
มีโครงการสูบนํ้ าดว้ยไฟฟ้ารวม 2,427 แห่ง พื้นท่ีชลประทาน 4,260,457 ไร่ และพื้นท่ีรับประโยชน์ 
478,195 ไร่ 
   5) โครงการแก้มลงิ เป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริในการแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วม
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการขดุลอกคลองชายฝ่ังตะวนัตกและฝ่ังตะวนัออกของแม่นํ้ า
เจา้พระยาให้เป็นคลองพกันํ้ าขนาดใหญ่หรือ “แกม้ลิง” แลว้ระบายนํ้ าออกสู่ทะเลโดยใชห้ลกัทฤษฎี
แรงโน้มถ่วงของโลกหรือนํ้ าข้ึนนํ้ าลงตามธรรมชาติ ซ่ึงโครงการแก้มลิงได้ขยายการดาํเนินงาน
ออกไปเพ่ือแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมในพื้นท่ีอ่ืนๆ อีกดว้ย ในปัจจุบนัมีโครงการแกม้ลิงรวม 164 แห่ง 
ปริมาตรนํ้ าท่ีเก็บกกั 377.453 ลา้นลูกบาศก์เมตร พื้นท่ีชลประทาน 58,900 ไร่ และพ้ืนท่ีรับประโยชน์ 
907,064 ไร่ 
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ตารางที ่2-1 โครงการชลประทานประเภทต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนถึงส้ินปีงบประมาณ 2554 

รายการ 
จํานวน 
โครงการ 

(แห่ง) 

ปริมาตรนํา้ 
เกบ็กกั 

(ล้าน ม.3) 

พืน้ที ่
ชลประทาน 

(ไร่) 

พืน้ที ่
รับประโยชน์ 

(ไร่) 
1. โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 93 70,013.160 18,030,528 - 
2. โครงการชลประทานขนาดกลาง 746 3,857.345 6,278,364 - 
3. โครงการชลประทานขนาดเลก็ 13,339 1,754.980 975,043 10,231,382 
4. โครงการสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้า 2,427 - 4,260,457 478,195 
5. โครงการแกม้ลิง 164 377.453 58,900 907,064 

รวมทั้งส้ิน 16,769 76,002.938 29,603,292 11,616,641 

ทีม่า : กรมชลประทาน (2554) 

2.5 การใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
 กลว้ยหอมเป็นพืชท่ีชอบอากาศร้อนช้ืนซ่ึงเหมาะกบัการปลูกในประเทศไทย โดยมีหลายสายพนัธ์ุ 
เช่น กลว้ยหอมจนัทร์ กลว้ยหอมทอง กลว้ยหอมเขียว และกลว้ยหอมเขียวค่อม เป็นตน้ พนัธ์ุท่ีนิยมปลูก
เพื่อการคา้มากท่ีสุด คือ พนัธ์ุกลว้ยหอมทอง 
 สาํหรับตลาดภายในประเทศ เกษตรกรคาดหวงัจะเก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงสารทไทย ไหวพ้ระจนัทร์ 
และกินเจ เน่ืองจากมีราคาสูงกว่าปกติ โดยเร่ิมปลูกตั้งแต่เดือนกนัยายนถึงพฤศจิกายน ส่วนการเก็บเก่ียว
สามารถเก็บไดต้ลอดทั้งปี ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความตอ้งการผลผลิตของตลาดคู่คา้ ตลาดท่ีสําคญั ไดแ้ก่ 
ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นตน้ ส่วนใหญ่
เป็นลกัษณะการรวมกลุ่มผลิต เช่น สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการจดัการ
การผลิตเพื่อใหไ้ดท้ั้งปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก 
 จากการศึกษาสภาพการใชท่ี้ดินปี 2555 ของสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน 
พบวา่ มีเน้ือท่ีเพาะปลูกกลว้ยหอมทั้งประเทศ 63,578 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของพ้ืนท่ีท่ีใชท้าํการเกษตร 
มีรายละเอียด ดงัน้ี (ตารางท่ี 2-2) 
 - ภาคเหนือมีเน้ือท่ี 704 ไร่ หรือร้อยละ 1.11 ของเน้ือท่ีปลูกกลว้ยหอมทั้งประเทศ โดยมีพื้นท่ีปลูก
อยูใ่นจงัหวดัลาํพนู 
 - ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเน้ือท่ี 2,434 ไร่ หรือร้อยละ 3.83 ของเน้ือท่ีปลูกกลว้ยหอมทั้งประเทศ 
โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัหนองคาย 
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 - ภาคกลาง มีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุด มีเน้ือท่ี 49,550 ไร่ หรือร้อยละ 77.92 ของเน้ือท่ีปลูกกลว้ยหอม
ทั้งประเทศ โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี เพชรบุรี สระบุรี และนครนายก ตามลาํดบั 
 - ภาคตะวนัออก มีพื้นท่ีปลูกนอ้ยท่ีสุด มีเน้ือท่ี 665 ไร่ หรือร้อยละ 1.05 ของเน้ือท่ีปลูกกลว้ยหอม
ทั้งประเทศ โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัจนัทบุรี 
 - ภาคใต ้มีเน้ือท่ี 10,225 ไร่ หรือร้อยละ 16.09 ของเน้ือท่ีปลูกกลว้ยหอมทั้งประเทศ โดยพ้ืนท่ี
ส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัชุมพร 

ตารางที ่2-2 เนือ้ทีป่ลูกกล้วยหอม 

ภาค จังหวดั 
เนือ้ที ่

ไร่ ร้อยละ 
เหนือ ลาํพนู 704 1.11 

รวมเน้ือทีป่ลูกกล้วยหอมภาคเหนือ 704 1.11 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ หนองคาย 2,361 3.71 

 หนองบวัลาํภู 43 0.07 
 บุรีรัมย ์ 30 0.05 

รวมเน้ือทีป่ลูกกล้วยหอมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,434 3.83 
กลาง ปทุมธานี 35,030 55.10 

 เพชรบุรี 5,433 8.54 
 สระบุรี 4,402 6.92 
 นครนายก 1,800 2.83 
 สมุทรสาคร 614 0.97 
 นครปฐม 610 0.96 
 พระนครศรีอยธุยา 574 0.90 
 ราชบุรี 516 0.81 
 นนทบุรี 492 0.77 
 ชยันาท 79 0.12 
รวมเน้ือทีป่ลูกกล้วยหอมภาคกลาง 49,550 77.92 

ตะวนัออก จนัทบุรี 392 0.62 
 ฉะเชิงเทรา 273 0.43 
รวมเน้ือทีป่ลูกกล้วยหอมภาคตะวันออก 665 1.05 
ใต ้ ชุมพร 9,441 14.85 

 สุราษฎร์ธานี 425 0.67 
 ตรัง 222 0.35 
 กระบ่ี 137 0.22 

รวมเน้ือทีป่ลูกกล้วยหอมภาคใต้ 10,225 16.09 

รวมเนือ้ทีป่ลูกกล้วยหอมทั้งประเทศ 63,578 100.00 

ทีม่า : สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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2.6 สภาพการผลติและการตลาด 

 2.6.1 สภาพการผลติ 
   กล้วยหอมเป็นผลไม้ในเขตร้อนช้ืนสามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ทั่วทุกภาค 
ของประเทศไทย เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกกลว้ยหอมเพื่อการคา้ โดยนิยมปลูกในช่วงตน้ฤดูฝน ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม เน่ืองจากดินมีความชุ่มช้ืนเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตและเหล่ือมเวลาปลูก 
หรือเหลือหน่อท่ีกอไวเ้พื่อใหเ้ก็บผลไดต้ลอดปี จากขอ้มูลสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) พื้นท่ีปลูก
กลว้ยหอม ปี 2553 ทั้งประเทศรวม 105,658 ไร่ พื้นท่ีใหผ้ล ปี 2554 รวม 85,950 ไร่ (ลดลงจากปี 2553 
ร้อยละ 0.58) ผลผลิตรวม 231,290 ตนั (ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 4.55) ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,691 
กิโลกรัม (ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 4.00) เน่ืองจากสถานการณ์นํ้าท่วมช่วงปลายปี 2554 
   ในช่วง 5 ปี ระหว่างปี 2550-2554 พื้นท่ีใหผ้ลเฉล่ีย 85,902 ไร่ เพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 
0.20 ต่อปี ผลผลิตรวมโดยเฉล่ีย 236,857 ตนั ลดลงในอตัราเฉล่ียร้อยละ 0.20 ต่อปี ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 
2,757 กิโลกรัม ลดลงในอตัราเฉล่ียร้อยละ 0.41 ต่อปี (ตารางท่ี 2-3) 
   แหล่งผลิตท่ีสําคญัอยู่ในแถบจังหวดัภาคกลางและภาคใต้ ได้แก่ จังหวดัปทุมธานี 
เพชรบุรี สระบุรี นนทบุรี ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบในภาคอ่ืนๆ ไดแ้ก่ จงัหวดั
หนองคาย สกลนคร เชียงใหม่ จนัทบุรี และระยอง เป็นตน้ จากขอ้มูลกรมส่งเสริมการเกษตร (2555) 
พื้นท่ีปลูกและผลผลิตกลว้ยหอมรายจงัหวดัท่ีสาํคญัในภาคกลางและภาคใต ้ปี 2554 (ตารางท่ี 2-4) ดงัน้ี 
   ภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีปลูก 842 ไร่ พื้นท่ีใหผ้ล 727 ไร่ ผลผลิตรวม 1,472 ตนั 
ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,024 กิโลกรัม  จงัหวดัพิษณุโลก พื้นท่ีปลูก 442 ไร่ พื้นท่ีใหผ้ล 106 ไร่ ผลผลิตรวม 
376 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 3,547 กิโลกรัม  และจงัหวดัตาก พื้นท่ีปลูก 90 ไร่ พื้นท่ีใหผ้ล 7 ไร่ ผลผลิต
รวม 36 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 5,151 กิโลกรัม เป็นตน้ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จงัหวดัหนองคาย พื้นท่ีปลูก 2,745 ไร่ พื้นท่ีให้ผล 2,263 ไร่ 
ผลผลิตรวม 23,426 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 10,352 กิโลกรัม  จงัหวดัสกลนคร พื้นท่ีปลูก 1,695 ไร่ 
พื้นท่ีให้ผล 1,568 ไร่ ผลผลิตรวม 10,398 ตัน ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 6,631 กิโลกรัม  และจังหวดั
หนองบวัลาํภู พื้นท่ีปลูก 103 ไร่ พื้นท่ีให้ผล 31 ไร่ ผลผลิตรวม 46 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 1,480 
กิโลกรัม เป็นตน้ 
   ภาคกลาง จงัหวดัปทุมธานี พื้นท่ีปลูก 14,880 ไร่ พื้นท่ีให้ผล 4,639 ไร่ ผลผลิตรวม 
19,812 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 4,271 กิโลกรัม  จงัหวดัเพชรบุรี พื้นท่ีปลูก 7,658 ไร่ พื้นท่ีใหผ้ล 2,973 ไร่ 
ผลผลิตรวม 31,496 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 10,594 กิโลกรัม  จงัหวดัสระบุรี พื้นท่ีปลูก 4,824 ไร่ พื้นท่ีใหผ้ล 
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1,451 ไร่ ผลผลิตรวม 10,249 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 7,064 กิโลกรัม  และจงัหวดันนทบุรี พื้นท่ีปลูก 
688 ไร่ พื้นท่ีใหผ้ล 190 ไร่ ผลผลิตรวม 669 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 3,522 กิโลกรัม เป็นตน้ 
   ภาคตะวันออก จงัหวดัจนัทบุรี พื้นท่ีปลูก 610 ไร่ พื้นท่ีใหผ้ล 364 ไร่ ผลผลิตรวม 1,473 
ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 4,046 กิโลกรัม  และจงัหวดัระยอง พื้นท่ีปลูก 593 ไร่ พื้นท่ีให้ผล 275 ไร่ 
ผลผลิตรวม 268 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 973 กิโลกรัม 
   ภาคใต้ จงัหวดัชุมพร พื้นท่ีปลูก 8,643 ไร่ พื้นท่ีให้ผล 7,693 ไร่ ผลผลิตรวม 16,445 ตนั 
ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,138 กิโลกรัม  และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พื้นท่ีปลูก 1,241 ไร่ พื้นท่ีให้ผล 441 ไร่ 
ผลผลิตรวม 1,481 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 3,357 กิโลกรัม เป็นตน้ 

 2.6.2 การตลาด 
   กลว้ยหอมเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจท่ีสาํคญัชนิดหน่ึงของประเทศไทยในผลกลว้ยหอม อุดม
ไปดว้ยแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆ ท่ีร่างกายตอ้งการ รวมทั้งให้พลงังานสูง นอกจากบริโภคผลสดแลว้ 
ยงัสามารถนาํไปแปรรูปเป็นขนมและผลิตภณัฑ์ต่างๆ ไดห้ลายรูปแบบ จึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลผลิตออกสู่ตลาดไดต้ลอดปี แต่จะมีปริมาณมากในช่วงปลายปีถึงตน้ปี
ถดัไป เน่ืองจากเกษตรกรกาํหนดระยะเวลาการปลูกถึงเก็บเก่ียวให้เก็บผลผลิตได้ในช่วงท่ีตลาด 
มีผลไมช้นิดอ่ืนนอ้ย 
   วิถีการตลาด การตลาดกลว้ยหอมของประเทศไทยมีเส้นทางการตลาดตามขั้นตอนจาก
แหล่งผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภคในประเทศและต่างประเทศ เส้นทางการตลาดประกอบดว้ย สหกรณ์ 
พอ่คา้ทอ้งถ่ิน/พอ่คา้ต่างจงัหวดั บริษทัส่งออก และตลาดแปรรูป (รูปท่ี 2-1) ดงัน้ี 
   1) ตลาดในประเทศ เกษตรกรขายกลว้ยหอมสดให้กบัสหกรณ์ โรงแรม ห้างสรรพสินคา้ 
ซุปเปอร์มาร์เกต็ พ่อคา้รวบรวม ตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง พ่อคา้ส่ง/พ่อคา้ปลีก โรงงานแปรรูป กลุ่มแม่บา้น
แปรรูป และร้านทาํขนม รวมทั้งขายในตลาดทอ้งถ่ินและขายให้พ่อคา้ทอ้งถ่ินจนถึงมือผูบ้ริโภค 
ในประเทศ สาํหรับกลว้ยหอมแปรรูป ผูผ้ลิตขายผลิตภณัฑใ์ห้กบัผูบ้ริโภคโดยตรงและขายผา่นผูค้า้ส่ง/
ผูค้า้ปลีกถึงมือผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑอี์กส่วนหน่ึงส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ในส่วนของผลผลิตกลว้ยหอมสด
ทั้งหมดท่ีสหกรณ์รับซ้ือจากเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก สหกรณ์จะทาํการคดัแยกผลผลิตท่ีเหลือจากการส่งออก 
(ตกเกรด) ประมาณร้อยละ 25-30 ของผลผลิตทั้งหมด ขายใหก้บัโรงแรม หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
พ่อคา้รวบรวม ตลาดขายส่งกรุงเทพฯ รวมทั้งโรงงานแปรรูป/กลุ่มแม่บา้น/ร้านทาํขนมจนถึงมือผูบ้ริโภค 
เช่นเดียวกบัช่องทางขายผลผลิตของเกษตรกร ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากกลว้ยหอมมีช่องทางผา่นพ่อคา้ส่ง/
พ่อคา้ปลีก ทั้งกลว้ยหอมสดและผลิตภณัฑแ์ปรรูปแลว้ ผลิตภณัฑแ์ปรรูปส่วนหน่ึงขายให้กบัผูบ้ริโภคโดยตรง
และผา่นพอ่คา้ส่ง/พอ่คา้ปลีกถึงมือผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑอี์กส่วนหน่ึงจะส่งออกไปตลาดต่างประเทศโดยตรง 
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ตารางที ่2-3 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติกล้วยหอม ปี 2550-2554 

ปี 
พืน้ทีป่ลูก เปลีย่นแปลง พืน้ทีใ่ห้ผล เปลีย่นแปลง ผลผลติรวม เปลีย่นแปลง ผลผลติเฉลีย่ เปลีย่นแปลง 

(ไร่) (ร้อยละ) (ไร่) (ร้อยละ) (ตัน) (ร้อยละ) (กโิลกรัม/ไร่) (ร้อยละ) 
2550 102,613 - 85,267 - 233,461 - 2,738 - 
2551 104,828 2.16 85,743 0.56 236,822 1.44 2,762 0.88 
2552 105,248 0.40 86,101 0.42 240,394 1.51 2,792 1.09 
2553 105,658 0.39 86,450 0.41 242,319 0.80 2,803 0.39 
2554 n.a. - 85,950 -0.58 231,290 -4.55 2,691 -4.00 
เฉลีย่ - - 85,902 0.20 236,857 -0.20 2,757 -0.41 

หมายเหตุ : n.a. หมายถึง ไม่มีขอ้มูล 
ทีม่า  : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 
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ตารางที ่2-4 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติกล้วยหอมตามแหล่งผลติทีสํ่าคญัจําแนกรายจังหวดั ปี 2554 

ภาค/จังหวดั 
พืน้ทีป่ลูก พืน้ทีใ่ห้ผล ผลผลติรวม ผลผลติเฉลีย่ 

(ไร่) (ไร่) (ตนั) (กโิลกรัมต่อไร่) 

เหนือ     
เชียงใหม่ 842 727 1,472 2,024 
พิษณุโลก 442 106 376 3,547 
ตาก 90 7 36 5,151 
แพร่ 80 36 27 737 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ     
หนองคาย 2,745 2,263 23,426 10,352 
สกลนคร 1,695 1,568 10,398 6,631 
หนองบวัลาํภู 103 31 46 1,480 

กลาง     
ปทุมธานี 14,880 4,639 19,812 4,271 
เพชรบุรี 7,658 2,973 31,496 10,594 
สระบุรี 4,824 1,451 10,249 7,064 
นนทบุรี 688 190 669 3,522 
กรุงเทพมหานคร 554 252 911 3,614 
ประจวบคีรีขนัธ์ 528 224 1,046 4,669 
ราชบุรี 413 124 395 3,188 
นครปฐม 393 197 507 2,579 
ชยันาท 290 90 131 1,459 

ตะวนัออก     
จนัทบุรี 610 364 1,473 4,046 
ระยอง 593 275 268 973 

ใต้     
ชุมพร 8,643 7,693 16,445 2,138 
สุราษฎร์ธานี 1,241 441 1,481 3,357 
ตรัง 257 61 239 3,926 
นครศรีธรรมราช 211 97 94 967 
กระบ่ี 166 103 542 5,258 

ทีม่า : กรมส่งเสริมการเกษตร (2555) 
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รูปที ่2-1 วถิีการตลาดผลผลติกล้วยหอม 
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    ราคาในประเทศ ราคากลว้ยหอมท่ีเกษตรกรขายไดใ้นช่วงปี 2552-2554 ต่อ 100 ผล 
ชนิดใหญ่พิเศษเฉล่ีย 147.20 บาท ชนิดใหญ่เฉล่ีย 90.63 บาท ชนิดเลก็เฉล่ีย 45.91 บาท และชนิดคละเฉล่ีย 
80.68 บาท ในช่วง 3 ปี ดงักล่าว ราคาท่ีเกษตรกรขายไดทุ้กชนิด (ยกเวน้ชนิดเลก็) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
โดยชนิดคละเพ่ิมข้ึนในอตัราสูงท่ีสุด คือ เฉล่ียร้อยละ 55.05 ต่อปี ชนิดใหญ่พิเศษราคาขายเพ่ิมข้ึน 
ในอตัราเฉล่ียร้อยละ 26.10 ต่อปี ชนิดใหญ่เพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 3.12 ต่อปี ส่วนชนิดเลก็ราคาขาย
ลดลงในอตัราเฉล่ียร้อยละ 5.68 ต่อปี ปี 2554 ราคาท่ีเกษตรกรขายไดต่้อ 100 ผล ชนิดใหญ่พิเศษ 
190.94 บาท (เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 52.84) ชนิดใหญ่ขายได ้96.56 บาท (เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 
16.31) ชนิดเล็กขายได ้44.42 บาท (เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 32.68) ชนิดคละขายได ้122.50 บาท 
(เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 83.25) (ตารางท่ี 2-5) ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ กลว้ยหอมชนิดใหญ่
ต่อ 100 ผล ในช่วงปี 2552-2554 เฉล่ีย 292.08 บาท ปี 2554 ราคาขายส่ง 331.00 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 
2553 ร้อยละ 7.03 ในช่วง 3 ปี ดงักล่าว ราคาขายส่งมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน โดยเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 
19.04 ต่อปี (ตารางท่ี 2-6) สถานการณ์ตลาดกลว้ยหอมยงัเป็นโอกาสของเกษตรกรท่ีผลิตกลว้ยหอมคุณภาพ 
ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
   2) ตลาดต่างประเทศ เกษตรกรขายกลว้ยหอมสดให้กับสหกรณ์และบริษทัส่งออก 
ผลผลิตทั้งหมดท่ีรับซ้ือจากเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์จะคดัแยกผลผลิตตามมาตรฐานคุณภาพ
ส่งออกประมาณร้อยละ 70-75 ของผลผลิตทั้งหมด ส่งออกไปตลาดต่างประเทศโดยตรง เช่นเดียวกบั
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปบางส่วนท่ีส่งออกไปต่างประเทศโดยตรงเช่นกนั 
    ราคาส่งออกต่างประเทศ ราคาส่งออก Free On Board (F.O.B.) กลว้ยหอมในช่วงปี 
2550-2554 เฉล่ียกิโลกรัมละ 15.68 บาท ปี 2554 ราคาส่งออกกิโลกรัมละ 17.72 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 
2553 ร้อยละ 25.58 ในช่วงดงักล่าว ราคาส่งออกมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน โดยเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 
4.11 ต่อปี (ตารางท่ี 2-7) 
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ตารางที ่2-5 ราคากล้วยหอมทีเ่กษตรกรขายได้ ปี 2552-2554 
หน่วย : บาทต่อ 100 ผล 

ปี ชนิดใหญ่พเิศษ ชนิดใหญ่ ชนิดเลก็ ชนิดคละ 
2552 125.73 92.32 59.83 52.70 
2553 124.93 83.02 33.48 66.85 
2554 190.94 96.56 44.42 122.50 
เฉลีย่ 147.20 90.63 45.91 80.68 

เปลีย่นแปลง (ร้อยละ) 26.10 3.12 -5.68 55.05 
ท่ีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 

ตารางที ่2-6 ราคาขายส่งกล้วยหอมในตลาดกรุงเทพฯ ปี 2552-2554 

ปี 
ชนิดใหญ่ 

(บาท/100 ผล) 
เปลีย่นแปลง 

(ร้อยละ) 
2552 236.00 - 
2553 309.25 31.04 
2554 331.00 7.03 
เฉลีย่ 292.08 19.04 

ท่ีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 

ตารางที ่2-7 ราคากล้วยหอมสดส่งออก F.O.B. ปี 2550-2554 

ปี 
ราคาส่งออก F.O.B. เปลีย่นแปลง 

(บาท/กโิลกรัม) (ร้อยละ) 
2550 15.53 - 
2551 15.98 2.90 
2552 15.04 -5.88 
2553 14.11 -6.18 
2554 17.72 25.58 
เฉลีย่ 15.68 4.11 

หมายเหตุ : คาํนวณจากมูลค่าส่งออกหารดว้ยปริมาณส่งออก 
ทีม่า  : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 
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 2.6.3 สถิติการค้า 
   1) การส่งออก 
    กลว้ยหอมเป็นผลไมท่ี้จดัอยูใ่นกลุ่มผลไมเ้ศรษฐกิจรอง 6 ชนิด ในยทุธศาสตร์พฒันา
ผลไมไ้ทย พ.ศ. 2553-2557 (ส้มโอ ล้ินจ่ี ส้มเขียวหวาน กลว้ยหอม กลว้ยไข่ และมะละกอ) ผลผลิต
ส่วนใหญ่ใชบ้ริโภคภายในประเทศและมีการผลิตเพื่อการส่งออก ไดแ้ก่ กลว้ยหอมทอง ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
รับประทาน เน่ืองจากผลมีสีเหลืองสวย ผวิเนียน รสชาติหวานอร่อย เน้ือนุ่ม และมีกล่ินหอม กลว้ยแต่ละลูก
เรียงตวักนัอยูใ่นหวีอยา่งสวยงาม เป็นท่ีนิยมของชาวต่างชาติ ประเทศไทยส่งออกกลว้ยหอมและผลิตภณัฑก์ลว้ย
ไปตลาดต่างประเทศเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่าปีละ 200 ลา้นบาท ไดแ้ก่ กลว้ยหอมสด กลว้ยกระป๋อง กลว้ยกวน 
และกลว้ยตาก (ตารางท่ี 2-8) 
    กล้วยหอมสด พนัธ์ุท่ีส่งออกเป็นกลว้ยหอมทอง ส่งออกในลกัษณะกลว้ยสดแช่เยน็
ช่วงปี 2550-2554 ประเทศไทยส่งออกกลว้ยหอมสดไปตลาดต่างประเทศเฉล่ียปีละ 6,296 ตนั มูลค่า 
97.58 ลา้นบาท ปี 2554 ปริมาณส่งออก 4,632 ตนั (ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 31.28) มูลค่า 82.07 ลา้นบาท 
(ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 13.72) ในช่วงปี 2552-2554 ปริมาณส่งออกมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจาก
ประสบภาวะนํ้าท่วมในพื้นท่ีเพาะปลูก (ตารางท่ี 2-9) ประเทศผูซ้ื้อท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ประเทศจีน ญ่ีปุ่น 
ลาว เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นตน้ ช่วงปี 2550-2554 ปริมาณและมูลค่า
ส่งออกกลว้ยหอมสดไปประเทศต่างๆ ดังกล่าวมีแนวโน้มสูงข้ึน กล่าวคือ ในช่วง 5 ปี ดังกล่าว 
ปริมาณส่งออกในประเทศจีนเฉล่ียปีละ 3,912 ตนั มูลค่าเฉล่ียปีละ 30.51 ลา้นบาท (ปริมาณเพิ่มข้ึน 
ในอตัราเฉล่ียร้อยละ 44.38 ต่อปี มูลค่าเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 104.88 ต่อปี โดยปริมาณเพิ่มข้ึนมาก
ในปี 2551 และลดลงในปี 2553 และ 2554 ร้อยละ 36.98 และ 44.78 ตามลาํดบั) ปริมาณส่งออกไป
ประเทศญ่ีปุ่นเฉล่ียปีละ 1,857 ตนั มูลค่าเฉล่ียปีละ 54.51 ลา้นบาท (ปริมาณเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 
21.35 ต่อปี มูลค่าเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 24.67 ต่อปี โดยปริมาณเพิ่มข้ึนมากในปี 2551 และลดลง
ในปี 2553 และ 2554 ร้อยละ 13.88 และ 4.24 ตามลาํดบั) ปริมาณส่งออกในประเทศลาวเฉล่ียปีละ 431 ตนั 
มูลค่าเฉล่ียปีละ 8.85 ลา้นบาท (ปริมาณเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียปีละ 49.04 ต่อปี มูลค่าเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ีย
ปีละ 58.50 ต่อปี โดยปริมาณเพิ่มข้ึนมากในปี 2551 และลดลงในปี 2553 และ 2554 ร้อยละ 40.90 และ 40.29 
ตามลาํดบั) ปริมาณส่งออกไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเฉล่ียปีละ 92 ตนั มูลค่าเฉล่ียปีละ 1.00 ลา้นบาท 
(ปริมาณเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 93.22 ต่อปี มูลค่าเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 181.47 ต่อปี โดย
ปริมาณลดลงร้อยละ 92.74 ในปี 2551 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 279.17 ในปี 2554) เป็นตน้ (ตารางท่ี 2-10) 
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    กล้วยกระป๋อง เป็นกลว้ยแปรรูปในลกัษณะปอกเปลือก ฝานเป็นช้ินบางๆ แช่ในนํ้ าเช่ือม
นําไปบรรจุกระป๋อง วตัถุดิบส่วนใหญ่เป็นกล้วยนํ้ าวา้และกล้วยไข่ท่ีสุกแลว้ ช่วงปี 2550-2554 
ปริมาณส่งออกกลว้ยกระป๋องเฉล่ียปีละ 177 ตนั มูลค่า 10.52 ลา้นบาท ในช่วง 5 ปี ดงักล่าว ปริมาณ
ส่งออกกลว้ยกระป๋องมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 4.27 ต่อปี มูลค่าส่งออกเพ่ิมข้ึนในอตัราเฉล่ีย
ร้อยละ 42.05 ต่อปี (ตารางท่ี 2-8) ประเทศผูซ้ื้อ ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ฝร่ังเศส 
ออสเตรเลีย และแคนาดา เป็นตน้ 
    กล้วยกวน ปี 2550-2554 ปริมาณส่งออกเฉล่ียปีละ 925 ตนั มูลค่าเฉล่ียปีละ 71.26 
ลา้นบาท ในช่วง 5 ปี ดงักล่าว ปริมาณส่งออกกลว้ยกวนมีแนวโนม้ลดลง โดยลดลงในอตัราเฉล่ียปีละ 
3.15 ต่อปี มูลค่าส่งออกลดลงในอตัราเฉล่ียปีละ 2.48 ต่อปี (ตารางท่ี 2-8) ประเทศผูซ้ื้อ ไดแ้ก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย สหราชอาณาจกัร จีน ฝร่ังเศส และอิสราเอล เป็นตน้ 
    กล้วยตาก ปี 2550-2554 ปริมาณส่งออกเฉล่ียปีละ 959 ตนั มูลค่าเฉล่ียปีละ 81.99 
ลา้นบาท ในช่วง 5 ปี ดงักล่าว ปริมาณส่งออกกลว้ยตากมีแนวโนม้ลดลง โดยลดลงในอตัราเฉล่ียร้อยละ 
32.91 ต่อปี มูลค่าส่งออกลดลงในอตัราเฉล่ียร้อยละ 0.77 ต่อปี (ตารางท่ี 2-8) ประเทศผูซ้ื้อ ไดแ้ก่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฝร่ังเศส นิวซีแลนด ์และสวิตเซอร์แลนด ์เป็นตน้ 
   2) การนําเข้า 
    ประเทศไทยนาํเขา้กลว้ยหอมสดจากประเทศลาวและฟิลิปปินส์ เน่ืองจากปริมาณการผลิต
ในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการและบางปีประสบภยันํ้ าท่วมในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งปลูก ปี 2553 
ปริมาณนาํเขา้ 236 ตนั มูลค่า 4.25 ลา้นบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มข้ึนจากปี 2552 ร้อยละ 23.75 และ 28.79 
ตามลาํดบั ปี 2554 ปริมาณนาํเขา้ 85 ตนั มูลค่า 1.22 ลา้นบาท ปริมาณและมูลค่าลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 
63.85 และ 71.29 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2-11) โดย ปี 2554 ปริมาณนาํเขา้จากประเทศฟิลิปปินส์ 59 ตนั 
มูลค่า 1.02 ลา้นบาท (ปริมาณและมูลค่าลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 75.00 และ 76.00 ตามลาํดับ) 
ปริมาณนาํเขา้จากประเทศลาว 27 ตนั มูลค่า 0.20 ลา้นบาท (ตารางท่ี 2-12) 
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ตารางที ่2-8 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกล้วยหอมสดและผลติภัณฑ์ ปี 2550-2554 
ปริมาณ : ตนั, มูลค่า : ลา้นบาท 

ปี 
กล้วยหอมสด  กล้วยกระป๋อง  กล้วยกวน  กล้วยตาก 

ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า 
2550 2,961 45.98  173 5.02  1,097 90.91  2,116 105.14 
2551 7,235 115.65  156 6.00  1,713 116.88  929 81.33 
2552 9,910 149.09  155 7.70  686 50.86  1,005 82.35 
2553 6,740 95.12  206 17.18  525 41.20  430 56.52 
2554 4,632 82.07  195 16.70  602 56.45  316 84.60 
เฉลีย่ 6,296 97.58  177 10.52  925 71.26  959 81.99 

เปลีย่นแปลง 
29.51 32.63 

 
4.27 42.05 

 
-3.15 -2.48 

 
-32.91 -0.77 

(ร้อยละ)    

ทีม่า : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 

ตารางที ่2-9 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกล้วยหอมสดของประเทศไทย ปี 2550-2554 

 ปริมาณ  มูลค่า 

ปี ตัน เปลีย่นแปลง  ล้านบาท เปลีย่นแปลง 
  (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 

2550 2,961 -  45.98 - 
2551 7,235 144.34  115.65 151.52 
2552 9,910 36.97  149.09 28.91 
2553 6,740 -31.99  95.12 -36.20 
2554 4,632 -31.28  82.07 -13.72 
เฉลีย่ 6,296 29.51  97.58 32.63 

ทีม่า : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 
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ตารางที ่2-10 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกล้วยหอมสดของประเทศไทยจําแนกตามประเทศ ปี 2550-2554 
ปริมาณ : ตนั, มูลค่า : ลา้นบาท 

ประเทศ 
ปี 2550  ปี 2551  ปี 2552  ปี 2553 

ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า 
จีน 1,496 8.25  4,752 48.43  6,730 44.26  4,241 29.63 
ญี่ปุ่น 1,069 29.34  2,040 58.38  2,299 72.33  1,980 57.19 
ลาว 148 2.96  413 8.26  819 23.83  484 6.63 
ฮ่องกง 234 2.42  17 0.05  - -  24 0.23 
มาเลเซีย 8 0.07  10 0.07  1 0.01  3 0.02 
สิงคโปร์ 1 2.01  1 0.09  4 0.55  7 0.74 
เยอรมนี - -  n.s. 0.01  - -  - - 
อื่นๆ 6 0.92  2 0.37  57 8.12  1 0.67 
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ตารางที ่2-10 (ต่อ) 
ปริมาณ : ตนั, มูลค่า : ลา้นบาท 

ประเทศ 
ปี 2554  เฉลีย่ต่อปี  เปลีย่นแปลง (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า 
จีน 2,342 21.97  3,912 30.51  44.38 104.88 
ญี่ปุ่น 1,896 55.31  1,857 54.51  21.35 24.67 
ลาว 289 2.56  431 8.85  49.04 58.50 
ฮ่องกง 91 1.29  92 1.00  93.22 181.47 
มาเลเซีย 9 0.14  6 0.06  83.75 153.57 
สิงคโปร์ 6 0.79  4 0.84  90.18 114.23 
เยอรมนี 0.01 0.01  - -  - - 
อื่นๆ - -  17 2.52  861.69 647.69 

หมายเหตุ : n.s. หมายถึง มีจาํนวนนอ้ยมากไม่มีความสาํคญัทางสถิติ 
ทีม่า  : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 
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ตารางที ่2-11 ปริมาณและมูลค่าการนําเข้ากล้วยหอมสดของประเทศไทย ปี 2550-2554 

 ปริมาณ  มูลค่า 

ปี ตัน เปลีย่นแปลง  ล้านบาท เปลีย่นแปลง 
  (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 

2550 207 -  0.89 - 
2551 n.s. -  n.s. - 
2552 191 -  3.30 - 
2553 236 23.75  4.25 28.79 
2554 85 -63.85  1.22 -71.29 
เฉลีย่ 144 -20.05  1.93 -21.25 

หมายเหตุ : n.s. หมายถึง มีจาํนวนนอ้ยมากไม่มีความสาํคญัทางสถิติ 
ทีม่า  : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 

ตารางที ่2-12 ปริมาณและมูลค่าการนําเข้ากล้วยหอมสดของประเทศไทยจําแนกตามประเทศ  
   ปี 2550-2554 

ปริมาณ : ตนั, มูลค่า : ลา้นบาท 

ประเทศ 
ปี 2550  ปี 2551  ปี 2552  ปี 2553  ปี 2554 

ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า 
ฟิลิปปินส์ 52 0.61  - -  191 3.30  236 4.25  59 1.02 
ลาว 155 0.28  - -  - -  - -  27 0.20 
ทีม่า : กระทรวงพาณิชย ์(2555) 

 จากการศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดกลว้ยหอม จะเห็นว่า พื้นท่ีให้ผลมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเลก็นอ้ย 
เช่นเดียวกบัผลผลิตรวมและผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ พื้นท่ีปลูกสําคญัอยู่ในเขตภาคกลางและภาคใตต้อนบน 
การตลาดกลว้ยหอมมีทั้ งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศตามคุณภาพและมาตรฐาน 
ซ่ึงส่งออกโดยสหกรณ์และบริษทัส่งออก นอกจากบริโภคสดและส่งออกในลกัษณะกลว้ยสดแช่เยน็แลว้ 
ดา้นตลาดแปรรูปกลว้ยยงัมีความตอ้งการกลว้ยหอมเป็นวตัถุดิบและพฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูปอยา่งต่อเน่ือง 
รวมทั้งมีผลงานวิจยัดา้นการควบคุมโรคขั้วหวีเน่าและการชะลอการสุกของกลว้ยหอมใหส้ามารถเก็บได้
นานข้ึน จึงเห็นว่า ตลาดกลว้ยหอมในประเทศยงัเป็นโอกาสสาํหรับชาวสวน เน่ืองจากสามารถปลูก
กลว้ยหอมไดต้ลอดปี เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตใหผ้ลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงท่ีมีผลไมช้นิดอ่ืน
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แข่งขนันอ้ยในทอ้งตลาด เช่น ช่วงปลายปีถึงตน้ปีถดัไป ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีเทศกาลสาํคญัๆ การขายก็จะ
ไดร้าคาดี โดยเฉพาะกลว้ยหอมคุณภาพจะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมาก สําหรับตลาดต่างประเทศ
กลว้ยหอมของไทยเป็นท่ีตอ้งการของตลาด เน่ืองจากมีรสชาติหอมหวาน เปลือกบาง เน้ือไม่เหนียว 
โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่นนิยมบริโภคกลว้ยหอมจากประเทศไทยและสามารถส่งออกไปทัว่ตลาด 
ในภูมิภาคเอเชีย เน่ืองจากไม่มีปัญหาดา้นการขนส่ง สาํหรับประเทศญ่ีปุ่นมีการนาํเขา้กลว้ยหอมจาก
ประเทศไทยมากกว่า 20 ปี กลว้ยหอมท่ีส่งออกไปประเทศญ่ีปุ่นเป็นกลว้ยหอมทองอินทรียไ์ร้สารเคมี
และสารพิษตกคา้งปนเป้ือน การขายไปประเทศญ่ีปุ่นตามขอ้ตกลงผา่นช่องทางระหว่างสหกรณ์ของ 2 ประเทศ 
ซ่ึงภายใตก้รอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น (Japan–Thailand Economic Partnership 
Agreement: JTEPA) ช่วงปี 2550-2554 ประเทศญ่ีปุ่นไดใ้ห้โควตาประเทศไทยส่งกลว้ยสดเป็น
ปริมาณ 1,667 ตนั ในปีแรกและเพิ่มข้ึนทุกปีจนถึงปีท่ี 5 (ปี 2554) เป็นปริมาณ 8,000 ตนั อตัราภาษี
นาํเขา้ญ่ีปุ่นในโควตาร้อยละ 0 ภาษีนอกโควตาร้อยละ 10-20 (สํานักงานส่งเสริมการคา้ระหว่าง
ประเทศ, 2554) ซ่ึงประเทศไทยไม่เคยส่งออกกลว้ยสดเต็มจาํนวนโควตาท่ีไดรั้บ กล่าวคือ ปีแรกปี 
2550 ท่ีไดรั้บโควตาจาํนวน 1,667 ตนั มีผูส่้งออกไทยใชสิ้ทธิ 908.66 ตนั (ร้อยละ 54.50 ของจาํนวน
โควตา) ปีท่ี 2 โควตา 5,000 ตนั ใชสิ้ทธิส่งออก 2,327.46 ตนั (ร้อยละ 46.54 ของจาํนวนโควตา) และปีท่ี 4 
โควตา 7,000 ตนั ใชสิ้ทธิส่งออก 2,411.23 ตนั (ร้อยละ 34.44 ของจาํนวนโควตา) เป็นตน้ ปัญหาท่ีทาํให้
การส่งออกกลว้ยสดของไทยไปญ่ีปุ่นภายใต ้JTEPA มีปริมาณนอ้ยและไม่เตม็โควตา คือ ผลผลิตท่ีมี
คุณภาพและไดม้าตรฐานมีนอ้ย ทาํให้ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการส่งออก ขณะเดียวกนัตอ้งแข่งขนั
กบักลว้ยประเทศฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะดา้นราคาซ่ึงจะถูกกว่ากลว้ยสดของไทยมาก (กรุงเทพธุรกิจ, 
2553 และกรมการคา้ต่างประเทศ, 2553) และจากบทความ อนาคตกลว้ยหอมไทยภายใตเ้งา AEC 
กล่าวไวว้่า “สถานการณ์ การผลิตกลว้ยหอม ณ ขณะน้ียงัไม่เพียงพอกับความตอ้งการของตลาด
ภายในประเทศ โดยผลผลิตส่วนใหญ่บริโภคภายในประเทศเป็นหลกั ส่วนปริมาณการส่งออกยงัมีไม่มากนกั
เฉล่ีย 4,000-9,000 ตนัต่อปี เท่านั้น แต่ในปีน้ี (ปี 2555) พื้นท่ีปลูกกลว้ยหอมลดลง เน่ืองจากความเสียหาย
จากเหตุการณ์นํ้าท่วมแหล่งปลูกท่ีสาํคญั (รังสิต) เม่ือปีท่ีผา่นมา และพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงถูกเปล่ียนเป็นพืชพลงังาน
อยา่งปาลม์นํ้ามนั เป็นตน้” (เคหการเกษตร, 2555) 
 ดงันั้น เกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยหอม จึงควรเร่งปรับปรุงและพฒันาการผลิตใหไ้ดผ้ลผลิตกลว้ยท่ีมี
คุณภาพไดม้าตรฐานและตรงความตอ้งการของตลาด เพื่อการส่งออกไปประเทศญ่ีปุ่นและจีนท่ีเป็น
ตลาดหลกัไดป้ริมาณมากข้ึน รวมทั้งขยายการส่งออกไปยงัตลาดใหม่ๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ 
อิหร่าน คูเวต บรูไนดารุสซาลาม เยอรมนี และประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยโุรป เป็นตน้ ในการน้ี
รัฐบาลตอ้งเขา้มามีบทบาทในการสนบัสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกลว้ยหอมเพื่อการส่งออก
อย่างจริงจงั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้มาให้คาํแนะนาํการปลูกดว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตาม
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ระบบปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agriculture Practice: GAP) เพื่อใหผ้ลผลิตเป็นท่ียอมรับของ
ตลาดรวมทั้งควรส่งเสริมใหมี้การขยายพ้ืนท่ีปลูกกลว้ยหอมตามวิธี GAP ใหม้ากข้ึนดว้ย 
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บทที ่3 
การวเิคราะห์เพือ่กาํหนดเขตการใช้ทีด่นิ 

 การประเมินคุณภาพท่ีดิน (land evaluations) เป็นการพิจารณาศกัยภาพของหน่วยทรัพยากรท่ีดิน
ต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ ในระดบัการจดัการท่ีแตกต่างกนั การประเมินคุณภาพท่ีดิน 
ในหลกัการของ FAO framework สามารถทาํได ้2 รูปแบบ 
  รูปแบบแรก การประเมินทางดา้นคุณภาพหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า เป็นการประเมิน 
เชิงกายภาพวา่ท่ีดินนั้นๆ เหมาะสมมากหรือนอ้ยเพียงใดต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ 
  รูปแบบท่ีสอง การประเมินทางดา้นปริมาณหรือดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงจะใหค่้าตอบแทนในรูป
ผลผลิตท่ีไดรั้บ จาํนวนเงินในการลงทุน และจาํนวนเงินจากผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
 ในท่ีน้ีกล่าวถึงเฉพาะการประเมินคุณภาพท่ีดินดา้นกายภาพเท่านั้น 

3.1 การประเมินคุณภาพทีด่นิด้านกายภาพ 

 3.1.1 ระดับความต้องการปัจจัยสําหรับพชืเศรษฐกจิกล้วยหอม 
   จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพืชในพื้นท่ีต่างๆ พบว่า พืชมีความตอ้งการ
ปัจจยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั นอกจากความตอ้งการดา้นพืชแลว้ เกษตรกรแต่ละรายมีการใช้
เคร่ืองจกัร สารเคมี แรงงาน เทคโนโลยีหรือเงินทุนท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญต่อพืช
สามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
   1) ความตอ้งการดา้นพืช (crop requirements) ประกอบดว้ยความเขม้ของแสง อุณหภูมิ 
ปริมาณนํ้ าฝนหรือความตอ้งการนํ้ าในช่วงการเจริญเติบโต การระบายนํ้ าท่ีเหมาะสม ปริมาณธาตุอาหารพืช
ในดิน ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกและความอ่ิมตวัดว้ยด่าง 
   2) ความตอ้งการดา้นการจดัการ (management requirements) เน่ืองจากพืชแต่ละชนิด
เหมาะสมในสภาพพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั เช่น กลว้ยหอมสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีดอน หากเกษตรกร
ท่ีมีพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่มตอ้งการปลูกกลว้ยหอม ตอ้งทาํการยกร่องเพ่ือไม่ให้มีนํ้ าขงั ดงันั้นศกัยภาพการใช้
เคร่ืองจกัรและสภาวะการเขตกรรมจึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
   3) ความตอ้งการดา้นการอนุรักษ ์(conservation requirements) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
การเจริญของพืชในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนั ซ่ึงมีโอกาสท่ีดินเกิดการชะลา้งพงัทลายไดสู้งจากอิทธิพล
ของดินและนํ้ า ส่งผลให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารในดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง รวมถึง
ปริมาณตะกอนท่ีไหลลงสู่ท่ีลุ่มอนัมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มอีกทางหน่ึง 
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   นอกจากปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละด้านท่ีแตกต่างกันแล้ว 
คุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชท่ีแตกต่างกนั ดินในแต่ละพื้นท่ียงัมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกัน ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศซ่ึงส่งผลทาํให้
คุณลกัษณะท่ีดินแตกต่างกนัไปตามวตัถุตน้กาํเนิดของดิน ดงันั้น คุณลกัษณะท่ีดินท่ีนาํมาเป็นเกณฑ์
ในการแสดงค่าเพื่อช้ีบ่งการเจริญเติบโตของพืช บางกรณีมีปัจจยัเด่นเพียงตวัเดียว เช่น การระบายนํ้ าของดิน 
บางกรณีอาจมีปัจจยัเด่นหลายตวั เช่น ความจุในการดูดยดึธาตุอาหารสามารถแสดงไดจ้ากค่าของความจุ
ในการแลกเปล่ียนประจุบวกของพืช (C.E.C.) หรือค่าความอ่ิมตวัดว้ยด่าง (B.S.) ปัจจยัเด่นหลายตวันั้น
อาจส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนั รวมถึงมีการแปรผนัตามสภาพแวดลอ้ม ทาํใหก้ารนาํค่าดงักล่าวมาพิจารณา
ตอ้งมีการคาดคะเนผลจากปัจจยัร่วม (diagnostic factors) โดยประเมินจากกลุ่มคุณลกัษณะท่ีดินท่ีมีขอ้จาํกดั
รุนแรงท่ีสุด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อปัจจยัการเจริญเติบโตของพืชมากท่ีสุด เป็นตวักาํหนดระดบัความเหมาะสม
สาํหรับความตอ้งการของประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
   ดงันั้น การกาํหนดระดบัความตอ้งการปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของกลว้ยหอม 
กาํหนดโดยอาศยัช่วงค่าความเหมาะสมจากการคาดคะเนปัจจยัร่วม หากมีช่วงค่าความเหมาะสมมาก 
มีผลใหค่้าพิสยัสูง แต่ค่าปัจจยัใดท่ีมีช่วงท่ีมีผลต่อการหยดุชะงกัการเจริญเติบโตมีผลใหค่้าพิสยัตํ่า เช่น 
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดหน่ึงถูกกาํหนดให้มีค่าพิสัยสูง แต่ช่วงอุณหภูมิ 
ท่ีทาํใหพ้ืชเจริญเติบโตชา้หรือหยดุชะงกัการเจริญเติบโตถูกกาํหนดใหมี้ค่าพิสยัตํ่าสุด 
   การกําหนดระดับค่าพิสัยของคุณภาพท่ีดินสามารถกําหนดช่วงค่าความเหมาะสม
ออกเป็น 4 ชั้น ประกอบดว้ย ชั้นท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1)  ชั้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง  (S2) ชั้นท่ีมี
ความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3)  และชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสม (N) โดยอาศยัหลกัเกณฑใ์นรูปของผลผลิต
และการลงทุน สาํหรับการเจริญเติบโตของกลว้ยหอมสามารถกาํหนดระดบัความตอ้งการปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเจริญเติบโตของกลว้ยหอมดงัแสดงในตารางท่ี 3-1 
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ตารางที ่3-1 ระดับความต้องการปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของกล้วยหอม 
LAND-USE REQUIREMENT  FACTOR RATING 

land quality diagnostic factor unit  S1 S2 S3 N 
oxygen availability (o) soil drainage class  4,5,6  2,3 1 
nutrient availability (s) nutrient status class  VH,H,M L   
nutrient retention (n) C.E.C. ดินล่าง meq./100g.  >15 5-15 <5  
 B.S. ดินล่าง %  >35 <35   
rooting conditions (r) effective soil depth cm.  >100 50-100 25-50 <25 
 gravel %  <15 15-40 40-80 >80 
excess of salts (x) EC. of saturation mmho./cm.  >1 1-2 2-4 <4 
soil toxicities (z) depth of jarosite cm.  <150 100-150 50-100 <50 
potential for mechanization (w) slope class  ABC D E >E 
erosion hazard (e) slope class  AB C D >D 
หมายเหตุ : - soil drainage class : 1 = very poorly drained 2 = poorly drained 
        3 = somewhat poorly drained 4 = moderately well drained 
        5 = well drained 6 = excessively drained 
  - nutrient status class : VH = Very High     H = High     M = Medium     L = Low 
  - slope class :  A = 0-2%     B = 2-5%     C = 5-12%     D = 12-20%     E = 20-35% 
ทีม่า : บณัฑิต และคณะ (2528) 

 3.1.2 คุณภาพของทรัพยากรทีด่ิน 
   คุณภาพท่ีดิน (land quality) คือ คุณสมบติัของดินท่ีคาํนึงถึงองคป์ระกอบของสภาพส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีอยูโ่ดยรอบ โดยองคป์ระกอบของปัจจยัแต่ละตวัจะมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 
ในระบบของ FAO ไดก้าํหนดคุณภาพท่ีดินท่ีนาํมาประเมินสาํหรับการปลูกพืช ในระบบไว ้25 ชนิด 
สาํหรับประเทศไทยคุณภาพท่ีดินท่ีนาํมาประเมินมี 13 ชนิด ไดแ้ก่ 
   1) ความเขม้ของแสง (radiation regime, u) 
   2) ระบบอุณหภูมิ (temperature regime, t) 
   3) ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (moisture availability, m) 
   4) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (oxygen availability to root, o) 
   5) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (nutrient availability, s) 
   6) ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร (nutrient retention capacity, n) 
   7) สภาวะการหยัง่ลึกของราก (rooting condition, r) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

   8) ความเสียหายจากนํ้าท่วม (flood hazard, f) 
   9) การมีเกลือมากเกินไป (excess of salts, x) 
   10)   สารพิษ (soil toxicities, z) 
   11)  สภาวะการเขตกรรม (soil workability, k) 
   12)   ศกัยภาพการใชเ้คร่ืองจกัร (potential for mechanization, w) 
   13)  ความเสียหายจากการกดักร่อน (erosion hazard, e) 
   การจัดลาํดับความสําคญัของคุณภาพท่ีดินโดยการนําคุณภาพท่ีดิน ซ่ึงเป็นตัวแทน 
มาทาํการจดัลาํดับความสําคญัแลว้ พบว่า เง่ือนไขหลกัข้ึนอยู่กบัการรวบรวมขอ้มูลคุณภาพท่ีดิน 
ดงันั้น คุณภาพท่ีดินท่ีมีความสาํคญั ซ่ึงนาํมาพิจารณาในการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพของ 
กลว้ยหอม มีจาํนวน 8 ปัจจยั ประกอบดว้ย 
   1) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (o) 
   2) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) 
   3) ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร (n) 
   4) สภาวะการหยัง่ลึกของราก (r) 
   5) การมีเกลือมากเกินไป (x) 
   6) สารพิษ (z) 
   7) ศกัยภาพการใชเ้คร่ืองจกัร (w) 
   8) ความเสียหายจากการกดักร่อน (e) 
   ผลการจดัทาํหน่วยท่ีดินในประเทศไทย ซ่ึงแสดงลกัษณะและสมบติัของหน่วยท่ีดินตามตารางท่ี 3-2 
 3.1.3 การจัดช้ันความเหมาะสมของทีด่ิน 
   จากหลกัการของ FAO framework ไดจ้าํแนกอนัดบัความเหมาะสมของท่ีดินเป็น 2 อนัดบั 
(order) 4 ชั้น (class) โดยแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 
   1) อนัดบั ประกอบดว้ย 
    (1) อนัดบัท่ีเหมาะสม (order S ; Suitability) 
    (2) อนัดบัท่ีไม่เหมาะสม (order N ; Not suitability) 
   2) ชั้น ประกอบดว้ย 
    (1) S1  :  ชั้นท่ีมีความเหมาะสมสูง (highly suitable) 
    (2) S2  :  ชั้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (moderately suitable) 
    (3) S3  :  ชั้นท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย (marginally suitable) 
    (4) N   :  ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสม (not suitable) 



 

 

3-5 

ตารางที ่3-2 ลกัษณะและสมบัติของหน่วยทีด่ิน 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
1 c c pd M >20 >75 >150 - - - - 5.5-6.5 6.5-8.0 A 
1f c c vpd M >20 >75 >150 - - - - 5.5-6.5 6.5-8.0 A 

1M c c mw M >20 >75 >150 - - - - 5.5-6.5 6.5-8.0 A 
1sa c c pd M >20 >75 >150 - - 2-4 - 5.5-6.5 6.5-8.0 A 
2 c c pd M >20 35-75 >150 - - - 100-150 4.5-5.5 4.5-5.0 A 
2f c c vpd M >20 35-75 >150 - - - 100-150 4.5-5.5 4.5-5.0 A 
2fM c c mw M >20 35-75 >150 - - - 100-150 4.5-5.5 4.5-5.0 A 
2M c c mw M >20 35-75 >150 - - - 100-150 4.5-5.5 4.5-5.0 A 
3 c c pd M >20 >75 >150 - - - - 5.5-8.0 6.5-8.0 A 
3f c c vpd M >20 >75 >150 - - - - 5.5-8.0 6.5-8.0 A 

3fM c c mw M >20 >75 >150 - - - - 5.5-8.0 6.5-8.0 A 
3M c c mw M >20 >75 >150 - - - - 5.5-8.0 6.5-8.0 A 
3x c c pd M >20 >75 >150 - - 2-4 - 5.5-8.0 6.5-8.0 A 
4 c c pd M >20 >75 >150 - - - - 5.5-6.5 7.0-8.0 A 
4f c c vpd M >20 >75 >150 - - - - 5.5-6.5 7.0-8.0 A 

4M c c mw M >20 >75 >150 - - - - 5.5-6.5 7.0-8.0 A 
4nb c c spd M >20 >75 >150 - - - - 5.5-6.5 7.0-8.0 A 
4sa c c pd M >20 >75 >150 - - 2-4 - 5.5-6.5 7.0-8.0 A 
4B c c pd M >20 >75 >150 - - - - 5.5-6.5 7.0-8.0 B 
5 cl c pd M 10-20 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 7.0-8.0 A 
5M cl c mw M 10-20 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 7.0-8.0 A 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
5B cl c pd M 10-20 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 7.0-8.0 B 
6 cl c pd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 A 
6d3 cl c pd L <10 <35 50-100 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 A 
6f cl c vpd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 A 
6M cl c mw L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 A 
6nb cl c spd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 A 
6sa cl c pd L <10 <35 >150 - - 2-4 - 5.5-6.5 4.5-5.5 A 
6sp cl c spd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 A 
6B cl c pd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 B 
7 cl c spd M 10-20 >75 >150 - - - - 5.0-6.5 6.0-7.0 A 

7d3 cl c spd M 10-20 >75 50-100 - - - - 5.0-6.5 6.0-7.0 A 
7f cl c pd M 10-20 >75 >150 - - - - 5.0-6.5 6.0-7.0 A 
7hi cl c spd M 10-20 >75 >150 - - - - 5.0-6.5 6.0-7.0 A 
7M cl c mw M 10-20 >75 >150 - - - - 5.0-6.5 6.0-7.0 A 
7nb cl c mw M 10-20 >75 >150 - - - - 5.0-6.5 6.0-7.0 A 
7sa cl c spd M 10-20 >75 >150 - - 2-4 - 5.0-6.5 6.0-7.0 A 
7B cl c spd M 10-20 >75 >150 - - - - 5.0-6.5 6.0-7.0 B 
8 c c spd/mw M >20 35-75 >150 - - - - 6.0-7.0 6.0-7.0 A 
8a c c spd/mw M >20 35-75 >150 - - - - 6.0-7.0 6.0-7.0 A 
8x c c spd/mw M >20 35-75 >150 - - 2-4 - 6.0-7.0 6.0-7.0 A 
9 c c pd M >20 35-75 >150 - - 4-8 <50 4.0-4.5 7.0-8.5 A 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
10 c c pd M >20 35-75 >150 - - - <100 4.5-5.0 <4.5 A 
10f c c vpd M >20 35-75 >150 - - - <100 4.5-5.0 <4.5 A 

10fM c c mw M >20 35-75 >150 - - - <100 4.5-5.0 <4.5 A 
10M c c mw M >20 35-75 >150 - - - <100 4.5-5.0 <4.5 A 
11 c c pd M >20 35-75 >150 - - - 50-100 4.5-5.0 <4.5 A 
11f c c vpd M >20 35-75 >150 - - - 50-100 4.5-5.0 <4.5 A 

11fM c c mw M >20 35-75 >150 - - - 50-100 4.5-5.0 <4.5 A 
11x c c pd M >20 35-75 >150 - - 2-4 50-100 4.5-5.0 <4.5 A 
12 c c vpd H >20 >75 >150 - - - - 6.5-7.0 4.5-<4.5 A 
13 c sic vpd H >20 >75 >150 - - 8-16 <50 6.0-8.0 7.5-8.0 A 
14 cl c vpd L >20 <35 >150 - - - >80 4.5-5.0 4.5-5.0 A 
14o cl c vpd L >20 <35 >150 - - - >80 4.5-5.0 4.5-5.0 A 
14x cl c vpd L >20 <35 >150 - - 2-4 >80 4.5-5.0 4.5-5.0 A 
15 sil sicl spd M 10-20 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 6.5-8.0 A 

15d3 sil sicl spd M 10-20 35-75 50-100 - - - - 5.5-6.5 6.5-8.0 A 
15M sil sicl mw M 10-20 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 6.5-8.0 A 
15sa sil sicl spd M 10-20 35-75 >150 - - 2-4 - 5.5-6.5 6.5-8.0 A 
15B sil sicl spd M 10-20 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 6.5-8.0 B 
16 sil sicl pd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 A 

16d3 sil sicl pd L <10 <35 50-100 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 A 
16hi sil sicl pd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 A 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
16M sil sicl mw L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 A 
16nb sil sicl spd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 A 
16B sil sicl pd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 B 
17 sl scl spd L <10 <35 >150 - - - - 4.5-6.0 4.5-5.5 A 

17d3 sl scl spd L <10 <35 50-100 - - - - 4.5-6.0 4.5-5.5 A 
17f sl scl pd L <10 <35 >150 - - - - 4.5-6.0 4.5-5.5 A 
17hi sl scl spd L <10 <35 >150 - - - - 4.5-6.0 4.5-5.5 A 
17M sl scl mw L <10 <35 >150 - - - - 4.5-6.0 4.5-5.5 A 
17nb sl scl mw L <10 <35 >150 - - - - 4.5-6.0 4.5-5.5 A 
17p sl scl pd L <10 <35 >150 - - - - 4.5-6.0 4.5-5.5 A 
17B sl scl spd L <10 <35 >150 - - - - 4.5-6.0 4.5-5.5 B 
17C sl ssl spd L <10 <35 >150 - - - - 4.5-6.0 4.5-5.5 C 
18 sl scl spd L 10-20 35-75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-6.5 A 

18d3 sl scl spd L 10-20 35-75 50-100 - - - - 6.0-7.0 5.5-6.5 A 
18hi sl scl spd L 10-20 35-75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-6.5 A 
18M sl scl mw L 10-20 35-75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-6.5 A 
18sa sl scl spd L 10-20 35-75 >150 - - 2-4 - 6.0-7.0 5.5-6.5 A 
18B sl scl spd L 10-20 35-75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-6.5 B 
19 ls scl spd L >20 35-75 >150 - - - - 5.0-7.0 5.0-5.5 A 

19hi Is scl spd L >20 35-75 >150 - - - - 5.0-7.0 5.0-5.5 A 
19M ls scl mw L >20 35-75 >150 - - - - 5.0-7.0 5.0-5.5 A 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
19B ls scl spd L >20 35-75 >150 - - - - 5.0-7.0 5.0-5.5 B 
20 sl l spd/mw M 10-20 >75 >150 - - 2-4 - 5.0-7.0 7.0-8.0 A 
20hi sl l spd/mw M 10-20 >75 >150 - - 2-4 - 5.0-7.0 7.0-8.0 A 
20B sl l spd/mw M 10-20 >75 >150 - - 2-4 - 5.0-7.0 7.0-8.0 B 
21 l cl spd M 10-20 >75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-6.5 A 
21f l cl pd M 10-20 >75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-6.5 A 
21M l cl mw M 10-20 >75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-6.5 A 
21B l cl spd M 10-20 >75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-6.5 B 
21C l cl spd M 10-20 >75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-6.5 C 
22 sl sl spd L <10 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 5.5-6.5 A 
22d3 sl sl spd L <10 35-75 50-100 - - - - 5.5-6.5 5.5-6.5 A 
22sa sl sl spd L <10 35-75 >150 - - 2-4 - 5.5-6.5 5.5-6.5 A 
22B sl sl spd L <10 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 5.5-6.5 B 
23 ls ls pd L <10 <35 >150 - - - - 5.0-5.5 5.0-6.0 A 
23o ls ls pd L <10 <35 >150 - - - - 5.0-5.5 5.0-6.0 A 
24 ls ls mw/spd L <10 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 5.5-6.5 A 
24b ls ls spd L <10 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 5.5-6.5 A 
24d3 ls ls mw/spd L <10 35-75 50-100 - - - - 5.5-6.5 5.5-6.5 A 
24sa ls ls mw/spd L <10 35-75 >150 - - 2-4 - 5.5-6.5 5.5-6.5 A 
24B ls ls mw/spd L <10 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 5.5-6.5 B 
24C ls ls mw/spd L <10 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 5.5-6.5 C 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
25 gsl gscl spd L <10 <35 0-50 15-35 >35 - - 4.5-5.5 4.5-5.5 A 
25hi gsl gscl spd L <10 <35 0-50 15-35 >35 - - 4.5-5.5 4.5-5.5 A 
25B gsl gscl spd L <10 <35 0-50 15-35 >35 - - 4.5-5.5 4.5-5.5 B 
26 c c wd M <10 <35 >150 - - - - 5.0-6.5 4.5-5.5 A 
26B c c wd M <10 <35 >150 - - - - 5.0-6.5 4.5-5.5 B 
26C c c wd M <10 <35 >150 - - - - 5.0-6.5 4.5-5.5 C 
26D c c wd M <10 <35 >150 - - - - 5.0-6.5 4.5-5.5 D 
26E c c wd M <10 <35 >150 - - - - 5.0-6.5 4.5-5.5 E 
27 c c wd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-7.0 4.5-5.5 A 
27B c c wd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-7.0 4.5-5.5 B 
27C c c wd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-7.0 4.5-5.5 C 
27D c c wd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-7.0 4.5-5.5 D 
28 c c wd H >20 >75 >150 - - - - 6.5-8.0 8.0-8.5 A 
28b c c mw H >20 >75 >150 - - - - 6.5-8.0 8.0-8.5 A 
28B c c wd H >20 >75 >150 - - - - 6.5-8.0 8.0-8.5 B 
28C c c wd H >20 >75 >150 - - - - 6.5-8.0 8.0-8.5 C 
28D c c wd H >20 >75 >150 - - - - 6.5-8.0 8.0-8.5 D 
28E c c wd H >20 >75 >150 - - - - 6.5-8.0 8.0-8.5 E 
29 sic c wd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 A 
29b sic c mw L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 A 
29B sic c wd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 B 



 

 

3-11 

ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
29C sic c wd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 C 
29D sic c wd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 D 
29E sic c wd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 E 
30 cl c wd M 10-20 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 A 

30B cl c wd M 10-20 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 B 
30C cl c wd M 10-20 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 C 
30D cl c wd M 10-20 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 D 
30E cl c wd M 10-20 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 E 
31 cl c mw M >20 35-75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-7.0 A 
31b cl cl spd M >20 35-75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-7.0 A 
31f cl c spd M >20 35-75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-7.0 A 
31B cl c mw M >20 35-75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-7.0 B 
31C cl c mw M >20 35-75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-7.0 C 
31D cl c mw M >20 35-75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-7.0 D 
31E cl c mw M >20 35-75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-7.0 E 
32 sil sicl wd M 10-20 <35 >150 - - - - 4.5-6.0 4.5-6.0 A 

32B sil sicl wd M 10-20 <35 >150 - - - - 4.5-6.0 4.5-6.0 B 
32C sil sicl wd M 10-20 <35 >150 - - - - 4.5-6.0 4.5-6.0 C 
33 sil sil wd M <10 >75 >150 - - - - 5.5-6.5 7.0-8.5 A 
33b sil sil mw M <10 >75 >150 - - - - 5.5-6.5 7.0-8.5 A 
33d3 sil sil wd M <10 >75 50-100 - - - - 5.5-6.5 7.0-8.5 A 



 

 

3-12 

ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
33f sil sil mw M <10 >75 >150 - - - - 5.5-6.5 7.0-8.5 A 
33sa sil sil wd M <10 >75 >150 - - 2-4 - 5.5-6.5 7.0-8.5 A 
33B sil sil wd M <10 >75 >150 - - - - 5.5-6.5 7.0-8.5 B 
33C sil sil wd M <10 >75 >150 - - - - 5.5-6.5 7.0-8.5 C 
34 sl scl wd L <10 <35 >150 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.0 A 

34B sl scl wd L <10 <35 >150 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.0 B 
34C sl scl wd L <10 <35 >150 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.0 C 
34D sl scl wd L <10 <35 >150 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.0 D 
34E sl scl wd L <10 <35 >150 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.0 E 
35 sl scl wd L <10 <35 >150 - - - - 5.0-6.5 4.5-5.0 A 
35b sl scl mw L <10 <35 >150 - - - - 5.0-6.5 4.5-5.0 A 
35B sl scl wd L <10 <35 >150 - - - - 5.0-6.5 4.5-5.0 B 
35Bb sl scl mw L <10 <35 >150 - - - - 5.0-6.5 4.5-5.0 B 
35C sl scl wd L <10 <35 >150 - - - - 5.0-6.5 4.5-5.0 C 
35Cb sl scl mw L <10 <35 >150 - - - - 5.0-6.5 4.5-5.0 C 
35D sl scl wd L <10 <35 >150 - - - - 5.0-6.5 4.5-5.0 D 
35E sl scl wd L <10 <35 >150 - - - - 5.0-6.5 4.5-5.0 E 
36 sl scl wd M <10 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 6.0-7.0 A 
36b sl scl mw M <10 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 6.0-7.0 A 
36sa sl scl wd M <10 35-75 >150 - - 2-4 - 5.5-6.5 6.0-7.0 A 
36B sl scl wd M <10 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 6.0-7.0 B 



 

 

3-13 

ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
36Bb sl scl mw M <10 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 6.0-7.0 B 
36C sl scl wd M <10 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 6.0-7.0 C 
36D sl scl wd M <10 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 6.0-7.0 D 
36E sl scl wd M <10 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 6.0-7.0 E 
37 ls cl wd L <10 <35 >150 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.0 A 

37B ls cl wd L <10 <35 >150 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.0 B 
37C ls cl wd L <10 <35 >150 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.0 C 
37D ls cl wd L <10 <35 >150 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.0 D 
38 sl ls wd M 10-20 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 6.0-7.0 A 
38b sl ls mw M 10-20 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 6.0-7.0 A 
38B sl ls wd M 10-20 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 6.0-7.0 B 
38C sl ls wd M 10-20 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 6.0-7.0 C 
38D sl ls wd M 10-20 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 6.0-7.0 D 
39 sl sl wd L <10 <35 >150 - - - - 4.5-5.5 4.5-5.5 A 

39B sl sl wd L <10 <35 >150 - - - - 4.5-5.5 4.5-5.5 B 
39C sl sl wd L <10 <35 >150 - - - - 4.5-5.5 4.5-5.5 C 
39D sl sl wd L <10 <35 >150 - - - - 4.5-5.5 4.5-5.5 D 
39E sl sl wd L <10 <35 >150 - - - - 4.5-5.5 4.5-5.5 E 
40 sl sl mw L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 A 
40b sl sl spd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 A 
40sa sl sl mw L <10 <35 >150 - - 2-4 - 5.5-6.5 4.5-5.5 A 



 

 

3-14 

ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
40B sl sl mw L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 B 
40Bb sl sl spd L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 B 
40C sl sl mw L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 C 
40D sl sl mw L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 D 
40E sl sl mw L <10 <35 >150 - - - - 5.5-6.5 4.5-5.5 E 
41 ls sl wd L <10 35-75 >150 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.5 A 
41b ls sl mw L <10 35-75 >150 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.5 A 
41d3 ls sl wd L <10 35-75 50-100 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.5 A 

41d3b ls sl mw L <10 35-75 50-100 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.5 A 
41f ls sl mw L <10 35-75 >150 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.5 A 
41sa ls sl wd L <10 35-75 >150 - - 2-4 - 5.0-5.5 4.5-5.5 A 
41B ls sl wd L <10 35-75 >150 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.5 B 
41Bb ls sl mw L <10 35-75 >150 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.5 B 

41Bd3 ls sl wd L <10 35-75 50-100 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.5 B 
41C ls sl wd L <10 35-75 >150 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.5 C 
41D ls sl wd L <10 35-75 >150 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.5 D 
42 ls ls mw L <10 <35 50-100 - - - - 4.5-6.0 5.0-6.0 A 

42B ls ls mw L <10 <35 50-100 - - - - 4.5-6.0 5.0-6.0 B 
43 ls ls sex L <10 <35 >150 - - - - 5.0-6.5 5.0-6.0 A 

43B ls ls sex L <10 <35 >150 - - - - 5.0-6.5 5.0-6.0 B 
43C ls ls sex L <10 <35 >150 - - - - 5.0-6.5 5.0-6.0 C 



 

 

3-15 

ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
44 ls ls wd L <10 35-75 >150 - - - - 5.0-6.5 5.0-6.5 A 
44b ls ls mw L <10 35-75 >150 - - - - 5.0-6.5 5.0-6.5 A 
44d3 ls ls wd L <10 35-75 50-100 - - - - 5.0-6.5 5.0-6.5 A 
44B ls ls wd L <10 35-75 >150 - - - - 5.0-6.5 5.0-6.5 B 

44Bd3 ls ls wd L <10 35-75 50-100 - - - - 5.0-6.5 5.0-6.5 B 
44C ls ls wd L <10 35-75 >150 - - - - 5.0-6.5 5.0-6.5 C 

44Cd3 ls ls wd L <10 35-75 50-100 - - - - 5.0-6.5 5.0-6.5 C 
44D ls ls wd L <10 35-75 >150 - - - - 5.0-6.5 5.0-6.5 D 
44E ls ls wd L <10 35-75 >150 - - - - 5.0-6.5 5.0-6.5 E 
45 l vgc mw L <10 <35 0-50 - >35 - - 5.0-6.0 4.5-5.5 A 

45B l vgc mw L <10 <35 0-50 - >35 - - 5.0-6.0 4.5-5.5 B 
45C l vgc mw L <10 <35 0-50 - >35 - - 5.0-6.0 4.5-5.5 C 
45D l vgc mw L <10 <35 0-50 - >35 - - 5.0-6.0 4.5-5.5 D 
45E l vgc mw L <10 <35 0-50 - >35 - - 5.0-6.0 4.5-5.5 E 
46 gcl vgc wd L <10 <35 0-50 15-35 >35 - - 5.5-7.0 4.5-5.5 A 
46b gcl vgc mw L <10 <35 0-50 15-35 >35 - - 5.5-7.0 4.5-5.5 A 
46B gcl vgc wd L <10 <35 0-50 15-35 >35 - - 5.5-7.0 4.5-5.5 B 
46Bb gcl vgc mw L <10 <35 0-50 15-35 >35 - - 5.5-7.0 4.5-5.5 B 
46C gcl vgc wd L <10 <35 0-50 15-35 >35 - - 5.5-7.0 4.5-5.5 C 
46D gcl vgc wd L <10 <35 0-50 15-35 >35 - - 5.5-7.0 4.5-5.5 D 
46E gcl vgc wd L <10 <35 0-50 15-35 >35 - - 5.5-7.0 4.5-5.5 E 



 

 

3-16 

ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
47 l vgc wd M 10-20 35-75 0-50 0-5 >35 - - 5.5-7.0 5.5-6.5 A 
47b l vgc mw M 10-20 35-75 0-50 0-5 >35 - - 5.5-7.0 5.5-6.5 A 
47B l vgc wd M 10-20 35-75 0-50 0-5 >35 - - 5.5-7.0 5.5-6.5 B 
47C l vgc wd M 10-20 35-75 0-50 0-5 >35 - - 5.5-7.0 5.5-6.5 C 
47D l vgc wd M 10-20 35-75 0-50 0-5 >35 - - 5.5-7.0 5.5-6.5 D 
47E l vgc wd M 10-20 35-75 0-50 0-5 >35 - - 5.5-7.0 5.5-6.5 E 
48 sgsl vgscl wd L <10 <35 0-50 5-15 >35 - - 4.5-5.0 5.5-6.0 A 
48b sgsl vgscl mw L <10 <35 0-50 5-15 >35 - - 4.5-5.0 5.5-6.0 A 
48B sgsl vgscl wd L <10 <35 0-50 5-15 >35 - - 4.5-5.0 5.5-6.0 B 
48Bb sgsl vgscl mw L <10 <35 0-50 5-15 >35 - - 4.5-5.0 5.5-6.0 B 
48C sgsl vgscl wd L <10 <35 0-50 5-15 >35 - - 4.5-5.0 5.5-6.0 C 
48D sgsl vgscl wd L <10 <35 0-50 5-15 >35 - - 4.5-5.0 5.5-6.0 D 
48E sgsl vgscl wd L <10 <35 0-50 5-15 >35 - - 4.5-5.0 5.5-6.0 E 
49 sl vgc wd L 10-20 <35 0-50 0-5 >35 - - 5.0-6.5 4.5-5.5 A 
49b sl vgc mw L 10-20 <35 0-50 0-5 >35 - - 5.0-6.5 4.5-5.5 A 
49B sl vgc wd L 10-20 <35 0-50 0-5 >35 - - 5.0-6.5 4.5-5.5 B 
49Bb sl vgc mw L 10-20 <35 0-50 0-5 >35 - - 5.0-6.5 4.5-5.5 B 
49C sl vgc wd L 10-20 <35 0-50 0-5 >35 - - 5.0-6.5 4.5-5.5 C 
49D sl vgc wd L 10-20 <35 0-50 0-5 >35 - - 5.0-6.5 4.5-5.5 D 
49E sl vgc wd L 10-20 <35 0-50 0-5 >35 - - 5.0-6.5 4.5-5.5 E 
50 sl sl wd L <10 <35 50-100 - - - - 5.5-6.5 5.0-5.5 A 



 

 

3-17 

ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
50B sl sl wd L <10 <35 50-100 - - - - 5.5-6.5 5.0-5.5 B 
50C sl sl wd L <10 <35 50-100 - - - - 5.5-6.5 5.0-5.5 C 
50D sl sl wd L <10 <35 50-100 - - - - 5.5-6.5 5.0-5.5 D 
50E sl sl wd L <10 <35 50-100 - - - - 5.5-6.5 5.0-5.5 E 
51 l vgl wd L <10 <35 0-50 0-5 >35 - - 4.5-5.0 4.5-5.5 A 
51B l vgl wd L <10 <35 0-50 0-5 >35 - - 4.5-5.0 4.5-5.5 B 
51C l vgl wd L <10 <35 0-50 0-5 >35 - - 4.5-5.0 4.5-5.5 C 
51D l vgl wd L <10 <35 0-50 0-5 >35 - - 4.5-5.0 4.5-5.5 D 
51E l vgl wd L <10 <35 0-50 0-5 >35 - - 4.5-5.0 4.5-5.5 E 
52 cl cl wd H >20 >75 0-50 - - - - 7.0-8.0 8 A 
52b cl cl mw H >20 >75 0-50 - - - - 7.0-8.0 8 A 
52B cl cl wd H >20 >75 0-50 - - - - 7.0-8.0 8 B 
52C cl cl wd H >20 >75 0-50 - - - - 7.0-8.0 8 C 
52D cl cl wd H >20 >75 0-50 - - - - 7.0-8.0 8 D 
53 cl c wd L 10-20 <35 50-100 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.5 A 
53B cl c wd L 10-20 <35 50-100 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.5 B 
53C cl c wd L 10-20 <35 50-100 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.5 C 
53D cl c wd L 10-20 <35 50-100 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.5 D 
53E cl c wd L 10-20 <35 50-100 - - - - 5.0-5.5 4.5-5.5 E 
54 c c wd M >20 >75 50-100 - - - - 7.0-8.0 8 A 
54b c c mw M >20 >75 50-100 - - - - 7.0-8.0 8 A 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
54B c c wd M >20 >75 50-100 - - - - 7.0-8.0 8 B 
54C c c wd M >20 >75 50-100 - - - - 7.0-8.0 8 C 
54D c c wd M >20 >75 50-100 - - - - 7.0-8.0 8 D 
55 cl c wd M >20 >75 50-100 - - - - 6.0-7.0 6.0-8.0 A 
55b cl c mw M >20 >75 50-100 - - - - 6.0-7.0 6.0-8.0 A 
55sa cl c wd M >20 >75 50-100 - - 2-4 - 6.0-7.0 6.0-8.0 A 
55B cl c wd M >20 >75 50-100 - - - - 6.0-7.0 6.0-8.0 B 
55C cl c wd M >20 >75 50-100 - - - - 6.0-7.0 6.0-8.0 C 
55D cl c wd M >20 >75 50-100 - - - - 6.0-7.0 6.0-8.0 D 
55E cl c wd M >20 >75 50-100 - - - - 6.0-7.0 6.0-8.0 E 
56 sl sgscl wd L <10 <35 50-100 - - - - 5.0-6.0 4.5-5.5 A 
56b sl sgscl mw L <10 <35 50-100 - - - - 5.0-6.0 4.5-5.5 A 
56B sl sgscl wd L <10 <35 50-100 - - - - 5.0-6.0 4.5-5.5 B 
56Bb sl sgscl mw L <10 <35 50-100 - - - - 5.0-6.0 4.5-5.5 B 
56C sl sgscl wd L <10 <35 50-100 - - - - 5.0-6.0 4.5-5.5 C 
56D sl sgscl wd L <10 <35 50-100 - - - - 5.0-6.0 4.5-5.5 D 
56E sl sgscl wd L <10 <35 50-100 - - - - 5.0-6.0 4.5-5.5 E 
57 fibric cl vpd M 10-20 <35 >150 - - - - <4.5 4.5-5.0 A 
58 fibric fibric vpd H >20 <35 >150 - - - - <4.5 <4.5 A 
59 sl sl spd L <10 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 5.5-6.5 A 
59f sl sl pd L <10 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 5.5-6.5 A 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
59B sl sl spd L <10 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 5.5-6.5 B 
59C sl sl spd L <10 35-75 >150 - - - - 5.5-6.5 5.5-6.5 C 
60 sil sicl mw M 10-20 35-75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-7.0 A 
60B sil sicl mw M 10-20 35-75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-7.0 B 
60C sil sicl mw M 10-20 35-75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-7.0 C 
60D sil sicl mw M 10-20 35-75 >150 - - - - 6.0-7.0 5.5-7.0 D 
61 l cl mw M 10-20 35-75 50-100 - - - - 4.5-5.5 6.5-8.0 A 
61B l cl mw M 10-20 35-75 50-100 - - - - 4.5-5.5 6.5-8.0 B 
61C l cl mw M 10-20 35-75 50-100 - - - - 4.5-5.5 6.5-8.0 C 
61D l cl mw M 10-20 35-75 50-100 - - - - 4.5-5.5 6.5-8.0 D 
61E l cl mw M 10-20 35-75 50-100 - - - - 4.5-5.5 6.5-8.0 E 
62 - - - - - - - - - - - - - - 

ทีม่า : ดดัแปลงจากสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท้ี่ดิน กรมพฒันาที่ดิน (2552) 

  



 

 

3-20 

คาํอธิบายคาํย่อ 
 

เนือ้ดนิ 
 ls - loamy sand 
 scl - sandy clay loam 
 sl - sandy loam 
 sic - silty clay 
 l - loam 
 cl - clay loam 
 c - clay 
 sil - silt loam 
 sicl - silty clay loam 
 sgscl - slightly gravelly sandy clay loam 
 gscl - gravelly sandy clay loam 
 vgscl - very gravelly sandy clay loam 
 sgsl - slightly gravelly sandy loam 
 gsl - gravelly sandy loam 
 vgl - very gravelly loam 
 gcl - gravelly clay loam 
 vgc - very gravelly clay 
 
 
 
 
 
 

ประเภทดนิ 
 a - มีสภาพเป็นกรด 
 b - มีการทาํคนันา 
 d3 - ความลึกของดิน 50-100 เซนติเมตร 
 f - มีความเสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วม 
 hi - พบบนพื้นที่สูง 
 M - มีการจดัการพื้นที่เพื่อใหป้ลูกไมผ้ลได ้
 nb - ไม่มีคนันา 
 o - ดินบนเป็นดินอินทรีย ์
 p - มีการระบายนํ้าเลว 
 sa - มีคราบเกลือ 
 sp - มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 
 x - พบชั้นดินเลนของตะกอนนํ้าทะเล 
    ที่ไม่มีศกัยภาพก่อใหเ้กิดกรดกาํมะถนั 

สภาพพืน้ที ่
 A - ราบเรียบ 
 B - ลกูคลื่นลอนลาดเลก็นอ้ย 
 C - ลูกคลื่นลอนลาด 
 D - ลูกคลื่นลอนชนั 
 E - เนินเขา 
 
 
 

การระบายนํา้ของดนิ 
 vpd - เลวมาก 
 pd - เลว 
 spd - ค่อนขา้งเลว 
 mw - ดีปานกลาง 
 wd - ดี 
 sex - มากเกินไป 

ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ 
 L - ตํ่า 
 M - ปานกลาง 
 H - สูง 

ความลาดชัน 
 A - 0-2 % 
 B - 2-5 % 
 C - 5-12 % 
 D - 12-20 % 
 E - 20-35 % 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

   วิธีการประเมินคุณภาพท่ีดินหรือประเมินความเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับกลว้ยหอมนั้น 
ใชว้ิธีการจบัคู่เพื่อประเมินความเหมาะสมระหวา่งความตอ้งการของกลว้ยหอมกบัคุณภาพท่ีดินโดยพิจารณาว่า 
กลว้ยหอมมีความตอ้งการคุณภาพท่ีดินเหมาะสมอยูใ่นระดบัใด ตามชนิดของหน่วยท่ีดินท่ีพบในพื้นท่ี 
ผลการประเมินระดบัความเหมาะสมของท่ีดินดา้นกายภาพสาํหรับกลว้ยหอมดงัตารางท่ี 3-3 และมีรายละเอียด 
ดงัน้ี (ตารางท่ี 3-4 และรูปท่ี 3-1 ถึงรูปท่ี 3-6) 
   - พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) ทั้งประเทศ มีเน้ือท่ี 4,106,279 ไร่ หรือร้อยละ 4.65 
ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมทั้งประเทศ โดยภาคกลาง มีเน้ือท่ี 1,993,483 ไร่ หรือร้อยละ 48.55 ของ
พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูงทั้งประเทศ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเน้ือท่ี 1,281,024 ไร่ หรือร้อยละ 
31.20  ภาคเหนือ มีเน้ือท่ี 769,770 ไร่ หรือร้อยละ 18.74  ภาคใต ้มีเน้ือท่ี 51,702 ไร่ หรือร้อยละ 1.26  
และภาคตะวนัออก มีเน้ือท่ี 10,300 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 
   - พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ทั้งประเทศ มีเน้ือท่ีประมาณ 60,042,548 ไร่ 
หรือร้อยละ 67.92 ของพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมทั้งประเทศ โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเน้ือท่ี 
26,372,957 ไร่ หรือร้อยละ 43.93 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางทั้งประเทศ  ภาคใต ้มีเน้ือท่ี 
12,480,927 ไร่ หรือร้อยละ 20.79  ภาคเหนือ มีเน้ือท่ี 9,602,240 ไร่ หรือร้อยละ 15.99  ภาคกลาง มีเน้ือท่ี 
6,546,613 ไร่ หรือร้อยละ 10.90  และภาคตะวนัออก มีเน้ือท่ี 5,039,811 ไร่ หรือร้อยละ 8.39 
   - พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ทั้งประเทศ มีเน้ือท่ี 24,246,102 ไร่ หรือร้อยละ 
27.43 ของพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมทั้งประเทศ โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเน้ือท่ี 7,297,003 ไร่ 
หรือร้อยละ 30.10 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ยทั้งประเทศ  ภาคเหนือ มีเน้ือท่ี 6,989,733 ไร่ 
หรือร้อยละ 28.83  ภาคตะวนัออก มีเน้ือท่ี 4,006,664 ไร่ หรือร้อยละ 16.52  ภาคใต ้มีเน้ือท่ี 3,061,795 ไร่ 
หรือร้อยละ 12.63  และภาคกลาง มีเน้ือท่ี 2,890,907 ไร่ หรือร้อยละ 11.92 
   จากขอ้มูลและแผนท่ีความเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับกลว้ยหอม พบว่า พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม
สูง (S1) ในแต่ละภาคไม่สอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยพื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่อยูใ่นภาคกลาง 
โดยเฉพาะพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี เน่ืองจากไดเ้ปรียบในดา้นการขนส่งเพราะอยูใ่กลก้บัตลาดกลางคา้ส่ง
ท่ีสาํคญั คือ ตลาดไทและตลาดส่ีมุมเมือง 
  



3-22 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตารางที ่3-3 ความเหมาะสมของหน่วยทีด่ินสําหรับกล้วยหอม 
หน่วย 
ทีด่นิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
หน่วย 
ทีด่นิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
หน่วย 
ทีด่นิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
หน่วย 
ทีด่นิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

1 N  8x S3x  18B N  28C S2e 
1f N  9 N  19 N  28D S3e 
1M S1  10 N  19hi N  28E N 
1sa N  10f N  19M S2s  29 S2ns 
2 N  10fM S2z  19B N  29b N 
2f N  10M S2z  20 N  29B S2ns 

2fM S2z  11 N  20hi N  29C S2ens 
2M S2z  11f N  20B N  29D S3e 
3 N  11M S2z  21 N  29E N 
3f N  11x N  21f N  30 S2n 
3fM S1  12 N  21M S1  30B S2n 
3M S1  13 N  21B N  30C S2en 
3x N  14 N  21C N  30D S3e 
4 N  14o N  22 N  30E N 
4f N  14x N  22d3 N  31 S1 
4M S1  15 N  22sa N  31b N 
4nb N  15d3 N  22B N  31f S3o 
4sa N  15M S1  23 N  31B S1 
4B N  15sa N  23o N  31C S2e 
5 N  15B N  24 N  31D S3e 

5M S1  16 N  24b N  31E N 
5B N  16d3 N  24d3 N  32 S2n 
6 N  16hi N  24sa N  32B S2n 

6d3 N  16M S2ns  24B N  32C S2en 
6f N  16nb N  24C N  33 S2n 

6M S2ns  16B N  25 N  33b N 
6nb N  17 N  25hi N  33d3 S2rn 
6sa N  17d3 N  25B N  33f S2n 
6sp N  17f N  26 S2n  33sa S3x 
6B N  17hi N  26B S2n  33B S2n 
7 N  17M S2ns  26C S2en  33C S2en 
7d3 N  17nb N  26D S3e  34 S2ns 
7f N  17p N  26E N  34B S2ns 
7hi N  17B N  27 S2ns  34C S2ens 
7M S1  17C N  27B S2ns  34D S3e 
7nb N  18 N  27C S2ens  34E N 
7sa N  18d3 N  27D S3e  35 S2ns 
7B N  18hi N  28 S1  35b N 
8 S1  18M S2s  28b N  35B S2ns 
8a S1  18sa N  28B S1  35Bb N 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตารางที ่3-3 (ต่อ) 
หน่วย 
ทีด่นิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
หน่วย 
ทีด่นิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
หน่วย 
ทีด่นิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
หน่วย 
ทีด่นิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

35C S2ens  41d3b S2rns  47C S3r  54 S2r 
35Cb N  41f S2ns  47D S3re  54b N 
35D S3e  41sa S3x  47E N  54B S2r 
35E N  41B S2ns  48 S3r  54C S2re 
36 S2n  41Bb N  48b N  54D S3e 
36b N  41Bd3 S2rns  48B S3r  55 S2r 
36sa S3x  41C S2ens  48Bb N  55b N 
36B S2n  41D S3e  48C S3r  55sa S3x 
36Bb N  42 S2rns  48D S3re  55B S2r 
36C S2en  42B S2rns  48E N  55C S2re 
36D S3e  43 S2ns  49 S3r  55D S3e 
36E N  43B S2ns  49b N  55E N 
37 S2ns  43C S2ens  49B S3r  56 S2rns 
37B S2ns  44 S2ns  49Bb N  56b N 
37C S2ens  44b N  49C S3r  56B S2rns 
37D S3e  44d3 S2rns  49D S3re  56Bb N 
38 S1  44B S2ns  49E N  56C S2rens 
38b N  44Bd3 S2rns  50 S2rns  56D S3e 
38B S1  44C S2ens  50B S2rns  56E N 
38C S2e  44Cd3 S2rens  50C S2rens  57 N 
38D S3e  44D S3e  50D S3e  58 N 
39 S2ns  44E N  50E N  59 N 
39B S2ns  45 S3r  51 S3r  59f N 
39C S2ens  45B S3r  51B S3r  59B N 
39D S3e  45C S3r  51C S3r  59C N 
39E N  45D S3re  51D S3re  60 S1 
40 S2ns  45E N  51E N  60B S1 
40b N  46 S3r  52 S3r  60C S2e 
40sa S3x  46b N  52b N  60D S3e 
40B S2ns  46B S3r  52B S3r  61 S2r 
40Bb N  46Bb N  52C S3r  61B S2r 
40C S2ens  46C S3r  52D S3re  61C S2re 
40D S3e  46D S3re  53 S2rns  61D S3e 
40E N  46E N  53B S2rns  61E N 
41 S2ns  47 S3r  53C S2rens  62 N 
41b N  47b N  53D S3e    
41d3 S2rns  47B S3r  53E N    

 
 



3-24 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตารางที ่3-4 เนือ้ทีค่วามเหมาะสมของทีด่ินสําหรับกล้วยหอม 

ภาค 
เหมาะสมสูง (S1)  เหมาะสมปานกลาง (S2)  เหมาะสมเลก็น้อย (S3) 

ไร่ ร้อยละ  ไร่ ร้อยละ  ไร่ ร้อยละ 

เหนือ 769,770 18.74  9,602,240 15.99  6,989,733 28.83 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,281,024 31.20  26,372,957 43.93  7,297,003 30.10 
กลาง 1,993,483 48.55  6,546,613 10.90  2,890,907 11.92 
ตะวนัออก 10,300 0.25  5,039,811 8.39  4,006,664 16.52 
ใต้ 51,702 1.26  12,480,927 20.79  3,061,795 12.63 

รวมทั้งประเทศ 4,106,279 100.00  60,042,548 100.00  24,246,102 100.00 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
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3.2 การวเิคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกจิและสังคม 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและสังคมของการผลิตกลว้ยหอม ทาํการวิเคราะห์ดา้นการใช้
ปัจจยัการผลิต ตน้ทุน รายไดแ้ละผลตอบแทนจากการผลิต รวมทั้งปัญหา ความตอ้งการความช่วยเหลือ
จากรัฐและทศันคติในการผลิตกลว้ยหอมของเกษตรกร การศึกษาการใชปั้จจยัการผลิต ตน้ทุน รายได้
และผลตอบแทนจากการผลิต ศึกษาในภาพรวมของการผลิตทั้งประเทศและแบ่งการศึกษาเป็นการผลิต
ท่ีขายผลผลิตภายในประเทศและการผลิตเพื่อการส่งออก โดยจาํแนกพื้นท่ีศึกษาตามระดบัความเหมาะสม
ทางกายภาพของพื้นท่ี 3 ระดบั ไดแ้ก่ พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1)  พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
ปานกลาง (S2)  และพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ส่วนปัญหา ความตอ้งการความช่วยเหลือ
และทศันคติของเกษตรกร ศึกษาในภาพรวมของประเทศโดยแบ่งตามการขายผลผลิต (ขายในประเทศ
และส่งออก) ราคาผลผลิตท่ีนาํมาคาํนวณรายไดห้รือมูลค่าผลผลิตใชร้าคาเฉล่ียราคาเดียวท่ีไดจ้ากการ
สํารวจ คือ ผลผลิตท่ีขายในประเทศเฉล่ียกิโลกรัมละ 10.90 บาท และผลผลิตเพื่อการส่งออกเฉล่ีย
กิโลกรัมละ 11.15 บาท ทั้งน้ีเพื่อกาํจดัปัญหาตวัแปรดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัตามสถานท่ีและระยะเวลา
การขายผลผลิต 
 ตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตจาํแนกเป็น 2 ประเภท คือ ตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ี 
ต้นทุนผันแปร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือทาํการผลิตและจะเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการปลูก (ค่าพนัธ์ุและแรงงาน) ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา (ค่าปุ๋ย สารอาหาร สารป้องกนั
และกาํจดัวชัพืช/ศตัรูพืช ค่าแรงงาน) เป็นตน้ ต้นทุนคงที ่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนคงท่ีแมจ้ะไม่ทาํการผลิต
ก็ตอ้งมีค่าใชจ่้ายจาํนวนน้ี ไดแ้ก่ ค่าเช่าท่ีดิน ค่าใชท่ี้ดิน ค่าภาษีท่ีดิน และค่าเส่ือมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ 
ตน้ทุนท่ีกล่าวมาจาํแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ต้นทุนที่เป็นเงิน เป็นตน้ทุนท่ีเป็นตวัเงินท่ีเกษตรกร
จ่ายไปจริงในการซ้ือหรือจา้งปัจจยัในการผลิต และ ต้นทุนที่ไม่เป็นเงิน เป็นตน้ทุนท่ีคิดจากมูลค่าของ
ปัจจยัท่ีเกษตรกรใช้ในการผลิตโดยเกษตรกรเป็นเจา้ของปัจจยัหรือไดม้าโดยไม่ไดคิ้ดเป็นตวัเงิน 
ไดแ้ก่ ค่าแรงงานคนในครัวเรือน ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรของตนเอง และค่าใชท่ี้ดินของตนเอง เป็นตน้ 
ผลตอบแทนจากการผลิตจะพิจารณาจากผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงิน ผลตอบแทนเหนือตน้ทุน
ผนัแปรและผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด รวมทั้งอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมด (B/C) เพื่อ
เปรียบเทียบและแสดงใหเ้ห็นถึงรายไดท่ี้ไดรั้บจากการลงทุน 
 การผลิตกล้วยหอม ปี 2554 ทาํการสํารวจการผลิตกล้วยหอมในพื้นท่ีภาคกลาง (จังหวดั
เพชรบุรี ปทุมธานี สระบุรี และประจวบคีรีขนัธ์) และภาคใต ้(จงัหวดัชุมพรและสุราษฎร์ธานี) พบว่า 
เกษตรกรท่ีเป็นตวัอย่างทุกรายท่ีปลูกกลว้ยหอมพนัธ์ุหอมทองโดยใชห้น่อปลูกใหม่ทุกปี เกษตรกร
ขายผลผลิตให้พ่อคา้ในทอ้งถ่ิน ร้อยละ 60.17  ขายให้กลุ่มสหกรณ์ ร้อยละ 24.58  ขายให้พ่อคา้ 
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ในจงัหวดัเดียวกนั ร้อยละ 5.93  ขายใหพ้่อคา้ต่างจงัหวดัและขายใหผู้บ้ริโภคโดยตรงมีสัดส่วนเท่ากนั 
ร้อยละ 3.39  และขายใหบ้ริษทัส่งออก ร้อยละ 2.54 (ตารางท่ี 3-5) 

ตารางที ่3-5 การขายผลผลติกล้วยหอมของเกษตรกรตามประเภทผู้ซ้ือ ปี 2554 
หน่วย : ร้อยละ 

รูปแบบการขาย ขายในประเทศ ส่งออก ทั้งประเทศ 
พอ่คา้ในทอ้งถ่ิน 66.67 37.50 60.17 
สหกรณ์ 8.97 55.00 24.58 
พอ่คา้ในจงัหวดัเดียวกนั 14.10 - 5.93 
ผูบ้ริโภค 5.13 - 3.39 
พอ่คา้ต่างจงัหวดั 5.13 - 3.39 
บริษทัส่งออก - 7.50 2.54 
ทีม่า : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสํารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สํานักสํารวจดินและวางแผน 

การใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 

 3.2.1 การใช้ปัจจัยการผลติ 
   การใชปั้จจยัการผลิตกลว้ยหอมในปี 2554 จากการสาํรวจเกษตรกรท่ีเป็นตวัอยา่งส่วนใหญ่
ทาํสวนขนาดเล็กและขนาดกลาง เกษตรกรดูแลรักษาสวนเอง การผลิตกลว้ยหอมเพื่อการส่งออก 
ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมี ส่วนการผลิตเพื่อขายภายในประเทศใชปุ๋้ยเคมีในการบาํรุงรักษา (ส่วนใหญ่ใชสู้ตร 
15-15-15 รองลงมาใชสู้ตร 46-0-0   16-16-16   25-7-7   และ 9-3-9) การเตรียมดินปลูกใชแ้รงงาน
เคร่ืองจกัรไถ (1-2 คร้ัง) ก่อนขดุหลุมปลูก (บางรายยกร่องก่อนขดุหลุมปลูก) ใชปุ๋้ยคอก ปุ๋ยหมกั และ
ปุ๋ยชีวภาพ ร่วมกับปุ๋ยเคมี ใช้สารป้องกันและกําจัดวชัพืช/ศัตรูพืช รวมทั้ งใช้ฮอร์โมน/สารเร่ง 
การเจริญเติบโต แรงงานคนใชใ้นการกาํจดัวชัพืช (ดายหญา้) ใส่ปุ๋ย ให้นํ้ า ตดัแต่งหน่อ ตดัแต่งใบ  
ตดัหัวปลี คํ้าตน้ ห่อผลผลิต เก็บและคดัผลผลิต แรงงานเคร่ืองจกัรใชใ้นการตดัหญา้ สูบนํ้ า ฉีดพ่น
สารป้องกนั/กาํจดัวชัพืชและศตัรูพืช 
   การศึกษาการใชปั้จจยัการผลิตกลว้ยหอม ศึกษาในภาพรวมทั้งประเทศและจาํแนกเป็น
การผลิตเพื่อขายภายในประเทศและการผลิตเพื่อส่งออก รวมทั้งจาํแนกตามระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ดงัน้ี 
   1) การใช้ปัจจัยการผลติกล้วยหอมระดับประเทศ จากการสาํรวจ พบวา่ เกษตรกรมีพื้นท่ี
ปลูกและเก็บเก่ียวเฉล่ีย 7.87 ไร่ต่อราย จาํนวนตน้ไร่ละ 344 ตน้ พื้นท่ีปลูกมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 9.38 ไร่ต่อราย รองลงมา 9.03 และ 6.59 ไร่ต่อราย ในพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมสูง (S1) ตามลาํดับ การใช้ปัจจัยการผลิต ได้แก่ 
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แรงงานคนเฉล่ียไร่ละ 7.08 วนัต่อคน ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 7.42 
วนัต่อคน และใกลเ้คียงกัน คือ ไร่ละ 6.91 และ 6.81 วนัต่อคน ในพื้นท่ีท่ีมีระดับความเหมาะสม
เล็กน้อย (S3) และเหมาะสมปานกลาง (S2) ตามลาํดบั การใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรเฉล่ียไร่ละ 13.74 
ชัว่โมง ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 14.79 ชัว่โมง รองลงมา 
13.47 และ 12.55 ชั่วโมง ในพื้นท่ีท่ีมีระดับความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 
ตามลาํดบั ใชปุ๋้ยเคมีเฉล่ียไร่ละ 80.68 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ใชม้ากท่ีสุด
ไร่ละ 90.09 กิโลกรัม รองลงมา 84.55 และ 72.49 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
และเหมาะสมสูง (S1) ตามลาํดบั ใชปุ๋้ยคอกเฉล่ียไร่ละ 226.01 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
ปานกลาง (S2) ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 277.70 กิโลกรัม รองลงมา 212.18 และ 187.43 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และเหมาะสมสูง (S1) ตามลาํดบั ใชปุ๋้ยหมกัเฉล่ียไร่ละ 46.30 
กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 67.38 กิโลกรัม รองลงมา 
52.79 และ 24.42 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และเหมาะสมสูง (S1) 
ตามลาํดบั ปุ๋ยชีวภาพชนิดเมด็เฉล่ียไร่ละ 38.32 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ใช้เป็นปริมาณใกล้เคียงกันเฉล่ียไร่ละ 40.87 และ 39.24 กิโลกรัม 
ตามลาํดบั วสัดุปรับปรุงดิน (ปูนขาว) เฉล่ียไร่ละ 16.04 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
เลก็นอ้ย (S3) ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 60.91 กิโลกรัม รองลงมา 7.87 และ 0.51 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมสูง (S1) ตามลาํดบั การใชส้ารเร่งการเจริญเติบโต สารป้องกนั
และกาํจดัวชัพืช/ศตัรูพืช/โรคพืช ปริมาณการใชใ้กลเ้คียงกนั กล่าวคือ ส่วนใหญ่ใชใ้นปริมาณตํ่ากว่า 1 ลิตร 
ปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เฉล่ียไร่ละ 8.25 ลิตร ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม 
ปานกลาง (S2) ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 8.87 ลิตร รองลงมา 8.20 และ 7.21 ลิตร ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 
และเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ตามลาํดบั (ตารางท่ี 3-6) 
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ตารางที ่3-6 ปริมาณการใช้ปัจจัยการผลติกล้วยหอมของประเทศไทย จําแนกตามระดับ 
   ความเหมาะสมของพืน้ที ่ปี 2554 

รายการ 
หน่วย 
(ต่อไร่) 

ระดับความเหมาะสม 
เฉลีย่ 

สูง (S1) ปานกลาง (S2) เลก็น้อย (S3) 
พื้นท่ีปลูก ไร่ 6.59 9.03 9.38 7.87 
พื้นท่ีเกบ็เก่ียว ไร่ 6.59 9.03 9.38 7.87 
แรงงานคน วนั/คน 7.42 6.81 6.91 7.08 
แรงงานเคร่ืองจกัร ชม. 13.47 14.79 12.55 13.74 
พนัธ์ุ ตน้ 345 371 325 344 
ปุ๋ยเคมี กก. 72.49 84.55 90.09 80.68 
ปุ๋ยอินทรีย ์      

ปุ๋ยคอก กก. 187.43 277.70 212.18 226.01 
ปุ๋ยหมกั กก. 24.42 67.38 52.79 46.30 

ปุ๋ยชีวภาพ      
ชนิดเมด็ กก. 35.60 40.87 39.24 38.32 

วสัดุปรับปรุงดิน      
ปูนขาว กก. 0.51 7.87 60.91 16.04 

สารเร่งการเจริญเติบโต      
ชนิดนํ้า ลิตร 0.62 0.27 0.51 0.47 

สารกาํจดัวชัพชื      
ชนิดนํ้า ลิตร 0.99 0.56 0.51 0.73 

สารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพชื      
ชนิดนํ้า ลิตร 0.38 0.40 0.17 0.34 

สารกาํจดัโรคพืช      
ชนิดนํ้า ลิตร 0.12 0.20 0.37 0.20 

นํ้ามนัเช้ือเพลิง/หล่อล่ืน ลิตร 8.20 8.87 7.21 8.25 
ทีม่า : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสํารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สํานักสํารวจดินและวางแผน 

การใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

   2) การใช้ปัจจัยการผลิตกล้วยหอม (ขายในประเทศ) จากการสํารวจ พบว่า เกษตรกร 
มีพื้นท่ีปลูกและเกบ็เก่ียวเฉล่ีย 8.99 ไร่ต่อราย จาํนวนตน้ไร่ละ 342 ตน้ พื้นท่ีปลูกมากท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) 13.30 ไร่ต่อราย รองลงมา 10.48 และ 7.28 ไร่ต่อราย ในพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมสูง (S1) ตามลาํดบั การใชปั้จจยัการผลิต ไดแ้ก่ 
แรงงานคนเฉล่ียไร่ละ 6.56 วนัต่อคน ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 7.01 
วนัต่อคน และใกลเ้คียงกนั คือ ไร่ละ 6.13 และ 6.10 วนัต่อคน ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
และเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ตามลาํดบั การใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรเฉล่ียไร่ละ 14.33 ชัว่โมง ในพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 16.05 ชัว่โมง รองลงมา 14.17 และ 11.70 ชัว่โมง 
ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ตามลาํดบั ใชปุ๋้ยเคมีเฉล่ียไร่ละ 
106.84 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 133.45 กิโลกรัม 
รองลงมา 120.34 และ 86.11 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมสูง (S1) 
ตามลาํดบั ใชปุ๋้ยคอกเฉล่ียไร่ละ 140.64 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2)  
ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 198.34 กิโลกรัม รองลงมา 120.30 และ 106.44 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
เล็กน้อย (S3) และเหมาะสมสูง (S1) ตามลาํดบั ใชปุ๋้ยหมกัเฉล่ียไร่ละ 18.40 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ใช้มากท่ีสุดไร่ละ 44.02 กิโลกรัม รองลงมา 9.77 และ 3.05 
กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) และเหมาะสมสูง (S1) ตามลาํดบั ปุ๋ยชีวภาพ
ชนิดเมด็เฉล่ียไร่ละ 3.21 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 5.04 กิโลกรัม 
รองลงมา 3.01 และ 0.83 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) และเหมาะสมปานกลาง (S2) 
ตามลาํดบั วสัดุปรับปรุงดิน (ปูนขาว) เฉล่ียไร่ละ 21.24 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
เลก็นอ้ย (S3) ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 90.23 กิโลกรัม รองลงมา 11.20 และ 0.61 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ตามลาํดบั และการใชส้ารเร่งการเจริญเติบโต 
สารป้องกนัและกาํจดัวชัพืช/ศตัรูพืช/โรคพืช ปริมาณการใชใ้กลเ้คียงกนั กล่าวคือ ส่วนใหญ่ใชใ้นปริมาณ
ตํ่ากว่า 1 ลิตร ปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เฉล่ียไร่ละ 8.54 ลิตร ใชม้ากในพ้ืนท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ไร่ละ 9.41 ลิตร รองลงมา 8.88 และ 6.16 ลิตร ในพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ตามลาํดบั (ตารางท่ี 3-7) 
  



3-36 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตารางที ่3-7 ปริมาณการใช้ปัจจัยการผลติกล้วยหอม (ขายในประเทศ) จําแนกตามระดับ 
   ความเหมาะสมของพืน้ที ่ปี 2554 

รายการ 
หน่วย 
(ต่อไร่) 

ระดับความเหมาะสม 
เฉลีย่ 

สูง (S1) ปานกลาง (S2) เลก็น้อย (S3) 
พื้นท่ีปลูก ไร่ 7.28 10.48 13.30 8.99 
พื้นท่ีเกบ็เก่ียว ไร่ 7.28 10.48 13.30 8.99 
แรงงานคน วนั/คน 7.01 6.13 6.10 6.56 
แรงงานเคร่ืองจกัร ชม. 14.17 16.05 11.70 14.33 
พนัธ์ุ ตน้ 340 375 321 342 
ปุ๋ยเคมี กก. 86.11 120.34 133.45 106.84 
ปุ๋ยอินทรีย ์      

ปุ๋ยคอก กก. 106.44 198.34 120.30 140.64 
ปุ๋ยหมกั กก. 3.05 44.02 9.77 18.40 

ปุ๋ยชีวภาพ      
ชนิดเมด็ กก. 5.04 0.83 3.01 3.21 

วสัดุปรับปรุงดิน      
ปูนขาว กก. 0.61 11.20 90.23 21.24 

สารเร่งการเจริญเติบโต      
ชนิดนํ้า ลิตร 0.73 0.39 0.75 0.62 

สารกาํจดัวชัพชื      
ชนิดนํ้า ลิตร 0.89 0.55 0.54 0.71 

สารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพชื      
ชนิดนํ้า ลิตร 0.20 0.10 0.13 0.15 

สารกาํจดัโรคพืช      
ชนิดนํ้า ลิตร 0.14 0.28 0.45 0.25 

นํ้ามนัเช้ือเพลิง/หล่อล่ืน ลิตร 8.88 9.41 6.16 8.54 
ทีม่า : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสํารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สํานักสํารวจดินและวางแผน 

การใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

   3) การใช้ปัจจัยการผลติกล้วยหอม (ส่งออก) จากการสาํรวจ พบวา่ เกษตรกรมีพื้นท่ีปลูก
และเกบ็เก่ียวเฉล่ีย 5.69 ไร่ต่อราย จาํนวนตน้ไร่ละ 365 ตน้ พื้นท่ีปลูกมากท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความ
เหมาะสมปานกลาง (S2) 6.80 ไร่ต่อราย รองลงมา 5.82 และ 4.39 ไร่ต่อราย ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความ
เหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) และเหมาะสมสูง (S1) ตามลาํดบั การใชปั้จจยัการผลิต ไดแ้ก่ แรงงานคนเฉล่ีย
ไร่ละ 8.84 วนัต่อคน ในพื้นท่ีท่ีมีระดับความเหมาะสมสูง (S1) ใช้มากท่ีสุดไร่ละ 9.61 วนัต่อคน 
รองลงมา 9.00 และ 8.36 วนัต่อคน ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) และเหมาะสมปานกลาง 
(S2) ตามลาํดบั การใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรเฉล่ียไร่ละ 11.89 ชัว่โมง ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย 
(S3) ใช้มากท่ีสุดไร่ละ 14.26 ชั่วโมง รองลงมา 11.81 และ 9.70 ชั่วโมง ในพื้นท่ีท่ีมีระดับความ
เหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมสูง (S1) ตามลาํดบั ใชปุ๋้ยคอกเฉล่ียไร่ละ 489.23 กิโลกรัม ใน
พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 618.70 กิโลกรัม รองลงมา 465.20 และ 403.13 
กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ตามลาํดบั ใชปุ๋้ยหมกั
เฉล่ียไร่ละ 132.31 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 142.19 กิโลกรัม 
รองลงมา 138.21 และ 122.55 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมปาน
กลาง (S2) ตามลาํดบั ปุ๋ยชีวภาพชนิดเมด็เฉล่ียไร่ละ 146.59 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
สูง (S1) ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 198.37 กิโลกรัม รองลงมา 135.49 และ 114.53 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ตามลาํดบั สารป้องกนัและกาํจดัวชัพืช/ศตัรูพืช/โรค
พืช ใชเ้ป็นปริมาณเล็กน้อยเฉล่ียตํ่ากว่า 1 ลิตรต่อไร่ ปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เฉล่ียไร่ละ 
7.14 ลิตร ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 9.39 ลิตร รองลงมา 7.59 
และ 4.60 ลิตร ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมสูง (S1) ตามลาํดบั 
(ตารางท่ี 3-8) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตารางที ่3-8 ปริมาณการใช้ปัจจัยการผลติกล้วยหอม (ส่งออก) จําแนกตามระดับความเหมาะสม 
   ของพืน้ที ่ปี 2554 

รายการ 
หน่วย 
(ต่อไร่) 

ระดับความเหมาะสม 
เฉลีย่ 

สูง (S1) ปานกลาง (S2) เลก็น้อย (S3) 
พื้นท่ีปลูก ไร่ 4.39 6.80 5.82 5.69 
พื้นท่ีเกบ็เก่ียว ไร่ 4.39 6.80 5.82 5.69 
แรงงานคน วนั/คน 9.61 8.36 9.00 8.84 
แรงงานเคร่ืองจกัร ชม. 9.70 11.81 14.26 11.89 
พนัธ์ุ ตน้ 385 300 346 365 
ปุ๋ยอินทรีย ์      

ปุ๋ยคอก กก. 618.70 465.20 403.13 489.23 
ปุ๋ยหมกั กก. 138.21 122.55 142.19 132.31 

ปุ๋ยชีวภาพ      
ชนิดเมด็ กก. 198.37 135.49 114.53 146.59 

สารกาํจดัวชัพชื      
ชนิดนํ้า ลิตร 1.53 0.58 0.44 0.80 

สารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพชื      
ชนิดนํ้า ลิตร 1.33 1.12 0.25 0.93 

สารกาํจดัโรคพืช      
ชนิดนํ้า ลิตร - - 0.20 0.05 

นํ้ามนัเช้ือเพลิง/หล่อล่ืน ลิตร 4.60 7.59 9.39 7.14 
ทีม่า : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสํารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สํานักสํารวจดินและวางแผน 

การใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

 3.2.2 ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนการผลติ 
   1) ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนการผลติกล้วยหอมระดับประเทศ 
    กลว้ยหอมของประเทศไทยให้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,650.05 กิโลกรัม รายไดห้รือ
มูลค่าผลผลิตไร่ละ 29,442.06 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 10,389.43 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 
7,213.16 บาท (ร้อยละ 69.43) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 3,176.27 บาท (ร้อยละ 30.57) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็น
ตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 759.32 บาท (ร้อยละ 10.53) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 2,188.12 บาท (ร้อยละ 
30.34) ค่าแรงงานคนไร่ละ 1,896.45 บาท (ร้อยละ 26.29) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,194.88 บาท 
(ร้อยละ 16.57) ค่าสารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 312.34 บาท 
(ร้อยละ 4.33) ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 277.95 บาท (ร้อยละ 3.85) และค่าสารกาํจดัวชัพืช
ไร่ละ 105.48 บาท (ร้อยละ 1.46) เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 4,476.64 บาท 
(ร้อยละ 43.09) และไม่เป็นเงินไร่ละ 5,912.79 บาท (ร้อยละ 56.91) ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงิน
ไร่ละ 24,965.42 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 22,228.90 บาท ผลตอบแทนเหนือ
ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 19,052.63 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 3.92 บาท (ตํ่ากว่าราคาขายผลผลิต) 
และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.83 แสดงว่า เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง 
(ตารางท่ี 3-9) 
    ตน้ทุน รายไดแ้ละผลตอบแทนการผลิตกลว้ยหอมระดบัประเทศ จาํแนกตามระดบั
ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 3 ระดบั ดงัน้ี 
    พื้นที่ที่มีระดับความเหมาะสมสูง (S1) กลว้ยหอมท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 3,031.62 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 33,681.30 บาท 
ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 10,256.84 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 7,246.85 บาท (ร้อยละ 70.65) ตน้ทุนคงท่ี
ไร่ละ 3,009.99 บาท (ร้อยละ 29.35) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 974.83 บาท 
(ร้อยละ 13.45) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 1,966.89 บาท (ร้อยละ 27.14) ค่าแรงงานคนไร่ละ 1,820.68 บาท (ร้อยละ 
25.12) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,329.00 บาท (ร้อยละ 18.34) ค่าสารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืช
และสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 275.12 บาท (ร้อยละ 3.80) ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 
273.91 บาท (ร้อยละ 3.78) นอกจากน้ีเป็นค่าวสัดุปรับปรุงดิน ค่าสารกาํจดัวชัพืช เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมด
เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 4,493.11 บาท (ร้อยละ 43.81) และไม่เป็นเงินไร่ละ 5,763.73 บาท (ร้อยละ 
56.19) ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 29,188.19 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 
26,434.45 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 23,424.46 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 
3.38 บาท (ตํ่ากว่าราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 3.28 แสดงว่า 
เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-10) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตารางที ่3-9 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยหอมของประเทศไทย ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

  1. ต้นทุนผันแปร 4,471.65 2,741.51 7,213.16 
      1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 3,373.54 294.86 3,668.40 
               พนัธ์ุ 469.41 289.91 759.32 
               ปุ๋ย 2,183.17 4.95 2,188.12 
                   ปุ๋ยเคมี 1,481.66 - 1,481.66 
                   ปุ๋ยอินทรีย ์ 701.51 4.95 706.46 
               วสัดุปรับปรุงดิน 25.19 - 25.19 
               สารกาํจดัวชัพชื 105.48 - 105.48 
               สารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 312.34 - 312.34 
               นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 277.95 - 277.95 
      1.2 ค่าแรงงาน 957.70 2,133.63 3,091.33 
               แรงงานคน 660.76 1,235.69 1,896.45 
               แรงงานเคร่ืองจกัร 296.94 897.94 1,194.88 
      1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 88.85 - 88.85 
      1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 32.51 - 32.51 
      1.5 ค่าไฟฟ้า 19.05 - 19.05 
      1.6 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 313.02 313.02 
  2. ต้นทุนคงที ่ 4.99 3,171.28 3,176.27 
      2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 4.99 - 4.99 
      2.2 ค่าใชท่ี้ดิน - 1,921.38 1,921.38 
      2.3 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 1,249.90 1,249.90 
ต้นทุนท้ังหมด 4,476.64 5,912.79 10,389.43 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   2,650.05 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   11.11 
รายได้และมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   29,442.06 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงนิ (บาท/ไร่)   24,965.42 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   22,228.90 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่)   19,052.63 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด    2.83 

ที่มา : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-10 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยหอมของประเทศไทย ในพืน้ทีท่ีมี่ระดับ 
   ความเหมาะสมสูง (S1) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

  1. ต้นทุนผันแปร 4,488.11 2,758.74 7,246.85 
      1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 3,272.21 343.73 3,615.94 
               พนัธ์ุ 642.93 331.90 974.83 
               ปุ๋ย 1,955.06 11.83 1,966.89 
                   ปุ๋ยเคมี 1,365.75 - 1,365.75 
                   ปุ๋ยอินทรีย ์ 589.31 11.83 601.14 
               วสัดุปรับปรุงดิน 1.54 - 1.54 
               สารกาํจดัวชัพชื 123.65 - 123.65 
               สารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 275.12 - 275.12 
               นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 273.91 - 273.91 
      1.2 ค่าแรงงาน 1,048.84 2,100.84 3,149.68 
               แรงงานคน 539.20 1,281.48 1,820.68 
               แรงงานเคร่ืองจกัร 509.64 819.36 1,329.00 
      1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 84.34 - 84.34 
      1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 37.22 - 37.22 
      1.5 ค่าไฟฟ้า 45.50 - 45.50 
      1.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 314.17 314.17 
  2. ต้นทุนคงที ่ 5.00 3,004.99 3,009.99 
      2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 5.00 - 5.00 
      2.2 ค่าใชท่ี้ดิน - 1,837.16 1,837.16 
      2.3 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 1,167.83 1,167.83 
ต้นทุนท้ังหมด 4,493.11 5,763.73 10,256.84 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   3,031.62 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   11.11 
รายได้และมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   33,681.30 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงนิ (บาท/ไร่)   29,188.19 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   26,434.45 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่)   23,424.46 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด    3.28 

ที่มา : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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    พื้นที่ที่มีระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) กลว้ยหอมท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,529.79 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 
28,105.97 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 10,892.00 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 7,522.95 บาท (ร้อยละ 
69.07) ตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 3,369.05 บาท (ร้อยละ 30.93) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 
746.17 บาท (ร้อยละ 9.92) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 2,410.88 บาท (ร้อยละ 32.05) ค่าแรงงานคนไร่ละ 
1,918.72 บาท (ร้อยละ 25.50) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,175.27 บาท (ร้อยละ 15.60) ค่าสาร
ป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 374.11 บาท (ร้อยละ 4.97) ค่านํ้ ามนั
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 303.42 บาท (ร้อยละ 4.03) นอกจากน้ีเป็นค่าสารกาํจดัวชัพืช ค่าวสัดุ
ปรับปรุงดิน เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 4,764.73 บาท (ร้อยละ 43.75) 
และไม่เป็นเงินไร่ละ 6,127.27 บาท (ร้อยละ 56.25) ได้ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 
23,341.24 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 20,583.02 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุน
ทั้งหมดไร่ละ 17,213.97 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 4.31 บาท (ตํ่ากว่าราคาขายผลผลิต) และมี
อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.58 แสดงว่า เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง 
(ตารางท่ี 3-11) 
    พืน้ทีท่ีมี่ระดับความเหมาะสมเลก็น้อย (S3) กลว้ยหอมท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
เลก็นอ้ย (S3) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,105.95 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 23,397.10 บาท 
ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 9,986.13 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 6,798.56 บาท (ร้อยละ 68.08) ตน้ทุนคงท่ี
ไร่ละ 3,187.57 บาท (ร้อยละ 31.92) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 485.91 บาท 
(ร้อยละ 7.15) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 2,237.12 บาท (ร้อยละ 32.91) ค่าแรงงานคนไร่ละ 1,988.96 บาท (ร้อยละ 
29.26) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,014.40 บาท (ร้อยละ 14.92) ค่าสารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืช
และสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 278.27 บาท (ร้อยละ 4.09) นอกจากน้ีเป็นค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ค่าวสัดุปรับปรุงดิน ค่าสารกาํจัดวชัพืช เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้ งหมดเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 
4,128.35 บาท (ร้อยละ 41.34) และไม่เป็นเงินไร่ละ 5,857.78 บาท (ร้อยละ 58.66) ไดผ้ลตอบแทน
เหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 19,268.75 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 16,598.54 บาท 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 13,410.97 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 4.74 บาท (ตํ่ากว่า
ราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.34 แสดงวา่ เกษตรกรไดรั้บรายได้
จากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-12) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตารางที ่3-11 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยหอมของประเทศไทย ในพืน้ทีท่ีมี่ระดับ 
   ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

  1. ต้นทุนผันแปร 4,759.73 2,763.22 7,522.95 
      1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 3,706.40 259.15 3,965.55 
               พนัธ์ุ 487.02 259.15 746.17 
               ปุ๋ย 2,410.88 - 2,410.88 
                   ปุ๋ยเคมี 1,555.90 - 1,555.90 
                   ปุ๋ยอินทรีย ์ 854.98 - 854.98 
               วสัดุปรับปรุงดิน 31.49 - 31.49 
               สารกาํจดัวชัพชื 99.48 - 99.48 
               สารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 374.11 - 374.11 
               นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 303.42 - 303.42 
      1.2 ค่าแรงงาน 923.10 2,170.89 3,093.99 
               แรงงานคน 735.49 1,183.23 1,918.72 
               แรงงานเคร่ืองจกัร 187.61 987.66 1,175.27 
      1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 84.40 - 84.40 
      1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 45.83 - 45.83 
      1.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 333.18 333.18 
  2. ต้นทุนคงที ่ 5.00 3,364.05 3,369.05 
      2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 5.00 - 5.00 
      2.2 ค่าใชท่ี้ดิน - 1,980.42 1,980.42 
      2.3 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 1,383.63 1,383.63 
ต้นทุนท้ังหมด 4,764.73 6,127.27 10,892.00 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   2,529.79 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   11.11 
รายได้และมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   28,105.97 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงนิ (บาท/ไร่)   23,341.24 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   20,583.02 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่)   17,213.97 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด    2.58 

ที่มา : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-12 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยหอมของประเทศไทย ในพืน้ทีท่ีมี่ระดับ 
   ความเหมาะสมเลก็น้อย (S3) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

  1. ต้นทุนผันแปร 4,123.35 2,675.21 6,798.56 
      1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 3,130.73 253.11 3,383.84 
               พนัธ์ุ 232.80 253.11 485.91 
               ปุ๋ย 2,237.12 - 2,237.12 
                   ปุ๋ยเคมี 1,581.28 - 1,581.28 
                   ปุ๋ยอินทรีย ์ 655.84 - 655.84 
               วสัดุปรับปรุงดิน 60.91 - 60.91 
               สารกาํจดัวชัพชื 80.04 - 80.04 
               สารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 278.27 - 278.27 
               นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 241.59 - 241.59 
      1.2 ค่าแรงงาน 869.89 2,133.47 3,003.36 
               แรงงานคน 752.38 1,236.58 1,988.96 
               แรงงานเคร่ืองจกัร 117.51 896.89 1,014.40 
      1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 122.73 - 122.73 
      1.4 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 288.63 288.63 
  2. ต้นทุนคงที ่ 5.00 3,182.57 3,187.57 
      2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 5.00 - 5.00 
      2.2 ค่าใชท่ี้ดิน - 1,995.00 1,995.00 
      2.3 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 1,187.57 1,187.57 
ต้นทุนท้ังหมด 4,128.35 5,857.78 9,986.13 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   2,105.95 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   11.11 
รายได้และมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   23,397.10 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงนิ (บาท/ไร่)   19,268.75 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   16,598.54 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่)   13,410.97 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด    2.34 

ที่มา : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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    เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุน รายได ้และผลตอบแทนการผลิตกลว้ยหอมของประเทศตาม
ระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ี มีตน้ทุนการผลิตไร่ละ 9,986.13-10,892.00 บาท ตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 
6,798.56-7,522.95 บาท โดยพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีตน้ทุนทั้งหมดและตน้ทุน
ผนัแปรสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 
ตามลาํดบั สัดส่วนค่าวสัดุการเกษตรต่อตน้ทุนผนัแปรสูงท่ีสุด ร้อยละ 52.71 ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความ
เหมาะสมปานกลาง (S2) และสดัส่วนดงักล่าวใกลเ้คียงกนั ร้อยละ 49.90 และ 49.77 ในพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ตามลาํดบั แต่เม่ือรวมค่าใช้จ่ายท่ีเป็นค่าวสัดุ
การเกษตรกบัค่าแรงงานแลว้คิดเป็นค่าสัดส่วนต่อตน้ทุนผนัแปรจะเห็นว่ามีค่าใกลเ้คียงกนัมาก คือ 
ร้อยละ 93.36   93.84   และ 93.95 ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) 
และเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ตามลาํดบั ผลผลิต ผลตอบแทน และอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมด
เป็นไปตามระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ี คือ พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) ไดผ้ลผลิตเฉล่ีย
ไร่ละ 3,031.62 กิโลกรัม ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 23,424.46 บาท อตัราส่วนรายไดต่้อ
ตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 3.28 รองลงมาเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสม
เล็กน้อย (S3) ตามลาํดบั ตน้ทุนต่อกิโลกรัมตํ่าท่ีสุดกิโลกรัมละ 3.38 บาท ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความ
เหมาะสมสูง (S1) เน่ืองจากไดผ้ลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงกว่า ขณะท่ีตน้ทุนทั้งหมดเป็นลาํดบัท่ี 2 รองจาก
พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ซ่ึงไม่แตกต่างกนัมากนัก ส่วนพื้นท่ีท่ีมีระดบัความ
เหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) มีตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัมสูงท่ีสุดกิโลกรัมละ 4.74 บาท (ตารางท่ี 3-13) 
   2) ต้นทุน รายได้และผลตอบแทนการผลติกล้วยหอม (ขายในประเทศ) 
    กลว้ยหอม (ขายในประเทศ) ใหผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,662.35 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่า
ผลผลิตไร่ละ 29,019.62 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 10,273.86 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 7,215.15 บาท 
(ร้อยละ 70.23) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 3,058.71 บาท (ร้อยละ 29.77) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร 
ได้แก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 760.43 บาท (ร้อยละ 10.54) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 2,272.78 บาท (ร้อยละ 31.50)  
ค่าแรงงานคนไร่ละ 1,759.53 บาท (ร้อยละ 24.39) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,238.00 บาท (ร้อยละ 
17.15) ค่าสารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 336.16 บาท (ร้อยละ 
4.66) ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 289.50 บาท (ร้อยละ 4.01) และค่าสารกาํจดัวชัพืชไร่ละ 
103.18 บาท (ร้อยละ 1.43) เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 4,584.53 บาท 
(ร้อยละ 44.62) และไม่เป็นเงินไร่ละ 5,689.33 บาท (ร้อยละ 55.38) ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงิน
ไร่ละ 24,435.09 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 21,804.47 บาท ผลตอบแทนเหนือ
ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 18,745.76 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 3.86 บาท (ตํ่ากว่าราคาขายผลผลิต) 
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และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.82 แสดงว่า เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง 
(ตารางท่ี 3-14) 

ตารางที ่3-13 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยหอมของประเทศไทย จําแนกตามระดับ 
   ความเหมาะสมของพืน้ที ่ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติ (บาท/ไร่) 

เหมาะสม 
สูง (S1) 

เหมาะสม 
ปานกลาง (S2) 

เหมาะสม 
เลก็น้อย (S3) 

เฉลีย่ 

1. ต้นทุนผนัแปร 7,246.85 7,522.95 6,798.56 7,213.16 
    1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 3,615.94 3,965.55 3,383.84 3,668.40 

 
(49.90) (52.71) (49.77) (50.86) 

    1.2 ค่าแรงงาน 3,149.68 3,093.99 3,003.36 3,091.33 

 
(43.46) (41.13) (44.18) (42.86) 

    1.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 481.23 463.41 411.36 453.43 

 
(6.64) (6.16) (6.05) (6.28) 

2. ต้นทุนคงที่ 3,009.99 3,369.05 3,187.57 3,176.27 

ต้นทุนทัง้หมด 10,256.84 10,892.00 9,986.13 10,389.43 

ผลผลติต่อไร่ (กก.) 3,031.62 2,529.79 2,105.95 2,650.05 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.) 11.11 11.11 11.11 11.11 
รายได้และมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่) 33,681.30 28,105.97 23,397.10 29,442.06 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่) 26,434.45 20,583.02 16,598.54 22,228.90 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 23,424.46 17,213.97 13,410.97 19,052.63 

อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด 3.28 2.58 2.34 2.83 
ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท) 3.38 4.31 4.74 3.92 

หมายเหตุ : ในวงเลบ็ หมายถึง ร้อยละของตน้ทุนผนัแปร 
ทีม่า  : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน  

กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-14 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยหอม (ขายในประเทศ) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

  1. ต้นทุนผันแปร 4,579.72 2,635.43 7,215.15 
      1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 3,513.61 281.80 3,795.41 
               พนัธ์ุ 485.19 275.24 760.43 
               ปุ๋ย 2,266.22 6.56 2,272.78 
                   ปุ๋ยเคมี 1,962.17 - 1,962.17 
                   ปุ๋ยอินทรีย ์ 304.05 6.56 310.61 
               วสัดุปรับปรุงดิน 33.36 - 33.36 
               สารกาํจดัวชัพชื 103.18 - 103.18 
               สารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 336.16 - 336.16 
               นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 289.50 - 289.50 
      1.2 ค่าแรงงาน 964.48 2,033.05 2,997.53 
               แรงงานคน 671.68 1,087.85 1,759.53 
               แรงงานเคร่ืองจกัร 292.80 945.20 1,238.00 
      1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 82.20 - 82.20 
      1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 19.43 - 19.43 
      1.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 320.58 320.58 
  2. ต้นทุนคงที ่ 4.81 3,053.90 3,058.71 
      2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 4.81 - 4.81 
      2.2 ค่าใชท่ี้ดิน - 1,921.18 1,921.18 
      2.3 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 1,132.72 1,132.72 
ต้นทุนท้ังหมด 4,584.53 5,689.33 10,273.86 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   2,662.35 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   10.90 
รายได้และมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   29,019.62 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงนิ (บาท/ไร่)   24,435.09 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   21,804.47 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่)   18,745.76 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด    2.82 

ที่มา : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 

  



3-48 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

    ตน้ทุน รายไดแ้ละผลตอบแทนการผลิตกลว้ยหอม (ขายในประเทศ) จาํแนกตาม
ระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 3 ระดบั ดงัน้ี 
    พื้นที่ที่มีระดับความเหมาะสมสูง (S1) กลว้ยหอมท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,984.26 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 32,528.43 บาท 
ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 9,857.14 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 7,034.67 บาท (ร้อยละ 71.37) ตน้ทุนคงท่ี
ไร่ละ 2,822.47 บาท (ร้อยละ 28.63) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 992.93 บาท 
(ร้อยละ 14.11) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 1,860.98 บาท (ร้อยละ 26.45) ค่าแรงงานคนไร่ละ 1,758.13 บาท (ร้อยละ 
24.99) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,286.80 บาท (ร้อยละ 18.29) ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 
296.80 บาท (ร้อยละ 4.22) ค่าสารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 
295.49 บาท (ร้อยละ 4.20) นอกจากน้ีเป็นค่าวสัดุปรับปรุงดิน ค่าสารกาํจดัวชัพืช เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมด
เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 4,319.40 บาท (ร้อยละ 43.82) และไม่เป็นเงินไร่ละ 5,537.74 บาท (ร้อยละ 
56.18) ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 28,209.03 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ไร่ละ 25,493.76 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 22,671.29 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 
3.30 บาท (ตํ่ากว่าราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 3.30 แสดงว่า 
เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-15) 
    พื้นที่ที่มีระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) กลว้ยหอมท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,506.30 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 
27,318.67 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 11,133.56 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 7,810.91 บาท (ร้อยละ 
70.16) ตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 3,322.65 บาท (ร้อยละ 29.84) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 
751.57 บาท (ร้อยละ 9.62) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 2,674.32 บาท (ร้อยละ 34.24) ค่าแรงงานคนไร่ละ 
1,714.26 บาท (ร้อยละ 21.95) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,364.90 บาท (ร้อยละ 17.47) ค่าสาร
ป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 407.14 บาท (ร้อยละ 5.21) ค่านํ้ ามนั
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 322.39 บาท (ร้อยละ 4.13) นอกจากน้ีเป็นค่าสารกาํจดัวชัพืช ค่าวสัดุ
ปรับปรุงดิน เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 5,075.99 บาท (ร้อยละ 45.59) 
และไม่เป็นเงินไร่ละ 6,057.57 บาท (ร้อยละ 54.41) ได้ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 
22,242.68 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 19,507.76 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด
ไร่ละ 16,185.11 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 4.44 บาท (ตํ่ากวา่ราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วน
รายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.45 แสดงวา่ เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-16) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตารางที ่3-15 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยหอม (ขายในประเทศ) ในพืน้ทีท่ีมี่ระดับ 
   ความเหมาะสมสูง (S1) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

  1. ต้นทุนผันแปร 4,314.40 2,720.27 7,034.67 
      1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 3,226.56 342.05 3,568.61 
               พนัธ์ุ 664.93 328.00 992.93 
               ปุ๋ย 1,846.93 14.05 1,860.98 
                   ปุ๋ยเคมี 1,622.22 - 1,622.22 
                   ปุ๋ยอินทรีย ์ 224.71 14.05 238.76 
               วสัดุปรับปรุงดิน 1.83 - 1.83 
               สารกาํจดัวชัพชื 120.58 - 120.58 
               สารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 295.49 - 295.49 
               นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 296.80 - 296.80 
      1.2 ค่าแรงงาน 968.72 2,076.21 3,044.93 
               แรงงานคน 555.44 1,202.69 1,758.13 
               แรงงานเคร่ืองจกัร 413.28 873.52 1,286.80 
      1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 80.86 - 80.86 
      1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 38.26 - 38.26 
      1.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 302.01 302.01 
  2. ต้นทุนคงที ่ 5.00 2,817.47 2,822.47 
      2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 5.00 - 5.00 
      2.2 ค่าใชท่ี้ดิน - 1,846.95 1,846.95 
      2.3 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 970.52 970.52 
ต้นทุนท้ังหมด 4,319.40 5,537.74 9,857.14 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   2,984.26 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   10.90 
รายได้และมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   32,528.43 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงนิ (บาท/ไร่)   28,209.03 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   25,493.76 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่)   22,671.29 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด    3.30 

ที่มา : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตารางที ่3-16 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยหอม (ขายในประเทศ) ในพืน้ทีท่ีมี่ระดับ 
   ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

  1. ต้นทุนผันแปร 5,071.03 2,739.88 7,810.91 
      1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 4,032.38 256.85 4,289.23 
               พนัธ์ุ 494.72 256.85 751.57 
               ปุ๋ย 2,674.32 - 2,674.32 
                   ปุ๋ยเคมี 2,214.39 - 2,214.39 
                   ปุ๋ยอินทรีย ์ 459.93 - 459.93 
               วสัดุปรับปรุงดิน 44.81 - 44.81 
               สารกาํจดัวชัพชื 89.00 - 89.00 
               สารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 407.14 - 407.14 
               นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 322.39 - 322.39 
      1.2 ค่าแรงงาน 951.10 2,128.06 3,079.16 
               แรงงานคน 684.90 1,029.36 1,714.26 
               แรงงานเคร่ืองจกัร 266.20 1,098.70 1,364.90 
      1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 82.99 - 82.99 
      1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 4.56 - 4.56 
      1.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 354.97 354.97 
  2. ต้นทุนคงที ่ 4.96 3,317.69 3,322.65 
      2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 4.96 - 4.96 
      2.2 ค่าใชท่ี้ดิน - 1,957.70 1,957.70 
      2.3 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 1,359.99 1,359.99 
ต้นทุนท้ังหมด 5,075.99 6,057.57 11,133.56 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   2,506.30 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   10.90 
รายได้และมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   27,318.67 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงนิ (บาท/ไร่)   22,242.68 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   19,507.76 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่)   16,185.11 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด    2.45 

ที่มา : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

    พืน้ทีท่ีมี่ระดับความเหมาะสมเลก็น้อย (S3) กลว้ยหอมท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความ
เหมาะสมเล็กน้อย (S3) ได้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,152.42 กิโลกรัม รายได้หรือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 
23,461.38 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 10,040.57 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 6,918.45 บาท (ร้อยละ 
68.90) ตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 3,122.12 บาท (ร้อยละ 31.10) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 
438.57 บาท (ร้อยละ 6.34) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 2,559.16 บาท (ร้อยละ 36.99) ค่าแรงงานคนไร่ละ 
1,844.35 บาท (ร้อยละ 26.66) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 971.40 บาท (ร้อยละ 14.04) ค่าสารป้องกนั/
กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 307.67 บาท (ร้อยละ 4.45) นอกจากน้ีเป็น 
ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ค่าวสัดุปรับปรุงดิน ค่าสารกาํจดัวชัพืช เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 4,648.79 บาท (ร้อยละ 46.30) และไม่เป็นเงินไร่ละ 5,391.78 บาท (ร้อยละ 
53.70) ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 18,812.59 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ไร่ละ 16,542.93 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 13,420.81 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 
4.66 บาท (ตํ่ากว่าราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.34 แสดงว่า 
เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-17) 
    เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุน รายได้และผลตอบแทนการผลิตกลว้ยหอมท่ีขายผลผลิต 
ในประเทศตามระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ี มีตน้ทุนการผลิตไร่ละ 9,857.14-11,133.55 บาท 
ตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 6,918.45-7,810.91 บาท ตน้ทุนทั้งหมดและตน้ทุนผนัแปรสูงท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) มีตน้ทุนทั้งหมดตํ่าท่ีสุด
และตน้ทุนผนัแปรรองลงมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) สดัส่วนตน้ทุนผนัแปรต่อ
ตน้ทุนทั้งหมดใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 68.90-71.37 ตน้ทุนผนัแปรส่วนใหญ่เป็นค่าวสัดุการเกษตรซ่ึง
มีสัดส่วนกว่า ร้อยละ 50 ของตน้ทุนผนัแปร คือ ร้อยละ 50.73-53.39 (สูงท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความ
เหมาะสมปานกลาง (S2) )รองลงมาเป็นค่าแรงงานคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 39.42-43.28 ของตน้ทุนผนัแปร 
(สูงท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1)) ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ มีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 
5.67-5.99 ผลผลิต รายได้ และผลตอบแทนเป็นไปตามระดับความเหมาะสมของพื้นท่ี กล่าวคือ  
สูงท่ีสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมะสมปานกลาง (S2) 
และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ตามลาํดบั เช่นเดียวกบัอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมด ส่วนตน้ทุน 
ต่อกิโลกรัมตํ่าท่ีสุดกิโลกรัมละ 3.30 บาท ในพื้นท่ีท่ีมีระดับความเหมาะสมสูง (S1) เน่ืองจาก 
ไดผ้ลผลิตต่อไร่และรายไดสู้งท่ีสุดขณะท่ีมีตน้ทุนการผลิตตํ่าท่ีสุด รองลงมากิโลกรัมละ 4.44 และ 4.66 บาท 
ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ตามลาํดบั การผลิตกลว้ยหอม
ในพื้นท่ีทั้ง 3 ระดบัความเหมาะสมนบัวา่ไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-18) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตารางที ่3-17 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยหอม (ขายในประเทศ) ในพืน้ทีท่ีมี่ระดับ 
   ความเหมาะสมเลก็น้อย (S3) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

  1. ต้นทุนผันแปร 4,644.47 2,273.98 6,918.45 
      1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 3,480.36 213.16 3,693.52 
               พนัธ์ุ 225.41 213.16 438.57 
               ปุ๋ย 2,559.16 - 2,559.16 
                   ปุ๋ยเคมี 2,342.17 - 2,342.17 
                   ปุ๋ยอินทรีย ์ 216.99 - 216.99 
               วสัดุปรับปรุงดิน 90.23 - 90.23 
               สารกาํจดัวชัพชื 86.00 - 86.00 
               สารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 307.67 - 307.67 
               นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 211.89 - 211.89 
      1.2 ค่าแรงงาน 1,080.04 1,735.71 2,815.75 
               แรงงานคน 933.42 910.93 1,844.35 
               แรงงานเคร่ืองจกัร 146.62 824.78 971.40 
      1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 84.07 - 84.07 
      1.4 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 325.11 325.11 
  2. ต้นทุนคงที ่ 4.32 3,117.80 3,122.12 
      2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 4.32 - 4.32 
      2.2 ค่าใชท่ี้ดิน - 1,995.68 1,995.68 
      2.3 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 1,122.12 1,122.12 
ต้นทุนท้ังหมด 4,648.79 5,391.78 10,040.57 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   2,152.42 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   10.90 
รายได้และมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   23,461.38 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงนิ (บาท/ไร่)   18,812.59 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   16,542.93 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่)   13,420.81 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด    2.34 

ที่มา : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตารางที ่3-18 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยหอม (ขายในประเทศ) จําแนกตามระดับ 
   ความเหมาะสมของพืน้ที ่ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติ (บาท/ไร่) 

เหมาะสม 
สูง (S1) 

เหมาะสม 
ปานกลาง (S2) 

เหมาะสม 
เลก็น้อย (S3) 

เฉลีย่ 

1. ต้นทุนผนัแปร 7,034.67 7,810.91 6,918.45 7,215.15 
    1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 3,568.61 4,289.23 3,693.52 3,795.41 

 
(50.73) (54.91) (53.39) (52.60) 

    1.2 ค่าแรงงาน 3,044.93 3,079.16 2,815.75 2,997.53 

 
(43.28) (39.42) (40.70) (41.54) 

    1.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 421.13 442.52 409.18 422.21 

 
(5.99) (5.67) (5.91) (5.86) 

2. ต้นทุนคงที่ 2,822.47 3,322.65 3,122.12 3,058.71 

ต้นทุนทัง้หมด 9,857.14 11,133.56 10,040.57 10,273.86 

ผลผลติต่อไร่ (กก.) 2,984.26 2,506.30 2,152.42 2,662.35 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.) 10.90 10.90 10.90 10.90 
รายได้และมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่) 32,528.43 27,318.67 23,461.38 29,019.62 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่) 25,493.76 19,507.76 16,542.93 21,804.47 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 22,671.29 16,185.11 13,420.81 18,745.76 

อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด 3.30 2.45 2.34 2.82 
ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท) 3.30 4.44 4.66 3.86 

หมายเหตุ : ในวงเลบ็ หมายถึง ร้อยละของตน้ทุนผนัแปร 
ทีม่า  : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน  

กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 

  



3-54 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

   3) ต้นทุน รายได้และผลตอบแทนการผลติกล้วยหอม (ส่งออก) 
    กลว้ยหอม (ส่งออก) ให้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,612.12 กิโลกรัม รายได้หรือมูลค่า
ผลผลิตไร่ละ 31,737.26 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 10,798.64 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 7,231.75 บาท 
(ร้อยละ 66.97) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 3,566.89 บาท (ร้อยละ 33.03) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร 
ได้แก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 751.17 บาท (ร้อยละ 10.39) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 1,927.06 บาท (ร้อยละ 26.65)  
ค่าแรงงานคนไร่ละ 2,318.60 บาท (ร้อยละ 32.06) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,089.56 บาท (ร้อยละ 
15.07) ค่าสารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 238.90 บาท (ร้อยละ 
3.30) ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 236.44 บาท (ร้อยละ 3.27) และค่าสารกาํจดัวชัพืชไร่ละ 
112.57 บาท (ร้อยละ 1.55) เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 4,097.26 บาท 
(ร้อยละ 37.94) และไม่เป็นเงินไร่ละ 6,701.38 บาท (ร้อยละ 62.06) ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงิน
ไร่ละ 27,640.00 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 24,505.51 บาท ผลตอบแทนเหนือ
ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 20,938.62 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 4.13 บาท (ตํ่ากว่าราคาขายผลผลิต) 
และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.94 แสดงว่า เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง 
(ตารางท่ี 3-19) 
    ตน้ทุน รายไดแ้ละผลตอบแทนการผลิตกลว้ยหอม (ส่งออก) จาํแนกตามระดบัความ
เหมาะสมของพื้นท่ี 3 ระดบั ดงัน้ี 
    พื้นที่ที่มีระดับความเหมาะสมสูง (S1) กลว้ยหอมท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 3,283.84 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 39,898.66 บาท 
ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 12,349.23 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 8,317.77 บาท (ร้อยละ 67.35) และ
ตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 4,031.46 บาท (ร้อยละ 32.65) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 
824.00 บาท (ร้อยละ 9.91) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 2,530.89 บาท (ร้อยละ 30.43) ค่าแรงงานคนไร่ละ 
2,153.82 บาท (ร้อยละ 25.89) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,553.66 บาท (ร้อยละ 18.68) ค่าไฟฟ้าไร่ละ 
287.80 บาท (ร้อยละ 3.46) ค่าสารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 
166.67 บาท (ร้อยละ 2.00) นอกจากน้ีเป็นค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ค่าสารกาํจดัวชัพืช เป็นตน้ 
จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 5,352.17 บาท (ร้อยละ 43.34) และไม่เป็นเงินไร่ละ 
6,997.06 บาท (ร้อยละ  56.66) ได้ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ  34,546.49 บาท 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปรไร่ละ 31,580.89 บาท ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้ งหมดไร่ละ 
27,549.43 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 3.76 บาท (ตํ่ากว่าราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วน
รายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 3.23 แสดงวา่ เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-20) 
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ตารางที ่3-19 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยหอม (ส่งออก) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

  1. ต้นทุนผันแปร 4,092.30 3,139.45 7,231.75 
      1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 2,867.94 398.20 3,266.14 
               พนัธ์ุ 352.97 398.20 751.17 
               ปุ๋ย 1,927.06 - 1,927.06 
                   ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 1,927.06 - 1,927.06 
                        ปุ๋ยชีวภาพ 1,020.97 - 1,020.97 
                        ปุ๋ยคอก 827.34 - 827.34 
                        ปุ๋ยหมกั   78.75 - 78.75 
               สารกาํจดัวชัพชื 112.57 - 112.57 
               สารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 238.90 - 238.90 
               นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 236.44 - 236.44 
      1.2 ค่าแรงงาน 953.37 2,454.79 3,408.16 
               แรงงานคน 627.00 1,691.60 2,318.60 
               แรงงานเคร่ืองจกัร 326.37 763.19 1,089.56 
      1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 120.36 - 120.36 
      1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 72.83 - 72.83 
      1.5 ค่าไฟฟ้า 77.80 - 77.80 
      1.6 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 286.46 286.46 
  2. ต้นทุนคงที ่ 4.96 3,561.93 3,566.89 
      2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 4.96 - 4.96 
      2.2 ค่าใชท่ี้ดิน - 1,944.49 1,944.49 
      2.3 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 1,617.44 1,617.44 
ต้นทุนท้ังหมด 4,097.26 6,701.38 10,798.64 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   2,612.12 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   12.15 
รายได้และมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   31,737.26 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงนิ (บาท/ไร่)   27,640.00 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   24,505.51 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่)   20,938.62 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด    2.94 

ที่มา : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-20 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยหอม (ส่งออก) ในพืน้ทีท่ีมี่ระดับ 
   ความเหมาะสมสูง (S1) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

  1. ต้นทุนผันแปร 5,347.17 2,970.60 8,317.77 
      1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 3,449.14 364.44 3,813.58 
               พนัธ์ุ 459.56 364.44 824.00 
               ปุ๋ย 2,530.89 - 2,530.89 
                   ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 2,530.89 - 2,530.89 
                        ปุ๋ยชีวภาพ 1,419.51 - 1,419.51 
                        ปุ๋ยคอก 1,027.80 - 1,027.80 
                        ปุ๋ยหมกั 83.58 - 83.58 
               สารกาํจดัวชัพชื 140.00 - 140.00 
               สารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 166.67 - 166.67 
               นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 152.02 - 152.02 
      1.2 ค่าแรงงาน 1,475.62 2,231.86 3,707.48 
               แรงงานคน 452.85 1,700.97 2,153.82 
               แรงงานเคร่ืองจกัร 1,022.77 530.89 1,553.66 
      1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 102.93 - 102.93 
      1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 31.68 - 31.68 
      1.5 ค่าไฟฟ้า 287.80 - 287.80 
      1.6 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 374.30 374.30 
  2. ต้นทุนคงที ่ 5.00 4,026.46 4,031.46 
      2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 5.00 - 5.00 
      2.2 ค่าใชท่ี้ดิน - 1,808.01 1,808.01 
      2.3 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 2,218.45 2,218.45 
ต้นทุนท้ังหมด 5,352.17 6,997.06 12,349.23 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   3,283.84 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   12.15 
รายได้และมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   39,898.66 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงนิ (บาท/ไร่)   34,546.49 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   31,580.89 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่)   27,549.43 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด   3.23 

ที่มา : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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    พื้นที่ที่มีระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) กลว้ยหอมท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,585.29 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 
31,411.27 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 10,259.58 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 6,820.09 บาท (ร้อยละ 
66.48) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 3,439.49 (ร้อยละ 33.52) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุ 
ไร่ละ 650.00 บาท (ร้อยละ 9.54) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 1,788.38 บาท (ร้อยละ 26.22) ค่าแรงงานคนไร่ละ 
2,401.87 บาท (ร้อยละ 35.22) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 800.80 บาท (ร้อยละ 11.74) ค่าสารป้องกนั/
กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 296.08 บาท (ร้อยละ 4.34) ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืนไร่ละ 258.58 บาท (ร้อยละ 3.79) นอกจากน้ีเป็นค่าสารกาํจดัวชัพืช/ศตัรูพืช ค่าขนส่ง
ผลผลิต ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 
3,975.08 บาท (ร้อยละ 38.75) และไม่เป็นเงินไร่ละ 6,284.50 บาท (ร้อยละ 61.25) ไดผ้ลตอบแทน
เหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 27,436.19 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 24,591.18 บาท 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 21,151.69 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 3.97 บาท (ตํ่ากว่า
ราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 3.06 แสดงวา่ เกษตรกรไดรั้บรายได้
จากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-21) 
    พืน้ทีท่ีมี่ระดับความเหมาะสมเลก็น้อย (S3) กลว้ยหอมท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
เลก็นอ้ย (S3) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,009.39 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 24,414.09 บาท 
ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 10,084.50 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 6,761.01 บาท (ร้อยละ 67.04) และตน้ทุนคงท่ี
ไร่ละ 3,323.49 (ร้อยละ 32.96) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 710.72 บาท (ร้อยละ 10.51) 
ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 1,567.81 บาท (ร้อยละ 23.19) ค่าแรงงานคนไร่ละ 2,367.68 บาท (ร้อยละ 35.02) 
ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,103.83 บาท (ร้อยละ 16.33) ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 303.31 บาท 
(ร้อยละ 4.49) ค่าสารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 217.19 บาท 
(ร้อยละ 3.21) นอกจากน้ีเป็นค่าสารกาํจดัวชัพืช ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมด
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 3,143.29 บาท (ร้อยละ 31.17) และไม่เป็นเงินไร่ละ 6,941.21 บาท  
(ร้อยละ 68.83) ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 21,270.80 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุน
ผนัแปรไร่ละ 17,653.08 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 14,329.59 บาท ตน้ทุนการผลิต
ต่อกิโลกรัม 5.02 บาท (ตํ่ากว่าราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.42 
แสดงวา่ เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-22) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตารางที ่3-21 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยหอม (ส่งออก) ในพืน้ทีท่ีมี่ระดับ 
   ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

  1. ต้นทุนผันแปร 3,970.08 2,850.01 6,820.09 
      1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 2,817.26 300.00 3,117.26 
               พนัธ์ุ 350.00 300.00 650.00 
               ปุ๋ย 1,788.38 - 1,788.38 
                   ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 1,788.38 - 1,788.38 
                        ปุ๋ยชีวภาพ 846.96 - 846.96 
                        ปุ๋ยคอก 878.92 - 878.92 
                        ปุ๋ยหมกั 62.50 - 62.50 
               สารกาํจดัวชัพชื 124.22 - 124.22 
               สารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 296.08 - 296.08 
               นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 258.58 - 258.58 
      1.2 ค่าแรงงาน 930.57 2,272.10 3,202.67 
               แรงงานคน 855.08 1,546.79 2,401.87 
               แรงงานเคร่ืองจกัร 75.49 725.31 800.80 
      1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 78.92 - 78.92 
      1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 143.33 - 143.33 
      1.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 277.91 277.91 
  2. ต้นทุนคงที ่ 5.00 3,434.49 3,439.49 
      2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 5.00 - 5.00 
      2.2 ค่าใชท่ี้ดิน - 1,995.00 1,995.00 
      2.3 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 1,439.49 1,439.49 
ต้นทุนท้ังหมด 3,975.08 6,284.50 10,259.58 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   2,585.29 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   12.15 
รายได้และมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   31,411.27 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงนิ (บาท/ไร่)   27,436.19 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   24,591.18 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่)   21,151.69 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด   3.06 

ที่มา : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตารางที ่3-22 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยหอม (ส่งออก) ในพืน้ทีท่ีมี่ระดับ 
   ความเหมาะสมเลก็น้อย (S3) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

  1. ต้นทุนผันแปร 3,138.29 3,622.72 6,761.01 
      1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 2,423.83 442.86 2,866.69 
               พนัธ์ุ 267.86 442.86 710.72 
               ปุ๋ย 1,567.81 - 1,567.81 
                   ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 1,567.81 - 1,567.81 
                        ปุ๋ยชีวภาพ 915.31 - 915.31 
                        ปุ๋ยคอก 552.50 - 552.50 
                        ปุ๋ยหมกั 100.00 - 100.00 
               สารกาํจดัวชัพชื 67.66 - 67.66 
               สารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 217.19 - 217.19 
               นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 303.31 - 303.31 
      1.2 ค่าแรงงาน 511.33 2,960.18 3,471.51 
               แรงงานคน 454.30 1,913.38 2,367.68 
               แรงงานเคร่ืองจกัร 57.03 1,046.80 1,103.83 
      1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 203.13 - 203.13 
      1.4 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 219.68 219.68 
  2. ต้นทุนคงที ่ 5.00 3,318.49 3,323.49 
      2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 5.00 - 5.00 
      2.2 ค่าใชท่ี้ดิน - 1,995.00 1,995.00 
      2.3 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 1,323.49 1,323.49 
ต้นทุนท้ังหมด 3,143.29 6,941.21 10,084.50 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   2,009.39 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   12.15 
รายได้และมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   24,414.09 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงนิ (บาท/ไร่)   21,270.80 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   17,653.08 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่)   14,329.59 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด   2.42 

ที่มา : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 



3-60 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

    เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุน รายไดแ้ละผลตอบแทนการผลิตกลว้ยหอมเพื่อการส่งออก
ตามระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ี มีตน้ทุนการผลิตไร่ละ 10,084.50-12,349.23 บาท ตน้ทุนผนัแปร
ไร่ละ 6,761.01-8,317.77 บาท โดยพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) มีตน้ทุนทั้งหมดและตน้ทุน
ผนัแปรสูงท่ีสุดรองลงมาเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเล็กน้อย 
(S3) ตามลาํดบั สดัส่วนของตน้ทุนผนัแปรต่อตน้ทุนทั้งหมดใกลเ้คียงกนัใน 3 พื้นท่ี คือ ร้อยละ 66.48-
67.35 เช่นเดียวกบัสดัส่วนของค่าวสัดุการเกษตรต่อตน้ทุนผนัแปรมีสดัส่วน ร้อยละ 42.40-45.85 ส่วน
ค่าแรงงานต่อตน้ทุนผนัแปรมีสัดส่วน ร้อยละ 44.57-51.35 สัดส่วนสูงท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความ
เหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) รองลงมาในพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมสูง 
(S1) เม่ือรวมสัดส่วนค่าวสัดุการเกษตรกบัค่าแรงงานต่อตน้ทุนผนัแปร จะเห็นว่ามีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั
ระหว่าง ร้อยละ 90.42-93.75 โดยพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) มีสัดส่วนค่าใชจ่้ายท่ีเป็นค่า
วสัดุการเกษตรรวมกับค่าแรงงานต่อต้นทุนผนัแปรตํ่าท่ีสุด รองลงมาเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดับความ
เหมาะสมปานกลาง (S2) ผลผลิต รายได ้และผลตอบแทนเป็นไปตามระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
รวมทั้ งอัตราส่วนรายได้ต่อตน้ทุน ในพื้นท่ีท่ีมีระดับความเหมาะสมสูง (S1) ได้ผลผลิต รายได ้
ผลตอบแทนและอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนสูงท่ีสุดและมีตน้ทุนต่อกิโลกรัมตํ่าท่ีสุดกิโลกรัมละ 3.76 
บาท เน่ืองจากใชร้าคาเดียวกนัแต่ไดผ้ลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงขณะท่ีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนไม่สูงกว่ามากนกั
เม่ือเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) (ตารางท่ี 3-23) 
   เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุน รายไดแ้ละผลตอบแทนการผลิตกลว้ยหอมท่ีขายผลผลิตในประเทศ
และส่งออก จะเห็นว่า มีตน้ทุนทั้งหมดและตน้ทุนผนัแปรใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ ตน้ทุนทั้งหมดท่ีผลิต
ขายในประเทศและส่งออกไร่ละ 10,273.86 และ 10,798.64 บาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 
7,215.15 และ 7,231.75 บาท ตามลาํดบั แต่การผลิตท่ีขายในประเทศมีสัดส่วนค่าวสัดุการเกษตร 
ต่อตน้ทุนผนัแปรสูงกว่าการผลิตเพื่อการส่งออก คือ ร้อยละ 52.60 (ขณะท่ีการผลิตเพื่อการส่งออก 
มีสดัส่วนดงักล่าว ร้อยละ 45.16) เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นวสัดุปรับปรุงดิน นอกจากน้ีค่าปุ๋ยเคมีและ
ค่าสารกาํจดัศตัรูพืช/โรคพืช/สารเร่งการเจริญเติบโตสูงกว่า สัดส่วนค่าแรงงานต่อตน้ทุนผนัแปรของ
การผลิตเพื่อส่งออก ร้อยละ 47.13 สูงกว่าการผลิตเพื่อขายในประเทศท่ีมีสัดส่วน ร้อยละ 41.54 
เน่ืองจากการผลิตเพื่อการส่งออกใชแ้รงงานคนดูแลรักษาและขนยา้ยสูงกว่า จากตน้ทุนและผลผลิตเฉล่ีย
ต่อไร่ใกลเ้คียงกนัแต่ราคากลว้ยหอมเพื่อส่งออกสูงกว่าราคาผลผลิตท่ีขายในประเทศจึงทาํให้รายได้
และผลตอบแทนรวมทั้งอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดของกลว้ยหอมเพื่อการส่งออกสูงกวา่การผลิต
ท่ีขายในประเทศโดยมีตน้ทุนต่อกิโลกรัมสูงกว่าเลก็นอ้ยดว้ย อยา่งไรก็ตาม นบัว่าการผลิตกลว้ยหอม
ไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-24) 
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ตารางที ่3-23 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยหอม (ส่งออก) จําแนกตามระดับ 
   ความเหมาะสมของพืน้ที ่ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติ (บาท/ไร่) 

เหมาะสม 
สูง (S1) 

เหมาะสม 
ปานกลาง (S2) 

เหมาะสม 
เลก็น้อย (S3) 

เฉลีย่ 

1. ต้นทุนผนัแปร 8,317.77 6,820.09 6,761.01 7,231.75 
    1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 3,813.58 3,117.26 2,866.69 3,266.14 

 
(45.85) (45.71) (42.40) (45.16) 

    1.2 ค่าแรงงาน 3,707.48 3,202.67 3,471.51 3,408.16 

 
(44.57) (46.96) (51.35) (47.13) 

    1.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 796.71 500.16 422.81 557.45 

 
(9.58) (7.33) (6.25) (7.71) 

2. ต้นทุนคงที่ 4,031.46 3,439.49 3,323.49 3,566.89 

ต้นทุนทัง้หมด 12,349.23 10,259.58 10,084.50 10,798.64 

ผลผลติต่อไร่ (กก.) 3,283.84 2,585.29 2,009.39 2,612.12 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.) 12.15 12.15 12.15 12.15 
รายได้และมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่) 39,898.66 31,411.27 24,414.09 31,737.26 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่) 31,580.89 24,591.18 17,653.08 24,505.51 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 27,549.43 21,151.69 14,329.59 20,938.62 

อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด 3.23 3.06 2.42 2.94 
ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท) 3.76 3.97 5.02 4.13 

หมายเหตุ : ในวงเลบ็ หมายถึง ร้อยละของตน้ทุนผนัแปร 
ทีม่า  : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน  

กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-24 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยหอม ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติ (บาท/ไร่) 

ขายในประเทศ ส่งออก ทั้งประเทศ 

1. ต้นทุนผนัแปร 7,215.15 7,231.75 7,213.16 
    1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 3,795.41 3,266.14 3,668.40 

 
(52.60) (45.16) (50.86) 

    1.2 ค่าแรงงาน 2,997.53 3,408.16 3,091.33 

 
(41.54) (47.13) (42.86) 

    1.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 422.21 557.45 453.43 

 
(5.86) (7.71) (6.28) 

2. ต้นทุนคงที ่ 3,058.71 3,566.89 3,176.27 

ต้นทุนทัง้หมด 10,273.86 10,798.64 10,389.43 
ผลผลติต่อไร่ (กก.) 2,662.35 2,612.12 2,650.05 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.) 10.90 12.15 11.11 
รายได้และมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่) 29,019.62 31,737.26 29,442.06 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่) 21,804.47 24,505.51 22,228.90 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 18,745.76 20,938.62 19,052.63 

อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด 2.82 2.94 2.83 
ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท) 3.86 4.13 3.92 

หมายเหตุ : ในวงเลบ็ หมายถึง ร้อยละของตน้ทุนผนัแปร 
ทีม่า  : วิเคราะห์จากข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีสํารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สํานักสํารวจดินและ 

วางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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 3.2.3 ปัญหา ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ และทัศนคติของเกษตรกรในการผลิต 
พชืเศรษฐกจิกล้วยหอม 
   1) ปัญหาการผลติ 
    จากการศึกษาปัญหาการผลิตกลว้ยหอมของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ 
มีปัญหาดา้นปัจจยัการผลิตมีราคาสูง ร้อยละ 36.36 (ขายในประเทศร้อยละ 32.89 ส่งออกร้อยละ 
44.12) รองลงมาเป็นปัญหาโรคระบาด ร้อยละ 26.36 (ขายในประเทศร้อยละ 30.26 ส่งออกร้อยละ 
17.65) ราคาผลผลิตตกตํ่าและลมพดัแรงทาํให้ตน้ลม้มีปัญหาเท่ากนั ร้อยละ 21.82 (ขายในประเทศ
ร้อยละ 21.05 ส่งออกร้อยละ 23.53) แมลง/ศตัรูพืชรบกวน ร้อยละ 19.09 (ขายในประเทศร้อยละ 
18.42 ส่งออกร้อยละ 20.59) วชัพืชรบกวน ร้อยละ14.55 (ขายในประเทศร้อยละ 13.16 ส่งออกร้อยละ 
17.65) นอกนั้น ไดแ้ก่ ปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้ าเพื่อการเกษตร นํ้าท่วม ฝนแลง้/ท้ิงช่วง ขาดแคลนนํ้ า
เพื่อการเกษตร สภาพดินเส่ือมโทรม และผูรั้บซ้ือผลผลิตเอาเปรียบ เป็นตน้ (ตารางท่ี 3-25) 
   2) ความต้องการความช่วยเหลอืจากรัฐด้านการผลติ 
    จากการศึกษาความตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐบาลของเกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยหอม
ขายในประเทศและส่งออก พบวา่ เกษตรกรตอ้งการใหรั้ฐบาลประกนั/พยงุราคาผลผลิต ร้อยละ 60.61 
(ขายในประเทศร้อยละ 69.12 ส่งออกร้อยละ 41.94) จดัหาปัจจยัการผลิตท่ีราคาตํ่า ร้อยละ 39.39  
(ขายในประเทศร้อยละ 41.18 ส่งออกร้อยละ 35.48) ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพ่ือขนส่งผลผลิต 
ร้อยละ 30.30 (ขายในประเทศร้อยละ 23.53 ส่งออกร้อยละ 45.16) ส่งเสริมและแนะนาํการทาํปุ๋ย/ 
สารป้องกนั/สารกาํจดัศตัรูพืชใชเ้อง และส่งเสริมและแนะนาํการปรับปรุงบาํรุงดินมีความตอ้งการ
เท่ากนั ร้อยละ 26.26 (ขายในประเทศร้อยละ 23.53 ส่งออกร้อยละ 32.26) ประกนัรายไดเ้กษตรกร 
ร้อยละ 21.21 (ขายในประเทศร้อยละ 22.06 ส่งออกร้อยละ 19.35) ส่งเสริมและแนะนําการทาํ
การเกษตรอินทรีย ์ร้อยละ 14.14 (ขายในประเทศร้อยละ 11.76 ส่งออกร้อยละ 19.35) นอกจากน้ี
ตอ้งการใหจ้ดัหาแหล่งเงินกูอ้ตัราดอกเบ้ียตํ่า ชดเชยค่าเสียหายจากภยัธรรมชาติ และจดัสร้างแหล่งนํ้ า
เพื่อการเกษตร เป็นตน้ (ตารางท่ี 3-26) จะเห็นว่า ความตอ้งการดา้นการประกนั/พยงุราคาผลผลิตและ
การจดัหาปัจจยัการผลิตในราคาตํ่า เกษตรกรท่ีผลิตเพื่อการส่งออกมีสัดส่วนความตอ้งการตํ่ากว่า
เกษตรกรท่ีผลิตขายในประเทศ เน่ืองจากสามารถขายผลผลิตไดใ้นราคาดีแลว้และมีเงินลงทุนในการซ้ือ
ปัจจยัการผลิตเพียงพอ ส่วนความตอ้งการดา้นการปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อขนส่งผลผลิต  
การส่งเสริมและแนะนาํการทาํปุ๋ย/สารป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืชใชเ้อง รวมทั้งส่งเสริมและแนะนาํการทาํ
การเกษตรอินทรียน์ั้น รัฐบาลควรช่วยเหลือเพื่อใหผ้ลผลิตมีคุณภาพปลอดภยัจากสารเคมีและการขนส่ง
ผลผลิตเป็นไปอยา่งสะดวก รวดเร็ว ลดการเสียหายจากการขนส่ง เป็นตน้ 
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ตารางที ่3-25 ปัญหาด้านการผลติของเกษตรกรทีป่ลูกกล้วยหอม ปี 2554 
หน่วย : ร้อยละ 

ปัญหา ขายในประเทศ ส่งออก เฉลีย่ 
- ปัจจยัการผลิตมีราคาสูง 32.89 44.12 36.36 
- โรคระบาด 30.26 17.65 26.36 
- ราคาผลผลิตตกตํ่า 21.05 23.53 21.82 
- ลมแรง 21.05 23.53 21.82 
- แมลง/ศตัรูพชืรบกวน 18.42 20.59 19.09 
- วชัพืชรบกวน 13.16 17.65 14.55 
- ขาดแคลนแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร 7.89 2.94 6.36 
- นํ้าท่วม 3.95 5.88 4.55 
- ฝนแลง้/ท้ิงช่วง 3.95 2.94 3.64 
- ขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร 3.95 2.94 3.64 
- สภาพดินเส่ือมโทรม 5.26 - 3.64 
- ผูรั้บซ้ือผลผลิตเอาเปรียบ 2.63 2.94 2.73 
- คุณภาพผลผลิตตํ่า 1.32 2.94 1.82 
- ปริมาณผลผลิตตํ่า 1.32 2.94 1.82 
- ขาดแคลนแรงงาน 1.32 2.94 1.82 
- มีขอ้จาํกดัในการรับซ้ือ - 2.94 0.91 
- ขาดแคลนเงินลงทุน 1.32 - 0.91 
ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน  
 กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-26 ความต้องการความช่วยเหลอืจากรัฐด้านการผลติกล้วยหอมของเกษตรกร ปี 2554 
หน่วย : ร้อยละ 

ลกัษณะความต้องการ ขายในประเทศ ส่งออก เฉลีย่ 
- ประกนั/พยงุราคาผลผลิต 69.12 41.94 60.61 
- จดัหาปัจจยัการผลิตท่ีราคาตํ่า 41.18 35.48 39.39 
- ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อขนส่งผลผลิต 23.53 45.16 30.30 
- ส่งเสริมและแนะนาํการทาํปุ๋ย/สารป้องกนั/ 
สารกาํจดัศตัรูพืชใชเ้อง 23.53 32.26 26.26 

- ส่งเสริมและแนะนาํการปรับปรุงบาํรุงดิน 23.53 32.26 26.26 
- ประกนัรายไดเ้กษตรกร 22.06 19.35 21.21 
- ส่งเสริมและแนะนาํการทาํการเกษตรอินทรีย ์ 11.76 19.35 14.14 
- จดัหาแหล่งเงินกูอ้ตัราดอกเบ้ียตํ่า 13.24 3.23 10.10 
- ชดเชยค่าเสียหายจากภยัธรรมชาติ 7.35 9.68 8.08 
- จดัสร้างแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร 7.35 6.45 7.07 
- ส่งเสริมและแนะนาํเก่ียวกบัการอนุรักษดิ์นและนํ้า - 3.23 2.02 
- ขดุลอกแหล่งนํ้าธรรมชาติหรือแหล่งนํ้าสาธารณะ 
ท่ีต้ืนเขิน 2.94 - 1.02 
ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน  
 กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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   3) ทศันคติของเกษตรกร 
    ทัศนคติด้านการใช้ที่ดินและการเพิ่มผลผลิต จากการศึกษาทศันคติการใชท่ี้ดินของ
เกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยหอม พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.69) ไม่คิดท่ีจะเปล่ียนแปลงการปลูก
กลว้ยหอมไปปลูกพืชชนิดอ่ืน (ขายในประเทศร้อยละ 95.24 และทุกรายท่ีส่งออก) สําหรับแนวคิด 
ในการเพิ่มผลผลิต เกษตรกรมีความคิดว่าควรปรับปรุงบาํรุงดิน ร้อยละ 78.51 (ขายในประเทศร้อยละ 
77.38 ส่งออกร้อยละ 81.08) เพิ่มปุ๋ยเคมี ร้อยละ 50.41 (ขายในประเทศร้อยละ59.52 ส่งออกร้อยละ 
29.73) เพิ่มปุ๋ยอินทรีย ์ร้อยละ 32.23 และลงทุนจดัหาแหล่งนํ้า ร้อยละ 30.58 (ตารางท่ี 3-27) 
    ทัศนคติในการเปลี่ยนแปลงอาชีพ จากการศึกษาทศันคติในการเปล่ียนแปลงอาชีพ
ของเกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยหอมขายในประเทศและส่งออก พบว่า เกษตรกรทุกรายท่ีสาํรวจไม่คิดจะ
เปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืน เน่ืองจากไม่มีความรู้ในการทาํอาชีพอ่ืน ร้อยละ 66.94 (ขายในประเทศ
ร้อยละ 70.24 ส่งออกร้อยละ 59.46) การปลูกกลว้ยหอมเป็นอาชีพหลกัท่ีทาํมาตลอด ร้อยละ 51.24 
(ขายในประเทศร้อยละ 53.57 ส่งออกร้อยละ 45.95) นอกจากน้ีเน่ืองจากไดผ้ลผลิตดีอยู่แลว้ ร้อยละ 
20.66 สภาพพื้นท่ีไม่เหมาะท่ีจะปลูกพืชชนิดอ่ืน ร้อยละ 17.36 และราคาผลผลิตดีอยูแ่ลว้ ร้อยละ 6.61 
(ตารางท่ี 3-27) 
 จากการศึกษาการใชปั้จจยัการผลิตกลว้ยหอมท่ีขายในประเทศและส่งออก จะเห็นว่า พื้นท่ีปลูก
และเกบ็เก่ียวกลว้ยหอมท่ีขายในประเทศรายละ 8.99 ไร่ สูงกว่าการผลิตเพื่อส่งออกท่ีปลูกเฉล่ียรายละ 
5.69 ไร่ ปลูกขายในประเทศใชต้น้พนัธ์ุจาํนวนน้อยกว่าท่ีปลูกเพื่อส่งออก กล่าวคือ ไร่ละ 342 และ 
364 ตน้ ตามลาํดบั การใชแ้รงงานท่ีผลิตเพื่อส่งออกใชแ้รงงานคนไร่ละ 6.56 วนัต่อคน มากกวา่การผลิต
ท่ีขายในประเทศซ่ึงใชแ้รงงานคนไร่ละ 8.84 วนัต่อคน (ไดแ้ก่ ตดัแต่งหน่อ ตดัแต่งใบ คํ้าตน้ ห่อเครือ 
และเก็บผลผลิต) การผลิตเพื่อส่งออกใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 11.89 ชัว่โมง ตํ่ากว่าการผลิตท่ีขาย 
ในประเทศซ่ึงใชไ้ร่ละ 11.89 ชัว่โมง การผลิตเพื่อส่งออกไม่ใชปุ๋้ยเคมีแต่ใชปุ๋้ยคอกและปุ๋ยหมกัเป็นปริมาณ
มากกว่าการผลิตท่ีขายในประเทศ (ขายในประเทศใชปุ๋้ยคอกและปุ๋ยหมกัปริมาณไร่ละ 140.64 และ 
18.40 กิโลกรัม ตามลาํดบั การผลิตเพื่อส่งออกใชปุ๋้ยคอกและปุ๋ยหมกัปริมาณ 489.23 และ 132.31 
กิโลกรัม ตามลาํดับ) นอกจากน้ีมีการใช้ปุ๋ยชีวภาพชนิดเม็ดในการผลิตเพื่อส่งออกไร่ละ 146.59 
กิโลกรัม สูงกว่าการผลิตท่ีขายในประเทศซ่ึงใชเ้พียงไร่ละ 3.21 กิโลกรัม ใชส้ารกาํจดัวชัพืชและสารป้องกนั/
กาํจดัศตัรูพืช/โรคพืช ใชเ้ป็นปริมาณตํ่ากวา่ 1 ลิตรต่อไร่ ทั้งการผลิตท่ีขายในประเทศและส่งออก 
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ตารางที ่3-27 ทศันคติของเกษตรกรทีผ่ลติกล้วยหอม ปี 2554 
หน่วย : ร้อยละ 

ทศันคติของเกษตรกร ขายในประเทศ ส่งออก เฉลีย่ 

ความคดิต่อการเปลีย่นแปลงการปลูกกล้วยหอม 
   

  - ไม่เปล่ียน 95.24 100.00 96.69 
  - เปล่ียน 4.76 - 3.31 
 ประเภทการเปลีย่นแปลง 

   
 - เลิก 100.00 - 100.00 
  ปลูกพชือืน่แทน 

   
  - มะนาว 50.00 - 50.00 
  - หญา้ 25.00 - 25.00 
  - ยางพารา 25.00 - 25.00 
แนวคดิในการเพิม่ผลผลติ 

   
      1) ปรับปรุงบาํรุงดิน 77.38 81.08 78.51 
      2) เพิ่มปุ๋ยเคมี 59.52 29.73 50.41 
      3) เพิ่มปุ๋ยอินทรีย ์ 30.95 35.14 32.23 
      4) ลงทุนจดัหาแหล่งนํ้า 23.81 45.95 30.58 
เกษตรกรวางแผนเปลีย่นไปประกอบอาชีพนอกการเกษตร 

   
  ไม่เปล่ียน 100.00 100.00 100.00 
     เหตุผลท่ีไม่เปล่ียนอาชีพ 

   
     1) ไม่มีความรู้ในการทาํอาชีพอ่ืน 70.24 59.46 66.94 
     2) เป็นอาชีพหลกัท่ีทาํมาต่อเน่ือง 53.57 45.95 51.24 
     3) ผลผลิตดีอยูแ่ลว้ 15.48 32.43 20.66 
     4) สภาพพื้นท่ีไม่เหมาะกบัพืชอ่ืน 15.48 21.62 17.36 
     5) ราคาผลผลิตดี 2.38 16.22 6.61 
ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน  
 กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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 ตน้ทุน รายไดแ้ละผลตอบแทน การผลิตกลว้ยหอมตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
ความเหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ไดแ้ก่ การผลิตกล้วยหอม
ของประเทศไทย ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,650.05 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 29,442.06 บาท 
ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 10,389.43 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด (ผลตอบแทนสุทธิ) ไร่ละ 
19,052.63 บาท มีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.83 การผลิตตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 
3 ระดบั ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,105.95-3,031.62 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 23,397.10-
33,681.30 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 9,986.13-10,892.00 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 
13,410.97-23,424.46 บาท มีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.34-3.28 การผลิตที่ขายในประเทศ 
ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,662.35 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 29,019.62 บาท ตน้ทุนทั้งหมด
ไร่ละ 10,273.86 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด (ผลตอบแทนสุทธิ) ไร่ละ 18,745.76 บาท  
มีอตัราส่วนรายได้ต่อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากับ 2.82 การผลิตตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 3 ระดับ  
ได้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,152.42-2,984.26 กิโลกรัม รายได้หรือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 23,461.38-
32,528.43 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 9,857.14-11,133.55 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 
13,420.81-22,671.29 บาท มีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.34-3.30 การผลติเพื่อส่งออก 
ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,612.12 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 31,737.26 บาท ตน้ทุนทั้งหมด
ไร่ละ 10,798.64 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด (ผลตอบแทนสุทธิ) ไร่ละ 20,938.62 บาท  
มีอตัราส่วนรายได้ต่อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากับ 2.94 การผลิตตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 3 ระดับ  
ได้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,009.39-3,283.84 กิโลกรัม รายได้หรือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 24,414.09-
39,898.66 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 10,084.50-12,349.23 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด 
ไร่ละ 14,329.59-27,549.43 บาท มีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.42-3.23 (ตารางท่ี 3-28) 
 ปัญหาการผลิตกลว้ยหอมเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาปัจจยัการผลิตมีราคาสูง โรคระบาด 
ราคาผลผลิตตกตํ่า ลมแรงทาํให้ตน้ลม้ ศตัรูพืชรบกวน เกษตรกรตอ้งการใหรั้ฐบาลประกนั/พยงุราคา
ผลผลิต ใหจ้ดัหาปัจจยัการผลิตในราคาตํ่า ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเพ่ือขนส่งผลผลิต ส่งเสริม/แนะนาํ
การทาํปุ๋ย สารกาํจดัศตัรูพืชและแนะนาํการปรับปรุงบาํรุงดิน เกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยหอมแทบทุกราย
ไม่คิดท่ีจะเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนและมีความคิดเห็นต่อการเพ่ิมผลผลิตว่า ควรปรับปรุงบาํรุงดิน 
เพิ่มปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยคอกและลงทุนจดัหาแหล่งนํ้า 
 จากตน้ทุน รายไดแ้ละผลตอบแทนการผลิตกลว้ยหอมจะเห็นว่าการผลิตกลว้ยหอมของประเทศไทย
ไดผ้ลตอบแทนสุทธิไร่ละ 19,052.63 บาท อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนเท่ากบั 2.83 การผลิตท่ีขาย 
ในประเทศและเพื่อการส่งออกไดผ้ลตอบแทนสุทธิไร่ละ 18,745.76 และ 20,938.62 บาท ตามลาํดบั 
อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนเท่ากบั 2.82 และ 2.94 ตามลาํดบั นบัว่าการผลิตไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุน
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ในเกณฑสู์ง จากขอ้มูลตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตกลว้ยหอมระดบัประเทศและตามระดบัความเหมาะสม
ของพื้นท่ี ทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาและต้นทุนการผลิตกล้วยหอม โดยกรณีที่ 1 
กาํหนดใหร้าคาขายผลผลิตลดลงร้อยละ 10 ตน้ทุนเท่าเดิม การผลิตระดบัประเทศจะไดร้ายไดห้รือมูลค่า
ผลผลิตไร่ละ 26,500.50 บาท ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 16,111.07 บาท (ลดลงจากไร่ละ 19,052.63 บาท) 
อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนเท่ากบั 2.55 (ลดลงจาก 2.83) รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตตามระดบัความเหมาะสม
ของพื้นท่ี 3 ระดบัไร่ละ 21,059.50-30,316.20 บาท ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 11,073.37-20,059.36 บาท 
(ลดลงจากไร่ละ 13,410.97-23,424.46 บาท) อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนเท่ากบั 2.11-2.96 (ลดลงจาก 
2.34-3.28) กรณีที่ 2  กําหนดให้ราคาขายผลผลิตเท่าเดิม ต้นทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ  10  การผลิต
ระดบัประเทศจะไดร้ายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 29,442.06 บาท ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 18,013.69 บาท 
(ลดลงจากไร่ละ 19,052.63 บาท) อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนเท่ากบั 2.58 (ลดลงจาก 2.83) รายได ้
หรือมูลค่าผลผลิตตามระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 3 ระดบัไร่ละ 23,397.10-33,681.30 บาท 
ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 12,412.36-22,398.78 บาท อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนเท่ากบั 2.13-2.99  
ทั้งผลตอบแทนสุทธิและอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนในกรณีท่ี 2 สูงกว่ากรณีท่ี 1 กรณีที่ 3 กาํหนดให้
ราคาขายผลผลิตลดลงร้อยละ 10 ตน้ทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 การผลิตระดบัประเทศจะไดร้ายไดห้รือมูลค่า
ผลผลิตไร่ละ 26,500.50 บาท ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 15,072.13 บาท (ลดลงจากไร่ละ 19,052.63 บาท) 
อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนเท่ากบั 2.32 (ลดลงจาก 2.83) รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตตามระดบัความเหมาะสม
ของพื้นท่ี 3 ระดบัไร่ละ 21,059.50-30,316.20 บาท ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 10,074.76-19,033.68 บาท 
(ลดลงจากไร่ละ 13,410.97-23,424.46 บาท) อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนเท่ากบั 1.92-2.69 จะเห็นว่า
กรณีท่ี 2 ท่ีราคาขายเท่าเดิมและตน้ทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 จะไดร้ายไดห้รือมูลค่าผลผลิต ผลตอบแทนสุทธิ
และอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดสูงกวา่ กรณีท่ี 1 และ 3 (ตารางท่ี 3-29) จึงควรแนะนาํและส่งเสริม
ให้เกษตรกรหันมาสนใจและปลูกกลว้ยหอมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากกลว้ยหอมเป็นสินคา้ท่ีตลาดตอ้งการ
และปริมาณผลผลิตยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
ดงัไดก้ล่าวแลว้ในหวัขอ้ 2.6 (สภาพการผลิตและการตลาด) อีกทั้งยงัมีพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับ
การปลูกกลว้ยทัว่ทุกภาคของประเทศ สามารถขยายพื้นท่ีปลูกไดอี้กมากโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือท่ี 4,106,279 ไร่ และพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือท่ี 60,042,548 ไร่ 
(ตารางท่ี 3-4) ซ่ึงจะไดรั้บผลตอบแทนสูงและเป็นพืชท่ีปลูกง่ายสามารถนาํผลผลิตมาเพ่ิมมูลค่าดา้น
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดหรือปลูกกลว้ยหอมอินทรีย  ์นอกจากน้ีเกษตรกรไทย 
มีความชาํนาญในการปลูกกลว้ยหอมเน่ืองจากกลว้ยมีความสมัพนัธ์กบัการดาํรงชีวิตของคนไทยมาแต่
โบราณกาล 
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ตารางที ่3-28 ต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน และอตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนการผลติกล้วยหอม ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุน 
(บาท) 

รายได้หรือ 
มูลค่าผลผลติ 

(บาท) 

ผลตอบแทนสุทธิ 
(บาท) 

อตัราส่วนรายได้ 
ต่อต้นทุนทั้งหมด 

(B/C) 

1. ประเทศ 10,389.43 29,442.06 19,052.63 2.83 
1.1 ระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 10,256.84 33,681.30 23,424.46 3.28 
1.2 ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 10,892.00 28,105.97 17,213.97 2.58 
1.3 ระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) 9,986.13 23,397.10 13,410.97 2.34 

2. ขายภายในประเทศ 10,273.86 29,019.62 18,745.76 2.82 
2.1 ระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 9,857.14 32,528.43 22,671.29 3.30 
2.2 ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 11,133.55 27,318.67 16,185.12 2.45 
2.3 ระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) 10,040.57 23,461.38 13,420.81 2.34 

3. ส่งออก 10,798.64 31,737.26 20,938.62 2.94 
3.1 ระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 12,349.23 39,898.66 27,549.43 3.23 
3.2 ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 10,259.58 31,411.27 21,151.69 3.06 
3.3 ระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) 10,084.50 24,414.09 14,329.59 2.42 

ทีม่า : กลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-29 รายได้และผลตอบแทนจากการเปลีย่นแปลงราคาขายผลผลติและต้นทุนการผลติ 
   กล้วยหอม ปี 2554 

ประเภท 
ระดบัความเหมาะสม 

สูง (S1) ปานกลาง (S2) เลก็น้อย (S3) ประเทศ 

ราคาขายและต้นทุน 
    

ราคาขายผลผลิต 11.11 บาท/กก. 
    

ตน้ทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 10,256.84 10,892.00 9,986.13 10,389.43 
รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) 33,681.30 28,105.97 23,397.10 29,442.06 
ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) 23,424.46 17,213.97 13,410.97 19,052.63 
ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) 3,031.62 2,529.79 2,105.95 2,650.05 
อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมด (B/C) 3.28 2.58 2.34 2.83 

1. ราคาขายผลผลติลดลงร้อยละ 10 ต้นทุนเท่าเดิม 
    

ราคาขายผลผลิต 10.00 บาท/กก. 
    

ตน้ทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 10,256.84 10,892.00 9,986.13 10,389.43 
รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) 30,316.20 25,297.90 21,059.50 26,500.50 
ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) 20,059.36 14,405.90 11,073.37 16,111.07 
ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) 3,031.62 2,529.79 2,105.95 2,650.05 
อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมด (B/C) 2.96 2.32 2.11 2.55 

2. ราคาขายผลผลติเท่าเดมิ ต้นทุนเพิม่ขึน้ร้อยละ 10 
    

ราคาขายผลผลิต 11.11 บาท/กก. 
    

ตน้ทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 11,282.52 11,981.20 10,984.74 11,428.37 
รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) 33,681.30 28,105.97 23,397.10 29,442.06 
ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) 22,398.78 16,124.77 12,412.36 18,013.69 
ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) 3,031.62 2,529.79 2,105.95 2,650.05 
อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมด (B/C Ratio) 2.99 2.35 2.13 2.58 

3. ราคาขายผลผลติลดลงร้อยละ 10 ต้นทุนเพิม่ขึน้ร้อยละ 10 
ราคาขายผลผลิต 10.00 บาท/กก. 

    
ตน้ทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 11,282.52 11,981.20 10,984.74 11,428.37 
รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) 30,316.20 25,297.90 21,059.50 26,500.50 
ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) 19,033.68 13,316.70 10,074.76 15,072.13 
ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) 3,031.62 2,529.79 2,105.95 2,650.05 
อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมด (B/C) 2.69 2.11 1.92 2.32 

ทีม่า : กลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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3.3 นโยบายและยุทธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัพชืเศรษฐกจิกล้วยหอม 
 ประเทศไทยได้ให้ความสําคญักับการเกษตรกรรมโดยได้มีการกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 หน่ึงในมาตราท่ีเก่ียวขอ้งว่าดว้ยเร่ือง รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบาย
ดา้นเศรษฐกิจ มาตรา 84 (8) คุม้ครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด 
ส่งเสริมใหสิ้นคา้เกษตรไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของ
สภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกนัของเกษตรกร จากความสําคญั
ดงักล่าว จึงทาํใหมี้การกาํหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นการเกษตรจากหลายภาคส่วน ดงัน้ี 

 3.3.1 นโยบายของรัฐบาล 
   จากคาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
มีนโยบายท่ีสอดคลอ้ง 3 นโยบาย ไดแ้ก่ 1) นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมดาํเนินการในปีแรก  2) นโยบายเศรษฐกิจ  
และ 3) นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (สาํนกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2554) 
   1) นโยบายเร่งด่วนทีจ่ะเร่ิมดําเนินการในปีแรก 
    (1) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่
ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการนํ้ าในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถ
ป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ รวมทั้ งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ฟ้ืนฟกูารขดุลอกคูคลอง และแหล่งนํ้ าธรรมชาติท่ีมีอยูเ่ดิม 
ขยายเขตการสูบนํ้ าดว้ยไฟฟ้า จดัสร้างคลองส่งนํ้ าขนาดเล็กเขา้สู่ไร่นา และขยายเขตการจดัรูปท่ีดิน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํ้ าและการผลิตส่งเสริมการใชน้ํ้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกบั
ชนิดพืช และจดัหาแหล่งนํ้าในระดบัไร่นาและชุมชนอยา่งทัว่ถึง 
    (2) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดูแลราคา
สินคา้เกษตรใหมี้เสถียรภาพท่ีเหมาะสม คาํนึงถึงกลไกราคาตลาดโลกโดยใชว้ิธีบริหารจดัการทางการตลาด
และกลไกตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ รวมทั้งผลกัดนัให้เกษตรกรสามารถขายสินคา้เกษตรไดใ้นราคาสูง
เพียงพอเม่ือเทียบกบัตน้ทุน และนาํระบบรับจาํนาํสินคา้เกษตรมาใชใ้นการสร้างความมัน่คงดา้นรายได้
ให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งจดัให้มีการเยียวยาความเสียหายของพืชผลจากภยัธรรมชาติให้แก่เกษตรกร 
การจดัทาํระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรใหส้มบูรณ์ และการออกบตัรเครดิตสาํหรับเกษตรกร 
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   2) นโยบายเศรษฐกจิ 
    (1) นโยบายสร้างรายได้ 
     - ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซ่ึงเป็นแหล่งรายไดแ้ละการจา้งงาน
ในประเทศมาเป็นเวลานานให้กา้วขา้มไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตและการคา้อาหารคุณภาพสูง 
เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีฐานะและรสนิยมเฉพาะตวั การพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลาง
ตลาดซ้ือขายล่วงหน้าสินคา้เกษตรและอาหาร จะทาํให้เป้าหมายการเป็นครัวท่ีมีคุณภาพของโลก
สมัฤทธิผลรวดเร็วยิง่ข้ึน 
     - เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานท่ีมีคุณภาพและมีรายได้สูง
ใหแ้ก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง เป็นระบบ ในทุกระดบัชั้นความรู้ และส่งเสริมใหเ้กิดความรู้ ความชาํนาญ 
และความคิดสร้างสรรค ์เพื่อสร้างโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงินกูแ้ละเงินร่วมลงทุนระยะยาว รวมทั้ง
จดัตั้งกองทุนต่างๆ เพื่อสนบัสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการคา้อยา่งทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถขายไดใ้นราคาท่ีดี 
    (2) นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกจิ 
     ภาคเกษตร 
     - ส่งเสริมสนบัสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการส่ือสาร
กบัรัฐบาลและร่วมกนัพฒันาเกษตรกรดว้ยตนเองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
     - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจยัและพฒันาสายพนัธ์ุ พฒันาเทคโนโลยี
การผลิตเพื่อให้ไดผ้ลผลิตสูง ตา้นทานต่อโรคและแมลงศตัรูพืช สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ของภูมิอากาศโลก และถ่ายทอดองคค์วามรู้จากการวิจยัไปสู่เกษตรกรเพื่อใหมี้การใชพ้นัธ์ุดี ใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี โดยเฉพาะการใชปุ๋้ยตามคุณสมบติัของดินแต่ละชนิด ทั้งน้ี เพื่อลดตน้ทุน
การผลิตและพฒันาคุณภาพผลผลิต 
     - เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เขม้แขง็โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเพาะปลูก ลดตน้ทุนการผลิต พฒันาระบบการผลิตท่ีเป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการผลิตและการจาํหน่าย
ล่วงหนา้ท่ีแม่นยาํ และประสานโครงสร้างพื้นฐานของทางราชการและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สร้างกระบวนการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยแีละภูมิปัญญาชาวบา้น 
     - เร่งรัดพฒันาธุรกิจการเกษตร โดยการพฒันาสถาบนัเกษตรกรในดา้นธุรกิจ 
สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จากโครงการกองทุนตั้งตวัได ้ร่วมมือสนบัสนุนสถาบนัการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และดาํเนินการให้บุคลากรของสถาบนัการศึกษาไดท้าํหนา้ท่ีสนบัสนุนการส่งเสริม
การเกษตร พฒันารูปแบบการจดัการผลิต การบรรจุผลิตภณัฑแ์ละพฒันาผลิตภณัฑ ์และการตรวจสอบยอ้นกลบั
แหล่งผลิต เร่งรัดการพฒันาเกษตรอุตสาหกรรมและพืชพลงังานเพ่ือรองรับวิกฤตพลงังานโลก ส่งเสริมการผลิต
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สินคา้ใหม่ท่ีให้ผลตอบแทนสูงโดยมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ
อยา่งต่อเน่ือง 
     - พฒันาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดโลก 
โดยการส่งเสริมการผลิตสินคา้ใหม่ท่ีมีกาํไรสูง มีการแปรรูปอยา่งครบวงจรเพื่อแสวงหามูลค่าเพิ่มสูงสุด 
พฒันาระบบตลาดทุกขั้นตอน ยกระดบัผลผลิตให้มีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับในตลาดต่างประเทศ 
สร้างกลุ่มธุรกิจรายสินคา้ระดบัภูมิภาคเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั และสร้างโอกาสช้ีนาํในเร่ืองราคา 
เร่งรัดการเจรจาขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารในตลาดโลก ส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นครัวโลกทั้ งในแง่สินคา้เกษตร อาหารไทย และสนับสนุนการลงทุนภาคเกษตร 
ในต่างประเทศ 
     - ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุ ดาํเนินการฟ้ืนฟู
สภาพแวดลอ้ม สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและสร้างความมัน่คงทางอาหารเพ่ือเผชิญกบัวิกฤต
อาหารโลก สร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลงังาน ส่งเสริมเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรทางเลือก 
ปรับโครงสร้างและจัดหาท่ีทาํกินให้แก่เกษตรกรผูย้ากไร้และดาํเนินการฟ้ืนฟูคุณภาพดินให้คง 
ความอุดมสมบูรณ์อยา่งย ัง่ยนืตลอดจนการคุม้ครองท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
     ภาคอตุสาหกรรม 
     - พฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และนวตักรรมเพ่ือเพิ่มมูลค่าและยกระดบัสินคา้ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภยัตาม
มาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาด เช่น สินคา้เกษตรอินทรีย ์อาหารฮาลาล เป็นตน้ เพื่อเพิ่มรายได้
ใหแ้ก่เกษตรกร 
     - สร้างความเขม้แขง็ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยสนบัสนุน
ช่องทางการเขา้ถึงแหล่งสินเช่ือผา่นสถาบนัการเงินต่างๆ ส่งเสริมสถาบนัเฉพาะทางใหเ้ป็นศูนยแ์ลกเปล่ียน
เรียนรู้และทดสอบผลิตภณัฑ ์ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมตั้งแต่
ตน้นํ้ าจนถึงปลายนํ้ า และปรับปรุงหลกัเกณฑส่์งเสริมการลงทุนสาํหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการลงทุนมากยิง่ข้ึน 
     การตลาด การค้า และการลงทุน 
     - ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรมเพื่อป้องกนัการผกูขาด
ตดัตอน ส่งเสริมและพฒันาบทบาทขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้งภาครัฐและเอกชน 
แกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย มาตรการต่าง  ๆเพื่อสร้างความเป็นธรรมใหแ้ก่ผูบ้ริโภค รวมทั้งสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการในดา้นการคุม้ครองและป้องกนัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้และผลิตภณัฑไ์ทย
ในต่างประเทศ 
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     - ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมการให้สิทธิประโยชน์
แก่ธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว การกีฬา และบริการ โดยเนน้กิจการท่ีใชค้วามคิด
สร้างสรรค ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีการใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง และมีส่วนรับผดิชอบต่อสงัคม 
     - ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่เพื่อลด
การพึ่งพาการส่งออกไปตลาดหลกั โดยส่งเสริมการส่งออกสินคา้และบริการในตลาดใหม่ พร้อมทั้ง
รักษาส่วนแบ่งในตลาดหลกัไม่ให้ลดลง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในเชิงของทกัษะเทคโนโลย ี
และวิทยาการท่ีจาํเป็นในการแข่งขนัระดบัโลกเพื่อการขยายตวัอย่างย ัง่ยืนของประเทศในอนาคต  
และเป็นการส่งเสริมให้สินคา้และบริการของไทยเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับอยา่งแพร่หลายจากผูบ้ริโภค
ในประเทศต่างๆ 
     - พฒันาสินคา้และบริการท่ีสร้างโอกาสใหม่ในการหารายได ้การผลิตสินคา้
และบริการอนัเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดโลกซ่ึงพฒันาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ท่ีใชน้วตักรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยคาํนึงถึงการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะขยายโอกาสในการส่งออก 
ลดตน้ทุนจากการพฒันา ระบบการกระจายสินคา้จากแหล่งผลิตทอ้งถ่ินไปสู่ตลาดในทุกระดบั โดยใหค้วามสาํคญั
ในการเช่ือมโยงให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดโลกของภูมิภาค รวมทั้ งพฒันาและส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการคา้สินคา้และบริการระหวา่งประเทศและศูนยก์ลางการผลิตและส่งออก
อาหารฮาลาลในโลก 
     - ขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจการคา้ การลงทุน และการตลาดภายใตก้รอบ
ความร่วมมือและขอ้ตกลงการคา้เสรีในระบบพหุภาคีและทวิภาคี โดยเร่งรัดการใชป้ระโยชน์จาก
ความตกลงท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกนัผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน กาํหนดมาตรการในการ
ใหค้วามช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบและสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
เพื่อเตรียมพร้อมในการพฒันาสินคา้และบริการใหส้อดคลอ้งกบักฎ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ 
     - เร่งรัดจัดตั้ งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ โดยให้
ความสาํคญัต่อจงัหวดัชายแดน เพื่อส่งเสริมการคา้ การตลาด การลงทุน การจา้งงาน และการใชว้ตัถุดิบจาก
ประเทศเพ่ือนบา้น ซ่ึงเป็นการใชป้ระโยชน์จากความเช่ือมโยงดา้นคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน 
   3) นโยบายทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    (1) ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่การดาํเนินกิจกรรม 
และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินคา้และการบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งสนบัสนุนการดาํเนินงานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ให้ความสําคัญแก่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรทั้ งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
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สนบัสนุนการดาํเนินการตามพนัธกรณีระหว่างประเทศท่ีจะนาํมาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
    (2) พฒันาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โดยการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาองคค์วามรู้ท่ีชุมชน ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการทาํวิจยัร่วมกบัต่างประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีท่ีช่วยให้เกิดการใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งประหยดัและช่วยลดมลพิษ 
จัดหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในจังหวดัและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พฒันาเครือข่ายนักวิจยัเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักวิจยัและภาคีอ่ืนๆ 
สนบัสนุนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหเ้กิดความมัน่คงทางอาหาร รวมทั้งการฟ้ืนฟดิูนและการป้องกนั
การชะลา้งทาํลายดิน ดาํเนินการศึกษา สาํรวจและกาํหนดยทุธศาสตร์การใชท้รัพยากรธรณีอยา่งย ัง่ยนื 

 3.3.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) 
   การพฒันาในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะตอ้งเผชิญกบั
กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็วและซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน 
เป็นทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะขอ้ผกูพนัท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียน 
ในปี 2558 จึงจาํเป็นตอ้งนาํภูมิคุม้กนัท่ีมีอยูพ่ร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศใหเ้ขม้แขง็ข้ึนมาใช้
ในการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหส้ามารถปรับตวัรองรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถพฒันาประเทศให้กา้วหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุข 
ท่ีย ัง่ยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์การพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 
ยทุธศาสตร์ความเขม้แขง็ภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน ซ่ึงมีแนวทางการพฒันา ดงัน้ี 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2555) 
   1) การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติทีเ่ป็นฐานการผลติภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยัง่ยนื 
    ดาํเนินงานโดยการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร  
ทั้งในเร่ืองการฟ้ืนฟูคุณภาพของทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ การบริหารจดัการนํ้ าอยา่งบูรณาการ 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํ้ าภาคเกษตร เพื่อเป็นปัจจยัสนบัสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ในภาคเกษตร 
   2) การเพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลติภาคเกษตร ดาํเนินงานโดย 
    (1) รัฐควรให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะพนัธ์ุพืช 
ท่ีสามารถเจริญเติบโตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และส่งเสริมบทบาท
ของสถาบนัเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน องคก์รชุมชน และเกษตรกร ในการพฒันาพนัธ์ุพืช การใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตร
ท่ีลดการพึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิล และการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคเกษตร โดยเฉพาะการพฒันาระบบ
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เกษตรกรรมยัง่ยืนและระบบตลาดสินคา้เกษตรท่ีเป็นธรรม เพื่อยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั
และพึ่งพาตนเองของเกษตรกร รวมทั้งสนบัสนุนการบริหารจดัการและการสร้างนวตักรรมตลอดห่วงโซ่การผลิต
สินคา้เกษตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองดา้นอาหารและพลงังาน และคงความเป็นผูน้าํ
ดา้นการเกษตรของโลกในอนาคตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
    (2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน โดยสนับสนุนสินเช่ือผ่อนปรน
และมาตรการทางดา้นภาษีแก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม
และคุม้ค่า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายการลงทุนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์การแข่งขนั 
ในตลาดโลก 
    (3) สนับสนุนการผลติทางการเกษตรทีส่อดคล้องกบัสภาพพืน้ที ่เช่น ศกัยภาพของดิน 
แหล่งรองรับผลผลิต และปัจจยัพื้นฐานทางการเกษตรท่ีสาํคญั เช่น ระบบชลประทาน ระบบโลจิสติกส์ 
เป็นตน้ เพื่อให้เกิดการใชท้รัพยากรและการจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของ
ความสมคัรใจและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยกาํหนดเขตการใชท่ี้ดินและมาตรการจูงใจให้เกษตรกร
ทาํการผลิตตามศกัยภาพของพื้นท่ีและสนบัสนุนขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ เช่น สินเช่ือเง่ือนไขผอ่นปรน 
เป็นตน้ และส่งเสริมให้มีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกพืชแต่ละชนิด เพื่อใชส้าํหรับวางแผนการผลิต
ใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัภาวะตลาด 
    (4) ควบคุมและกํากบัดูแลให้มีการนําเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
โดยการปรับปรุงระบบการข้ึนทะเบียนสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชเพื่อใหไ้ดม้าตรฐาน และไม่อนุญาตให้มี
การข้ึนทะเบียนวตัถุอนัตรายท่ีหลายประเทศหา้มใชแ้ลว้ ควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
ท่ีขดัต่อเกณฑท์างจริยธรรมขององคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งสนบัสนุนการใช้
สารชีวภาพใหม้ากข้ึน เพื่อลดตน้ทุนการผลิตและสร้างความปลอดภยัในสุขภาพของทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
รวมทั้งลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนรณรงคส์ร้างความเขา้ใจใหเ้กษตรกรใชส้ารเคมีทางการเกษตร
อยา่งถูกวิธีตามหลกัวิชาการ 
    (5) ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง เช่น ศูนย์เคร่ืองจักรกล
การเกษตรหรือศูนยเ์รียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในระดบัชุมชน เป็นตน้ เพื่อสนบัสนุนการผลิต
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนืและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    (6) ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซ่ึงความหลากหลายของพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อมของประเทศ และสนับสนุนการทดลองวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ 
อยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยพีนัธุวิศวกรรม เป็นตน้ เพื่อใหมี้องคค์วามรู้
ท่ีเท่าทนัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยขีองโลกในระยะต่อไป 
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    (7) พฒันาและเสริมสร้างองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสม
ทางการเกษตร รวมทั้งสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มให้แก่เกษตรกร
อย่างต่อเน่ืองและทัว่ถึง โดยผ่านศูนยเ์รียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เครือข่ายเกษตรกรท่ีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละพื้นท่ีและจากเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จหรือปราชญ์ชาวบา้น 
ตลอดจนเพ่ิมความสามารถและช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่เกษตรกรอยา่งทัว่ถึง รวมถึงพฒันา
ส่ือทางการเกษตรในวงกวา้ง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเกษตรสู่เกษตรกรและประชาชน
ท่ีมีความสนใจใหท้ัว่ถึงมากข้ึน 
   3) การสร้างมูลค่าเพิม่ผลผลติทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลติ ดาํเนินงานโดย 
    (1) สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
อาหารและพลังงาน โดยพฒันาศกัยภาพการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนบนฐานความรู้ท่ีสร้างสรรค ์เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ของสินคา้ เช่น สมุนไพร 
ผลิตภณัฑอ์าหารและบริการเพื่อสุขภาพ สินคา้อาหารและผลิตภณัฑฮ์าลาล เป็นตน้ รวมถึงสินคา้เกษตร
ท่ีมิใช่อาหาร เช่น ผลิตภณัฑย์าง ไมย้าง สินคา้จาํพวกวสัดุชีวภาพ ผลิตภณัฑย์าและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
เป็นตน้ ตลอดจนการสนับสนุนการวิจยัและพฒันาต่อยอดให้มีโอกาสทางการตลาดและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงสนับสนุนการผลิตและการตลาดสินคา้เกษตรชนิดใหม่ๆ ท่ีมี
มูลค่าสูงเพื่อรองรับความตอ้งการของตลาดเฉพาะกลุ่มและตลาดโลก 
    (2) ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามาร่วมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน 
ควบคู่กบัการใช้มาตรการดา้นสินเช่ือผ่อนปรนและมาตรการดา้นภาษีเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร 
และผูป้ระกอบการนาํองคค์วามรู้ นวตักรรม และเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม บนฐาน
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคม์าใชใ้นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้และผลิตภณัฑเ์กษตรและอาหาร 
    (3) สนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และมาตรฐาน
ระบบการผลิตสินคา้เกษตรใหเ้ทียบเท่าระดบัสากล ควบคุมและดูแลกระบวนการตรวจรับรองคุณภาพ
อยา่งเขม้งวด พฒันาระบบตรวจสอบยอ้นกลบัและความสามารถในการติดตามการขนส่งหรือเคล่ือนยา้ยสินคา้
รวมทั้งพฒันาบรรจุภณัฑ์และผลิตภณัฑ์ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสและการใชป้ระโยชน์จากการเปิดการคา้เสรี ตลอดจนมีความรวดเร็ว ทัว่ถึง 
และประหยดัสาํหรับเกษตรกรและผูป้ระกอบการ 
    (4) สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร 
ตามมาตรฐานที่กําหนด เช่น มาตรฐานอาหารปลอดภยั มาตรฐานฮาลาล เป็นตน้ รวมทั้งการผลิต
สินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์โดยการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐาน 
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ลดภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรอง เพื่อขยายการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภยัและสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    (5) ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนส่ิงจูงใจ เช่น สินเช่ือเง่ือนไขผ่อนปรนให้กับ
ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้ระกอบการตลาดกลางสินคา้เกษตร เพื่อให้เกิดกลไกตลาดท่ีมี
ความเป็นธรรม และสนับสนุนให้สถาบนัเกษตรกรสามารถเขา้มาทาํธุรกรรมในตลาดสินคา้เกษตร
ล่วงหนา้ เป็นตน้ 
    (6) ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันบริหารจัดการ
ระบบสินค้าเกษตรและอาหาร การเพิ่มมูลค่า และการจัดการด้านการตลาด ร่วมกบัสถาบนัเกษตรกร 
เพื่อช่วยใหเ้กษตรกรมีช่องทางในการสร้างรายไดท่ี้เป็นธรรมและเหมาะสมเพิ่มข้ึน รวมถึงสนบัสนุน
การบริหารจดัการสินคา้เกษตรแบบกลุ่มการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อยกระดบัและต่อยอด
การแปรรูปสินคา้เกษตร 
    (7) สนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ของภาคเกษตรท่ีเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานและสามารถตรวจสอบการเคล่ือนยา้ยของสินคา้ เพื่อลด
ความสูญเสียและลดตน้ทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานจากการเน่าเสียของสินคา้ท่ีมีสาเหตุจากกระบวนการ
เก็บรักษาและระบบขนส่งสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยพฒันาระบบขนส่งท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ 
ระบบตรวจสอบยอ้นกลบัและสนบัสนุนใหผู้ผ้ลิตหรือสมาคมธุรกิจเฉพาะดา้นเขา้มามีบทบาทในการจดัระบบ
การบริหารโลจิสติกส์ของภาคเกษตรร่วมกบัภาครัฐ รวมทั้งพฒันาและเช่ือมโยงฐานขอ้มูลดา้นการผลิต
และตลาดสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ ์
   4) การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร ดาํเนินงานโดย 
    (1) พัฒนาระบบการสร้างหลักประกันด้านรายได้ของเกษตรกรให้มีความม่ันคง 
และให้ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด เพื่อนาํไปสู่การปรับโครงสร้างการผลิตอย่างย ัง่ยืน ควบคู่ไปกบั
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสร้างความมัน่ใจกบัเกษตรกรในรายไดข้ั้นตํ่าท่ีสามารถยดึการเกษตร
เป็นอาชีพไดอ้ยา่งมัน่คงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
ในระยะยาว 
    (2) เร่งพฒันาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร ให้สามารถคุม้ครองความเส่ียงดา้นการผลิต
ทางการเกษตรจากทุกภยัพิบติัให้กบัเกษตรกรในทุกพื้นท่ี โดยให้เกษตรกรมีส่วนรับผดิชอบชาํระเบ้ียประกนั
ตามความเส่ียงของพื้นท่ี 
    (3) ส่งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นหลกัประกนัทั้งทางดา้นรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรและความมัน่คงดา้นวตัถุดิบแก่ภาคอุตสาหกรรม 
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การเกษตร อาหาร และพลงังาน โดยให้ความสาํคญักบัสถาบนัและองคก์รเกษตรกร ในการเป็นคู่สัญญา
กบับริษทั และพฒันาระบบการถ่ายทอดความรู้และขอ้มูลสาํหรับการสร้างความเขา้ใจใหก้บัเกษตรกร
และผูเ้ก่ียวขอ้ง และกาํหนดกลไกและมาตรการท่ีเหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการกาํกับดูแลให้เกษตรกรและผูป้ระกอบการดาํเนินงานร่วมกันบนพ้ืนฐานของการแบ่งปัน
ประโยชน์อยา่งเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 
    (4) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึน้ โดยพฒันาระบบ
สวสัดิการให้ครอบคลุมเกษตรกรในทุกสาขาอาชีพ และสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินเกษตรกร
ใหส้ามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
    (5) สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม เพื่อให้มีจิตสาํนึก เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรและวิถีชีวิตครอบครัวท่ีอบอุ่น ดว้ยการสนบัสนุน
องค์ความรู้อย่างครบวงจร การจัดหาท่ีดินทาํกิน สร้างโอกาสเขา้ถึงแหล่งทุน รวมทั้ งสนับสนุน
กระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่อาชีพเกษตรกรรม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมการพฒันาภาคเกษตร
ของเกษตรกรตน้แบบใหม้ากข้ึน 
    (6) พัฒนาสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุน 
การพึ่งพาตนเองของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง โดยการพฒันาความรู้และความสามารถดา้นการตลาด
และการบริหารจดัการ ดว้ยการศึกษาดูงานจากเกษตรกรหรือองคก์รท่ีประสบความสาํเร็จ และการสนบัสนุน
สินเช่ือเง่ือนไขผอ่นปรนท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงาน ภายใตร้ะบบการควบคุมตรวจสอบท่ีรัดกุม รวมทั้ง
การเช่ือมโยงบทบาทของสถาบนัเกษตรกรกบัสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อร่วมวางแนวทางการพฒันา
ภาคเกษตรกรรมตามพื้นฐานและความตอ้งการของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 
    (7) ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการแปรรูปเพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร
จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการปรับปรุงกระบวนการนาํเขา้วตัถุดิบมาแปรรูปให้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งข้ึน และเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบัเกษตรกรรายยอ่ยท่ีไดรั้บผลกระทบจากการนาํเขา้
สินคา้เกษตรและอาหารท่ีมีตน้ทุนตํ่า อนัเป็นผลจากขอ้ตกลงการเปิดการคา้เสรี โดยสนบัสนุนการปรับตวั
และเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรไทย สามารถผลิตสินคา้เกษตรและอาหารให้ไดต้ามมาตรฐาน 
พร้อมทั้งให้ความสาํคญักบัการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัอาหารของสินคา้เกษตร
และอาหารนาํเขา้ เพื่อป้องกนัสินคา้นาํเขา้ท่ีมีคุณภาพไม่ไดต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้
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   5) การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
ดาํเนินงานโดย 
    (1) ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และมีการปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชน
เพิ่มขึน้ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะเป็นฐานการผลิตดา้นการเกษตรและอาหาร และใชเ้ป็นแหล่ง
ช่วยดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
    (2) ส่งเสริมให้เกษตรกรทาํการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง เช่น เกษตรอินทรีย ์เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นตน้ 
โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอ่ย เพื่อสร้างความมัน่คง ความหลากหลาย การพึ่งพาตนเองและสามารถเขา้ถึง
ดา้นอาหารทุกครัวเรือนทั้งในเชิงของปริมาณ คุณภาพ โภชนาการ และความปลอดภยั โดยการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยกีารผลิตผา่นเครือข่ายปราชญช์าวบา้น เกษตรกรท่ีประสบความสาํเร็จ และแหล่งความรู้
ในพื้นท่ี 
    (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนา
ด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม
ของบุคคลและชุมชน เพื่อใหมี้พฤติกรรมการบริโภคท่ีให้ความสาํคญักบัคุณภาพชีวิตและการบริโภค
ท่ีเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ในการสนบัสนุนดา้นอาหารศึกษา และเนน้การวิจยัและพฒันาดา้นอาหาร
ในมิติต่าง  ๆควบคู่ไปกบัการใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีปลอดภยัและมีคุณค่าต่อการบริโภค 
    (4) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลติและการบริโภคที่เกือ้กูลกนัในระดับชุมชน
ทีอ่ยู่บริเวณใกล้เคียงกนั โดยมีเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์กนัโดยตรง เช่น ตลาดทอ้งถ่ิน 
ตลาดเกษตรกร เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํใหป้ริมาณผลผลิตมีตลาดรองรับมากข้ึน สามารถพฒันาเป็นวิสาหกิจชุมชน
และนําไปสู่การสร้างชุมชนท่ีเขม้แข็งมีศกัยภาพในการผลิตและเขา้ถึงอาหารและโภชนาการท่ีดี 
รวมทั้งมีความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามยัของตนเอง 
    (5) ส่งเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่ เหลือใช้ 
จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลงังานทดแทนใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน เช่น ไบโอดีเซล พลงังานความร้อน
จากการเผาไมเ้ศษวสัดุทางการเกษตร ก๊าซชีวภาพท่ีไดจ้ากการหมกัมูลสตัว ์และเศษขยะอินทรีย ์เป็นตน้ 
    (6) สนับสนุนการผลติพลงังานทดแทนภายในชุมชน โดยการสนบัสนุนองคค์วามรู้
ดา้นเทคโนโลยกีารผลิตพลงังานทดแทน ทั้งจากวตัถุดิบเหลือใชจ้ากครัวเรือนและการเกษตร อาทิ มูลสัตว ์
ขยะ ฟาง แกลบ เศษไม ้ตลอดจนถ่ายทอดวิธีการดูแลรักษาและการซ่อมบาํรุงใหแ้ก่ชุมชนหรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน เพื่อนําไปสู่การพฒันาพลงังาน
ทดแทนอย่างมัน่คงและยัง่ยืนในระดบัชุมชนและทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดตน้ทุนดา้นพลงังาน 
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รวมถึงลดมลภาวะแก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน รวมทั้งส่งเสริมการผลิตพืชพลงังานทดแทนท่ีไม่ใช่อาหาร
และมีความเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน เช่น สบู่ดาํ เป็นตน้ 
    (7) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ที่ให้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนบทบาทการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชน เช่น ศูนยพ์นัธ์ุขา้วชุมชน โรงปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย ์โรงสี และลานตาก 
เป็นตน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรในชุมชน 
   6) การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
และความเข้มแข็งภาคเกษตร ดาํเนินงานโดย 
    (1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจาก 
พืชพลังงาน โดยการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุพืชพลงังานท่ีเหมาะสมกบัประเทศและให้ผลผลิตสูง และการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงข้ึน รวมทั้ งศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการผลิตพลงังานจากพืช เพื่อให้สามารถผลิตพลงังานไดม้ากข้ึนในปริมาณพืชเท่ากนั 
ตลอดจนส่งเสริมการวิจยัพืชพลงังานอ่ืนท่ีไม่ไดใ้ชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหาร เช่น สาหร่าย เป็นตน้ 
ทั้งน้ี เพื่อลดปัญหาภาวะขาดแคลนในพืชท่ีใชเ้ป็นทั้งวตัถุดิบในการผลิตอาหารและพลงังาน 
    (2) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน 
โดยใหค้วามสาํคญักบัความมัน่คงดา้นอาหาร เช่น ปาลม์นํ้ามนั มนัสาํปะหลงั และออ้ย เป็นตน้ เพื่อให้
มีการผลิตและการใชอ้ยา่งเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งชดัเจน ไม่กระทบต่อความมัน่คงดา้นอาหาร
ของประเทศ 
    (3) เพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการใช้พลงังานชีวภาพที่เกีย่วเน่ืองกบัภาคการผลติ
และบริการ เพื่อลดการพึ่งพาการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงจากการนาํเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงจะทาํให้เกิดการสร้าง
ภูมิคุม้กนัใหก้บัผลผลิตทางการเกษตรเกิดความมัน่คงและราคาสินคา้เกษตรมีเสถียรภาพ 
    (4) จัดให้มีกลไกในการกํากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ ท่ีไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความมัน่คง
ของการใชพ้ลงังานชีวภาพและศกัยภาพการผลิตท่ีเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อการผลิตอาหารของประเทศ 
    (5) ปลูกจิตสํานึกในการใช้พลงังานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนถึงประโยชน์และผลกระทบของการใชพ้ลงังานชีวภาพ 
   7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพือ่เสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 
ดาํเนินงานโดย 
    (1) สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชน 
ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างความมัน่คง
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ดา้นอาหารและพลงังานทั้งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ เช่ือมโยงกบักลไกการบริหารจดัการ
ภาครัฐและองคก์รเกษตรกรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบัพื้นท่ีและส่วนกลาง เช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
เป็นตน้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการทาํงานของภาครัฐอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้าง
ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
    (2) ปรับกระบวนการทาํงานของหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง อาทิ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม และกระทรวงพลงังาน ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทาํงานอย่างจริงจงั ทั้งใน
ส่วนกลางและระดบัพื้นท่ีโดยมีเป้าหมายร่วมกนั เพื่อสนบัสนุนการสร้างความมัน่คงทางดา้นอาหาร
และพลังงาน รวมถึงเป็นผูผ้ลักดันและสนับสนุนการพฒันาการเกษตร อาหารและพลังงานให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในระดบัชุมชน ระดบัพื้นท่ี และระดบัประเทศ นอกจากน้ี กาํหนดใหมี้กลไก
การประสานการทาํงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร และตรวจสอบการดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนในพ้ืนท่ี 
    (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต 
การตลาด ไปจนถึงการบริโภคให้มีความถูกต้อง สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยง่าย เพื่อใช ้
ในการวางแผน พฒันา แกไ้ขปัญหา และเตือนภยั โดยพฒันารูปแบบการเผยแพร่ขอ้มูลในระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมทั้งพฒันาการสร้างตวัช้ีวดัการพึ่งพาตนเองดา้นอาหารตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน 
และระดบัประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองดา้นอาหาร และใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผน
นโยบายดา้นการเกษตรในระยะต่อไป 
    (4) พฒันากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้เอือ้ต่อการพัฒนา
อย่างยัง่ยนื อาทิ การเร่งรัดออกกฎ ระเบียบตามพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช โดยเฉพาะการคุม้ครอง
พนัธ์ุพื้นเมืองและสิทธิชุมชน ให้ประชาชนและประเทศไดรั้บประโยชน์จากการเขา้ถึงฐานทรัพยากร
ท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสม เป็นธรรม และมีความเป็นสากล ปรับปรุงพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
โดยให้รวมถึงการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมของชาวต่างชาติ และให้มีการเก็บภาษีในอตัราท่ีสูงกว่าคนไทย 
เพื่อให้เกิดการใชท่ี้ดินอยา่งมีประสิทธิภาพ คุม้ค่า สนบัสนุนให้มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม
และพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน การส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อให้เกิดการทาํงาน
ในเชิงระบบท่ีเป็นองคร์วม ต่อเน่ือง และมีกระบวนการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
    (5) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้ งในระดับพหุภาคีและทวิภาค ี
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ในการสนบัสนุนการวิจยัและพฒันา ความร่วมมือในการผลิต การตลาด 
การจดัตั้งระบบสาํรองขา้วฉุกเฉิน ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบักลไกท่ีมีอยู ่
เพื่อใหเ้กิดความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน 
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 3.3.3 แผนพฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการบริหาร
ราชการแผน่ดิน แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แผนพฒันาการเกษตร 
ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) และกรอบการดาํเนินงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งน้ี ไดมี้การทบทวนผลการดาํเนินงาน สถานการณ์เศรษฐกิจดา้นการเกษตร
ในปัจจุบนั แลว้บูรณาการกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อใหเ้กษตรกร
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีอาชีพมัน่คง รายไดเ้พียงพอต่อการเล้ียงชีพ ควบคู่ไปกบัการให้ความสาํคญัในการพฒันา
ขีดความสามารถในการผลิต การจดัการสินคา้เกษตรและความมัน่คงดา้นอาหาร ส่งเสริมการผลิตพืชอาหาร
และพืชพลังงานทดแทนให้มีความเหมาะสม โดยกําหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และพลงังาน เนน้ให้ความสาํคญักบัดา้นอาหารเป็นอนัดบัแรก ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและพฒันาคุณภาพให้ไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคภายใตก้ารผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงการเป็นศูนยก์ลางการผลิต การคา้สินคา้เกษตรของอาเซียน นอกจากน้ี ไดมุ่้งเนน้ให้ความสาํคญั
ในพฒันาทรัพยากรการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรนํ้ าแลว้นาํนโยบายตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 3 นโยบาย 
คือ 1) นโยบายท่ี 1 นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมดาํเนินการในปีแรก  2) นโยบายท่ี 3 นโยบายเศรษฐกิจ  
ขอ้ 3.3.1 ภาคเกษตร  และ 3) นโยบายท่ี 5 นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มาบูรณาการ
เช่ือมโยงให้เกิดแนวทางพฒันาการเกษตร เพื่อให้สามารถผลกัดนัให้เกษตรกรไดรั้บประโยชน์ 
จากแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างแทจ้ริง รวมทั้ง 
ให้เกิดความสะดวกในการนาํสู่การปฏิบติัของหน่วยงานในกาํกบัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จึงไดเ้ช่ือมโยงนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2555-2558 ขา้งตน้ไวใ้น 3 ประเด็น
ยทุธศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละยทุธศาสตร์ ดงัน้ี (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554) 
   ยทุธศาสตร์ที ่1 พฒันาคณุภาพชีวิตเกษตรกร 
   1) สร้างความมัน่คงในการประกอบอาชีพและรายไดใ้ห้แก่เกษตรกร รวมทั้งพฒันา
ระบบการประกันความเส่ียงในการผลิต และสร้างระบบความมั่นคงให้เกษตรกร (สวสัดิการ) 
ตลอดจนเร่งรัดฟ้ืนฟูเกษตรกรผูพ้กัชาํระหน้ีและผูไ้ดรั้บความเสียหายจากภยัพิบติั โดยการเยียวยา 
ท่ีเหมาะสมและส่งเสริมอาชีพให้สามารถแก้ไขปัญหาพึ่ งพาตนเองได้ รวมทั้ งส่งเสริมอาชีพ 
ดา้นการเกษตรในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
   2) สนบัสนุนการดาํเนินงานของสภาเกษตรกร ในการกาํหนดนโยบายท่ีเช่ือมโยงกบัแผนพฒันา
ดา้นการเกษตรสู่สภาเกษตรกรท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการผลิตการตลาด ให้สามารถนาํไปจดัทาํแผนปฏิบติัการ
ในระดบัชุมชน เพื่อใหเ้กษตรกรนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
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   3) สร้างเสถียรภาพรายไดเ้พื่อใหเ้กษตรกรกา้วไปสู่ผูจ้ดัการฟาร์มแบบมืออาชีพ (smart farmer) 
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาคเกษตร สร้างฐานขอ้มูลกบัชุมชนดา้นการเกษตร โดยจดัทาํ
ทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรเขา้สู่ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ การจดัตั้งอาสาสมคัรเกษตรกรหมู่บา้น (อกม.) 
รวมทั้งจดัให้มีรายการโทรทศัน์ดา้นการเกษตร ประกอบกบัส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่
ใหเ้ขา้สู่ภาคเกษตร 
   4) สนบัสนุนการดาํเนินงานของสหกรณ์ สถาบนัเกษตรกร และองคก์รเกษตรกร โดยสนบัสนุน
การมีส่วนร่วมและการบูรณาการทาํงานของทุกภาคส่วน รวมทั้งพฒันาธุรกิจสถาบนัเกษตรกร และเสริมสร้าง
ภูมิปัญญาทางบญัชีแก่สถาบนัเกษตรกรและเกษตรกรสู่บญัชีตน้ทุนอาชีพ เพื่อให้มีขีดความสามารถ
ในการดาํเนินธุรกิจและการบริหารจดัการ 
   5) ส่งเสริมใหเ้กษตรกรทาํการเกษตรกรรมยัง่ยนื อาทิ การเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ 
วนเกษตร เกษตรอินทรีย ์และเกษตรธรรมชาติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุน 
ใหเ้กษตรกรบริหารจดัการฟาร์มอยา่งเหมาะสมต่อสภาพแวดลอ้มและผลิตอาหารปลอดภยัใชบ้ริโภคได้
ในครัวเรือนและเป็นท่ียอมรับของตลาด 
   ยทุธศาสตร์ที ่2 พฒันาขีดความสามารถในการผลติ การจัดการสินค้าเกษตร และความม่ันคงอาหาร 
   1) มุ่งเนน้การลดตน้ทุนการผลิตในสินคา้เกษตรแต่ละชนิด โดยการวิจยัและพฒันาดา้นพชื 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมยัใหม่ผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งพฒันาคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร
ดา้นพืช เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมทางการเกษตรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงใหค้าํปรึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม
ในแต่ละสินคา้เกษตร รวมทั้งสนบัสนุนการผลิตปุ๋ยหมกั ปุ๋ยนํ้ าชีวภาพ และปุ๋ยพืชสด 
   2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริมและพฒันากระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพ
ทุกขั้นตอนสู่การพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรโดยผลกัดนัการดาํเนินงานยทุธศาสตร์รายสินคา้ไปสู่การปฏิบติั
โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งการพฒันานิคมการเกษตร 
   3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตอาหารโดยให้ความสาํคญั
กบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน ทั้งในระดบัครัวเรือน 
ระดบัชุมชน ระดบัประเทศอยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
   4) สร้างความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหว่างประเทศ ดว้ยการส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการในกรอบอาเซียน กลุ่มอาเซียนบวกสาม (ประเทศจีน ญ่ีปุ่น 
และเกาหลี) และอนุภูมิภาคลุ่มนํ้ าโขงโดยเฉพาะกบัประเทศเพ่ือนบา้น ในการผลิต การตลาด การวิจยั
พฒันาสินคา้เกษตรท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ทั้งในระดบัพหุภาคีและทวิภาคี 
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   ยทุธศาสตร์ที ่3 พฒันาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยัง่ยนื 
   1) พฒันาแหล่งนํ้า เพิ่มปริมาณเก็บกกันํ้ า และขยายพ้ืนท่ีชลประทานใหค้รอบคลุมพื้นท่ี
ท่ีมีศกัยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกบริหารจดัการนํ้ าใหสู้งข้ึนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
และชุมชนในกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้าและบริหารจดัการนํ้าทุกระดบัอยา่งบูรณาการ สนบัสนุนให้
มีการพฒันาแหล่งนํ้าขนาดเลก็ในไร่นาสามารถเกบ็นํ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคไดอ้ยา่งพอเพียง 
เพื่อสร้างความมัน่คงและปัจจยัพื้นฐานในการผลิตของเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนผลกัดนัใหเ้กิดการดาํเนินงาน
แบบบูรณาการเช่ือมโยงกบัทุกหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการนํ้ าอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งสนบัสนุนการปฏิบติัการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณนํ้ าในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีแหล่งกกัเก็บนํ้ า
รวมถึงวางระบบการป้องกนัและบรรเทาปัญหาภยัธรรมชาติ 
   2) บริหารการจดัท่ีดินทาํกินให้เกษตรกร เร่งรัดการฟ้ืนฟู อนุรักษ ์และปรับปรุงคุณภาพดิน
เพื่อการเกษตร รวมถึงการพฒันาระบบคุม้ครองท่ีดินเพื่อการเกษตรใหเ้กษตรกรรายยอ่ยมีท่ีดินเป็นของตนเอง 

 3.3.4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรทีด่ิน 
   การทาํการเกษตรตอ้งใชท้รัพยากรท่ีดินเป็นปัจจยัหลกั โดยไดมี้การใชท่ี้ดินดา้นเกษตรกรรม
ท่ีไม่เหมาะสม ทาํให้เกิดการเส่ือมโทรมของดินส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อเกษตรกร 
ชุมชน และประเทศ กรมพฒันาท่ีดินซ่ึงมีภารกิจหลกัเก่ียวกบัการกาํหนดนโยบายและวางแผนการใชท่ี้ดิน
ในพื้นท่ีเกษตรกรรม การสาํรวจและจาํแนกดิน การอนุรักษดิ์นและนํ้ า การปรับปรุงบาํรุงดินโดยการใหบ้ริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการพฒันาท่ีดิน ขอ้มูลดินและการใชท่ี้ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
และให้มีการใชท่ี้ดินอย่างย ัง่ยืน จึงไดมี้การเตรียมรับมือและแกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ของประเทศโดยเฉพาะดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตลอดมา โดย
กรมพฒันาท่ีดินไดว้ิเคราะห์และจดัทาํยทุธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบการพฒันาทรัพยากรท่ีดินในช่วง 5 ปี 
(พ.ศ. 2555-2559 ) ตามกรอบการพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
และมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบันโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมียทุธศาสตร์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดเขตการใชท่ี้ดิน คือ การขบัเคล่ือนแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยมีเป้าหมาย
และกลยทุธ์ดงัน้ี (กรมพฒันาท่ีดิน, 2555) 
   เป้าหมายการพฒันาทรัพยากรทีด่ิน 
   1) จดัทาํแผนการใชท่ี้ดินเพื่อการวางแผนพฒันาในพ้ืนท่ี 119 ลุ่มนํ้ าสาขา 2,711 ตาํบล 
และ 25 ชนิดพืช 
   2) ส่งเสริมเกษตรกรผลิตตามความเหมาะสมของดินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 
   3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนการใชท่ี้ดิน 
   4) พฒันาขอ้มูลในเชิงพื้นท่ี 
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   5) พฒันากระบวนการผลกัดนัแผนการใชท่ี้ดินไปสู่การปฏิบติั 
   กลยุทธ์การพฒันาทรัพยากรทีด่ิน 
   1) พฒันาระบบฐานขอ้มูลดินและการประยกุตใ์ชข้อ้มูลดิน โดยมีแนวทางการดาํเนินงานดงัน้ี 
    (1) ปรับปรุงและพฒันาแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีใหเ้ป็นปัจจุบนัและทนัสมยั เพื่อใชป้ระโยชน์
ในดา้นต่างๆ เช่น การสาํรวจและวางแผนการใชท่ี้ดิน การสาํรวจและทาํแผนท่ี การวางแผนพฒันาแหล่งนํ้ า 
การออกแบบงานจดัทาํระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า และการจดัทาํฐานขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงภยัและภยัพิบติั 
เป็นตน้ รวมทั้งการใหบ้ริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
    (2) พฒันาการสาํรวจและจาํแนกดินใหมี้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ มีความถูกตอ้ง 
ทนัสมยั น่าเช่ือถือ และสะดวกต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ 
    (3) ประยุกต์ใช้ขอ้มูลดินร่วมกบัขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น ขอ้มูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ในการกาํหนดนโยบายและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
   2) พฒันากระบวนการจดัทาํแผนการใชท่ี้ดิน โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพื่อผลกัดนัใหห้น่วยงานนาํไปใชใ้นพื้นท่ี ซ่ึงมีแนวทางการดาํเนินงานดงัน้ี 
    (1) จดัทาํกระบวนการจดัทาํแผนการใชท่ี้ดินแบบบูรณาการโดยให้ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
เกษตรกร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนการใชท่ี้ดิน และใหมี้การจดัทาํ
ข้อตกลงการทาํงานร่วมกันด้านการพฒันาส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีดินและทรัพยากรอ่ืนดา้นการเกษตร 
    (2) พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเผยแพร่แผนการใชท่ี้ดินให้สะดวก
และง่ายต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ 

 3.3.5 นโยบายและเป้าหมายการพฒันากล้วยหอม 
   สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2553) ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการจดัเก็บขอ้มูล
ทางดา้นเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ ไดเ้สนอแนะนโยบายและเป้าหมายท่ีเก่ียวกบักลว้ยหอมไวด้งัน้ี 
   นโยบายการพฒันา 
   1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตท่ีดีและเหมาะสม (GAP : 
Good Agricultural Practice) 
   2) จดัระบบซ้ือขายแบบมีสัญญา (contract farming) โดยเฉพาะการผลิตกลว้ยหอมเพื่อการส่งออก
ทดแทนเงาะ 
   3) ขยายการส่งออกโดยเนน้ตลาดจีนและญ่ีปุ่น จากการเปิดเสรีการคา้และโควตาภายใต ้
JTEPA (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement) 
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   4) สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และพฒันาการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้
สามารถขนส่งไดไ้กลข้ึน 
   เป้าหมายการพฒันา  พฒันาคุณภาพผลผลิตเพื่อขยายการส่งออก 

 3.3.6 มาตรฐานกล้วยหอม 
   สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นองคก์รนาํดา้นมาตรฐาน
สินคา้เกษตรและอาหารสู่ระดบัสากลและมีหน้าท่ีในการกาํหนดมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร 
และระบบการตรวจสอบรับรองใหส้อดคลอ้งกบัสากล พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน
กบัองคก์ารมาตรฐานระหว่างประเทศ ความตกลงดา้นสุขอนามยัและสุขอนามยัพืชภายใตอ้งคก์าร
การคา้โลก รวมถึงส่งเสริมการนาํมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารไปใชต้ลอดห่วงโซ่อาหาร ดงันั้น
คณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติหรือคณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรในปัจจุบนั 
จึงไดอ้อกประกาศมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมาตรฐานสินคา้เกษตรในปัจจุบนั 
ไดแ้ก่ มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ เร่ือง กลว้ย (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป 
เล่ม 122 ตอน 122ง วนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2548) เน่ืองจากกลว้ยเป็นสินคา้เกษตรท่ีสาํคญัของประเทศไทย 
สามารถปลูกไดทุ้กภูมิภาคของประเทศ มีศกัยภาพในการผลิตและส่งออก ดงันั้นเพื่อให้กลว้ยเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัชาติและระดบัสากล รวมถึงเพื่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภคและส่งเสริมการส่งออกจึงได ้
มีการจดัทาํมาตรฐานกลว้ยข้ึน (สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2548) 

3.4 ศักยภาพ โอกาส และข้อจาํกดัในการผลติและการตลาด 
 กลว้ยหอมเป็นผลไมท่ี้มีคุณค่าทางอาหารสูงอุดมดว้ยวิตามินและเกลือแร่หลายชนิดท่ีร่างกาย
ควรไดรั้บ ในกลว้ยหอมมีนํ้าตาลและเสน้ใยอาหาร เม่ือรับประทานร่างกายจะไดรั้บพลงังานและสามารถ
นาํไปใชไ้ดท้นัที นอกจากประโยชน์ในแง่สารอาหารแลว้ กลว้ยหอมยงัมีสรรพคุณทางยาช่วยป้องกนั
และรักษาโรคต่าง  ๆไดห้ลายชนิด นอกจากน้ีสามารถใชผ้ลสดไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม
ไดห้ลากหลายผลิตภณัฑ ์กลว้ยหอมจึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
การผลิตกลว้ยหอมในประเทศไทยยงัมีปริมาณไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ในส่วนน้ีจึงทาํการวิเคราะห์
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดั ดา้นการผลิตและการตลาดของกลว้ยหอม สาํหรับการพิจารณา
กาํหนดเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม โดยสามารถใชจุ้ดแขง็และโอกาสเป็นแนวทางในการผลิต
หรือขยายการผลิตและการตลาด และใชจุ้ดอ่อนและขอ้จาํกดัเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาต่อไป 
ดงัน้ี 
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 3.4.1 จุดแข็ง 
   1) กลว้ยหอมเป็นพืชเมืองร้อนท่ีปลูกง่ายและให้ผลเร็ว เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย สามารถปลูกและเจริญเติบโตใหผ้ลไดต้ลอดปีทัว่ทุกภาคของประเทศ 
   2) กลว้ยหอมเป็นพืชท่ีขยายพนัธ์ุดว้ยหน่อท่ีเกิดจากตน้แม่ เกษตรกรสามารถใชห้น่อ
จากตน้แม่เป็นตน้พนัธ์ุไปปลูกใหม่ได ้ทาํใหม้ัน่ใจในตน้พนัธ์ุและตรวจสอบประวติัจากสวนตน้พนัธ์ุได ้
   3) กลว้ยหอมเป็นพืชสวนท่ีเกบ็นํ้าไวใ้นลาํตน้ ช่วยสร้างความชุ่มช้ืนในอากาศ ปรับปรุง
และรักษาความสมดุลของหน้าดิน เน่ืองจากระบบรากต้ืนแผ่กระจายอยู่ใกลผ้ิวหน้าดิน นอกจากน้ี 
ใบกลว้ยท่ีแผอ่อกสามารถกั้นแสงแดดเป็นการปกคลุมดิน รักษาความชุ่มช้ืนในดินไดเ้ช่นกนั 
   4) กลว้ยหอมในประเทศไทยมีหลายพนัธ์ุท่ีนิยมปลูกเพื่อการคา้และรับประทาน ไดแ้ก่ 
กลว้ยหอมทองพนัธ์ุพื้นเมือง (ใหผ้ลผลิตสูง มีรสชาติอร่อยหอมหวาน และผลโต) และพนัธ์ุไตห้วนั 
   5) กลว้ยหอมทองของประเทศไทยมีผลสีเหลืองสวย ผิวเนียน เปลือกบาง รสชาติหวาน 
เน้ือนุ่ม และมีกล่ินหอม กลว้ยแต่ละผลเรียงตวักนัอยูใ่นหวีอยา่งสวยงาม น่ารับประทานเป็นท่ียอมรับ
ของตลาดและชาวต่างประเทศนิยมบริโภค โดยเฉพาะชาวญ่ีปุ่นและชาวจีน 
   6) กลว้ยหอมเป็นกลว้ยชนิดหน่ึง ซ่ึงมีคุณค่าต่อชีวิตของคนไทยมาแต่โบราณ ทั้งการใชป้ระโยชน์
และความเช่ือท่ีเป็นมงคลกบักลว้ย นอกจากรับประทานกลว้ยหอมเป็นผลไมแ้ลว้ ทุกส่วนสามารถ
นาํมาใชป้ระโยชน์ต่างๆ ได ้
   7) กลว้ยหอมสดใชบ้ริโภคเป็นผลไม ้นาํไปแปรรูปอยา่งง่าย ใชเ้ป็นส่วนประกอบและปรุงแต่งรส 
กล่ินอาหารทั้งคาว หวาน นาํมาป่ันเป็นเคร่ืองด่ืม ไดแ้ก่ สลดัผลไม ้(ฝานกลว้ยหอมผสมกบัผลไมช้นิดอ่ืน) 
ขนมปังไส้แซนดว์ิชและกลว้ยหอม โรตีไส้กลว้ยหอม บานาน่าสปลิท เคก้กลว้ยหอม กลว้ยหอมอบเนย 
กลว้ยหอมทองกวน กลว้ยหอมทองทอดกรอบ ทอฟฟ่ีกลว้ย กลว้ยหอมเคลือบช็อกโกแลต นํ้ ากลว้ยป่ัน 
นํ้ากลว้ยหอมนมสด และเคร่ืองด่ืมเสริมสุขภาพกลว้ยหอม เป็นตน้ 
   8) มีสหกรณ์/กลุ่มสมาชิกผูผ้ลิตกลว้ยหอมทองอินทรีย ์กลว้ยหอมทองปลอดสารพิษ  
ส่งตลาดต่างประเทศ (ญ่ีปุ่น) ตามขอ้ตกลงผา่นช่องทางสหกรณ์ของ 2 ประเทศ อยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี
มากว่า 20 ปี ดว้ยกระบวนการตรวจสอบยอ้นกลบั (traceability system) ถึงแหล่งท่ีมาของสินคา้กลุ่ม
ผูผ้ลิตดงักล่าว 
   9) เกษตรกรผูผ้ลิตมีประสบการณ์ความชาํนาญสูง ตั้งใจพฒันาตนเองและกลุ่มในการผลิต
กลว้ยหอมให้มีคุณภาพและความปลอดภยั มีระบบการผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลยีผสมผสานกบัการพึ่งพิง
ธรรมชาติโดยไม่ใชส้ารเคมี กลุ่มและสหกรณ์มีความเขม้แขง็ แลกเปล่ียนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต 
รักษามาตรฐานคุณภาพกลว้ยหอม ทาํใหธุ้รกิจการคา้กลว้ยหอมปลอดสารพิษของกลุ่มมีความกา้วหนา้
และเป็นท่ีเช่ือถือของผูซ้ื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดมา 
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   10)  การปลูกกลว้ยหอมส่วนใหญ่ปลูกเพื่อการคา้และเป็นพืชท่ีสามารถวางแผนการจดัการ
ท่ีเป็นระบบได้ทั้ งการกาํหนดเวลาปลูก เวลาขายให้ตรงกับความตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภค 
เน่ืองจากในพื้นท่ีท่ีมีปริมาณนํ้ าเพียงพอ สามารถปลูกกลว้ยหอมและให้ผลผลิตทั้งปีไม่จาํกดัฤดูกาล 
จึงสามารถวางแผนและกาํหนดช่วงเวลาท่ีออกผลล่วงหนา้ได ้
   11)  กลว้ยหอมเป็นผลไมท่ี้ออกผลไดต้ลอดปี ราคาค่อนขา้งคงท่ี (ต่างจากผลไมช้นิดอ่ืน
ท่ีราคาข้ึนลงตามฤดูกาลหรือมีปัญหาราคาตํ่าในช่วงออกสู่ตลาดเป็นปริมาณมาก) นอกจากน้ีราคาขาย
กลว้ยหอมทองของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม/สหกรณ์ ก็จะขายไดใ้นราคาประกนั นบัเป็นผลไมท่ี้
ไม่มีปัญหาดา้นราคาและไม่เคยมีปัญหาผลผลิตลน้ตลาด 
   12)  การตลาดกลว้ยหอมทองปลอดสารพิษมีการซ้ือขายล่วงหนา้ โดยมีการติดต่อและทาํสัญญา
ซ้ือขายระหว่างสหกรณ์ในประเทศไทยกบัสหกรณ์ผูบ้ริโภคของประเทศญ่ีปุ่นโดยตรงไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง 
ทาํให้การผลิตกลว้ยหอมทองปลอดสารพิษมีคุณภาพตามความตอ้งการของผูซ้ื้อและทาํให้เกษตรกร 
มีรายไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 
   13)  ผลิตภณัฑแ์ปรรูปกลว้ยหอมสามารถเพ่ิมมูลค่าผลผลิตไดม้ากข้ึน เป็นท่ีตอ้งการ
และนิยมของผูบ้ริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ เช่น กลว้ยหอมทอดกรอบ กลว้ยอบกรอบ และกลว้ยกวน 
เป็นตน้ โดยมีตลาดส่งออกท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่น 
เป็นตน้ 
   14)  มีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกเป็นจาํนวนมากและการผลิตไดผ้ลตอบแทนสูง 
กล่าวคือ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมทั้งประเทศ 88,394,929 ไร่ จาํแนกเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) 
4,106,279 ไร่ (ร้อยละ 4.65) พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 60,042,548 ไร่ (ร้อยละ 67.92) 
และพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) 24,246,102 ไร่ (ร้อยละ 27.43) โดยกระจายอยูท่ ัว่ทุกภาค
ของประเทศ ไดแ้ก่ ภาคเหนือ 17,361,743 ไร่ (ร้อยละ 19.64) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 34,950,984 ไร่ 
(ร้อยละ 39.54) ภาคกลาง 11,431,003 ไร่ (ร้อยละ 12.93) ภาคตะวนัออก 9,056,775 ไร่ (ร้อยละ 10.25) 
และภาคใต ้15,594,424 ไร่ (ร้อยละ 17.64) เกษตรกรปลูกกลว้ยหอมมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนานและไม่คิด
ท่ีจะเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน จากการสาํรวจปี 2554 เกษตรกรไม่คิดจะเปล่ียนแปลง ร้อยละ 96.69 
ของจาํนวนเกษตรกรท่ีสาํรวจ โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีผลิตเพื่อส่งออกทุกรายยนืยนัท่ีจะปลูกกลว้ยหอม
ต่อไป 
   15)  การผลิตกลว้ยหอมไม่มีปัญหาท่ีรุนแรงและปัญหาโดยตรงของตวัพืชมีปัญหาตํ่า 
จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจปี 2554 เกษตรกรประสบปัญหาปัจจยัการผลิตมีราคาสูง ร้อยละ 36.36 
ของจาํนวนเกษตรกรท่ีเป็นตวัอย่างและปัญหาราคาผลผลิตตํ่า ร้อยละ 21.82 ซ่ึงนบัเป็นปัญหาทัว่ไป
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ของการผลิตสินคา้เกษตร สาํหรับปัญหาโดยตรงของตวัพืชกลว้ยหอม ไดแ้ก่ โรคระบาดและลมแรง
ทาํใหต้น้ลม้หกัมีปัญหาเท่ากนัเพียง ร้อยละ 26.36 

 3.4.2 จุดอ่อน 
   1) กลว้ยหอมส่วนใหญ่ปลูกดว้ยหน่อพนัธ์ุจากตน้แม่ การปลูกเพื่อการคา้ในแปลงขนาดใหญ่
หน่อพนัธ์ุมีจาํนวนจาํกดัอาจไม่เพียงพอ และหน่อจากตน้แม่มีปัญหาหลายประการ เช่น มีเช้ือโรค 
ติดมากบัหน่อ การขยายหน่อทาํไดช้า้ไม่ทนัเวลา อาย ุขนาด และคุณภาพของหน่อมีความแตกต่างกนั
ไม่ไดม้าตรฐาน (ทาํใหอ้อกเครือในเวลาต่างกนั) และไม่สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน 
   2) การปลูกกลว้ยหอมซํ้าในพ้ืนท่ีเดิมจะไม่ไดผ้ลดี ทาํใหผ้ลเลก็ เครือสั้น ลกัษณะการปลูก
จะหมุนเวียนพื้นท่ีปลูกไปเร่ือยๆ ปัญหาของการปลูกกลว้ยหอม คือ ภยัธรรมชาติโดยเฉพาะลม ทาํให้
ตน้ลม้และใบฉีกขาด (วรรณภา, 2554) 
   3) กลว้ยหอมมีระบบรากต้ืนและจาํนวนรากนอ้ย ลาํตน้สูง เครือใหญ่นํ้ าหนกัมาก และคออ่อน 
ก่อนผลแก่ทาํให้หักกลางตน้ (หักคอ) เสียหายไดง่้าย โดยเฉพาะเม่ือขาดนํ้ าหรือลมพดัแรง จึงตอ้งใช้
ไมค้ ํ้าเครือ ทาํใหส้ิ้นเปลืองค่าไมค้ ํ้าและค่าแรงงานเพ่ิมข้ึน 
   4) เกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยหอมส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการ/ไม่ตั้งใจทาํสวนกลว้ยหอมอินทรีย ์
เน่ืองจากทุกขั้นตอนการผลิตจะตอ้งเคร่งครัดในการใชปั้จจยัการผลิตไม่ให้ปนเป้ือนสารเคมี เพื่อให้
ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพปลอดภยัจากสารพิษตรงตามมาตรฐานท่ีตลาดต่างประเทศตอ้งการ ทาํให้เป็นปัญหา
ต่อการขยายพื้นท่ีปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณกลว้ยหอมอินทรียท่ี์ความตอ้งการของตลาดมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน 
   5) การผลิตกลว้ยหอมเพื่อการคา้ตอ้งใหผ้ลมีนํ้ าหนกัดี สีผวินวลเรียบสวยงาม ปราศจาก
จุดกระและแมลงทาํลาย หลงัตดัปลีจึงตอ้งห่อเครือดว้ยถุงฟอยล ์ทาํใหต้น้ทุนเพิ่มข้ึนจากค่าวสัดุและค่าแรงงาน 
   6) การเก็บผลผลิตจะตอ้งเก็บในช่วงท่ีเหมาะสมเม่ือถึงปลายทางตอ้งเป็นท่ีพอใจของผูซ้ื้อ 
เช่น กลว้ยหอมท่ีส่งออกไปตลาดญ่ีปุ่นจะเกบ็ผลผลิตท่ีความแก่ของกลว้ยหอมประมาณ 70 เปอร์เซ็นต ์
หรือเก็บหลงัจากน้ีประมาณ 7-10 วนั สําหรับผลผลิตท่ีขายในประเทศ หากเก็บก่อนและหลงัจากน้ี  
จะทาํใหผ้ลอ่อนหรือสุกก่อนถึงตลาด เน่ืองจากกลว้ยหอมเป็นผลไมท่ี้สุกเร็วและเกบ็ไวไ้ดไ้ม่นาน 
   7) กลว้ยหอมเป็นผลไมท่ี้สุกง่าย เน่าเสียเร็ว และมกัเป็นโรคขั้วเน่า ซ่ึงจะทาํใหก้ลว้ยหอม
เน่าเสียภายใน 3 วนั นอกจากน้ีกลว้ยหอมไทยมีลกัษณะเปลือกบาง ชํ้าง่าย ไม่ทนทานต่อการเก็บรักษา
และการขนส่ง การทาํตลาดกลว้ยหอมไทย จึงมีตน้ทุนสูง เน่ืองจากตอ้งใชก้ารขนส่งทางอากาศ เพื่อคงสภาพ
ความสด 
   8) การผลิตกลว้ยหอมอินทรียมี์ตน้ทุนและราคาขายสูงกว่ากลว้ยหอมทัว่ไป และช่องทาง
การตลาดจะวางขายเฉพาะท่ีจาํหน่ายสินคา้เกษตรอินทรียเ์ท่านั้น เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ตและหา้งสรรพสินคา้ 
ผูซ้ื้อเป็นผูบ้ริโภคท่ียอมรับราคาท่ีสูงกว่ากลว้ยหอมทัว่ไป ซ่ึงตอ้งการบริโภคอาหารท่ีปลอดภยัจากสารพิษ
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และรักษาดูแลดา้นสุขภาพอนามยั กลว้ยหอมอินทรียใ์นประเทศจึงมีช่องทางการตลาดแคบและเป็นตลาด
สาํหรับผูบ้ริโภคท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง 
   9) การผลิตกลว้ยหอมของประเทศไทยยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ จากเวทีเสวนาในหัวขอ้ “อนาคตกลว้ยหอมไทยภายใตเ้งา AEC” สรุปไวว้่า 
“สถานการณ์การผลิตกลว้ยหอม ณ ขณะน้ียงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาดภายในประเทศ” 
(เคหการเกษตร, 2555) และการส่งกลว้ยสดของไทยไปประเทศญ่ีปุ่นภายใตก้รอบความตกลงหุน้ส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ยงัมีปริมาณนอ้ย
และไม่เตม็โควตา 
   10)  กลว้ยหอมอินทรียย์งัมีปริมาณนอ้ยและราคาสูง ทาํใหแ้ปรรูปเป็นผลิตภณัฑอิ์นทรีย์
ประเภทต่างๆ ไดน้อ้ย ประกอบกบัผูป้ระกอบการดา้นการตลาด การแปรรูป และผูส่้งออกผลิตภณัฑ์
สินคา้อินทรียมี์จาํนวนจาํกดั ทาํใหก้ารผลิตและการตลาดกลว้ยหอมอินทรียข์ยายตวัไดล่้าชา้ 
   11)  การขยายตลาดในประเทศกลุ่มสหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และตะวนัออกกลาง 
มีปัญหาการสุกเร็วและตน้ทุนสูงจากการขนส่งทางอากาศ ทาํให้ราคากลว้ยหอมของประเทศไทยสูง
ในตลาดต่างประเทศ 
   12)  การผลิตส่วนใหญ่เพื่อการบริโภคภายในประเทศโดยเกษตรกรรายยอ่ย การรวมกลุ่ม
ท่ีเขม้แขง็ผลิตเพื่อการส่งออกยงัมีนอ้ย ทาํให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกลว้ยหอมและผลิตภณัฑ ์
มีมูลค่าไม่มากนกัทั้งท่ีกลว้ยหอมเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพในการส่งออกมาก 

 3.4.3 โอกาส 
   1) กลว้ยหอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีกวา่กลว้ยหอมของประเทศผูผ้ลิตและผูส่้งออกรายอ่ืน 
เช่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเอกวาดอร์ และสาธารณรัฐโคลอมเบีย เป็นตน้ ทั้งรูปทรง 
เปลือกบาง สีสวยงาม รสหวานหอม เน้ือเนียนนุ่ม อีกทั้งมีความปลอดภยั ไร้สารพิษตกคา้งปนเป้ือน 
ส่วนกลว้ยหอมของประเทศคู่แข่ง มีเปลือกหนา เน้ือเหนียว และหวานนอ้ย กลว้ยหอมไทยจึงเป็นท่ีนิยม
ของชาวญ่ีปุ่นและชาวจีน 
   2) กลว้ยหอมครองอนัดับผลไมย้อดนิยมของชาวญ่ีปุ่นมายาวนาน ถือว่าเป็นผลไม ้
พรีเม่ียมคู่บา้นของชาวญ่ีปุ่น เน่ืองจากมีสารอาหารมาก ให้พลงังาน ราคาไม่แพง ประกอบกบักระแส
รักสุขภาพและการลดนํ้ าหนกั ทาํใหก้ลว้ยหอมเป็นท่ีตอ้งการของประชาชนในประเทศญ่ีปุ่นตลอดมา 
ซ่ึงประเทศญ่ีปุ่นไดใ้ห้โควตากลว้ยสดจากประเทศไทยเขา้ประเทศภายใตก้รอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย-ญ่ีปุ่น (JTEPA) ไดรั้บสิทธ์ิยกเวน้ภาษีกลว้ยสด 
   3) ประเทศไทยไดเ้ปรียบในดา้นศกัยภาพการผลิตกลว้ยหอมคุณภาพมากกว่าประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอาเซียน แต่ต่อไปประเทศไทยจะตอ้งปรับตวัเพื่อยกระดบัในการแข่งขนั คือ การผลิต
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กล้วยหอมให้ได้คุณภาพและปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค มีมาตรฐานการรับรองท่ีได้รับการยอมรับ  
(เคหการเกษตร, 2555) 
   4) มีผลงานวิจัย การควบคุมโรคขั้ วเน่าของกล้วยหอมทอง โดยใช้สาร potassium 
sorbate (เดลินิวส์, 2555) นอกจากน้ียงัมีผลงานการศึกษาวิจยัการชะลอการสุกของกลว้ยหอมทองดว้ย
ความร้อน (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์, 2555) เป็นการยดือายกุารเก็บรักษาและเพิ่มศกัยภาพในการส่งออก
กลว้ยหอมปลอดสารพิษไปต่างประเทศอีกทางหน่ึง 
   5) สํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ไดป้ระกาศรับรอง
มาตรฐานผลไมแ้ละผกัเป็นมาตรฐานอาเซียนแลว้จาํนวน 29 เร่ือง ไดแ้ก่ ทุเรียน สบัปะรด มะม่วง เงาะ 
มงัคุด ส้มโอ ฝร่ัง ลางสาด ลองกอง กลว้ย หอมหัวใหญ่ หอมแดง พริก และแตงกวา เป็นตน้ และยงัมี
แผนเร่งผลกัดันมาตรฐานสินคา้เกษตรไทยเขา้สู่เวทีอาเซียน เพื่อสร้างความเท่าเทียมและช่วยลด
อุปสรรคทางการคา้ระหวา่งกนั ซ่ึงจะเอ้ือประโยชน์ต่อการส่งสินคา้เกษตรและอาหารของไทยสู่ตลาดอาเซียน
ท่ีเป็นตลาดส่งออกหลกัของไทย โดยเฉพาะการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic 
Community : AEC) ในปี พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป (แนวหนา้, 2555) นอกจากน้ี มกอช. ยงัมุ่งพฒันา 
เพื่อยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินคา้เกษตรไทยให้เป็นท่ียอมรับของสากลและผลกัดนัให้
ประเทศไทยกา้วสู่ศูนยก์ลางการผลิตอาหารของโลกในอนาคตอีกดว้ย จึงเป็นโอกาสของกลว้ยหอมไทย
ท่ีจะขยายตลาดสู่ทุกภูมิภาคของโลก 
   6) ประเทศไทยมีการพฒันาด้านเกษตรอินทรียใ์นทิศทางท่ีดีมากข้ึนและได้เปรียบ
ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไดแ้ก่ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย 
และไทย ซ่ึงเป็นประเทศหลกัในการพฒันาเกษตรอินทรียข์องอาเซียน ประเทศไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบเร่ือง
มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับจากนานาชาติ รวมถึงความรู้ดา้นการผลิต
ระบบฟาร์มและการแปรรูปผลิตภณัฑ์ โดยมุ่งเน้นท่ีเกษตรกรรายย่อยให้มีรายได้ดีเป็นหลกั จาก
สถานการณ์การผลิตและแนวโนม้การส่งออกสินคา้เกษตรอินทรีย ์พบว่า มีปริมาณความตอ้งการมากข้ึน
ทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ สินคา้ส่งออกหลกัท่ีเป็นเกษตรอินทรีย ์ไดแ้ก่ ขา้ว กลว้ยหอม 
ผกัสด และขา้วโพดหวานกระป๋อง เป็นตน้ โดยมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานทัว่ไปสําหรับสินคา้
เกษตรอินทรีย ์(รัฐบาลไทย, 2555) ) นอกจากน้ียงัมีการรวมตวักนัของผูป้ระกอบการภาคเอกชนท่ีทาํ
ธุรกิจเกษตรอินทรียเ์ป็นสมาคมการคา้เกษตรอินทรียไ์ทย (Thai Organic Trader Association: TOTA) 
โดยมีแนวคิดร่วมกนัเพื่อจะช่วยขบัเคล่ือนการเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทย (ตน้กลา้ (นามแฝง), 
ม.ป.ป.) จึงเป็นโอกาสของกลว้ยหอมอินทรียไ์ทยท่ีจะขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไดม้ากข้ึน 
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   7) ความตอ้งการบริโภคผลไมเ้มืองร้อนในตลาดโลกเพิ่มข้ึน เน่ืองจากผลไมมี้ประโยชน์
ต่อสุขภาพ รวมทั้งอากาศท่ีแปรปรวนและอุณหภูมิของโลกท่ีอุ่นข้ึน ทาํให้ผลไมเ้มืองร้อนมีโอกาส
แทรกเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของอาหารในชีวิตประจาํวนัของชาวโลก 
   8) มีหน่วยงานส่งเสริมการผลิตกลว้ยหอมทั้งการผลิต การแปรรูป การตลาด และการประชาสัมพนัธ์ 
ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมการคา้
ต่างประเทศ สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สาํนกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
(มกท.) และกรมการคา้ระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 
   9) มีการวิจยัและพฒันาการแปรรูปกลว้ยหอมเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีสามารถนาํไปต่อยอด
ในเชิงพาณิชยไ์ด ้ภายใตโ้ครงการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากกลว้ย โดยสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) ไดค้ดัเลือกกลว้ยหอมเป็นวตัถุดิบในการนาํมาแปรรูป ไดผ้ลงานเป็นผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมเสริมสุขภาพกลว้ยหอม ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการของกลว้ยอย่างครบถว้น (สถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2551) จึงเป็นโอกาสของผลผลิตกลว้ยหอมท่ีจะ
นาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบแปรรูปเป็นเคร่ืองด่ืมชนิดใหม่ท่ีจะมีโอกาสจาํหน่ายไดท้ั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ 
   10)  สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) และอาเซียน เป็นตลาดสาํคญัในการส่งผลไมส้ด
ของประเทศไทยแมป้ระเทศเพ่ือนบา้นในอาเซียนท่ีมีลกัษณะภูมิอากาศใกลเ้คียงกบัไทยและสามารถ
ปลูกผลไมไ้ดห้ลายชนิด แต่ดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตของไทยดีกว่า ทาํใหผ้ลไมไ้ทยมีคุณภาพเหนือคู่แข่ง 
ประเทศจีนตอ้งการกลว้ยหอมมากในช่วงฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน) เน่ืองจากประเทศจีนไม่สามารถ
ผลิตไดใ้นขณะท่ีไทยสามารถปลูกกลว้ยหอมไดต้ลอดปี 
   11)  มียุทธศาสตร์การพฒันาสินคา้เกษตรอินทรียแ์ห่งชาติเป็นโอกาสสําหรับผูผ้ลิต
สินคา้เกษตรอินทรียข์องไทย ซ่ึงภาครัฐมีนโยบายท่ีเอ้ือต่อการผลิตและการตลาดสินคา้เกษตรอินทรีย ์
โดยกระทรวงพาณิชยไ์ด้กาํหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการตลาดสินคา้เกษตรอินทรียท์ั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสในการพฒันาและขยายการผลิตกลว้ยหอมอินทรียท์ั้งเพื่อขาย
ในประเทศและส่งออก 

 3.4.4 ข้อจํากดั 
   1) กลว้ยหอมเจริญเติบโตในสภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน เม่ือสภาพอากาศคงท่ีกลว้ยหอม
จะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตอย่างต่อเน่ือง แต่ถา้อากาศแห้งแลง้เป็นช่วงยาวนาน หรือช่วงอากาศ
หนาวเยน็เป็นเวลา 2-3 เดือน จะมีผลทาํใหก้ลว้ยชะงกัการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตลดลง 
   2) พื้นท่ีปลูกกลว้ยหอมท่ีมีลมแรงมีผลทาํใหใ้บกลว้ยฉีกขาดและตน้หกัลม้ไดง่้าย 
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   3) กลว้ยหอมท่ีปลูกดว้ยหน่อจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อจะไม่เป็นท่ียอมรับของตลาด 
โดยเฉพาะตลาดญ่ีปุ่น เน่ืองจากเกรงวา่จะมีสารเคมีตกคา้ง 
   4) ภาวะโลกร้อน ปัญหาภยัแลง้ และการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึน
บ่อยๆ ทาํให้ผลผลิตกลว้ยหอมท่ีมีคุณภาพดีมีปริมาณลดลง โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กมุภาพนัธ์ของทุกปี เป็นช่วงท่ีตลาดญ่ีปุ่นและจีนมีปริมาณการสัง่ซ้ือสูง แต่ประเทศไทยผลิตไดไ้ม่พอ
ตามความตอ้งการ 
   5) พื้นท่ีทาํการเกษตรของประเทศไทยมกัจะมีการสะสมและปนเป้ือนดว้ยสารเคมีท่ีเป็นพิษ 
การเพิ่มปริมาณผลผลิตโดยขยาย/เพิ่มพื้นท่ีปลูกเพื่อให้ปริมาณเป็นไปตามความตอ้งการของตลาด
ต่างประเทศ ซ่ึงนับวนัจะยิ่งมีแนวโน้มสูงข้ึนจะตอ้งใชร้ะยะเวลานานกว่าจะทาํให้ดินปลอดภยัจาก
สารเคมีท่ีเป็นพิษ เน่ืองจากตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่นมีความตอ้งการและนิยมบริโภค
กลว้ยหอมจากไทยมาก แต่ถา้ดินไม่ปลอดภยัจากสารเคมีท่ีเป็นพิษประเทศญ่ีปุ่นกจ็ะไม่รับซ้ือ 
   6) กลว้ยหอมของไทยในตลาดต่างประเทศมีราคาสูงและตอ้งแข่งขนักบัประเทศผูผ้ลิต
รายอ่ืน เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ โคลอมเบีย เอกวาดอร์ และแอฟริกาใต้ เป็นต้น ในตลาดญ่ีปุ่น 
ท่ีประเทศไทยไดรั้บสิทธิส่งกลว้ยหอมสดตามโควตาภายใตก้รอบ JTEPA แต่ปริมาณส่งออกกลว้ยสด
ของไทยไม่เต็มโควตาและราคากลว้ยหอมของประเทศคู่แข่งตํ่ากว่าของไทยประมาณ 8-10 เท่า 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2553) ในประเทศญ่ีปุ่นผลิตกล้วยหอมได้เฉพาะช่วงฤดูร้อนและได้ผลผลิตตํ่า 
เน่ืองจากมีลมมรสุมเป็นประจาํ 
   7) ประเทศเพ่ือนบา้นในอาเซียนมีลกัษณะภูมิอากาศใกลเ้คียงกบัประเทศไทยและสามารถ
ปลูกผลไมไ้ดห้ลายชนิดเหมือนไทย ทาํใหผ้ลไมไ้ทยส่งออกในภูมิภาคน้ีไดป้ริมาณนอ้ยลง และผลไมช้นิดอ่ืน 
(ในประเทศ) ท่ีออกสู่ตลาดในช่วงฤดูกาล ราคาจะตํ่า ทาํใหก้ลว้ยหอมไม่เป็นท่ีสนใจของผูบ้ริโภค 
   8) การเกษตรอินทรียใ์นประเทศไทยเติบโตอยู่ในระดบัตํ่า เพราะมีพื้นท่ีในการผลิต
เกษตรอินทรียเ์พียงร้อยละ 0.60 ของพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งประเทศ (ณัฐดนยั, 2555) การส่งออกกลว้ยหอมอินทรีย์
ของไทยเพียงเพื่อรักษาตลาด การขยายการผลิต และการตลาดเป็นไปอย่างล่าช้าและมีขอ้จาํกัด 
เน่ืองจากประเทศผูน้าํเขา้สินคา้เกษตรของไทยมีมาตรการตรวจสอบเขม้งวดดา้นสุขอนามยัและสารตกคา้ง 
   9) ภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยและตกตํ่ามีผลกระทบต่อการขายสินคา้เกษตรทั้ งตลาด 
ในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้
เกษตรอินทรีย์บางส่วนปรับลดการบริโภคลง รวมทั้ งอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศก็มี
ผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกและความตอ้งการสินคา้ของประเทศคู่คา้ดว้ย 
   10)  การกีดกนัทางการคา้ดว้ยมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีมีมากข้ึน ประเทศผูน้าํเขา้ผลไมไ้ทย
มีกฎระเบียบ เง่ือนไขการนาํเขา้เพิ่มมากข้ึนและเปล่ียนแปลงบ่อย 
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   11)  การเปล่ียนแปลงของรสนิยม พฤติกรรม และกระแสการบริโภคของผูบ้ริโภค 
มีผลกระทบต่อการตลาดและปริมาณการขายผลไมแ้ต่ละชนิด/ประเภท รสนิยม ความชอบ และลกัษณะ
การเลือกซ้ือผลไมข้องผูบ้ริโภคในประเทศปลายทาง มีผลต่อการผลิต การตลาด และผูป้ระกอบการ 
   12)  ประเทศจีนเป็นตลาดหลกัสําหรับส่งออกผลไมส้ดของไทย ประเทศจีนมีความ
ตอ้งการกลว้ยหอมมากในช่วงฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน) เน่ืองจากไม่สามารถผลิตเองได ้ขณะท่ี
ประเทศจีนมีแหล่งผลิตกลว้ยหอมและสร้างเมืองอุตสาหกรรมกลว้ยหอม (กฤษณะ, 2553) นบัเป็น
อุปสรรคประการหน่ึงสาํหรับการส่งกลว้ยหอมของไทยไปจีน 
   13)  การส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐดา้นการผลิตและการตลาดไม่ต่อเน่ือง
และทัว่ถึง มีขอ้จาํกดัดา้นเจา้หนา้ท่ีและงบประมาณการปฏิบติังาน 
   14)  ผลงานการวิจยัด้านการผลิตและการแปรรูปยงัไม่แพร่หลายและการนาํไปใช้
ประกอบการเชิงการคา้ยงัมีนอ้ย 
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บทที ่4 
เขตการใช้ทีด่นิ 

 กลว้ยหอมเป็นผลไมเ้มืองร้อนท่ีอุดมไปดว้ยคุณค่าสารอาหารครบถว้นตามหลกัทางโภชนาการ 
อาทิ วิตามินและไฟเบอร์ สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวยัในปริมาณท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี 
กลว้ยหอมยงัเป็นพืชท่ีปลูกไดง่้าย ชอบอากาศร้อนช้ืนและอบอุ่น ดินควรเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
มีการระบายนํ้าดี ปกติกลว้ยหอมจะมีผลผลิตออกตลอดทั้งปี โดยจะพบพ้ืนท่ีปลูกกลว้ยหอมส่วนใหญ่
ในจงัหวดัชุมพร เพชรบุรี สระบุรี หนองคาย และสุราษฎร์ธานี ตามลาํดบั เม่ือปี 2554 มีเน้ือท่ีให้ผล 
ทั้งประเทศ 85,950 ไร่ ผลผลิตรวม 231,290 ตนั (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 
 กรมพฒันาท่ีดินไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของการพฒันาพื้นท่ีเกษตรกรรมโดยไดมี้การกาํหนดเขต
การใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม โดยตั้งเป้าหมายเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับการปลูก
กลว้ยหอมและมีศกัยภาพในการปลูกกลว้ยหอม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดเขตการใชท่ี้ดิน 
พืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม 

4.1 หลกัเกณฑ์การกาํหนดเขตการใช้ทีด่นิพชืเศรษฐกจิกล้วยหอม 
 การกาํหนดเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอมมีเง่ือนไขหลกั ดงัน้ี 
 - เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย (เขตพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย ไดแ้ก่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า) 
 - เป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกกลว้ยหอมอยูใ่นปัจจุบนัหรือมีศกัยภาพในการปลูกกลว้ยหอม 
 ในการพิจารณาจดัทาํเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม ไดแ้บ่งเป็น 3 เขต คือ เขตการใช้
ท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I)  เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II)  และเขตการใช้
ท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย (Z-III) โดยมีหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการพิจารณาจดัทาํเขตการใชท่ี้ดิน 
พืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม ดงัน้ี 

  4.1.1 เขตการใช้ทีด่ินทีมี่ความเหมาะสมมาก (Z-I) หลกัเกณฑแ์ละปัจจยัพิจารณา คือ 
    - เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพ้ืนท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย 
    - เป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกกลว้ยหอมอยูใ่นปัจจุบนั มีการจดัการนํ้ าในพื้นท่ี และพ้ืนท่ี
บางส่วนมีการยกร่องเพ่ือแกไ้ขปัญหาการระบายนํ้าของดิน 
    - เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับการปลูกกลว้ยหอมในระดบัปานกลางถึงสูง 
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  4.1.2 เขตการใช้ทีด่ินทีมี่ความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) หลกัเกณฑแ์ละปัจจยัพิจารณา คือ 
    - เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพ้ืนท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย 
    - เป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกกลว้ยหอมอยูใ่นปัจจุบนัและมีการจดัการนํ้าในพื้นท่ี 
    - เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับการปลูกกลว้ยหอมในระดบัเลก็นอ้ย 

  4.1.3 เขตการใช้ทีด่ินทีมี่ความเหมาะสมน้อย (Z-III) หลกัเกณฑแ์ละปัจจยัพิจารณา คือ 
    - เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพ้ืนท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย 
    - เป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการปลูกกลว้ยหอมหรือมีการปลูกกลว้ยชนิดอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่
กลว้ยหอมอยูใ่นปัจจุบนัและมีการจดัการนํ้าในพื้นท่ี 
    - เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับการปลูกกลว้ยหอมในระดบัสูง 

4.2 เขตการใช้ทีด่นิพชืเศรษฐกจิกล้วยหอม 
 จากหลกัเกณฑ์การกาํหนดเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอมขา้งตน้ไดท้าํการวิเคราะห์
ขอ้มูลทางดา้นสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในพื้นท่ีปลูกกลว้ยทั้งประเทศไดเ้น้ือท่ีรวม 64,334 ไร่ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี (ตารางท่ี 4-1 ถึง ตารางท่ี 4-2 และรูปท่ี 4-1 ถึง รูปท่ี 4-9) 

 4.2.1 เขตการใช้ทีด่ินทีมี่ความเหมาะสมมาก (Z-I) 
   มีเน้ือท่ี 52,537 ไร่ หรือร้อยละ 81.66 ของเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดิน ผลผลิตคาดการณ์ 
146,105 ตนั โดยจงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีเน้ือท่ีในเขตน้ีมากท่ีสุด เท่ากบั 34,507 ไร่ หรือร้อยละ 
65.68 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I) 
   แนวทางการพฒันา 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกกลว้ยหอมปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยอินทรีย ์
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรจดัการสวนตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) 
   - แนะนาํและส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อการบริหารจดัการผลผลิต การตลาด 
และการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว 

 4.2.2 เขตการใช้ทีด่ินทีมี่ความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) 
   มีเน้ือท่ี 1,084 ไร่ หรือร้อยละ 1.69 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน มีผลผลิตคาดการณ์ 2,283 ตนั 
โดยจงัหวดัเพชรบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีเน้ือท่ีในเขตน้ีมากท่ีสุด เท่ากบั 250 ไร่ หรือร้อยละ 23.06 ของเน้ือท่ี
เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) 
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   แนวทางการพฒันา 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกกลว้ยหอมปลอดสารพิษ 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัการใชปุ๋้ยเคมี 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรจดัการสวนตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) 
   - แนะนาํและส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อการบริหารจดัการผลผลิต การตลาด 
และการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว 

 4.2.3 เขตการใช้ทีด่ินทีมี่ความเหมาะสมน้อย (Z-III) 
   มีเน้ือท่ี 10,713 ไร่ หรือร้อยละ 16.65 ของเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดิน มีผลผลิตคาดการณ์ 
28,829 ตนั โดยจงัหวดัเพชรบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีเน้ือท่ีในเขตน้ีมากท่ีสุด เท่ากบั 6,731 ไร่ หรือร้อยละ 
62.83 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย (Z-III) 
   แนวทางการพฒันา 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกกลว้ยหอมในพื้นท่ี 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัการใชปุ๋้ยเคมี 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรจดัการสวนตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) 
   - แนะนาํและส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อการบริหารจดัการผลผลิต การตลาด 
และการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว 

4.3 มาตรการดาํเนินงานพฒันาพชืเศรษฐกจิกล้วยหอม 
 มาตรการดาํเนินงานเพ่ือการจดัการพื้นท่ีในเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอมอยา่งเหมาะสม 
เพื่อใช้เป็นกรอบดาํเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ ท่ีจะใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนการผลิตและ
การตลาด สาํหรับการบริโภคภายในประเทศ การส่งออก ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
สามารถขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างแทจ้ริง รวมทั้งสามารถส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร 
ลดตน้ทุนการผลิตและพฒันาคุณภาพกลว้ยหอมใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึงมีมาตรการดาํเนินงานต่าง  ๆ
ดงัน้ี 

 4.3.1 มาตรการด้านการผลติ 
   - ส่งเสริมพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตกลว้ยหอมปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก 
   - จดัทาํทะเบียนและปรับปรุงขอ้มูลเกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยหอมใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
มีความชดัเจนของพื้นท่ีปลูก สํารวจแปลงปลูกกลว้ยหอมของเกษตรกรและจดัทาํแผนท่ีในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
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   - ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรมีการปฏิบัติและดูแลการผลิต 
ตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) โดยเฉพาะในเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม 
รวมทั้งพฒันาระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพให้ไดม้าตรฐาน เพื่อให้เป็นท่ียอมรับและตรงกบั 
ความตอ้งการของตลาด 
   - พฒันาระบบมาตรฐานการตรวจสอบ การรับรองคุณภาพ การผลิตสินคา้ท่ีปลอดภยั 
การตรวจสอบยอ้นกลบัท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจดัการผลผลิตทั้งก่อน-หลงัการเก็บเก่ียวอยา่งถูกวิธี 
เพื่อลดความเสียหายของผลผลิต เช่น วิธีการเก็บเก่ียว การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การรักษาคุณภาพ 
เนน้การคดัแยกผลผลิตตามเกรดคุณภาพ 
   - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตในการใช้ปัจจัยการผลิต 
ท่ีเหมาะสมโดยการผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องลดการใชปุ๋้ยเคมี 
   - ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างองคก์รท่ีมีศกัยภาพ สามารถแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ในกลุ่มสมาชิก ประสานงานกบัองคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการมีอาํนาจ 
ทางการตลาดสามารถต่อรองราคาได ้
   - ปรับปรุงการประมาณการผลผลิตล่วงหนา้หรือการพยากรณ์ผลผลิตให้มีความแม่นยาํมากข้ึน 
เน่ืองจากสภาพทางธรรมชาติเป็นตวัแปรสาํคญัท่ีทาํใหข้อ้มูลมีการเปล่ียนแปลงได ้สถานการณ์ท่ีเป็นจริง
จะช่วยในการวางแผนรับมือไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   - ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีสถานท่ีคดัแยกสินคา้และวสัดุอุปกรณ์ในการบรรจุ เช่น 
ตะกร้า เข่ง ลงั และกล่องบรรจุ เป็นตน้ ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ 
   - ส่งเสริมให้มีการสร้างตราสินคา้ เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างและยกระดบัสินคา้ 
ช่วยสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

 4.3.2 มาตรการด้านการแปรรูป 
   - ส่งเสริมและสนบัสนุนให้สถาบนัเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจแปรรูป
ผลิตภณัฑก์ลว้ยหอมต่างๆ โดยเนน้การผลิตท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและมีความหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือก
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเป็นการขยายตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่ ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑก์ลว้ยหอมได ้
   - จดัหาแหล่งเงินทุนอตัราดอกเบ้ียตํ่า เพื่อการลงทุนสร้างและการปรับปรุงท่ีมีอยู่เดิม 
รวมทั้งเงินหมุนเวียนการดาํเนินธุรกิจการคา้แก่สถาบนัเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
   - ส่งเสริมการพฒันาการแปรรูปผลิตภณัฑก์ลว้ยหอมในเชิงพาณิชยใ์ห้มากข้ึน ทั้งระดบั
สถาบนัเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ โดยสร้างเครือข่ายและเช่ือมโยง
ระหว่างภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในการร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรม
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ผลิตภณัฑก์ลว้ยหอมและดา้นการตลาดร่วมกนั รวมทั้งสนบัสนุนการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยกีารแปรรูป
และผลิตภณัฑใ์หม่ในเชิงพาณิชย ์เพื่อเพิ่มการใชผ้ลผลิตกลว้ยหอมใหมี้สดัส่วนมากข้ึน 

 4.3.3 มาตรการด้านการตลาด 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประสานงานและการสร้างเครือข่ายการคา้ระหว่าง
ธุรกิจเอกชนกบัสถาบนัเกษตรกรร่วมกนัในการวางแผนการตลาดและการกาํหนดราคาท่ีเป็นธรรม 
   - ส่งเสริมและสนบัสนุนกลไกตลาดให้ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสนบัสนุน
เงินทุนหมุนเวียนให้สถาบนัเกษตรกร เพื่อรวบรวมผลผลิตผ่านกระบวนการสร้างเครือข่ายและ
เช่ือมโยงระบบการคา้กบัสถาบนัเกษตรกรนอกแหล่งผลิตในประเทศและผูป้ระกอบการคา้ในตลาด
ภายในประเทศ รวมทั้งประสานงานดา้นการตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการจาํหน่ายให้แก่
สถาบนัเกษตรกร 
   - เพิ่มการบริโภคกลว้ยหอมภายในประเทศ ทั้งการบริโภคสดและใชก้ลว้ยหอมเพื่อการแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑ์ โดยการส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ เช่น รณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
ประโยชน์ทางโภชนาการของกลว้ยหอมเพื่อสุขภาพ เป็นตน้ 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถาบนัเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนดาํเนินการตลาด
ร่วมกบัผูป้ระกอบการคา้เอกชนไทยและผูป้ระกอบการต่างประเทศ โดยการทาํสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
และหรือการร่วมลงทุนในการทาํธุรกิจการตลาดกลว้ยหอมและผลิตภณัฑก์ลว้ยหอม 
   - เร่งขยายตลาดส่งออกเดิมและตลาดใหม่ๆ เพื่อกระจายผลผลิตให้กวา้งยิ่งข้ึน โดย
ร่วมมือกบัสมาคมผูค้า้และส่งออกผลไมไ้ทยและกระทรวงพาณิชย ์
   - ส่งเสริมให้ผูแ้ปรรูปกลว้ยหอมภาคเอกชนจดัตั้งเป็นองคก์ร เพื่อประสานงานและ
ส่งเสริมใหส้ถาบนัเกษตรกรกบัผูแ้ปรรูปกลว้ยหอมไดร่้วมกนัวางแผนการผลิตและการตลาด หรือการ
ลงทุนการคา้ร่วมกนั รวมทั้งจดทะเบียนผูส่้งออกกลว้ยหอม เพื่อติดตามและส่งเสริมการส่งออกกลว้ยหอม
ไปยงัต่างประเทศ 
   - พฒันาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับ 
ในระดบัสากล 
   - ส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารดา้นการผลิตและการตลาด
ของกลว้ยหอมทั้งระบบกระจายสู่สถาบนัเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร โดยมีศูนยส์ารสนเทศกลาง
และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงครอบคลุมทุกพื้นท่ีดว้ยระบบและอุปกรณ์เคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
เช่น ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อกระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความถูกตอ้งรวดเร็ว
และทนัต่อเหตุการณ์ 
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 4.3.4 มาตรการด้านการบริหารจัดการและบทบาทภาครัฐ 
   - ดาํเนินการตรวจสอบรับรองผลผลิตโดยใชม้าตรฐานสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรม
แห่งชาติเก่ียวกบักลว้ยเป็นตวักาํหนด เพื่อใหผ้ลผลิตมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
   - จดัตั้งคณะทาํงานเพื่อการเจรจาขอ้ตกลงทางการคา้กบัประเทศคู่คา้เพื่อการต่อรอง
และลดขอ้จาํกดั 
   - สนบัสนุนตน้พนัธ์ุดีท่ีมีความตา้นทานต่อโรค แมลง และมีความแขง็แรงในแปลงพนัธ์ุ
ท่ีมีความน่าเช่ือถือจากภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อลดการใชห้น่อพนัธ์ุจากแปลงเดิมของ
เกษตรกรหรือจากแปลงเพ่ือนบา้นท่ีอาจมีโรคและแมลงติดมากบัหน่อพนัธ์ุ 
   - ชดเชยความเสียหายจากภยัธรรมชาติในดา้นตน้ทุนการผลิตบางส่วน หรือรายได ้
หากมีการเก็บเก่ียวผลผลิตนั้ น โดยการสนับสนุนการจัดตั้ งกองทุนชดเชยความเสียหายเม่ือเกิด 
ภยัธรรมชาติ เป็นการสร้างหลกัประกนัใหเ้กิดความเช่ือมัน่และความมัน่คงในอาชีพ 

4.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 

 4.4.1 สรุป 
   เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยหอม มีเน้ือท่ีรวม 64,334 ไร่ ประกอบดว้ย 3 เขต คือ  
เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I)  เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II)  และ
เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย (Z-III) โดยภาคเหนือประกอบดว้ย 1 จงัหวดั  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
1 จงัหวดั  ภาคกลาง 9 จงัหวดั  ภาคตะวนัออก 1 จงัหวดั  และภาคใต ้4 จงัหวดั รวมทั้งประเทศ 16 
จงัหวดั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   1) แบ่งตามเขตการใชท่ี้ดิน ไดด้งัน้ี 
    (1) เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I) มีเน้ือท่ี 52,537 ไร่ หรือร้อยละ 
81.66 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน ประกอบดว้ย 16 จงัหวดั พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี เขตน้ีมี
ผลผลิตคาดการณ์ 146,105 ตนั 
    (2) เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) มีเน้ือท่ี 1,084 ไร่ หรือร้อยละ 
1.69 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน ประกอบดว้ย 8 จงัหวดั พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดัเพชรบุรี เขตน้ีมี
ผลผลิตคาดการณ์ 2,283 ตนั 
    (3) เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย (Z-III) มีเน้ือท่ี 10,713 ไร่ หรือร้อยละ 
16.65 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน ประกอบดว้ย 7 จงัหวดั พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัเพชรบุรี เขตน้ีมี
ผลผลิตคาดการณ์ 28,829 ตนั 
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   2) แบ่งตามภาค ไดด้งัน้ี 
    (1) ภาคเหนือ มีเน้ือท่ี 135 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน มีจงัหวดัเดียว 
คือ จงัหวดัลาํพนู 
    (2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเน้ือท่ี 662 ไร่ หรือร้อยละ 1.03 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน 
มีจงัหวดัเดียว คือ จงัหวดัหนองคาย 
    (3) ภาคกลาง มีเน้ือท่ี 54,929 ไร่ หรือร้อยละ 85.38 ของเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดิน 
ประกอบด้วย 9 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัปทุมธานี เพชรบุรี สระบุรี ราชบุรี นครนายก สมุทรสาคร 
นครปฐม พระนครศรีอยธุยา และนนทบุรี ตามลาํดบั 
    (4) ภาคตะวนัออก มีเน้ือท่ี 318 ไร่ หรือร้อยละ 0.49 ของเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดิน  
มีจงัหวดัเดียว คือ จงัหวดัจนัทบุรี 
    (5) ภาคใต้ มีเ น้ือท่ี  8,290 ไร่  หรือร้อยละ  12.89 ของเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ี ดิน 
ประกอบดว้ย 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบ่ี และตรัง ตามลาํดบั 
 4.4.2 ข้อเสนอแนะ 
   1) ด้านการผลติ 
    - ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและจัดการฝึกอบรมให้เกษตรกรรวมถึง
คดัเลือกผูน้าํท่ีมีศกัยภาพเพื่อใหเ้ป็นผูถ่้ายทอดความรู้และเทคโนโลยแีบบรุ่นต่อรุ่นได ้
    - เร่งสร้างความรู้และความเขา้ใจแก่เกษตรกรถึงความสาํคญัของการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง
และเหมาะสม (GAP) เทคโนโลยกีารแปรรูปและการจดัการ รวมถึงการตลาดแบบครบวงจร โดยมีเจา้หนา้ท่ี
จากภาครัฐเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด เพื่อส่งเสริมการสร้างเกษตรกรใหเ้ป็นมืออาชีพ 
    - จดัหาแหล่งเงินทุนอตัราดอกเบ้ียตํ่าเพื่อการผลิตใหแ้ก่เกษตรกร เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการประกอบอาชีพ 
    - ปรับเปล่ียนฤดูการปลูกกลว้ยหอมเพื่อลดความเสียหายจากลมพายพุดัตน้กลว้ยหอม
ในช่วงฤดูฝน 
   2) ด้านการแปรรูป 
    - สนบัสนุนสถาบนัการศึกษาและภาคเอกชนในการวิจยัการแปรรูปและการพฒันา
รูปแบบบรรจุภณัฑ์ให้มีความหลากหลายตรงกบัความตอ้งการของตลาดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ใหแ้ก่สถาบนัเกษตรกร 
    - สนบัสนุนใหน้าํผลงานวจิยัผลิตภณัฑไ์ปใชใ้นการปฏิบติัเชิงพาณิชยเ์พื่อการส่งออก 
    - สนบัสนุนใหมี้การแปรรูปท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน (OTOP) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ ์
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   3) ด้านการตลาด 
    - สนบัสนุนระบบตลาดขอ้ตกลงและตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีการทาํสัญญาซ้ือขาย
ระหวา่งเกษตรกรและเอกชน/โรงงานผูรั้บซ้ือผลผลิต 
   4) ด้านการบริหารจัดการและบทบาทภาครัฐ 
    - ส่งเสริมให้มีการจดัตั้งกองทุนสาํหรับเกษตรกรผูผ้ลิตกลว้ยหอม โดยรัฐเป็นผูใ้ห้
การสนบัสนุนงบประมาณในการจดัตั้งกองทุน 
    - ให้ความสําคญัและความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอย่างจริงจงัและมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในดา้นการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
    - ลงทุนระบบขนส่งระบบรางเพ่ือลดตน้ทุนค่าขนส่งและกระจายผลผลิตออกจาก
แหล่งผลิตไปถึงมือผูบ้ริโภคไดป้ริมาณมากและเร็ว 

ตารางที ่4-1 เขตการใช้ทีด่ินพชืเศรษฐกจิกล้วยหอม 

ภาค จังหวดั 
เขตการใช้ทีด่นิ (ไร่) 

Z-I Z-II Z-III รวม 

เหนือ ลาํพนู 15 120 - 135 
รวมภาคเหนือ 1 จังหวดั 15 120 - 135 
ร้อยละของเขตการใช้ทีด่นิ 0.02 0.19 - 0.21 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ หนองคาย 538 124 - 662 
รวมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 จังหวดั 538 124 - 662 
ร้อยละของเขตการใช้ทีด่นิ 0.84 0.19 - 1.03 
กลาง นครนายก 1,786 - - 1,786 

 
นครปฐม 433 - 318 751 

 
นนทบุรี 276 - - 276 

 
ปทุมธานี 34,507 - 464 34,971 

 
พระนครศรีอยธุยา 500 - - 500 

 
เพชรบุรี 1,919 250 6,731 8,900 

 
ราชบุรี 166 124 1,565 1,855 

 
สมุทรสาคร 506 - 436 942 

 
สระบุรี 3,670 152 1,126 4,948 

รวมภาคกลาง 9 จังหวดั  43,763 526 10,640 54,929 
ร้อยละของเขตการใช้ทีด่นิ 68.02 0.82 16.54 85.38 
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ตารางที ่4-1 (ต่อ) 

ภาค จังหวดั 
เขตการใช้ทีด่นิ (ไร่) 

Z-I Z-II Z-III รวม 
ตะวนัออก จนัทบุรี 264 54 - 318 
รวมภาคตะวนัออก 1 จังหวดั 264 54 - 318 
ร้อยละของเขตการใช้ทีด่นิ 0.41 0.08 - 0.49 
ใต ้ กระบ่ี 120 - - 120 

 
ชุมพร 7,485 250 73 7,808 

 
ตรัง 102 10 - 112 

 
สุราษฎร์ธานี 250 - - 250 

รวมภาคใต้ 4 จังหวดั 7,957 260 73 8,290 
ร้อยละของเขตการใช้ทีด่นิ 12.37 0.41 0.11 12.89 

รวมทั้งประเทศ 16 จังหวดั 52,537 1,084 10,713 64,334 
ร้อยละของเขตการใช้ทีด่นิ 81.66 1.69 16.65 100.00 

หมายเหตุ :  Z-I  = เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก 
   Z-II = เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 
   Z-III = เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย 

ตารางที ่4-2 ปริมาณผลผลติคาดการณ์ในพืน้ทีเ่ขตการใช้ทีด่ินพชืเศรษฐกจิกล้วยหอม 

เขตการใช้ทีด่นิ 
พืน้ที ่
(ไร่) 

ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ผลผลติคาดการณ์ 

ตัน ร้อยละ 

Z-I 52,537 2,7811/ 146,105 82.44 
Z-II 1,084 2,1061/ 2,283 1.29 
Z-III 10,713 2,6912/ 28,829 16.27 
รวม 64,334  177,217 100.00 

หมายเหตุ : - Z-I = เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก 
   - Z-II = เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 
   - Z-III = เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย 
ทีม่า  : 1/ จากการสาํรวจของสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
   2/ ผลผลิตเฉล่ียทั้งประเทศของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 
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ภาคผนวกที ่1 
ความรู้และการจัดการทัว่ไปเกีย่วกบักล้วยหอม 

 กลว้ยหอม เป็นไมล้ม้ลุกชนิดหน่ึงจดัเป็นผลไมท่ี้อุดมไปดว้ยคุณค่าสารอาหารครบถว้นตามหลกั
ทางโภชนาการ เช่น มีวิตามิน ไฟเบอร์ ท่ีมีส่วนช่วยในเร่ืองของการขบัถ่าย มีสารแทนนิน ซ่ึงมีส่วนช่วย
ในการยบัย ั้งการเจริญของจุลินทรียท่ี์มีช่ือวา่ escherichia coli 

1. ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ (กรมวิชาการเกษตร, 2551) 
 - ต้น ลาํตน้เทียมสูง 2.5-3.5 เมตร เสน้ผา่ศูนยก์ลางมากกวา่ 20 เซนติเมตร ตามลาํตน้ดา้นนอก
มีประดาํเลก็นอ้ย ดา้นในสีเขียวอ่อน และมีเสน้ลายสีชมพ ู
 - ก้าน ใบมีร่องกวา้ง และมีปีก เสน้กลางใบสีเขียว 
 - ดอก กา้นช่อดอกมีขนใบประดบัรูปไข่ค่อนขา้งยาวปลายแหลม ดา้นบนสีแดงอมม่วง มีไข 
ดา้นในสีแดงซีด 
 - ผล เครือหน่ึงมี 4-6 หวี หวีละ 12-16 ผล ปลายผลมีจุก เปลือกบาง เม่ือสุกเปล่ียนเป็น 
สีเหลืองทอง แต่ท่ีปลายจุกมีสีเขียวจะเปล่ียนสีภายหลงั เน้ือสีเหลืองเขม้ กล่ินหอมรสหวาน 

2. พนัธ์ุกล้วยหอม 
 มีหลายสายพนัธ์ุ เช่น กลว้ยหอมจนัทร์ กลว้ยหอมทอง กลว้ยหอมเขียว กลว้ยหอมเขียวค่อม 
และกลว้ยหอมแกรนดเ์นน เป็นตน้ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2544) 
 พนัธ์ุท่ีนิยมเพื่อการคา้ ไดแ้ก่ (รักษ,์ 2553) 

 1) กล้วยหอมทอง มีลกัษณะลาํตน้ใหญ่ แขง็แรง กาบใบชั้นในมีสีเขียวหรือชมพูอ่อน เครือไดรู้ปทรง
มาตรฐานมีนํ้าหนกัมาก ผลยาวเรียวปลายผลคอดเป็นแบบคอขวด เปลือกหนา ผลสุกผวิมีสีเหลืองทอง 
เน้ือมีรสชาติหอมหวาน โดยเฉล่ียเครือหน่ึงมีประมาณ 6 หวี 

 2) กล้วยหอมเขียว มีลกัษณะคลา้ยกลว้ยหอมทอง แต่กาบใบชั้นในมีสีแดงสด ปลายผลมน ผลสุก
มีสีเหลืองอมเขียว เปลือกหนา เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคในต่างประเทศ 

 3) กล้วยหอมเขียวค่อม มีลาํตน้เต้ียหรือแคระ ผลมีลกัษณะคลา้ยกลว้ยหอมเขียว รสชาติดี หรือมีอีกช่ือว่า 
กลว้ยหอมเขียวเต้ีย 
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3. สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม (รักษ,์ 2553) 

 1) ลกัษณะดิน 
  กลว้ยตอ้งการดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ร่วนซุย หรือเป็นดินเหนียวท่ีสามารถอุม้นํ้ าไดดี้ 
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินท่ีเหมาะสม อยูร่ะหวา่ง pH 6.0-7.0 

 2) สภาพภูมิอากาศ 
  อุณหภูมิ ท่ีเหมาะสมสาํหรับการปลูกกลว้ยประมาณ 30-40 องศาเซลเซียส ถา้อุณหภูมิตํ่าเกินไป
หรือมีอากาศหนาวเยน็ติดต่อกนันาน จะทาํใหก้ารเจริญเติบโตชา้ลง การออกปลีจะนานออกไป 

 3) ความช้ืน 
  กลว้ยเป็นพืชจาํพวกฉํ่านํ้ า มีใบมาก ตอ้งการนํ้าและความชุ่มช้ืนสูง อยา่งไรก็ตามไม่ชอบดิน
ท่ีมีนํ้ าขงั พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกกลว้ย ควรมีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียระหวา่ง 50-100 น้ิวต่อปี 

 4) ลม 
  พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกกลว้ยไม่ควรมีลมแรง จะทาํให้ใบกลว้ยฉีกขาด อาจมีผลทาํให้
กลว้ยหกักลางตน้ (หกัคอ) หรือโค่นลม้ไดง่้าย โดยเฉพาะในช่วงท่ีออกเครือแลว้ 

4. การปลูกกล้วยหอม (กรมวิชาการเกษตร, 2551) 
 1) ควรไถดะ 1 คร้ัง ตากดินแลว้ไถพรวน 1-2 คร้ัง ใหดิ้นร่วนซุย 
 2) ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดความกวา้ง ยาว ลึก 30x30x30 เซนติเมตร และระยะปลูกระหว่าง
แถวและตน้ 2x2 เมตร 
 3) รองกน้หลุมดว้ยดินผสมปุ๋ยอินทรีย ์ดว้ย 5 กิโลกรัมต่อหลุม 
 4) กลบดินและกดดินบริเวณโคนตน้ใหแ้น่น คลุมดินดว้ยฟางขา้วหรือหญา้แหง้ 
 5) รดนํ้าใหชุ่้ม 

5. การขยายพนัธ์ุ (รักษ,์ 2553) 

 1) การขยายพนัธ์ุกล้วยสําหรับการเพาะปลูก 
  (1) การขยายพันธ์ุจากหน่อ หน่อท่ีเกิดจากตน้แม่ท่ีไดท้าํการปลูกกลว้ยตน้แรก ไดแ้ก่ หน่ออ่อน 
หน่อใบดาบ หน่อแก่ และหน่อใบกวา้ง 
  (2) การขยายพันธ์ุด้วยเหง้า วิธีการน้ีเกษตรกรไม่นิยมเพราะเป็นขบวนการขยายพนัธ์ุ 
ท่ียุ่งยากเสียเวลานานในการเล้ียงกลา้ท่ีเกิดใหม่ โดยขุดเหงา้กลว้ยท่ีตดัเครือใบแลว้นาํมาผ่าใบลง
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ตามยาวเป็น 2 หรือมากกวา่ 2 แลว้แต่ขนาดและความสมบูรณ์ของเหงา้ นาํไปชาํในวสัดุเพาะชาํ จนได้
ตน้กลา้ขนาดพร้อมท่ีจะปลูกได ้จึงทาํการยา้ยปลูกต่อไป 
  (3) การขยายพันธ์ุโดยวิธีเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ ซ่ึงในต่างประเทศนิยมใชว้ิธีน้ี เพราะในการ
ผลิตกลว้ยเพื่อส่งตลาดในปริมาณมาก ตอ้งมีการวางแผนการผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตคุณภาพดี ส่งตลาด
ในช่วงเวลาเดียวกนั เหมาะสาํหรับการผลิตเป็นการคา้แบบแปลงใหญ่ ขอ้ดีของวิธีน้ี คือ กลว้ยจะตกเครือ
ในเวลาเดียวกนั แต่เกษตรกรตอ้งเสียเวลาในการเพาะปลูกยาวนานกวา่วิธีการแยกหน่อ 

 2) หน่อพนัธ์ุสําหรับการเพาะปลูก 
  หน่อกลว้ยท่ีเกิดจากตน้แม่ สามารถจาํแนกตามรูปร่างและลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 
  (1) หน่ออ่อน เป็นหน่ออายนุอ้ย ขนาดเลก็มีเพียงใบเกล็ดอยูเ่หนือผิวดิน ซ่ึงไม่นิยมนาํไป
เพาะปลูก 
  (2) หน่อใบดาบ  เป็นหน่อท่ีเกิดจากตาของเหง้า ใบเล้ียงเล็กขนาดสูงประมาณ  75 
เซนติเมตร มีเหงา้ขนาดประมาณ 15 เซนติเมตร เหมาะสาํหรับการแยกไปเพาะปลูก 
  (3) หน่อแก่ เป็นหน่อท่ีเจริญมาจากหน่อใบดาบ ใบเร่ิมแผก่วา้งข้ึน อายปุระมาณ 5-8 เดือน 
มีเหงา้ขนาดใหญ่ เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 25 เซนติเมตร เหงา้ของหน่อแก่อาจมีตาท่ีสามารถเจริญ
เป็นหน่อใหม่ไดห้ลายหน่อ 
  (4) หน่อใบกว้าง เป็นหน่อท่ีเกิดจากตาของเหงา้แก่หรือเหงา้ท่ีไม่แขง็แรงสมบูรณ์ ลกัษณะ
ใบแผก่วา้งตั้งแต่ยงัมีอายนุอ้ย ซ่ึงไม่นิยมนาํไปเพาะปลูก 

 3) การเลอืกหน่อกล้วยเพือ่การเพาะปลูก 
  (1) ตอ้งเป็นหน่อท่ีเหงา้ใหญ่สมบูรณ์ ความสูงของหน่อประมาณ 75 เซนติเมตร 
  (2) เป็นหน่อท่ีได้จากต้นแม่สมบูรณ์  ไม่เป็นโรคตายพราย  หรือมีแมลงเข้าทําลาย
โดยเฉพาะดว้งงวง 
  (3) ส่วนเหงา้ตอ้งไม่ถูกโรคแมลงทาํลาย 
  (4) เป็นแหล่งพนัธ์ุท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงเกษตรกรจะตอ้งตรวจสอบประวติัของสวนแลว้ ไม่เคยมี
โรคระบาดมาก่อน 
  (5) กรณีเป็นหน่อท่ีมีวางจาํหน่าย ตอ้งพิจารณาความสดใหม่ เหงา้ใหญ่ ไม่บอบชํ้า 
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6. การปฏิบัตดูิแลรักษา (รักษ,์ 2553) 

 1) การให้นํา้ 
  กลว้ยเป็นพืชท่ีมีใบใหญ่ ลาํตน้อวบนํ้า ตอ้งการนํ้ ามากตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูแลง้จึงไม่ควร
ปล่อยใหผ้วิหนา้ดินแห้ง ถา้ผวิหนา้ดินแหง้จะทาํใหผ้ลผลิตลดตํ่าลง การใหน้ํ้ านิยมให ้10-15 วนัต่อคร้ัง 
ข้ึนอยูก่บัความช้ืนและสภาพอากาศ 

 2) การให้ปุ๋ย 
  การใส่ปุ๋ย ควรแบ่งใส่ 4 คร้ัง ดงัน้ี 
  - คร้ังท่ี 1 ใส่หลงัจากปลูก 1 สปัดาห์ ใส่สูตร 15-15-15 อตัรา 250 กรัมต่อตน้ต่อปี 
  - คร้ังท่ี 2 ใส่หลงัจากคร้ังท่ี 1 ประมาณ 3 เดือน ใส่สูตร 15-15-15 อตัรา 250 กรัมต่อตน้ต่อปี 
  - คร้ังท่ี 3 ใส่หลงัจากคร้ังท่ี 2 ประมาณ 3 เดือน ใส่สูตร 15-15-15 อตัรา 250 กรัมต่อตน้ต่อปี 
  - คร้ังท่ี 4 ใส่หลงัจากคร้ังท่ี 3 ประมาณ 3 เดือน ใส่สูตร 13-13-21 อตัรา 250 กรัมต่อตน้ต่อปี 
  นอกจากน้ีอาจใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอกเพ่ิมเติม หลงัจากปลูก 1-2 เดือน อตัรา 3-5 กิโลกรัมต่อตน้ 

 3) กาํจัดวชัพชื 
  วชัพืชเป็นพืชท่ีมาแยง่ดูดอาหารในดิน มีผลทาํใหก้ลว้ยมีความเจริญเติบโตชา้ลง ซ่ึงสามารถ
แบ่งวิธีกาํจดัออกเป็น 3 วิธี ดงัน้ี 
  (1) วิธีกล ไดแ้ก่ การถอน ดาย หรือถากดว้ยจอบ ควรทาํการกาํจดัขณะท่ีวชัพืชมีตน้เล็ก 
ก่อนท่ีวชัพืชนั้นจะออกดอก มิฉะนั้นจะทาํใหว้ชัพืชมีการระบาดและแพร่กระจายมากยิ่งข้ึน ควรเก็บ
วชัพืชออกมารวมกนัแลว้ทาํการเผาหรือฝัง หากกองท้ิงไวเ้มล็ดท่ีแห้งอาจถูกลมพดัพาไปงอกเป็น 
ตน้ใหม่ไดต่้อไป 
  (2) วิธีเขตกรรม โดยทาํการปลูกพืชแซม เลือกพืชท่ีมีระบบรากต้ืนและสามารถใชล้าํตน้
เป็นปุ๋ยได ้เช่น พืชตระกลูถัว่ หรือพืชผกัชนิดต่างๆ จะช่วยลดปริมาณวชัพืชในแปลง 
  (3) วิธีคลุมดิน หลงัจากมีการตดัแต่งก่ิงใบกลว้ยแลว้ ใชใ้บกลว้ยคลุมหนา้ดิน นอกจากจะ
ช่วยใหล้ดปริมาณวชัพืชลงได ้ยงัช่วยป้องกนัการชะลา้งของหนา้ดิน 

 4) การตัดแต่งหน่อ 
  หลงัจากปลูกกลว้ยไปแลว้ประมาณ 5-6 เดือน ในช่วงน้ีจะมีหน่อกลว้ยเจริญข้ึนมาพร้อมกบั
ตน้แม่ จาํนวน 4-5 หน่อ หรือมากกว่านั้น ควรเลือกหน่อไวเ้พียง 2 หน่อแรกเพื่อแทนตน้แม่เดิม หน่อ
ท่ีเหลือควรอยู่ตรงขา้มลาํตน้เดิม หน่อพวกน้ีมีรากลึกและแข็งแรงท่ีสุด หน่อท่ีเกิดมาท่ีหลงัเรียกว่า 
“หน่อตาม” ควรทาํลายเสีย เพราะจะแยง่อาหารจากตน้แม่ทาํใหเ้ครือกลว้ยท่ีออกมาจากตน้แม่มีขนาดเลก็ 
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ควรขดุแยกออกตั้งแต่หน่อยงัมีขนาดเลก็ หากมีขนาดใหญ่จะไม่สามารถออกได ้ส่วนหน่ออ่ืนเก็บไว ้
1-2 หน่อ ไม่ควรขดุหน่อในช่วงกลว้ยออกเครือ เพราะอาจทาํให้กลว้ยผลลีบเลก็ เครือเลก็หรือสั้นลงได ้
และสามารถขดุหน่อมาใชป้ลูกต่อหลงัจากท่ีทาํการตดัเครือกลว้ย 

 5) การตัดปล ี
  หลงัจากออกปลีมาแลว้ระยะหน่ึง จะเห็นผลเล็กจาํนวนมากเป็นหวีๆ โดยทุกหวีจะมีผล
ขนาดเท่ากนั ยกเวน้หวีตีนเต่า และหวีต่อไปจะเป็นผลขนาดเลก็ ใหท้าํการตดัปลีออกหลงัจากปลีบานต่อไป
จากหวีตีนเต่าอีก 2 ชั้น เพื่อไวส้ําหรับมือจบัปลายเครือ ขณะทาํการตดัเครือในช่วงเก็บเก่ียว อีกทั้ง
สะดวกในการหยบิยกและแบกหาม 

 6) การห่อผล 
  หลงัจากตดัปลีกลว้ยแลว้ ผลกลว้ยเร่ิมพฒันาและขยายขนาดใหญ่ ในการผลิตกลว้ยเป็นการคา้
ท่ีตอ้งการให้ผลิตกลว้ยสวยงามปราศจากโรค แมลงทาํลาย สีผิวนวล และนํ้ าหนกัผลเพิ่มข้ึน ควรมีการห่อ 
โดยใชก้ระสอบปุ๋ยเคมีซ่ึงสามารถป้องกนัแสงแดดและแมลง 

 7) การคํา้เครือกล้วย 
  หลงัจากตกเครือแลว้ จะมีการหักกลางตน้ (หักคอ) ไดง่้าย เม่ือกลว้ยใกลจ้ะแก่ ทั้งน้ีเพราะ
นํ้ าหนกัผลมีมากข้ึน มีการหกัลม้ไดง่้ายมาก เพื่อป้องกนัการเสียหายจากการหักลม้ ควรใชไ้มค้ ํ้ากลว้ย
หลงัตกเครือ ดว้ยไมร้วกท่ีผา่นการแช่นํ้ าประมาณ 1 เดือน โดยนาํไมร้วกมาเส้ียมปลายดา้นท่ีจะใชปั้กลงดิน
ทั้ง 2 อนั แลว้ผูกเชือกปลายไมท้ั้งสองอนัน้ี โดยให้เหลือส่วนปลายไมด้า้นบนอนัละ 30 เซนติเมตร 
เพื่อทาํหนา้ท่ีรับนํ้าหนกัตน้กลว้ย จากนั้นใหถ่้างไมท้ั้งสองไขวก้นัเป็นลกัษณะคีม แลว้นาํไปคํ้าตน้กลว้ย
บริเวณท่ีตํ่าลงมาจากตาํแหน่งเครือกลว้ย ประมาณ 30-50 เซนติเมตร 

 8) การตัดแต่งใบ 
  ควรตดัแต่งใบกลว้ยทุก 1-2 เดือน โดยให้เหลือ 10 ใบต่อตน้ เม่ือถึงช่วงใกลเ้ก็บเก่ียวเหลือ
ไวป้ระมาณ 7 ใบ เพื่อป้องกนัการเสียหายท่ีเกิดจากลม 

7. การเกบ็เกีย่ว (รักษ,์ 2553) 
 กลว้ยจะใชร้ะยะเวลาการปลูกถึงเก็บเก่ียวประมาณ 10 เดือนคร่ึง ระยะเวลาการปลูกจนถึงแทงปลี
ประมาณ 7-8 เดือน และระยะแทงปลีถึงระยะเก็บเก่ียว 70-80 วนั การเก็บเก่ียวจะเก็บเก่ียวท่ีความแก่ 
80-100 เปอร์เซ็นต ์ทั้งน้ีแลว้แต่ความตอ้งการของตลาด ลกัษณะของผลท่ีนิยมเก็บเก่ียวนั้น มีลกัษณะ
ผลกลมและเหล่ียมเล็กน้อย ถึงผลกลมไม่มีเหล่ียม การตดัเครือกลว้ยนาํมีดยาวตดักา้นเครือ (งวง) 
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เหนือกลว้ยหวีแรก ประมาณ 20 เซนติเมตร ลา้งนํ้ าเพื่อไม่ใหน้ํ้ ายางเป้ือนผลกลว้ย จากนั้นนาํไปผึ่งให้
แหง้ในท่ีร่ม การผึ่งควรตั้งใหป้ลายเครืออยูด่า้นบนโดยวางพิงกนัไว ้

8. การปฏิบัตหิลงัการเกบ็เกีย่ว (รักษ,์ 2553) 

 1) การจัดการผลหลงัเกบ็เกีย่ว 
  (1) ทาํการตดัแบ่งหวีกลว้ยเป็นหวีแลว้บรรจุหีบห่อส่งตลาดปลายทาง เพื่อนาํไปบ่มขาย
ขณะทาํการตดัแบ่งหวีตอ้งระวงัไม่ใหน้ํ้ายาเป้ือนผลจะดูไม่สวยงาม อาจทาํการตดัแบ่งหวีลงในนํ้าแลว้
ผึ่งใหแ้หง้ หรือเป่าดว้ยพดัลม 
  (2) การคดัคุณภาพและการคดัขนาด หลงัทาํการตดัแบ่งกลว้ยเป็นหวีอาจพบกลว้ยบางหวี 
หรือบางผลมีตาํหนิ หรือถูกโรคแมลงทาํลายให้คดัแยกออก ขณะเดียวกนัให้ทาํการคดัขนาดหวีและ
ผลไปในคราวเดียวกนั 
  (3) บรรจุหีบห่อลงในกล่อง หรือเข่งท่ีบุด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ หรือใบตองสด 
เพื่อป้องกันมิให้ผิวชํ้ าหรือดาํ ขณะบรรจุควรมีการนับจาํนวนผลกรณีจาํหน่ายแบบนับผล แต่ถา้
จาํหน่ายเป็นกิโลกรัม ควรทาํการชัง่นํ้ าหนักกล่องหรือเข่งแลว้เขียนบอกขนาดและนํ้ าหนักดว้ยป้าย
กระดาษแขง็ 

 2) การบ่มกล้วย 
  เป็นวิธีท่ีทาํให้สุกและสีสมํ่าเสมอ เพื่อสะดวกในการจดัจาํหน่ายโดยเรียงกลว้ยในเข่งท่ีกรุ
ดว้ยกระดาษโดยรอบ หรือนาํกลว้ยลงในโอ่งแลว้ใส่ถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์ท่ีทุบเป็นกอ้นเล็กๆ 
ห่อดว้ยกระดาษจะทาํให้กลว้ยสุกภายใน 1-3 วนั นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการใชส้ารละลายเอทธิลีน เช่น 
อีเธล (ethel) ความเขม้ขน้ 500-1,000 ppm. พ่นท่ีผลกลว้ยแลว้หุม้ดว้ยถุงพลาสติก 1 วนั แลว้เปิดออก 
ผึ่งไวใ้ห้อากาศถ่ายเท กลว้ยจะสุกภายใน 1-3 วนั ภาชนะท่ีใชบ่้มตอ้งสะอาด อุณหภูมิอยูร่ะหว่าง 12-17 
องศาเซลเซียส ความช้ืนสมัพทัธ์ 90 เปอร์เซ็นต ์

 3) การชะลอการสุก 
  ในการส่งไปจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศท่ีตอ้งการกลว้ยดิบ การทาํให้กลว้ยสุกชา้โดยใช้
อุณหภูมิตํ่าในการขนส่งช่วยชะลอการสุกไดร้ะยะหน่ึง ทั้งน้ีรวมถึงการใชส้ารละลายโพแทสเซียม
เปอร์แมงกาเนต (ด่างทบัทิม) ใส่ลงไปในกล่องสามารถชะลอการสุกได ้
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9. การบรรจุและการขนส่ง (เบญจมาศ, 2545) 
 การบรรจุกลว้ยลงในกล่องนั้นบรรจุเป็นหวีๆ ลงในกระดาษลูกฟูกลอน มีพลาสติกหนา 0.005 น้ิว 
หรือ 0.10 มิลลิเมตร สามารถทนต่อแรงกดจากการซอ้นกนั ตอ้งมีรูระบายอากาศ มีแผน่กั้นกลางเพื่อป้องกนั
แรงกดจากขา้งบน ขนาดกล่องควรรับนํ้าหนกัประมาณ 12-18 กิโลกรัมต่อกล่อง 

10. โรคทีสํ่าคญัและการป้องกนักาํจดั (ทรงกลด, ม.ป.ป.) 

 1) โรคตายพราย 
  สาเหตุของโรค เกิดจากเช้ือรา fusarium oxysporum cubense 
  ลกัษณะอาการ เช้ือราเขา้ทาํลายราก แลว้เขา้ไปในท่อนํ้ าและท่ออาหารของเหงา้และโคนลาํตน้ 
ทาํให้ท่อนํ้ าและท่ออาหารอุดตนัและเน่าเป็นสีนํ้ าตาลตดักบัเน้ือเยื่อสีขาวอย่างชดัเจน ของเหลวจาก
เซลลท่ี์เน่าไหลเขา้ไปอุดตนัท่อนํ้าท่ออาหารดว้ยเช่นกนั เม่ือโรคมีความรุนแรงมากข้ึน ท่อนํ้ าและท่ออาหาร
เปล่ียนเป็นสีแดงเขม้และแดงม่วง มีผลให้การส่งผ่านนํ้ าและแร่ธาตุอาหารไม่เป็นไปตามปกติ เพราะ
ท่อนํ้าและท่ออาหารเส่ือมสภาพ ใบขาดนํ้ามีลกัษณะอาการเห่ียวเฉา เปล่ียนเป็นสีเหลืองผนืใบเห่ียวยน่ 
และหักพบัลงมาขนานแนบลาํตน้ ส่วนใบยอดเป็นสีขาวและเจริญตั้งตรงอยูบ่นยอดกาบของลาํตน้เทียม
ประกบอยูอ่ย่างหลวม  ๆแลว้แยกออกและห้อยลงมา การเจริญเติบโตชะงกังนัไม่ผลิดอกออกผล ในขณะเดียวกนั
อาจมีหน่อกลว้ยงอกเจริญออกมาเหมือนปกติอยู่ระยะหน่ึง และจะชะงกัการเจริญ มีอาการเห่ียวเฉา 
ทั้งตน้แก่และตน้อ่อน เม่ือผา่ลาํตน้พบกาบท่ีอยูภ่ายนอกมีเน้ือเยื่อสีเหลืองแต่กาบถดัเขา้ไปเป็นสีนํ้ าตาล
หรือสีนํ้าตาลแดง 
  การป้องกนักาํจัด ทาํความสะอาดโคนกอกลว้ยอยา่ใหร้ก และทาํทางระบายนํ้าแลว้ราดโคนตน้
ใหชุ่้มดว้ยสารเคมี เช่น แคปแทน 40 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร 

 2) โรคใบจุดกระ 
  สาเหตุของโรค เกิดจากเช้ือรา phyllosticta musarum 
  ลักษณะอาการ ใบเกิดเป็นจุดกระซ่ึงระยะแรกเป็นจุดสีแดง และต่อมาเปล่ียนเป็นสีนํ้ าตาล
หรือสีนํ้าตาลไหมเ้กือบดาํ จุดดงักล่าวเม่ือขยายโตข้ึนจะมีขนาดและลกัษณะไม่แน่นอน แผลเกิดไปตามยาว
ของเส้นใบ และโดยรอบแผลดงักล่าวมีผืนสีเหลือง เกิดข้ึนอยูโ่ดยรอบขอบแผลอาจเป็นหยอ่ม  ๆหรือเช่ือมติดต่อกนั
เป็นทางยาวขนานไปกบัเส้นใบ เม่ือสังเกตจะพบว่า บนพื้นแผลมีตุ่มนูน pycnidium ของเช้ือราสาเหตุ
สีนํ้ าตาลไหมเ้กิดอยูท่ ัว่ไป ในท่ีสุดกลางแผลจะแห้งเป็นสีนํ้ าตาลเขม้หรือสีนํ้ าตาลไหม ้โรคน้ีบางคร้ัง
พบวา่ เกิดเป็นจุดสีนํ้าตาลไหมอ้ยูบ่นเสน้กลางใบหรือกา้นกลางใบมีลกัษณะเป็นจุดกระอยา่งชดัเจน 
  การป้องกนักาํจัด ควรพน่ดว้ยสารเคมี เช่น แคปแทน 30 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร 
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 3) โรคแอนแทรกโนส 
  สาเหตุของโรค เกิดจากเช้ือรา colletotrichum musarum 
  ลกัษณะอาการ ผลกลว้ยถูกเช้ือราเขา้ทาํลายในระยะแก่เตม็ท่ีหรือใกลสุ้ก โดยสปอร์ของเช้ือรา
สาเหตุจะไปตกติดอยูบ่นปลายสุดของผล เม่ือไดรั้บความช้ืนจะงอกและเขา้ทาํลายปลายผลก่อนเกิดเป็น
จุดสีดาํ ฉํ่านํ้ า แลว้ขยายเขา้ไปสู่ผลกลว้ยส่วนใน แผลขยายใหญ่สีนํ้ าตาลดาํขอบแผลสีนํ้ าตาลและถดัออกมา
เป็นสีเขียวจาง เช้ือราเขา้สู่เน้ือเยือ่ภายในทาํใหเ้น่าอ่อนนุ่ม บริเวณผวิเปลือกของผลกลว้ยเป็นสีนํ้ าตาลดาํ 
ขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน เม่ือสังเกตจะพบว่าบนผิวดาํท่ีเป็นโรคมีตุ่มนูนสีนํ้ าตาลเขม้ขนาดเล็ก 
เท่าหัวเขม็หมุดอยูท่ ัว่ไป แผลอาจบุ๋มลงไปเลก็นอ้ยโรคน้ีเกิดไดท้ั้งก่อนและหลงัการเก็บเก่ียวและแพร่ระบาด
อยา่งรวดเร็ว ในระหวา่งการขนส่งถา้มีการปฏิบติัไม่ถูกตอ้งจะไดรั้บความเสียหายมาก 
  การป้องกันกําจัด ก่อนเก็บเก่ียวควรพ่นดว้ยสารเคมี เช่น ซิงโคโฟล 30 กรัมต่อนํ้ า 20 ลิตร 
และหลงัเกบ็เก่ียวพน่ดว้ย เบนเลท 10 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร 

 4) โรคกาบขาว 
  สาเหตุของโรค เกิดจากเช้ือรา marasmius semiustus 
  การแพร่ระบาด มีสปอร์ basidiospores อยูบ่นครีบบนผวิดา้นใตข้องดอกเห็ด เม่ือแก่ร่วงหล่น
ลงสู่พื้นดิน ถูกนํ้าพดัพาไปหรือติดไปกบัหน่อกลว้ยท่ีนาํไปปลูก 
  ลกัษณะอาการ เช้ือราเขา้ทาํลายบริเวณเหงา้หรือลาํตน้แท ้โดยเส้นใยของเช้ือราเกาะรวมตวักนั
มีลกัษณะคลา้ยเส้นดา้ย หรือรากไมสี้ขาวหม่น หรือสีขาวอยูบ่นผิวอยา่งชดัเจน เช้ือราจะสร้างรากเทียม
เขา้ไปไชชอนในเน้ือเยือ่เกิดมีอาการเน่า เม่ือโรคมีความรุนแรงเช้ือราขยายการทาํลายข้ึนไปสู่กาบของ
ลาํตน้เทียมเกิดปกคลุมอยูบ่นกาบ มีลกัษณะเป็นเสน้ดา้ยสีขาวและต่อเน่ืองกนัเป็นผนืคลา้ยผวิของกาบ
ถูกฉาบดว้ยสีขาว กาบเร่ิมเน่าเป็นสีนํ้ าตาลและกาบค่อยๆ แห้งไปทีละกาบ ทาํให้ลาํตน้เทียมมีขนาดเลก็ลง 
ชะงกัการเจริญเติบโตไม่ผลิดอกออกผล เม่ืออุณหภูมิและความช้ืนเหมาะสม เช้ือราจะเจริญออกเป็น
ดอกเห็ดสีขาวหม่นปนสีชมพู ค่อนขา้งอ่อนนุ่มดา้นใตข้องดอกมีลกัษณะเป็นครีบซ่ึงเป็นท่ีเกิดของ
สปอร์ ถา้เกิดเป็นโรคในระยะหน่อเลก็ กลว้ยจะเน่าท่ีกาบโดยรอบไม่แตกใบและตายในท่ีสุด 
  การป้องกันกําจัด ตดัส่วนท่ีเป็นโรคออกไปเผาทาํลาย แลว้พ่นดว้ยสารเคมี เช่น คอปเปอร์-
ออ๊กซ่ีคลอไรด ์48 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร 

 5) โรคซิกาโทกาสีเหลอืง 
  สาเหตุของโรค เกิดจากเช้ือรา cercospora musae 
  ลักษณะอาการ คร้ังแรกใบเกิดเป็นจุดเล็กๆ สีเหลืองต่อมาจุดขยายใหญ่เป็นขีดสีเหลือง
ขนานไปตามเสน้ใบ และขนาดของแผลโตข้ึนมีรูปร่างเหมือนรูปไข่ ตรงกลางแหง้เป็นสีนํ้าตาลปนเทา 
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ต่อมาเป็นสีนํ้ าตาลเขม้หรือนํ้ าตาลไหม ้และมีขอบรอบนอกเป็นสีเหลืองสด เม่ือโรคมีความรุนแรง 
จะเกิดแผลเป็นจาํนวนมากอยู่บนผืนใบบาง แผลอาจเช่ือมติดต่อกันเป็นบริเวณกวา้ง โรคน้ีจะเขา้
ทาํลายใบท่ียงัไม่แก่แลว้เกิดเป็นต่อเน่ืองกนัไปบนผืนใบนั้น เม่ือใบเป็นโรคน้ีมากทาํให้กลว้ยมีการ
เจริญเติบโตไม่เตม็ท่ีใบเหลืองแหง้ไม่ผลิดอกออกผล ถา้เกิดตกเครือจะมีผลไม่สมบูรณ์มีขนาดเลก็แก่
ก่อนกาํหนด คุณภาพของผลเสียไปไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
  การป้องกนักาํจัด ตดัใบท่ีเป็นโรคออกไปเผาทาํลาย และพ่นดว้ยสารเคมี เช่น คาร์เบนดาซิม 
16 กรัมต่อนํ้ า 20 ลิตร ในการใชส้ารเคมีพ่นควรผสมสารเคลือบใบ sticker ลงไปดว้ยทุกคร้ัง เพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมีในการป้องกนัและกาํจดัโรคใหสู้งยิง่ข้ึน 

 6) โรคใบจุดสีนํา้ตาลเทา 
  สาเหตุของโรค เกิดจากเช้ือรา cordana musae 
  ลักษณะอาการ แผลเกิดเป็นจุดสีนํ้ าตาลบนผิวใบ แลว้ขยายใหญ่สีนํ้ าตาลอ่อนพื้นตรงกลาง
แหง้สีนํ้ าตาลปนเทา ขอบริมสีนํ้าตาลเขม้เด่นชดัและมีขอบสีเหลืองเกิดลอ้มรอบอยูอี่กชั้นหน่ึง แผลขยาย
ตามความยาวของเสน้ใบ มีขนาดประมาณ 0.4-1.0x2.0-8.5 เซนติเมตร อาจเช่ือมติดต่อกนัเป็นทางยาว 
หรือเกิดอยู่เป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่เกิดตามบริเวณริมใบทาํให้ผืนใบแห้งเป็นบริเวณกวา้งรอบใบ โรคน้ี
เป็นมากกบัใบท่ียงัเจริญไม่เตม็ท่ีตามขอบใบและปลายใบแลว้จึงขยายการทาํลายเขา้สู่ผนืใบ 
  การป้องกนัและกาํจัด พน่ดว้ยสารเคมี เช่น เอดิเฟนฟอส 20 ซีซีต่อนํ้า 20 ลิตร ใหท้ัว่ 

 7) โรคใบด่าง 
  สาเหตุของโรค เกิดจากเช้ือวิสา virus (CMV) 
  ลักษณะอาการ ใบเกิดเป็นรอยด่างลกัษณะเป็นขีดสีเหลืองขนาดไม่แน่นอน และอาจเช่ือม
ต่อเน่ืองกันเป็นรอยด่างทางยาวขนานไปกับเส้นใบท่ียงัเจริญไม่เต็มท่ี พบลกัษณะอาการชัดเจน 
สําหรับใบแก่และพบมากบนเส้นกลางใบหรือก้านกลางใบแล้วขยายไปสู่ผืนใบและขอบใบ  
ในบางคร้ังผนืใบจะแตกออกเกิดเป็นวงสีเหลืองเขม้ซอ้นกนัอยูต่รงกลาง เม่ือโรคมีความรุนแรงส่งผลให้
ใบขาดสีเขียวหรือคลอโรฟิลล ์ทาํให้มีประสิทธิภาพในการปรุงอาหารท่ีส่งไปเล้ียงส่วนต่างๆ ลดลง
ตน้กลว้ยชะงกัการเจริญเติบโต เป็นมากในฤดูหนาว ส่วนฤดูร้อนและฤดูฝนเกิดโรคน้ีนอ้ย 
  การป้องกันและกําจัด ควรทาํการกาํจดัพืชในแปลงกลว้ยออกให้หมดเพื่อไม่ให้เป็นอาศยั
ของเช้ือวิสา เม่ือพบวา่มีเพล้ียอ่อนแพร่ระบาด ควรพน่ดว้ยสารเคมี เช่น โอเมทโธเอท 20 ซีซีต่อนํ้า 20 ลิตร 
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11. แมลงศัตรู สัตว์ศัตรู และการป้องกนักาํจดั (ทรงกลด, ม.ป.ป.) 

 1) แมลงศัตรู 
  (1) เพลีย้ไฟ 
   ช่ือวทิยาศาสตร์ scirtothrips signipennis 
   รูปร่างลักษณะ เพล้ียไฟเป็นแมลงขนาดเลก็ตวัเตม็วยัสีนํ้ าตาล ลาํตวัคาดขวางดว้ยสีดาํ  
มีขนาดประมาณ 1x3 มิลลิเมตร อยูก่นัเป็นกลุ่มบินรวดเร็ววางไข่คร้ังละ 30-50 ฟอง ไข่สีขาวปนเหลือง 
ฟักเป็นตวัอ่อนภายใน 5-9 วนั ตวัอ่อนสีนํ้ าตาลปนเหลือง ท้ิงตวัลงสู่พื้นดินแลว้ฟักเป็นตวัแก่ภายใน 
5-7 วนั 
   ลักษณะการทําลาย เพล้ียไฟบินไปเกาะใบและบริเวณคอกลว้ยหรือบริเวณโคนลาํตน้ 
เพื่อเกาะดูดกินนํ้ าเล้ียงจากเน้ือเยื่อภายใน ส่วนท่ีถูกทาํลายท่ีพบเห็นไดช้ดัเจน คือ ผิวใบและผลกลว้ย 
ท่ียงัเขียวอยู่ โดยเกิดเป็นจุดสีขาวนวลหรือแห้งเป็นสีขาวขนาดประมาณหัวเขม็หมุด บางคร้ังพบจุด
หรือแถบสีเขียวซีดจางอยูท่ ัว่ไป ทาํใหผ้วิของผลกลว้ยเป็นจุดสีดาํตรงกลางแหง้เป็นสีขาว เป็นกระอยูท่ ัว่ 
เม่ือผลสุกไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด แต่ถา้ผลอ่อนถูกเพล้ียไฟทาํลายมากจนแคระแกรนไม่อาจเจริญ 
มีขนาดเท่าปกติได ้
   การป้องกนักาํจดั  เม่ือพบว่ามีเพล้ียไฟเร่ิมเขา้ทาํลาย ควรพ่นดว้ยสารเคมี เช่น พอสส์ 
20 ซีซีต่อนํ้า 20 ลิตร ใหท้ัว่ หรือใชค้าร์ฟิน 16 ซีซีต่อนํ้า 20 ลิตร 
  (2) เพลีย้แป้ง 
   ช่ือวทิยาศาสตร์ centrococcus insolitus 
   รูปร่างลกัษณะ ตวัเตม็วยัลาํตวัค่อนขา้งแบนหลงัโคง้นูน ผวิถูกปกคลุมหรือห่อหุม้ดว้ย
ผงหรือฝุ่ นสีขาวซ่ึงติดอยูบ่นสารเหนียวๆ ตามผวิลาํตวั ลาํตวัมีขนาด 2x3 มิลลิเมตร ผงสีขาวจบัตวักนั
เป็นกลุ่มกอ้นคลา้ยกบัขนแกะปกคลุมอยู่โดยรอบ ตวัเมียวางไข่คร้ังละหลายๆ ฟอง เม่ือเป็นตวัอ่อน
เจริญอยูต่ามบริเวณนั้น การเคล่ือนยา้ยส่วนมากมีแมลงชนิดอ่ืน เช่น มด คาบไปไวย้งัส่วนอ่ืนต่อไป 
   ลักษณะการทําลาย เพล้ียแป้งมีการเคล่ือนตวัช้ามาก จะเจาะดูดนํ้ าเล้ียงจากเน้ือเยื่อ
ภายในตน้ ส่วนใหญ่พบอยู่ตามผิวกาบของลาํตน้เทียม และท่ีคอยอดตลอดจนบริเวณโคนตน้ เม่ือมี
เพล้ียแป้งเกิดข้ึนมากจะพบเป็นสีขาวทัว่ไปทั้งตน้ กาบลาํตน้เร่ิมเน่าและแหง้ใบเป็นสีเหลือง ลาํตน้เลก็
แคระแกรนเจริญเติบโตไม่เตม็ท่ี เม่ือผลิดอกออกผลจะมีเครือกลว้ยขนาดเลก็ ใหผ้ลผลิตลดลง 
   การป้องกันกําจัด หมัน่ตดัแต่งตน้ให้สะอาด เม่ือพบเพล้ียแป้งระบาด ควรพ่นด้วย
สารเคมี เช่น เซวิน-เอส85  25 กรัมต่อนํ้ า 20 ลิตร ใหท้ัว่ หรือใชค้าร์โบเฟนโน-ไธออน 30 กรัมต่อนํ้ า 
20 ลิตร และอะโซดริน 20 ซีซีต่อนํ้า 20 ลิตร 
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 2) สัตว์ศัตรู 
  (1) ด้วงงวงกล้วย 
   ช่ือวทิยาศาสตร์ cosmopolites sordidus, odoiporus iongicollis 
   - ด้วงงวงไชเหง้า ระยะท่ีเป็นหนอนทาํความเสียหายแก่ตน้กลว้ยมากท่ีสุด ตวัหนอน
เจาะกดักินไชชอนอยู่ภายในเหงา้กลว้ย โดยมากกินอยู่ใตร้ะดบัดินโคนตน้ซ่ึงไม่สามารถพบเห็นได ้
การทาํลายของหนอนทาํใหร้ะบบการส่งนํ้ าและอาหารจากพ้ืนดินข้ึนไปเล้ียงลาํตน้ชะงกั เม่ือเป็นมาก
หรือแมมี้หนอนเพียง 5 ตวั ในเหงา้หน่ึงๆ สามารถไชชอนทาํให้กลว้ยตายได ้พบการทาํลายไดทุ้กระยะ 
ตั้งแต่หน่อไปจนถึงตน้แก่ ภายหลงัตดัเครือแลว้ตวัหนอนเม่ือเจริญเติบโตเตม็ท่ีเขา้เป็นดกัแดจ้นเป็น
ตวัแก่ จะออกมาอยูน่อกเหงา้ แถวโคนตน้ในระดบัผวิดิน หรือตํ่ากวา่เลก็นอ้ยรอผสมพนัธ์ุกนัต่อไป 
   - ด้วงงวงเจาะต้น หรือดว้งงวงไชกาบกลว้ยเป็นศตัรูท่ีมีการทาํลายรุนแรงเท่ากบัดว้ง
งวงไชเหงา้ ตวัหนอนไชทาํลายตน้ท่ีอยู่เหนือพื้นดินข้ึนไปถึงประมาณกลางตน้ โดยไชตน้เป็นรูแลว้
ชอนถึงกลางตน้ พบเห็นดา้นนอกเป็นรอยรอบตน้พรุนไปทัว่ มกัเกิดกบัตน้กลว้ยท่ีโตหรือใกลอ้อกปลี 
หรือกาํลงัตกเครือทาํใหเ้ครือหกัพบักลางตน้ หรือเห่ียวเฉายนืตาย ขนาดดว้งเจาะลาํตน้มีขนาดใหญ่กว่า
ดว้งงวงไชเหงา้ 
   การป้องกันกําจัด  เ ม่ือพบการระบาดใช้สารฆ่าแมลง  ดังน้ี  คลอร์ไพริฟอส  40 
เปอร์เซ็นต ์EC อตัรา 40 มิลลิลิตรต่อนํ้า 20 ลิตร หรือฟิโปรนิล 5 เปอร์เซ็นต ์SC อตัรา 10 มิลลิลิตรต่อนํ้ า 
20 ลิตร ราดรอบโคนตน้ เม่ือสาํรวจพบดว้งงวงกลว้ย 2-4 ตวัต่อกบัดกั เพื่อช่วยลดปริมาณดว้งงวงกลว้ย 
แนะนาํให้ทาํกบัดกั โดยตดัตน้กลว้ยยาวท่อนละ 30 เซนติเมตร ผา่คร่ึงตามยาว วางในสวนกบัดกัละ 1 ท่อน 
แต่ละกบัดกัห่างกนั 10 เมตร เพื่อล่อตวัเตม็วยัใหเ้ขา้มาในกบัดกัแลว้จบัทาํลาย 
  (2) หนอนม้วนใบ 
   ช่ือวทิยาศาสตร์ erionota thrax 
   รูปร่างลักษณะ เป็นแมลงพวกผีเส้ือ ซ่ึงจะมาวางไข่ในใบยอดท่ียงัไม่คล่ีออก แลว้ฟัก
ออกมาเป็นตวัอ่อนเจริญอยูใ่นใบอ่อนท่ีมว้นอยู ่เม่ือตวัหนอนเจริญโตเตม็ท่ีสร้างเส้นใยโยงไปมาอยา่งหนาแน่น 
หลงัจากนั้นกจ็ะเป็นดกัแดแ้ลว้เจริญเป็นตวัแก่ของผเีส้ือและไปผสมพนัธ์ุวางไข่ในใบท่ียงัมว้นอยูต่่อไป 
   ลกัษณะการทาํลาย ทาํลายใบใหไ้ดรั้บความเสียหายเม่ือแมลงอยูใ่นระยะตวัอ่อนหรือตวัหนอน 
ตวัหนอนกดักินใบให้เกิดแหว่งเป็นรูพรุนหรือฉีกขาดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกา้นใบเม่ือถูกหนอนกดักิน
เป็นขนาดใหญ่หรือกดัจนกา้นกลางใบขาด ทาํใหใ้บตอ้งพบัลงมาขณะท่ีใบอ่อนอยูใ่นสภาพท่ียงัมว้นอยู ่
ต่อมาใบท่ีหกัพบัลงมาจะเห่ียวแหง้ไปซ่ึงเป็นผลเสียหายต่อการเจริญเติบโตของตน้ 
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   การป้องกันกําจัด ตอ้งตดัและเก็บใบท่ีถูกทาํลายออกไปเผา เพื่อกาํจดัตวัอ่อนของผีเส้ือให้หมด 
แลว้ทาํการพ่นสารเคมี เช่น บีเอชซี 30 ซีซีต่อนํ้ า 20 ลิตร โดยพ่นบริเวณภายในของใบท่ียงัมว้นอยู ่
และผวิใบดา้นนอก 
  (3) หนอนปลอก 
   ช่ือวทิยาศาสตร์ opogona subcervinella 
   รูปร่างลักษณะ ผีเส้ือตวัเต็มวยัมีขนาด 2x8 มิลลิเมตร สีนํ้ าตาลอ่อน วางไข่เป็นกลุ่ม  
15-30 ฟอง ไข่ฟักเป็นตวัอ่อนภายใน 14 วนั ตวัอ่อนชกัใยหุม้ตวัมีลกัษณะเป็นปลอกมว้นตวัทั้งปลอก 
กดักินผวิใบ ทาํใหเ้ห็นเป็นยอดแหลมเกิดบนผวิใบปลอกหุม้ตวัสีนํ้ าตาลและฟักออกเป็นตวัแก่ ภายใน 
12 วนั ระยะดกัแดจ้ะอยูใ่นปลอกหอ้ยติดอยูผ่วิใบดา้นใตห้รือริมใบ 
   ลักษณะการทําลาย ภายหลงัจากท่ีไข่ถูกวางไวแ้ลว้เกิดเป็นตวัอ่อน ตวัหนอนจะสร้าง
เส้นใยหุ้มตวัเป็นเกราะคลา้ยปลอกสีนํ้ าตาลยึดติดอยู่กบัผิวใบของกลว้ย แลว้จะโผล่เพียงส่วนหัว
ออกมากดัแทะผวิใบแลว้เคล่ือนตวัไปเร่ือยๆ จะพบปลอกตั้งฉากอยูก่บัผวิใบกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป 
ส่วนของผิวใบท่ีหนอนกดักินเกิดเป็นแผลเหมือนกบัผิวของใบถูกลอกออก ต่อมาจะแห้งเป็นสีขาวนวล 
หรือเป็นทางต่อเน่ืองไปจะเปล่ียนเป็นสีนํ้าตาลอ่อน 
   การป้องกนักาํจัด 
   - ใชก้บัดกัแสงไฟล่อผเีส้ือตวัเตม็วยัมาทาํลาย 
   - เทนํ้ามนัก๊าดลงในนํ้าเพื่อฆ่าตวัหนอนและดกัแด ้
   - พน่ฟิโปรนิล (แอสเซ็นด ์5 เปอร์เซ็นต ์เอสซี) อตัรา 50 มิลลิลิตรต่อนํ้ า 20 ลิตร ใชพ้่น
เม่ือใบถูกทาํลายมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ และพ่นเบนซัลแทป (แบนคอล 50 เปอร์เซ็นต์ ดบับลิวพี) 
อตัรา 20 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร ใชพ้น่เม่ือใบถูกทาํลายมากกวา่ 15 เปอร์เซ็นต ์

12. ประโยชน์ของกล้วยหอม 
 กลว้ยหอมเป็นผลไมท่ี้อุดมไปดว้ยแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆ  มากมายท่ีร่างกายควรไดรั้บ และใหพ้ลงังาน
มากถึง 100 กิโลแคลอรีต่อหน่วย เน่ืองจากในกลว้ยหอมมีนํ้ าตาลอยู ่3 ชนิด ไดแ้ก่ ซูโครส ฟรักโทส 
และกลูโคส รวมทั้งเสน้ใยอาหาร ดงันั้นร่างกายจะไดรั้บพลงังานและสามารถนาํไปใชไ้ดท้นัที 
 1) กลว้ยหอมสามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลายส่วน 
  (1) ส่วนท่ีใชเ้ป็นยา 
   - ผล: ขบัปัสสาวะ 
   - ผลดิบ: ช่วยแกโ้รคทอ้งเสีย สมานแผลในกระเพาะอาหาร 
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   - ผลสุก: ใชเ้ป็นอาหารกระตุน้ใหร่้างกายรู้สึกผอ่นคลายและมีความสุข เป็นยาระบาย
สาํหรับผูท่ี้มีอุจจาระแข็ง ช่วยทุเลาอาการปวดทอ้ง ก่อนหรือขณะมีประจาํเดือนได ้สามารถกระตุน้
ความต่ืนตวัใหก้บัสมองได ้หรือแมก้ระทัง่ช่วยทุเลาจากอาการเมาคา้งเน่ืองจากการด่ืมสุรา ของมึนเมา 
นอกจากน้ีการกินกลว้ยหอม 1-2 คาํ ระหวา่งม้ือเชา้ เท่ียง หรือเยน็ ยงัทุเลาอาการแพท้อ้งได ้
   - ยางกลว้ยจากใบ: ใชห้า้มเลือด 
   - ราก: ใชต้ม้นํ้ าแลว้ด่ืมเพื่อบรรเทาอาการปวดฟัน 
   - เปลือกกลว้ยหอม: สามารถลดอาการคนัหรือบวม จากบริเวณท่ีถูกยงุกดัได ้โดยใช้
เปลือกดา้นใน หรือการนําเปลือกกลว้ยหอมมาตม้นํ้ าด่ืม พบว่า สามารถช่วยลดอาการซึมเศร้าได ้
นอกจากน้ี พบว่าหากใชด้า้นในของเปลือกกลว้ยหอมสุกถูเบาๆ บริเวณท่ีมีรอยหยาบกร้าน ท้ิงไว้
ประมาณ 15 นาที จากนั้นลา้งออกดว้ยนํ้ าสะอาดตามปกติ จะทาํให้ผิวนุ่มชุ่มช่ืนข้ึน รอยหยาบกร้าน
จางหายไป 
  (2) ส่วนท่ีใชใ้นงานฝีมือ ห่ออาหาร เล้ียงสตัว ์
   - ลาํตน้: ใชเ้ป็นฐานกระทง หรือใชห้ัน่เล้ียงสตัว ์
   - ใบ: ใชห่้อหรือเป็นภาชนะใส่อาหาร และยงัสามารถนาํมาประดิษฐ์เป็นงานฝีมือ 
เช่น ทาํกรวยดอกไม ้ทาํกระทง ทาํบายศรี เป็นตน้ 
  (3) ส่วนท่ีใชด้า้นการเกษตร 
   เปลือกกลว้ยหอม: นาํเปลือกกลว้ยหอมวางไวร้อบๆ โคนตน้กุหลาบ แลว้โกยดินทบั
ประมาณ 1 น้ิว จะช่วยใหก้หุลาบแตกก่ิงเร็วข้ึน 
 2) กลว้ยหอมมีสรรพคุณอ่ืนๆ ดงัน้ี 
  (1) ลดอาการซึมเศร้า  มีการศึกษาทดลองกับกลุ่มผู ้ป่วยท่ีเป็นโรคซึมเศร้า  เ ม่ือให้
รับประทานกลว้ยหอมแลว้ ทาํให้รู้สึกดีข้ึน ทั้งน้ีในกลว้ยหอมมีสาร tryptophan เป็นกรดอะมิโนชนิดหน่ึง 
ร่างกายสามารถแปลงเป็น serotonin สารกระตุน้ท่ีทาํใหร่้างกายรู้สึกผอ่นคลาย อารมณ์สดใสและมีความสุข 
  (2) pms. (premenstrual syndrome) เป็นอาการของคุณผูห้ญิงในช่วงระหว่างก่อนมีหรือมีประจาํเดือน 
อารมณ์จะหงุดหงิดแปรปรวนง่าย รวมไปถึงอาการปวดหวั ปวดทอ้ง หากรับประทานกลว้ยหอมก็จะ
ช่วยป้องกนัและบรรเทาอาการเหล่าน้ีได ้
  (3) โรคโลหิตจาง ในกลว้ยหอมอุดมไปดว้ยธาตุเหล็ก ซ่ึงมีส่วนสําคญัในการกระตุน้ให้
ร่างกายสร้างฮีโมโกลบินใหก้บัเมด็เลือดแดง ช่วยป้องกนัการเกิดโรคโลหิตจางได ้
  (4) ช่วยลดความดนัโลหิต กลว้ยหอมมีสารอาหารทั้งวิตามินและเกลือแร่อยู่หลายชนิด 
เกลือแร่ท่ีสาํคญัอีกตวัหน่ึง คือ โพแทสเซียม จากการวิจยัยนืยนัแลว้ว่าโพแทสเซียมในผลไม ้สามารถ
ช่วยลดความดนัโลหิตใหก้บัผูท่ี้มีความดนัโลหิตสูงได ้ 
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  (5) เพิ่มพลงัสมอง สารอาหารท่ีอยูใ่นกลว้ยหอมสามารถกระตุน้ความต่ืนตวัให้กบัสมองได ้
จากการวิจยัเด็กนกัเรียนในประเทศองักฤษกลุ่มหน่ึงพบว่า การรับประทานกลว้ยหอมเป็นอาหารเชา้
ก่อนเขา้หอ้งสอบ ช่วยใหส้มองทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และทานอีกในช่วงกลางวนัทาํใหรู้้สึกสดช่ืนและต่ืนตวัได ้
  (6) ลดความเส่ียงจากโรคหลอดเลือดสมอง การรับประทานอาหารท่ีมีโพแทสเซียมช่วยลด
ภาวะจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได ้ดงันั้นกลว้ยเป็นผลไมท่ี้อุดมไปดว้ยโพแทสเซียม จึงเป็น 
อีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ 
  (7) ลดการเกิดก้อนน่ิวในไต บางคร้ังแคลเซียมถูกขบัออกมาทางปัสสาวะมาก ทาํให ้
ไตทาํงานหนกัอาจจะเกิดเป็นกอ้นน่ิวได ้ดงันั้นการรับประทานอาหารท่ีมีโพแทสเซียมอยา่งกลว้ยหอม
ช่วยใหล้ดการเกิดน่ิวในไตได ้
  (8) ลดการเกิดแผลในกระเพาะและลาํไส้ กล้วยหอมเป็นผลไม้ท่ีมีใยอาหารอยู่มาก  
ใยอาหารเหล่าน้ีช่วยให้ลาํไส้เล็กย่อยอาหารไดดี้ข้ึน รวมถึงยงัช่วยเคลือบกระเพาะอาหารให้ลดการ
ระคายเคืองของกรดต่างๆ ไม่ใหเ้กิดแผลในกระเพาะ นอกจากน้ียงัช่วยลดอาการทอ้งผกูอีกดว้ย 
  (9) ลดอาการจุกเสียดแน่นทอ้ง ในกลว้ยหอมมีสารลดกรดธรรมชาติ การรับประทานกลว้ยหอม
จึงสามารถแกอ้าการดงักล่าวได ้
  (10) กลา้มเน้ือเป็นตะคริว คนท่ีกลา้มเน้ือเป็นตะคริวนั้น ส่วนหน่ึงมาจากการขาดโพแทสเซียม 
หรือมีโพแทสเซียมในร่างกายตํ่า การทานกลว้ยหอมเป็นประจาํช่วยลดอาการดงักล่าวได ้
  (11) ระบบประสาท ในกลว้ยหอมนอกจากอุดมไปดว้ยโพแทสเซียม แลว้ยงัมีวิตามินบี ช่วยให้
ระบบประสาทในร่างกาย และการทาํงานของสมองใหส้มดุล 
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