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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

บทสรุปผู้บริหาร 

 กลว้ยไข่เป็นผลไมเ้มืองร้อนท่ีสามารถพบไดท้ัว่ไป โดยส่วนใหญ่พบไดใ้นจงัหวดั
จนัทบุรี ตาก เพชรบุรี กาญจนบุรี และชุมพร ตามล าดบั ในปี 2554 มีเน้ือท่ีให้ผลทั้งประเทศ 
32,290 ไร่ ผลผลิตรวม 89,900 ตัน ซ่ึงผลผลิตท่ีได้เพื่อการบริโภคภายในประเทศ 
และส่งออกท ารายไดก้ลบัเขา้มาสู่ประเทศ ประเทศไทยส่งออกกลว้ยไข่ในรูปของผลสด
เป็นปริมาณมากถึง 15,503 ตนั คิดเป็นมูลค่ากว่า 103.85 ลา้นบาท ประเทศคู่คา้ท่ีส าคญั 
ได้แก่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม 
ตลาดส่งออกกลว้ยไข่ยงัมีความตอ้งการอีกมาก (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) 
 จากการส ารวจของกรมพฒันาท่ีดิน (2555) พบว่า การผลิตกลว้ยไข่ของประเทศไทย 
ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 1,903 กิโลกรัม  รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 37,361 บาท  ตน้ทุนทั้งหมด
ไร่ละ 14,579 บาท  ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด (ผลตอบแทนสุทธิ) ไร่ละ 22,782 บาท  
อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.56  เม่ือท าการเปรียบเทียบตน้ทุน รายได ้และ
ผลตอบแทนการผลิตกลว้ยไข่ตามระดบัความเหมาะสมของพื้นท่ี พบว่า มีตน้ทุนการผลิต
ไร่ละ 13,935-15,736 บาท  ตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 12,442-14,319 บาท โดยพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีตน้ทุนทั้งหมดและตน้ทุนผนัแปรสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นพื้นท่ี
ท่ีมีระดับความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ตามล าดับ  ผลผลิต 
ผลตอบแทน และอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเป็นไปตามระดบัความเหมาะสมของพื้นท่ี 
กล่าวคือ พื้นท่ีท่ีมีระดับความเหมาะสมสูง (S1) ได้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,560 กิโลกรัม  
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 35,310 บาท  อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมด
เท่ากบั 3.36 รองลงมาเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสม
เลก็นอ้ย (S3) ตามล าดบั 
 การก าหนดเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่เป็นแนวทางหน่ึงท่ีท าใหมี้การปลูก
กลว้ยไข่ในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม น าไปสู่การผลิต
กลว้ยไข่ท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล รวมถึงสามารถน าเขตการใชท่ี้ดิน
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี เพื่อการวางแผนการผลิต การตลาด และ
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อุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ โดยการก าหนดเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่มีเง่ือนไขหลกั 
คือ ตอ้งเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย (เขตพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย 
ไดแ้ก่ ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า) และเป็นพื้นท่ีท่ีมี
การปลูกกลว้ยไข่อยู่ในปัจจุบนั รวมทั้งพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกกลว้ยไข่ 
ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ชั้น ไดแ้ก่ ชั้นท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1)  ชั้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
และชั้นท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3)  สามารถแบ่งเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่
ไดเ้ป็น 3 เขต คือ เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I)  เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสม
ปานกลาง (Z-II)  และเขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย (Z-III)  มีเน้ือท่ี 16,781   
8,431 และ 27,120 ไร่ (หรือร้อยละ 32.07   16.11 และ 51.82 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน 
พืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่) และมีผลผลิตคาดการณ์ 49,313   13,144 และ 75,502 ตนั ตามล าดบั 
พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง และภาคใต้ ตามล าดับ โดย
จงัหวดัจนัทบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีเน้ือท่ีในเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่มากท่ีสุด พื้นท่ี
ท่ีมีศกัยภาพในล าดบัตน้เป็นเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I)  
ใหมี้มาตรการดา้นการผลิตในการผลิตกลว้ยไข่ เนน้การผลิตตามระบบ GAP (Good Agricultural 
Practice)  GMP (Good Manufacturing Practice)  และ HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Points) เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  มาตรการดา้นการแปรรูปในการผลิตสินคา้
ให้หลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคในทุกเพศทุกวยั  มาตรการ
ดา้นการตลาดในการพฒันาระบบโลจิสติกส์ เพื่อกระจายผลผลิตใหถึ้งมือผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ดา้นการขยายตลาดส่งออกทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่ เพื่อกระจายผลผลิตไปสู่ทุก
ภูมิภาคของโลก 



เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 กลว้ยเป็นผลไมใ้กลต้วัท่ีมีใหรั้บประทานไดท้ั้งดิบและสุก แต่ส่วนใหญ่นิยมรับประทานผลสุก
มากกวา่เน่ืองจากมีรสหวานและอุดมไปดว้ยน ้ าตาลธรรมชาติ 3 ชนิด คือ ฟรักโทส ซูโครส และกลูโคส 
กลว้ยสุกมีคุณสมบติัเฉพาะดา้น คือ มีฤทธ์ิเป็นกรดในล าไส้ ช่วยให้เกลือแร่และแคลเซียมถูกดูดซึมไดง่้าย 
ถือว่าเป็นคุณสมบติัพิเศษท่ีดีกว่าจากธัญพืชอ่ืนๆ โดยกลว้ยสุก 1 ผล มีคาร์โบไฮเดรต 22 เปอร์เซ็นต ์ 
มีสารอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งโพแทสเซียมในปริมาณสูง ซ่ึงเป็นเกลือแร่ท่ีมีความส าคญัต่อร่างกาย 
ช่วยท าให้ระบบประสาทและกลา้มเน้ือท างานไดดี้ และยงัช่วยในการท างานของสมอง ท าให้สมอง
ไดรั้บออกซิเจนมากข้ึน นอกจากน้ียงัอุดมไปดว้ยแร่ธาตุและสารอาหาร เช่น วติามินเอ วิตามินบี 2 บี 6 
และบี 10 วติามินซี โปรตีน แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม เหล็ก ทองแดง เป็นตน้ กลว้ยจึงเป็นผลไม้
ท่ีไม่ควรมองขา้ม ซ่ึงกลว้ยทุกชนิดดีต่อสุขภาพแต่กลว้ยไข่ดีเป็นพิเศษ โดยกลว้ยไข่ให้พลงังานมากท่ีสุด
ในบรรดากลว้ยทุกชนิด คือ 140 แคลอรี จากปริมาณ 100 กรัมท่ีรับประทาน ทั้งยงัอุดมไปดว้ยสารตา้น
อนุมูลอิสระ คือ เบต้าแคโรทีน มากท่ีสุดซ่ึงมีถึง 492 มิลลิกรัม สูงกว่ากล้วยหอมประมาณ 5 เท่า 
ขณะท่ีกลว้ยน ้ าวา้มีเพียง 9 ไมโครกรัม นอกจากนั้นในเน้ือกลว้ยไข่ยงัมีไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน ้ าสูง 
ซ่ึงกลว้ยไข่ 1 ผล มีเส้นใยอาหารท่ีไม่ละลายน ้ าถึง 16 กรัม ช่วยแกปั้ญหาทอ้งผูก กลว้ยไข่มีน ้ าตาล
และคาร์โบไฮเดรตอยูพ่อสมควร จึงไม่เหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการลดน ้าหนกั 
 แหล่งปลูกกลว้ยไข่ท่ีเหมาะสมควรเป็นพื้นท่ีดอนหรือพื้นท่ีราบท่ีไม่มีน ้ าท่วมขงั มีความสูงจาก
ระดบัทะเลไม่เกิน 1,200 เมตร มีแหล่งน ้ าธรรมชาติใชเ้พียงพอตลอดฤดูปลูก หรืออยู่ในเขตชลประทาน 
รวมถึงมีการคมนาคมท่ีสะดวก ลกัษณะดินเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนปนทราย มีความ
อุดมสมบูรณ์สูง การระบายน ้ าดี ระดบัน ้ าใตดิ้นลึกมากกวา่ 75 เซนติเมตร ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 
5.0-7.0 ส่วนสภาพภูมิอากาศควรมีอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส ปริมาณน ้ าฝนไม่นอ้ยกว่า 
1,200 มิลลิเมตรต่อปี ไม่มีลมแรงพดัผา่นเป็นประจ า และมีแสงแดดจดั 
 กลว้ยไข่เป็นผลไมท่ี้นิยมบริโภคกนัทัว่ไป เน่ืองจากมีรสชาติดี ลกัษณะการเรียงตวัของผลและ
สีผลสวยสะดุดตา ปัจจุบนัมีการส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศมากข้ึน โดยตลาดท่ีส าคญั คือ  
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กลว้ยไข่เป็นพืชท่ีสามารถปลูกไดแ้ทบทุกภาคของ
ประเทศ ในพื้นท่ีปลูกท่ีมีการจดัการการผลิตเพื่อให้ได้ทั้ งปริมาณและผลผลิตตรงตามมาตรฐาน
คุณภาพและตลาดตอ้งการ (กรมวชิาการเกษตร, 2551) 
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 จากเหตุผลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่กลว้ยไข่เป็นพืชท่ีมีความส าคญัชนิดหน่ึง จึงไดจ้ดัท าเขตการใชท่ี้ดิน
พืชเศรษฐกิจกล้วยไข่ข้ึนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหน่ึงในการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม รวมไปถึง
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการก าหนดบริเวณการใช้ท่ีดินได้ให้ความส าคญักบัลักษณะ 
ทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูน้ าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อก าหนดบริเวณการใชท่ี้ดินท่ีเหมาะสม มีศกัยภาพ ครอบคลุมทั้งดา้นกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 1.3.1 ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2554 ถึง กนัยายน 2555 
 1.3.2 ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา พื้นท่ีเกษตรกรรมทั้งประเทศ 
 1.3.3 พืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ เพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก 

1.4 ขั้นตอนและวธิีด ำเนินงำน 

 1.4.1 กำรรวบรวมข้อมูลทัว่ไป 
   ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการศึกษาและวเิคราะห์ก าหนดเขตการใชท่ี้ดิน
พืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ประกอบดว้ยขอ้มูลเชิงอรรถาธิบายและขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ดงัน้ี 
   1) ขอ้มูลเชิงอรรถาธิบาย ไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรท่ีดิน ทรัพยากรน ้ า ทรัพยากรป่าไม ้การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน สภาพแวดลอ้ม 
ท่ีเหมาะสม วิธีการปลูกและดูแลรักษา สถิติพื้นท่ีเพาะปลูก สถิติผลผลิตและการคา้ ตน้ทุนการเพาะปลูก 
ขอ้มูลดา้นการตลาดและการส่งออก การแปรรูปและการใชป้ระโยชน์ผลิตภณัฑ์ รวมถึงนโยบายรัฐบาล
และแผนพฒันาต่างๆ จากหน่วยงานราชการทั้งในและนอกสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจน
องคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมการคา้ภายใน กรมศุลกากร 
กรมการปกครอง และกรมอุตุนิยมวทิยา เป็นตน้ 
   2) ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีแสดงในรูปแผนท่ีต่างๆ เช่น แผนท่ีสภาพภูมิประเทศ
และขอบเขตการปกครอง แผนท่ีหน่วยท่ีดิน แผนท่ีสภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน แผนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
แผนท่ีอุทยานแห่งชาติ แผนท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า และแผนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร เป็นตน้ 
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 1.4.2 กำรรวบรวมข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐกจิและสังคม 
   1) ขอ้มูลปฐมภูมิ รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยไข่ ตามแบบสอบถาม
ท่ีสร้างข้ึน (ไดแ้ก่ ขอ้มูลการผลิต ปัญหาและความตอ้งการความช่วยเหลือดา้นการผลิต) โดยวิธีการ
เลือกพื้นท่ีแบบเจาะจง (Purposive) ตามจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิตส าคญัในภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัก าแพงเพชร 
ตาก นครสวรรค ์และสุโขทยั ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ จงัหวดัจนัทบุรีและระยอง สุ่มครัวเรือนเกษตรกร
ท่ีเป็นตวัอยา่งดว้ยวธีิ accidental sampling โดยแบ่งพื้นท่ีส ารวจตามระดบัความเหมาะสมทางกายภาพ 
3 ระดบั คือ พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และพื้นท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) 
   2) ขอ้มูลทุติยภูมิ รวบรวมขอ้มูลจากบนัทึก เอกสาร รายงาน และผลการศึกษา จากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง (จากขอ้ 1.4.1) 

 1.4.3 กำรน ำเข้ำและวเิครำะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะแต่ละดา้น ไดมี้การน าเขา้ขอ้มูลเชิงอรรถาธิบาย ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี
และข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านทางโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ โดยมีการด าเนินงาน
ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
   1) วิเคราะห์เพื่อประเมินความเหมาะสมของท่ีดินดา้นกายภาพกบัการปลูกกลว้ยไข่ โดยศึกษา
ร่วมกบัสภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการจดัการพื้นท่ี 
   2) วิเคราะห์ขอ้มูลด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยวิเคราะห์ขอ้มูลการผลิตเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของกลว้ยไขก่บัสภาพพื้นท่ีและประเมินผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐกิจ 
    (1) วิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ วิเคราะห์การใช้ปัจจยัการผลิต ผลผลิตต่อไร่ ตน้ทุน 
รายได ้ผลตอบแทนและอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน จ าแนกระดบัความเหมาะสมของพื้นท่ี รวมทั้ง
วเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการความช่วยเหลือของเกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยไข่จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ 
    (2) วิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลสภาพการผลิตและการตลาดจากค่าสถิติ
รายปี จดัท าเป็นตารางและประมวลผลเป็นค่ารวม ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ 
    (3) วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดัดา้นการผลิตและการตลาดของกลว้ยไข่ 
   3) วเิคราะห์พื้นท่ีเป้าหมายในการผลิตกลว้ยไข่ 

 1.4.4 กำรก ำหนดเขตกำรปลูกพชืเศรษฐกจิกล้วยไข่ 
   น าพื้นท่ีเกษตรกรรมทั้งประเทศมาวิเคราะห์ร่วมกับแผนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน
ส าหรับกลว้ยไข่ สภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน สภาพปัญหาและความตอ้งการในพื้นท่ี ทศันคติการใชท่ี้ดิน
ของเกษตรกร ผลการวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการผลิต มาพิจารณาร่วมกนัเพื่อหาพื้นท่ีเป้าหมาย
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ในการผลิตกลว้ยไข่ เพื่อใชเ้ป็นกรอบทิศทางในการพฒันาการผลิต การตลาด และเป็นฐานในการขยายตวั
ของระบบเศรษฐกิจของประเทศอยา่งย ัง่ยนื 

 1.4.5 กำรจัดท ำรำยงำนและแผนที ่
   จดัท ารายงานโดยเขียนบรรยายเชิงพรรณนาพร้อมตารางประกอบและจดัท าแผนท่ีเขต
การใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ระดบัจงัหวดั 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการก าหนดแผนงานพฒันาการปลูกกลว้ยไข่ในระดบัพื้นท่ี 
 1.5.2 ใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนการผลิตและการตลาด ส าหรับการบริโภคภายในประเทศ
และการส่งออก รวมไปถึงอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.6 ผู้ด ำเนินงำน 

 1.6.1 ทีป่รึกษำ 
   1) นายศรจิตร  ศรีณรงค ์ ผูอ้  านวยการส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
   2) นายกิตตินนัท ์ วรอนุวฒันกุล ผูอ้  านวยการกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 

 1.6.2 คณะผู้จัดท ำ 
   1) นางสาวพิมพพ์ร  พรพรหมินทร์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
   2) นางสุภาณี  ศกัดาเยีย่งยงค ์ เศรษฐกรช านาญการพิเศษ 
   3) นายพรชยั   ชยัสงคราม นกัวชิาการเกษตรช านาญการ 
   4) นางสาวมยรีุ  โชติช่ืน นกัส ารวจดินปฏิบติัการ 
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บทที ่2 
ข้อมูลทั่วไป 

 ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อนช้ืนทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องทวีปเอเชีย ระหวา่งละติจูด 5 องศา 
37 ลิปดา เหนือ กบั 20 องศา 27 ลิปดา เหนือ และระหวา่งลองจิจูด 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 สภาพภูมปิระเทศ 

 2.1.1 ภาคเหนือ 
   ประกอบดว้ย 17 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค ์น่าน 
พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สุโขทยั อุตรดิตถ์ และอุทยัธานี  
มีเน้ือท่ี 106,027,680 ไร่ หรือร้อยละ 33.06 ของเน้ือท่ีประเทศ 
   ลกัษณะภูมิประเทศทางภาคเหนือของประเทศไทย มีลกัษณะเป็นเทือกเขาสูงสลบักบั 
ท่ีราบระหวา่งเทือกเขาหรือท่ีราบบริเวณแม่น ้ า มีเทือกเขาสูงทอดยาวในแนวเหนือ-ใต ้ทางตอนเหนือ
มีเทือกเขาแดนลาวเป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้ าปิง กั้นพรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบัเมียนมาร์มียอดเขาสูง
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 
ตอนกลางของภาคมีเทือกเขาผีปันน ้ าซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้ าวงัและแม่น ้ ายม ดา้นตะวนัออกของภาค
มีเทือกเขาหลวงพระบางซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้ 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 ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบวัล าภู 
อ  านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี มีเน้ือท่ี 105,533,963 ไร่ หรือร้อยละ 32.91 ของเน้ือท่ีประเทศ 
   ภูมิประเทศของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั้งภาคยกตวัสูงเป็นขอบแยกตวัออกจากภาคอ่ืน
อยา่งชดัเจน มีเทือกเขาใหญ่กั้นอยูโ่ดยรอบทางดา้นทิศตะวนัตกและทางทิศใต ้มีภูเขาขนาดเล็กอยูป่ระปราย
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
ตลอดเขตแดนประเทศกมัพูชาและลาว คือ เทือกเขาสันก าแพงและเทือกเขาพนมดงรัก พื้นท่ีโดยทัว่ไปมี
ลกัษณะเป็นท่ีราบมีช่ือเรียกวา่ ท่ีราบสูงโคราช โดยมีขอบสูงในบริเวณเทือกเขาทางทิศตะวนัตกและทิศใต ้
และค่อยลาดเอียงไปทางทิศตะวนัออกสู่แม่น ้ าโขง บริเวณตอนในค่อนไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ยงัมีเทือกเขาเต้ียๆ เรียกวา่ เทือกเขาภูพาน และมีภูเขากระจดักระจายไม่เป็นเทือกเขา ท าให้ลกัษณะพื้นท่ี
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีลกัษณะเป็นแอ่งท่ีราบใหญ่ 2 ตอน คือ แอ่งสกลนครและแอ่งโคราช 

 2.1.3 ภาคกลาง 
   ประกอบดว้ย 18 จงัหวดั และ 1 เขตการปกครองพิเศษ ไดแ้ก่ จงัหวดักาญจนบุรี ชยันาท 
นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขนัธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง ส่วนกรุงเทพมหานครไม่นบัวา่
เป็นจงัหวดั เน่ืองจากเป็นเขตการปกครองพิเศษ มีเน้ือท่ี 43,450,440 ไร่ หรือร้อยละ 13.55 ของเน้ือท่ีประเทศ 
   ภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่มท่ีเกิดจากการท่ีแม่น ้ าพดัพาเอาเศษหิน เศษดิน กรวด 
ทราย และตะกอนมาทบัถมพอกพูนมาเป็นเวลานาน ระดบัพื้นท่ีมีลกัษณะลาดลงมาทางใต ้พื้นท่ีราบ
ส่วนใหญ่มีความสูงโดยประมาณนอ้ยกวา่ 80 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง มีภูเขาเต้ีย  ๆเกิดข้ึนแต่ไม่มากนกั 
โดยทางทิศตะวนัตกมีเทือกเขาตะนาวศรีทอดเป็นแนวกั้นพรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบัเมียนมาร์ 
มีความสูงจากระดบัทะเลปานกลางเกินกว่า 1,650 เมตร ทางด้านตะวนัออกมีเทือกเขาดงพญาเย็น 
และเทือกเขาสันก าแพงเป็นเส้นแบ่งเขตระหวา่งภาคกลางกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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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
ของภาคมีเทือกเขาสันก าแพงและเทือกเขาพนมดงรัก ทอดในแนวตะวนัตก-ตะวนัออก เป็นเส้นกั้นเขต
ระหวา่งภาคตะวนัออกกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทางดา้นตะวนัออกของภาคมีเทือกเขาบรรทดัเป็นเส้นกั้น
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกบักมัพูชาท่ีจงัหวดัตราด ถดัมามีเทือกเขาจนัทบุรีอยู่ในแนวจงัหวดั
ชลบุรีและจนัทบุรี ทะเลภาคตะวนัออกประกอบไปด้วยกลุ่มเกาะน้อยใหญ่หลายแห่ง เกาะท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ เกาะชา้ง เกาะหมาก เกาะกูด ในจงัหวดัตราด เกาะเสม็ด 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 และจงัหวดัท่ีเล็กท่ีสุด คือ จงัหวดัภูเก็ต 
ทุกจงัหวดัของภาคมีอาณาเขตติดต่อกบัทะเล ยกเวน้จงัหวดัยะลา 
   ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับกับท่ีราบระหว่างเขาหรือท่ีราบชายฝ่ังทะเล  
มีทะเลขนาบทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นฝ่ังทะเลตะวนัออกติดอ่าวไทยและฝ่ังทะเลตะวนัตกติดทะเลอนัดามนั 
สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบ มีความสูงจากระดบัทะเลปานกลางนอ้ยกวา่ 13 เมตร พื้นท่ีทางฝ่ังตะวนัตกของภาค
สูงกวา่ทางฝ่ังตะวนัออก มีเทือกเขาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เทือกเขาตะนาวศรีอยูด่า้นฝ่ังทะเลตะวนัตกทอดในแนว
เหนือ-ใตข้นานกบัฝ่ังทะเล กั้นพรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบัเมียนมาร์ เทือกเขาภูเก็ตทอดยาวต่อจาก
เทือกเขาตะนาวศรีเร่ือยไปจนถึงเกาะภูเก็ต ทางตอนกลางของภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราชทอดในแนว
เหนือ-ใต ้ทางด้านใตข้องภาคมีเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบั
มาเลเซีย ฝ่ังทะเลทั้งสองดา้นน้ีมีเกาะจ านวนมากโดยฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกมีเกาะท่ีส าคญัๆ ไดแ้ก่ 
เกาะสมุย เกาะพงนั และเกาะเต่า เป็นตน้ ส่วนทางฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตก มีเกาะภูเก็ตซ่ึงนบัว่าส าคญั
และใหญ่ท่ีสุดของประเทศ เกาะตะรุเตา เกาะลนัตา และเกาะลิบง เป็นตน้ 
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2.2 สภาพภูมอิากาศ 

 2.2.1 ลมมรสุม 
   ประเทศไทยอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุมน้ีพดัปกคลุมประเทศไทย ระหว่างกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใตบ้ริเวณ
มหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงพดัออกจากศูนยก์ลางเป็นลมตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเปล่ียนเป็นลมตะวนัตกเฉียงใต้
เม่ือพดัขา้มเส้นศูนยสู์ตร มรสุมน้ีน ามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทยท าให้มีเมฆมาก
และฝนตกชุกทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝ่ังทะเลและเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนตก
มากกวา่บริเวณอ่ืน 
   2) ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ หลงัจากหมดอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ลว้ 
ประมาณกลางเดือนตุลาคมมีลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือน
กุมภาพนัธ์ ลมมรสุมน้ีมีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือแถบประเทศ
มองโกเลียและสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) จึงพดัพาเอามวลอากาศเยน็และแห้งแลง้มาจากแหล่งก าเนิด
เขา้มาปกคลุมประเทศไทยท าให้ทอ้งฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเยน็ และแห้งแลง้ทัว่ไป โดยเฉพาะภาคเหนือ
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใตจ้ะมีฝนตกชุกโดยเฉพาะภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก เน่ืองจากลมมรสุมน้ี
น าเอาความชุ่มช้ืนจากอ่าวไทยเขา้มาปกคลุม การเร่ิมตน้และส้ินสุดของลมมรสุมทั้งสองชนิดดงักล่าว
อาจผนัแปรไปจากปกติไดใ้นแต่ละปี 

 2.2.2 ฤดูกาล 
   แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดงัน้ี 
   1) ฤดูร้อน เร่ิมตน้ประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็น
ช่วงเปล่ียนจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และเป็นระยะท่ีขั้วโลกเหนือ
หนัเขา้หาดวงอาทิตย ์โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทยมีดวงอาทิตยอ์ยูเ่กือบตรงศีรษะในเวลา
เท่ียงวนัท าให้ไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตยเ์ต็มท่ี สภาวะอากาศจึงร้อนอบอา้วโดยทัว่ไป ในฤดูน้ี
แมว้่าจะมีอากาศร้อนและแห้งแลง้ แต่บางคร้ังอาจมีมวลอากาศเยน็จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม 
ถึงประเทศไทยตอนบน ท าให้เกิดการปะทะกนัของมวลอากาศเยน็กบัมวลอากาศร้อนท่ีปกคลุมอยูเ่หนือ
ประเทศไทย ซ่ึงก่อใหเ้กิดพายฝุนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก ก่อให้เกิดความเสียหายได ้
พายฝุนฟ้าคะนองท่ีเกิดข้ึนในฤดูน้ีมกัเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ พายฤุดูร้อน 
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   2) ฤดูฝน เร่ิมตน้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เม่ือลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุม
ประเทศไทยและร่องความกดอากาศต ่าพาดผา่นประเทศไทยท าใหมี้ฝนตกชุกทัว่ไป ร่องความกดอากาศต ่าน้ี
ปกติจะพาดผา่นภาคใตใ้นระยะตน้เดือนพฤษภาคม แลว้จึงเล่ือนข้ึนไปทางเหนือตามล าดบั จนถึงช่วง
ประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะพาดผา่นอยูบ่ริเวณประเทศจีนตอนใต ้ท าให้ฝนในประเทศไทยลดลง
ระยะหน่ึงซ่ึงเรียกว่า ฝนทิ้งช่วง อาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอ้ย
นานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคมปกติร่องความกดอากาศต ่าจะเล่ือนกลบัลงมาจากทางตอนใตข้อง
ประเทศจีนพาดผา่นบริเวณประเทศไทยอีกคร้ัง ท าให้มีฝนตกชุกต่อเน่ืองและปริมาณฝนเพิ่มข้ึนตั้งแต่
ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป จนกระทัง่ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัเข้ามาปกคลุม
ประเทศไทยแทนท่ีลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณกลางเดือนตุลาคม ประเทศไทยตอนบนจะเร่ิม
มีอากาศเยน็และฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เวน้แต่ภาคใตย้งัคงมีฝนตกชุก
ต่อไปจนถึงเดือนธนัวาคม และมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากจนก่อให้เกิดอุทกภยั โดยเฉพาะภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก 
ซ่ึงจะมีปริมาณฝนมากกวา่ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก อยา่งไรก็ตาม การเร่ิมตน้ฤดูฝนอาจจะชา้หรือเร็วกวา่ก าหนดได้
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ 
   3) ฤดูหนาว เร่ิมตน้ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ เม่ือลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน  
1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเร่ิมมีอากาศเยน็
หรือมีฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวนัออก ซ่ึงจะหมดฝนและเร่ิมมี
อากาศเยน็ชา้กวา่ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 2.2.3 ปริมาณน า้ฝน 
   ปริมาณน ้าฝนรวมเฉล่ียตลอดปีในแต่ละภาคมีค่า 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
ตามลักษณะภูมิประเทศนอกเหนือจากการผนัแปรตามฤดูกาล บริเวณประเทศไทยตอนบนปกติ  
จะแห้งแล้งและมีปริมาณฝนน้อยในฤดูหนาว เม่ือเขา้สู่ฤดูร้อนปริมาณฝนจะเพิ่มข้ึนบา้งพร้อมทั้ง 
มีพายุฟ้าคะนอง และเม่ือเขา้สู่ฤดูฝนปริมาณฝนจะเพิ่มข้ึนมากโดยจะมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือน
สิงหาคมหรือเดือนกนัยายน พื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนมากส่วนใหญ่อยูด่า้นหนา้ทิวเขาหรือดา้นรับลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ พื้นท่ีทางดา้นตะวนัตกของประเทศบริเวณอ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี 
และภาคตะวนัออกบริเวณจงัหวดัจนัทบุรีและตราด โดยเฉพาะท่ีอ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด  
มีปริมาณฝนรวมเฉล่ียตลอดปีมากกว่า 4,700 มิลลิเมตร ส่วนพื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนน้อยส่วนใหญ่ 
อยูด่า้นหลงัเขา ไดแ้ก่ พื้นท่ีตอนกลางของภาคเหนือบริเวณจงัหวดัล าพนู ล าปาง และแพร่ พื้นท่ีดา้นตะวนัตก
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ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือบริเวณจงัหวดัชยัภูมิและนครราชสีมา และภาคกลาง ส าหรับภาคใตมี้ฝนตกชุก
เกือบตลอดปี ยกเวน้ช่วงฤดูร้อน บริเวณภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกซ่ึงเป็นดา้นรับลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ 
จะมีปริมาณฝนมากกวา่ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกในช่วงฤดูฝน โดยมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนกนัยายน 
ส่วนช่วงฤดูหนาวบริเวณภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกซ่ึงเป็นดา้นรับลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝน
มากกวา่ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก โดยมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายน พื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนมากท่ีสุด
ของภาคใตอ้ยูบ่ริเวณจงัหวดัระนองซ่ึงมีปริมาณฝนรวมเฉล่ียตลอดปีมากกวา่ 4,000 มิลลิเมตร ส่วนพื้นท่ี
ท่ีมีปริมาณฝนนอ้ย ไดแ้ก่ ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกตอนบนดา้นหลงัทิวเขาตะนาวศรี บริเวณจงัหวดัชุมพร
และสุราษฎร์ธานี 

 2.2.4 ความช้ืนสัมพทัธ์ 
   ความช้ืนสัมพทัธ์ คือ อตัราส่วนระหวา่งมวลของไอน ้ าท่ีมีอยูจ่ริงในอากาศเทียบกบัมวลของ
ไอน ้ าอ่ิมตวัเม่ือมีปริมาตรและอุณหภูมิเท่ากนั มกัก าหนดค่าเป็นร้อยละ โดยประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อน
ใกลเ้ส้นศูนยสู์ตรจึงมีอากาศร้อนช้ืนปกคลุมเกือบตลอดปี 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 พื้นท่ีท่ีอยู่ลึกเขา้ไปในแผ่นดินตั้งแต่ภาคตะวนัออกทางตอนบนและภาคกลางข้ึนไปจนถึงภาคเหนือ
จะมีอุณหภูมิแตกต่างกนัมากระหว่างฤดูร้อนกบัฤดูหนาวและระหว่างกลางวนักบักลางคืน ส าหรับ
พื้นท่ีซ่ึงอยู่ติดทะเล ไดแ้ก่ ภาคตะวนัออกทางตอนล่างและภาคใต ้ความผนัแปรของอุณหภูมิในช่วงวนั
และฤดูกาลจะนอ้ยกวา่ โดยฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจดัและฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจดัเท่าพื้นท่ีซ่ึงอยูลึ่กเขา้ไป
ในแผน่ดิน 
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2.3 ทรัพยากรทีด่ิน 
 ทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัในการผลิตและเป็นรากฐานของความเป็นอยู ่
ในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ประเทศท่ีมีทรัพยากรดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ย่อมท าให้สังคมและการด าเนินชีวิต
ของประชากรดี ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีตอ้งใชท่ี้ดินเป็นปัจจยัหลกัในการผลิตอาหาร
ของประเทศ ดินเกิดจากการผพุงัสลายตวัของหินและแร่ต่างๆ มารวมตวัหรือทบัถมแลว้ผสมคลุกเคลา้
กบัอินทรียวตัถุตามกระบวนการทางธรณีวิทยา โดยไดรั้บอิทธิพลจากสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณ 
และส่ิงมีชีวติอ่ืน  ๆชนิดของวตัถุตน้ก าเนิดดินและระยะเวลาของการเกิด จนเกิดเป็นดิน ดินท่ีเกิดในบริเวณต่างกนั
อาจมีลกัษณะและสมบติัทางกายภาพและเคมีแตกต่างกนั เช่น เน้ือดิน สีดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง  
แร่ธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบ และปริมาณอินทรียวตัถุ เป็นตน้ ท าให้ดินในแต่ละพื้นท่ีมีความเหมาะสม
ต่อการใชป้ระโยชน์ในการเพาะปลูกท่ีแตกต่างกนั 
 จากขอ้มูลการส ารวจดินของกรมพฒันาท่ีดินท่ีไดร้วบรวมลกัษณะและสมบติัต่างๆ ของดินท่ีมี
ศักยภาพในการใช้ท่ีดินมารวมกันอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน สามารถจ าแนกออกได้ 62 กลุ่มชุดดิน 
นอกจากน้ียงัแบ่งออกเป็นหน่วยท่ีดินตามแต่ละกลุ่มชุดดิน ลักษณะและสมบติัต่างๆของดิน เช่น  
ความลาดชนัของพื้นท่ี สภาพการใชท่ี้ดิน อนัตรายจากการถูกน ้าท่วม ความเป็นกรดจดัของดิน การมีคราบเกลือ
ปรากฏอยูบ่นผวิดิน และลกัษณะอ่ืนๆ เป็นตน้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 กลุ่มชุดดินที ่1 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ า ในบริเวณเทือกเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ 
มีน ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าเลวมาก
ถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวจดั หนา้ดินแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแลง้ และมีรอยไถลในดิน 
สีดินส่วนมากเป็นสีด าหรือสีเทาแก่ มีจุดประสีน ้ าตาล สีเหลือง และอาจพบจุดประสีแดงบา้งปะปน
ตลอดชั้นดิน ส่วนดินชั้นล่างมกัมีกอ้นปูนปะปน ปฏิกิริยาดินส่วนใหญ่เป็นกรดเล็กนอ้ยถึงด่างปานกลาง 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5-8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ การไถพรวนล าบาก เน่ืองจากเป็นดินเหนียวจดัตอ้งไถพรวน
ในช่วงระยะเวลาท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกนัพืชท่ีปลูกอาจขาดแคลนน ้ าไดง่้ายเม่ือฝนทิ้งช่วง
นานกวา่ปกติ เน่ืองจากน ้าท่ีขงัอยูจ่ะซึมหายไปง่าย เม่ือดินเร่ิมแหง้จะแตกระแหงเป็นร่องลึก 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 1 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 1 มีการระบายน ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 1f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 1 มีการระบายน ้ าเลวมากและเป็น
พื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดน ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
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  หน่วยท่ีดิน 1M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 1 มีการระบายน ้าดีปานกลางและ
มีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 1sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 1 มีการระบายน ้าเลวและมีคราบเกลือ
อยูท่ี่ผวิดิน 

 กลุ่มชุดดินที ่2 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนล าน ้ าและตะกอนน ้ าทะเล 
แลว้พฒันาในสภาพน ้ากร่อย พบบริเวณท่ีราบชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง สภาพพื้นท่ีราบเรียบ
ถึงค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าเลวมากถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว
หรือดินเหนียวจดั หนา้ดินอาจแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแลง้และมีรอยไถลในดิน สีดินเป็นสีเทาหรือ 
สีเทาแก่ มีจุดประสีน ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน อาจพบผลึกยิปซมับา้งเล็กนอ้ย และพบ
ชั้นดินเหนียวสีเทาท่ีมีจุดประสีเหลืองของสารจาโรไซตใ์นระดบัความลึก 100-150 เซนติเมตร ทบัอยูบ่น
ชั้นดินเลนตะกอนน ้ าทะเลท่ีมีสีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
4.5-5.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
 ปัญหาส าคญัในการใช้ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินเป็นกรดจดัมากและมีศกัยภาพก่อให้เกิดความเป็นกรด
ของดินเพิ่มข้ึนในดินล่าง ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลผลิต แต่ถา้มีการจดัการท่ีดินอย่างดีแลว้จะให้ผลผลิต
ค่อนขา้งสูง 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 2 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 2 มีการระบายน ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 2f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 2 มีการระบายน ้าเลวมาก 
  หน่วยท่ีดิน 2fM คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 2 มีการระบายน ้ าดีปานกลาง
และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดน ้าท่วมขงัในฤดูฝนแต่มีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 2M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 2 มีการระบายน ้าดีปานกลางและ
มีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้

 กลุ่มชุดดินที ่3 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนล าน ้ าและตะกอนน ้ าทะเล
แลว้พฒันาในสภาพน ้ ากร่อย พบในบริเวณท่ีราบลุ่ม บริเวณชายฝ่ังทะเลหรือห่างจากทะเลไม่มากนกั 
มีน ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าเลวมาก
ถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจดั หนา้ดินอาจแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแลง้
และมีรอยไถลในดิน ดินบนมีสีด า ส่วนดินล่างมีสีเทาหรือสีน ้ าตาลอ่อน มีจุดประสีเหลืองและสีน ้ าตาล



2-9 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตลอดชั้นดิน บางบริเวณอาจพบจุดประสีแดงปะปนหรืออาจพบผลึกยิปซัมบา้ง ท่ีความลึก 100-150 
เซนติเมตร จะพบชั้นตะกอนทะเลสีเขียวมะกอกและพบเปลือกหอยปน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กนอ้ย
ถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5-8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ถา้เป็นท่ีลุ่มมาก  ๆจะมีปัญหาเร่ืองน ้ าท่วมในฤดูฝนหรือถา้หากอยูใ่นบริเวณ
ท่ีมีอิทธิพลของน ้าทะเลข้ึนลงอยูใ่นรอบปีอาจพบปัญหาดินเคม็บา้ง 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 3 มีการระบายน ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 3f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 3 มีการระบายน ้ าเลวมากและเป็นพื้นท่ี
ไดรั้บอนัตรายจากน ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 3fM คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 3 มีการระบายน ้ าดีปานกลาง
และเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงจากการเกิดน ้าท่วมขงัในฤดูฝนแต่มีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 3M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 3 มีการระบายน ้าดีปานกลางและ
มีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 3x คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 3 มีการระบายน ้ าเลวและพบชั้นดินเลน
ของตะกอนน ้าทะเลท่ีไม่มีศกัยภาพก่อใหเ้กิดกรดก ามะถนั 

 กลุ่มชุดดินที ่4 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ า พบในบริเวณท่ีราบตะกอนน ้ าพา 
มีน ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย เป็นดินลึก มีการระบายน ้ า
เลวมากถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจดั หนา้ดินอาจแตกระแหงเป็นร่อง
ในฤดูแลง้และอาจมีรอยไถลในดิน ดินบนมีสีด าหรือสีเทาเขม้ ดินล่างมีสีเทา สีน ้ าตาล สีน ้ าตาลอ่อน
หรือสีเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน ้ าตาลปนเหลือง สีเหลือง สีน ้ าตาลแก่หรือสีแดง อาจพบกอ้นปูน
หรือกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในชั้นดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 แต่ถา้ดินมีกอ้นปูน
ปะปนจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.0 
 กลุ่มชุดดินน้ีไม่ค่อยมีปัญหาในการใชท่ี้ดิน แต่ถา้เป็นท่ีลุ่มมากๆ จะมีปัญหาเร่ืองน ้าท่วมในฤดูฝน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 6 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 4 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลักษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 4 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 4f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 4 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าเลวมาก และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดน ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
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  หน่วยท่ีดิน 4M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลักษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 4 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 4nb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 4 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และไม่มีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 4sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 4 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าเลว และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 4B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 4 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด
เล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่5 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ า พบในบริเวณท่ีราบตะกอนน ้ าพา 
มีน ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย เป็นดินลึก มีการระบายน ้ า
เลวถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว เน้ือดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก่ 
ดินล่างเป็นดินเหนียวสีน ้ าตาลอ่อนหรือสีเทา มีจุดประสีน ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงตลอดชั้นดิน มกัพบ
กอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู่ และในชั้นดินล่างลึกๆ อาจพบกอ้นปูน ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
5.5-6.5 แต่ถา้ดินมีกอ้นปูนปะปนจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
7.0-8.0 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ บางพื้นท่ีขาดแคลนน ้ า และมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า แต่ในฤดูฝน
จะมีน ้าท่วมขงั 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 3 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 5 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลักษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 5 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้ าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 5M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลักษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 5 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้ าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 5B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 5 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด
เล็กนอ้ยและมีการระบายน ้ าเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่6 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ า พบในบริเวณท่ีราบตะกอนน ้ าพา 
มีน ้าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเลก็นอ้ย เป็นดินลึก มีการระบายน ้า
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เลวมากถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว เน้ือดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก่ 
ดินล่างเป็นดินเหนียวสีน ้ าตาลอ่อนหรือสีเทา มีจุดประสีน ้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดชั้นดิน บางแห่ง
มีศิลาแลงอ่อนหรือกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสปะปนอยูด่ว้ย ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งต ่า 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 8 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 6 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลักษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 6d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลักษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าเลว และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 6f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าเลวมาก และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดน ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 6M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลักษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 6nb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และไม่มีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 6sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าเลว และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 6sp คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 6B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด
เล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่7 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ า พบในบริเวณท่ีราบตะกอนน ้ าพา 
มีน ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย เป็นดินลึก มีการระบายน ้ า
เลวหรือค่อนขา้งเลว มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว เน้ือดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวสีเทาแก่ 
ดินล่างเป็นดินเหนียว สีน ้าตาลอ่อน สีเทาหรือสีน ้าตาลปนเทา พบจุดประสีน ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง
ปะปนตลอดชั้นดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
เป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.0 
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 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ โครงสร้างของดินแน่นทึบ ดินแห้งแข็ง ท าให้ยากต่อการไถพรวน 
ขาดแคลนน ้าแต่จะมีน ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 8 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 7 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลักษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 7d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลักษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 7f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าเลว และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดน ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 7hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และพบบนพื้นท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดิน 7M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลักษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 7nb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และไม่มีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 7sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 7B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด
เล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่8 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีการยกร่อง เน้ือดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว พบในสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้ าค่อนขา้งเลวหรือดีปานกลาง ดินบนมีลกัษณะการทบัถมเป็นชั้นๆ 
ของดินและอินทรียวตัถุท่ีไดจ้ากการขดุลอกร่องน ้า ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยูด่ว้ย 
พบในบริเวณพื้นท่ีราบลุ่ม ซ่ึงเกษตรกรไดด้ดัแปลงพื้นท่ีเพื่อใชป้ลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้หรือพืชไร่ ท าให้
สภาพผิวดินเดิมเปล่ียนแปลงไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินไม่แน่นอน
ข้ึนอยู่กบัสมบติัของดินเดิมก่อนยกร่อง แต่ส่วนใหญ่ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.0 
 ดินในกลุ่มน้ีไดรั้บการปรับปรุงบ ารุงดินเป็นอย่างดีและไดท้  ามานานแลว้ จึงถือว่าไม่มีปัญหา
แต่ประการใดในเร่ืองคุณภาพของดิน แต่ส าหรับดินตามชายทะเลบางแห่งซ่ึงยกร่องใหม่อาจมีปัญหา
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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 พบชั้นดินเลนของตะกอนน ้ าทะเล
ท่ีไม่มีศกัยภาพก่อใหเ้กิดกรดก ามะถนั 

 กลุ่มชุดดินที ่9 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนล าน ้ าและตะกอนน ้ าทะเล
แลว้พฒันาในสภาพน ้ากร่อย พบในบริเวณท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลท่ีอาจมีน ้าทะเลหรือน ้ากร่อยท่วมเป็นคร้ังคราว 
มีน ้าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าเลว มีเน้ือดิน
เป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีแดงปะปน และพบจุดประสีเหลืองฟางขา้ว
ของสารจาโรไซตภ์ายในระดบัความลึก 0-50 เซนติเมตร ดินล่างมีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว และมีเศษพืช
ท่ีก าลงัเน่าเป่ือยปะปนอยูด่ว้ย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินชั้นบนเป็น
กรดจดัมากหรือเป็นกรดรุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5 หรือน้อยกว่า ส่วนดินล่างท่ีเป็น
ดินเลน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินเป็นกรดรุนแรงมากและเป็นดินเค็ม ในฤดูแลง้มีคราบเกลือ
อยูท่ี่ผวิดิน ปลูกพืชไม่ข้ึนจึงจดัเป็นดินมีปัญหา 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 9 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 9 

 กลุ่มชุดดินที ่10 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนล าน ้ าและตะกอนน ้ าทะเล
แลว้พฒันาในสภาพน ้ากร่อย พบในบริเวณท่ีราบลุ่มท่ีห่างจากทะเลไม่มากนกั มีน ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าเลวมากถึงดีปานกลาง หน้าดิน
อาจแตกระแหงเป็นร่องลึกในช่วงฤดูแลง้ มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือสีเทาแก่ ดินล่าง
มีสีเทา มีจุดประสีน ้าตาลปนเหลืองหรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน และพบจุดประสีเหลืองฟางขา้วของ
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สารจาโรไซตภ์ายในระดบัความลึก 0-50 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดรุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างนอ้ยกวา่ 4.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดรุนแรงมาก มกัขาดแร่ธาตุอาหารพืช
พวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ในขณะเดียวกนัจะมีสารละลายพวกอลูมิเนียมและเหล็กเป็นปริมาณมาก
จนเป็นพิษต่อพืชท่ีปลูก ดินกลุ่มน้ีจดัเป็นดินเปร้ียวจดัหรือดินกรดก ามะถนั 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 10 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 10 มีการระบายน ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 10f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 10 มีการระบายน ้ าเลวมากและเป็นพื้นท่ี
เส่ียงจากการเกิดน ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 10fM คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 10 มีการระบายน ้ าดีปานกลาง
และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดน ้าท่วมขงัในฤดูฝนแต่มีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 10M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 10 มีการระบายน ้ าดีปานกลาง
และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้

 กลุ่มชุดดินที ่11 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนล าน ้ าและตะกอนน ้ าทะเล
แลว้พฒันาในสภาพน ้ากร่อย พบในบริเวณท่ีราบลุ่มท่ีห่างจากทะเลไม่มากนกัโดยเฉพาะท่ีราบลุ่มภาคกลาง 
มีน ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าเลวมาก
ถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจดั หนา้ดินอาจแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแลง้
และมีรอยไถลในดิน ดินบนมีสีด าหรือสีเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา และมีจุดประสีน ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง
ปะปนอยู่เป็นจ านวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประสีเหลืองฟางขา้วของสารจาโรไซต์
ภายในระดบัความลึก 50-100 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงกรดรุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.0-5.0 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินเป็นกรดรุนแรงมาก อาจขาดธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสหรือมีสารละลายพวกอลูมิเนียมและเหล็กเป็นปริมาณมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชท่ีปลูก 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 11 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 11 มีการระบายน ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 11f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 11 มีการระบายน ้ าเลวมากและ
เป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดน ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 11fM คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 11 มีการระบายน ้ าดีปานกลาง
และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดน ้าท่วมขงัในฤดูฝนแต่มีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
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  หน่วยท่ีดิน 11x คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 11 มีการระบายน ้ าเลวและพบ
ชั้นดินเลนของตะกอนน ้าทะเลท่ีไม่มีศกัยภาพก่อใหเ้กิดกรดก ามะถนั 

 กลุ่มชุดดินที ่12 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนน ้ าทะเล พบในบริเวณท่ีราบน ้ าทะเลท่วมถึง
และบริเวณชะวากทะเล สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าเลวมาก 
มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งท่ีมีลกัษณะเป็นดินเลน และพบเศษรากพืช
ปะปนในดินเป็นจ านวนมาก ดินบนมีสีด าปนเทา มีจุดประสีน ้ าตาลเล็กน้อย ส่วนดินล่างเป็นดินเลน 
สีเทาแก่หรือสีเทาปนเขียว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างจดั มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เป็นดินเลนท่ีมีโครงสร้างเลวและเป็นดินเค็มไม่เหมาะท่ีจะ
น ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร นอกจากนั้นบริเวณดงักล่าวยงัคงมีน ้ าทะเลท่วมถึงอยู่เป็นประจ า
ในช่วงน ้าทะเลข้ึน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 12 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 12 

 กลุ่มชุดดินที ่13 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนน ้ าทะเล พบในบริเวณท่ีราบน ้ าทะเลท่วมถึง
และบริเวณชะวากทะเล สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าเลวมาก 
เป็นดินเลนและมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีด าปนเทา มีจุดประ
สีน ้ าตาลเล็กน้อย ส่วนดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่หรือสีเทาปนเขียว และพบเศษรากพืชปะปนในดิน
เป็นจ านวนมาก เป็นดินท่ีมีสารประกอบก ามะถนัมาก ตามปกติเม่ือดินเปียกปฏิกิริยาดินจะเป็นกลาง
หรือเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.5 แต่เม่ือมีการระบายน ้ าออกไปหรือท าให้ดินแห้ง 
สารประกอบก ามะถนัจะแปรสภาพปลดปล่อยกรดก ามะถนัออกมา ท าให้เป็นดินกรดจดัมาก มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 4.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูง กลุ่มชุดดินน้ีจดัเป็นดินเค็มท่ีมี
กรดแฝงอยู ่
 ปัญหาของดินกลุ่มน้ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเป็นดินเลนเค็มท่ีมีน ้ าทะเลท่วมถึง ซ่ึงจะมีศกัยภาพ
ก่อให้เกิดเป็นดินกรดก ามะถนั มีผลต่อการทรงตวัของพืช ท าให้พืชลม้ง่ายและเม่ือดินแห้งจะแปรสภาพ
เป็นกรดก ามะถนัและเคม็ 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 13 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 13 
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 กลุ่มชุดดินที ่14 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนล าน ้ าและตะกอนน ้ าทะเล
แล้วพฒันาในสภาพน ้ ากร่อย พบในบริเวณท่ีลุ่มต ่าชายฝ่ังทะเลหรือบริเวณพื้นท่ีพรุ สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ มีน ้ าแช่ขงันานในรอบปี เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าเลวมาก มีเน้ือดิน
เป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนละเอียด ดินบนมีสีด าหรือสีเทาปนด า ซ่ึงมีปริมาณอินทรียวตัถุสูง ดินล่าง
มีสีเทา มีจุดประสีเหลืองและสีน ้ าตาลปะปนอยู่เล็กน้อย ดินช่วงล่างระหว่างความลึก 50-100 
เซนติเมตร มีลกัษณะเป็นดินเลนสีเทาปนเขียวท่ีมีสารประกอบก ามะถนัมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดรุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
4.0-4.5 
 ปัญหาส าคญัในการใช้ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินเป็นกรดจดัมาก อีกทั้งจะเป็นกรดเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ถา้หากมีการท าใหดิ้นแหง้เป็นระยะเวลานานติดต่อกนั นอกจากน้ีในช่วงฤดูเพาะปลูกมกัมีปัญหาเร่ือง
น ้าท่วมเกิดข้ึนเสมอๆ 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 3 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 14 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 14 
  หน่วยท่ีดิน 14o คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 14 ดินบนเป็นดินอินทรีย ์
  หน่วยท่ีดิน 14x คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 14 พบชั้นดินเลนของตะกอนน ้ า
ทะเลท่ีไม่มีศกัยภาพก่อใหเ้กิดกรดก ามะถนั 

 กลุ่มชุดดินที ่15 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ า พบบริเวณท่ีราบตะกอนน ้ าพา  
มีน ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย เป็นดินลึก มีการระบายน ้ า
ค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบน 
มีสีน ้าตาลปนเทา ดินล่างสีน ้าตาลหรือสีเทาปนชมพ ูพบจุดประสีเหลืองหรือสีน ้ าตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน 
ในดินชั้นล่างมกัพบกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีส ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าและหนา้ดินแน่นทึบ 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 15 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 15 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 15d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 15 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
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  หน่วยท่ีดิน 15M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 15 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 15sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 15 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 15B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 15 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่16 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ า พบบริเวณท่ีราบตะกอนน ้ าพา  
มีน ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าเลว
ถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง ดินมีสีน ้าตาลอ่อนหรือสีน ้าตาลปนเทา และมีจุดประสีน ้าตาลเขม้ สีเหลืองหรือสีแดงในดินชั้นล่าง 
ในบางพื้นท่ีอาจพบกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าและหนา้ดินแน่นทึบ 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 6 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 16 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 16 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 16d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 16 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าเลว และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 16hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 16 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าเลว และพบบนพื้นท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดิน 16M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 16 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 16nb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 16 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และไม่มีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 16B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 16 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าเลว 
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 กลุ่มชุดดินที ่17 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ ส่วนใหญ่มีน ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีเน้ือดิน
เป็นพวกดินร่วนละเอียด เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย
หรือดินร่วนเหนียว ในบางพื้นท่ีอาจมีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด ดินมีสีน ้ าตาลอ่อนถึงสีเทา 
พบจุดประพวกสีน ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมี
สะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า เน้ือดินบนค่อนขา้งเป็นทราย 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 9 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 17 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 17d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 17f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าเลว และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดน ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 17hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และพบบนพื้นท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดิน 17M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 17nb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และไม่มีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 17p คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 17B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 17C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 
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 กลุ่มชุดดินที ่18 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ ส่วนใหญ่มีน ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย เป็นดินลึก มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง 
เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว 
ดินมีสีน ้าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน ้าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อน
หรือกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า 
ดินชั้นบนมกัมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0 ส่วนดินชั้นล่าง
จะเป็นกรดปานกลางถึงด่างเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าและมีเน้ือดินบนค่อนขา้งเป็นทราย 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 6 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 18 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 18 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 18d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 18 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 18hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 18 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และพบบนพื้นท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดิน 18M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 18 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 18sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 18 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 18B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 18 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่19 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงั แลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ ส่วนใหญ่มีน ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด
เล็กนอ้ย เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าค่อนขา้งเลวหรือดีปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือ
ดินทราย ดินล่างเป็นชั้นดินแน่นทึบ มีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว ดินมีสีน ้าตาลอ่อน
และสีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีน ้ าตาลแดง บางแห่งอาจมีศิลาแลงอ่อนปะปนอยูด่ว้ย ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.5 
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 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินบนค่อนขา้งเป็นทรายและดินล่างแน่นทึบไม่เหมาะ
กบัการเจริญเติบโตของพืช ถา้ฝนตกลงมาดินจะมีน ้าแช่ขงั แต่ถา้ฝนทิ้งช่วงดินจะขาดน ้า 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 19 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 19 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 19hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 19 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และพบบนพื้นท่ีดอน 
  หน่วยท่ีดิน 19M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 19 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 19B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 19 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่20 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแล้วถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบท่ีมีชั้นหินเกลือรองรับอยู ่
หรืออาจไดรั้บอิทธิพลจากการแพร่กระจายของเกลือทางผิวดิน มีน ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง เน้ือดินบน
เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ส่วนดินล่างเป็นชั้นดินแน่นทึบท่ีมีการสะสมเกลือโซเดียม มีเน้ือดิน
เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีน ้ าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน ้ าตาล 
สีเหลือง หรือสีแดงปะปนหรือกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง ดินชั้นบนโดยมากจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0 ส่วนดินชั้นล่างมกัมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.0 แต่ถา้มีกอ้นปูนปะปนจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
7.0-8.5 ตามปกติในฤดูแลง้จะมีคราบเกลืออยูท่ี่บนผวิดิน 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินเค็มซ่ึงจะมีปริมาณธาตุโซเดียมสูงจนเป็นพิษต่อพืช 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
ลอนลาดเล็กนอ้ย 

 กลุ่มชุดดินที ่21 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ า พบบริเวณท่ีราบตะกอนน ้ าพา 
ท่ีเป็นส่วนต ่าของสันดินริมน ้า มีน ้าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นดินลึก 
มีการระบายน ้ าเลวถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง มีสีน ้าตาลปนเทา สีน ้าตาลอ่อน และพบจุดประสีต่างๆ เช่น สีเทา สีน ้ าตาล สีน ้ าตาลปนเหลือง
ตลอดชั้นดิน และในเน้ือดินมกัมีแร่ไมกาปะปนอยูด่ว้ย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-7.0 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดินไม่ค่อยมีแต่อาจมีปัญหาเร่ืองน ้าท่วมอยา่งเฉียบพลนัในฤดูน ้ าหลากได ้
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 21 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 21 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 21f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 21 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าเลว และเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงจากการเกิดน ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 21M คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 21 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีการจดัการพื้นท่ีเพื่อใหส้ามารถปลูกไมผ้ลได ้
  หน่วยท่ีดิน 21B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 21 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 21C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 21 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่22 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ ส่วนใหญ่มีน ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าค่อนขา้งเลว มีเน้ือดินเป็นพวก
ดินร่วนหยาบ เน้ือดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย 
สีพื้นเป็นสีเทาหรือสีน ้ าตาลปนเทา มีจุดประสีน ้ าตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน ้ าตาล และอาจพบ
ศิลาแลงอ่อนในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง
กรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
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 ปัญหาส าคัญในการใช้ท่ีดิน ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย  
มีความสามารถในการอุม้น ้าต ่า มกัพบปัญหาการขาดแคลนน ้าในฤดูเพาะปลูก 
 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
ลอนลาดเล็กนอ้ย 

 กลุ่มชุดดินที ่23 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ าเน้ือหยาบ พบในบริเวณท่ีลุ่มระหวา่ง
สันทรายหรือระหวา่งเนินทรายชายฝ่ังทะเล มี มีน ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ 
เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าเลว มีเน้ือดินเป็นพวกดินทราย สีดินเป็นสีเทา พบจุดประสีน ้ าตาลหรือ 
สีเหลือง บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ในเน้ือดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.0 แต่ถ้ามีเปลือกหอย
ปะปนอยู ่ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า เน้ือดินเป็นทรายจดั มีความสามารถ
ในการอุม้น ้าต ่าและมีน ้าท่วมขงันานในรอบปี 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 23 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 23 
  หน่วยท่ีดิน 23o คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 23 ดินบนเป็นดินอินทรีย ์

 กลุ่มชุดดินที ่24 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแล้วถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ มีน ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน  
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าค่อนขา้งเลวหรือดีปานกลางถึง
ค่อนขา้งเลว มีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย สีดินเป็นสีน ้ าตาลปนเทาหรือสีเทา
ปนชมพู พบจุดประสีน ้ าตาล สีเหลืองหรือสีเทา ในดินชั้นล่างบางแห่งจะพบชั้นท่ีมีการสะสม
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อินทรียวตัถุเป็นชั้นบางๆ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรด
เล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินเป็นทรายจดั มีความสามารถในการอุม้น ้ าต ่า พืชมกัแสดงอาการ
ขาดน ้าในช่วงฝนทิ้งช่วง และมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 6 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 24 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 24 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดีปานกลางถึงค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 24b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 24 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 24d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 24 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลางถึงค่อนขา้งเลว และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 24sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 24 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลางถึงค่อนขา้งเลว และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 24B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 24 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดีปานกลางถึงค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 24C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 24 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดีปานกลางถึงค่อนขา้งเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่25 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนน ้ าพาหรือจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบวางทบัอยูบ่นชั้นหินผุ มีน ้ าแช่ขงั
ในช่วงฤดูฝน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอดลาดเล็กนอ้ย เป็นดินต้ืน มีการระบายน ้ าค่อนขา้งเลว 
เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียว 
ท่ีมีกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร ดินมีสีน ้ าตาลอ่อนถึงสีเทา 
และพบจุดประพวกสีน ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปน ใตช้ั้นลูกรังอาจพบชั้นดินเหนียวท่ีมีศิลาเเลงอ่อนปะปน 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่ามาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
4.5-5.5 
 ปัญหาส าคญัในการใช้ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณ์ต ่าและมีโอกาสท่ีจะขาดน ้ 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
ลอนลาดเล็กนอ้ย 

 กลุ่มชุดดินที ่26 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก วตัถุตน้ก าเนิดดินเกิดจาก
การสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือละเอียด 
ท่ีมาจากหินตน้ก าเนิดชนิดต่างๆ ทั้งหินอคันี หินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าดี มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน ้ าตาล  
สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง
กรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนั
และเน้ือดินบนมีทรายปนจะมีอตัราเส่ียงต่อการชะลา้งพงัทลายของดินสูงหากมีการจดัการดินไม่เหมาะสม 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 26 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 26 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 26B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 26 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย 
  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 เกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินภูเขาไฟ
พวกหินบะซอลต ์พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชนั เป็นดินลึก มีการระบายน ้าดี 
มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวท่ีค่อนขา้งร่วนซุยและมีโครงสร้างดี สีดินเป็นสีน ้ าตาลปนแดงหรือสีแดง 
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ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
5.0-5.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความสามารถในการซาบซึมน ้ าเร็ว จึงมกัจะขาดแคลนน ้ า
ไดง่้าย ถา้หากฝนทิ้งช่วง 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 27 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 27 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 27B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 27 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 27C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 27 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 27D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 27 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 

 กลุ่มชุดดินที ่28 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากตะกอนล าน ้าหรือเกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือเกิดจากการสลายตวั
แลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวตัถุตน้ก าเนิดดินท่ีมาจากหินตน้ก าเนิดพวกหินบะซอลตห์รือหินแอนดีไซต ์
พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ีอยูใ่กลก้บัเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก 
มีการระบายน ้าดีปานกลางถึงดี มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจดั หนา้ดินแตกระแหงเป็นร่องลึก
ในฤดูแลง้และมีรอยไถล สีดินเป็นสีด า สีเทาเขม้หรือสีน ้าตาล อาจพบจุดประสีน ้าตาลหรือสีแดงปนน ้ าตาล
ในดินชั้นบน ส่วนชั้นดินล่างอาจพบชั้นปูนมาร์ล ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูง ปฏิกิริยาดิน
ส่วนใหญ่จะเป็นกลางถึงด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินเหนียวจดั การไถพรวนตอ้งท าในช่วงท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ 
มิฉะนั้นจะท าใหดิ้นแน่นทึบ ในช่วงฤดูแลง้ดินมีการหดตวัท าให้ดินแตกระแหงเป็นร่องลึก ส่วนในฤดูฝน
จะมีน ้าแช่ขงัง่ายท าใหพ้ืชชะงกัการเจริญเติบโต 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 6 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 28 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 28 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 28b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 28 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
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  หน่วยท่ีดิน 28B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 28 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 28C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 28 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 28D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 28 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 28E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 28 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายน ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่29 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมจากวสัดุหลายชนิดท่ีมีเน้ือละเอียดทั้งท่ีมาจากหินตะกอนหรือหินภูเขาไฟหรือจากวตัถุตน้ก าเนิดดิน
พวกตะกอนล าน ้ า สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าดี มีเน้ือดินเป็นพวก
ดินเหนียว สีดินเป็นสีน ้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ในช่วงฤดูเพาะปลูกพืชอาจขาดน ้ าได้
หากฝนทิ้งช่วงไปเป็นเวลานาน ส่วนในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลาย
ของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 6 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 29 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 29 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 29b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 29 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 29B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 29 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 29C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 29 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 29D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 29 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 29E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 29 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายน ้าดี 
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 กลุ่มชุดดินที ่30 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบบริเวณพื้นท่ีภูเขาสูงท่ีส่วนใหญ่มีความสูงจากระดบัทะเลปานกลางตั้งแต่ 
500 เมตรข้ึนไป เกิดจากการสลายตวัผุพงัของวตัถุต้นก าเนิดดินพวกหินเน้ือละเอียด สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าดี มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีแดง  
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
5.5-6.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เป็นดินท่ีเกิดอยูบ่ริเวณท่ีมีระดบัความสูงมาก มีความลาดชนัสูง 
มีแนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลายไดง่้าย 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 30 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 30 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 30B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 30 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 30C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 30 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 30D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 30 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 30E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 30 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่31 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมของวสัดุเน้ือละเอียดหรือจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ า พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว 
สีดินเป็นสีน ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-7.0 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลาย
ของหนา้ดินและดินมีโอกาสขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูเพาะปลูก 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 7 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 31 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดีปานกลาง 
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  หน่วยท่ีดิน 31b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 31f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดน ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 31B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดีปานกลาง 
  หน่วยท่ีดิน 31C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดีปานกลาง 
  หน่วยท่ีดิน 31D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายน ้าดีปานกลาง 
  หน่วยท่ีดิน 31E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายน ้าดีปานกลาง 

 กลุ่มชุดดินที ่32 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้และภาคตะวนัออก เกิดจากการทับถม 
ของตะกอนล าน ้าบริเวณสันดินริมน ้า สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าดี 
มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดหรือดินทรายแป้ง บางแห่งอาจมีชั้นดินทรายละเอียดสลบัชั้นอยูแ่ละ
มกัมีแร่ไมกาปะปนในเน้ือดิน สีดินเป็นสีน ้าตาลหรือสีเหลืองปนน ้าตาลและอาจจะพบจุดประสีเหลือง
หรือสีเทาในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก
ถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ไม่ค่อยมีปัญหาในเร่ืองสมบติัดินแต่อาจมีปัญหาเร่ืองน ้าท่วมสร้างความเสียหายให้แก่พืชท่ีปลูก
หากน ้าในล าน ้ามีปริมาณมากจนไหลเอ่อท่วมตล่ิงและแช่ขงัอยูเ่ป็นเวลานาน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 3 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 32 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 32 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 32B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 32 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 32C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 32 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
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 กลุ่มชุดดินที ่33 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีวตัถุตน้ก าเนิดดินเป็นพวกตะกอนล าน ้า พบบนสันดินริมน ้าเก่า เนินตะกอนรูปพดั
หรือท่ีราบตะกอนน ้ าพา พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นดินลึก  
มีการระบายน ้าดีปานกลางถึงดี มีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งหรือดินร่วนละเอียด สีดินเป็นสีน ้ าตาล
หรือสีน ้ าตาลปนแดง บางแห่งในดินล่างลึกๆ มีจุดประสีเทาและสีน ้ าตาลอาจมีแร่ไมกาหรือกอ้นปูน
ปะปนอยูด่ว้ย มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ดินชั้นบนมกัมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึง
กรดเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 ส่วนชั้นดินล่าง ถา้มีกอ้นปูนปะปน ปฏิกิริยาดินเป็นกลาง
ถึงด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เม่ือมีฝนทิ้งช่วงนานจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน ้ า บางพื้นท่ี
พบชั้นดานแขง็ท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 7 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 33 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 33b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 33d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดี และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 33f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดน ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 33sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดี และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 33B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 33C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดี 

 กลุ่มชุดดนิที ่34 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดิน
พวกตะกอนล าน ้าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถม
ของวสัดุเน้ือหยาบท่ีมาจากพวกหินอคันีหรือหินตะกอน พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
เป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าดี มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย 
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ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินเป็นสีน ้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาส าคญัในการใช้ท่ีดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทรายและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า  
ในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงมีปัญหาเก่ียวกบัชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 34 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 34 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 34B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 34 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 34C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 34 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 34D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 34 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 34E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 34 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่35 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ าหรือการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ี 
หรือการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบท่ีส่วนใหญ่มาจากหินตะกอน พบบริเวณ
พื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายน ้าดีถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวก
ดินร่วนละเอียดท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินมีสีน ้ าตาล 
สีเหลืองหรือสีแดง และอาจพบจุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาส าคญัในการใช้ท่ีดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทรายและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า  
ในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงมีปัญหาเก่ียวกบัชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 8 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 35 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 35b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 35B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดี 
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  หน่วยท่ีดิน 35Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 35C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 35Cb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 35D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 35E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายน ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่36 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ าหรือการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ี 
หรือการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าดีถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด 
เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว 
ดินมีสีน ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง และอาจพบจุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง ดินชั้นบนส่วนใหญ่จะมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0 ส่วนดินล่างจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
6.0-7.0 
 ปัญหาส าคญัในการใช้ท่ีดิน ไดแ้ก่ การมีเน้ือดินค่อนขา้งเป็นทรายซ่ึงท าให้ดินอุม้น ้ าได้น้อย  
พืชอาจขาดแคลนน ้าไดใ้นช่วงฝนทิ้งเป็นระยะเวลานานๆ ส าหรับบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงอาจมีปัญหา
เร่ืองการชะลา้งพงัทลายเกิดข้ึน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 8 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 36 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 36b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 36sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดี และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
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  หน่วยท่ีดิน 36B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 36Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 36C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 36D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 36E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายน ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่37 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ าหรือการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ี 
หรือการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบวางทบัอยูบ่นชั้นหินผุหรือชั้นดินเหนียว 
พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชนั เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าดี เน้ือดินบน
เป็นดินทรายปนดินร่วน ส่วนดินชั้นล่างในระดบัความลึก 50-100 เซนติเมตร เป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนเศษหิน
หรือเป็นชั้นหินผ ุสีดินบนเป็นสีน ้าตาล ดินล่างเป็นสีน ้าตาลปนเทา บางแห่งมีจุดประสีแดงและมีศิลาแลงอ่อน
ปะปนอยูจ่  านวนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดจดัมาก 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ในช่วงฤดูฝนดินเปียกแฉะเกินไป
ส าหรับพืชไร่บางชนิดและหนา้ดินค่อนขา้งเป็นทรายหนา 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 37 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 37 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 37B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 37 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 37C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 37 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 37D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 37 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
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 กลุ่มชุดดินที ่38 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีวตัถุตน้ก าเนิดดินเป็นพวกตะกอนล าน ้าท่ีมีลกัษณะการทบัถมเป็นชั้นๆ ในแต่ละ
ช่วงเวลา พบบนสันดินริมน ้าหรือท่ีราบตะกอนน ้าพา และบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืน
ลอนชนั เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าดีถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนหยาบ สีดิน
เป็นสีน ้ าตาลอ่อน อาจพบจุดประสีเทาและสีน ้ าตาลในชั้นดินล่าง ในบางบริเวณมีแร่ไมกาหรือกอ้นปูน
ปะปนอยู่ด้วย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง  
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-7.0 
 ดินกลุ่มน้ีไม่มีปัญหาในการใชท่ี้ดินยกเวน้ในช่วงฤดูฝน น ้ าในล าน ้ าอาจเอ่อลน้ฝ่ังท าความเสียหาย
ใหแ้ก่พืชผลได ้
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 38 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 38 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 38b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 38 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 38B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 38 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 38C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 38 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 38D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 38 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายน ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่39 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดิน
พวกตะกอนล าน ้าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถม
ของวสัดุเน้ือหยาบท่ีมาจากพวกหินอคันีหรือหินตะกอน พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
เป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าดี มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ สีดินเป็นสีน ้ าตาล สีเหลือง
หรือสีแดง และอาจพบจุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต ่าและมีปัญหา
เก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินโดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูง 
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 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 39 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 39 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 39B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 39 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 39C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 39 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 39D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 39 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 39E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 39 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่40 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนย้ายมาทบัถมของพวกวสัดุเน้ือหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดอน 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวก
ดินร่วนหยาบ ดินมีสีน ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง และอาจพบจุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ดินมีความอุดม-
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย พืชท่ีปลูกมีโอกาสเส่ียงต่อการขาดแคลนน ้ า
ไดง่้าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าและมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินโดยเฉพาะบริเวณ
ท่ีมีความลาดชนัสูง 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 8 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 40 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดีปานกลาง 
  หน่วยท่ีดิน 40b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 40sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 40B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดีปานกลาง 
  หน่วยท่ีดิน 40Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว และมีคนันา 
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  หน่วยท่ีดิน 40C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดีปานกลาง 
  หน่วยท่ีดิน 40D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายน ้าดีปานกลาง 
  หน่วยท่ีดิน 40E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายน ้าดีปานกลาง 

 กลุ่มชุดดินที ่41 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมของพวกวสัดุเน้ือหยาบหรือจากวตัถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ าหรือวตัถุน ้ าพาจาก
บริเวณท่ีสูงวางทบัอยูบ่นชั้นดินร่วนหยาบหรือร่วนละเอียด พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบ
ถึงลูกคล่ืนลอนชนั เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินช่วง 50-100 เซนติเมตร เป็นดินทราย
หรือดินทรายปนดินร่วน ส่วนชั้นดินถดัลงไปเป็นดินร่วนปนทรายและดินร่วนเหนียวปนทราย สีดิน
เป็นสีน ้ าตาลอ่อนหรือสีเหลืองปนน ้ าตาล พบจุดประสีต่างๆ ในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต ่า ชั้นดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-6.5 
ส่วนในดินล่างปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.0 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่ามาก เน้ือดินบนเป็นทรายจดั พืชท่ีปลูก
มีโอกาสเส่ียงต่อการขาดแคลนน ้ าไดง่้าย แต่ถา้มีฝนตกมากดินชั้นบนจะแฉะและอาจเป็นอนัตรายต่อพืช
ท่ีปลูกบางชนิด บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงจะเกิดการชะลา้งพงัทลายไดง่้าย 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 11 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 41 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 41b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 41d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดี และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 41d3b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง พบดินเหนียวในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน 
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 41f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดน ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
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  หน่วยท่ีดิน 41sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
มีการระบายน ้าดี และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 41B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 41Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 41Bd3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย มีการระบายน ้าดี และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 41C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 41D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายน ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่42 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบบริเวณหาดทรายเก่าหรือสันทรายชายทะเล เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล 
พบบนพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นดานอินทรีย ์
มีการระบายน ้าดีปานกลาง เน้ือดินเป็นทรายจดั สีดินบนเป็นสีเทาแก่ ใตล้งไปเป็นชั้นทรายสีขาว และ
ดินล่างระหวา่งความลึก 50-100 เซนติเมตร เป็นชั้นท่ีมีการสะสมของพวกอินทรียวตัถุ เหล็กหรือฮิวมสั 
สีน ้าตาล สีแดง ชั้นเหล่าน้ีมีการเช่ือมตวักนัแน่นแขง็เป็นชั้นดานอินทรีย ์ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่ามากและเน้ือดินค่อนขา้งเป็นทรายจดั 
ไม่มีธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชและพืชมกัแสดงอาการขาดธาตุอาหารให้เห็น ในช่วงฤดูแลง้ชั้นดาน
จะแหง้และแขง็มาก รากพืชไม่สามารถไชชอนผา่นไปได ้ส่วนในช่วงฤดูฝนจะเปียกแฉะและมีน ้าแช่ขงั 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 2 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 42 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 42 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 42B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 42 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย 
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 กลุ่มชุดดินที ่43 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก หรือบริเวณชายฝ่ังทะเล 
เกิดจากตะกอนทรายชายทะเลหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมของพวกวสัดุเน้ือหยาบ พบบริเวณหาดทราย สันทรายชายทะเลหรือบริเวณท่ีลาดเชิงเขา 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าค่อนขา้งมากเกินไป มีเน้ือดินเป็นพวก
ดินทราย ดินมีสีเทา สีน ้ าตาลอ่อนหรือสีเหลือง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-6.0 ถา้พบบริเวณสันทรายชายทะเล 
จะมีเปลือกหอยปะปนอยูใ่นเน้ือดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กนอ้ยถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
6.5-8.0 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินเป็นทรายจดั ท าให้มีความสามารถในการอุม้น ้ าไดน้อ้ย 
พืชมกัจะแสดงอาการขาดน ้าอยูเ่สมอ นอกจากน้ีดินยงัมีความอุดมสมบูรณ์ต ่ามาก 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 3 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 43 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 43 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 43B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 43 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 43C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 43 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 

 กลุ่มชุดดินที ่44 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ี
ของพวกวสัดุเน้ือหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าดี
ถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินทราย สีดินเป็นสีเทาหรือสีน ้ าตาลอ่อน และในดินล่างท่ีลึก
มากกวา่ 150 เซนติเมตร อาจพบเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย บางบริเวณ
อาจพบจุดประสีต่างๆ ในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั
ถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-7.0 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินเป็นทรายจดัและหนามาก พืชมีโอกาสขาดน ้ าไดง่้าย 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าและโครงสร้างไม่ดี บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงจะมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้ง
พงัทลายของหนา้ดิน 
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 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 9 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 44 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 44b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 44d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดี และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 44B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 44Bd3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย มีการระบายน ้าดี และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 44C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 44Cd3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด มีการระบายน ้าดี และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 44D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 44E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายน ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่45 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดิน
พวกตะกอนล าน ้าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถม
ของวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอน พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา 
เป็นกลุ่มดินร่วนหรือดินเหนียวท่ีมีลูกรัง เศษหินหรือกอ้นกรวดปะปนมาก ภายในความลึก 50 เซนติเมตร 
มีการระบายน ้าดีปานกลาง กรวดส่วนใหญ่เป็นพวกหินกลมมนหรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบ สีดินเป็นสีน ้ าตาลอ่อน 
สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั  
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.5 
 ปัญหาส าคญัในการใช้ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณ์ต ่า บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูง 
จะมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
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 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 45 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 45 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 45B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 45 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 45C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 45 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 45D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 45 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 45E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 45 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่46 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอน
หรือหินภูเขาไฟ พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินต้ืน มีการระบายน ้ าดี
ถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรังหรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบ พบภายในความลึก 
50 เซนติเมตร สีดินเป็นสีน ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่ า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.5 
 ปัญหาส าคญัในการใช้ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณ์ต ่า บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูง 
มีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 7 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 46 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 46b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 46B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 46Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 46C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดี 
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  หน่วยท่ีดิน 46D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 46E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายน ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่47 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาในระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากทั้งหินตะกอนหรือหินอคันี พบบริเวณพื้นท่ีดอน 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินต้ืน มีการระบายน ้าดีถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว
หรือดินร่วนท่ีมีเศษหินปะปนมาก มกัพบชั้นหินพื้นต้ืน 50 เซนติเมตร สีดินเป็นสีน ้ าตาล สีเหลืองหรือ
สีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5-7.0 
 ปัญหาส าคัญในการใช้ท่ีดิน ได้แก่ ดินต้ืน มีเศษหินปะปนอยู่ในเน้ือดินเป็นปริมาณมาก  
ในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 6 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 47 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 47 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 47b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 47 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 47B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 47 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 47C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 47 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 47D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 47 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 47E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 47 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายน ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่48 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือค่อนขา้งหยาบท่ีมาจาก
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พวกหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินต้ืน  
มีการระบายน ้าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน
หรือปนกรวด กอ้นกรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลมมนหรือเศษหินต่างๆ ถา้เป็นดินปนเศษหินมกัพบชั้นหินพื้น
ต้ืน 50 เซนติเมตร สีดินเป็นสีน ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินต้ืน บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงเกิดการชะลา้งพงัทลายไดง่้าย 
นอกจากน้ีดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 7 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 48 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 48b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 48B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 48Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 48C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 48D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 48E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายน ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่49 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้ าหรือจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนักของวตัถุตน้ก าเนิดดิน
ท่ีมาจากวสัดุเน้ือค่อนขา้งหยาบวางทบัอยู่บนชั้นดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินพื้นหรือจาก
วตัถุตน้ก าเนิดดินท่ีต่างชนิดกนั พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินต้ืน
ถึงชั้นลูกรัง มีการระบายน ้าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินเหนียว
ปนลูกรังหรือเศษหินทรายพบภายในความลึกก่อน 50 เซนติเมตร สีดินเป็นสีน ้ าตาล สีเหลือง และ
ก่อนความลึก 100 เซนติเมตร จะเป็นชั้นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีน ้ าตาล สีแดง และมีศิลาแลงอ่อน



2-42 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ปะปนอยูจ่  านวนมาก อาจพบชั้นหินทรายหรือหินดินดานท่ีผุพงัสลายตวัแลว้ในชั้นถดัไป ดินมีความอุดม-
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดเล็กนอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.5 
 ปัญหาส าคญัในการใช้ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินต้ืนและมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า บางแห่งมีกอ้นศิลาแลง
โผล่กระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปเป็นอุปสรรคต่อการเขตกรรม บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงเกิดการชะลา้ง
พงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 7 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 49 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 49b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 49B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 49Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 49C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 49D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 49E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายน ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่50 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เกิดจากการสลายตวัผุพงั
อยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือหยาบ
ท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวกตะกอนล าน ้า พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน ้าดี เน้ือดินช่วง 50 เซนติเมตร ตอนบนเป็นดินร่วน
ปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย ในระดบัความลึก 50-100 เซนติเมตร พบชั้นดินปนเศษหินหรือ
ลูกรังปริมาณมาก สีดินเป็นสีน ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-5.5 
 ปัญหาส าคัญในการใช้ท่ีดิน ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย  
ในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงมีปัญหาเร่ืองการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
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 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 50 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 50 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 50B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 50 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย 
  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 เกิดจากการสลายตวัผุพงั
อยู่กับท่ีหรือจากการสลายตัวผุพงัแล้วถูกเคล่ือนย้ายมาทับถมในระยะทางไม่ไกลนักของวสัดุ 
เน้ือค่อนขา้งหยาบหรือค่อนขา้งละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพื้นท่ีดอน 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินต้ืนท่ีมีการระบายน ้าดี มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนเศษหิน 
เศษหินส่วนใหญ่เป็นพวกเศษหินทราย ควอร์ตไซตห์รือหินดินดาน และพบชั้นหินพื้นท่ีความลึก 50 
เซนติเมตร สีดินเป็นสีน ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-5.5 
 ปัญหาส าคญัในการใช้ท่ีดิน ได้แก่ ดินต้ืน มีเศษหินปะปนอยู่ในเน้ือดินเป็นปริมาณมากและ 
มีชั้นหินพื้นอยู่ต้ืน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงเกิดการชะลา้งพงัทลาย
ของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 51 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 51 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 51B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 51 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 51C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 51 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 51D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 51 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
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  หน่วยท่ีดิน 51E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 51 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่52 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากตะกอนล าน ้ าทบัอยู่บนชั้นปูนมาร์ล พบบริเวณท่ีลาดเชิงเขาหินปูน 
เป็นดินต้ืนถึงต้ืนมากถึงชั้นปูนมาร์ล สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนชัน มีการระบายน ้ าดีถึง 
ดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งท่ีมีกอ้นปูน
หรือปูนมาร์ลปะปนอยู่มาก สีดินเป็นสีด า สีน ้ าตาลหรือสีแดง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 7.0-8.5 
 ปัญหาส าคญัในการใช้ท่ีดินจะมีน้อย แต่ถา้พบชั้นปูนมาร์ลต้ืนกว่า 25 เซนติเมตร จะมีปัญหา
เร่ืองการไถพรวน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 52 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 52 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 52b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 52 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 52B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 52 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 52C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 52 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 52D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 52 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายน ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่53 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมาจาก
พวกหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง 
มีการระบายน ้ าดี เน้ือดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียวทบัอยู่บนดินเหนียว ส่วนดินล่าง 
ในระดบัความลึก 50-100 เซนติเมตร เป็นดินเหนียวปนลูกรังหรือดินปนเศษหินผุ สีดินเป็นสีน ้ าตาลอ่อน 
สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั  
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-5.5 
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 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูง
จะเกิดการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 53 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 53 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 53B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 53 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 53C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 53 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 53D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 53 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 53E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 53 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่54 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนกัของวตัถุตน้ก าเนิดดินท่ีเป็นพวกหินอคันี เช่น บะซอลต์ แอนดีไซต ์
พบบริเวณพื้นท่ีดอน มกัอยูใ่กลก้บับริเวณเทือกเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืน
ลอนชนั เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน ้ าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว 
โดยปกติจะมีกอ้นปูนหรือเศษหินท่ีก าลงัผพุงัสลายตวัปะปนอยูใ่นเน้ือดินดว้ย ในชั้นดินล่างลึกๆ อาจพบ
ชั้นปูนมาร์ล สีดินเป็นสีเทาเขม้หรือสีน ้ าตาลหรือสีน ้ าตาลปนแดง ชั้นดินล่างอาจมีจุดประสีเหลือง
และสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินส่วนใหญ่จะเป็นกรดเล็กนอ้ย
ถึงด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.5-8.5 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินเหนียวจดั การไถพรวนตอ้งท าในช่วงท่ีดินมีความช้ืน
พอเหมาะมิฉะนั้นจะท าให้ดินแน่นทึบ ในฤดูฝนจะมีน ้ าแช่ขงัง่ายท าให้พืชชะงกัการเจริญเติบโต 
บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงจะเกิดการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 54 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 54 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 54b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 54 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
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  หน่วยท่ีดิน 54B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 54 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 54C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 54 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 54D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 54 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายน ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่55 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนกัของวตัถุตน้ก าเนิดดินท่ีมาจากวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมีปูนปน พบบริเวณ
พื้นท่ีดอน สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน ้ าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดิน
เป็นดินเหนียว ในดินชั้นล่างท่ีระดบัความลึก 50-100 เซนติเมตร พบชั้นหินผุซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหินตะกอน
เน้ือละเอียด บางแห่งมีกอ้นปูนปะปนอยูด่ว้ย สีดินเป็นสีน ้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
6.0-8.0 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีโครงสร้างแน่นทึบยากต่อการไชชอนของรากพืช มกัเกิด
ชั้นดานไถพรวนไดย้าก หากไถพรวนในระยะเวลาท่ีไม่เหมาะสม 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 7 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 55 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 55b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 55sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดี และมีคราบเกลืออยูท่ี่ผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 55B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 55C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 55D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายน ้าดี 
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  หน่วยท่ีดิน 55E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายน ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่56 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือหยาบท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินอคันี พบบริเวณพื้นท่ีดอน 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา ดินลึกปานกลาง มีการระบายน ้ าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินตอนบน
ช่วง 50 เซนติเมตร เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน มกัพบชั้นหินพื้น
ลึก 100 เซนติเมตร สีดินเป็นสีน ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.0-6.0 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งต ่าและอาจเกิดการชะลา้ง
พงัทลายไดง่้าย ถา้ปลูกพืชในบริเวณท่ีมีความลาดชนัมากๆ โดยไม่มีการอนุรักษดิ์นและน ้าท่ีเหมาะสม 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 7 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 56 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 56b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 56B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 56Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย มีการระบายน ้าดีปานกลาง และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 56C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 56D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนัและมีการระบายน ้าดี 
  หน่วยท่ีดิน 56E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขาและ
มีการระบายน ้าดี 

 กลุ่มชุดดินที ่57 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบบริเวณพื้นท่ีลุ่มต ่าหรือพื้นท่ีพรุ มีน ้ าแช่ขงัอยู่เป็นเวลานานหรือตลอดปี 
สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีการระบายน ้ าเลวมาก มีเน้ือดินเป็นพวกดินอินทรีย ์
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ท่ีสลายตวัปานกลางหนา 40-100 เซนติเมตร บางแห่งเป็นชั้นอินทรียวตัถุสลบักบัพวกดินอนินทรีย ์ 
สีดินเป็นสีด าหรือสีน ้ าตาลในชั้นดินอินทรีย์ ส่วนดินอนินทรีย์ท่ีเกิดเป็นชั้นสลับอยู่มีสีเป็นสีเทา  
ใตช้ั้นดินอินทรียล์งไปเป็นดินเลนตะกอนน ้ าทะเลท่ีพบระหว่างความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสีเทา
หรือสีเทาปนเขียวและมีสารประกอบก ามะถนั (ไพไรต์) อยู่มาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างนอ้ยกวา่ 4.5 
 ปัญหาส าคญัในการใช้ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินอินทรีย ์เม่ือแห้งจะยุบตวัและปฏิกิริยาดินจะเป็นกรด
รุนแรงมาก ท าใหข้าดธาตุอาหารพืชอยา่งรุนแรง นอกจากน้ียงัเป็นพื้นท่ีท่ีมีน ้าแช่ขงัอยูต่ลอดเวลา 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 57 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 57 

 กลุ่มชุดดินที ่58 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มชุดดินท่ี 57 คือ พบบริเวณพื้นท่ีลุ่มต ่าหรือพื้นท่ีพรุ 
มีน ้าแช่ขงัอยูเ่ป็นเวลานานหรือตลอดปี เป็นดินลึก มีการระบายน ้ าเลวมาก มีเน้ือดินเป็นพวกดินอินทรีย์
ท่ีมีเน้ือหยาบท่ีมีความหนามากกวา่ 100 เซนติเมตร มกัมีเศษพืชขนาดเล็กและขนาดใหญ่ปะปนอยูท่ ัว่ไป 
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูง 
 ปัญหาส าคญัในการใช้ท่ีดิน ได้แก่ ดินอินทรียท่ี์มีคุณภาพต ่า เป็นกรดรุนแรงมาก ขาดธาตุ
อาหารพืชต่างๆ อยา่งรุนแรง และยากต่อการใชเ้คร่ืองมือทางการเกษตร เน่ืองจากเป็นท่ีลุ่มต ่าและดิน
ยบุตวั หากมีการระบายน ้าออกเม่ือดินแหง้จะติดไฟไดง่้าย 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 58 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 58 

 กลุ่มชุดดินที ่59 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบบริเวณท่ีราบลุ่มหรือบริเวณพื้นล่างของเนินหรือหุบเขา มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบ
ถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิดท่ีเกิดจากตะกอนล าน ้ าพดัพามาทบัถมกนั ดินท่ีพบ
ส่วนใหญ่มีการระบายน ้ าค่อนขา้งเลวถึงเลว มีลกัษณะและสมบติัต่างๆ เช่น เน้ือดิน สีดิน ความลึกของดิน 
ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัชนิดของวตัถุตน้ก าเนิดดิน
ในบริเวณนั้นๆ ส่วนมากมีกอ้นกรวดและเศษหินปะปนอยูใ่นเน้ือดินดว้ย 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต ่า ขาดแคลนน ้ า 
และบางปีอาจมีปัญหาน ้าท่วม 
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 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 59 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 59 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบและมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 59f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 59 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ มีการระบายน ้าเลว และเป็นพื้นท่ีเส่ียงจากการเกิดน ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 59B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 59 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ยและมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 59C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 59 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 

 กลุ่มชุดดินที ่60 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบบริเวณสันดินริมน ้า บริเวณพื้นท่ีเนินตะกอน มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงลูกคล่ืน
ลอนชนั เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิดท่ีเกิดจากตะกอนล าน ้ าพดัพามาทบัถมกนั ดินท่ีพบส่วนใหญ่
มีการระบายน ้ าดีปานกลาง เป็นดินลึก มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วน บางแห่งมีชั้นดินท่ีมีเน้ือดินค่อนขา้ง
เป็นทรายหรือมีชั้นกรวด ซ่ึงแสดงถึงการตกตะกอนต่างยุคของดินอนัเป็นผลมาจากการเกิดน ้ าท่วมใหญ่
ในอดีต ดินกลุ่มน้ีโดยทัว่ไปมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.0 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เป็นดินปนทราย ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัจะง่ายต่อการถูก
ชะลา้งพงัทลาย 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 4 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 60 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 60 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 60B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 60 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 60C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 60 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 60D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 60 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
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 กลุ่มชุดดินที ่61 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีผสมดินหลายชนิดซ่ึงเกิดจากการผุพงัสลายตวัของหินตน้ก าเนิดชนิดต่างๆ 
แล้วถูกพดัพามาทบัถมบริเวณท่ีลาดเชิงเขา สภาพพื้นท่ีราบเรียบถึงเป็นเนินเขา ดินท่ีพบส่วนใหญ่ 
มีการระบายน ้าดีปานกลาง มีลกัษณะและสมบติัต่างๆ เช่น เน้ือดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน 
ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่แน่นอน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดของวตัถุตน้ก าเนิดดินในบริเวณนั้นๆ 
ส่วนใหญ่มกัมีเศษหิน กอ้นหิน และหินพื้นโผล่กระจดักระจายทัว่ไป 
 ปัญหาส าคญัในการใชท่ี้ดิน ไดแ้ก่ เป็นดินต้ืนท่ีมีกอ้นหินหรือเศษหินกระจดักระจายอยู่ทัว่ไป 
ในพื้นท่ีลาดชนัจะเกิดการชะลา้งพงัทลายและขาดแคลนน ้า 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 61 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 61 มีสภาพพื้นท่ีราบเรียบถึง
ค่อนขา้งราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 61B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 61 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 61C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 61 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 61D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 61 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 61E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 61 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่62 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีประกอบดว้ยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชนัมากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต ์
ลกัษณะและสมบติัของดินท่ีพบไม่แน่นอน มีทั้งดินลึกและดินต้ืน ลกัษณะของเน้ือดินและความอุดม-
สมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกนัไปแลว้แต่ชนิดวตัถุตน้ก าเนิดในบริเวณนั้น มกัมีเศษหิน กอ้นหิน
หรือพื้นโผล่กระจดักระจายทัว่ไป ส่วนใหญ่ยงัปกคลุมดว้ยป่าไมป้ระเภทต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ 
ป่าเตง็รัง ป่าดงดิบช้ืน หลายแห่งมีการท าไร่เล่ือนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษดิ์นและน ้ า 
ซ่ึงเป็นผลท าใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินจนบางแห่งเหลือแต่หินโผล่ 
 ปัญหาส าคญัในการใช้ท่ีดิน ได้แก่ มีความลาดชันมาก เม่ือท าการเกษตรจะเกิดการชะล้าง
พงัทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง ขาดแคลนน ้ า และในบางพื้นท่ีอาจพบชั้นหินพื้นหรือเศษหิน
กระจดักระจายอยูบ่ริเวณหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีประกอบดว้ย 1 หน่วยท่ีดิน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 62 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 62 
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2.4 ทรัพยากรน า้ 

 2.4.1 แหล่งน า้ตามธรรมชาติ 
   1) แหล่งน า้ในภาคเหนือ 

    น ้ำแม่กก มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ตน้น ้าเกิดในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
และไหลผา่นจงัหวดัเชียงรายไปลงแม่น ้าโขงท่ีอ าเภอเชียงแสน 
    น ้ำแม่ลำว มีความยาวประมาณ 117 กิโลเมตร ตน้น ้ าเกิดในอ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดั
เชียงราย และไหลไปรวมกบัน ้าแม่กก ทางดา้นตะวนัออกของจงัหวดัเชียงราย 
    น ้ำแม่อิง มีความยาวประมาณ 270 กิโลเมตร ตน้น ้ าเกิดในอ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา 
และเกิดบริเวณบึงใหญ่หรือเรียกวา่ กวา๊นพะเยา จากบึงน้ีน ้ าแม่อิงไหลผา่นไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ผา่นอ าเภอเทิงไปลงแม่น ้าโขงท่ีอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
    แม่น ้ำปิง มีความยาวประมาณ 600 กิโลเมตร ต้นน ้ าเกิดจากเทือกเขาตอนเหนือ 
ของจงัหวดัเชียงใหม่ไหลลงมาทางใตผ้า่นอ าเภอเชียงดาวบรรจบกบัน ้ าแม่งดัทางตอนเหนือของอ าเภอสันทราย 
และไหลรวมกนัลงมาบรรจบกบัแม่น ้ าแม่แตง ซ่ึงมีตน้ก าเนิดมาจากเทือกเขาเดียวกนัทางทิศตะวนัตก
ของอ าเภอแม่แตง แลว้ไหลลงมาทางใตบ้รรจบกบัน ้ าแม่กวง ต่อจากนั้นแม่น ้ าปิงเร่ิมเบนไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้
บรรจบกบัน ้ าแม่ขานทางฝ่ังขวาและไปบรรจบกบัน ้ าแม่ล้ีทางฝ่ังซ้ายท่ีอ าเภอจอมทอง ต่อจากนั้น
แม่น ้ าปิงเร่ิมเบนตวัลงมาทางใตอี้กคร้ังหน่ึงไปบรรจบกบัน ้ าแม่แจ่มในอ าเภอฮอด และแม่น ้ าปิงก็เร่ิมไหล
เขา้สู่ซอกเขาสูงผา่นมาในจงัหวดัตากบรรจบกบัน ้ าแม่ต่ืน ซ่ึงตน้น ้ ามีก าเนิดจากเทือกเขาทางทิศตะวนัตก
ของอ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ และทางใตท่ี้ต าบลบา้นนา อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก โดยมีเข่ือนภูมิพล
กั้นขวางล าน ้า แลว้แม่น ้าปิงไหลมาบรรจบกบัแม่น ้าน่านท่ีจงัหวดันครสวรรค ์และก าเนิดเป็นแม่น ้าเจา้พระยา 
    แม่น ้ำวัง มีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร มีแหล่งก าเนิดบนเทือกเขาผีปันน ้ า 
และเทือกเขาขุนตาลในจงัหวดัล าปาง ไหลผา่นอ าเภอแจห่้ม อ าเภอเมืองล าปาง อ าเภอเถิน ไปสู่ท่ีราบ
จงัหวดัตากและเขา้รวมกบัแม่น ้ าปิงท่ีอ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก แม่น ้ าวงัไม่มีล าน ้ าสาขาขนาดใหญ่
เช่นแม่น ้ าปิง แต่มีห้วยท่ีนับว่าใหญ่ส าหรับแม่น ้ าวงั คือ น ้ าแม่ตุ๋ยและน ้ าแม่จาง ซ่ึงไหลมารวมกบั
แม่น ้าวงัท่ีอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 
    แม่น ้ำยม มีความยาวประมาณ 530 กิโลเมตร มีแหล่งก าเนิดจากเทือกเขาในอ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา ไหลมาบรรจบกบัน ้ าแม่งาวในอ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ บริเวณทางหลวงสายอ าเภอร้องกวาง-
อ าเภองาว ตดัผา่น แลว้ไหลลงมาทางใตผ้า่นท่ีราบจงัหวดัแพร่ ผา่นซอกเขาในอ าเภอลอง จงัหวดัแพร่ 
มาออกท่ีราบของจงัหวดัสุโขทยัท่ีอ าเภอศรีสัชนาลยั อ าเภอสวรรคโลก อ าเภอเมืองสุโขทยั อ าเภอกงไกรลาศ 
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และไหลผ่านเขา้มาในจงัหวดัพิษณุโลกท่ีอ าเภอบางระก า ไปบรรจบกบัแม่น ้ าน่านท่ีอ าเภอชุมแสง 
จงัหวดันครสวรรค ์
    แม่น ้ำน่ำน มีความยาวประมาณ 615 กิโลเมตร มีแหล่งก าเนิดจากเทือกเขาตอนเหนือ
ของจงัหวดัน่านและไหลลงใตผ้า่นท่ีราบผนืแคบๆ ของจงัหวดัน่าน แลว้ไหลผา่นซอกเขาลงมาทางใต้
จนถึงอ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ์ จากนั้นแม่น ้ าน่านเร่ิมเบนตวัไปทางทิศตะวนัตก ออกสู่ท่ีราบ
จงัหวดัอุตรดิตถ ์พิษณุโลก พิจิตร มาบรรจบกบัแม่น ้ายม ท่ีอ าเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์แลว้ไหล
เขา้รวมกบัแม่น ้าปิงไหลลงสู่แม่น ้าเจา้พระยา ท่ีจงัหวดันครสวรรค ์
   2) แหล่งน า้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

    แม่น ้ำโขง มีความยาวประมาณ 4,880 กิโลเมตร เป็นแม่น ้ าท่ีมีตน้ก าเนิดจากทิเบต 
บางส่วนจึงมาเป็นพรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบัลาวทางตะวนัออกของประเทศ เป็นแม่น ้ าท่ีมีสาขา
ท่ีเกิดจากแม่น ้ าในประเทศหลายสายทั้งในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ แม่น ้ ามูล 
แม่น ้าชี และแม่น ้าสงคราม 
    แม่น ้ำมูล มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร ต้นน ้ าเกิดจากเทือกเขาสันก าแพง 
ในอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ไหลลงแม่น ้ าโขงท่ีบา้นด่าน ต าบลบา้นด่าน อ าเภอโขงเจียม 
จงัหวดัอุบลราชธานี ฤดูฝนน ้ าจะเอ่อท่วมท่ีราบริมฝ่ังแม่น ้ า ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่การท านา เป็นแม่น ้ า
สายส าคญัของอีสานตอนล่าง 
    แม่น ้ ำชี  มีความยาวประมาณ 765 กิโลเมตร ต้นน ้ าเกิดจากเทือกเขาพญาฝ่อ 
ในเทือกเขาเพชรบูรณ์ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัชยัภูมิ มีแม่น ้ าสาขาท่ีส าคญั คือ ล าน ้ าพอง 
ล าปาว และล าคนัฉู เป็นแม่น ้าสายท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย 
    แม่น ้ำสงครำม มีความยาวประมาณ 420 กิโลเมตร ตน้น ้ าเกิดจากเทือกเขาภูพานไหลผา่น
จงัหวดัสกลนครและอุดรธานี แลว้ไหลลงแม่น ้ าโขงท่ีอ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม ในฤดูน ้ ามีน ้ ามาก 
แต่ฤดูแลง้น ้าแหง้เป็นตอนๆ 
   3) แหล่งน า้ในภาคกลาง 

    แม่น ้ำเจ้ำพระยำ มีความยาวประมาณ 360 กิโลเมตร เร่ิมบริเวณแม่น ้ าปิงและแม่น ้ าน่าน
ไหลมาบรรจบกนัท่ีอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ ไหลไปทางทิศใต ้มีแม่น ้ าสะแกกรัง
ไหลมาบรรจบท่ีอ าเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท มีแม่น ้ าสุพรรณบุรีแยกทางฝ่ังตะวนัตกท่ีอ าเภอเมืองชยันาท 
จงัหวดัชัยนาท มีแม่น ้ าน้อยแยกไปทางฝ่ังตะวนัตก และแม่น ้ าเจ้าพระยาไหลผ่านลงมาถึงจงัหวดั
สิงห์บุรี มีคลองบางพุทราแยกไปทางด้านตะวนัออก ซ่ึงคลองน้ีไหลไปลงแม่น ้ าลพบุรี ต่อจากนั้น
แม่น ้ าเจา้พระยาจะไหลผ่านจงัหวดัอ่างทอง เขา้จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีอ าเภอบางบาล และมีแม่น ้ าป่าสัก
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ไหลมาลงแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ต่อจากนั้นแม่น ้ าเจา้พระยาไหลลงใตผ้่านจงัหวดัปทุมธานี 
นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ลงสู่อ่าวไทยท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
    แม่น ้ำท่ำจีน มีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร โดยแยกจากแม่น ้ าเจา้พระยาฝ่ังตะวนัตก
ท่ีอ าเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท แม่น ้าน้ีใชเ้ป็นคลองส่งน ้าสายใหญ่ของโครงการเข่ือนเจา้พระยา เม่ือผา่น
จงัหวดัสุพรรณบุรีเรียกว่าแม่น ้ าสุพรรณบุรี เม่ือผ่านมาถึงจงัหวดันครปฐมเรียกว่าแม่น ้ านครชัยศรี 
และเม่ือไหลออกอ่าวไทยท่ีจงัหวดัสมุทรสาครเรียกวา่แม่น ้าท่าจีน 
    แม่น ้ำน้อย มีความยาวประมาณ 145 กิโลเมตร โดยแยกจากแม่น ้ าเจา้พระยาฝ่ังตะวนัตก
ท่ีอ าเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท แม่น ้าน้ีใชเ้ป็นคลองส่งน ้ าสายใหญ่ของโครงการเข่ือนเจา้พระยาอีกสายหน่ึง 
แลว้แม่น ้านอ้ยน้ีไหลมาบรรจบกบัแม่น ้าเจา้พระยาอีกคร้ังท่ีอ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
    แม่น ้ำลพบุรี มีความยาวประมาณ 85 กิโลเมตร ตน้น ้าก าเนิดจากบริเวณภูเขาในอ าเภอ
บา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี ไหลมารวมกบัแม่น ้าบางขามอนัเกิดจากท่ีลุ่มระหวา่งจงัหวดัลพบุรีและสิงห์บุรี 
จากนั้นไหลมารวมกันกับคลองบางพุทรา และไหลลงมาทางใต้บรรจบกับแม่น ้ าป่าสักท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
    แม่น ้ำป่ำสัก มีความยาวประมาณ 513 กิโลเมตร ต้นน ้ าเกิดจากทิวเขาเพชรบูรณ์ 
ในอ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย ไหลผ่านจงัหวดัเพชรบูรณ์ ลพบุรี และสระบุรีไปบรรจบกบัแม่น ้ า
เจา้พระยาท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
    แม่น ้ำแม่กลอง มีความยาวประมาณ 132 กิโลเมตร ตน้น ้ าเกิดจากแม่น ้ าแควใหญ่ 
และแม่น ้ าแควน้อยไหลมารวมกนัท่ีอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี แลว้ไหลผ่านจงัหวดั
ราชบุรี และไปออกอ่าวไทยท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม 
    แม่น ้ำเพชรบุรี มีความยาวประมาณ 210 กิโลเมตร ตน้ก าเนิดจากทิวเขาตะนาวศรี 
ในอ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี และไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีอ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 
    แม่น ้ำปรำณบุรี มีความยาวประมาณ 155 กิโลเมตร ต้นน ้ าเกิดจากเขาพนมทุ่ง 
ในอ าเภอท่ายาง จังหวดัเพชรบุรี ไหลไปทางทิศใต้ขนานกับทิวเขาตะนาวศรี เข้าเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ และไหลไปลงอ่าวไทยท่ีอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
    แม่น ้ำนครนำยก มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ตน้น ้ าเกิดจากเขาอินทนินในอ าเภอ
เมืองนครนายก ไหลผา่นจงัหวดันครนายกลงสู่แม่น ้ าบางปะกงบริเวณท่ีเขตสามจงัหวดัติดต่อกนั คือ 
จงัหวดันครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา 
  



2-54 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

   4) แหล่งน า้ในภาคตะวนัออก 

    แม่น ้ำบำงปะกง มีความยาวประมาณ 230 กิโลเมตร ต้นก าเนิดจากแม่น ้ าหนุมาน 
และแม่น ้ าพระปรง ไหลมารวมกันท่ีอ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ในตอนน้ีเรียกว่าแม่น ้ า
ปราจีนบุรี และเม่ือผา่นจงัหวดัฉะเชิงเทราจึงเรียกวา่แม่น ้ าบางปะกง ไหลไปสู่อ่าวไทยท่ีอ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
    แม่น ้ำประแสร์ มีความยาวประมาณ 26 กิโลเมตร ตน้น ้ าเกิดจากเขาสอยดาว อ าเภอท่าใหม่ 
จงัหวดัจนัทบุรี ไหลไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตล้งสู่อ่าวไทยท่ีจงัหวดัระยอง 
    แม่น ้ำระยอง มีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ตน้น ้ าเกิดจากเขาเรือแตก อ าเภอบา้นบึง 
จงัหวดัชลบุรี ไหลผา่นเขา้ไปในเขตจงัหวดัระยอง ผา่นอ าเภอบา้นค่าย ลงสู่อ่าวไทยท่ีอ าเภอเมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 
   5) แหล่งน า้ในภาคใต้ 

    แม่น ้ำท่ำตะเภำ  มีความยาวประมาณ 77 กิโลเมตร ต้นน ้ าเกิดจากคลองท่าแซะ 
และคลองรับร่อไหลมารวมกนัในอ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร ตน้น ้ าคลองท่าแซะอยูใ่นเขตอ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ส่วนคลองรับร่อเกิดจากทิวเขาตะนาวศรี แม่น ้ าท่าตะเภาไหลผา่นจงัหวดัชุมพร
ไปสู่อ่าวไทย 
    แม่น ้ำกระบุรี มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร หรือบางแห่งเรียกว่า แม่น ้ าปากจัน่ 
ตน้น ้าเกิดจากคลองหัน่กะเดียงและคลองกระเนย ไหลมารวมกนัในอ าเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง และ
ไหลไปลงทะเลอนัดามนัในอ าเภอเมืองระนอง แม่น ้ าสายน้ีเป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดนระหวา่งประเทศไทย
กบัเมียนมาร์ดว้ย 
    แม่น ้ำหลังสวน มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ตน้น ้ าเกิดจากภูเขาในอ าเภอ
กะเปอร์ จงัหวดัระนอง ไหลไปสู่อ่าวไทยท่ีอ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 
    แม่น ้ำคีรีรัฐ มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ตน้ก าเนิดจากเขานมสาวกบัเขาสก 
ในอ าเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และไหลไปลงแม่น ้ าตาปีทางฝ่ังซ้ายทางทิศตะวนัตกของ
อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แม่น ้าคีรีรัฐ มีช่ืออีกช่ือหน่ึงวา่ แม่น ้าพุมดวง 
    แม่น ้ำตำปี มีความยาวประมาณ 232 กิโลเมตร ตน้น ้ าเกิดจากเขาใหญ่หรือเขาหลวง 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาบรรทดัในอ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ไหลผา่นอ าเภอฉวาง
เขา้เขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีแม่น ้ าคีรีรัฐไหลมาบรรจบและไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
แม่น ้าน้ีเดิมเรียกวา่แม่น ้าหลวง ไดเ้ปล่ียนมาเรียกช่ือเป็นแม่น ้าตาปี เม่ือตั้งจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในปี 2485 
และตอนท่ีแม่น ้าน้ีจะไหลออกสู่ทะเลเรียกกนัวา่ แม่น ้าบา้นดอน 
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    แม่น ้ำตรัง มีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร ตน้น ้ าเกิดจากเทือกเขาบรรทดัในอ าเภอ
ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช และเทือกเขาบางส่วนในจงัหวดักระบ่ี ไหลผา่นเขา้สู่จงัหวดัตรังลงสู่ทะเล
ในอ าเภอกนัตงั อนัเป็นเมืองท่าเรือท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในภาคใต ้
    แม่น ้ำปัตตำนี มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ตน้น ้ าอยู่ในเทือกเขาสันกาลาคีรี
กั้นพรมแดนไทยกบัมาเลเซียในเขตอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา เป็นแม่น ้าท่ีไหลผา่นอ าเภอธารโต อ าเภอ
บนันงัสตา และอ าเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา และไหลผา่นจงัหวดัปัตตานีท่ีอ าเภอยะรัง จนกระทัง่
ออกสู่อ่าวไทยท่ีอ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี 
    แม่น ้ำสำยบุรี มีความยาวประมาณ 186 กิโลเมตร ตน้น ้ าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี
ระหวา่งเขาคุลากาโอกบัเขาตาโบ ้ในอ าเภอสุคิริน จงัหวดันราธิวาส ไหลข้ึนไปทางเหนือผา่นอ าเภอศรีสาคร 
อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส และไหลผา่นเขา้ไปในเขตอ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา และไหลลงสู่อ่าวไทย
ท่ีอ าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี 

 2.4.2 แหล่งน า้ชลประทาน 
   แหล่งน ้ าชลประทานจากกรมชลประทานท่ีจดัท าข้ึน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงน ้ าหรือเพื่อเก็บกกั 
รักษา ควบคุม ส่งระบายน ้ าหรือแบ่งน ้ าเพื่อเกษตรกรรม การพลงังาน การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม 
การป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากน ้า รวมถึงการคมนาคมทางน ้ า มีประเภทโครงการชลประทานท่ีส าคญั 
ดงัต่อไปน้ี (ตารางท่ี 2-1) 
   1) โครงการชลประทานขนาดใหญ่  คือ งานชลประทานอเนกประสงค์ท่ีสามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางดา้นการเกษตร การอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภยั การอุตสาหกรรม การผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงัน ้า การคมนาคม แหล่งเพาะพนัธ์ุประมงน ้ าจืด แหล่งท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจ
และอ่ืนๆ ในแต่ละโครงการมีงานก่อสร้างหลายประเภท เช่น เข่ือนเก็บกกัน ้า เข่ือนหรือฝายทดน ้า การสูบน ้า 
ระบบส่งน ้ า ระบบระบายน ้ า ระบบชลประทานในแปลงนา ถา้เป็นการก่อสร้างประเภทเข่ือนเก็บกกัน ้ า 
สามารถเก็บกกัน ้าไดม้ากกวา่ 100 ลา้นลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นท่ีอ่างเก็บน ้ าตั้งแต่ 15 ตารางกิโลเมตร 
หรือมีพื้นท่ีชลประทานมากกวา่ 80,000 ไร่ ซ่ึงในปัจจุบนัมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่รวม 93 แห่ง 
ปริมาตรน ้าท่ีเก็บกกั 70,013.160 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และพื้นท่ีชลประทาน 18,030,528 ไร่ 
   2) โครงการชลประทานขนาดกลาง หมายถึง โครงการชลประทานท่ีมีขนาดเล็กกว่า
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ โดยต้องเป็นโครงการท่ีมีการจดัท ารายงานความเหมาะสมแล้ว  
มีปริมาตรเก็บกกัน ้ าน้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นท่ีเก็บกกัน ้ าน้อยกว่า 15 ตารางกิโลเมตร 
หรือมีพื้นท่ีชลประทานน้อยกว่า 80,000 ไร่ ซ่ึงจะเป็นงานก่อสร้างอาคารชลประทานประเภทต่างๆ 
อาทิ เข่ือนเก็บกกั เข่ือนทดน ้ า ฝาย โรงสูบน ้ า ระบบส่งน ้ า และระบายน ้ า ฯลฯ รวมทั้งงานก่อสร้างทางล าเลียง
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ผลผลิตและงานแปรสภาพล าน ้า ซ่ึงในปัจจุบนัมีโครงการชลประทานขนาดกลางรวม 746 แห่ง ปริมาตรน ้ า
ท่ีเก็บกกั 3,857.345 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และพื้นท่ีชลประทาน 6,278,364 ไร่ 
   3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก หมายถึง งานพฒันาแหล่งน ้ าขนาดเล็กท่ีกรมชลประทาน
ไดเ้ร่ิมก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี 2520 เพื่อแกปั้ญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนเก่ียวกบัเร่ืองน ้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร ซ่ึงเป็นความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของราษฎรในชนบท หรือพื้นท่ีท่ีห่างไกล รวมทั้งการแกไ้ข
บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภยัและน ้ าเค็มท่ีข้ึนถึงพื้นท่ีเพาะปลูก โดยการก่อสร้างอาคารชลประทาน
ขนาดเล็กประเภทต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพภูมิประเทศและปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามความตอ้งการของราษฎร 
ซ่ึงในปัจจุบนัมีโครงการชลประทานขนาดเล็กรวม 13,339 แห่ง ปริมาตรน ้ าท่ีเก็บกกั 1,754.980 ลา้นลูกบาศก์เมตร 
พื้นท่ีชลประทาน 975,043 ไร่ และพื้นท่ีรับประโยชน์ 10,231,382 ไร่ 
   4) โครงการสูบน า้ด้วยไฟฟ้า หมายถึง โครงการท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูบน ้ าเพื่อใชป้ระโยชน์
ในดา้นเกษตรกรรม เป็นการเร่งรัดขจดัปัญหาความแห้งแลง้ในพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน โดยการจดัตั้ง
สถานีสูบน ้ าด้วยไฟฟ้าข้ึนท่ีบริเวณริมฝ่ังของแหล่งน ้ าท่ีมีน ้ าบริบูรณ์ตลอดทั้ งปี ซ่ึงในปัจจุบัน 
มีโครงการสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้ารวม 2,427 แห่ง พื้นท่ีชลประทาน 4,260,457 ไร่ และพื้นท่ีรับประโยชน์ 
478,195 ไร่ 
   5) โครงการแก้มลงิ เป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการขุดลอกคลองชายฝ่ังตะวนัตกและฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ า
เจา้พระยาให้เป็นคลองพกัน ้ าขนาดใหญ่หรือ “แกม้ลิง” แลว้ระบายน ้ าออกสู่ทะเลโดยใชห้ลกัทฤษฎี
แรงโน้มถ่วงของโลกหรือน ้ าข้ึนน ้ าลงตามธรรมชาติ ซ่ึงโครงการแก้มลิงได้ขยายการด าเนินงาน
ออกไปเพื่อแก้ไขปัญหาน ้ าท่วมในพื้นท่ีอ่ืนๆ อีกด้วย ในปัจจุบนัมีโครงการแก้มลิงรวม 164 แห่ง 
ปริมาตรน ้ าท่ีเก็บกกั 377.453 ลา้นลูกบาศก์เมตร พื้นท่ีชลประทาน 58,900 ไร่ และพื้นท่ีรับประโยชน์ 
907,064 ไร่ 
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ตารางที ่2-1 โครงการชลประทานประเภทต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนถึงส้ินปีงบประมาณ 2554 

รายการ 
จ านวน 
โครงการ 
(แห่ง) 

ปริมาตรน า้ 
เกบ็กกั 

(ล้าน ม.3) 

พืน้ที่ 
ชลประทาน 

(ไร่) 

พืน้ที่ 
รับประโยชน์ 

(ไร่) 
1. โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 93 70,013.160 18,030,528 - 
2. โครงการชลประทานขนาดกลาง 746 3,857.345 6,278,364 - 
3. โครงการชลประทานขนาดเล็ก 13,339 1,754.980 975,043 10,231,382 
4. โครงการสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า 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 การใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
 กลว้ยไข่เป็นพืชท่ีสามารถปลูกไดแ้ทบทุกภาคของประเทศ มี 2 สายพนัธ์ุ คือ พนัธ์ุก าแพงเพชร
และพนัธ์ุพระตะบอง พนัธ์ุท่ีนิยมปลูกเพื่อการคา้ คือ พนัธ์ุก าแพงเพชร 
 ส าหรับตลาดภายในประเทศ เกษตรกรคาดหวงัจะเก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงสารทไทยและไหวพ้ระจนัทร์ 
ซ่ึงมีราคาสูงกวา่ปกติ โดยจะปลูกตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ส่วนการเก็บเก่ียวสามารถเก็บได้
ตลอดทั้งปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการผลผลิตของตลาดคู่คา้ ตลาดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นตน้ 
โดยเฉพาะจงัหวดัจนัทบุรีซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการจดัการการผลิตเพื่อให้ไดท้ั้งปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
เพื่อการส่งออก 
 จากการศึกษาสภาพการใชท่ี้ดินปี 2555 ของส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน 
พบวา่ มีเน้ือท่ีปลูกกลว้ยไข่ทั้งประเทศ 39,914 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ของพื้นท่ีท่ีใชท้  าการเกษตร มีรายละเอียด 
ดงัน้ี (ตารางท่ี 2-2) 
 - ภาคเหนือมีเน้ือท่ี 8,087 ไร่ หรือร้อยละ 20.26 ของเน้ือท่ีปลูกกลว้ยไข่ทั้งประเทศ โดยพื้นท่ี
ส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัตากและก าแพงเพชร ตามล าดบั 
 - ภาคกลางมีเน้ือท่ี 5,914 ไร่ หรือร้อยละ 14.82 ของเน้ือท่ีปลูกกลว้ยไข่ทั้งประเทศ โดยพื้นท่ี
ส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัเพชรบุรีและราชบุรี ตามล าดบั 
 - ภาคตะวนัออก มีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุด มีเน้ือท่ี 22,351 ไร่ หรือร้อยละ 56.00 ของเน้ือท่ีปลูก
กลว้ยไข่ทั้งประเทศ โดยมีพื้นท่ีอยูใ่นจงัหวดัจนัทบุรีและระยอง ตามล าดบั 
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 - ภาคใต ้มีพื้นท่ีปลูกนอ้ยท่ีสุด มีเน้ือท่ี 3,562 ไร่ หรือร้อยละ 8.92 ของเน้ือท่ีปลูกกลว้ยไข่ทั้งประเทศ 
โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัชุมพร 

ตารางที ่2-2 เนือ้ทีป่ลูกกล้วยไข่ 

ภาค จังหวดั 
เนือ้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 
เหนือ ตาก 4,972 12.45 

 ก าแพงเพชร 2,115 5.30 
 นครสวรรค ์ 514 1.29 
 สุโขทยั 486 1.22 

รวมเน้ือทีป่ลูกกล้วยไข่ภำคเหนือ 8,087 20.26 
กลาง เพชรบุรี 4,887 12.24 

 ราชบุรี 927 2.32 
 พระนครศรีอยธุยา 82 0.21 
 ปทุมธานี 18 0.05 

รวมเน้ือทีป่ลูกกล้วยไข่ภำคกลำง 5,914 14.82 
ตะวนัออก จนัทบุรี 20,962 52.52 

 ระยอง 1,389 3.48 
รวมเน้ือทีป่ลูกกล้วยไข่ภำคตะวันออก 22,351 56.00 

ใต ้ ชุมพร 2,872 7.19 
 พทัลุง 430 1.08 
 ตรัง 260 0.65 
รวมเน้ือทีป่ลูกกล้วยไข่ภำคใต้ 3,562 8.92 

รวมเนือ้ทีป่ลูกกล้วยไข่ทั้งประเทศ 39,914 100.00 

ทีม่า : ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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2.6 สภาพการผลติและการตลาด 

 2.6.1 สภาพการผลติ 
   กลว้ยไข่เป็นผลไมใ้นเขตสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืนสามารถปลูกและเจริญเติบโตไดท้ัว่ทุกภาค
ของประเทศไทยทั้งปลูกเป็นพืชเด่ียวและพืชแซม เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกกลว้ยไข่เพื่อการคา้ โดยนิยม
ปลูกในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกนัยายน เน่ืองจากตอ้งอาศยัน ้ าฝนและหลีกเล่ียงไม่ให้กลว้ยไข่
ออกเครือในช่วงฤดูแลง้ ซ่ึงจะท าใหผ้ลเล็ก ถูกแสงแดดเผามาก ส าหรับการผลิตเพื่อการส่งออกในพื้นท่ี
ท่ีมีปริมาณน ้าเพียงพอจะปลูกเหล่ือมระยะเวลากนัหรือเก็บหน่อจากตน้แม่ไวเ้พื่อให้เก็บผลไดต้ลอดปี 
จากขอ้มูลส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) พื้นท่ีปลูกกลว้ยไข่ ปี 2553 ทั้งประเทศรวม 73,446 ไร่ 
พื้นท่ีให้ผล ปี 2554 รวม 32,290 ไร่ (ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 44.88) ผลผลิตรวม 89,900 ตนั (ลดลง
จากปี 2553 ร้อยละ 46.33) ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,784 กิโลกรัม (ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 2.62) 
เน่ืองจากสถานการณ์น ้ าท่วมช่วงปลายปี 2554 และขอ้มูลจากบทความ กลว้ยไข่ก าแพงเพชรสูญพนัธ์ุ
เห่อปลูกยาง-ออ้ย รายงานไวว้า่ “กลว้ยไข่ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีข้ึนช่ือและเป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดั
ก าแพงเพชรมีพื้นท่ีปลูกลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยสถิติเม่ือปี 2540 มีพื้นท่ีปลูกประมาณ 8 หม่ืนไร่ 
ปัจจุบนัลดลงเหลือเพียง 3,000 ไร่ เท่านั้น” (ประชาชาติธุรกิจ, 2555) 
   ในช่วง 5 ปี ระหวา่งปี 2550-2554 พื้นท่ีใหผ้ลเฉล่ีย 53,363 ไร่ ลดลงในอตัราเฉล่ียร้อยละ 
11.10 ต่อปี ผลผลิตรวมโดยเฉล่ีย 153,491 ตนั ลดลงในอตัราเฉล่ียร้อยละ 11.68 ต่อปี ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 
2,868 กิโลกรัม ลดลงในอตัราเฉล่ียร้อยละ 0.88 ต่อปี (ตารางท่ี 2-3) 
   แหล่งผลิตท่ีส าคญัอยูใ่นแถบจงัหวดัทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต ้
ไดแ้ก่ ตาก ก าแพงเพชร สุโขทยั นครสวรรค์ เพชรบุรี กาญจนบุรี จนัทบุรี ระยอง ตราด และชุมพร 
เป็นตน้ จากขอ้มูลกรมส่งเสริมการเกษตร (2555) พื้นท่ีปลูกและผลผลิตกลว้ยไข่รายจงัหวดัท่ีส าคญั 
ในภาคต่างๆ ปี 2554 (ตารางท่ี 2-4) ดงัน้ี 
   ภาคเหนือ จงัหวดัตาก พื้นท่ีปลูก 10,849 ไร่ พื้นท่ีใหผ้ล 1,269 ไร่ ผลผลิตรวม 6,522 ตนั 
ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 5,139 กิโลกรัม  จงัหวดัก าแพงเพชร พื้นท่ีปลูก 3,317 ไร่ พื้นท่ีให้ผล 1,806 ไร่ 
ผลผลิตรวม 12,155 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 6,730 กิโลกรัม  จงัหวดัสุโขทยั พื้นท่ีปลูก 2,647 ไร่ พื้นท่ี
ใหผ้ล 1,620 ไร่ ผลผลิตรวม 3,246 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,004 กิโลกรัม  และจงัหวดัแพร่ พื้นท่ีปลูก 
111 ไร่ พื้นท่ีใหผ้ล 71 ไร่ ผลผลิตรวม 147 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,070 กิโลกรัม เป็นตน้  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จงัหวดัศรีสะเกษ พื้นท่ีปลูก 441 ไร่ พื้นท่ีให้ผล 441 ไร่ 
ผลผลิตรวม 2,137 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 4,846 กิโลกรัม 
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   ภาคกลาง จงัหวดันครสวรรค์ พื้นท่ีปลูก 8,379 ไร่ พื้นท่ีให้ผล 1,498 ไร่ ผลผลิตรวม 
4,296 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,868 กิโลกรัม  จงัหวดัเพชรบุรี พื้นท่ีปลูก 6,302 ไร่ พื้นท่ีให้ผล 1,937 ไร่ 
ผลผลิตรวม 13,121 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 6,774 กิโลกรัม  จงัหวดักาญจนบุรี พื้นท่ีปลูก 3,853 ไร่ 
พื้นท่ีให้ผล 2,128 ไร่ ผลผลิตรวม 9,122 ตัน ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 4,287 กิโลกรัม  และจังหวดั
สมุทรสาคร พื้นท่ีปลูก 1,257 ไร่ พื้นท่ีให้ผล 578 ไร่ ผลผลิตรวม 1,544 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,671 
กิโลกรัม เป็นตน้ 
   ภาคตะวนัออก จงัหวดัจนัทบุรี พื้นท่ีปลูก 22,136 ไร่ พื้นท่ีให้ผล 11,266 ไร่ ผลผลิตรวม 
45,750 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 4,061 กิโลกรัม  จงัหวดัระยอง พื้นท่ีปลูก 2,030 ไร่ พื้นท่ีให้ผล 749 ไร่ 
ผลผลิตรวม 924 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 1,234 กิโลกรัม  และจงัหวดัตราด พื้นท่ีปลูก 1,038 ไร่ พื้นท่ี
ใหผ้ล 824 ไร่ ผลผลิตรวม 1,784 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,165 กิโลกรัม เป็นตน้ 
   ภาคใต้ จงัหวดัชุมพร พื้นท่ีปลูก 2,471 ไร่ พื้นท่ีให้ผล 1,935 ไร่ ผลผลิตรวม 5,183 ตนั 
ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,679 กิโลกรัม  จงัหวดัพทัลุง พื้นท่ีปลูก 504 ไร่ พื้นท่ีให้ผล 405 ไร่ ผลผลิตรวม 
1,229 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 3,035 กิโลกรัม  และจงัหวดัตรัง พื้นท่ีปลูก 356 ไร่ พื้นท่ีให้ผล 207 ไร่ 
ผลผลิตรวม 854 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 4,126 กิโลกรัม เป็นตน้ 

 2.6.2 การตลาด 
   กลว้ยไข่เป็นผลไมท่ี้นิยมบริโภคกนัทัว่ไป เน่ืองจากรสชาติดี การเรียงตวัของผล และสีผล
สวยสะดุดตา ในผลกลว้ยไข่มีปริมาณธาตุเหล็กสูงและอุดมไปดว้ยน ้ าตาลธรรมชาติท่ีให้พลงังาน เส้นใย 
และกากอาหาร ท่ีพิเศษกวา่กลว้ยชนิดอ่ืน คือ มีสารตา้นอนุมูลอิสระ (เบตา้แคโรทีน) ท่ีช่วยชะลอความเส่ือม
ของเซลลต่์างๆ ในร่างกายคน นอกจากบริโภคกลว้ยไข่สดเป็นผลไมแ้ลว้ยงัสามารถน าไปแปรรูปเป็นขนม
และผลิตภณัฑ์ต่างๆ ได้หลายรูปแบบ จึงเป็นท่ีต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สามารถผลิตให้ออกสู่ตลาดไดต้ลอดปี แต่จะมีปริมาณมากในช่วงเดือนกนัยายนถึงตุลาคมของทุกปี 
เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกกลว้ยไข่ในฤดู ซ่ึงจะให้ผลผลิตในช่วงดงักล่าวตรงกบัเทศกาลสารทไทย 
ผูบ้ริโภคจะนิยมบริโภคกลว้ยไข่พร้อมกบักระยาสารท ส่วนการผลิตนอกฤดูหรือการผลิตเพื่อการส่งออก 
เกษตรกรสามารถก าหนดหรือวางแผนใหผ้ลผลิตออกในช่วงเวลาท่ีตอ้งการไดโ้ดยนบัระยะเวลาตั้งแต่
ปลูกถึงตดัเครือประมาณ 7-8 เดือน 
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ตารางที ่2-3 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติกล้วยไข่ ปี 2550-2554 

ปี 
พืน้ทีป่ลูก เปลีย่นแปลง พืน้ทีใ่ห้ผล เปลีย่นแปลง ผลผลติรวม เปลีย่นแปลง ผลผลติเฉลีย่ เปลีย่นแปลง 

(ไร่) (ร้อยละ) (ไร่) (ร้อยละ) (ตัน) (ร้อยละ) (กโิลกรัม/ไร่) (ร้อยละ) 
2550 70,786 - 58,309 - 168,221 - 2,885 - 
2551 73,116 3.29 58,403 0.16 169,252 0.61 2,898 0.45 
2552 74,225 1.52 59,227 1.41 172,587 1.97 2,914 0.55 
2553 73,446 -1.05 58,585 -1.08 167,495 -2.95 2,859 -1.89 
2554 n.a. - 32,290 -44.88 89,900 -46.33 2,784 -2.62 
เฉลีย่ - - 53,363 -11.10 153,491 -11.68 2,868 -0.88 

หมายเหตุ  : n.a. หมายถึง ไม่มีขอ้มูล 
ทีม่า   : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 
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ตารางที ่2-4 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติกล้วยไข่ตามแหล่งผลติทีส่ าคัญจ าแนกรายจังหวดั ปี 2554 

ภาค/จังหวดั 
พืน้ทีป่ลูก พืน้ทีใ่ห้ผล ผลผลติรวม ผลผลติเฉลีย่ 

(ไร่) (ไร่) (ตัน) (กโิลกรัม/ไร่) 

เหนือ     
ตาก 10,849 1,269 6,522 5,139 
ก าแพงเพชร 3,317 1,806 12,155 6,730 
สุโขทยั 2,647 1,620 3,246 2,004 
แพร่ 111 71 147 2,070 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ     
ศรีสะเกษ 441 441 2,137 4,846 

กลาง     
นครสวรรค ์ 8,379 1,498 4,296 2,868 
เพชรบุรี 6,302 1,937 13,121 6,774 
กาญจนบุรี 3,853 2,128 9,122 4,287 
สมุทรสาคร 1,257 578 1,544 2,671 
ประจวบคีรีขนัธ์ 123 60 247 2,595 

ตะวนัออก     
จนัทบุรี 22,136 11,266 45,750 4,061 
ระยอง 2,030 749 924 1,234 
ตราด 1,038 824 1,784 2,165 

ใต้     
ชุมพร 2,471 1,935 5,183 2,679 
พทัลุง 504 405 1,229 3,035 
ตรัง 356 207 854 4,126 

ทีม่า : กรมส่งเสริมการเกษตร (2555) 
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   วิถีการตลาด การตลาดกล้วยไข่ของประเทศไทยมีเส้นทางการตลาดตามขั้นตอนจาก
แหล่งผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภคในประเทศและตลาดต่างประเทศ เส้นทางการตลาดประกอบดว้ย พ่อคา้ต่างจงัหวดั 
พ่อคา้ทอ้งถ่ิน สหกรณ์/นายหนา้/ผูร้วบรวมผลผลิต พ่อคา้ปลีก บริษทัส่งออก และตลาดแปรรูป เป็นตน้ 
(รูปท่ี 2-1) ดงัน้ี 
   1) ตลาดในประเทศ เกษตรกรทัว่ไปขายกลว้ยไข่ให้กบัพ่อคา้ทอ้งถ่ิน พ่อคา้ต่างถ่ินท่ีมา
จากท่ีต่างๆ สหกรณ์/นายหนา้/ผูร้วบรวมผลผลิต ผูป้ระกอบการคดับรรจุกลว้ยไข่ (ลง้) ผลผลิตส่วนใหญ่
จะกระจายไปยงัพ่อคา้ปลีกและผา่นตลาดขายส่งในประเทศ ไดแ้ก่ ตลาดส่ีมุมเมืองและตลาดไท เป็นตน้ 
และขายใหก้บัโรงงานแปรรูปหรือกลุ่มแม่บา้นเพื่อน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบ พ่อคา้ปลีกจะกระจายกลว้ยไข่สด
จนถึงมือผูบ้ริโภค ส่วนผลิตภณัฑ์แปรรูปจะขายผ่านพ่อคา้ปลีกหรือขายให้กบัผูบ้ริโภคในประเทศ
โดยตรงและส่งออกตลาดต่างประเทศ 
    ราคาในประเทศ ราคากลว้ยไข่ท่ีเกษตรกรขายไดใ้นช่วงปี 2552-2554 ต่อหวี ชนิดใหญ่
เฉล่ีย 18.56 บาท ชนิดเล็กเฉล่ีย 9.67 บาท และชนิดคละเฉล่ีย 8.99 บาท ในช่วง 3 ปี ดงักล่าว ราคาท่ี
เกษตรกรขายกลว้ยไข่ชนิดใหญ่และชนิดเล็กมีแนวโน้มลดลง ส่วนชนิดคละมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน โดย
ชนิดใหญ่และชนิดเล็กลดลงในอตัราเฉล่ียร้อยละ 6.47 และ 7.37 ต่อปี ตามล าดับ ส่วนชนิดคละ
เพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 10.93 ต่อปี ปี 2554 ราคาท่ีเกษตรกรขายกลว้ยไข่ชนิดใหญ่หวีละ 16.88 บาท 
(ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 12.99) ชนิดเล็กหวลีะ 8.23 บาท (ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 24.22) ชนิดคละ
หวลีะ 9.79 บาท (เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 6.18) (ตารางท่ี 2-5) ราคาขายส่งท่ีตลาดกรุงเทพฯ ในช่วง
ปี 2552-2554 ชนิดใหญ่เฉล่ียหวลีะ 23.60 บาท ชนิดกลางเฉล่ียหวีละ 16.56 บาท ปี 2554 ราคาขายส่ง
กลว้ยไข่ชนิดใหญ่หวีละ 24.19 บาท (เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 1.64) ชนิดกลางหวีละ 16.23 บาท 
(ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 6.08) ในช่วงดงักล่าวราคาขายส่งกลว้ยไข่มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนโดยชนิดใหญ่
เพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 2.99 ต่อปี ชนิดกลางเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 0.36 ต่อปี (ตารางท่ี 2-6) 
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รูปที ่2-1 วถิีการตลาดผลผลติกล้วยไข่ 
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ตารางที ่2-5 ราคากล้วยไข่ทีเ่กษตรกรขายได้ ปี 2552-2554 
หน่วย: บาทต่อหวี 

ปี ชนิดใหญ่ ชนิดเลก็ ชนิดคละ 
2552 19.39 9.92 7.97 
2553 19.40 10.86 9.22 
2554 16.88 8.23 9.79 
เฉลีย่ 18.56 9.67 8.99 

เปลีย่นแปลง (ร้อยละ) -6.47 -7.37 10.93 
ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 

ตารางที ่2-6 ราคาขายส่งกล้วยไข่ในตลาดกรุงเทพฯ ปี 2552-2554 

ปี 
ชนิดใหญ่ เปลีย่นแปลง ชนิดกลาง เปลีย่นแปลง 

(บาท/หว)ี (ร้อยละ) (บาท/หว)ี (ร้อยละ) 

2552 22.81 - 16.18 - 

2553 23.80 4.34 17.28 6.80 

2554 24.19 1.64 16.23 -6.08 

เฉลีย่ 23.60 2.99 16.56 0.36 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 

   2) ตลาดต่างประเทศ เกษตรกรท่ีมีการจดัการฟาร์มตามการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี 
(Good Agriculture Practices: GAP) จะขายผลผลิตใหก้บัผูร้วบรวมผลผลิตท่ีมีการตกลงท าสัญญาซ้ือขายกนั
ตั้งแต่เร่ิมปลูกหรือขายให้กบัพ่อคา้คนกลางท่ีเขา้มารับซ้ือถึงสวนและจดัส่งไปขายต่อยงัต่างประเทศ
หรือเกษตรกรขายให้กบับริษทัส่งออกโดยตรง ผลผลิตท่ีผูรั้บซ้ือรวบรวมไดจ้ะคดัแยกเป็นผลผลิต 
ท่ีไดม้าตรฐานส่งออกไปยงัโรงคดับรรจุและบริษทัส่งออกเพื่อส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ผลผลิต
ส่วนท่ีไม่ไดม้าตรฐานจะขายต่อไปยงัตลาดขายส่งในประเทศและขายให้กบัโรงงานแปรรูปหรือกลุ่มแม่บา้น
เช่นเดียวกบัผลผลิตทัว่ไปและกระจายต่อไปยงัพอ่คา้ปลีกหรือพอ่คา้ยอ่ยจนถึงผูบ้ริโภคในประเทศ 
    ราคาส่งออกต่างประเทศ ราคาส่งออก Free On Board (F.O.B.) กลว้ยไข่ในช่วงปี 
2550-2554 เฉล่ียกิโลกรัมละ 6.50 บาท ปี 2554 ราคาส่งออกกิโลกรัมละ 6.70 บาท ลดลงจากปี 2553 
ร้อยละ 3.60 ในช่วงดงักล่าวราคาส่งออกมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน โดยเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 1.24 ต่อปี 
(ตารางท่ี 2-7) 



2-66 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

   สถานการณ์การตลาดกลว้ยไข่ยงัเป็นโอกาสของเกษตรกรท่ีผลิตกลว้ยไข่คุณภาพตามกระบวนการ
ท่ีปราศจากสารเคมีปนเป้ือน ซ่ึงจะขายไดร้าคาดีและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดต่างประเทศอีกมาก 

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

ปี 
ราคาส่งออก F.O.B. เปลีย่นแปลง 
(บาท/กิโลกรัม) (ร้อยละ) 

2550 6.47 - 
2551 6.41 -0.93 
2552 5.99 -6.55 
2553 6.95 16.03 
2554 6.70 -3.60 
เฉลีย่ 6.50 1.24 

หมายเหตุ : ค านวณจากมูลค่าส่งออกหารดว้ยปริมาณส่งออก 
ทีม่า  : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 

 2.6.3 สถิติการค้า 
   1) การส่งออก 
    กลว้ยไข่เป็นผลไมท่ี้จดัอยูใ่นกลุ่มผลไมเ้ศรษฐกิจรอง 6 ชนิด ในยุทธศาสตร์การพฒันา
ผลไมไ้ทย พ.ศ. 2553-2557 (ส้มโอ ล้ินจ่ี ส้มเขียวหวาน กลว้ยหอม กลว้ยไข่ และมะละกอ) ผลผลิต
ส่วนใหญ่ใชบ้ริโภคภายในประเทศและมีการผลิตเพื่อการส่งออก กลว้ยไข่จากประเทศไทยเป็นท่ีตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคในต่างประเทศมาก เน่ืองจากรสชาติดี การเรียงตวั และสีผลสวยงามสะดุดตา ขนาดผลพอเหมาะ 
สามารถรับประทานไดค้ร้ังละหลายผล ประเทศไทยส่งออกกลว้ยไข่และผลิตภณัฑ์กลว้ยไปต่างประเทศ
ในช่วงปี 2550-2554 มูลค่าไม่ต ่ากวา่ปีละ 130 ลา้นบาท ผลิตภณัฑ์กลว้ย ไดแ้ก่ กลว้ยกระป๋อง กลว้ยกวน 
และกลว้ยตาก (ตารางท่ี 2-8) 
    กล้วยไข่สด ส่งออกในลักษณะกล้วยสดแช่เย็น ช่วงปี 2550-2554 ประเทศไทย
ส่งออกกลว้ยไข่สดไปตลาดต่างประเทศเฉล่ียปีละ 13,888 ตนั มูลค่าเฉล่ียปีละ 90.63 ลา้นบาท ปี 2554 
ปริมาณส่งออก 15,503 ตนั (เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 6.99) มูลค่า 103.85 ลา้นบาท (เพิ่มข้ึนจากปี 
2553 ร้อยละ 3.08) ในช่วงดงักล่าวปริมาณส่งออกและมูลค่ามีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โดยปริมาณส่งออก 
มีอตัราการเพิ่มเฉล่ียร้อยละ 1.70 ต่อปี มูลค่ามีอตัราการเพิ่มเฉล่ียร้อยละ 3.36 ต่อปี (ตารางท่ี 2-9) 
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    ประเทศผูซ้ื้อท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ประเทศจีน ลาว ฮ่องกง เยอรมนี และเกาหลีใต ้เป็นตน้ 
ช่วงปี 2550-2554 ปริมาณและมูลค่าส่งออกไปประเทศต่างๆ ในแต่ละปีไม่แน่นอนแต่ส่วนใหญ่ 
ทั้งปริมาณและมูลค่ามีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ในช่วงดงักล่าวปริมาณส่งออกไปประเทศจีนเฉล่ียปีละ 8,986 ตนั 
มูลค่าเฉล่ียปีละ 63.55 ลา้นบาท (ปริมาณลดลงในอตัราเฉล่ียร้อยละ 0.05 ต่อปี มูลค่าเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ีย
ร้อยละ 14.50 ต่อปี โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มข้ึนมากในปี 2554 ร้อยละ 56.10 และ 98.78 ตามล าดบั) 
ปริมาณส่งออกไปประเทศลาวเฉล่ียปีละ 2,842 ตนั มูลค่าเฉล่ียปีละ 17.08 ลา้นบาท (ปริมาณเพิ่มข้ึน 
ในอตัราเฉล่ียร้อยละ 560.11 ต่อปี มูลค่าเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 594.01 ต่อปี โดยปริมาณและมูลค่า 
เพิ่มข้ึนมากในปี 2553 ร้อยละ 1,158.06 และ 1,223.49 ตามล าดบั ปริมาณและมูลค่าลดลงในปี 2554 
ร้อยละ 37.84 และ 35.47 ตามล าดบั) ปริมาณส่งออกไปประเทศฮ่องกงเฉล่ียปีละ 2,448 ตนั มูลค่าเฉล่ีย
ปีละ 199.40 ลา้นบาท (ปริมาณลดลงในอตัราเฉล่ียร้อยละ 8.74 ต่อปี มูลค่าเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 
1,509.64 ต่อปี โดยปริมาณและมูลค่าลดลงในปี 2551 และ 2553 และเพิ่มข้ึนในปี 2554) เป็นต้น 
(ตารางท่ี 2-10) 
    กล้วยกระป๋อง เป็นกล้วยแปรรูปในลกัษณะปอกเปลือก ฝานเป็นช้ินบางๆ แช่ใน
น ้าเช่ือมน าไปบรรจุกระป๋อง วตัถุดิบส่วนใหญ่เป็นกลว้ยน ้าวา้และกลว้ยไข่ท่ีสุกแลว้ ช่วงปี 2550-2554 
ปริมาณส่งออกกลว้ยกระป๋องเฉล่ียปีละ 177 ตนั มูลค่า 10.52 ลา้นบาท ในช่วง 5 ปี ดงักล่าว ปริมาณ
ส่งออกกลว้ยกระป๋องมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 4.27 ต่อปี มูลค่าส่งออกเพิ่มข้ึนในอตัรา
เฉล่ียร้อยละ 42.05 ต่อปี (ตารางท่ี 2-8) 
    ประเทศผูซ้ื้อท่ีส าคญั 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) 
    ประเทศผูซ้ื้อท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 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) 
    ประเทศผูซ้ื้อท่ีส าคญั ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ 
ฝร่ังเศส นิวซีแลนด ์และสวติเซอร์แลนด ์เป็นตน้ 
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   2) การน าเข้า 
    ไม่ปรากฏขอ้มูล/รายงานสถิติการน ากลว้ยไข่เขา้ประเทศไทย 

ตารางที ่2-8 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกล้วยไข่สดและผลติภัณฑ์ ปี 2550-2554 
ปริมาณ : ตนั, มูลค่า : ลา้นบาท 

ปี 
กล้วยไข่สด  กล้วยกระป๋อง  กล้วยกวน  กล้วยตาก 

ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า 

2550 15,230 98.57  173 5.02  1,097 90.91  2,116 105.14 
2551 11,585 74.27  156 6.00  1,713 116.88  929 81.33 
2552 12,633 75.71  155 7.70  686 50.86  1,005 82.35 
2553 14,490 100.75  206 17.18  525 41.20  430 56.52 
2554 15,503 103.85  195 16.70  602 56.45  316 84.60 
เฉลีย่ 13,888 90.63  177 10.52  925 71.26  959 81.99 

เปลีย่นแปลง 
1.70 3.36 

 
4.27 42.05 

 
-3.15 -2.48 

 
-32.91 -0.77 

(ร้อยละ)    

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 

ตารางที ่2-9 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกล้วยไข่สดของประเทศไทย ปี 2550-2554 

 ปริมาณ มูลค่า 

ปี 
ตัน 

เปลีย่นแปลง 
ล้านบาท 

เปลีย่นแปลง 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

2550 15,230 - 98.57 - 
2551 11,585 -23.93 74.27 -24.65 

2552 12,633 9.05 75.71 1.94 

2553 14,490 14.70 100.75 33.07 

2554 15,503 6.99 103.85 3.08 

เฉลีย่ 13,888 1.70 90.63 3.36 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 
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ตารางที ่2-10 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกล้วยไข่สดของประเทศไทยจ าแนกตามประเทศ 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 11,662 71.74  8,949 58.94  9,174 49.44  5,913 46.06 
ลาว 90 0.45  - -  527 2.98  6,630 39.44 
ฮ่องกง 3,300 25.68  2,391 14.41  2,455 20.61  1,941 14.94 
เยอรมนี - -  0.1 0.02  0.3 0.08  1 0.30 
เกาหลีใต ้ - -  - -  - -  - - 
อ่ืนๆ 177 0.70  245 0.89  476 2.60  4 0.02 

 

ประเทศ 
ปี 2554  เฉลีย่ต่อปี  เปลีย่นแปลง (ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า 
จีน 9,230 91.56  8,986 63.55  -0.05 14.50 
ลาว 4,121 25.45  2,842 17.08  560.11 594.01 
ฮ่องกง 2,152 921.34  2,448 199.40  -8.74 1,509.64 
เยอรมนี 1 0.17  1 0.14  144.44 177.22 
เกาหลีใต ้ 0.1 0.01  0.1 0.01  - - 
อ่ืนๆ - -  226 1.05  11.18 40.01 

ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 
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 จากการศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดกล้วยไข่ จะเห็นว่า พื้นท่ีให้ผล ผลผลิตรวม และ
ผลผลิตต่อไร่มีแนวโน้มลดลง จากการท่ีพื้นท่ีให้ผลและผลผลิตรวม ปี 2554 ลดลงจากปี 2553  
เป็นปริมาณมาก เน่ืองจากพื้นท่ีปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางเกิดพายุและน ้ าท่วมในปี 2554 
การตลาดกลว้ยไข่มีทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศตามคุณภาพและมาตรฐานซ่ึงส่งออก
โดยบริษทัและมีนกัธุรกิจชาวต่างชาติเขา้มาสั่งซ้ือแลว้รวบรวมผลผลิตส่งออกไปต่างประเทศ (จีน) 
นอกจากบริโภคผลสดและส่งออกในลกัษณะกลว้ยสดแช่เยน็แลว้ ดา้นตลาดแปรรูปกลว้ยก็ยงัมีความตอ้งการ
กลว้ยไข่เป็นวตัถุดิบและพฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีผลงานการศึกษาการชะลอ
การตกกระของกล้วยไข่ จึงเห็นว่า ตลาดกล้วยไข่ของประเทศไทยยงัเป็นโอกาสส าหรับชาวสวน 
เน่ืองจากสามารถปลูกกลว้ยไข่ไดต้ลอดปี เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตให้ผลผลิตออกตามเวลา
ท่ีตอ้งการได ้เช่น ช่วงเทศกาลส าคญัท่ีมีความตอ้งการสูงก็จะขายไดร้าคาดีและสามารถขายผลผลิต 
เพื่อส่งออกไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามความตอ้งการของตลาดท่ีมีความตอ้งการสูง กลว้ยไข่ของไทยเป็นท่ีตอ้งการ
ของตลาดมาก เน่ืองจากรสชาติหวานกลมกล่อม เน้ือในนุ่มละเอียดตลอดทั้งผล กล่ินหอม ขนาดผล
พอเหมาะ และผวิเปลือกบางสีเหลืองสวยงาม โดยเฉพาะชาวจีนนิยมบริโภคมาก เพราะช่ืนชอบสินคา้
ท่ีมีสีเหลืองมีความเช่ือว่า สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเคร่ืองหมายของจกัรพรรดิ 
กลว้ยไข่สุกเรียกเป็นภาษาจีนท่ีมีความหมายว่า “กล้วยจักรพรรดิ” จากภาพลกัษณ์ท่ีดีท าให้กลว้ยไข่
ของไทยท่ีส่งออกไปประเทศจีนขายดีและขายไดร้าคาดีในประเทศจีน นบัวา่ความตอ้งการกลว้ยไข่
ของตลาดจีนยงัมีอีกมาก การส่งกลว้ยไข่เป็นสินคา้ออกไปประเทศจีนจึงมีโอกาสเติบโตไดเ้ป็นอยา่งมาก 
จากบทความ นกัธุรกิจจีนร่วมสหกรณ์แปรรูปส่งออกตราดส่งเสริมปลูกกลว้ยไข่ รายงานไวว้า่ “ความตอ้งการ
กลว้ยไข่ของประเทศจีนมีจ านวนไม่จ  ากดั แต่การผลิตไม่เพียงพอ ซ่ึงปัจจุบนัชาวจีนนิยมบริโภคกลว้ยไข่
จากประเทศไทย” (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์, 2555) นอกจากตลาดจีนแลว้ยงัมีตลาดฮ่องกงท่ีนิยม
ผลไมเ้ขตร้อน (tropical fruit) จากประเทศไทยเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากเช่ือมัน่ในคุณภาพและรสชาติ 
โดยเฉพาะกลว้ยไข่ท่ีชาวฮ่องกงนิยมบริโภคตลอดปี (กรมส่งเสริมการส่งออก, 2555) นอกจากน้ีไดมี้
การขยายตลาดไปยงัประเทศเกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น และยุโรป อีกดว้ย อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าความตอ้งการ
ของตลาดกลว้ยไข่มีโอกาสเพิ่มข้ึนมากและสามารถผลิตไดต้ลอดทั้งปี แต่ปริมาณการส่งออกกลว้ยไข่
ในแต่ละปียงัเพิ่มข้ึนไดไ้ม่มาก โดยในช่วงปี 2550-2554 ปริมาณส่งออกเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 
1.70 ต่อปี เท่านั้น ทั้งน้ีเน่ืองจากปริมาณการผลิตกล้วยไข่ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานส าหรับส่งออก 
ยงัไม่เพิ่มข้ึนมากตามความตอ้งการของตลาด เน่ืองจากผลผลิตส่วนใหญ่ปนเป้ือนสารป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืชท่ีอาจจะท าใหเ้กิดปัญหาต่อสุขอนามยัของผูบ้ริโภค 
 ดงันั้นจึงเป็นโอกาสของเกษตรกรท่ีจะเลือกปลูกกลว้ยไข่หรือขยายพื้นท่ีปลูกเพิ่มข้ึนหรือปลูกแทน
พืชชนิดเดิมหรือปลูกแซมกบัพืชชนิดอ่ืน ดงัเช่นเกษตรกรในจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง ตราด ตาก และ
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ก าแพงเพชร ตามบทความ/รายงานดงัต่อไปน้ี การปลูกกลว้ยไข่แซมสวนยางพารา รายงานไวว้า่ “นายสวสัด์ิ 
ข  าเจริญ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 9 แห่งต าบลเขาคิชกูฏ อ าเภอเขาสมิง จงัหวดัจนัทบุรี เป็นผูริ้เร่ิมและชวน
ลูกบา้นท าเกษตรอินทรียใ์นสวนผลไมเ้ป็นการสร้างทศันคติและท าการปฏิบติัเพื่อละทิ้งเกษตรแบบเคมี
ท่ีท าลายดินและส่ิงแวดลอ้ม เทคนิคภูมิปัญญาท่ีไดป้รับมาใช้วิธีการเกษตรแบบผสมผสานใช้พื้นท่ี 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ เทคนิคการปลูกกลว้ยไข่แซมในพื้นท่ีปลูกยางพารา เพิ่มรายไดใ้น 4 ช่วง
ของผลผลิตกลว้ยท่ีไดรั้บเพื่อรอผลผลิตยางพาราในระยะเวลา 4 ปี” (ศูนยท์างด่วนขอ้มูลการเกษตร, 
ม.ป.ป.) บทความ กลว้ยไข่ส่งออกนอกโกยรายไดง้ามท่ีเมืองระยอง รายงานไวว้า่ “ปลูกกลว้ยไข่แซม
สวนยาง จ านวน 50 ไร่ และมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายกลว้ยไข่นับหลายแสนบาทต่อเดือนและปลูก
กลว้ยไข่แซมระหวา่งแถวตน้ยางเพื่อเสริมรายได ้ปัจจุบนัสวนกลว้ยไข่แห่งน้ีเหลือระยะเวลาเก็บเก่ียว
ได้เพียง 2 ปีเท่านั้น จึงเร่งขยายพื้นท่ีปลูกกล้วยไข่เพิ่มเติมอีก 20 ไร่” (จิรวรรณ, 2554) บทความ 
ส่งเสริมปลูกกลว้ยไข่ (ผสมผสาน-เชิงเด่ียว) ไดผ้ลผลิตสูง คุณภาพดี มาตรฐานส่งออก รายงานไวว้่า 
“จงัหวดัจนัทบุรีโดยท่านผูว้่าราชการจงัหวดั ไดม้องเห็นศกัยภาพของกลว้ยไข่ว่าเป็นผลไมท่ี้ท าแลว้
คุม้ทุน เพราะปลูกอยา่งไรก็ตามก็มีผลผลิตแน่นอนเป็นผลไมท่ี้น่าลงทุน ท าแลว้ขายได ้จึงไดจ้ดัสรร
งบประมาณส่งเสริมการปลูกกลว้ยไข่พนัธ์ุก าแพงเพชรแทนการปลูกเงาะท่ีมีราคาตกต ่าและตน้ทุน 
การผลิตสูง” และ “ชาวสวนท่ีอ าเภอเขาคิชกฏูจะปลูกแซมมงัคุด ทุเรียน และเงาะเป็นส่วนใหญ่ เพราะ
การปลูกแซมจะปลูกในสวนผลไมอ้ยูแ่ลว้ไม่ตอ้งลงทุนอะไรมาก เป็นการสร้างรายไดเ้พิ่มอีกเท่าตวั 
ซ่ึงคุณภาพของรสชาติและสีสัน ผลท่ีออกมาก็จะเหมือนกนักบัปลูกเชิงเด่ียว สาเหตุเพราะวา่การจดัการน ้ า
ในเขตจันทบุรีจะดีกว่าในเขตจังหวดัอ่ืนๆ ท าให้กล้วยไข่ให้ผลผลิตตลอดทั้ งปี” (สุทิน, 2554) 
บทความ นกัธุรกิจจีนร่วมสหกรณ์แปรรูปส่งออกตราดส่งเสริมปลูกกลว้ยไข่ ไดร้ายงานปัญหาของ
เกษตรกรท่ีปลูกไมผ้ลจ านวนมากในจงัหวดัตราดประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต ่าเป็นประจ าทุกปี
และไดร้ายงานการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไวว้่า “สามารถแก้ไขโดยการท าการปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว ์
ใหห้ลากหลายแบบเกษตรกรรมผสมผสาน ซ่ึงสามารถท าไดเ้ป็นอยา่งดีในสวนผลไม ้โดยน ากลว้ยไข่
มาปลูกแซมระหว่างตน้ผลไม ้ซ่ึงแต่ละสวนจะมีพื้นท่ีว่างและมีระบบน ้ าอยู่แลว้ เน่ืองจากกลว้ยไข่ 
ไม่ชอบลมหนาวหรือลมวา่วนัน่เอง เม่ือน ามาปลูกระหวา่งตน้ไมผ้ลจะเป็นเคร่ืองก าบงัลมใหก้บักลว้ยไข่ได้
และจะไดผ้ลผลิตดีสามารถออกผลหรือบงัคบัใหอ้อกสู่ตลาดในช่วงท่ีมีราคาแพงไดแ้ละตลาดเมืองจีน
ยงัมีความตอ้งการอยูม่าก” (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์, 2555) บทความ การผลิตกลว้ยไข่ส่งออกท่ีจงัหวดัตาก 
รายงานไวว้า่ “อ าเภอสามเงา เป็นพื้นท่ีเพาะปลูกกลว้ยไข่พนัธ์ุดี รสชาติอร่อยมานานแลว้ มีฐานก าลงัผลิตกวา่ 
38,000 ไร่ ส่งออกมากท่ีสุดในประเทศแคนาดา อเมริกา และสิงคโปร์” (Ethaitrade.com, 2554) 
บทความ การผลิตกลว้ยไข่ส่งออกท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร รายงานไวว้า่ “เกษตรกรท่ีปรับเปล่ียนพื้นท่ี
จากการท าสวนส้ม 300 ไร่ มาปลูกกลว้ยไข่ส่งออก เน่ืองจากส้มราคาตกต ่าและการท าสวนส้มตน้ทุนสูง
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ในเร่ืองของปุ๋ยและยาฆ่าแมลง” และกล่าวไวอี้กว่า “กลว้ยไข่สามารถท าผลผลิตให้ออกตลอดปีได ้
โดยนบัยอ้นเดือนท่ีผลิตออกไป 7 เดือน แลว้ปลูกก็จะไดผ้ลผลิตกลว้ยไข่ออกตลอดปี” และกล่าวถึง
บริษทัท่ีมารับซ้ือกลว้ยไข่ส่งออกประเทศจีนอีกวา่ “ขณะน้ีบริษทัยงัมีความตอ้งการกลว้ยไข่เพื่อการส่งออก
อีกมาก ถา้ปลูกแลว้มีการรวมกลุ่มกนัทางบริษทัยินดีไปรับซ้ือ” (กิติกานต,์ 2555) ส าหรับราคากลว้ยไข่
ท่ีเกษตรกรขายไดจ้ะปรับข้ึนลงตามช่วงเวลา เช่น ช่วงฤดูกาลผลไมช้นิดอ่ืนออกสู่ตลาดราคาขายกลว้ยไข่ทัว่ไป
กิโลกรัมละ 6-7 บาท กลว้ยไข่ส่งออกกิโลกรัมละ 8-10 บาท เน่ืองจากช่วงน้ีผูส่้งออกให้ความส าคญั
กับผลไม้ชนิดอ่ืนและเป็นช่วงฤดูฝนสีผิวกล้วยไข่ไม่สวยไม่นิยมส่งออก ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 
ถึงมีนาคม (ก่อนทุเรียนออกสู่ตลาด) กล้วยไข่จะขายไดร้าคาดีโดยกลว้ยไข่เกรด A จะขายได้ตั้งแต่
กิโลกรัมละ 40 บาท สูงสุดไดถึ้งกิโลกรัมละ 60 บาท เม่ือถึงระยะท่ีผลไมช้นิดต่าง  ๆเขา้ตลาดเป็นปริมาณมาก 
ราคากลว้ยไข่เกรด A หรือกลว้ยไข่ส่งออก ราคาจะลดลงเหลือกิโลกรัมละ 20-25 บาท เป็นตน้ ส่วน
กลว้ยไข่ตกเกรด/กลว้ยไข่ท่ีขายในประเทศขายไดใ้นราคากิโลกรัมละ 10-12 บาท เป็นตน้ จึงเห็นว่า 
เกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไข่ควรเร่งปรับปรุงและพฒันาการผลิตให้ไดผ้ลผลิตกลว้ยท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน
และตรงกบัความตอ้งการของตลาดให้มากข้ึน เพื่อการส่งออกไปประเทศจีนท่ีมีความตอ้งการสูงมาก
และรับซ้ือไม่จ  ากดัจ านวน (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์, 2555) นอกจากน้ี ไดแ้ก่ ฮ่องกง (เป็นตลาดหลกั
และมีก าลงัซ้ือสูง) ลาว เยอรมนี เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่น เป็นตลาดใหม่ท่ีมีโอกาสขยายการส่งออกได ้ 
ในการน้ีรัฐบาลตอ้งเขา้มามีบทบาทในการสนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกกลว้ยไข่ เพื่อการส่งออก
ให้มากข้ึนอย่างจริงจงั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้มาให้ค  าแนะน าการปลูกดว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ตามระบบปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agriculture Practice: GAP) เพื่อให้ผลผลิตเพียงพอและเป็นท่ียอมรับ
ของตลาดท่ีมีความตอ้งการสูงรวมทั้งส่งเสริมใหมี้การขยายพื้นท่ีปลูกกลว้ยไข่ตามวธีิ GAP ใหม้ากข้ึนดว้ย 
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บทที ่3 
การวเิคราะห์เพือ่ก าหนดเขตการใช้ที่ดนิ 

 การประเมินคุณภาพท่ีดิน (land evaluations) เป็นการพิจารณาศกัยภาพของหน่วยทรัพยากรท่ีดิน
ต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ ในระดบัการจดัการท่ีแตกต่างกนั การประเมินคุณภาพท่ีดิน 
ในหลกัการของ FAO framework สามารถท าได ้2 รูปแบบ 
  รูปแบบแรก การประเมินทางด้านคุณภาพหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า เป็นการประเมิน 
เชิงกายภาพวา่ท่ีดินนั้นๆ เหมาะสมมากหรือนอ้ยเพียงใดต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ 
  รูปแบบท่ีสอง การประเมินทางดา้นปริมาณหรือดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงจะให้ค่าตอบแทนในรูป
ผลผลิตท่ีไดรั้บ จ านวนเงินในการลงทุน และจ านวนเงินจากผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
 ในท่ีน้ีกล่าวถึงเฉพาะการประเมินคุณภาพท่ีดินดา้นกายภาพเท่านั้น 

3.1 การประเมนิคุณภาพทีด่ินด้านกายภาพ 

 3.1.1 ระดับความต้องการปัจจัยส าหรับพชืเศรษฐกจิกล้วยไข่ 
   จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพืชในพื้นท่ีต่างๆ พบว่า พืชมีความตอ้งการ
ปัจจยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั นอกจากความตอ้งการดา้นพืชแลว้ เกษตรกรแต่ละรายมีการใช้
เคร่ืองจกัร สารเคมี แรงงาน เทคโนโลยีหรือเงินทุนท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญต่อพืช
สามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
   1) ความตอ้งการดา้นพืช (crop requirements) ประกอบดว้ยความเขม้ของแสง อุณหภูมิ 
ปริมาณน ้าฝนหรือความตอ้งการน ้าในช่วงการเจริญเติบโต การระบายน ้ าท่ีเหมาะสม ปริมาณธาตุอาหารพืช
ในดิน ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกและความอ่ิมตวัดว้ยด่าง 
   2) ความตอ้งการดา้นการจดัการ (management requirements) เน่ืองจากพืชแต่ละชนิด
เหมาะสมในสภาพพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั เช่น กลว้ยไข่สามารถเจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีดอน หากเกษตรกร
ท่ีมีพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่มตอ้งการปลูกกล้วยไข่ ตอ้งท าการยกร่องเพื่อไม่ให้มีน ้ าขงั ดงันั้นศกัยภาพการใช้
เคร่ืองจกัรและสภาวะการเขตกรรมจึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
   3) ความตอ้งการด้านการอนุรักษ์ (conservation requirements) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
การเจริญของพืชในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนั ซ่ึงมีโอกาสท่ีดินเกิดการชะลา้งพงัทลายไดสู้งจากอิทธิพล
ของดินและน ้ า ส่งผลให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารในดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง รวมถึง
ปริมาณตะกอนท่ีไหลลงสู่ท่ีลุ่มอนัมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มอีกทางหน่ึง 
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   นอกจากปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละด้านท่ีแตกต่างกันแล้ว 
คุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชท่ีแตกต่างกนั ดินในแต่ละพื้นท่ียงัมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกัน ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศซ่ึงส่งผลท าให้
คุณลกัษณะท่ีดินแตกต่างกนัไปตามวตัถุตน้ก าเนิดของดิน ดงันั้น คุณลกัษณะท่ีดินท่ีน ามาเป็นเกณฑ์
ในการแสดงค่าเพื่อช้ีบ่งการเจริญเติบโตของพืช บางกรณีมีปัจจยัเด่นเพียงตวัเดียว เช่น การระบายน ้ าของดิน 
บางกรณีอาจมีปัจจยัเด่นหลายตวั เช่น ความจุในการดูดยึดธาตุอาหารสามารถแสดงไดจ้ากค่าของความจุ
ในการแลกเปล่ียนประจุบวกของพืช (C.E.C.) หรือค่าความอ่ิมตวัดว้ยด่าง (B.S.) ปัจจยัเด่นหลายตวันั้น
อาจส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนั รวมถึงมีการแปรผนัตามสภาพแวดลอ้ม ท าใหก้ารน าค่าดงักล่าวมาพิจารณา
ตอ้งมีการคาดคะเนผลจากปัจจยัร่วม (diagnostic factors) โดยประเมินจากกลุ่มคุณลกัษณะท่ีดินท่ีมีขอ้จ ากดั
รุนแรงท่ีสุด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อปัจจยัการเจริญเติบโตของพืชมากท่ีสุด เป็นตวัก าหนดระดบัความเหมาะสม
ส าหรับความตอ้งการของประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
   ดงันั้น การก าหนดระดับความต้องการปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไข่ 
ก าหนดโดยอาศยัช่วงค่าความเหมาะสมจากการคาดคะเนปัจจยัร่วม หากมีช่วงค่าความเหมาะสมมาก 
มีผลใหค้่าพิสัยสูง แต่ค่าปัจจยัใดท่ีมีช่วงท่ีมีผลต่อการหยดุชะงกัการเจริญเติบโตมีผลใหค้่าพิสัยต ่า เช่น 
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดหน่ึงถูกก าหนดให้มีค่าพิสัยสูง แต่ช่วงอุณหภูมิ 
ท่ีท  าใหพ้ืชเจริญเติบโตชา้หรือหยดุชะงกัการเจริญเติบโตถูกก าหนดใหมี้ค่าพิสัยต ่าสุด 
   การก าหนดระดับค่าพิสัยของคุณภาพท่ีดินสามารถก าหนดช่วงค่าความเหมาะสม
ออกเป็น 4 ชั้น ประกอบดว้ย ชั้นท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1)  ชั้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง  (S2) ชั้นท่ีมี
ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)  และชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสม (N) โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ในรูปของผลผลิต
และการลงทุน ส าหรับการเจริญเติบโตของกลว้ยไข่สามารถก าหนดระดบัความตอ้งการปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเจริญเติบโตของกลว้ยไข่ดงัแสดงในตารางท่ี 3-1 
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ตารางที ่3-1 ระดับความต้องการปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไข่ 
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 
หมายเหต ุ: - 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 คุณสมบติัของดินท่ีค านึงถึงองคป์ระกอบของสภาพส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีอยูโ่ดยรอบ โดยองคป์ระกอบของปัจจยัแต่ละตวัจะมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 
ในระบบของ FAO ไดก้ าหนดคุณภาพท่ีดินท่ีน ามาประเมินส าหรับการปลูกพืช ในระบบไว ้25 ชนิด 
ส าหรับประเทศไทยคุณภาพท่ีดินท่ีน ามาประเมินมี 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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   8) ความเสียหายจากน ้าท่วม (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) 
   การจัดล าดับความส าคญัของคุณภาพท่ีดินโดยการน าคุณภาพท่ีดิน ซ่ึงเป็นตัวแทน 
มาท าการจดัล าดบัความส าคญัแล้ว พบว่า เง่ือนไขหลกัข้ึนอยู่กับการรวบรวมข้อมูลคุณภาพท่ีดิน 
ดงันั้น คุณภาพท่ีดินท่ีมีความส าคญั ซ่ึงน ามาพิจารณาในการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพของ 
กลว้ยไข่ มีจ  านวน 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) 
   ผลการจดัท าหน่วยท่ีดินในประเทศไทย ซ่ึงแสดงลกัษณะและสมบติัของหน่วยท่ีดินตามตารางท่ี 3-2 
 3.1.3 การจัดช้ันความเหมาะสมของทีด่ิน 
   จากหลกัการของ FAO framework ไดจ้  าแนกอนัดบัความเหมาะสมของท่ีดินเป็น 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  :  ชั้นท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอ้ย (marginally suitable) 
    (4) N   :  ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสม (not suitable) 
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ตารางที ่3-2 ลกัษณะและสมบัติของหน่วยทีด่ิน 

หน่วย 
ที่ดนิ 

เนือ้ดนิ การระบายน ้า 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการน าไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ช้ันจาโรไซต์ 
(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 
ที่ดนิ 

เนือ้ดนิ การระบายน ้า 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการน าไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ช้ันจาโรไซต์ 
(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 
ที่ดนิ 

เนือ้ดนิ การระบายน ้า 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการน าไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ช้ันจาโรไซต์ 
(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 
ที่ดนิ 

เนือ้ดนิ การระบายน ้า 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการน าไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ช้ันจาโรไซต์ 
(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 
ที่ดนิ 

เนือ้ดนิ การระบายน ้า 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการน าไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ช้ันจาโรไซต์ 
(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 



 

 

3-10 

ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ที่ดนิ 

เนือ้ดนิ การระบายน ้า 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการน าไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ช้ันจาโรไซต์ 
(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 
ที่ดนิ 

เนือ้ดนิ การระบายน ้า 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการน าไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ช้ันจาโรไซต์ 
(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 
ที่ดนิ 

เนือ้ดนิ การระบายน ้า 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการน าไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ช้ันจาโรไซต์ 
(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 
ที่ดนิ 

เนือ้ดนิ การระบายน ้า 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการน าไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ช้ันจาโรไซต์ 
(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 
ที่ดนิ 

เนือ้ดนิ การระบายน ้า 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการน าไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ช้ันจาโรไซต์ 
(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 
ที่ดนิ 

เนือ้ดนิ การระบายน ้า 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการน าไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ช้ันจาโรไซต์ 
(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 
ที่ดนิ 

เนือ้ดนิ การระบายน ้า 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการน าไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ช้ันจาโรไซต์ 
(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 
ที่ดนิ 

เนือ้ดนิ การระบายน ้า 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการน าไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ช้ันจาโรไซต์ 
(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 
ที่ดนิ 

เนือ้ดนิ การระบายน ้า 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการน าไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ช้ันจาโรไซต์ 
(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 
ที่ดนิ 

เนือ้ดนิ การระบายน ้า 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการน าไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ช้ันจาโรไซต์ 
(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 - - - - - - - - - - - - - - 

ที่มา : ดดัแปลงจากส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2552) 

  



 

 

3-20 

ค าอธิบายค าย่อ 
 

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 - มีการท าคนันา 
 d3 - ความลึกของดิน 50-100 เซนติเมตร 
 f - มีความเส่ียงต่อการเกิดน ้าท่วม 
 hi - พบบนพ้ืนท่ีสูง 
 M - มีการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือให้สามารถปลูกไมผ้ลได ้
 nb - ไม่มีคนันา 
 o - ดินบนเป็นดินอินทรีย ์
 p - มีการระบายน ้าเลว 
 sa - มีคราบเกลือ 
 sp - มีการระบายน ้าค่อนขา้งเลว 
 x - พบชั้นดินเลนของตะกอนน ้าทะเล 
    ท่ีไม่มีศกัยภาพก่อให้เกิดกรดก ามะถนั 

สภาพพืน้ที่ 
 A - ราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ 
 B - ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอ้ย 
 C - ลูกคล่ืนลอนลาด 
 D - ลูกคล่ืนลอนชนั 
 E - เนินเขา 
 
 
 

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

ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ 
 L - ต ่า 
 M - ปานกลาง 
 H - สูง 

ความลาดชัน 
 A - 0-2 % 
 B - 2-5 % 
 C - 5-12 % 
 D - 12-20 % 
 E - 20-35 % 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

   วิธีการประเมินคุณภาพท่ีดินหรือประเมินความเหมาะสมของท่ีดินส าหรับกลว้ยไข่นั้น 
ใชว้ิธีการจบัคู่เพื่อประเมินความเหมาะสมระหวา่งความตอ้งการของกลว้ยไข่กบัคุณภาพท่ีดินโดยพิจารณาว่า 
กลว้ยไข่มีความตอ้งการคุณภาพท่ีดินเหมาะสมอยูใ่นระดบัใด ตามชนิดของหน่วยท่ีดินท่ีพบในพื้นท่ี 
ผลการประเมินระดบัความเหมาะสมของท่ีดินดา้นกายภาพส าหรับกลว้ยไข่ดงัตารางท่ี 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 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมทั้งประเทศ 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 
   - พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ทั้งประเทศ มีเน้ือท่ี 24,246,102 ไร่ หรือร้อยละ 
27.43 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมทั้งประเทศ โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีเน้ือท่ี 7,297,003 ไร่ 
หรือร้อยละ 30.10 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอ้ยทั้งประเทศ  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 
   จากขอ้มูลและแผนท่ีความเหมาะสมของท่ีดินส าหรับกลว้ยไข่ พบว่า พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม
สูง (S1) ในแต่ละภาคไม่สอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยพื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่อยูใ่นภาคตะวนัออก 
โดยเฉพาะพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีการผลิตเพื่อการส่งออก ดงันั้นการผลิตจึงเป็นตาม
หลกัวชิาการเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพตามความตอ้งการของตลาดคู่คา้ 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตารางที ่3-3 ความเหมาะสมของหน่วยทีด่ินส าหรับกล้วยไข่ 
หน่วย 
ที่ดนิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
หน่วย 
ที่ดนิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
หน่วย 
ที่ดนิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
หน่วย 
ที่ดนิ 

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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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตารางที ่3-3 (ต่อ) 
หน่วย 
ที่ดนิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
หน่วย 
ที่ดนิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
หน่วย 
ที่ดนิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
หน่วย 
ที่ดนิ 

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    
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ตารางที ่3-4 เนือ้ทีค่วามเหมาะสมของทีด่ินส าหรับกล้วยไข่ 

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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3.2 การวเิคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกจิและสังคม 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและสังคมของการผลิตกลว้ยไข่ ท าการวิเคราะห์ดา้นการใช้
ปัจจยัการผลิต ตน้ทุน รายได ้และผลตอบแทนจากการผลิต รวมทั้งปัญหา ความตอ้งการความช่วยเหลือ
จากรัฐ และทศันคติในการผลิตกลว้ยไข่ของเกษตรกร การศึกษาการใช้ปัจจยัการผลิต ตน้ทุน รายได้ 
และผลตอบแทนจากการผลิต ศึกษาในภาพรวมของการผลิตทั้งประเทศและแบ่งการศึกษาเป็นการผลิต
ท่ีขายผลผลิตภายในประเทศและการผลิตเพื่อส่งออก โดยจ าแนกพื้นท่ีศึกษาตามระดบัความเหมาะสม
ทางกายภาพของพื้นท่ี 3 ระดบั ไดแ้ก่ พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
ปานกลาง (S2) และพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ปัญหาความตอ้งการความช่วยเหลือ 
และทศันคติของเกษตรกร ศึกษาในภาพรวมของประเทศโดยแบ่งตามการขายผลผลิต (ขายในประเทศ
และส่งออก) ราคาผลผลิตท่ีน ามาค านวณรายไดห้รือมูลค่าผลผลิตใชร้าคาเฉล่ียราคาเดียวท่ีไดจ้ากการส ารวจ 
คือ ผลผลิตท่ีขายภายในประเทศเฉล่ียกิโลกรัมละ 9.47 บาท และผลผลิตเพื่อการส่งออกเฉล่ียกิโลกรัมละ 
18.70 บาท ทั้งน้ีเพื่อก าจดัปัญหาตวัแปรดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัตามสถานท่ีและระยะเวลาการขายผลผลิต 
 ตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ ตน้ทุนผนัแปรและต้นทุนคงท่ี 
ต้นทุนผันแปร ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือท าการผลิตและจะเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการปลูก (พนัธ์ุและแรงงาน) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา (ค่าปุ๋ย สารอาหาร สารป้องกนั
และก าจดัวชัพืช ศตัรูพืช ค่าแรงงาน) ต้นทุนคงที ่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนคงท่ีแมจ้ะไม่ท าการผลิตก็ตอ้ง
มีค่าใช้จ่ายจ านวนน้ี ได้แก่ ค่าเช่าท่ีดิน ค่าใช้ท่ีดิน ค่าภาษีท่ีดิน และค่าเส่ือมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ 
ต้นทุนที่เป็นเงิน เป็นตน้ทุนท่ีเป็นตวัเงินท่ีเกษตรกรจ่ายไปจริงในการซ้ือหรือจา้งปัจจยัในการผลิต 
ต้นทุนที่ไม่เป็นเงิน เป็นตน้ทุนท่ีคิดจากมูลค่าของปัจจยัท่ีเกษตรกรใชใ้นการผลิตโดยเกษตรกรเป็นเจา้ของปัจจยั
หรือไดม้าโดยไม่ไดคิ้ดเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ ค่าแรงงานคนในครัวเรือน ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรของตนเอง 
และค่าใชท่ี้ดินของตนเอง เป็นตน้ ผลตอบแทนจากการผลิตจะพิจารณาจากผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงิน 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปรและผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด รวมทั้งอตัราส่วนรายได ้
ต่อตน้ทุนทั้งหมด (B/C) เพื่อเปรียบเทียบและแสดงใหเ้ห็นถึงรายไดท่ี้ไดรั้บจากการลงทุน 
 การผลิตกลว้ยไข่ ปี 2554 ท าการส ารวจการผลิตกล้วยไข่ในพื้นท่ีจงัหวดัภาคเหนือ (จงัหวดั
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร ตาก และสุโขทยั) และพื้นท่ีจงัหวดัภาคตะวนัออก (จงัหวดัระยองและ
จนัทบุรี) พบวา่ เกษตรกรท่ีเป็นตวัอยา่งทุกรายปลูกกลว้ยไข่พนัธ์ุก าแพงเพชรโดยใชห้น่อปลูกใหม่ทุกปี 
เกษตรกรขายผลผลิตให้พ่อคา้ในจงัหวดัเดียวกนัร้อยละ 51.67 (ขายในประเทศร้อยละ 55.00 ส่งออก
ร้อยละ 50.00) ขายให้พ่อคา้ต่างจงัหวดัร้อยละ 33.33 (ขายในประเทศร้อยละ 37.50 ส่งออกร้อยละ 
31.25) และขายให้พ่อคา้ทอ้งถ่ินร้อยละ 15.00 (ขายในประเทศร้อยละ 7.50 ส่งออกร้อยละ 18.75) 
(ตารางท่ี 3-5) 
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ตารางที ่3-5 การขายผลผลติกล้วยไข่ของเกษตรกรตามประเภทผู้ซ้ือ ปี 2554 
หน่วย : ร้อยละ 

รูปแบบการขาย ขายในประเทศ ส่งออก ทั้งประเทศ 
พอ่คา้ในจงัหวดัเดียวกนั 55.00 50.00 51.67 
พอ่คา้ต่างจงัหวดั 37.50 31.25 33.33 
พอ่คา้ทอ้งถ่ิน 7.50 18.75 15.00 
ทีม่า : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
 กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 

 3.2.1 การใช้ปัจจัยการผลติ 
   การใช้ปัจจยัการผลิตกลว้ยไข่ในปี 2554 จากการส ารวจเกษตรกรท่ีเป็นตวัอย่างส่วนใหญ่
ท าสวนขนาดเล็กและขนาดกลาง เกษตรกรดูแลรักษาสวนเอง การผลิตกลว้ยไข่ท่ีขายภายในประเทศ
และเพื่อการส่งออกใชปุ๋้ยเคมีในการบ ารุงรักษา (ส่วนใหญ่ใชสู้ตร 15-15-15  รองลงมาใชสู้ตร 46-0-0  
16-16-16  และ 13-13-21) การเตรียมดินปลูกใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรไถ 3 คร้ัง ก่อนขุดหลุมปลูก (บางราย
ยกร่องก่อนขุดหลุมปลูก) ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยชีวภาพร่วมกบัปุ๋ยเคมี ใช้สารป้องกนัและก าจดัวชัพืช/
ศตัรูพืช รวมทั้งใช้สารเร่งการเจริญเติบโตและวสัดุปรับปรุงดิน แรงงานคนใช้ในการปลูก ก าจดัวชัพืช 
(ดายหญา้) ใส่ปุ๋ย ให้น ้ า พูนโคนตน้ ฉีดพ่นสารป้องกนั/ก าจดัวชัพืชและศตัรูพืช ตดัแต่งหน่อ ตดัแต่งใบ 
ค ้าตน้ ตดัหัวปลี ห่อเครือ เก็บคดั และขนยา้ยผลผลิต แรงงานเคร่ืองจกัรใช้ในการไถ ตดัหญา้ สูบน ้ า 
ฉีดพน่สารป้องกนั/ก าจดัวชัพืชและศตัรูพืช 
   การศึกษาการใชปั้จจยัการผลิตกลว้ยไข่ ศึกษาในภาพรวมทั้งประเทศและจ าแนกเป็นการผลิต
ท่ีขายผลผลิตภายในประเทศและการผลิตเพื่อส่งออก รวมทั้ งจ  าแนกตามระดับความเหมาะสม 
ของพื้นท่ี ดงัน้ี 
   1) การใช้ปัจจัยการผลิตกล้วยไข่ระดับประเทศ จากการส ารวจพบวา่ เกษตรกรมีพื้นท่ีปลูก
และเก็บเก่ียวเฉล่ีย 5.92 ไร่ต่อราย จ านวนตน้ไร่ละ 390 ตน้ พื้นท่ีปลูกมากท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
เล็กนอ้ย (S3) 6.60 ไร่ต่อราย รองลงมา 5.78 และ 4.99 ไร่ต่อราย ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 
และเหมาะสมปานกลาง (S2) ตามล าดบั การใชปั้จจยัการผลิต ไดแ้ก่ แรงงานคนเฉล่ียไร่ละ 21.07 วนัต่อคน 
ใช้มากท่ีสุดไร่ละ 24.40 วนัต่อคน ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาไร่ละ 20.88 
และ 17.31 วนัต่อคน ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และเหมาะสมปานกลาง (S2) 
ตามล าดบั การใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรเฉล่ียไร่ละ 16.18 ชัว่โมง ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 20.28 ชัว่โมง ในพื้นท่ี
ท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาไร่ละ 17.57 และ 16.43 ชัว่โมง ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
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ปานกลาง (S2) และเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ตามล าดบั ใชปุ๋้ยเคมีเฉล่ียไร่ละ 135.51 กิโลกรัม โดยใชเ้ป็น
ปริมาณใกลเ้คียงกนัในพื้นท่ีทั้ง 3 ระดบัความเหมาะสม คือ ไร่ละ 132.16-138.37 กิโลกรัม ใชปุ๋้ยคอก
เฉล่ียไร่ละ 427.10 กิโลกรัม ใช้มากท่ีสุดไร่ละ 557.62 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
เล็กนอ้ย (S3) รองลงมาไร่ละ 374.06 และ 219.20 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 
และเหมาะสมปานกลาง (S2) ตามล าดบั ปุ๋ยชีวภาพชนิดผง/เมด็เฉล่ียไร่ละ 19.37 กิโลกรัม ใชม้ากท่ีสุด
ไร่ละ 21.08 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) รองลงมาไร่ละ 18.41 และ 16.94 
กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) ตามล าดบั สารก าจดัวชัพืช
เฉล่ียไร่ละ 2.03 ลิตร ใช้มากท่ีสุดไร่ละ 2.61 ลิตร ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
รองลงมาไร่ละ 1.98 และ 1.59 ลิตร ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) และเหมาะสมสูง (S1) 
ตามล าดบั นอกจากน้ีมีการใชว้สัดุปรับปรุงดิน (ปูนขาว) สารเร่งการเจริญเติบโต สารป้องกนัและก าจดั
ศตัรูพืชชนิดน ้ าต ่ากวา่ไร่ละ 0.50 ลิตร และชนิดผง/เม็ดต ่ากวา่ไร่ละ 1 กิโลกรัม ปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืน เฉล่ียไร่ละ 13.14 ลิตร ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 16.11 ลิตร ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 
รองลงมาไร่ละ 12.44 และ 11.63 ลิตร ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสม
เล็กนอ้ย (S3) ตามล าดบั (ตารางท่ี 3-6) 
   2) การใช้ปัจจัยการผลิตกล้วยไข่ (ขายในประเทศ) จากการส ารวจพบว่า เกษตรกร 
มีพื้นท่ีปลูกและเก็บเก่ียวเฉล่ีย 5.19 ไร่ต่อราย จ านวนตน้ไร่ละ 392 ตน้ พื้นท่ีปลูกมากท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 5.86 ไร่ต่อราย รองลงมา 4.88 และ 4.43 ไร่ต่อราย ในพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ตามล าดบั การใช้ปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ 
แรงงานคนเฉล่ียไร่ละ 19.16 วนัต่อคน ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 21.10 วนัต่อคน ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
สูง (S1) รองลงมาไร่ละ 17.48 และ 16.93 วนัต่อคน ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
และเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ตามล าดบั การใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรเฉล่ียไร่ละ 15.34 ชัว่โมง ใชม้ากท่ีสุด
ไร่ละ 16.33 ชัว่โมง ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) รองลงมาไร่ละ 15.98 และ 13.30 
ชัว่โมง ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ตามล าดบั ใช้ปุ๋ยเคมี
เฉล่ียไร่ละ 142.96 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมสูง (S1) 
ใช้เป็นปริมาณใกลเ้คียงกนั คือ ไร่ละ 161.20 และ 155.15 กิโลกรัม ตามล าดบั ส่วนพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ใชเ้ป็นปริมาณนอ้ยท่ีสุด คือ ไร่ละ 57.27 กิโลกรัม ใชปุ๋้ยคอกเฉล่ียไร่ละ 
48.43 กิโลกรัม ปริมาณการใช้ปุ๋ยคอกมากท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ไร่ละ 
292.32 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) ไม่มีการใชปุ๋้ยคอก ใชปุ๋้ยชีวภาพชนิดผง/
เม็ดเฉล่ียไร่ละ 19.37 กิโลกรัม ใช้มากท่ีสุดไร่ละ 29.82 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
ปานกลาง (S2) รองลงมาไร่ละ 13.87 และ 8.06 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 
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และเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ตามล าดบั วสัดุปรับปรุงดิน (ปูนขาว) เฉล่ียไร่ละ 1.35 กิโลกรัม ใชม้ากท่ีสุด
ไร่ละ 6.45 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ส่วนในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
ปานกลาง (S2) และเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) มีการใชใ้นปริมาณท่ีใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ ไร่ละ 0.35 และ 
0.54 กิโลกรัม ตามล าดบั สารก าจดัวชัพืชเฉล่ียไร่ละ 2.65 ลิตร ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 3.61 ลิตร ในพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) รองลงมาไร่ละ 2.34 และ 0.98 ลิตร ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
สูง (S1) และเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ตามล าดบั นอกจากน้ีมีการใชส้ารเร่งการเจริญเติบโต สารป้องกนั
และก าจดัศตัรูพืช ส่วนใหญ่เป็นชนิดน ้ าปริมาณการใช้ต ่ากว่าไร่ละ 0.50 ลิตร ปริมาณการใช้น ้ ามนั
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เฉล่ียไร่ละ 9.32 ลิตร โดยใชเ้ป็นปริมาณใกลเ้คียงกนัในพื้นท่ีทั้ง 3 ระดบัความเหมาะสม 
คือ ไร่ละ 8.74-9.75 ลิตร โดยพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ใชเ้ป็นปริมาณไร่ละ 9.75 ลิตร 
รองลงมาไร่ละ 9.49 และ 8.74 ลิตร ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 3-7) 
   3) การใช้ปัจจัยการผลิตกล้วยไข่ (ส่งออก) จากการส ารวจพบว่า เกษตรกรมีพื้นท่ีปลูก
และเก็บเก่ียวเฉล่ีย 6.24 ไร่ต่อราย จ านวนตน้ไร่ละ 389 ตน้ พื้นท่ีปลูกมากท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
เล็กนอ้ย (S3) 6.94 ไร่ต่อราย รองลงมา 5.70 และ 5.10 ไร่ต่อราย ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 
และเหมาะสมปานกลาง (S2) ตามล าดบั การใชปั้จจยัการผลิต ไดแ้ก่ แรงงานคนเฉล่ียไร่ละ 21.45 วนัต่อคน 
ใช้มากท่ีสุดไร่ละ 26.42 วนัต่อคน ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาไร่ละ 21.29 
และ 17.23 วนัต่อคน ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และเหมาะสมปานกลาง (S2) 
ตามล าดบั การใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรเฉล่ียไร่ละ 16.97 ชัว่โมง ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 25.00 ชัว่โมง ในพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาไร่ละ 18.79 และ 16.73 ชัว่โมง ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
ปานกลาง (S2) และเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ตามล าดบั ใชปุ๋้ยเคมีเฉล่ียไร่ละ 133.35 กิโลกรัม ใชม้ากท่ีสุด
ไร่ละ 149.64 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) รองลงมาไร่ละ 111.30 และ 107.91 
กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมสูง (S1) ตามล าดบั ใช้ปุ๋ยคอก
เฉล่ียไร่ละ 589.47 กิโลกรัม ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 784.21 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 
รองลงมาไร่ละ 583.96 และ 417.41 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) และเหมาะสม
ปานกลาง (S2) ตามล าดบั ปุ๋ยชีวภาพชนิดผง/เม็ดเฉล่ียไร่ละ 19.37 กิโลกรัม พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
เล็กนอ้ย (S3) และเหมาะสมสูง (S1) ใชเ้ป็นปริมาณใกลเ้คียงกนั คือ ไร่ละ 23.64 และ 23.39 กิโลกรัม 
ตามล าดบั ส่วนพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ใชเ้ป็นปริมาณเล็กนอ้ยไร่ละ 4.61 กิโลกรัม 
ปุ๋ยชีวภาพชนิดน ้าใชใ้นพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ไร่ละ 0.92 ลิตร วสัดุปรับปรุงดิน 
(ปูนขาว) มีปริมาณการใช้ใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ ใช้ในปริมาณต ่ากวา่ไร่ละ 0.50 กิโลกรัม สารก าจดั
วชัพืชเฉล่ียไร่ละ 1.77 ลิตร ใชม้ากท่ีสุดไร่ละ 2.08 ลิตร ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) 
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รองลงมาไร่ละ 1.65 และ 0.77 ลิตร ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมสูง (S1) 
ตามล าดับ นอกนั้นมีการใช้สารเร่งการเจริญเติบโต สารป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช ปริมาณการใช้
ใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ ชนิดน ้ าใชใ้นปริมาณต ่ากวา่ไร่ละ 1 ลิตร และชนิดผง/เม็ดปริมาณต ่ากว่าไร่ละ 
0.50 กิโลกรัม ปริมาณการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เฉล่ียไร่ละ 14.63 ลิตร ใช้มากท่ีสุดไร่ละ 
23.37 ลิตร ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมา 14.85 และ 12.05 ลิตร ในพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ตามล าดบั (ตารางท่ี 3-8) 

 3.2.2 ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนการผลติ 
   1) ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ระดับประเทศ 
    กลว้ยไข่ของประเทศไทยให้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 1,903.25 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่า
ผลผลิตไร่ละ 37,360.80 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 14,578.67 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 13,048.15 บาท 
(ร้อยละ 89.50) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,530.52 บาท (ร้อยละ 10.50) ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร 
ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 2,251.42 บาท (ร้อยละ 17.25) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 3,363.40 บาท (ร้อยละ 25.78) ค่าแรงงานคน
ไร่ละ 3,623.84 บาท (ร้อยละ 27.77) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,346.21 บาท (ร้อยละ 10.32) ค่าไฟฟ้า
ไร่ละ 455.03 บาท (ร้อยละ 3.49) ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 457.32 บาท (ร้อยละ 3.50)  
ค่าสารก าจดัวชัพืชไร่ละ 251.45 บาท (ร้อยละ 1.93) และค่าสารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่ง
การเจริญเติบโตไร่ละ 123.97 บาท (ร้อยละ 0.95) เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 
8,709.10 บาท (ร้อยละ 59.74) และไม่เป็นเงินไร่ละ 5,869.57 บาท (ร้อยละ 40.26)ไดผ้ลตอบแทน
เหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 28,651.70 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 24,312.65 บาท 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 22,782.13 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 7.66 บาท (ต ่ากวา่
ราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.56 นบัวา่ เกษตรกรไดรั้บรายได้
จากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-9) 
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ตารางที ่3-6 ปริมาณการใช้ปัจจัยการผลติกล้วยไข่ของประเทศไทย จ าแนกตามระดับความเหมาะสม 
   ของพืน้ที ่ปี 2554 

รายการ 
หน่วย 
(ต่อไร่) 

ระดับความเหมาะสม 
เฉลีย่ 

สูง (S1) ปานกลาง (S2) เลก็น้อย (S3) 
พื้นท่ีปลูก ไร่ 5.78 4.99 6.60 5.92 
พื้นท่ีเก็บเก่ียว ไร่ 5.78 4.99 6.60 5.92 
แรงงานคน วนั/คน 24.40 17.31 20.88 21.07 
แรงงานเคร่ืองจกัร ชม. 20.28 17.57 16.43 16.18 
พนัธ์ุ ตน้ 395 396 383 390 
ปุ๋ยเคมี กก. 132.61 135.70 138.37 135.51 
ปุ๋ยอินทรีย ์      

ปุ๋ยคอก กก. 374.06 219.20 557.62 427.10 
ปุ๋ยชีวภาพ      

ชนิดน ้า ลิตร 0.45 - 0.87 0.55 
ชนิดผง/เมด็ กก. 18.41 16.94 21.08 19.37 

วสัดุปรับปรุงดิน      
ปูนขาว กก. 0.39 0.24 0.80 0.55 

สารเร่งการเจริญเติบโต      
ชนิดน ้า ลิตร 0.08 0.19 0.12 0.13 
ชนิดผง/เมด็ กก. 0.01 - - 0.01 

สารก าจดัวชัพืช      
ชนิดน ้า ลิตร 1.59 2.61 1.98 2.03 

สารป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช      
ชนิดน ้า ลิตร 0.37 0.11 0.21 0.23 
ชนิดผง/เมด็ กก. 0.33 0.66 0.30 0.39 

น ้ามนัเช้ือเพลิง/หล่อล่ืน ลิตร 16.11 12.44 11.63 13.14 
ทีม่า : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
 กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตารางที ่3-7 ปริมาณการใช้ปัจจัยการผลติกล้วยไข่ (ขายในประเทศ) จ าแนกตามระดับความเหมาะสม 
   ของพืน้ที ่ปี 2554 

รายการ 
หน่วย 
(ต่อไร่) 

ระดับความเหมาะสม 
เฉลีย่ 

สูง (S1) ปานกลาง (S2) เลก็น้อย (S3) 
พื้นท่ีปลูก ไร่ 5.86 4.88 4.43 5.19 
พื้นท่ีเก็บเก่ียว ไร่ 5.86 4.88 4.43 5.19 
แรงงานคน วนั/คน 21.10 17.48 16.93 19.16 
แรงงานเคร่ืองจกัร ชม. 15.98 16.33 13.30 15.34 
พนัธ์ุ ตน้ 391 393 393 392 
ปุ๋ยเคมี กก. 155.15 161.20 57.27 142.96 
ปุ๋ยอินทรีย ์      

ปุ๋ยคอก กก. - 12.05 292.32 48.43 
ปุ๋ยชีวภาพ      

ชนิดน ้า ลิตร 0.86 - - 0.39 
ชนิดผง/เมด็ กก. 13.87 29.82 8.06 19.37 

วสัดุปรับปรุงดิน      
ปูนขาว กก. 0.54 0.35 6.45 1.35 

สารเร่งการเจริญเติบโต      
ชนิดน ้า ลิตร 0.10 0.32 - 0.17 

สารก าจดัวชัพืช      
ชนิดน ้า ลิตร 2.34 3.61 0.98 2.65 

สารป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช      
ชนิดน ้า ลิตร 0.09 0.18 - 0.11 
ชนิดผง/เมด็ กก. 0.35 1.21 0.16 0.67 

น ้ามนัเช้ือเพลิง/หล่อล่ืน ลิตร 9.49 9.75 8.74 9.32 
ทีม่า : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
 กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตารางที ่3-8 ปริมาณการใช้ปัจจัยการผลติกล้วยไข่ (ส่งออก) จ าแนกตามระดับความเหมาะสมของพืน้ที่  
   ปี 2554 

รายการ 
หน่วย 
(ต่อไร่) 

ระดับความเหมาะสม 
เฉลีย่ 

สูง (S1) ปานกลาง (S2) เลก็น้อย (S3) 
พื้นท่ีปลูก ไร่ 5.70 5.10 6.94 6.24 
พื้นท่ีเก็บเก่ียว ไร่ 5.70 5.10 6.94 6.24 
แรงงานคน วนั/คน 26.42 17.23 21.29 21.45 
แรงงานเคร่ืองจกัร ชม. 25.00 18.79 16.73 16.97 
พนัธ์ุ ตน้ 400 400 383 389 
ปุ๋ยเคมี กก. 107.91 111.30 149.64 133.35 
ปุ๋ยอินทรีย ์      

ปุ๋ยคอก กก. 784.21 417.41 583.96 589.47 
ปุ๋ยชีวภาพ      

ชนิดน ้า ลิตร - - 0.92 0.62 
ชนิดผง/เมด็ กก. 23.39 4.61 23.64 19.37 

วสัดุปรับปรุงดิน      
ปูนขาว กก. 0.22 0.13 0.24 0.21 

สารเร่งการเจริญเติบโต      
ชนิดน ้า ลิตร 0.05 0.07 0.13 0.10 
ชนิดผง/เมด็ กก. 0.02 0.01 - 0.01 

สารก าจดัวชัพืช      
ชนิดน ้า ลิตร 0.77 1.65 2.08 1.77 

สารป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช      
ชนิดน ้า ลิตร 0.68 0.05 0.23 0.28 
ชนิดผง/เมด็ กก. 0.30 0.13 0.31 0.28 

น ้ามนัเช้ือเพลิง/หล่อล่ืน ลิตร 23.37 14.85 12.05 14.63 
ทีม่า : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
 กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ตารางที ่3-9 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ของประเทศไทย ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

1. ต้นทุนผนัแปร 8,353.97 4,694.18 13,048.15 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 4,791.29 1,825.41 6,616.70 

พนัธ์ุ 442.48 1,808.94 2,251.42 
ปุ๋ ย 3,346.93 16.47 3,363.40 
ปุ๋ ยเคมี 2,560.90 - 2,560.90 
ปุ๋ ยอินทรีย/์ชีวภาพ 786.03 16.47 802.50 

วสัดุปรับปรุงดิน 7.08 - 7.08 
สารก าจดัวชัพืช 251.45 - 251.45 
สารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 123.97 - 123.97 
น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 457.32 - 457.32 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 162.06 - 162.06 

1.2 ค่าแรงงาน 2,676.85 2,293.20 4,970.05 
แรงงานคน 1,922.95 1,700.89 3,623.84 
แรงงานเคร่ืองจกัร 753.90 592.31 1,346.21 

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 50.12 - 50.12 
1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 249.10 - 249.10 
1.5 ค่าไฟฟ้า 455.03 - 455.03 
1.6 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 575.57 575.57 
1.7 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 131.58 - 131.58 

2. ต้นทุนคงที ่ 355.13 1,175.39 1,530.52 
2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 3.20 - 3.20 
2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 351.93 - 351.93 
2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 835.00 835.00 
2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 340.39 340.39 

ต้นทุนทั้งหมด 8,709.10 5,869.57 14,578.67 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   1,903.25 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   19.63 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   37,360.80 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงนิ (บาท/ไร่)   28,651.70 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   24,312.65 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   22,782.13 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   2.56 

ที่มา : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

    ตน้ทุน รายได้ และผลตอบแทนการผลิตกล้วยไข่ระดบัประเทศ จ าแนกตามระดบั
ความเหมาะสมของพื้นท่ี 3 ระดบั ดงัน้ี 
    พืน้ทีท่ีม่ีระดับความเหมาะสมสูง (S1) กลว้ยไข่ท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 
ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,559.91 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 50,251.03 บาท ตน้ทุนทั้งหมด
ไร่ละ 14,940.96 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 13,231.78 บาท (ร้อยละ 88.56) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 
1,709.18 บาท (ร้อยละ 11.44) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 2,147.17 บาท (ร้อยละ 
16.23) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 3,190.73 บาท (ร้อยละ 24.11) ค่าแรงงานคนไร่ละ 4,443.20 บาท (ร้อยละ 
33.58) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,358.96 บาท (ร้อยละ 10.27) ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 
533.99 บาท (ร้อยละ 4.04) ค่าไฟฟ้าไร่ละ 235.75 บาท (ร้อยละ 1.78) ค่าสารก าจดัวชัพืชไร่ละ 175.29 บาท 
(ร้อยละ 1.32) นอกจากน้ีเป็นค่าดอกเบ้ียเงินกู้ ค่าสารป้องกัน/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่ง 
การเจริญเติบโต และวสัดุปรับปรุงดิน เป็นต้น จากต้นทุนทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 
8,584.21 บาท (ร้อยละ 57.45) และไม่เป็นเงินไร่ละ 6,356.75 บาท (ร้อยละ 42.55) ไดผ้ลตอบแทน
เหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 41,666.82 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 37,019.25 บาท 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 35,310.07 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 5.84 บาท (ต ่ากวา่
ราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 3.36 นบัวา่ เกษตรกรไดรั้บรายได้
จากการลงทุนสูงมาก (ตารางท่ี 3-10) 
    พืน้ทีท่ีม่ีระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) กลว้ยไข่ท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
ปานกลาง (S2) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,106.50 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 41,350.60 บาท 
ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 15,736.14 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 14,318.74 บาท (ร้อยละ 90.99) และ
ตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,417.40 บาท (ร้อยละ 9.01) ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 
2,412.05 บาท (ร้อยละ 16.85) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 2,982.15 บาท (ร้อยละ 20.83) ค่าแรงงานคนไร่ละ 
3,438.62 บาท (ร้อยละ 24.01) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,583.50 บาท (ร้อยละ 11.06) ค่าไฟฟ้า 
ไร่ละ 1,153.03 บาท (ร้อยละ 8.05) ค่าขนส่งผลผลิตไร่ละ 559.73 บาท (ร้อยละ 4.02) ค่าน ้ ามนั
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 462.33 บาท (ร้อยละ 3.23) นอกจากน้ีเป็นค่าสารก าจดัวชัพืช ค่าสาร
ป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้และค่าวสัดุปรับปรุงดิน 
เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 8,972.70 บาท (ร้อยละ 57.02) และไม่เป็นเงิน
ไร่ละ 6,763.44 บาท (ร้อยละ 42.98) ได้ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 32,377.90 บาท 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปรไร่ละ 27,031.86 บาท ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้ งหมดไร่ละ 
25,614.46 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 7.47 บาท (ต ่ากว่าราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วน
รายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.63 นบัวา่ เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-11) 
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ตารางที ่3-10 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ของประเทศไทย ในพืน้ทีท่ีม่ีระดับ 
   ความเหมาะสมสูง (S1) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

1. ต้นทุนผนัแปร 8,341.10 4,890.68 13,231.78 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 5,027.46 1,281.45 6,308.91 

พนัธ์ุ 879.11 1,268.06 2,147.17 
ปุ๋ ย 3,177.34 13.39 3,190.73 
ปุ๋ ยเคมี 2,418.53 - 2,418.53 
ปุ๋ ยอินทรีย/์ชีวภาพ 758.81 13.39 772.20 

วสัดุปรับปรุงดิน 5.19 - 5.19 
สารก าจดัวชัพืช 175.29 - 175.29 
สารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 122.75 - 122.75 
น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 533.99 - 533.99 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 133.79 - 133.79 

1.2 ค่าแรงงาน 2,765.10 3,037.06 5,802.16 
แรงงานคน 1,864.97 2,578.23 4,443.20 
แรงงานเคร่ืองจกัร 900.13 458.83 1,358.96 

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 28.77 - 28.77 
1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 116.71 - 116.71 
1.5 ค่าไฟฟ้า 235.75 - 235.75 
1.6 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 572.17 572.17 
1.7 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 167.31 - 167.31 

2. ต้นทุนคงที ่ 243.11 1,466.07 1,709.18 
2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 3.50 - 3.50 
2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 239.61 - 239.61 
2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 1,061.00 1,061.00 
2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 405.07 405.07 

ต้นทุนทั้งหมด 8,584.21 6,356.75 14,940.96 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   2,559.91 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   19.63 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   50,251.03 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงนิ (บาท/ไร่)   41,666.82 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   37,019.25 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   35,310.07 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   3.36 

ที่มา : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-11 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ของประเทศไทย ในพืน้ทีท่ีม่ีระดับ 
   ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

1. ต้นทุนผนัแปร 8,758.98 5,559.76 14,318.74 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 5,020.73 1,703.80 6,724.53 

พนัธ์ุ 708.25 1,703.80 2,412.05 
ปุ๋ ย 2,982.15 - 2,982.15 
ปุ๋ ยเคมี 2,507.36 - 2,507.36 
ปุ๋ ยอินทรีย/์ชีวภาพ 474.79 - 474.79 

วสัดุปรับปรุงดิน 2.53 - 2.53 
สารก าจดัวชัพืช 289.60 - 289.60 
สารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 153.25 - 153.25 
น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 462.33 - 462.33 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 422.62 - 422.62 

1.2 ค่าแรงงาน 1,766.48 3,255.64 5,022.12 
แรงงานคน 1,376.07 2,062.55 3,438.62 
แรงงานเคร่ืองจกัร 390.41 1,193.09 1,583.50 

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 76.05 - 76.05 
1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 559.73 - 559.73 
1.5 ค่าไฟฟ้า 1,153.03 - 1,153.03 
1.6 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 600.32 600.32 
1.7 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 182.96 - 182.96 

2. ต้นทุนคงที ่ 213.72 1,203.68 1,417.40 
2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 3.56 - 3.56 
2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 210.16 - 210.16 
2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 756.00 756.00 
2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 447.68 447.68 

ต้นทุนทั้งหมด 8,972.70 6,763.44 15,736.14 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   2,106.50 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   19.63 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   41,350.60 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงนิ (บาท/ไร่)   32,377.90 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   27,031.86 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   25,614.46 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   2.63 

ที่มา : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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    พืน้ที่ที่มีระดับความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) กลว้ยไข่ท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
เล็กนอ้ย (S3) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 1,558.85 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 30,600.23 บาท 
ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 13,934.55 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 12,441.97 บาท (ร้อยละ 89.29) และ
ตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,492.58 บาท (ร้อยละ 10.71) ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ได้แก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 
2,226.42 บาท (ร้อยละ 17.89) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 3,667.89 บาท (ร้อยละ 29.48) ค่าแรงงานคนไร่ละ 
3,245.81 บาท (ร้อยละ 26.09) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,359.25 บาท (ร้อยละ 10.92) ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืนไร่ละ 406.43 บาท (ร้อยละ 3.27) ค่าสารก าจดัวชัพืชไร่ละ 272.36 บาท (ร้อยละ 2.19)  
ค่าไฟฟ้าไร่ละ 224.35 บาท (ร้อยละ 1.80) นอกจากน้ีเป็นค่าสารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่ง
การเจริญเติบโต ค่าวสัดุปรับปรุงดิน และค่าขนส่งผลผลิต เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่าย 
ท่ีเป็นเงินไร่ละ 8,656.32 บาท (ร้อยละ 62.12) และไม่เป็นเงินไร่ละ 5,278.23 บาท (ร้อยละ 37.88)  
ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 21,943.91 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 
18,158.26 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 16,665.68 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 
8.94 บาท (ต ่ากว่าราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 2.20 นับว่า 
เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-12) 
    เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุน รายได ้และผลตอบแทนการผลิตกลว้ยไข่ของประเทศตามระดบั
ความเหมาะสมของพื้นท่ี มีตน้ทุนการผลิตไร่ละ 13,934.55-15,736.14 บาท ตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 
12,441.97-14,318.74 บาท โดยพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีตน้ทุนทั้งหมดและตน้ทุนผนัแปร
สูงท่ีสุด รองลงมาเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ตามล าดบั 
สัดส่วนค่าวสัดุการเกษตรต่อตน้ทุนผนัแปรสูงท่ีสุดร้อยละ 54.18 ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
เล็กน้อย (S3) และสัดส่วนดังกล่าวมีค่าใกล้เคียงกนั ร้อยละ 47.68 และ 46.96 ในพื้นท่ีท่ีมีระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) ตามล าดบั แต่เม่ือรวมค่าใช้จ่ายท่ีเป็นค่าวสัดุ
การเกษตรกบัค่าแรงงานแลว้คิดเป็นสัดส่วนต่อตน้ทุนผนัแปรจะเห็นวา่มีค่าใกลเ้คียงกนัในพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) คือ ร้อยละ 91.53 และ 91.19 ตามล าดบั 
ส่วนในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) สัดส่วนดงักล่าวมีค่าร้อยละ 82.03 เน่ืองจาก 
มีการใช้แรงงานคนตัดแต่งใบและหน่อ พูนโคนต้น และขนยา้ยผลผลิตรวมทั้งมีการใช้แรงงาน
เคร่ืองจกัรส าหรับให้น ้ าและตดัหญา้ต ่ากว่าในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสม
เล็กนอ้ย (S3) ผลผลิต ผลตอบแทน และอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเป็นไปตามระดบัความเหมาะสม
ของพื้นท่ี กล่าวคือ พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,559.91 กิโลกรัม 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 35,310.07 บาท อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 3.36 
รองลงมาเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ตามล าดบั 
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ตน้ทุนต่อกิโลกรัมต ่าท่ีสุดกิโลกรัมละ 5.84 บาท ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) เน่ืองจาก
ไดผ้ลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงกวา่พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ร้อยละ 17.00 ขณะท่ีตน้ทุนทั้งหมด
เป็นล าดบัท่ี 2 รองจากพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ซ่ึงตน้ทุนทั้งหมดแตกต่างกนัเพียง
ร้อยละ 5.05 เท่านั้น ส่วนพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) มีตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัมสูงท่ีสุด
กิโลกรัมละ 8.94 บาท เม่ือพิจารณาอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.20-3.36 โดยสูงสุด 
ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ตามล าดบั นบัว่า การผลิตกลว้ยไข่ของประเทศไทยในพื้นท่ีทั้ง 3 ระดบั
ความเหมาะสมไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-13) 
   2) ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ (ขายในประเทศ) 
    กลว้ยไข่ (ขายในประเทศ) ใหผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,371.99 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่า
ผลผลิตไร่ละ 22,462.75 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 13,820.41 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 12,392.92 บาท 
(ร้อยละ 89.67) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,427.49 บาท (ร้อยละ 10.33) ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร 
ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 2,092.06 บาท (ร้อยละ 16.88) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 2,874.51 บาท (ร้อยละ 23.19)  
ค่าแรงงานคนไร่ละ 4,117.21 บาท (ร้อยละ 33.22) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,417.29 บาท (ร้อยละ 
11.44) ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 348.64.00 บาท (ร้อยละ 2.81) ค่าสารก าจดัวชัพืชไร่ละ 
286.78 บาท (ร้อยละ 2.31) ค่าไฟฟ้าไร่ละ 219.25 บาท (ร้อยละ 1.77) นอกจากน้ีเป็นค่าสารป้องกนั/
ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต ค่าดอกเบ้ียเงินกู้ และค่าขนส่งผลผลิต เป็นต้น  
จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 7,822.77 บาท (ร้อยละ 56.60) และไม่เป็นเงินไร่ละ 
5,997.64 บาท (ร้อยละ 43.40) ได้ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 14,639.98 บาท 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปรไร่ละ 10,069.83 บาท ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมดไร่ละ 
8,642.34 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 5.83 บาท (ต ่ากวา่ราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วนรายได้
ต่อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.63 นบัวา่ เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนค่อนขา้งสูง (ตารางท่ี 3-14) 
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ตารางที ่3-12 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ของประเทศไทย ในพืน้ทีท่ีม่ีระดับ 
   ความเหมาะสมเลก็น้อย (S3) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

1. ต้นทุนผนัแปร 8,172.76 4,269.21 12,441.97 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 4,571.89 2,169.61 6,741.50 

พนัธ์ุ 83.03 2,143.39 2,226.42 
ปุ๋ ย 3,641.67 26.22 3,667.89 
ปุ๋ ยเคมี 2,687.50 - 2,687.50 
ปุ๋ ยอินทรีย/์ชีวภาพ 954.17 26.22 980.39 

วสัดุปรับปรุงดิน 10.31 - 10.31 
สารก าจดัวชัพืช 272.36 - 272.36 
สารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 110.12 - 110.12 
น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 406.43 - 406.43 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 47.97 - 47.97 

1.2 ค่าแรงงาน 3,071.43 1,533.63 4,605.06 
แรงงานคน 2,197.93 1,047.88 3,245.81 
แรงงานเคร่ืองจกัร 873.50 485.75 1,359.25 

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 48.47 - 48.47 
1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 169.11 - 169.11 
1.5 ค่าไฟฟ้า 224.35 - 224.35 
1.6 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 565.97 565.97 
1.7 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 87.51 - 87.51 

2. ต้นทุนคงที ่ 483.56 1,009.02 1,492.58 
2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 2.86 - 2.86 
2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 480.70 - 480.70 
2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 754.97 754.97 
2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 254.05 254.05 

ต้นทุนทั้งหมด 8,656.32 5,278.23 13,934.55 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   1,558.85 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   19.63 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   30,600.23 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงนิ (บาท/ไร่)   21,943.91 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   18,158.26 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   16,665.68 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   2.20 

ที่มา : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-13 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ของประเทศไทย จ าแนกตามระดับ 
   ความเหมาะสมของพืน้ที ่ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เหมาะสม 
สูง (S1) 

เหมาะสม 
ปานกลาง (S2) 

เหมาะสม 
เลก็น้อย (S3) 

เฉลีย่ 

1. ต้นทุนผนัแปร 13,231.78 14,318.74 12,441.97 13,048.15 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 6,308.91 6,724.53 6,741.50 6,616.70 

 
(47.68) (46.96) (54.18) (50.71) 

1.2 ค่าแรงงาน 5,802.16 5,022.12 4,605.06 4,970.05 

 
(43.85) (35.07) (37.01) (38.09) 

1.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 1,120.71 2,572.09 1,095.41 1,461.40 

 
(8.47) (17.97) (8.81) (11.20) 

2. ต้นทุนคงที ่ 1,709.18 1,417.40 1,492.58 1,530.52 

ต้นทุนทัง้หมด 14,940.96 15,736.14 13,934.55 14,578.67 

ผลผลติต่อไร่ (กก.) 2,559.91 2,106.50 1,558.85 1,903.25 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.) 19.63 19.63 19.63 19.63 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่) 50,251.03 41,350.60 30,600.23 37,360.80 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่) 37,019.25 27,031.86 18,158.26 24,312.65 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 35,310.07 25,614.46 16,665.68 22,782.13 

อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด 3.36 2.63 2.20 2.56 
ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท) 5.84 7.47 8.94 7.66 

หมายเหต ุ : ในวงเลบ็หมายถึง ร้อยละของตน้ทุนผนัแปร 
ทีม่า  : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
   กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-14 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ (ขายในประเทศ) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

1. ต้นทุนผนัแปร 7,484.45 4,908.47 12,392.92 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 4,898.85 893.48 5,792.33 

พนัธ์ุ 1,210.13 881.93 2,092.06 
ปุ๋ ย 2,862.96 11.55 2,874.51 
ปุ๋ ยเคมี 2,577.93 - 2,577.93 
ปุ๋ ยอินทรีย/์ชีวภาพ 285.03 11.55 296.58 

วสัดุปรับปรุงดิน 14.73 - 14.73 
สารก าจดัวชัพืช 286.78 - 286.78 
สารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 133.64 - 133.64 
น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 348.64 - 348.64 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 41.97 - 41.97 

1.2 ค่าแรงงาน 2,032.47 3,502.03 5,534.50 
แรงงานคน 1,440.59 2,676.62 4,117.21 
แรงงานเคร่ืองจกัร 591.88 825.41 1,417.29 

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 77.13 - 77.13 
1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 100.26 - 100.26 
1.5 ค่าไฟฟ้า 219.25 - 219.25 
1.6 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 512.96 512.96 
1.7 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 156.49 - 156.49 

2. ต้นทุนคงที ่ 338.32 1,089.17 1,427.49 
2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 3.06 - 3.06 
2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 335.26 - 335.26 
2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 764.00 764.00 
2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 325.17 325.17 

ต้นทุนทั้งหมด 7,822.77 5,997.64 13,820.41 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   2,371.99 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   9.47 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   22,462.75 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงนิ (บาท/ไร่)   14,639.98 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   10,069.83 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   8,642.34 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   1.63 

ที่มา : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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    ตน้ทุน รายได ้และผลตอบแทนการผลิตกลว้ยไข่ (ขายในประเทศ) จ าแนกตามระดบั
ความเหมาะสมของพื้นท่ี 3 ระดบั ดงัน้ี 
    พื้นที่ที่มีระดับความเหมาะสมสูง (S1) กล้วยไข่ท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดับความ
เหมาะสมสูง (S1) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,723.23 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 25,788.99 บาท 
ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 14,101.26 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 12,716.29 บาท (ร้อยละ 90.18) และ
ตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,384.97 บาท (ร้อยละ 9.82) ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 
2,014.72 บาท (ร้อยละ 15.84) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 2,953.76 บาท (ร้อยละ 23.23) ค่าแรงงานคนไร่ละ 
4,689.38 บาท (ร้อยละ 36.88) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,305.18 บาท (ร้อยละ 10.26) ค่าน ้ ามนั
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 340.63 บาท (ร้อยละ 2.68) ค่าสารก าจดัวชัพืชไร่ละ 256.32 บาท (ร้อยละ 2.02) 
ค่าไฟฟ้าไร่ละ 221.87 บาท (ร้อยละ 1.74) นอกจากน้ีเป็นค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ค่าสารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/
โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต และค่าวสัดุปรับปรุงดิน เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้าย 
ท่ีเป็นเงินไร่ละ 8,751.57 บาท (ร้อยละ 62.06) และไม่เป็นเงินไร่ละ 5,349.69 บาท (ร้อยละ 37.94)  
ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 17,037.42 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 
13,072.70 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 11,687.73 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 
5.18 บาท (ต ่ากว่าราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 1.83 นับว่า 
เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนค่อนขา้งสูง (ตารางท่ี 3-15) 
    พืน้ทีท่ีม่ีระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) กลว้ยไข่ท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความ
เหมาะสมปานกลาง (S2) ได้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,228.65 กิโลกรัม รายได้หรือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 
21,105.32 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 14,215.31 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 12,772.05 บาท (ร้อยละ 89.85) 
และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,443.26 บาท (ร้อยละ 10.15) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 
2,057.17 บาท (ร้อยละ 16.11) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 3,244.51 บาท (ร้อยละ 25.40) ค่าแรงงานคนไร่ละ 
3,633.88 บาท (ร้อยละ 28.45) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,621.96 บาท (ร้อยละ 12.70) ค่าน ้ ามนั
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 385.61 บาท (ร้อยละ 3.02) ค่าสารก าจดัวชัพืชไร่ละ 385.78 บาท (ร้อยละ 3.02) 
ค่าไฟฟ้าไร่ละ 226.51 บาท (ร้อยละ 1.77) นอกจากน้ีเป็นค่าสารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่ง
การเจริญเติบโต ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ ค่าขนส่งผลผลิต และค่าวสัดุปรับปรุงดิน 
เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 7,866.61 บาท (ร้อยละ 55.34) และไม่เป็นเงิน
ไร่ละ 6,348.70 บาท (ร้อยละ 44.66) ได้ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ13,238.71 บาท 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 8,333.27 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 6,890.01 บาท 
ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 6.38 บาท (ต ่ากว่าราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วนรายได้ต่อตน้ทุน
ทั้งหมดเท่ากบั 1.48 นบัวา่ เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนต ่า (ตารางท่ี 3-16) 
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ตารางที ่3-15 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ (ขายในประเทศ) ในพืน้ทีท่ีม่ีระดับ 
   ความเหมาะสมสูง (S1) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

1. ต้นทุนผนัแปร 8,291.09 4,425.20 12,716.29 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 5,332.46 359.47 5,691.93 

พนัธ์ุ 1,680.85 333.87 2,014.72 
ปุ๋ ย 2,928.16 25.60 2,953.76 
ปุ๋ ยเคมี 2,775.31 - 2,775.31 
ปุ๋ ยอินทรีย/์ชีวภาพ 152.85 25.60 178.45 

วสัดุปรับปรุงดิน 7.89 - 7.89 
สารก าจดัวชัพืช 256.32 - 256.32 
สารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 71.51 - 71.51 
น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 340.63 - 340.63 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 47.10 - 47.10 

1.2 ค่าแรงงาน 2,494.39 3,500.17 5,994.56 
แรงงานคน 1,650.92 3,038.46 4,689.38 
แรงงานเคร่ืองจกัร 843.47 461.71 1,305.18 

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 30.64 - 30.64 
1.4 ค่าไฟฟ้า 221.87 - 221.87 
1.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 565.56 565.56 
1.6 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 211.73 - 211.73 

2. ต้นทุนคงที ่ 460.48 924.49 1,384.97 
2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 2.35 - 2.35 
2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 458.13 - 458.13 
2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 579.00 579.00 
2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 345.49 345.49 

ต้นทุนทั้งหมด 8,751.57 5,349.69 14,101.26 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   2,723.23 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   9.47 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   25,788.99 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงนิ (บาท/ไร่)   17,037.42 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   13,072.70 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   11,687.73 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   1.83 

ที่มา : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-16 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ (ขายในประเทศ) ในพืน้ทีท่ีม่ีระดับ 
   ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

1. ต้นทุนผนัแปร 7,541.56 5,230.49 12,772.05 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 5,442.84 926.75 6,369.59 

พนัธ์ุ 1,130.42 926.75 2,057.17 
ปุ๋ ย 3,244.51 - 3,244.51 
ปุ๋ ยเคมี 2,905.95 - 2,905.95 
ปุ๋ ยอินทรีย/์ชีวภาพ 338.56 - 338.56 

วสัดุปรับปรุงดิน 3.86 - 3.86 
สารก าจดัวชัพืช 385.78 - 385.78 
สารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 251.30 - 251.30 
น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 385.61 - 385.61 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 41.36 - 41.36 

1.2 ค่าแรงงาน 1,470.72 3,785.12 5,255.84 
แรงงานคน 1,140.60 2,493.28 3,633.88 
แรงงานเคร่ืองจกัร 330.12 1,291.84 1,621.96 

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 140.53 - 140.53 
1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 128.31 - 128.31 
1.5 ค่าไฟฟ้า 226.51 - 226.51 
1.6 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 518.62 518.62 
1.7 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 132.65 - 132.65 

2. ต้นทุนคงที ่ 325.05 1,118.21 1,443.26 
2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 3.36 - 3.36 
2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 321.69 - 321.69 
2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 798.00 798.00 
2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 320.21 320.21 

ต้นทุนทั้งหมด 7,866.61 6,348.70 14,215.31 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   2,228.65 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   9.47 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   21,105.32 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงนิ (บาท/ไร่)   13,238.71 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   8,333.27 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   6,890.01 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   1.48 

ที่มา : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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    พืน้ที่ที่มีระดับความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) กลว้ยไข่ท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
เล็กนอ้ย (S3) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 1,693.55 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 16,037.92 บาท 
ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 12,104.49 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 10,592.07 บาท (ร้อยละ 87.51) และ
ตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,512.42 บาท (ร้อยละ 12.49 ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ได้แก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 
2,419.35 บาท (ร้อยละ 22.84) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 1,644.22 บาท (ร้อยละ 15.52) ค่าแรงงานคนไร่ละ 
3,500.32 บาท (ร้อยละ 33.05) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,532.26 บาท (ร้อยละ 14.47) ค่าขนส่ง
ผลผลิตไร่ละ 328.39 บาท (ร้อยละ 3.10) ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 307.90 บาท (ร้อยละ 
2.91) ค่าไฟฟ้าไร่ละ 191.94 บาท (ร้อยละ 1.81) ค่าสารก าจดัวชัพืชไร่ละ 113.81 บาท (ร้อยละ 1.07) 
นอกจากน้ีเป็นค่าสารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต ค่าวสัดุปรับปรุงดิน 
และค่าดอกเบ้ียเงินกู ้เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 5,109.93 บาท (ร้อยละ 
42.22) และไม่เป็นเงินไร่ละ 6,994.56 บาท (ร้อยละ 57.78) ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 
10,927.99 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 5,445.85 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด
ไร่ละ 3,933.43 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 7.15 บาท (ต ่ากวา่ราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วนรายได้
ต่อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.32 นบัวา่ เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนต ่า (ตารางท่ี 3-17) 
    เม่ือเปรียบเทียบต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนการผลิตกล้วยไข่ท่ีขายผลผลิต 
ในประเทศตามระดบัความเหมาะสมของพื้นท่ี มีตน้ทุนการผลิตไร่ละ 12,104.49-14,215.31 บาท 
ตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 10,592.07-12,772.05 บาท ตน้ทุนทั้งหมดและตน้ทุนผนัแปรสูงท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) รองลงมาในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสม
เล็กน้อย (S3) ตามล าดบั สัดส่วนตน้ทุนผนัแปรต่อตน้ทุนทั้งหมดสูงท่ีสุดร้อยละ 90.18 ในพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาร้อยละ 89.85 ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
และร้อยละ 87.51 ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) สัดส่วนค่าวสัดุการเกษตรต่อตน้ทุนผนัแปร 
ร้อยละ 43.28-49.87 สัดส่วนสูงท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และใกลเ้คียงกนั
ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ร้อยละ 44.76 และ 43.28 ตามล าดบั 
สัดส่วนค่าแรงงานต่อตน้ทุนผนัแปรสูงท่ีสุดและรองลงมาใกล้เคียงกันร้อยละ 47.51 และ 47.14  
ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) และเหมาะสมสูง (S1) ตามล าดบั ส่วนพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ค่าสัดส่วนดงักล่าวร้อยละ 41.15 โดยพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 
มีการใช้แรงงานคนในการให้น ้ า พูนโคนตน้ เก็บและขนยา้ยผลผลิต และใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรให้น ้ า
และตดัหญา้สูงกวา่พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ส่วนในพื้นท่ี
ท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ใชแ้รงงานคนตดัแต่งใบและหน่อ ตดัปลี และห่อเครือ และใช้
เคร่ืองจกัรไถ ไถพรวน และฉีดพ่นสารก าจดัศตัรูพืชสูงกวา่พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะปานกลาง (S2) 
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และเหมาะสมสูง (S1) เม่ือรวมค่าวสัดุการเกษตรกบัค่าแรงงานแลว้คิดเป็นสัดส่วนต่อตน้ทุนผนัแปร
จะไดค้่าสัดส่วนใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 91.90 ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) ร้อยละ 91.02 
ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และร้อยละ 90.79 ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
เล็กน้อย (S3) ผลผลิต รายได ้ผลตอบแทน และอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเป็นไปตามระดบั
ความเหมาะสมของพื้นท่ี กล่าวคือ สูงท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาเป็น
พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ตามล าดบั ตน้ทุนต่อกิโลกรัม
ต ่าท่ีสุดกิโลกรัมละ 5.18 บาท ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมากิโลกรัมละ 6.38 
และ 7.15 บาทต่อกิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) 
ตามล าดบั การผลิตกลว้ยไข่ (ขายในประเทศ) ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) มีอตัราส่วน
รายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมด เท่ากบั 1.83 ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีอตัราส่วน
รายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมด เท่ากบั 1.48 และในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) มีอตัราส่วน
รายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมด เท่ากบั 1.32 นบัวา่ ไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนค่อนขา้งสูงในพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมสูง (S1) และค่อนข้างต ่าในพื้นท่ีท่ีมีระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) และ
เหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) (ตารางท่ี 3-18) 
   3) ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ (ส่งออก) 
    กลว้ยไข่ (ส่งออก) ใหผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 1,772.41 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต
ไร่ละ 33,144.07 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 14,828.27 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 13,253.77 บาท 
(ร้อยละ 89.38) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,574.50 บาท (ร้อยละ 10.62) ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร 
ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 2,319.75 บาท (ร้อยละ 17.50) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 3,591.29 บาท (ร้อยละ 27.10)  
ค่าแรงงานคนไร่ละ 3,336.47 บาท (ร้อยละ 25.17) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,302.22 บาท (ร้อยละ 
9.83) ค่าไฟฟ้าไร่ละ 556.13 บาท (ร้อยละ 4.20) ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 498.10 บาท (ร้อยละ 
3.76) ค่าขนส่งผลผลิตไร่ละ 316.10 (ร้อยละ 2.38) ค่าสารก าจดัวชัพืชไร่ละ 236.31 บาท (ร้อยละ 1.78) 
นอกจากน้ีเป็นค่าสารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้และ
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 9,065.50 บาท 
(ร้อยละ 61.14) และไม่เป็นเงินไร่ละ 5,762.77 บาท (ร้อยละ 38.86) ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงิน
ไร่ละ 24,078.57 บาท ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปรไร่ละ 19,890.30 บาท ผลตอบแทนเหนือ
ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 18,315.80 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 8.37 บาท (ต ่ากว่าราคาขายผลผลิต) 
และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.24 นบัว่าเกษตรกรไดรั้บรายได้จากการลงทุนสูง 
(ตารางท่ี 3-19) 
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ตารางที ่3-17 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ (ขายในประเทศ) ในพืน้ทีท่ีม่ีระดับ 
   ความเหมาะสมเลก็น้อย (S3) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

1. ต้นทุนผนัแปร 5,105.51 5,486.56 10,592.07 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 2,164.96 2,419.35 4,584.31 

พนัธ์ุ - 2,419.35 2,419.35 
ปุ๋ ย 1,644.22 - 1,644.22 
ปุ๋ ยเคมี 1,102.74 - 1,102.74 
ปุ๋ ยอินทรีย/์ชีวภาพ 541.48 - 541.48 

วสัดุปรับปรุงดิน 64.52 - 64.52 
สารก าจดัวชัพืช 113.81 - 113.81 
สารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 6.45 - 6.45 
น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 307.90 - 307.90 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 28.06 - 28.06 

1.2 ค่าแรงงาน 2,319.03 2,713.55 5,032.58 
แรงงานคน 1,607.74 1,892.58 3,500.32 
แรงงานเคร่ืองจกัร 711.29 820.97 1,532.26 

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 47.96 - 47.96 
1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 328.39 - 328.39 
1.5 ค่าไฟฟ้า 191.94 - 191.94 
1.6 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 353.66 353.66 
1.7 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 53.23 - 53.23 

2. ต้นทุนคงที ่ 4.42 1,508.00 1,512.42 
2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 4.42 - 4.42 
2.2 ค่าใชท่ี้ดิน - 1,231.00 1,231.00 
2.3 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 277.00 277.00 

ต้นทุนทั้งหมด 5,109.93 6,994.56 12,104.49 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   1,693.55 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   9.47 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   16,037.92 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงนิ (บาท/ไร่)   10,927.99 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   5,445.85 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   3,933.43 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   1.32 

ที่มา : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-18 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ (ขายในประเทศ) จ าแนกตามระดับ 
   ความเหมาะสมของพืน้ที ่ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เหมาะสม 
สูง (S1) 

เหมาะสม 
ปานกลาง (S2) 

เหมาะสม 
เลก็น้อย (S3) 

เฉลีย่ 

1. ต้นทุนผนัแปร 12,716.29 12,772.05 10,592.07 12,392.92 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 5,691.93 6,369.59 4,584.31 5,792.33 

 
(44.76) (49.87) (43.28) (46.74) 

1.2 ค่าแรงงาน 5,994.56 5,255.84 5,032.58 5,534.50 

 
(47.14) (41.15) (47.51) (44.66) 

1.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 1,029.80 1,146.62 975.18 1,066.09 

 
(8.10) (8.98) (9.21) (8.60) 

2. ต้นทุนคงที ่ 1,384.97 1,443.26 1,512.42 1,427.49 

ต้นทุนทัง้หมด 14,101.26 14,215.31 12,104.49 13,820.41 

ผลผลติต่อไร่ (กก.) 2,723.23 2,228.65 1,693.55 2,371.99 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.) 9.47 9.47 9.47 9.47 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่) 25,788.99 21,105.32 16,037.92 22,462.75 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่) 13,072.70 8,333.27 5,445.85 10,069.83 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 11,687.73 6,890.01 3,933.43 8,642.34 

อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด 1.83 1.48 1.32 1.63 
ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท) 5.18 6.38 7.15 5.83 

หมายเหต ุ : ในวงเลบ็หมายถึง ร้อยละของตน้ทุนผนัแปร 
ทีม่า  : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
   กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-19 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ (ส่งออก) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

1. ต้นทุนผนัแปร 8,703.17 4,550.60 13,253.77 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 4,757.62 2,225.02 6,982.64 

พนัธ์ุ 113.31 2,206.44 2,319.75 
ปุ๋ ย 3,572.71 18.58 3,591.29 
ปุ๋ ยเคมี 2,571.85 - 2,571.85 
ปุ๋ ยอินทรีย/์ชีวภาพ 1,000.86 18.58 1,019.44 

วสัดุปรับปรุงดิน 3.80 - 3.80 
สารก าจดัวชัพืช 236.31 - 236.31 
สารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 119.83 - 119.83 
น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 498.10 - 498.10 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 213.56 - 213.56 

1.2 ค่าแรงงาน 2,913.87 1,724.82 4,638.69 
แรงงานคน 2,090.48 1,245.99 3,336.47 
แรงงานเคร่ืองจกัร 823.39 478.83 1,302.22 

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 38.55 - 38.55 
1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 316.10 - 316.10 
1.5 ค่าไฟฟ้า 556.13 - 556.13 
1.6 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 600.76 600.76 
1.7 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 120.90 - 120.90 

2. ต้นทุนคงที ่ 362.33 1,212.17 1,574.50 
2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 3.25 - 3.25 
2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 359.08 - 359.08 
2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 864.91 864.91 
2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 347.26 347.26 

ต้นทุนทั้งหมด 9,065.50 5,762.77 14,828.27 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   1,772.41 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   18.70 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   33,144.07 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงนิ (บาท/ไร่)   24,078.57 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   19,890.30 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   18,315.80 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   2.24 

ที่มา : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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    ตน้ทุน รายได ้และผลตอบแทนการผลิตกลว้ยไข่ (ส่งออก) จ าแนกตามระดบัความเหมาะสม
ของพื้นท่ี 3 ระดบั ดงน้ี 
    พืน้ที่ที่มีระดับความเหมาะสมสูง (S1) กลว้ยไข่ (ส่งออก) ท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมสูง (S1) ได้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,380.82 กิโลกรัม รายได้หรือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 
44,521.33 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 15,514.64 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 13,449.48 บาท (ร้อยละ 
86.69) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 2,065.16 บาท (ร้อยละ 13.31) ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ได้แก่  
ค่าพนัธ์ุไร่ละ 2,292.40 บาท (ร้อยละ 17.04) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 3,450.56 บาท (ร้อยละ 25.66)  
ค่าแรงงานคนไร่ละ 3,834.07 บาท (ร้อยละ 28.51) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,417.99 บาท (ร้อยละ 
10.54) ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 746.01 บาท (ร้อยละ 5.55) ค่าไฟฟ้าไร่ละ 250.97 บาท 
(ร้อยละ 1.86) ค่าขนส่งผลผลิตไร่ละ 244.68 บาท (ร้อยละ 1.82) นอกจากน้ีเป็นค่าสารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/
โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต ค่าสารก าจดัวชัพืช และค่าดอกเบ้ียเงินกู ้เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมด
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 8,281.42 บาท (ร้อยละ 53.38) และไม่เป็นเงินไร่ละ 7,233.22 บาท (ร้อยละ 
46.62) ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 36,239.91 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ไร่ละ 31,071.85 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 29,006.69 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อ
กิโลกรัม 6.52 บาท (ต ่ากว่าราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วนรายได้ต่อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.87 
นบัวา่ เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-20) 
    พืน้ที่ที่มีระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) กลว้ยไข่ (ส่งออก) ท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 1,989.63 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต
ไร่ละ 37,206.08 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 17,191.56 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 15,798.57 บาท 
(ร้อยละ 91.90) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,392.99 (ร้อยละ 8.10) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุ
ไร่ละ 2,751.58 บาท (ร้อยละ 17.42) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 2,731.13 บาท (ร้อยละ 17.29) ค่าแรงงานคนไร่ละ 
3,251.76 บาท (ร้อยละ 20.58) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,546.74 บาท (ร้อยละ 9.79) ค่าไฟฟ้าไร่ละ 
2,039.50 บาท (ร้อยละ 12.91) ค่าขนส่งผลผลิตไร่ละ 972.50 บาท (ร้อยละ 6.16) ค่าอุปกรณ์การเกษตร
และวสัดุอ่ืน  ๆไร่ละ 787.40 บาท (ร้อยละ 4.98) ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 535.72 บาท (ร้อยละ 3.39) 
นอกจากน้ีเป็นค่าสารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต ค่าสารก าจดัวชัพืช/ศตัรูพืช 
และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 10,030.96 บาท 
(ร้อยละ 58.35) และไม่เป็นเงินไร่ละ 7,160.60 บาท (ร้อยละ 41.65) ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงิน
ไร่ละ 27,175.12 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 21,407.51 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุน
ทั้งหมดไร่ละ 20,014.52 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 8.64 บาท (ต ่ากวา่ราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วน
รายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.16 นบัวา่ เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-21) 
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ตารางที ่3-20 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ (ส่งออก) ในพืน้ทีท่ีม่ีระดับความเหมาะสมสูง (S1)  
   ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

1. ต้นทุนผนัแปร 8,276.66 5,172.82 13,449.48 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 4,692.99 2,292.40 6,985.39 

พนัธ์ุ - 2,292.40 2,292.40 
ปุ๋ ย 3,450.56 - 3,450.56 
ปุ๋ ยเคมี 2,027.32 - 2,027.32 
ปุ๋ ยอินทรีย/์ชีวภาพ 1,423.24 - 1,423.24 

วสัดุปรับปรุงดิน 2.22 - 2.22 
สารก าจดัวชัพืช 86.43 - 86.43 
สารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 178.94 - 178.94 
น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 746.01 - 746.01 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 228.83 - 228.83 

1.2 ค่าแรงงาน 2,942.70 2,309.36 5,252.06 
แรงงานคน 1,980.40 1,853.67 3,834.07 
แรงงานเคร่ืองจกัร 962.30 455.69 1,417.99 

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 26.72 - 26.72 
1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 244.68 - 244.68 
1.5 ค่าไฟฟ้า 250.97 - 250.97 
1.6 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 571.06 571.06 
1.7 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 118.60 - 118.60 

2. ต้นทุนคงที ่ 4.76 2,060.40 2,065.16 
2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 4.76 - 4.76 
2.2 ค่าใชท่ี้ดิน - 1,589.98 1,589.98 
2.3 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 470.42 470.42 

ต้นทุนทั้งหมด 8,281.42 7,233.22 15,514.64 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   2,380.82 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   18.70 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   44,521.33 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงนิ (บาท/ไร่)   36,239.91 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   31,071.85 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   29,006.69 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   2.87 

ที่มา : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-21 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ (ส่งออก) ในพืน้ทีท่ีม่ีระดับ 
   ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

1. ต้นทุนผนัแปร 9,923.75 5,874.82 15,798.57 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 4,616.86 2,447.26 7,064.12 

พนัธ์ุ 304.32 2,447.26 2,751.58 
ปุ๋ ย 2,731.13 - 2,731.13 
ปุ๋ ยเคมี 2,126.00 - 2,126.00 
ปุ๋ ยอินทรีย/์ชีวภาพ 605.13 - 605.13 

วสัดุปรับปรุงดิน 1.27 - 1.27 
สารก าจดัวชัพืช 197.58 - 197.58 
สารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 59.44 - 59.44 
น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 535.72 - 535.72 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 787.40 - 787.40 

1.2 ค่าแรงงาน 2,049.43 2,749.07 4,798.50 
แรงงานคน 1,601.33 1,650.43 3,251.76 
แรงงานเคร่ืองจกัร 448.10 1,098.64 1,546.74 

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 14.36 - 14.36 
1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 972.50 - 972.50 
1.5 ค่าไฟฟ้า 2,039.50 - 2,039.50 
1.6 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 678.49 678.49 
1.7 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 231.10 - 231.10 

2. ต้นทุนคงที ่ 107.21 1,285.78 1,392.99 
2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 3.75 - 3.75 
2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 103.46 - 103.46 
2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 716.14 716.14 
2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 569.64 569.64 

ต้นทุนทั้งหมด 10,030.96 7,160.60 17,191.56 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   1,989.63 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   18.70 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   37,206.08 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงนิ (บาท/ไร่)   27,175.12 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   21,407.51 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   20,014.52 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   2.16 

ที่มา : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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    พืน้ทีท่ีม่ีระดับความเหมาะสมเลก็น้อย (S3) กลว้ยไข่ (ส่งออก) ท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 1,545.48 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 
28,900.48 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 14,182.35 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 12,691.76 บาท (ร้อยละ 
89.49) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,490.59 บาท (ร้อยละ 10.51) ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร ได้แก่  
ค่าพนัธ์ุไร่ละ 2,207.27 บาท (ร้อยละ 17.39) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 3,926.44 บาท (ร้อยละ 30.94)  
ค่าแรงงานคนไร่ละ 3,220.55 บาท (ร้อยละ 25.38) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,342.09 บาท (ร้อยละ 
10.57) ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 420.39 บาท (ร้อยละ 3.31) ค่าสารก าจดัวชัพืชไร่ละ 
288.10 บาท (ร้อยละ 2.27) ค่าไฟฟ้าไร่ละ 227.57 บาท (ร้อยละ 1.79) ค่าขนส่งผลผลิตไร่ละ 153.29 บาท 
(ร้อยละ 1.21) นอกจากน้ีเป็นค่าสารป้องกัน/ก าจัดศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต  
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร และค่าดอกเบ้ียเงินกู ้เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงิน
ไร่ละ 9,070.19 บาท (ร้อยละ 63.95) และไม่เป็นเงินไร่ละ 5,112.16 บาท (ร้อยละ 36.05) ไดผ้ลตอบแทน
เหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 19,830.29 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 16,208.72 บาท 
ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 14,718.13 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 9.18 บาท (ต ่ากวา่
ราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.04 นบัวา่ เกษตรกรไดรั้บรายได้
จากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-22) 
    เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุน รายได้ และผลตอบแทนการผลิตกล้วยไข่เพื่อการส่งออก 
ตามระดบัความเหมาะสมของพื้นท่ี มีตน้ทุนการผลิตไร่ละ 14,182.35-17,191.56 บาท โดยพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีตน้ทุนทั้งหมดและตน้ทุนผนัแปรสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ตามล าดบั ตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 12,691.76-
15,798.57 บาท สัดส่วนค่าวสัดุการเกษตรต่อตน้ทุนผนัแปรมีสัดส่วนร้อยละ 44.71-55.29 สูงท่ีสุดในพื้นท่ี
ท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) รองลงมาร้อยละ 51.94 ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 
และต ่าท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) เน่ืองจากปริมาณการใชปุ๋้ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ 
วสัดุปรับปรุงดิน สารป้องกนั และก าจดัศตัรูพืชต ่ากว่าพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 
และพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) สัดส่วนค่าแรงงานต่อตน้ทุนผนัแปรร้อยละ 30.37-39.05 
สูงท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาร้อยละ 35.95 ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
เล็กนอ้ย (S3) และต ่าท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) เม่ือรวมสัดส่วนค่าวสัดุการเกษตร
กบัค่าแรงงานแลว้คิดเป็นสัดส่วนต่อตน้ทุนผนัแปร จะเห็นวา่ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 
และเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) มีสัดส่วนใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 90.99 และ 91.24 ตามล าดบั ส่วนพื้นท่ี
ท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) สัดส่วนค่าวสัดุการเกษตรรวมกบัค่าแรงงานต่อตน้ทุนผนัแปร
ต ่าท่ีสุดเพียงร้อยละ 75.08 เน่ืองจากมีสัดส่วนค่าวสัดุการเกษตรต่อตน้ทุนผนัแปรต ่าดงัไดก้ล่าวแลว้
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ขา้งตน้ ประกอบกบัสัดส่วนค่าแรงงานต่อตน้ทุนผนัแปรต ่าท่ีสุด ร้อยละ 30.37 เน่ืองจากในพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) เกษตรกรส่วนใหญ่ให้น ้ ากล้วยไข่อย่างสม ่าเสมอดว้ยวิธีเปิด
สปริงเกอร์โดยใชไ้ฟฟ้าท าให้ลดปริมาณการใช้แรงงานคนและแรงงานเคร่ืองจกัรในการดูแลและให้น ้ า 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จึงเพิ่มข้ึนแทนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้า (สัดส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ต่อตน้ทุนผนัแปร 
ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ร้อยละ 24.92 ขณะท่ีสัดส่วนดงักล่าวในพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมสูง (S1) และเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ร้อยละ 9.01 และ 8.76 ตามล าดบั) ผลผลิต 
รายได ้และผลตอบแทนเป็นไปตามระดบัความเหมาะสมของพื้นท่ีรวมทั้งอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุน 
ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) ไดผ้ลผลิต รายได ้ผลตอบแทน และอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุน
สูงท่ีสุดและมีตน้ทุนต่อกิโลกรัมต ่าท่ีสุดกิโลกรัมละ 6.52 บาท เน่ืองจากใชร้าคาเดียวกนัและในพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมสูง (S1) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงกว่าพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
ร้อยละ 16.43 ขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนทั้งหมดสูง (ไดแ้ก่ ค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยอินทรีย ์และค่าใชท่ี้ดิน 
เป็นตน้) โดยสูงเป็นอนัดบัสองรองจากพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) กล่าวคือ ตน้ทุนทั้งหมด
ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) สูงกวา่พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) ร้อยละ 9.75 
(ตารางท่ี 3-23) 
    เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุน รายได้ และผลตอบแทนการผลิตกล้วยไข่ท่ีขายผลผลิต 
ในประเทศและส่งออก จะเห็นวา่ ตน้ทุนทั้งหมดท่ีผลิตขายในประเทศไร่ละ 13,820.41 บาท การผลิต
เพื่อส่งออกไร่ละ 14,828.27 บาท สูงกว่าการผลิตท่ีขายในประเทศเพียงร้อยละ 6.79 และตน้ทุนผนัแปร
ของการผลิตเพื่อส่งออกสูงกวา่การผลิตท่ีขายในประเทศเพียงร้อยละ 6.49 สัดส่วนค่าวสัดุการเกษตร
ต่อตน้ทุนผนัแปรของการผลิตเพื่อส่งออกร้อยละ 52.68 ขณะท่ีการผลิตท่ีขายในประเทศมีสัดส่วน
ดงักล่าว ร้อยละ46.74 เน่ืองจากการผลิตเพื่อส่งออกมีการใชปุ๋้ยคอกเป็นปริมาณมากกวา่การผลิตท่ีขาย
ในประเทศร้อยละ 91.76 ขณะท่ีปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีในการผลิตทั้ง 2 ประเภทไม่แตกต่างกนัมากนกั 
กล่าวคือ การผลิตท่ีขายในประเทศใช้ปุ๋ยเคมีเป็นปริมาณมากกว่าการผลิตเพื่อส่งออกคิดเป็นร้อยละ
เพียงร้อยละ 6.72 เท่านั้น สัดส่วนค่าแรงงานต่อตน้ทุนผนัแปรของการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 
35.00 ต ่ากวา่การผลิตท่ีขายในประเทศท่ีมีสัดส่วนดงักล่าวร้อยละ 44.66 เน่ืองจากการผลิตเพื่อการส่งออก 
ส่วนใหญ่ให้น ้ าอย่างสม ่าเสมอด้วยวิธีเปิดสปริงเกอร์โดยใช้ไฟฟ้าแทนแรงงานคนและแรงงาน
เคร่ืองจกัรในการให้น ้ าและดูแลน ้ าจึงท าให้การผลิตเพื่อส่งออกมีสัดส่วนค่าแรงงานต่อตน้ทุนผนัแปรต ่า 
แต่มีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ สูง (เป็นค่าไฟฟ้า) ท าใหส้ัดส่วนค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ต่อตน้ทุนผนัแปรในการผลิตเพื่อส่งออก
สูงกวา่การผลิตท่ีขายในประเทศ กล่าวคือ สัดส่วนค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ต่อตน้ทุนผนัแปรในการผลิตเพื่อส่งออก
ร้อยละ 12.32 และร้อยละ 8.60 ในการผลิตท่ีขายในประเทศ ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของการผลิตท่ีขาย 
ในประเทศสูงกวา่การผลิตเพื่อส่งออกคิดเป็นร้อยละ 25.27 แต่การผลิตเพื่อส่งออกมีรายไดห้รือมูลค่า
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ผลผลิตสูงกวา่คิดเป็นร้อยละ 33.22 และผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดมากกวา่คิดเป็นร้อยละ 52.00 
เน่ืองจากการผลิตเพื่อส่งออกขายไดร้าคาสูงกว่าการผลิตท่ีขายในประเทศประมาณ 2 เท่าตวั แมว้่า
ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของการผลิตท่ีขายในประเทศสูงกว่าประมาณร้อยละ 25 ขณะท่ีตน้ทุนทั้งหมด
ต่างกนัเพียงประมาณร้อยละ 7 จึงท าให้รายไดท่ี้ไดรั้บจากการลงทุนในการผลิตเพื่อส่งออกสูงกวา่ คือ 
มีค่าอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.24 ขณะท่ีการผลิตท่ีขายในประเทศมีอตัราส่วนรายได้
ต่อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.63 ตน้ทุนต่อกิโลกรัมของผลผลิตท่ีขายในประเทศกิโลกรัมละ 5.83 บาท 
ต ่ากวา่การผลิตเพื่อส่งออกท่ีมีตน้ทุนกิโลกรัมละ 8.37 บาท เน่ืองจากการผลิตทั้ง 2 ประเภทมีตน้ทุนทั้งหมด
แตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ยดงักล่าวแลว้ แต่การผลิตท่ีขายในประเทศไดผ้ลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงกวา่การผลิต
เพื่อส่งออกประมาณร้อยละ 25 จึงท าให้ต้นทุนต่อกิโลกรัมของการผลิตท่ีขายในประเทศต ่ากว่า 
(ตารางท่ี 3-24) 
 จากการส ารวจ พบว่า ราคากลว้ยไข่ (ส่งออก) ท่ีเกษตรกรขายได้ในพื้นท่ีภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกมีความแตกต่างกนัมากจึงไดจ้  าแนกตวัอยา่งท่ีส ารวจตามภาคเพื่อศึกษาการใชปั้จจยัการผลิต 
ตน้ทุน และผลตอบแทนการผลิตกล้วยไข่ (ส่งออก) ตามภาคโดยใช้ราคาขายเฉล่ียของแต่ละภาค 
ในการค านวณมูลค่าผลผลิต (รายได)้ คือ ราคาขายเฉล่ียของภาคเหนือกิโลกรัมละ 15.46 บาท และภาค
ตะวนัออกกิโลกรัมละ 40.11 บาท ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 1) การใช้ปัจจัยการผลติกล้วยไข่ (ส่งออก) ตามภาค 
  การใช้ปัจจัยการผลิตกล้วยไข่ (ส่งออก) ในพืน้ที่ภาคเหนือ เกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกและเก็บเก่ียวเฉล่ีย 
15.15 ไร่ต่อราย จ านวนตน้ไร่ละ 382 ตน้ การใชปั้จจยัการผลิต ไดแ้ก่ แรงงานคนเฉล่ียไร่ละ 20.11 วนัต่อคน 
การใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรเฉล่ียไร่ละ 20.28 ชัว่โมง ใชปุ๋้ยเคมีเฉล่ียไร่ละ 125.66 กิโลกรัม ใชปุ๋้ยคอกเฉล่ีย
ไร่ละ 46.20 กิโลกรัม ปุ๋ยชีวภาพชนิดผง/เม็ดเฉล่ียไร่ละ 18.98 กิโลกรัม วสัดุปรับปรุงดิน (ปูนขาว) 
เฉล่ียไร่ละ 0.34 กิโลกรัม สารก าจดัวชัพืชเฉล่ียไร่ละ 2.27 ลิตร การใชส้ารเร่งการเจริญเติบโต สารป้องกนั
และก าจดัศตัรูพืช ปริมาณการใช้ชนิดน ้ าต ่ากว่าไร่ละ 0.50 ลิตร และชนิดผง/เม็ดต ่ากว่าไร่ละ 0.50 
กิโลกรัม ปริมาณการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเฉล่ียไร่ละ 19.48 ลิตร (ตารางท่ี 3-25) 
  การใช้ปัจจัยการผลิตกล้วยไข่ (ส่งออก) ในพื้นที่ภาคตะวันออก  จากการส ารวจพบว่า 
เกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกและเก็บเก่ียวเฉล่ีย 3.18 ไร่ต่อราย จ านวนตน้ไร่ละ 400 ตน้ การใชปั้จจยัการผลิต ไดแ้ก่ 
แรงงานคนเฉล่ียไร่ละ 23.73 วนัต่อคน การใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรเฉล่ียไร่ละ 11.49 ชัว่โมง ใชปุ๋้ยเคมีเฉล่ีย
ไร่ละ 146.18 กิโลกรัม ใชปุ๋้ยคอกเฉล่ียไร่ละ 1,496.42 กิโลกรัม ปุ๋ยชีวภาพชนิดน ้ าไร่ละ1.65 ลิตร และชนิดผง/
เม็ดเฉล่ียไร่ละ 20.03กิโลกรัม สารก าจดัวชัพืชเฉล่ียไร่ละ 0.95 ลิตร การใช้สารเร่งการเจริญเติบโต 
สารป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช ปริมาณการใช้ต ่ากว่าไร่ละ 0.50 ลิตร และชนิดผง/เม็ดปริมาณต ่ากว่า 
ไร่ละ 0.50 กิโลกรัม ปริมาณการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเฉล่ียไร่ละ 6.55 ลิตร (ตารางท่ี 3-25) 
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ตารางที ่3-22 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ (ส่งออก) ในพืน้ทีท่ีม่ีระดับ 
   ความเหมาะสมเลก็น้อย (S3) ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

1. ต้นทุนผนัแปร 8,539.07 4,152.69 12,691.76 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 4,872.66 2,144.82 7,017.48 

พนัธ์ุ 91.27 2,116.00 2,207.27 
ปุ๋ ย 3,897.62 28.82 3,926.44 
ปุ๋ ยเคมี 2,902.48 - 2,902.48 
ปุ๋ ยอินทรีย/์ชีวภาพ 995.14 28.82 1,023.96 

วสัดุปรับปรุงดิน 4.93 - 4.93 
สารก าจดัวชัพืช 288.10 - 288.10 
สารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 120.40 - 120.40 
น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 420.39 - 420.39 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 49.95 - 49.95 

1.2 ค่าแรงงาน 3,146.14 1,416.50 4,562.64 
แรงงานคน 2,256.53 964.02 3,220.55 
แรงงานเคร่ืองจกัร 889.61 452.48 1,342.09 

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 48.50 - 48.50 
1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 153.29 - 153.29 
1.5 ค่าไฟฟ้า 227.57 - 227.57 
1.6 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 591.37 591.37 
1.7 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 90.91 - 90.91 

2. ต้นทุนคงที ่ 531.12 959.47 1,490.59 
2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 2.70 - 2.70 
2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 528.42 - 528.42 
2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 707.71 707.71 
2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 251.76 251.76 

ต้นทุนทั้งหมด 9,070.19 5,112.16 14,182.35 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   1,545.48 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   18.70 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   28,900.48 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงนิ (บาท/ไร่)   19,830.29 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   16,208.72 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   14,718.13 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   2.04 

ที่มา : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-23 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ (ส่งออก) จ าแนกตามระดับ 
   ความเหมาะสมของพืน้ที ่ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เหมาะสม 
สูง (S1) 

เหมาะสม 
ปานกลาง (S2) 

เหมาะสม 
เลก็น้อย (S3) 

เฉลีย่ 

1. ต้นทุนผนัแปร 13,449.48 15,798.57 12,691.76 13,253.77 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 6,985.39 7,064.12 7,017.48 6,982.64 

 
(51.94) (44.71) (55.29) (52.68) 

1.2 ค่าแรงงาน 5,252.06 4,798.50 4,562.64 4,638.69 

 
(39.05) (30.37) (35.95) (35.00) 

1.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 1,212.03 3,935.95 1,111.64 1,632.44 

 
(9.01) (24.92) (8.76) (12.32) 

2. ต้นทุนคงที ่ 2,065.16 1,392.99 1,490.59 1,574.50 

ต้นทุนทัง้หมด 15,514.64 17,191.56 14,182.35 14,828.27 

ผลผลติต่อไร่ (กก.) 2,380.82 1,989.63 1,545.48 1,772.41 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.) 18.70 18.70 18.70 18.70 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่) 44,521.33 37,206.08 28,900.48 33,144.07 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่) 31,071.85 21,407.51 16,208.72 19,890.30 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 29,006.69 20,014.52 14,718.13 18,315.80 

อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด 2.87 2.16 2.04 2.24 
ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท) 6.52 8.64 9.18 8.37 

หมายเหต ุ : ในวงเลบ็หมายถึง ร้อยละของตน้ทุนผนัแปร 
ทีม่า  : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
   กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-24 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

ขายในประเทศ ส่งออก ทั้งประเทศ 

1. ต้นทุนผนัแปร 12,392.92 13,253.77 13,048.15 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 5,792.33 6,982.64 6,616.70 

 
(46.74) (52.68) (50.71) 

1.2 ค่าแรงงาน 5,534.50 4,638.69 4,970.05 

 
(44.66) (35.00) (38.09) 

1.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 1,066.09 1,632.44 1,461.40 

 
(8.60) (12.32) (11.20) 

2. ต้นทุนคงที ่ 1,427.49 1,574.50 1,530.52 

ต้นทุนทัง้หมด 13,820.41 14,828.27 14,578.67 

ผลผลติต่อไร่ (กก.) 2,371.99 1,772.41 1,903.25 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.) 9.47 18.70 19.63 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่) 22,462.75 33,144.07 37,360.80 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่) 10,069.83 19,890.30 24,312.65 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 8,642.34 18,315.80 22,782.13 

อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด 1.63 2.24 2.56 
ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท) 5.83 8.37 7.66 

หมายเหต ุ : ในวงเลบ็หมายถึง ร้อยละของตน้ทุนผนัแปร 
ทีม่า  : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
   กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-25 ปริมาณการใช้ปัจจัยการผลติกล้วยไข่ (ส่งออก) จ าแนกตามภาค ปี 2554 

รายการ 
หน่วย 
(ต่อไร่) 

ปัจจัยการผลติ 
เฉลีย่ 

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 
พื้นท่ีปลูก ไร่ 15.15 3.18 6.24 
พื้นท่ีเก็บเก่ียว ไร่ 15.15 3.18 6.24 
แรงงานคน วนั/คน 20.11 23.73 21.45 
แรงงานเคร่ืองจกัร ชม. 20.28 11.49 16.97 
พนัธ์ุ ตน้ 382 400 389 
ปุ๋ยเคมี กก. 125.66 146.18 133.35 
ปุ๋ยอินทรีย ์     

ปุ๋ยคอก กก. 46.20 1,496.42 589.47 
ปุ๋ยชีวภาพ     

ชนิดน ้า ลิตร - 1.65 0.62 
ชนิดผง/เมด็ กก. 18.98 20.03 19.37 

วสัดุปรับปรุงดิน     
ปูนขาว กก. 0.34 - 0.21 

สารเร่งการเจริญเติบโต     
ชนิดน ้า ลิตร 0.12 0.07 0.10 
ชนิดผง/เมด็ กก. 0.01 - 0.01 

สารก าจดัวชัพืช     
ชนิดน ้า ลิตร 2.27 0.95 1.77 

สารป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช     
ชนิดน ้า ลิตร 0.38 0.11 0.28 
ชนิดผง/เมด็ กก. 0.37 0.12 0.28 

น ้ามนัเช้ือเพลิง/หล่อล่ืน ลิตร 19.48 6.55 14.63 
ทีม่า : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
 กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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 2) ต้นทุนรายได้และผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ (ส่งออก) ตามภาค 
  กล้วยไข่ (ส่งออก) ในพืน้ที่ภาคเหนือให้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 1,732.54 กิโลกรัม รายไดห้รือ
มูลค่าผลผลิตไร่ละ 26,785.07 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 12,346.70 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 
10,584.74 บาท (ร้อยละ 85.73) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,761.96 บาท (ร้อยละ 14.27) ค่าใช้จ่ายท่ีเป็น
ตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 2,035.05 บาท (ร้อยละ 19.23) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 2,634.54 บาท (ร้อยละ 
24.89) ค่าแรงงานคนไร่ละ 2,744.16 บาท (ร้อยละ 25.93) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,450.95 บาท 
(ร้อยละ 13.71) ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 663.13 บาท (ร้อยละ 6.26) ค่าสารก าจดัวชัพืชไร่ละ 
288.22 บาท (ร้อยละ 2.72) ค่าสารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโตไร่ละ 
110.47 บาท (ร้อยละ 1.04) นอกจากน้ีเป็นค่าอุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้และ 
ค่าวสัดุปรับปรุงดิน เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 7,910.13 บาท (ร้อยละ 
64.07) และไมเ่ป็นเงินไร่ละ 4,436.57 บาท (ร้อยละ 35.93) ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 
18,874.94 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 16,200.33 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด
ไร่ละ 14,438.37 บาท ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรัม 7.13 บาท (ต ่ากวา่ราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วน
รายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.17 นบัวา่เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-26) 
  กล้วยไข่ (ส่งออก) ในพืน้ที่ภาคตะวันออกให้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 1,838.98 กิโลกรัม รายได้
หรือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 73,761.49 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 18,971.06 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 
17,709.47 บาท (ร้อยละ 93.35) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 1,261.59 บาท (ร้อยละ 6.65) ค่าใช้จ่ายท่ีเป็น
ตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ ค่าพนัธ์ุไร่ละ 2,795.05 บาท (ร้อยละ 15.78) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 5,188.52 บาท (ร้อยละ 
29.30) ค่าแรงงานคนไร่ละ 4,325.34 บาท (ร้อยละ 24.42) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 1,053.92 บาท 
(ร้อยละ 5.95) ค่าไฟฟ้าไร่ละ 1,484.54 บาท (ร้อยละ 8.38) ค่าขนส่งผลผลิตไร่ละ 843.80 (ร้อยละ 
4.76) ค่าอุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ ไร่ละ 541.25 บาท (ร้อยละ 3.06) ค่าดอกเบ้ียเงินกู้ไร่ละ 
178.10 บาท (ร้อยละ 1.02) นอกจากน้ีเป็นค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ค่าสารก าจดัวชัพืช และ 
ค่าสารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 10,994.22 บาท (ร้อยละ 57.95) และไม่เป็นเงินไร่ละ 7,976.84 บาท (ร้อยละ 
42.05) ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 62,767.27 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปร
ไร่ละ 56,052.02 บาท ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้ งหมดไร่ละ 54,790.43 บาท ต้นทุนการผลิต 
ต่อกิโลกรัม 10.32 บาท (ต ่ากวา่ราคาขายผลผลิต) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 3.89 
นบัวา่ เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูงมาก (ตารางท่ี 3-27) 
 เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุน รายไดแ้ละผลตอบแทนการผลิตกลว้ยไข่ (ส่งออก) ในพื้นท่ีภาคเหนือ
และภาคตะวนัออก จะเห็นวา่มีตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 12,346.70 และ 18,971.06 บาท ตามล าดบั ตน้ทุน
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ทั้งหมดของการผลิตในพื้นท่ีภาคตะวนัออกสูงกวา่พื้นท่ีภาคเหนือประมาณร้อยละ 35 สัดส่วนตน้ทุน
ผนัแปรต่อตน้ทุนทั้งหมดในพื้นท่ีภาคเหนือ ร้อยละ 85.73 ต ่ากว่าพื้นท่ีภาคตะวนัออกท่ีมีสัดส่วน
ดงักล่าว ร้อยละ 93.35 เน่ืองจากพื้นท่ีภาคเหนือมีตน้ทุนคงท่ีท่ีเป็นค่าเช่าและค่าใช้ท่ีดินสูงกวา่พื้นท่ี
ภาคตะวนัออก ต้นทุนผนัแปรในพื้นท่ีภาคตะวนัออกสูงกว่าพื้นท่ีภาคเหนือประมาณร้อยละ 40 
เน่ืองจากมีการใช้ปุ๋ยคอกเป็นปริมาณมากกว่าพื้นท่ีภาคเหนือประมาณร้อยละ 97 และใช้ปุ๋ยเคมีเป็น
ปริมาณมากกวา่ประมาณร้อยละ 14 รวมทั้งใชแ้รงงานคน (วดัระยะขุดหลุม ใส่ปุ๋ยปลูก ดูแลให้น ้ า ใส่ปุ๋ย 
ตดัแต่งใบและหน่อ ตดัปลีและห่อเครือ) ใชเ้คร่ืองจกัร (ตดัหญา้ ฉีดพน่สารก าจดัและสารเร่งการเจริญเติบโต) 
เป็นปริมาณมากกวา่ในพื้นท่ีภาคเหนือ สัดส่วนค่าแรงงานต่อตน้ทุนผนัแปรในพื้นท่ีภาคเหนือร้อยละ 39.63 
สูงกวา่พื้นท่ีภาคตะวนัออกท่ีมีสัดส่วนดงักล่าวร้อยละ 30.38 เน่ืองจากการผลิตกลว้ยไข่ (ส่งออก) ในพื้นท่ี
ภาคตะวนัออกเกษตรกรให้น ้ าดว้ยวิธีเปิดสปริงเกอร์โดยใชไ้ฟฟ้าท าให้ลดปริมาณการใช้แรงงานคน
และแรงงานเคร่ืองจกัรในการดูแลและให้น ้ า (กลว้ยไข่ตอ้งการน ้ าอยา่งสม ่าเสมอ) ท าให้ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ สูง 
(ค่าไฟฟ้า) คิดเป็นสัดส่วนค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆต่อตน้ทุนผนัแปร ร้อยละ 18.62 ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกและร้อยละ 6.00 
ในพื้นท่ีภาคเหนือ เม่ือพื้นท่ีภาคตะวนัออกมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สูง ดงันั้นเม่ือรวมค่าวสัดุการเกษตร
กบัค่าแรงงานแล้วคิดเป็นสัดส่วนต่อตน้ทุนผนัแปรท าให้สัดส่วนดังกล่าวในพื้นท่ีภาคตะวนัออก 
ต ่ากวา่พื้นท่ีภาคเหนือ คือในพื้นท่ีภาคตะวนัออกมีค่าวสัดุการเกษตรรวมกบัค่าแรงงานคิดเป็นสัดส่วน
ต่อตน้ทุนผนัแปรรร้อยละ 81.38 และร้อยละ 94.00 ในพื้นท่ีภาคเหนือ รายได ้ผลตอบแทนและอตัราส่วน
รายได้ต่อต้นทุนทั้งหมดในพื้นท่ีภาคตะวนัออกสูงกว่าพื้นท่ีภาคเหนือ เน่ืองจากราคาขายผลผลิต 
ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกสูงกวา่พื้นท่ีภาคเหนือประมาณร้อยละ 61 ส าหรับผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ในพื้นท่ี
ภาคตะวนัออกสูงกวา่พื้นท่ีภาคเหนือประมาณร้อยละ 6 ขณะท่ีตน้ทุนทั้งหมดในพื้นท่ีภาคตะวนัออก
สูงกวา่พื้นท่ีภาคเหนือประมาณร้อยละ 35 ดงัไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ จึงท าให้ตน้ทุนต่อกิโลกรัมของการผลิต
ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกสูงกว่าพื้นท่ีภาคเหนือคือกิโลกรัมละ 10.32 บาท ขณะท่ีในพื้นท่ีภาคเหนือ 
มีตน้ทุนกิโลกรัมละ 7.13 บาท โดยพื้นท่ีภาคตะวนัออกมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 
3.89 สูงกวา่พื้นท่ีภาคเหนือท่ีมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.17 นบัวา่การผลิตกลว้ยไข่ 
(ส่งออก) ในพื้นท่ีภาคเหนือและภาคตะวนัออกเกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนสูง (ตารางท่ี 3-28) 
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ตารางที ่3-26 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ (ส่งออก) ในพืน้ทีภ่าคเหนือ ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

1. ต้นทุนผนัแปร 7,347.87 3,236.87 10,584.74 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 3,813.42 1,941.32 5,754.74 

พนัธ์ุ 93.73 1,941.32 2,035.05 
ปุ๋ ย 2,634.54 - 2,634.54 
ปุ๋ ยเคมี 2,423.24 - 2,423.24 
ปุ๋ ยอินทรีย/์ชีวภาพ 211.30 - 211.30 

วสัดุปรับปรุงดิน 6.07 - 6.07 
สารก าจดัวชัพืช 288.22 - 288.22 
สารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 110.47 - 110.47 
น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 663.13 - 663.13 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 17.26 - 17.26 

1.2 ค่าแรงงาน 3,407.85 787.26 4,195.11 
แรงงานคน 2,343.36 400.80 2,744.16 
แรงงานเคร่ืองจกัร 1,064.49 386.46 1,450.95 

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 39.97 - 39.97 
1.4 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 508.29 508.29 
1.5 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 86.63 - 86.63 

2. ต้นทุนคงที ่ 562.26 1,199.70 1,761.96 
2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 2.85 - 2.85 
2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 559.41 - 559.41 
2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 981.80 981.80 
2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 217.90 217.90 

ต้นทุนทั้งหมด 7,910.13 4,436.57 12,346.70 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   1,732.54 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   15.46 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   26,785.07 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงนิ (บาท/ไร่)   18,874.94 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   16,200.33 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   14,438.37 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   2.17 

ที่มา : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-27 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ (ส่งออก) ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ ไม่เป็นเงนิ รวม 

ต้นทุนการผลติ    

1. ต้นทุนผนัแปร 10,965.65 6,743.82 17,709.47 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 6,333.85 2,698.63 9,032.48 

พนัธ์ุ 146.01 2,649.04 2,795.05 
ปุ๋ ย 5,138.93 49.59 5,188.52 
ปุ๋ ยเคมี 2,819.98 - 2,819.98 
ปุ๋ ยอินทรีย/์ชีวภาพ 2,318.95 49.59 2,368.54 

สารก าจดัวชัพืช 149.64 - 149.64 
สารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืชและสารเร่งการเจริญเติบโต 135.42 - 135.42 
น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 222.60 - 222.60 
อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 541.25 - 541.25 

1.2 ค่าแรงงาน 2,089.20 3,290.06 5,379.26 
แรงงานคน 1,668.33 2,657.01 4,325.34 
แรงงานเคร่ืองจกัร 420.87 633.05 1,053.92 

1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 36.16 - 36.16 
1.4 ค่าขนส่งผลผลิต 843.80 - 843.80 
1.5 ค่าไฟฟ้า 1,484.54 - 1,484.54 
1.6 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 755.13 755.13 
1.7 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 178.10 - 178.10 

2. ต้นทุนคงที ่ 28.57 1,233.02 1,261.59 
2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 3.91 - 3.91 
2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 24.66 - 24.66 
2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 669.78 669.78 
2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 563.24 563.24 

ต้นทุนทั้งหมด 10,994.22 7,976.84 18,971.06 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   1,838.98 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   40.11 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   73,761.49 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนที่เป็นเงนิ (บาท/ไร่)   62,767.27 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   56,052.02 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)   54,790.43 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด   3.89 

ที่มา : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-28 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติกล้วยไข่ (ส่งออก) จ าแนกตามภาค ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เหนือ ตะวนัออก เฉลีย่ 

1. ต้นทุนผนัแปร 10,584.74 17,709.47 13,253.77 
1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 5,754.74 9,032.48 6,982.64 

 
(54.37) (51.00) (52.68) 

1.2 ค่าแรงงาน 4,195.11 5,379.26 4,638.69 

 
(39.63) (30.38) (35.00) 

1.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 634.89 3,297.73 1,632.44 

 
(6.00) (18.62) (12.32) 

2. ต้นทุนคงที ่ 1,761.96 1,261.59 1,574.50 

ต้นทุนทัง้หมด 12,346.70 18,971.06 14,828.27 

ผลผลติต่อไร่ (กก.) 1,732.54 1,838.98 1,772.41 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.) 15.46 40.11 18.70 
รายได้หรือมูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่) 26,785.07 73,761.49 33,144.07 

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่) 16,200.33 56,052.02 19,890.30 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 14,438.37 54,790.43 18,315.80 

อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด 2.17 3.89 2.24 
ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท) 7.13 10.32 8.37 

หมายเหต ุ : ในวงเลบ็หมายถึง ร้อยละของตน้ทุนผนัแปร 
ทีม่า  : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีส ารวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
   กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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 3.2.3 ปัญหา ความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ และทัศนคติของเกษตรกรในการผลิตพืชเศรษฐกิจ
กล้วยไข่ 
   1) ปัญหาการผลติ 
    จากการศึกษาปัญหาการผลิตกล้วยไข่ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ 
มีปัญหาด้านปัจจยัการผลิตมีราคาสูง ร้อยละ 54.39 (ขายในประเทศร้อยละ 56.41 ส่งออกร้อยละ 
53.33) รองลงมาเป็นปัญหาแมลง/ศตัรูพืชรบกวน ร้อยละ 50.00 (ขายในประเทศร้อยละ 51.28 ส่งออก
ร้อยละ 49.33) น ้ าท่วมพื้นท่ีปลูก ร้อยละ39.47 (ขายในประเทศร้อยละ 76.92 ส่งออกร้อยละ 20.00) 
โรคระบาด ร้อยละ 33.33 (ขายในประเทศร้อยละ 20.51 ส่งออกร้อยละ 40.00) ลมพดัแรงท าให้ตน้หกั 
ร้อยละ 28.95 (ขายในประเทศร้อยละ 41.03 ส่งออกร้อยละ 22.67) ขาดแคลนเงินทุน ร้อยละ 21.05 
(ขายในประเทศร้อยละ 17.95 ส่งออกร้อยละ 22.67) วชัพืชรบกวน ร้อยละ15.79 (ขายในประเทศร้อยละ 
30.77 ส่งออกร้อยละ 8.00) ราคาผลผลิตตกต ่า ร้อยละ 14.91 (ขายในประเทศร้อยละ 7.69 ส่งออกร้อยละ 
18.67) นอกนั้น ไดแ้ก่ ปัญหาไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง ปริมาณผลผลิตต ่า คุณภาพผลผลิตต ่า สภาพดิน
เส่ือมโทรม เป็นตน้ (ตารางท่ี 3-29) 
   2) ความต้องการความช่วยเหลอืจากรัฐด้านการผลติ  
    จากการศึกษาความตอ้งการความช่วยเหลือจากรัฐบาลของเกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยไข่
ขายในประเทศและส่งออก พบวา่ เกษตรกรตอ้งการให้รัฐบาลจดัหาปัจจยัการผลิตท่ีราคาต ่า ร้อยละ 
79.83 (ขายในประเทศร้อยละ 75.00 ส่งออกร้อยละ 81.97) ประกนั/พยุงราคาผลผลิต ร้อยละ 46.39 
(ขายในประเทศร้อยละ 38.89 ส่งออกร้อยละ 50.82) ส่งเสริมและแนะน าการท าปุ๋ย/สารป้องกนั/สารก าจดั
ศตัรูพืชใชเ้อง ร้อยละ 37.11 (ขายในประเทศร้อยละ 33.33 ส่งออกร้อยละ 39.34) ส่งเสริมและแนะน า
การปรับปรุงบ ารุงดิน ร้อยละ 37.11 (ขายในประเทศร้อยละ 19.44 ส่งออกร้อยละ 47.54) จดัหาแหล่งเงินกู้
อตัราดอกเบ้ียต ่า ร้อยละ 17.53 (ขายในประเทศร้อยละ 30.56 ส่งออกร้อยละ 9.84) ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนน
เพื่อขนส่งผลผลิต ร้อยละ 17.53 (ขายในประเทศร้อยละ 2.78 ส่งออกร้อยละ 26.23) จดัสร้างแหล่งน ้ า
เพื่อการเกษตร ร้อยละ13.40 (ขายในประเทศร้อยละ 8.33 ส่งออกร้อยละ 16.39) นอกจากน้ีตอ้งการให้
จดัสรรท่ีดินท ากิน ป้องกนัน ้าท่วม และประกนัรายไดเ้กษตรกร เป็นตน้ (ตารางท่ี 3-30) 
   3) ทศันคติของเกษตรกร 
    ทัศนคติด้านการใช้ที่ดินและการเพิ่มผลผลิต  จากการศึกษาทศันคติการใช้ท่ีดินของ
เกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยไข่ พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.00) ไม่คิดท่ีจะเปล่ียนแปลงการปลูก
กล้วยไข่ไปปลูกพืชชนิดอ่ืน (ขายในประเทศร้อยละ 82.50 ส่งออกร้อยละ 86.25) ส าหรับแนวคิด 
ในการเพิ่มผลผลิต เกษตรกรมีความคิดวา่ ควรเพิ่มปุ๋ยเคมี ร้อยละ 62.50 (ขายในประเทศร้อยละ 67.50 
ส่งออกร้อยละ 60.00) ปรับปรุงบ ารุงดิน ร้อยละ 32.50 (ขายในประเทศร้อยละ 30.00 ส่งออกร้อยละ 
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33.75) เพิ่มพื้นท่ีปลูก ร้อยละ25.00 (ขายในประเทศร้อยละ 17.50 ส่งออกร้อยละ 28.75) ลงทุนจดัหา
แหล่งน ้า ร้อยละ 18.33 เพิ่มปุ๋ยอินทรีย ์ร้อยละ 10.83 และเพิ่มปริมาณฮอร์โมน ร้อยละ 4.17 (ตารางท่ี 3-31) 
    ทัศนคติในการเปลี่ยนแปลงอาชีพ จากการศึกษาทศันคติในการเปล่ียนแปลงอาชีพ
ของเกษตรกรท่ีปลูกกล้วยไข่ขายในประเทศและส่งออก พบว่า เกษตรกรทุกรายท่ีส ารวจไม่คิดจะ
เปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืน เน่ืองจากการปลูกกลว้ยไข่เป็นอาชีพหลกัท่ีท ามาตลอด ร้อยละ 87.50 
(ขายในประเทศร้อยละ 82.50 ส่งออกร้อยละ 90.00) ไม่มีความรู้ในการท าอาชีพอ่ืน ร้อยละ 32.50 
(ขายในประเทศร้อยละ 32.50 ส่งออกร้อยละ 32.50) นอกจากน้ีเน่ืองจากมีท่ีดินอยูแ่ลว้ ร้อยละ 21.67 
ไดผ้ลผลิตดีและราคาผลผลิตดีอยูแ่ลว้มีความคิดเห็นเท่ากนั ร้อยละ 0.83 (ตารางท่ี 3-31) 

ตารางที ่3-29 ปัญหาด้านการผลติของเกษตรกรทีป่ลูกกล้วยไข่ ปี 2554 
หน่วย : ร้อยละ 

ปัญหา ในประเทศ ส่งออก เฉลีย่ 
- ปัจจยัการผลิตมีราคาสูง 56.41 53.33 54.39 
- แมลง/ศตัรูพืชรบกวน 51.28 49.33 50.00 
- น ้าท่วม 76.92 20.00 39.47 
- โรคพืช 20.51 40.00 33.33 
- ลมพดัแรงท าให้ตน้หกั 41.03 22.67 28.95 
- ขาดแคลนเงินลงทุน 17.95 22.67 21.05 
- วชัพืชรบกวน 30.77 8.00 15.79 
- ราคาผลผลิตตกต ่า 7.69 18.67 14.91 
- ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง 12.82 5.33 7.89 
- ปริมาณผลผลิตต ่า 10.26 5.33 7.02 
- คุณภาพผลผลิตต ่า 7.69 2.67 4.39 
- สภาพดินเส่ือมโทรม - 5.33 3.51 
- ฝนแลง้/ทิ้งช่วง 2.56 2.67 2.63 
- ขาดแคลนแรงงาน 2.56 1.33 1.75 
ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน  
 กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-30 ความต้องการความช่วยเหลอืจากรัฐด้านการผลติกล้วยไข่ของเกษตรกร ปี 2554 
หน่วย : ร้อยละ 

ลกัษณะความต้องการ ในประเทศ ส่งออก รวม/เฉลีย่ 
- จดัหาปัจจยัการผลิตท่ีราคาต ่า 75.00 81.97 79.83 
- ประกนั/พยงุราคาผลผลิต 38.89 50.82 46.39 
- ส่งเสริมและแนะน าการท าปุ๋ยและสารป้องกนั 
และก าจดัศตัรูพืชใชเ้อง 

33.33 39.34 37.11 

- ส่งเสริมและแนะน าการปรับปรุงบ ารุงดิน 19.44 47.54 37.11 
- จดัหาแหล่งเงินกูอ้ตัราดอกเบ้ียต ่า 30.56 9.84 17.53 
- ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อขนส่งผลผลิต 2.78 26.23 17.53 
- จดัสร้างแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 8.33 16.39 13.40 
- จดัสรรท่ีดินท ากิน 13.89 6.56 9.28 
- ป้องกนัน ้าท่วม 11.11 - 4.12 
- ประกนัรายไดเ้กษตรกร 5.56 3.28 4.12 
- ส่งเสริมและแนะน าการท าการเกษตรอินทรีย ์ 2.78 4.92 4.12 
- ส่งเสริมและแนะน าเก่ียวกบัการอนุรักษดิ์นและน ้า 2.78 3.28 3.09 
- จดัหาตลาดรับซ้ือผลผลิต 5.56 - 2.06 
- แกไ้ขปัญหาโรคพืช 2.78 - 1.03 
ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน  
 กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-31 ทศันคติของเกษตรกรทีผ่ลติกล้วยไข่ ปี 2554 
หน่วย : ร้อยละ 

ทศันคตขิองเกษตรกร ในประเทศ ส่งออก รวม/เฉลีย่ 
ความคดิต่อการเปลีย่นแปลงการปลูกกล้วยหอม    

- ไม่เปล่ียน 82.50 86.25 85.00 
- เปล่ียน 17.50 13.75 15.00 

ประเภทการเปลีย่นแปลง    
- เลิก 85.71 90.91 88.88 
- ลดพ้ืนท่ี 14.29 9.09 11.12 

ปลูกพชืชนดิอืน่แทน    
- ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ 14.28 63.64 44.44 
- ถัว่ฝักยาว 42.87 18.18 27.78 
- มะม่วง 14.28 9.09 11.10 
- ออ้ยโรงงาน 14.28 - 5.56 

สาเหตุทีค่ดิจะลดพืน้ที ่    
- ตน้ทุนสูง - 9.09 5.56 
- น ้ าท่วม 14.29 - 5.56 

แนวคดิในการเพิม่ผลผลติ    
1) เพ่ิมปุ๋ยเคมี 67.50 60.00 62.50 
2) ปรับปรุงบ ารุงดิน 30.00 33.75 32.50 
3) เพ่ิมพ้ืนท่ีปลูก 17.50 28.75 25.00 
4) ลงทุนจดัหาแหล่งน ้ า 10.00 22.50 18.33 
5) เพ่ิมปุ๋ยอินทรีย ์ 2.50 15.00 10.83 
6) เพ่ิมปริมาณฮอร์โมน 5.00 3.75 4.17 

เกษตรกรวางแผนเปลีย่นไปประกอบอาชีพนอกการเกษตร    
ไม่เปล่ียน 100.00 100.00 100.00 
เหตผุลท่ีไม่เปล่ียนอาชีพ    
1) เป็นอาชีพหลกัท่ีท ามาต่อเน่ือง 82.50 90.00 87.50 
2) ไม่มีความรู้ในการท าอาชีพอ่ืน 32.50 32.50 32.50 
3) มีท่ีดินอยูแ่ลว้ 12.50 26.25 21.67 
4) ผลผลิตดีอยูแ่ลว้ - 1.25 0.83 
5) ราคาผลผลิตดี - 1.25 0.83 

ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน  
 กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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 จากการศึกษาการใชปั้จจยัการผลิตกลว้ยไข่ท่ีขายในประเทศและส่งออก จะเห็นวา่ พื้นท่ีปลูก
และเก็บเก่ียวเพื่อส่งออกรายละ 6.24 ไร่สูงกว่าการผลิตท่ีขายในประเทศท่ีปลูกเฉล่ียรายละ 5.19 ไร่ 
ปลูกเพื่อส่งออกใช้ตน้พนัธ์ุจ  านวนน้อยกว่าท่ีปลูกขายในประเทศ กล่าวคือ ไร่ละ 389 และ 392 ตน้ 
ตามล าดบั การใช้แรงงานท่ีผลิตเพื่อส่งออกใช้แรงงานคนไร่ละ 21.45 วนัต่อคน มากกว่าการผลิต 
ท่ีขายในประเทศซ่ึงใช้แรงงานคนไร่ละ 19.16 วนัต่อคน (ไดแ้ก่ ปลูก ตดัแต่งหน่อ ตดัแต่งใบ ตดัปลี 
ห่อเครือ ใหน้ ้า เก็บ และขนยา้ยผลผลิต) การผลิตเพื่อส่งออกใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 16.73 ชัว่โมง 
ต ่ากวา่การผลิตท่ีขายในประเทศซ่ึงใชไ้ร่ละ 15.34 ชัว่โมง การผลิตเพื่อส่งออกใชปุ๋้ยเคมีและปุ๋ยคอก
เป็นปริมาณมากกวา่การผลิตท่ีขายในประเทศ (ขายในประเทศใชปุ๋้ยคอกและปุ๋ยเคมีไร่ละ 48.43 และ 
142.96 กิโลกรัม ตามล าดบั การผลิตเพื่อส่งออกใชปุ๋้ยคอกและปุ๋ยเคมีปริมาณไร่ละ 589.47 และ 133.35 
กิโลกรัม ตามล าดบั) นอกจากน้ีมีการใชปุ๋้ยชีวภาพชนิดผง/เมด็ในปริมาณใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ ขายในประเทศ
ปริมาณไร่ละ 19.37 กิโลกรัม การผลิตเพื่อส่งออกปริมาณไร่ละ 20.29 กิโลกรัม ใช้สารก าจดัวชัพืช
ชนิดน ้ าต ่ากวา่ไร่ละ 2 ลิตร สารป้องกนั/ก าจดัศตัรูพืช/โรคพืช ใชเ้ป็นปริมาณต ่ากว่าไร่ละ 0.50 ลิตร 
ทั้งการผลิตท่ีขายในประเทศและส่งออก 
 ตน้ทุน รายได้ และผลตอบแทนการผลิตกล้วยไข่ ได้แก่ การผลิตกล้วยไข่ของประเทศไทย  
ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 1,903.25 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 37,360.80 บาท ตน้ทุนทั้งหมด
ไร่ละ 14,578.67 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด (ผลตอบแทนสุทธิ) ไร่ละ 22,782.13 บาท  
มีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.56 การผลิตตามความเหมาะสมของพื้นท่ีทั้ง 3 ระดบั  
ได้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 1,558.85-2,559.91 กิโลกรัม รายได้หรือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 30,600.23-
50,251.03 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 13,934.55-15,736.14 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด 
ไร่ละ 16,665.68-35,310.07 บาท มีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.20-3.36  การผลิตที่ขาย
ในประเทศ ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 2,371.99 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 22,462.75 บาท 
ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 13,820.41 บาท ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (ผลตอบแทนสุทธิ) ไร่ละ 
8,642.34 บาท มีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.63 การผลิตท่ีขายในประเทศตามความเหมาะสม
ของพื้นท่ีทั้ง 3 ระดบั ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 1,693.55-2,723.23 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 
16,037.92-25,788.99 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 12,104.49-14,215.31 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด
ไร่ละ 3,933.43-11,687.73 บาท มีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.32-1.83  การผลิตเพื่อส่งออก 
ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 1,772.41 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 33,144.07 บาท ตน้ทุนทั้งหมด
ไร่ละ 14,828.27 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด (ผลตอบแทนสุทธิ) ไร่ละ 18,315.80 บาท  
มีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.24 การผลิตเพื่อส่งออกตามความเหมาะสมของพื้นท่ีทั้ง 
3 ระดบั ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 1,545.48-2,380.82 กิโลกรัม รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 28,900.48-



3-76 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

44,521.33 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 14,182.35-17,191.56 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 
14,718.13-29,006.69 บาท มีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.04-2.87 (ตารางท่ี 3-32) 
 ปัญหาการผลิตกล้วยไข่เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาปัจจยัการผลิตมีราคาสูง แมลง/
ศตัรูพืชรบกวน น ้ าท่วมพื้นท่ีปลูก โรคระบาด ลมแรงท าให้ตน้ลม้  เกษตรกรตอ้งการให้รัฐบาลจดัหา
ปัจจยัการผลิตในราคาต ่า ประกนั/พยุงราคาผลผลิต ส่งเสริม/แนะน าการท าปุ๋ย สารก าจดัศตัรูพืช และ
แนะน าการปรับปรุงบ ารุงดิน  เกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยไข่แทบทุกรายไม่คิดท่ีจะเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน
และมีความคิดเห็นต่อการเพิ่มผลผลิตวา่ ควรเพิ่มปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์เพิ่มพื้นท่ีปลูก ปรับปรุงบ ารุงดิน 
และลงทุนจดัหาแหล่งน ้า 
 จากตน้ทุน รายได ้และผลตอบแทนการผลิตกลว้ยไข่ จะเห็นวา่ การผลิตกลว้ยไข่ของประเทศไทย
ได้ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 22,782.13 บาท อตัราส่วนรายได้ต่อตน้ทุนเท่ากบั 2.56 การผลิตท่ีขาย 
ในประเทศและเพื่อการส่งออกไดผ้ลตอบแทนสุทธิไร่ละ 8,642.34 และ 18,315.80 บาท ตามล าดบั 
อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนเท่ากบั 1.63 และ 2.24 ตามล าดบั การผลิตเพื่อส่งออกในพื้นท่ีภาคเหนือ
และภาคตะวนัออกไดผ้ลตอบแทนสุทธิไร่ละ 14,438.37 และ 54,790.43 บาท ตามล าดบั อตัราส่วน
รายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 2.17 และ 3.89 ตามล าดบั นบัวา่ การผลิตไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุน 
ในเกณฑสู์ง จากขอ้มูลตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตกลว้ยไข่ระดบัประเทศและตามระดบัความเหมาะสม
ของพื้นท่ี ท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาและต้นทุนการผลิตกล้วยไข่ โดยกรณีที่ 1 
ก าหนดให้ราคาขายผลผลิตลดลงร้อยละ 10 ตน้ทุนเท่าเดิม การผลิตระดบัประเทศจะไดร้ายไดห้รือ
มูลค่าผลผลิตไร่ละ 33,630.43 บาท ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 19,051.76 บาท (ลดลงจากไร่ละ 
22,782.13 บาท) อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนเท่ากบั 2.31 (ลดลงจาก 2.56) รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต 
ตามระดบัความเหมาะสมของพื้นท่ีทั้ง 3 ระดบั ไร่ละ 27,544.88-45,233.61 บาท ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 
13,610.33-30,292.65 บาท (ลดลงจากไร่ละ 16,665.68-35,310.07 บาท) อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุน
เท่ากบั 1.98-3.03 (ลดลงจาก 2.20-3.36)  กรณีที่ 2 ก าหนดให้ราคาขายผลผลิตเท่าเดิม ตน้ทุนเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 10 รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต ผลตอบแทนสุทธิและอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนจะสูงกวา่กรณีท่ี 1 
กล่าวคือ การผลิตระดบัประเทศจะไดร้ายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 37,360.80 บาท ผลตอบแทนสุทธิ
ไร่ละ 21,324.26 บาท อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนเท่ากบั 2.33 รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตตามระดบัความเหมาะสม
ของพื้นท่ีทั้ง 3 ระดบั ไร่ละ 30,600.23-50,251.03 บาท ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 15,272.22-33,815.97 บาท 
อตัราส่วนรายได้ต่อตน้ทุนเท่ากับ 2.00-3.06 ทั้งผลตอบแทนสุทธิและอตัราส่วนรายได้ต่อตน้ทุน 
ในกรณีท่ี 2 สูงกว่ากรณีท่ี 1  กรณีที่ 3 ก าหนดให้ราคาขายผลผลิตลดลงร้อยละ 10 ตน้ทุนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 การผลิตระดบัประเทศจะไดร้ายไดห้รือมูลค่าผลผลิตไร่ละ 33,630.43 บาท ผลตอบแทนสุทธิ
ไร่ละ 17,593.89 บาท (ลดลงจากไร่ละ 22,782.13 บาท) อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนเท่ากบั 2.10 (ลดลง
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จาก 2.56) รายไดห้รือมูลค่าผลผลิตตามระดบัความเหมาะสมของพื้นท่ีทั้ง 3 ระดบั ไร่ละ 27,544.88-
45,233.61 บาท ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 12,216.87-28,798.55 บาท (ลดลงจากไร่ละ 16,665.68-
35,310.07 บาท) อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนเท่ากบั 1.80-2.75 (ลดลงจาก 2.20-3.36) จะเห็นวา่ กรณีท่ี 2 
ท่ีราคาขายเทา่เดิมและตน้ทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 จะไดร้ายไดห้รือมูลค่าผลผลิต ผลตอบแทนสุทธิ และ
อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดสูงกวา่ กรณีท่ี 1 และ 3 (ตารางท่ี 3-33) จึงควรแนะน าและส่งเสริม
ใหเ้กษตรกรหนัมาสนใจและปลูกกลว้ยไข่เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคตะวนัออก เน่ืองจากขายได้
ราคาสูงและสามารถปลูกในสวนไมผ้ลท่ีมีระบบน ้ าอยูแ่ลว้ รวมทั้งไม่มีปัญหาเร่ืองลมพดัแรงและแดดเผาเครือ 
นอกจากน้ีกลว้ยไข่เป็นสินคา้ท่ีตลาดตอ้งการปริมาณผลผลิตยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการทั้งตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศดงัได้กล่าวแล้วในหัวขอ้ 2.6 (สภาพการผลิตและการตลาด)  
อีกทั้งยงัมีพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกกลว้ยทัว่ทุกภาคของประเทศ สามารถขยายพื้นท่ีปลูก
ได้อีกมากโดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) มีเน้ือท่ี 4,106,279 ไร่ และพื้นท่ีท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเน้ือท่ี 60,042,548 ไร่ (ตารางท่ี 3-4) ซ่ึงจะไดรั้บผลตอบแทนสูง
และเป็นพืชท่ีปลูกง่ายสามารถน าผลผลิตมาเพิ่มมูลค่าดา้นการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์หลากหลายชนิด
หรือปลูกกลว้ยไข่ปลอดภยัจากสารพิษ นอกจากน้ีเกษตรกรไทยมีความช านาญในการปลูกกลว้ยไข่
เน่ืองจากกลว้ยมีความสัมพนัธ์กบัการด ารงชีวติของคนไทยมาแต่โบราณกาล 
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ตารางที ่3-32 ต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน และอตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนการผลติกล้วยไข่ ปี 2554 

รายการ 
ต้นทุน 
(บาท) 

รายได้หรือ
มูลค่าผลผลติ 

(บาท) 

ผลตอบแทนสุทธิ 
(บาท) 

อตัราส่วนรายได้ 
ต่อต้นทุนทั้งหมด 

(B/C) 

1. ประเทศ 14,578.67 37,360.80 22,782.13 2.56 
1.1 ระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 14,940.96 50,251.03 35,310.07 3.36 
1.2 ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 15,736.14 41,350.60 25,614.46 2.63 
1.3 ระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) 13,934.55 30,600.23 16,665.68 2.20 

2. ขายภายในประเทศ 13,820.41 22,462.75 8,642.34 1.63 
2.1 ระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 14,101.26 25,788.99 11,687.73 1.83 
2.2 ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 14,215.31 21,105.32 6,890.01 1.48 
2.3 ระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) 12,104.49 16,037.92 3,933.43 1.32 

3. ส่งออก 14,828.27 33,144.07 18,315.80 2.24 
3.1 ระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 15,514.64 44,521.33 29,006.69 2.87 
3.2 ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 17,191.56 37,206.08 20,015.52 2.16 
3.3 ระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) 14,182.35 28,900.48 14,718.13 2.04 

4. ส่งออก ตามภาค     
4.1 ภาคเหนือ 12,346.70 26,785.07 14,438.37 2.17 
4.2 ภาคตะวนัออก 18,971.06 73,761.49 54,790.43 3.89 

ทีม่า : กลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-33 รายได้และผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงราคาขายผลผลติและต้นทุนการผลิตกล้วยไข่  
   ปี 2554 

ประเภท 
ระดบัความเหมาะสม 

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

ราคาขายและต้นทุน 
    

ราคาขายผลผลิต 19.63 บาท/กก. 
    

ตน้ทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 14,940.96 15,736.14 13,934.55 14,578.67 
รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) 50,251.03 41,350.60 30,600.23 37,360.80 
ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) 35,310.07 25,614.46 16,665.68 22,782.13 
ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) 2,559.91 2,106.50 1,558.85 1,903.25 
อตัราส่วนรายไดต้่อตน้ทุนทั้งหมด (B/C) 3.36 2.63 2.20 2.56 

1. ราคาขายผลผลติลดลงร้อยละ 10 ต้นทุนเท่าเดมิ 
    

ราคาขายผลผลิต 17.67 บาท/กก. 
    

ตน้ทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 14,940.96 15,736.14 13,934.55 14,578.67 
รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) 45,233.61 37,221.86 27,544.88 33,630.43 
ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) 30,292.65 21,485.72 13,610.33 19,051.76 
ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) 2,559.91 2,106.50 1,558.85 1,903.25 
อตัราส่วนรายไดต้่อตน้ทุนทั้งหมด (B/C) 3.03 2.37 1.98 2.31 

2. ราคาขายผลผลติเท่าเดมิ ต้นทุนเพิม่ขึน้ร้อยละ 10 
    

ราคาขายผลผลิต 19.63 บาท/กก. 
    

ตน้ทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 16,435.06 17,309.75 15,328.01 16,036.54 
รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) 50,251.03 41,350.60 30,600.23 37,360.80 
ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) 33,815.97 24,040.85 15,272.22 21,324.26 
ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) 2,559.91 2,106.50 1,558.85 1,903.25 
อตัราส่วนรายไดต้่อตน้ทุนทั้งหมด (B/C) 3.06 2.39 2.00 2.33 

3. ราคาขายผลผลติลดลงร้อยละ 10 ต้นทุนเพิม่ขึน้ร้อยละ 10 
ราคาขายผลผลิต 17.67 บาท/กก. 

    
ตน้ทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 16,435.06 17,309.75 15,328.01 16,036.54 
รายไดห้รือมูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) 45,233.61 37,221.86 27,544.88 33,630.43 
ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร่) 28,798.55 19,912.11 12,216.87 17,593.89 
ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) 2,559.91 2,106.50 1,558.85 1,903.25 
อตัราส่วนรายไดต้่อตน้ทุนทั้งหมด (B/C) 2.75 2.15 1.80 2.10 

ทีม่า : กลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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3.3 นโยบายและยุทธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัพชืเศรษฐกจิกล้วยไข่ 
 ประเทศไทยได้ให้ความส าคญักับการเกษตรกรรมโดยได้มีการก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 หน่ึงในมาตราท่ีเก่ียวขอ้งวา่ดว้ยเร่ือง รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบาย
ดา้นเศรษฐกิจ มาตรา 84 (8) คุม้ครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด 
ส่งเสริมใหสิ้นคา้เกษตรไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของ
สภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกนัของเกษตรกร จากความส าคญั
ดงักล่าว จึงท าใหมี้การก าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นการเกษตรจากหลายภาคส่วน ดงัน้ี 

 3.3.1 นโยบายของรัฐบาล 
   จากค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
มีนโยบายท่ีสอดคลอ้ง 3 นโยบาย ไดแ้ก่ 1) นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีแรก  2) นโยบายเศรษฐกิจ  
และ 3) นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (ส านกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2554) 
   1) นโยบายเร่งด่วนทีจ่ะเร่ิมด าเนินการในปีแรก 
    (1) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่
ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน ้ าในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถ
ป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ รวมทั้ งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟ้ืนฟูการขดุลอกคูคลอง และแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีมีอยูเ่ดิม 
ขยายเขตการสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้า จดัสร้างคลองส่งน ้ าขนาดเล็กเขา้สู่ไร่นา และขยายเขตการจดัรูปท่ีดิน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้ าและการผลิตส่งเสริมการใชน้ ้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกบั
ชนิดพืช และจดัหาแหล่งน ้าในระดบัไร่นาและชุมชนอยา่งทัว่ถึง 
    (2) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดูแลราคา
สินคา้เกษตรใหมี้เสถียรภาพท่ีเหมาะสม ค านึงถึงกลไกราคาตลาดโลกโดยใชว้ธีิบริหารจดัการทางการตลาด
และกลไกตลาดซ้ือขายล่วงหน้า รวมทั้งผลกัดนัให้เกษตรกรสามารถขายสินคา้เกษตรไดใ้นราคาสูง
เพียงพอเม่ือเทียบกบัตน้ทุน และน าระบบรับจ าน าสินคา้เกษตรมาใชใ้นการสร้างความมัน่คงดา้นรายได้
ให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งจดัให้มีการเยียวยาความเสียหายของพืชผลจากภยัธรรมชาติให้แก่เกษตรกร 
การจดัท าระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรใหส้มบูรณ์ และการออกบตัรเครดิตส าหรับเกษตรกร 
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   2) นโยบายเศรษฐกจิ 
    (1) นโยบายสร้างรายได้ 
     - ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซ่ึงเป็นแหล่งรายไดแ้ละการจา้งงาน
ในประเทศมาเป็นเวลานานให้กา้วขา้มไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตและการคา้อาหารคุณภาพสูง 
เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีฐานะและรสนิยมเฉพาะตวั การพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลาง
ตลาดซ้ือขายล่วงหน้าสินคา้เกษตรและอาหาร จะท าให้เป้าหมายการเป็นครัวท่ีมีคุณภาพของโลก
สัมฤทธิผลรวดเร็วยิง่ข้ึน 
     - เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานท่ีมีคุณภาพและมีรายได้สูง
ใหแ้ก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง เป็นระบบ ในทุกระดบัชั้นความรู้ และส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความช านาญ 
และความคิดสร้างสรรค ์เพื่อสร้างโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงินกูแ้ละเงินร่วมลงทุนระยะยาว รวมทั้ง
จดัตั้งกองทุนต่างๆ เพื่อสนบัสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการคา้อยา่งทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถขายไดใ้นราคาท่ีดี 
    (2) นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกจิ 
     ภาคเกษตร 
     - ส่งเสริมสนบัสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการส่ือสาร
กบัรัฐบาลและร่วมกนัพฒันาเกษตรกรดว้ยตนเองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
     - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจยัและพฒันาสายพนัธ์ุ พฒันาเทคโนโลยี
การผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตสูง ตา้นทานต่อโรคและแมลงศตัรูพืช สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ของภูมิอากาศโลก และถ่ายทอดองคค์วามรู้จากการวิจยัไปสู่เกษตรกรเพื่อให้มีการใชพ้นัธ์ุดี ใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี โดยเฉพาะการใชปุ๋้ยตามคุณสมบติัของดินแต่ละชนิด ทั้งน้ี เพื่อลดตน้ทุน
การผลิตและพฒันาคุณภาพผลผลิต 
     - เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เขม้แข็งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพาะปลูก ลดตน้ทุนการผลิต พฒันาระบบการผลิตท่ีเป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการผลิตและการจ าหน่าย
ล่วงหนา้ท่ีแม่นย  า และประสานโครงสร้างพื้นฐานของทางราชการและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สร้างกระบวนการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยแีละภูมิปัญญาชาวบา้น 
     - เร่งรัดพฒันาธุรกิจการเกษตร โดยการพฒันาสถาบนัเกษตรกรในดา้นธุรกิจ 
สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จากโครงการกองทุนตั้งตวัได ้ร่วมมือสนบัสนุนสถาบนัการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และด าเนินการให้บุคลากรของสถาบนัการศึกษาไดท้  าหนา้ท่ีสนบัสนุนการส่งเสริม
การเกษตร พฒันารูปแบบการจดัการผลิต การบรรจุผลิตภณัฑ์และพฒันาผลิตภณัฑ์ และการตรวจสอบยอ้นกลบั
แหล่งผลิต เร่งรัดการพฒันาเกษตรอุตสาหกรรมและพืชพลงังานเพื่อรองรับวกิฤตพลงังานโลก ส่งเสริมการผลิต
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สินคา้ใหม่ท่ีให้ผลตอบแทนสูงโดยมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ
อยา่งต่อเน่ือง 
     - พฒันาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดโลก 
โดยการส่งเสริมการผลิตสินคา้ใหม่ท่ีมีก าไรสูง มีการแปรรูปอย่างครบวงจรเพื่อแสวงหามูลค่าเพิ่มสูงสุด 
พฒันาระบบตลาดทุกขั้นตอน ยกระดบัผลผลิตให้มีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับในตลาดต่างประเทศ 
สร้างกลุ่มธุรกิจรายสินคา้ระดบัภูมิภาคเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั และสร้างโอกาสช้ีน าในเร่ืองราคา 
เร่งรัดการเจรจาขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารในตลาดโลก ส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นครัวโลกทั้งในแง่สินค้าเกษตร อาหารไทย และสนับสนุนการลงทุนภาคเกษตร 
ในต่างประเทศ 
     - ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุ ด าเนินการฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อม สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและสร้างความมัน่คงทางอาหารเพื่อเผชิญกบัวิกฤต
อาหารโลก สร้างความสมดุลระหวา่งพืชอาหารและพืชพลงังาน ส่งเสริมเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรทางเลือก 
ปรับโครงสร้างและจดัหาท่ีท ากินให้แก่เกษตรกรผูย้ากไร้และด าเนินการฟ้ืนฟูคุณภาพดินให้คง 
ความอุดมสมบูรณ์อยา่งย ัง่ยนืตลอดจนการคุม้ครองท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
     ภาคอุตสาหกรรม 
     - พฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และนวตักรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดบัสินคา้ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภยัตาม
มาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาด เช่น สินคา้เกษตรอินทรีย ์อาหารฮาลาล เป็นตน้ เพื่อเพิ่มรายได้
ใหแ้ก่เกษตรกร 
     - สร้างความเขม้แข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยสนบัสนุน
ช่องทางการเขา้ถึงแหล่งสินเช่ือผา่นสถาบนัการเงินต่างๆ ส่งเสริมสถาบนัเฉพาะทางใหเ้ป็นศูนยแ์ลกเปล่ียน
เรียนรู้และทดสอบผลิตภณัฑ์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมตั้งแต่
ตน้น ้าจนถึงปลายน ้า และปรับปรุงหลกัเกณฑส่์งเสริมการลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ใหเ้อ้ืออ านวยต่อการลงทุนมากยิง่ข้ึน 
     การตลาด การค้า และการลงทุน 
     - ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรมเพื่อป้องกนัการผูกขาด
ตดัตอน ส่งเสริมและพฒันาบทบาทขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้งภาครัฐและเอกชน 
แกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย มาตรการต่าง  ๆเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผูบ้ริโภค รวมทั้งสร้างความมัน่ใจให้แก่
ผูป้ระกอบการในดา้นการคุม้ครองและป้องกนัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้และผลิตภณัฑ์ไทย
ในต่างประเทศ 
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     - ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมการให้สิทธิประโยชน์
แก่ธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว การกีฬา และบริการ โดยเนน้กิจการท่ีใชค้วามคิด
สร้างสรรค ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีการใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง และมีส่วนรับผดิชอบต่อสังคม 
     - ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่เพื่อลด
การพึ่งพาการส่งออกไปตลาดหลกั โดยส่งเสริมการส่งออกสินคา้และบริการในตลาดใหม่ พร้อมทั้ง
รักษาส่วนแบ่งในตลาดหลกัไม่ให้ลดลง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในเชิงของทกัษะเทคโนโลย ี
และวิทยาการท่ีจ าเป็นในการแข่งขนัระดบัโลกเพื่อการขยายตวัอย่างย ัง่ยืนของประเทศในอนาคต  
และเป็นการส่งเสริมให้สินคา้และบริการของไทยเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับอย่างแพร่หลายจากผูบ้ริโภค
ในประเทศต่างๆ 
     - พฒันาสินคา้และบริการท่ีสร้างโอกาสใหม่ในการหารายได ้การผลิตสินคา้
และบริการอนัเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดโลกซ่ึงพฒันาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ท่ีใชน้วตักรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยค านึงถึงการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะขยายโอกาสในการส่งออก 
ลดตน้ทุนจากการพฒันา ระบบการกระจายสินคา้จากแหล่งผลิตทอ้งถ่ินไปสู่ตลาดในทุกระดบั โดยให้ความส าคญั
ในการเช่ือมโยงให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดโลกของภูมิภาค รวมทั้งพฒันาและส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการคา้สินคา้และบริการระหวา่งประเทศและศูนยก์ลางการผลิตและส่งออก
อาหารฮาลาลในโลก 
     - ขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจการคา้ การลงทุน และการตลาดภายใตก้รอบ
ความร่วมมือและขอ้ตกลงการคา้เสรีในระบบพหุภาคีและทวิภาคี โดยเร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก
ความตกลงท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกนัผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน ก าหนดมาตรการในการ
ใหค้วามช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบและสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
เพื่อเตรียมพร้อมในการพฒันาสินคา้และบริการใหส้อดคลอ้งกบักฎ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ 
     - เร่งรัดจัดตั้ งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ โดยให้
ความส าคญัต่อจงัหวดัชายแดน เพื่อส่งเสริมการคา้ การตลาด การลงทุน การจา้งงาน และการใชว้ตัถุดิบจาก
ประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึงเป็นการใชป้ระโยชน์จากความเช่ือมโยงดา้นคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน 
   3) นโยบายทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    (1) ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่การด าเนินกิจกรรม 
และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและการบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งสนบัสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ให้ความส าคัญแก่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรทั้ งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
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สนบัสนุนการด าเนินการตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศท่ีจะน ามาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
    (2) พฒันาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โดยการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาองคค์วามรู้ท่ีชุมชน ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการท าวิจยัร่วมกบัต่างประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีท่ีช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลงังานอยา่งประหยดัและช่วยลดมลพิษ 
จดัหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในจังหวดัและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พฒันาเครือข่ายนักวิจยัเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักวิจยัและภาคีอ่ืนๆ 
สนบัสนุนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหเ้กิดความมัน่คงทางอาหาร รวมทั้งการฟ้ืนฟูดินและการป้องกนั
การชะลา้งพงัทลายของดิน ด าเนินการศึกษา ส ารวจและก าหนดยทุธศาสตร์การใชท้รัพยากรธรณีอยา่งย ัง่ยนื 

 3.3.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) 
   การพฒันาในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะตอ้งเผชิญกบั
กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
เป็นทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะขอ้ผูกพนัท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียน 
ในปี 2558 จึงจ าเป็นตอ้งน าภูมิคุม้กนัท่ีมีอยูพ่ร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศให้เขม้แข็งข้ึนมาใช้
ในการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตวัรองรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพฒันาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุข 
ท่ีย ัง่ยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์การพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 
ยทุธศาสตร์ความเขม้แขง็ภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน ซ่ึงมีแนวทางการพฒันา ดงัน้ี 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 
   1) การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติทีเ่ป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยัง่ยืน 
    ด าเนินงานโดยการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร  
ทั้งในเร่ืองการฟ้ืนฟูคุณภาพของทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ การบริหารจดัการน ้ าอยา่งบูรณาการ 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ ้าภาคเกษตร เพื่อเป็นปัจจยัสนบัสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ในภาคเกษตร 
   2) การเพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ด าเนินงานโดย 
    (1) รัฐควรให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะพนัธ์ุพืช 
ท่ีสามารถเจริญเติบโตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และส่งเสริมบทบาท
ของสถาบนัเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน องคก์รชุมชน และเกษตรกร ในการพฒันาพนัธ์ุพืช การใชเ้ทคโนโลยีการเกษตร
ท่ีลดการพึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิล และการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคเกษตร โดยเฉพาะการพฒันาระบบ
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เกษตรกรรมย ัง่ยืนและระบบตลาดสินคา้เกษตรท่ีเป็นธรรม เพื่อยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั
และพึ่งพาตนเองของเกษตรกร รวมทั้งสนบัสนุนการบริหารจดัการและการสร้างนวตักรรมตลอดห่วงโซ่การผลิต
สินคา้เกษตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองดา้นอาหารและพลงังาน และคงความเป็นผูน้ า
ดา้นการเกษตรของโลกในอนาคตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
    (2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน โดยสนบัสนุนสินเช่ือผ่อนปรน
และมาตรการทางดา้นภาษีแก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม
และคุม้ค่า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายการลงทุนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์การแข่งขนั 
ในตลาดโลก 
    (3) สนับสนุนการผลติทางการเกษตรทีส่อดคล้องกบัสภาพพืน้ที่ เช่น ศกัยภาพของดิน 
แหล่งรองรับผลผลิต และปัจจยัพื้นฐานทางการเกษตรท่ีส าคญั เช่น ระบบชลประทาน ระบบโลจิสติกส์ 
เป็นตน้ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและการจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของ
ความสมคัรใจและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยก าหนดเขตการใชท่ี้ดินและมาตรการจูงใจให้เกษตรกร
ท าการผลิตตามศกัยภาพของพื้นท่ีและสนบัสนุนขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ เช่น สินเช่ือเง่ือนไขผอ่นปรน 
เป็นตน้ และส่งเสริมให้มีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกพืชแต่ละชนิด เพื่อใชส้ าหรับวางแผนการผลิต
ใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัภาวะตลาด 
    (4) ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
โดยการปรับปรุงระบบการข้ึนทะเบียนสารเคมีก าจดัศตัรูพืชเพื่อให้ไดม้าตรฐาน และไม่อนุญาตให้มี
การข้ึนทะเบียนวตัถุอนัตรายท่ีหลายประเทศห้ามใชแ้ลว้ ควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
ท่ีขดัต่อเกณฑ์ทางจริยธรรมขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งสนบัสนุนการใช้
สารชีวภาพใหม้ากข้ึน เพื่อลดตน้ทุนการผลิตและสร้างความปลอดภยัในสุขภาพของทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
รวมทั้งลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนรณรงคส์ร้างความเขา้ใจใหเ้กษตรกรใชส้ารเคมีทางการเกษตร
อยา่งถูกวธีิตามหลกัวชิาการ 
    (5) ปรับปรุงบริการข้ันพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง เช่น ศูนย์เคร่ืองจักรกล
การเกษตรหรือศูนยเ์รียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในระดบัชุมชน เป็นตน้ เพื่อสนบัสนุนการผลิต
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนืและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    (6) ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซ่ึงความหลากหลายของพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อมของประเทศ และสนับสนุนการทดลองวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ 
อยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม เช่น เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรม เป็นตน้ เพื่อให้มีองคค์วามรู้
ท่ีเท่าทนัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยขีองโลกในระยะต่อไป 



3-86 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

    (7) พฒันาและเสริมสร้างองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสม
ทางการเกษตร รวมทั้งสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มให้แก่เกษตรกร
อย่างต่อเน่ืองและทัว่ถึง โดยผ่านศูนยเ์รียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เครือข่ายเกษตรกรท่ีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละพื้นท่ีและจากเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จหรือปราชญ์ชาวบา้น 
ตลอดจนเพิ่มความสามารถและช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่เกษตรกรอยา่งทัว่ถึง รวมถึงพฒันา
ส่ือทางการเกษตรในวงกวา้ง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเกษตรสู่เกษตรกรและประชาชน
ท่ีมีความสนใจใหท้ัว่ถึงมากข้ึน 
   3) การสร้างมูลค่าเพิม่ผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต ด าเนินงานโดย 
    (1) สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
อาหารและพลงังาน โดยพฒันาศกัยภาพการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนบนฐานความรู้ท่ีสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ของสินคา้ เช่น สมุนไพร 
ผลิตภณัฑ์อาหารและบริการเพื่อสุขภาพ สินคา้อาหารและผลิตภณัฑ์ฮาลาล เป็นตน้ รวมถึงสินคา้เกษตร
ท่ีมิใช่อาหาร เช่น ผลิตภณัฑย์าง ไมย้าง สินคา้จ าพวกวสัดุชีวภาพ ผลิตภณัฑ์ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
เป็นตน้ ตลอดจนการสนบัสนุนการวิจยัและพฒันาต่อยอดให้มีโอกาสทางการตลาดและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงสนับสนุนการผลิตและการตลาดสินคา้เกษตรชนิดใหม่ๆ ท่ีมี
มูลค่าสูงเพื่อรองรับความตอ้งการของตลาดเฉพาะกลุ่มและตลาดโลก 
    (2) ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามาร่วมท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน 
ควบคู่กบัการใช้มาตรการด้านสินเช่ือผ่อนปรนและมาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร 
และผูป้ระกอบการน าองค์ความรู้ นวตักรรม และเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม บนฐาน
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคม์าใชใ้นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้และผลิตภณัฑเ์กษตรและอาหาร 
    (3) สนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และมาตรฐาน
ระบบการผลิตสินคา้เกษตรใหเ้ทียบเท่าระดบัสากล ควบคุมและดูแลกระบวนการตรวจรับรองคุณภาพ
อยา่งเขม้งวด พฒันาระบบตรวจสอบยอ้นกลบัและความสามารถในการติดตามการขนส่งหรือเคล่ือนยา้ยสินคา้
รวมทั้งพฒันาบรรจุภณัฑ์และผลิตภณัฑ์ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 
รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสและการใชป้ระโยชน์จากการเปิดการคา้เสรี ตลอดจนมีความรวดเร็ว ทัว่ถึง 
และประหยดัส าหรับเกษตรกรและผูป้ระกอบการ 
    (4) สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร 
ตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น มาตรฐานอาหารปลอดภยั มาตรฐานฮาลาล เป็นตน้ รวมทั้งการผลิต
สินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์โดยการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐาน 



3-87 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

ลดภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรอง เพื่อขยายการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภยัและสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    (5) ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  โดยการสนับสนุนส่ิงจูงใจ เช่น สินเช่ือเง่ือนไขผ่อนปรนให้กับ
ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้ระกอบการตลาดกลางสินคา้เกษตร เพื่อให้เกิดกลไกตลาดท่ีมี
ความเป็นธรรม และสนับสนุนให้สถาบนัเกษตรกรสามารถเขา้มาท า ธุรกรรมในตลาดสินคา้เกษตร
ล่วงหนา้ เป็นตน้ 
    (6) ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันบริหารจัดการ
ระบบสินค้าเกษตรและอาหาร การเพิ่มมูลค่า และการจัดการด้านการตลาด ร่วมกบัสถาบนัเกษตรกร 
เพื่อช่วยใหเ้กษตรกรมีช่องทางในการสร้างรายไดท่ี้เป็นธรรมและเหมาะสมเพิ่มข้ึน รวมถึงสนบัสนุน
การบริหารจดัการสินคา้เกษตรแบบกลุ่มการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อยกระดบัและต่อยอด
การแปรรูปสินคา้เกษตร 
    (7) สนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ของภาคเกษตรท่ีเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานและสามารถตรวจสอบการเคล่ือนยา้ยของสินคา้ เพื่อลด
ความสูญเสียและลดตน้ทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานจากการเน่าเสียของสินคา้ท่ีมีสาเหตุจากกระบวนการ
เก็บรักษาและระบบขนส่งสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยพฒันาระบบขนส่งท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ 
ระบบตรวจสอบยอ้นกลบัและสนบัสนุนใหผู้ผ้ลิตหรือสมาคมธุรกิจเฉพาะดา้นเขา้มามีบทบาทในการจดัระบบ
การบริหารโลจิสติกส์ของภาคเกษตรร่วมกบัภาครัฐ รวมทั้งพฒันาและเช่ือมโยงฐานขอ้มูลดา้นการผลิต
และตลาดสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ์ 
   4) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร ด าเนินงานโดย 
    (1) พัฒนาระบบการสร้างหลักประกันด้านรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคง  
และให้ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด เพื่อน าไปสู่การปรับโครงสร้างการผลิตอยา่งย ัง่ยืน ควบคู่ไปกบั
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสร้างความมัน่ใจกบัเกษตรกรในรายไดข้ั้นต ่าท่ีสามารถยึดการเกษตร
เป็นอาชีพไดอ้ย่างมัน่คงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ในระยะยาว 
    (2) เร่งพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร ให้สามารถคุม้ครองความเส่ียงดา้นการผลิต
ทางการเกษตรจากทุกภยัพิบติัให้กบัเกษตรกรในทุกพื้นท่ี โดยให้เกษตรกรมีส่วนรับผิดชอบช าระเบ้ียประกนั
ตามความเส่ียงของพื้นท่ี 
    (3) ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นหลกัประกนัทั้งทางดา้นรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรและความมัน่คงดา้นวตัถุดิบแก่ภาคอุตสาหกรรม 
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การเกษตร อาหาร และพลงังาน โดยให้ความส าคญักบัสถาบนัและองคก์รเกษตรกร ในการเป็นคู่สัญญา
กบับริษทั และพฒันาระบบการถ่ายทอดความรู้และขอ้มูลส าหรับการสร้างความเขา้ใจให้กบัเกษตรกร
และผูเ้ก่ียวขอ้ง และก าหนดกลไกและมาตรการท่ีเหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการก ากับดูแลให้เกษตรกรและผูป้ระกอบการด าเนินงานร่วมกันบนพื้นฐานของการแบ่งปัน
ประโยชน์อยา่งเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 
    (4) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึน้ โดยพฒันาระบบ
สวสัดิการให้ครอบคลุมเกษตรกรในทุกสาขาอาชีพ และสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินเกษตรกร
ใหส้ามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
    (5) สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม เพื่อให้มีจิตส านึก เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรและวิถีชีวิตครอบครัวท่ีอบอุ่น ดว้ยการสนบัสนุน
องค์ความรู้อย่างครบวงจร การจดัหาท่ีดินท ากิน สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน รวมทั้ งสนับสนุน
กระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่อาชีพเกษตรกรรม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมการพฒันาภาคเกษตร
ของเกษตรกรตน้แบบใหม้ากข้ึน 
    (6) พัฒนาสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุน 
การพึ่งพาตนเองของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง โดยการพฒันาความรู้และความสามารถดา้นการตลาด
และการบริหารจดัการ ดว้ยการศึกษาดูงานจากเกษตรกรหรือองคก์รท่ีประสบความส าเร็จ และการสนบัสนุน
สินเช่ือเง่ือนไขผ่อนปรนท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน ภายใตร้ะบบการควบคุมตรวจสอบท่ีรัดกุม รวมทั้ง
การเช่ือมโยงบทบาทของสถาบนัเกษตรกรกบัสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อร่วมวางแนวทางการพฒันา
ภาคเกษตรกรรมตามพื้นฐานและความตอ้งการของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 
    (7) ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร
จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการปรับปรุงกระบวนการน าเขา้วตัถุดิบมาแปรรูปให้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งข้ึน และเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัเกษตรกรรายยอ่ยท่ีไดรั้บผลกระทบจากการน าเขา้
สินคา้เกษตรและอาหารท่ีมีตน้ทุนต ่า อนัเป็นผลจากขอ้ตกลงการเปิดการคา้เสรี โดยสนบัสนุนการปรับตวั
และเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรไทย สามารถผลิตสินคา้เกษตรและอาหารให้ไดต้ามมาตรฐาน 
พร้อมทั้งให้ความส าคญักบัการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัอาหารของสินคา้เกษตร
และอาหารน าเขา้ เพื่อป้องกนัสินคา้น าเขา้ท่ีมีคุณภาพไม่ไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
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   5) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพฒันาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
ด าเนินงานโดย 
    (1) ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และมีการปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชน
เพิ่มขึน้ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะเป็นฐานการผลิตดา้นการเกษตรและอาหาร และใช้เป็นแหล่ง
ช่วยดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
    (2) ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง เช่น เกษตรอินทรีย ์เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นตน้ 
โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย เพื่อสร้างความมัน่คง ความหลากหลาย การพึ่งพาตนเองและสามารถเขา้ถึง
ดา้นอาหารทุกครัวเรือนทั้งในเชิงของปริมาณ คุณภาพ โภชนาการ และความปลอดภยั โดยการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผา่นเครือข่ายปราชญช์าวบา้น เกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จ และแหล่งความรู้
ในพื้นท่ี 
    (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนา
ด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม
ของบุคคลและชุมชน เพื่อให้มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีให้ความส าคญักบัคุณภาพชีวิตและการบริโภค
ท่ีเหมาะสมกบัภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ในการสนบัสนุนดา้นอาหารศึกษา และเนน้การวจิยัและพฒันาดา้นอาหาร
ในมิติต่าง  ๆควบคู่ไปกบัการใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีปลอดภยัและมีคุณค่าต่อการบริโภค 
    (4) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกือ้กูลกันในระดับชุมชน
ทีอ่ยู่บริเวณใกล้เคียงกนั โดยมีเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์กนัโดยตรง เช่น ตลาดทอ้งถ่ิน 
ตลาดเกษตรกร เป็นตน้ ซ่ึงจะท าใหป้ริมาณผลผลิตมีตลาดรองรับมากข้ึน สามารถพฒันาเป็นวสิาหกิจชุมชน
และน าไปสู่การสร้างชุมชนท่ีเขม้แข็งมีศกัยภาพในการผลิตและเขา้ถึงอาหารและโภชนาการท่ีดี 
รวมทั้งมีความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามยัของตนเอง 
    (5) ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่ เหลือใช้ 
จากการเกษตรมาผลติเป็นพลงังานทดแทนใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน เช่น ไบโอดีเซล พลงังานความร้อน
จากการเผาไมเ้ศษวสัดุทางการเกษตร ก๊าซชีวภาพท่ีไดจ้ากการหมกัมูลสัตว ์และเศษขยะอินทรีย ์เป็นตน้ 
    (6) สนับสนุนการผลติพลงังานทดแทนภายในชุมชน โดยการสนบัสนุนองคค์วามรู้
ดา้นเทคโนโลยกีารผลิตพลงังานทดแทน ทั้งจากวตัถุดิบเหลือใชจ้ากครัวเรือนและการเกษตร อาทิ มูลสัตว ์
ขยะ ฟาง แกลบ เศษไม ้ตลอดจนถ่ายทอดวธีิการดูแลรักษาและการซ่อมบ ารุงให้แก่ชุมชนหรือองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน เพื่อน าไปสู่การพฒันาพลังงาน
ทดแทนอย่างมัน่คงและย ัง่ยืนในระดบัชุมชนและทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดตน้ทุนด้านพลงังาน 
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รวมถึงลดมลภาวะแก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน รวมทั้งส่งเสริมการผลิตพืชพลงังานทดแทนท่ีไม่ใช่อาหาร
และมีความเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน เช่น สบู่ด า เป็นตน้ 
    (7) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ที่ให้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนบทบาทการบริหารจดัการ
โครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชน เช่น ศูนยพ์นัธ์ุขา้วชุมชน โรงปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย ์โรงสี และลานตาก 
เป็นตน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรในชุมชน 
   6) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
และความเข้มแข็งภาคเกษตร ด าเนินงานโดย 
    (1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจาก  
พชืพลงังาน โดยการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุพืชพลงังานท่ีเหมาะสมกบัประเทศและให้ผลผลิตสูง และการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงข้ึน รวมทั้ งศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการผลิตพลงังานจากพืช เพื่อให้สามารถผลิตพลงังานได้มากข้ึนในปริมาณพืชเท่ากนั 
ตลอดจนส่งเสริมการวิจยัพืชพลงังานอ่ืนท่ีไม่ไดใ้ชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหาร เช่น สาหร่าย เป็นตน้ 
ทั้งน้ี เพื่อลดปัญหาภาวะขาดแคลนในพืชท่ีใชเ้ป็นทั้งวตัถุดิบในการผลิตอาหารและพลงังาน 
    (2) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน  
โดยใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงดา้นอาหาร เช่น ปาลม์น ้ามนั มนัส าปะหลงั และออ้ย เป็นตน้ เพื่อให้
มีการผลิตและการใชอ้ย่างเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงกนัอย่างชดัเจน ไม่กระทบต่อความมัน่คงดา้นอาหาร
ของประเทศ 
    (3) เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเน่ืองกับภาคการผลิต
และบริการ เพื่อลดการพึ่งพาการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงจากการน าเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงจะท าให้เกิดการสร้าง
ภูมิคุม้กนัใหก้บัผลผลิตทางการเกษตรเกิดความมัน่คงและราคาสินคา้เกษตรมีเสถียรภาพ 
    (4) จัดให้มีกลไกในการก ากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ ท่ีไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความมัน่คง
ของการใชพ้ลงังานชีวภาพและศกัยภาพการผลิตท่ีเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อการผลิตอาหารของประเทศ 
    (5) ปลูกจิตส านึกในการใช้พลงังานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนถึงประโยชน์และผลกระทบของการใชพ้ลงังานชีวภาพ 
   7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
ด าเนินงานโดย 
    (1) สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชน 
ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างความมัน่คง
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ดา้นอาหารและพลงังานทั้งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ เช่ือมโยงกบักลไกการบริหารจดัการ
ภาครัฐและองค์กรเกษตรกรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบัพื้นท่ีและส่วนกลาง เช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
เป็นตน้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการท างานของภาครัฐอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้าง
ความรับผดิชอบต่อสังคม 
    (2) ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐทีเ่กี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม และกระทรวงพลงังาน ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอยา่งจริงจงั ทั้งใน
ส่วนกลางและระดบัพื้นท่ีโดยมีเป้าหมายร่วมกนั เพื่อสนบัสนุนการสร้างความมัน่คงทางดา้นอาหาร
และพลังงาน รวมถึงเป็นผูผ้ลักดันและสนับสนุนการพฒันาการเกษตร อาหารและพลังงานให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในระดบัชุมชน ระดบัพื้นท่ี และระดบัประเทศ นอกจากน้ี ก าหนดให้มีกลไก
การประสานการท างานระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร และตรวจสอบการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนในพื้นท่ี 
    (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้ งแต่การผลิต 
การตลาด ไปจนถึงการบริโภคให้มีความถูกต้อง สามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ไดโ้ดยง่าย เพื่อใช ้
ในการวางแผน พฒันา แก้ไขปัญหา และเตือนภยั โดยพฒันารูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลในระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมทั้งพฒันาการสร้างตวัช้ีวดัการพึ่งพาตนเองดา้นอาหารตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน 
และระดบัประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองดา้นอาหาร และใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผน
นโยบายดา้นการเกษตรในระยะต่อไป 
    (4) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้เอือ้ต่อการพัฒนา
อย่างยัง่ยนื อาทิ การเร่งรัดออกกฎ ระเบียบตามพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช โดยเฉพาะการคุม้ครอง
พนัธ์ุพื้นเมืองและสิทธิชุมชน ให้ประชาชนและประเทศไดรั้บประโยชน์จากการเขา้ถึงฐานทรัพยากร
ท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสม เป็นธรรม และมีความเป็นสากล ปรับปรุงพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
โดยใหร้วมถึงการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมของชาวต่างชาติ และให้มีการเก็บภาษีในอตัราท่ีสูงกวา่คนไทย 
เพื่อให้เกิดการใชท่ี้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ คุม้ค่า สนบัสนุนให้มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม
และพฒันาระบบเกษตรกรรมย ัง่ยืน การส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อให้เกิดการท างาน
ในเชิงระบบท่ีเป็นองคร์วม ต่อเน่ือง และมีกระบวนการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
    (5) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้ งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี 
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ในการสนบัสนุนการวิจยัและพฒันา ความร่วมมือในการผลิต การตลาด 
การจดัตั้งระบบส ารองขา้วฉุกเฉิน ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบักลไกท่ีมีอยู ่
เพื่อใหเ้กิดความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน 
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 3.3.3 แผนพฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แผนพฒันาการเกษตร 
ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) และกรอบการด าเนินงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งน้ี ไดมี้การทบทวนผลการด าเนินงาน สถานการณ์เศรษฐกิจดา้นการเกษตร
ในปัจจุบนั แลว้บูรณาการกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีอาชีพมัน่คง รายไดเ้พียงพอต่อการเล้ียงชีพ ควบคู่ไปกบัการให้ความส าคญัในการพฒันา
ขีดความสามารถในการผลิต การจดัการสินคา้เกษตรและความมัน่คงดา้นอาหาร ส่งเสริมการผลิตพืชอาหาร
และพืชพลังงานทดแทนให้มีความเหมาะสม โดยก าหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และพลงังาน เนน้ให้ความส าคญักบัดา้นอาหารเป็นอนัดบัแรก ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและพฒันาคุณภาพให้ไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคภายใตก้ารผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงการเป็นศูนยก์ลางการผลิต การคา้สินคา้เกษตรของอาเซียน นอกจากน้ี ไดมุ้่งเน้นให้ความส าคญั
ในพฒันาทรัพยากรการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน ้ าแลว้น านโยบายตามแผนการบริหาร
ราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2555-2558 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 3 นโยบาย 
คือ 1) นโยบายท่ี 1 นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีแรก  2) นโยบายท่ี 3 นโยบายเศรษฐกิจ  
ขอ้ 3.3.1 ภาคเกษตร  และ 3) นโยบายท่ี 5 นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มาบูรณาการ
เช่ือมโยงให้เกิดแนวทางพฒันาการเกษตร เพื่อให้สามารถผลกัดนัให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ 
จากแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยา่งแทจ้ริง รวมทั้ง 
ให้เกิดความสะดวกในการน าสู่การปฏิบติัของหน่วยงานในก ากบัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จึงไดเ้ช่ือมโยงนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2555-2558 ขา้งตน้ไวใ้น 3 ประเด็น
ยทุธศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละยทุธศาสตร์ ดงัน้ี (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554) 
   ยทุธศาสตร์ที ่1 พฒันาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
   1) สร้างความมัน่คงในการประกอบอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งพฒันา
ระบบการประกันความเส่ียงในการผลิต และสร้างระบบความมั่นคงให้เกษตรกร (สวสัดิการ) 
ตลอดจนเร่งรัดฟ้ืนฟูเกษตรกรผูพ้กัช าระหน้ีและผูไ้ด้รับความเสียหายจากภยัพิบติั โดยการเยียวยา 
ท่ีเหมาะสมและส่งเสริมอาชีพให้สามารถแก้ไขปัญหาพึ่ งพาตนเองได้ รวมทั้ งส่งเสริมอาชีพ 
ดา้นการเกษตรในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
   2) สนบัสนุนการด าเนินงานของสภาเกษตรกร ในการก าหนดนโยบายท่ีเช่ือมโยงกบัแผนพฒันา
ดา้นการเกษตรสู่สภาเกษตรกรท่ีเอ้ืออ านวยต่อการผลิตการตลาด ให้สามารถน าไปจดัท าแผนปฏิบติัการ
ในระดบัชุมชน เพื่อใหเ้กษตรกรน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
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   3) สร้างเสถียรภาพรายไดเ้พื่อให้เกษตรกรกา้วไปสู่ผูจ้ดัการฟาร์มแบบมืออาชีพ (smart farmer) 
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาคเกษตร สร้างฐานขอ้มูลกบัชุมชนดา้นการเกษตร โดยจดัท า
ทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรเขา้สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจดัตั้งอาสาสมคัรเกษตรกรหมู่บา้น (อกม.) 
รวมทั้งจดัให้มีรายการโทรทศัน์ดา้นการเกษตร ประกอบกบัส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่
ใหเ้ขา้สู่ภาคเกษตร 
   4) สนบัสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์ สถาบนัเกษตรกร และองคก์รเกษตรกร โดยสนบัสนุน
การมีส่วนร่วมและการบูรณาการท างานของทุกภาคส่วน รวมทั้งพฒันาธุรกิจสถาบนัเกษตรกร และเสริมสร้าง
ภูมิปัญญาทางบญัชีแก่สถาบนัเกษตรกรและเกษตรกรสู่บญัชีตน้ทุนอาชีพ เพื่อให้มีขีดความสามารถ
ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารจดัการ 
   5) ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท าการเกษตรกรรมย ัง่ยืน อาทิ การเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ 
วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุน 
ให้เกษตรกรบริหารจดัการฟาร์มอยา่งเหมาะสมต่อสภาพแวดลอ้มและผลิตอาหารปลอดภยัใชบ้ริโภคได้
ในครัวเรือนและเป็นท่ียอมรับของตลาด 
   ยทุธศาสตร์ที ่2 พฒันาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงอาหาร 
   1) มุ่งเนน้การลดตน้ทุนการผลิตในสินคา้เกษตรแต่ละชนิด โดยการวิจยัและพฒันาดา้นพืช 
ถ่ายทอดเทคโนโลยสีมยัใหม่ผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งพฒันาคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร
ดา้นพืช เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมทางการเกษตรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงใหค้  าปรึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม
ในแต่ละสินคา้เกษตร รวมทั้งสนบัสนุนการผลิตปุ๋ยหมกั ปุ๋ยน ้าชีวภาพ และปุ๋ยพืชสด 
   2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริมและพฒันากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
ทุกขั้นตอนสู่การพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรโดยผลกัดนัการด าเนินงานยทุธศาสตร์รายสินคา้ไปสู่การปฏิบติั
โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งการพฒันานิคมการเกษตร 
   3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตอาหารโดยให้ความส าคญั
กบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน ทั้งในระดบัครัวเรือน 
ระดบัชุมชน ระดบัประเทศอยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
   4) สร้างความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหวา่งประเทศ ดว้ยการส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการในกรอบอาเซียน กลุ่มอาเซียนบวกสาม (ประเทศจีน ญ่ีปุ่น 
และเกาหลี) และอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงโดยเฉพาะกบัประเทศเพื่อนบา้น ในการผลิต การตลาด การวิจยั
พฒันาสินคา้เกษตรท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ทั้งในระดบัพหุภาคีและทวภิาคี 
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   ยทุธศาสตร์ที ่3 พฒันาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยัง่ยนื 
   1) พฒันาแหล่งน ้า เพิ่มปริมาณเก็บกกัน ้า และขยายพื้นท่ีชลประทานให้ครอบคลุมพื้นท่ี
ท่ีมีศกัยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกบริหารจดัการน ้ าให้สูงข้ึนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
และชุมชนในกระบวนการพฒันาแหล่งน ้าและบริหารจดัการน ้าทุกระดบัอยา่งบูรณาการ สนบัสนุนให้
มีการพฒันาแหล่งน ้าขนาดเล็กในไร่นาสามารถเก็บน ้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคไดอ้ยา่งพอเพียง 
เพื่อสร้างความมัน่คงและปัจจยัพื้นฐานในการผลิตของเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนผลกัดนัให้เกิดการด าเนินงาน
แบบบูรณาการเช่ือมโยงกบัทุกหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการน ้ าอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งสนบัสนุนการปฏิบติัการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน ้าในพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีแหล่งกกัเก็บน ้ า
รวมถึงวางระบบการป้องกนัและบรรเทาปัญหาภยัธรรมชาติ 
   2) บริหารการจดัท่ีดินท ากินให้เกษตรกร เร่งรัดการฟ้ืนฟู อนุรักษ ์และปรับปรุงคุณภาพดิน
เพื่อการเกษตร รวมถึงการพฒันาระบบคุม้ครองท่ีดินเพื่อการเกษตรใหเ้กษตรกรรายยอ่ยมีท่ีดินเป็นของตนเอง 

 3.3.4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรทีด่ิน 
   การท าการเกษตรตอ้งใชท้รัพยากรท่ีดินเป็นปัจจยัหลกั โดยไดมี้การใชท่ี้ดินดา้นเกษตรกรรม
ท่ีไม่เหมาะสม ท าให้เกิดการเส่ือมโทรมของดินส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อเกษตรกร 
ชุมชน และประเทศ กรมพฒันาท่ีดินซ่ึงมีภารกิจหลกัเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายและวางแผนการใชท่ี้ดิน
ในพื้นท่ีเกษตรกรรม การส ารวจและจ าแนกดิน การอนุรักษดิ์นและน ้ า การปรับปรุงบ ารุงดินโดยการให้บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการพฒันาท่ีดิน ขอ้มูลดินและการใชท่ี้ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
และให้มีการใช้ท่ีดินอย่างย ัง่ยืน จึงได้มีการเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ของประเทศโดยเฉพาะดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตลอดมา โดย
กรมพฒันาท่ีดินไดว้เิคราะห์และจดัท ายุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบการพฒันาทรัพยากรท่ีดินในช่วง 5 ปี 
(พ.ศ. 2555-2559 ) ตามกรอบการพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
และมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบันโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมียุทธศาสตร์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดเขตการใชท่ี้ดิน คือ การขบัเคล่ือนแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยมีเป้าหมาย
และกลยทุธ์ดงัน้ี (กรมพฒันาท่ีดิน, 2555) 
   เป้าหมายการพฒันาทรัพยากรทีด่ิน 
   1) จดัท าแผนการใชท่ี้ดินเพื่อการวางแผนพฒันาในพื้นท่ี 119 ลุ่มน ้ าสาขา 2,711 ต าบล 
และ 25 ชนิดพืช 
   2) ส่งเสริมเกษตรกรผลิตตามความเหมาะสมของดินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 
   3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนการใชท่ี้ดิน 
   4) พฒันาขอ้มูลในเชิงพื้นท่ี 
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   5) พฒันากระบวนการผลกัดนัแผนการใชท่ี้ดินไปสู่การปฏิบติั 
   กลยุทธ์การพฒันาทรัพยากรทีด่ิน 
   1) พฒันาระบบฐานขอ้มูลดินและการประยกุตใ์ชข้อ้มูลดิน โดยมีแนวทางการด าเนินงานดงัน้ี 
    (1) ปรับปรุงและพฒันาแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีให้เป็นปัจจุบนัและทนัสมยั เพื่อใชป้ระโยชน์
ในดา้นต่างๆ เช่น การส ารวจและวางแผนการใชท่ี้ดิน การส ารวจและท าแผนท่ี การวางแผนพฒันาแหล่งน ้ า 
การออกแบบงานจดัท าระบบอนุรักษ์ดินและน ้ า และการจดัท าฐานขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงภยัและภยัพิบติั 
เป็นตน้ รวมทั้งการใหบ้ริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
    (2) พฒันาการส ารวจและจ าแนกดินใหมี้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ มีความถูกตอ้ง 
ทนัสมยั น่าเช่ือถือ และสะดวกต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ 
    (3) ประยุกต์ใช้ขอ้มูลดินร่วมกบัข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
   2) พฒันากระบวนการจดัท าแผนการใชท่ี้ดิน โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพื่อผลกัดนัใหห้น่วยงานน าไปใชใ้นพื้นท่ี ซ่ึงมีแนวทางการด าเนินงานดงัน้ี 
    (1) จดัท ากระบวนการจดัท าแผนการใชท่ี้ดินแบบบูรณาการโดยให้ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
เกษตรกร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนการใชท่ี้ดิน และให้มีการจดัท า
ข้อตกลงการท างานร่วมกันด้านการพฒันาส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีดินและทรัพยากรอ่ืนดา้นการเกษตร 
    (2) พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเผยแพร่แผนการใชท่ี้ดินให้สะดวก
และง่ายต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ 

 3.3.5 นโยบายและเป้าหมายการพฒันากล้วยไข่ 
   ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2553) ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัเก็บขอ้มูล
ทางดา้นเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ ไดเ้สนอแนะนโยบายและเป้าหมายท่ีเก่ียวกบักลว้ยไข่ไวด้งัน้ี 
   นโยบายการพฒันา 
   1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีดีและเหมาะสม (GAP : 
Good Agricultural Practice) 
   2) จดัระบบซ้ือขายแบบมีสัญญา (contract farming) โดยเฉพาะการผลิตกลว้ยไข่เพื่อการส่งออก
ทดแทนเงาะ 
   3) ขยายการส่งออกโดยเนน้ตลาดจีนและญ่ีปุ่น จากการเปิดเสรีการคา้และโควตาภายใต ้
JTEPA (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement) 
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   4) สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์และพฒันาการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้
สามารถขนส่งไดไ้กลข้ึน 
   เป้าหมายการพฒันา  พฒันาคุณภาพผลผลิตเพื่อขยายการส่งออก 

 3.3.6 มาตรฐานกล้วยไข่ 
   ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นองคก์รน าดา้นมาตรฐาน
สินคา้เกษตรและอาหารสู่ระดบัสากลและมีหน้าท่ีในการก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร 
และระบบการตรวจสอบรับรองให้สอดคลอ้งกบัสากล พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน
กบัองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ ความตกลงดา้นสุขอนามยัและสุขอนามยัพืชภายใตอ้งค์การ
การคา้โลก รวมถึงส่งเสริมการน ามาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารไปใชต้ลอดห่วงโซ่อาหาร ดงันั้น
คณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติหรือคณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรในปัจจุบนั 
จึงไดอ้อกประกาศมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมาตรฐานสินคา้เกษตรในปัจจุบนั 
ไดแ้ก่ มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ เร่ือง กลว้ย (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป 
เล่ม 122 ตอน 122ง วนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2548) เน่ืองจากกลว้ยเป็นสินคา้เกษตรท่ีส าคญัของประเทศไทย 
สามารถปลูกไดทุ้กภูมิภาคของประเทศ มีศกัยภาพในการผลิตและส่งออก ดงันั้นเพื่อให้กลว้ยเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัชาติและระดบัสากล รวมถึงเพื่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภคและส่งเสริมการส่งออกจึงได ้
มีการจดัท ามาตรฐานกลว้ยข้ึน (ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2548) 

3.4 ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากดัในการผลติและการตลาด 
 กลว้ยไข่เป็นผลไมท่ี้นิยมบริโภคกนัทัว่ไป เน่ืองจากมีรสชาติดี มีคุณค่าทางอาหาร และมีสาร
เบตา้แคโรทีนสูง จึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ การผลิตกลว้ยไข่
ในประเทศไทยยงัมีปริมาณไม่เพียงพอกบัความตอ้งการในส่วนน้ีจึงท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และขอ้จ ากดัดา้นการผลิตและการตลาดของกลว้ยไข่ ส าหรับการพิจารณาก าหนดเขตและวางแผน 
การใชท่ี้ดินปลูกกลว้ยไข่ โดยสามารถใชจุ้ดแขง็และโอกาสเป็นแนวทางในการผลิตหรือขยายการผลิต
และการตลาด ใชจุ้ดอ่อนและขอ้จ ากดัเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาต่อไป ดงัน้ี 

 จุดแข็ง 
 1) กล้วยไข่เป็นพืชเมืองร้อนท่ีปลูกง่ายและให้ผลเร็ว เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย เป็นไม้ผลท่ีปลูกเป็นการค้าทั้ งในลักษณะพืชหลักและแซมพืชชนิดอ่ืน กล้วยไข่
เจริญเติบโตใหผ้ลไดต้ลอดปีทัว่ทุกภาคของประเทศ 
 2) กลว้ยไข่เป็นพืชท่ีขยายพนัธ์ุดว้ยหน่อท่ีเกิดจากตน้แม่ เกษตรกรสามารถใชห้น่อจากตน้แม่
เป็นตน้พนัธ์ุไปปลูกใหม่ได ้ท าใหม้ัน่ใจในตน้พนัธ์ุและตรวจสอบประวติัจากสวนตน้พนัธ์ุได ้
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 3) กลว้ยไข่ในประเทศไทยมีหลายพนัธ์ุท่ีนิยมปลูกเพื่อการคา้และรับประทาน ไดแ้ก่ พนัธ์ุ
ก าแพงเพชร (รสชาติหวานหอม เน้ือนุ่มเนียนตลอดทั้งผล แกนกลางของกล้วยไม่กระด้าง) พนัธ์ุ
เกษตรศาสตร์ 2 (รสชาติหวานอร่อย เน้ือสีนวลเนียนคลา้ยกลว้ยหอม ไม่มีแกนกลาง) 
 4) กลว้ยไข่ของประเทศไทยมีผลสีเหลืองอร่ามสะดุดตา ขนาดพอเหมาะ เปลือกบาง รสชาติ
หวานหอมกลมกล่อม เน้ือละเอียดเนียนนุ่ม เป็นท่ียอมรับของตลาดและผูบ้ริโภคต่างติดใจยกยอ่งใน
คุณภาพ โดยเฉพาะชาวจีนไดข้นานนามกลว้ยไข่ไทยวา่ “กลว้ยจกัรพรรดิ” 
 5) กล้วยไข่เป็นกล้วยชนิดหน่ึง ซ่ึงมีคุณค่าต่อชีวิตของคนไทยมาแต่โบราณ ทั้ งการใช้
ประโยชน์และความเช่ือท่ีเป็นมงคลกบักลว้ย 
 6) กลว้ยไข่สดใช้บริโภคเป็นผลไมมี้ประโยชน์มากกวา่กลว้ยชนิดอ่ืนท่ีมีสารเบตา้แคโรทีน 
(ในกลว้ยไข่ 100 กรัม มีสารเบตา้แคโรทีน 492 มิลลิกรัม) ช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ชะลอความเส่ือม
ของเซลล์ต่างๆ ในร่างกายคน (ลุงชัย (นามแฝง), 2554) กล้วยไข่น าไปแปรรูปอย่างง่าย ใช้เป็น
ส่วนประกอบและปรุงอาหารทั้งคาว หวาน 
 7) มีสหกรณ์/กลุ่มสมาชิกผูผ้ลิตกล้วยไข่ส่งออกในจงัหวดัจนัทบุรี ระยอง ตราด เพชรบุรี 
ก าแพงเพชร ตาก และสุโขทยั เป็นตน้ การรวมกลุ่มกนัขายหรือก าหนดวนัตดักล้วยพร้อมกนัเป็น
ปริมาณมากๆ จะท าให้มีอ านาจต่อรองราคากบัผูซ้ื้อ/บริษทัรับซ้ือได ้ขอ้มูลจากการส ารวจ ปี 2554 
เกษตรกรประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต ่าเพียงร้อยละ 14.91 ของจ านวนเกษตรกรท่ีส ารวจ 
 8) เกษตรกรผูผ้ลิตมีประสบการณ์ ความรู้ และความช านาญสูง ตั้งใจพฒันาตนเองและกลุ่ม
ในการผลิตกลว้ยไข่ให้มีคุณภาพและความปลอดภยั มีการผลิตดว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตามระบบ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (Good Agriculture Practices: GAP) รักษามาตรฐานคุณภาพกลว้ยไข่เป็นท่ี
เช่ือถือของผูซ้ื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอยา่งต่อเน่ือง 
 9) การปลูกกลว้ยไข่ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อการคา้และเป็นพืชท่ีสามารถวางแผนการจดัการท่ีเป็น
ระบบได ้ทั้งการก าหนดเวลาปลูก เวลาขายใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภค 
 10) การตลาดกลว้ย เกษตรกรผูผ้ลิตส่วนใหญ่ขายผลผลิตให้กบัผูรั้บซ้ือท่ีเป็นเจา้ประจ าหรือ
ขายใหก้บับริษทัส่งออกท่ีเขา้มารับซ้ือโดยตรง (ไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง) เกษตรกรท่ีมีการจดัการฟาร์ม
ตามระบบ GAP จะขายผลผลิตให้กบัผูรั้บซ้ือท่ีมีการตกลงท าสัญญาซ้ือขายกนัตั้งแต่เร่ิมปลูก ท าให้
เกษตรกรมีตลาดท่ีแน่นอน 
 11) ผลิตภณัฑแ์ปรรูปกลว้ยไข่สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตไดม้ากข้ึน เป็นท่ีตอ้งการและนิยมของผูบ้ริโภค
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เช่น กลว้ยไข่กรอบแกว้ กลว้ยไข่กวน กลว้ยไข่ฉาบ และกลว้ยไข่อบเนย เป็นตน้ 
 12) มีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกเป็นจ านวนมากและการผลิตไดผ้ลตอบแทนสูง กล่าวคือ 
พื้นท่ีท่ีเหมาะสมทั้งประเทศ 88,394,929 ไร่ จ  าแนกเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) ร้อยละ 4.65  
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พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ร้อยละ 67.92  และพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) ร้อยละ 27.43  
โดยกระจายอยูท่ ัว่ทุกภาคของประเทศ ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ร้อยละ 19.64  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 39.54  
ภาคกลาง ร้อยละ 12.93  ภาคตะวนัออก ร้อยละ 10.25  และภาคใต ้ร้อยละ 17.64 จากการส ารวจ ปี 2554 
การผลิตทั้งประเทศไดก้ าไรไร่ละ 22,782.13 บาท อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุน เท่ากบั 2.56  การผลิต 
ท่ีขายในประเทศไดก้ าไรไร่ละ 8,642.34 บาท อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุน เท่ากบั 1.63  และการผลิต
เพื่อการส่งออกไดก้ าไรไร่ละ 18,315.80 บาท อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุน เท่ากบั 2.24 
 13) เกษตรกรปลูกกลว้ยไข่มาอยา่งต่อเน่ืองและไม่คิดท่ีจะเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน จากการส ารวจ 
ปี 2554 เกษตรกรไม่คิดจะเปล่ียนแปลง ร้อยละ 85.00 ของจ านวนเกษตรกรท่ีส ารวจ โดยเฉพาะ
เกษตรกรท่ีปลูกเพื่อการส่งออกร้อยละ 86.25 ยนืยนัท่ีจะปลูกกลว้ยไข่ต่อไป 
 14) การผลิตกลว้ยไข่ไม่มีปัญหาท่ีรุนแรงและในตวัพืชเองมีปัญหาต ่า 

 จุดอ่อน 
 1) พื้นท่ีปลูกกล้วยไข่มีแนวโน้มลดลงโดยในช่วง 5 ปี ระหว่างปี 2550-2554 พื้นท่ีให้ผล
ลดลงในอตัราเฉล่ียร้อยละ 11.10 ต่อปี โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งปลูกท่ีส าคญัและเป็นสัญลกัษณ์
ของจงัหวดั คือ จงัหวดัก าแพงเพชร 
 2) กลว้ยไข่ส่วนใหญ่ปลูกดว้ยหน่อพนัธ์ุจากตน้แม่ การปลูกเพื่อการคา้ในแปลงขนาดใหญ่
หน่อพนัธ์ุมีจ  านวนจ ากัดอาจไม่เพียงพอ และหน่อจากต้นแม่มีปัญหาติดเช้ือโรคมาจากหน่อและ
คุณภาพหน่อแตกต่างกนั เป็นตน้ 
 3) กลว้ยเป็นพืชท่ีมีใบใหญ่ ล าตน้อวบน ้ า ตอ้งการน ้ ามากตลอดปีมากกวา่พืชอ่ืน หากขาดน ้ า
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้จะให้ผลผลิตต ่า ผลและหวีเล็ก ล าตน้ทรุดโทรมแมจ้ะท าการฟ้ืนฟูตน้กลว้ย 
ก็จะไม่ฟ้ืนตวั 
 4) กลว้ยไข่มีระบบรากต้ืน แผก่ระจายใกลผ้ิวดินและจ านวนรากนอ้ย ล าตน้สูง เม่ือออกเครือ
จนผลเจริญเติบโตจะมีน ้าหนกัมากและคออ่อนก่อนผลแก่ท าใหห้กักลางตน้ (หกัคอ) เสียหายไดง่้าย 
 5) การตดัใบและการไวใ้บกล้วยไข่มีผลอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโต การปฏิบติัดูแลรักษา 
ปัญหาโรคและแมลง รวมทั้งปริมาณและคุณภาพผลผลิต หากการตดัและไวใ้บไม่เป็นไปอยา่งเหมาะสม
จะท าใหเ้กิดปัญหาและผลเสียไดง่้ายต่อตน้กลว้ยและผลผลิต 
 6) การผลิตกลว้ยไข่เพื่อการคา้ตอ้งใหผ้ลมีน ้าหนกัดี สีผิวนวลเรียบสวยงาม ปราศจากจุดกระ
และแมลงท าลาย หลงัตดัปลีจึงตอ้งห่อเครือดว้ยวสัดุ หากใชว้สัดุห่อหุ้มเครือไม่เหมาะสมกบัฤดูกาล
จะท าใหผ้วิกลว้ยเสียหาย เน่ืองจากอากาศระบายไม่ได ้เป็นตน้ 
 7) การเก็บผลผลิตจะตอ้งเก็บในช่วงท่ีเหมาะสมเม่ือถึงปลายทางตอ้งเป็นท่ีพอใจของผูซ้ื้อ 
เน่ืองจากกลว้ยไข่เป็นผลไมท่ี้สุกเร็วและเก็บไวไ้ดไ้ม่นาน 



3-99 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

 8) เกษตรกรท่ีปลูกกลว้ยไข่ส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการ/ไม่ตั้งใจท าสวนกลว้ยไข่ตามระบบ คุณภาพ GAP 
เน่ืองจากทุกขั้นตอนการผลิตจะตอ้งเคร่งครัดในการใชปั้จจยัการผลิตไม่ใหส้ารเคมีตกคา้ง ท าให้เป็นปัญหา
ต่อการขยายพื้นท่ีปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณกลว้ยไข่คุณภาพ GAP ท่ีความตอ้งการของตลาดมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน 
 9) กลว้ยไข่ไทยมีเปลือกบาง ช ้ าง่าย ไม่ทนทานต่อการเก็บรักษาและการขนส่ง การท าตลาด
กลว้ยไข่ท่ีระยะทางไกล ตอ้งมีตน้ทุนสูง เน่ืองจากตอ้งใชก้ารขนส่งทางอากาศ เพื่อคงสภาพความสด 
 10) การผลิตกลว้ยไข่คุณภาพ GAP มีตน้ทุนและราคาขายสูงกวา่กลว้ยไข่ทัว่ไป และช่องทาง
การตลาดจะวางขายเฉพาะท่ีจ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดสารพิษ/สินคา้อินทรียเ์ท่านั้น กลว้ยไข่คุณภาพ GAP 
ในประเทศจึงมีช่องทางการตลาดแคบและเป็นตลาดส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือสูง 
 11) การผลิตกลว้ยไข่ของประเทศไทยยงัไม่พอเพียงต่อความตอ้งการของตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เน่ืองจากผลผลิตท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานมีปริมาณนอ้ย ท าใหไ้ม่พอเพียงกบัการส่งออก 
 12) กลว้ยไข่คุณภาพ GAP ยงัมีปริมาณนอ้ยและราคาสูง ท าให้แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อินทรีย์
ประเภทต่างๆ ไดน้้อย ประกอบกบัผูป้ระกอบการดา้นการตลาด การแปรรูป และผูส่้งออกผลิตภณัฑ์
สินคา้อินทรียมี์จ านวนจ ากดั ท าใหก้ารผลิตและการตลาดกลว้ยไข่คุณภาพ GAP ขยายตวัไดล่้าชา้ 
 13) การผลิตส่วนใหญ่เพื่อการบริโภคภายในประเทศโดยเกษตรกรรายยอ่ย การรวมกลุ่มท่ีเขม้แข็ง
ผลิตเพื่อการส่งออกยงัมีนอ้ย ท าใหป้ริมาณและมูลค่าการส่งออกกลว้ยไข่และผลิตภณัฑ์มีมูลค่าไม่มากนกั
ทั้งท่ีกลว้ยไข่เป็นพืชท่ีมีศกัยภาพในการส่งออกมาก 

 โอกาส 
 1) สภาพอากาศโดยทัว่ไปของประเทศไทยสามารถปลูกและเก็บผลผลิตกลว้ยไข่ไดทุ้กฤดูกาล 
เน่ืองจากอากาศไม่หนาวจดัและไม่มีลมพายเุป็นประจ าปี 
 2) มีการส่งเสริมการปลูกกลว้ยไข่ทั้งเป็นพืชเด่ียวและพืชแซม 
 3) ในภูมิภาคเอเชียกลว้ยไข่ไทยแทบไม่มีคู่แข่งทั้งดา้นการผลิตและการตลาด คู่แข่งในการผลิตกลว้ย
ในภูมิภาคน้ี ไดแ้ก่ ประเทศฟิลิปปินส์ (ปลูกกลว้ยหอมเป็นส่วนใหญ่) 
 4) กลว้ยไข่ของประเทศไทยมีภาพลกัษณ์ท่ีดีและน่าเช่ือถือทั้งดา้นคุณภาพและความสวยงาม 
รวมทั้งความปลอดภยัไร้สารพิษตกค้างปนเป้ือน จึงเป็นท่ีนิยมของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศจีนและญ่ีปุ่น 
 5) กลว้ยไข่ไทยเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคชาวจีนจากภาพลกัษณ์ของกลว้ยไข่ท่ีมีสีเหลืองสะดุดตา 
เม่ือไดล้องรสชาติต่างติดใจและยกยอ่งในคุณภาพของกลว้ยไข่ไทยจนไดรั้บขนานนามวา่ “กลว้ยจกัรพรรดิ” 
นอกจากตลาดจีนท่ีเป็นตลาดหลกัของกล้วยไข่ไทยแล้ว ประเทศท่ีมีโอกาสขยายตลาดได้เพิ่มข้ึน 
ไดแ้ก่ ฮ่องกง (นิยมบริโภคกลว้ยไข่ตลอดทั้งปี) ญ่ีปุ่น (เร่ิมนิยมบริโภคและน าเขา้เพิ่มข้ึน) ลาว เกาหลีใต ้
และเยอรมนี เป็นตน้ 
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 6) มีผลงานวิจัยโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก 
การศึกษาการชะลอการตกกระดว้ยวิธีการเก็บรักษากลว้ยไข่สุกในภาชนะจานโฟมและห่อดว้ยพลาสติก 
เป็นตน้ ท าให้ผลิตกลว้ยไข่คุณภาพส่งออกในช่วงเวลาท่ีตลาดตอ้งการได ้การพฒันาบุคลากรในทอ้งถ่ิน
ให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกลว้ยไข่คุณภาพสู่ชุมชน การศึกษาโรคพืช 
ศตัรูพืช และวธีิการป้องกนั/ก าจดั ท่ีเกิดข้ึนกบักลว้ยไข่ (จริยา, 2555) 
 7) ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ไดป้ระกาศรับรองมาตรฐาน
ผลไมแ้ละผกัเป็นมาตรฐานอาเซียนแลว้จ านวน 29 เร่ือง ไดแ้ก่ ทุเรียน สับปะรด มะม่วง เงาะ มงัคุด 
ส้มโอ ฝร่ัง ลางสาด ลองกอง กลว้ย หอมหวัใหญ่ หอมแดง พริก และแตงกวา เป็นตน้ และยงัมีแผนเร่ง
ผลกัดนัมาตรฐานสินคา้เกษตรไทยเขา้สู่เวทีอาเซียน (แนวหนา้, 2555) และผลกัดนัให้ประเทศไทยกา้วสู่
ศูนยก์ลางการผลิตอาหารของโลกในอนาคตอีกดว้ย จึงเป็นโอกาสของกลว้ยไข่ไทยท่ีจะขยายตลาดสู่
ทุกภูมิภาคของโลก 
 8) กลว้ยไข่สดนอกจากจะเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคระดบักลางและระดบัสูงในประเทศจีนแลว้ 
สินคา้แปรรูปจากกล้วยไข่และกล้วยชนิดต่างๆ เช่น กล้วยตาก กล้วยฉาบ กล้วยอบน ้ าผึ้ ง ยงัเป็น 
ท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคชาวจีนอีกดว้ย (ชลพรรษ, 2552) 
 9) ความตอ้งการบริโภคผลไมเ้มืองร้อนในตลาดโลกเพิ่มข้ึน เน่ืองจากผลไมมี้ประโยชน์ต่อสุขภาพ 
รวมทั้งอากาศท่ีแปรปรวนและอุณหภูมิของโลกท่ีอุ่นข้ึน ท าให้ผลไมเ้มืองร้อนมีโอกาสแทรกซึมเขา้ไป
เป็นส่วนหน่ึงของอาหารในชีวติประจ าวนัของชาวโลก 
 10) มีหน่วยงานส่งเสริมการผลิตกลว้ยไข่เพื่อการส่งออกทั้งดา้นการผลิต การแปรรูป การตลาด 
และการประชาสัมพนัธ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมการคา้ต่างประเทศ ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(มกอช.)  ส านกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.)  และกรมการคา้ระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 
 11) ประเทศจีนและอาเซียน เป็นตลาดส าคญัในการส่งผลไมส้ดของประเทศไทยแมป้ระเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซียนท่ีมีลกัษณะภูมิอากาศใกล้เคียงกบัไทยและสามารถปลูกผลไมไ้ด้หลายชนิด  
แต่ด้วยเทคโนโลยีการผลิต การดูแลรักษา รวมถึงการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวของไทยดีกว่า ท าให ้
ผลไมไ้ทยมีโอกาสเหนือคู่แข่ง 
 12) การท าพิธีสารวา่ดว้ยการตรวจสอบและกกักนัโรคส าหรับการส่งออกและน าเขา้ผลไมผ้า่น
ประเทศท่ีสาม (เส้นทาง R3) ระหวา่งไทย-จีน และการเปิดเส้นทางการขนส่งทางบก ผา่นประเทศลาว
เขา้สู่ประเทศจีนหลายเส้นทาง ซ่ึงใช้ระยะเวลาสั้ นกว่าทางเรือ เป็นโอกาสของกลว้ยไข่ไทยท่ีจะได้
กระจายไปยงัตลาดต่างๆ ของประเทศจีนไดเ้ร็วข้ึนและสามารถวางจ าหน่ายไดน้านข้ึน (กรมส่งเสริม
การส่งออก, 2554) 
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 13) ประเทศจีนและอาเซียน เป็นตลาดส าคญัในการส่งผลไมส้ดของประเทศไทย โดยไทย
ส่งออกผลไม้สดไปจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 38 ของปริมาณการส่งออกผลไม้ทั้งหมด 
รัฐบาลจีนอนุญาตให้ผลไมไ้ทยน าเขา้ได ้23 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด กลว้ยไข่ ล าไย มะขามหวาน 
และส้มโอ เป็นตน้ (กรมส่งเสริมการส่งออก, 2554) 
 14) กระทรวงพาณิชยไ์ด้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการตลาดสินคา้เกษตรอินทรีย ์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสในการพฒันาและขยายการผลิตกลว้ยไข่คุณภาพ GAP 
ทั้งเพื่อขายในประเทศและส่งออก 

 ข้อจ ากดั 
 1) กล้วยไข่เจริญเติบโตในสภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน เม่ือสภาพอากาศคงท่ีกล้วยไข่ 
จะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตอย่างต่อเน่ือง แต่ถา้อากาศแห้งแลง้เป็นช่วงยาวนาน หรือช่วงอากาศ
หนาวเยน็เป็นเวลา 2-3 เดือน จะมีผลท าใหก้ลว้ยชะงกัการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตลดลง นอกจากน้ี
การออกเครือในช่วงฤดูแลง้จะท าใหก้ลว้ยผลเล็ก ถูกแสงแดดแผดเผามาก ท าใหก้า้นเครือแห้งเครือหกัง่าย 
 2) พื้นท่ีปลูกกลว้ยไข่ท่ีมีลมแรงมีผลท าใหใ้บกลว้ยฉีกขาด (ส่งผลต่อการปรุงอาหารของตน้กลว้ย
ไม่เต็มท่ี) และท าให้ต้นหักง่าย เม่ือกล้วยออกจากเครือหากถูกแสงแดดจัดๆ จะท าให้ผิวกล้วย 
ไม่สวยงาม จึงตอ้งห่อเครือเพื่อพรางแสงแดด 
 3) กลว้ยไข่ท่ีปลูกดว้ยหน่อจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่จะไม่เป็นท่ียอมรับของตลาด โดยเฉพาะ
ตลาดญ่ีปุ่น เน่ืองจากเกรงวา่จะมีสารเคมีตกคา้ง 
 4) ภาวะโลกร้อน ปัญหาภยัแล้ง และการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆ  
ท าใหผ้ลผลิตกลว้ยไข่ท่ีมีคุณภาพดีมีปริมาณลดลง 
 5) พื้นท่ีท าการเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศไทยปนเป้ือนดว้ยสารเคมีการเพิ่มปริมาณผลผลิต
โดยขยายหรือเพิ่มพื้นท่ีปลูกเพื่อให้ปริมาณเป็นไปตามความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ ซ่ึงนบัวนั
จะยิ่งมีแนวโน้มสูงข้ึนจะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะท าให้ดินปลอดสารเคมี หากผลผลิตไม่ได้
มาตรฐานคุณภาพท่ีก าหนดก็จะไม่รับซ้ือ 
 6) การให้ความร่วมมือของประเทศจีนในการขยายตลาดสินคา้เกษตรและเอ้ือต่อการน าเขา้
และส่งออกสินคา้เกษตรระหว่างประเทศไทย-จีนให้มากข้ึน โดยประเทศจีนอนุญาตให้มีการน าเขา้
ผลไมจ้ากประเทศไทย 23 ชนิด เช่น ล าไย ทุเรียน มงัคุด กลว้ยไข่ และมะม่วง เป็นตน้ แต่การส่งผลไมไ้ทย
ไปจีนส่วนใหญ่ยงันิยมขนส่งทางเรือ ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 7-8 วนั ในขณะท่ีผลไมไ้ทยมีอายุไม่เกิน 15 วนั 
ท าใหส้ามารถกระจายสินคา้ไปมณฑลอ่ืนๆ ไดไ้ม่มาก โดยส่วนใหญ่จะขายไดเ้ฉพาะทางตอนใตแ้ละ
เมืองส าคญัของประเทศจีนเท่านั้น 
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 7) ในตลาดฮ่องกงมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ทั้งจากผลไมป้ระเภทเดียวกนัและผลไมป้ระเภทอ่ืนๆ 
นอกจากน้ีผลไมแ้ปลกๆ จากประเทศต่างๆ มกันิยมมาทดสอบตลาดในฮ่องกง การน าเขา้ผลไมจ้ากไทย 
จึงมีปริมาณไม่แน่นอน เน่ืองจากผูบ้ริโภคหนัไปบริโภคผลไมช้นิดอ่ืนท่ีมีราคาถูกกวา่ (สินคา้ไทยแพงข้ึน
จากค่าเงินบาท) และผูบ้ริโภคในฮ่องกงจะเลือกบริโภคผลไมต้ามฤดูกาลท่ีมีสรรพคุณดีต่อสุขภาพและ
มีกรรมวธีิในการปลูกท่ีปลอดสารพิษ/สารปนเป้ือน (กรมส่งเสริมการส่งออก, 2555) 
 8) ประเทศเพื่อนบา้นในอาเซียนมีลกัษณะภูมิอากาศใกลเ้คียงกบัประเทศไทยและสามารถ
ปลูกผลไมไ้ดห้ลายชนิดเหมือนไทย ท าใหผ้ลไมไ้ทยส่งออกในภูมิภาคน้ีไดป้ริมาณนอ้ยลง และผลไม้
ชนิดอ่ืน (ในประเทศ) ท่ีออกสู่ตลาดในช่วงฤดูกาลราคาจะต ่า ท าให้กล้วยไข่ไม่เป็นท่ีสนใจของ
ผูบ้ริโภค นอกจากน้ีผลไมจ้ากประเทศจีนท่ีไม่มีการเก็บภาษีการน าเขา้ภายใตเ้ขตการคา้เสรีอาเซียน
และขอ้ตกลงการคา้เสรีไทย-จีน อีกทั้งประเทศไทยยงัไม่มีมาตรการเขม้งวดดา้นสุขอนามยัและการตรวจสอบ
โรคพืชและสารตกคา้ง เขา้มาตีตลาดผลไมไ้ทยมากข้ึน 
 9) การเกษตรอินทรีย/์สินคา้ปลอดสารพิษ สารปนเป้ือนในประเทศไทยเติบโตอยูใ่นระดบัต ่า 
เพราะมีพื้นท่ีในการผลิตเกษตรอินทรียเ์พียงร้อยละ 0.60 ของพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งประเทศ (ณัฐดนยั, 2555) 
การส่งออกกลว้ยอินทรียข์องไทยเพียงเพื่อรักษาตลาด การขยายการผลิตและการตลาดเป็นไปอยา่งล่าช้า
และมีขอ้จ ากดั 
 10) ภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยและตกต ่ามีผลกระทบต่อการขายสินคา้เกษตรทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ เน่ืองจากก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้เกษตรอินทรีย/์
สินคา้ปลอดสารพิษ สารปนเป้ือน บางส่วนปรับลดการบริโภคลง รวมทั้งอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศก็มีผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกและความตอ้งการสินคา้ของประเทศคู่คา้ดว้ย 
 11) การกีดกันทางการค้าด้วยมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีมีมากข้ึน ประเทศผูน้ าเข้าผลไม้ไทย 
มีกฎระเบียบ เง่ือนไขการน าเขา้เพิ่มมากข้ึนและเปล่ียนแปลงบ่อย 
 12) การเปล่ียนแปลงของรสนิยม พฤติกรรม และกระแสการบริโภคของผูบ้ริโภคมีผลกระทบ
ต่อการตลาดและปริมาณการขายผลไมแ้ต่ละชนิด/ประเภท รสนิยม ความชอบ และลกัษณะการเลือกซ้ือผลไม้
ของผูบ้ริโภคในประเทศปลายทาง มีผลต่อการผลิต การตลาด และผูป้ระกอบการ 
 13) การส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐดา้นการผลิตและการตลาดไม่ต่อเน่ืองและทัว่ถึง  
มีขอ้จ ากดัดา้นเจา้หนา้ท่ีและงบประมาณการปฏิบติังาน 
 14) ผลงานการวจิยัดา้นการผลิตและการแปรรูปยงัไม่แพร่หลายและการน าไปใชป้ระกอบการ
เชิงการคา้ยงัมีนอ้ย 
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บทที ่4 
เขตการใช้ที่ดนิ 

 กลว้ยไข่เป็นผลไมเ้มืองร้อนท่ีอุดมไปดว้ยคุณค่าสารอาหารครบถว้นตามหลกัทางโภชนาการ 
อาทิ วิตามินและไฟเบอร์ เป็นต้น สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวยัในปริมาณท่ีเหมาะสม 
นอกจากน้ีกล้วยไข่ยงัเป็นพืชท่ีปลูกได้ง่าย ชอบอากาศร้อนช้ืนและอบอุ่น ดินควรเป็นดินท่ีมี 
ความอุดมสมบูรณ์ มีการระบายน ้ าดี ปกติกลว้ยไข่จะมีผลผลิตออกตลอดทั้งปี โดยจะพบพื้นท่ีปลูก
กลว้ยไข่ส่วนใหญ่ในจงัหวดัจนัทบุรี ตาก เพชรบุรี กาญจนบุรี และชุมพร ตามล าดบั เม่ือปี 2554 มีเน้ือท่ี
ใหผ้ลทั้งประเทศ 32,290 ไร่ ผลผลิตรวม 89,900 ตนั (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 
 กรมพฒันาท่ีดินได้เห็นถึงความส าคญัของการพฒันาพื้นท่ีเกษตรกรรมจึงไดมี้การก าหนดเขต
การใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ โดยตั้งเป้าหมายเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกกลว้ยไข่
และมีศกัยภาพในการปลูกกลว้ยไข่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ 

4.1 หลกัเกณฑ์การก าหนดเขตการใช้ทีด่ินพชืเศรษฐกจิกล้วยไข่ 
 การก าหนดเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่มีเง่ือนไขหลกั ดงัน้ี 
 - เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย (เขตพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย ไดแ้ก่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า) 
 - เป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกกลว้ยไขอ่ยูใ่นปัจจุบนัหรือมีศกัยภาพในการปลูกกลว้ยไข่ 
 ในการพิจารณาจดัท าเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ ไดแ้บ่งเป็น 3 เขต คือ เขตการใชท่ี้ดิน
ท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I)  เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II)  และเขตการใชท่ี้ดินท่ีมี
ความเหมาะสมนอ้ย (Z-III) โดยมีหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการพิจารณาจดัท าเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจ
กลว้ยไข ่ดงัน้ี 

  4.1.1 เขตการใช้ทีด่ินทีม่ีความเหมาะสมมาก (Z-I) หลกัเกณฑแ์ละปัจจยัพิจารณา คือ 
    - เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย 
    - เป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกกล้วยไข่อยู่ในปัจจุบนั มีการจดัการน ้ าในพื้นท่ี และพื้นท่ี
บางส่วนมีการยกร่องเพื่อแกไ้ขปัญหาการระบายน ้าของดิน 
    - เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกกลว้ยไข่ในระดบัปานกลางถึงสูง 
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  4.1.2 เขตการใช้ทีด่ินทีม่ีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) หลกัเกณฑแ์ละปัจจยัพิจารณา คือ 
    - เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย 
    - เป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกกลว้ยไข่อยูใ่นปัจจุบนัและมีการจดัการน ้าในพื้นท่ี 
    - เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกกลว้ยไข่ในระดบัเล็กนอ้ย 

  4.1.3 เขตการใช้ทีด่ินทีม่ีความเหมาะสมน้อย (Z-III) หลกัเกณฑแ์ละปัจจยัพิจารณา คือ 
    - เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย 
    - เป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการปลูกกลว้ยไข่หรือมีการปลูกกลว้ยชนิดอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่
กลว้ยไขอ่ยูใ่นปัจจุบนัและมีการจดัการน ้าในพื้นท่ี 
    - เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกกลว้ยไข่ในระดบัสูง 

4.2 เขตการใช้ทีด่ินพชืเศรษฐกจิกล้วยไข่ 
 จากหลักเกณฑ์การก าหนดเขตการใช้ท่ีดินพืชเศรษฐกิจกล้วยไข่ขา้งต้นได้ท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลทางดา้นสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในพื้นท่ีปลูกกลว้ยทั้งประเทศไดเ้น้ือท่ีรวม 52,332 ไร่ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี (ตารางท่ี 4-1 ถึง ตารางท่ี 4-2 และรูปท่ี 4-1 ถึง รูปท่ี 4-9) 

 4.2.1 เขตการใช้ทีด่ินทีม่ีความเหมาะสมมาก (Z-I) 
   มีเน้ือท่ี 16,781 ไร่ หรือร้อยละ 32.07 ของเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดิน ผลผลิตคาดการณ์ 
49,313 ตนั โดยจงัหวดัจนัทบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีเน้ือท่ีในเขตน้ีมากท่ีสุด เท่ากบั 9,275 ไร่ หรือร้อยละ 
55.27 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I) 
   แนวทางการพฒันา 
   - แนะน าและส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกกลว้ยไข่ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก 
   - แนะน าและส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยอินทรีย ์
   - แนะน าและส่งเสริมใหเ้กษตรกรจดัการสวนตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) 
   - แนะน าและส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อการบริหารจดัการผลผลิต การตลาด 
การบริหารในรูปกลุ่ม และการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 

 4.2.2 เขตการใช้ทีด่ินทีม่ีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) 
   มีเน้ือท่ี 8,431 ไร่ หรือร้อยละ 16.11 ของเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดิน มีผลผลิตคาดการณ์ 
13,144 ตนั โดยจงัหวดัจนัทบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีเน้ือท่ีในเขตน้ีมากท่ีสุด เท่ากบั 6,421 ไร่ หรือร้อยละ 
76.16 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) 
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   แนวทางการพฒันา 
   - แนะน าและส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกกลว้ยไข่ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก 
   - แนะน าและส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยอินทรีย ์
   - แนะน าและส่งเสริมใหเ้กษตรกรจดัการสวนตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) 
   - แนะน าและส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อการบริหารจดัการผลผลิต การตลาด 
การบริหารในรูปกลุ่ม และการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 

 4.2.3 เขตการใช้ทีด่ินทีม่ีความเหมาะสมน้อย (Z-III) 
   มีเน้ือท่ี 27,120 ไร่ หรือร้อยละ 51.82 ของเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดิน มีผลผลิตคาดการณ์ 
75,502 ตนั โดยจงัหวดัสุโขทยัเป็นจงัหวดัท่ีมีเน้ือท่ีในเขตน้ีมากท่ีสุด เท่ากบั 8,243 ไร่ หรือร้อยละ 
30.39 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย (Z-III) 
   แนวทางการพฒันา 
   - แนะน าและส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกกลว้ยไข่ในพื้นท่ี 
   - แนะน าและส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัการใชปุ๋้ยเคมี 
   - แนะน าและส่งเสริมใหเ้กษตรกรจดัการสวนตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) 
   - แนะน าและส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อการบริหารจดัการผลผลิต การตลาด 
การบริหารในรูปกลุ่ม และการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 

4.3 มาตรการด าเนินงานพฒันาพชืเศรษฐกจิกล้วยไข่ 
 มาตรการด าเนินงานเพื่อการจดัการพื้นท่ีในเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่อยา่งเหมาะสม 
เพื่อใช้เป็นกรอบด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ ท่ีจะใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนการผลิตและ
การตลาด ส าหรับการบริโภคภายในประเทศ การส่งออก ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
สามารถขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างแทจ้ริง รวมทั้งสามารถส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรกร 
ลดตน้ทุนการผลิตและพฒันาคุณภาพกลว้ยไข่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีมาตรการด าเนินงานต่างๆ 
ดงัน้ี 

 4.3.1 มาตรการด้านการผลติ 
   - ส่งเสริมพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตกลว้ยไข่ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก 
   - จดัท าทะเบียนและปรับปรุงขอ้มูลเกษตรกรผูป้ลูกกลว้ยไข่ใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั  
มีความชัดเจนของพื้นท่ีปลูก ส ารวจแปลงปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกรและจดัท าแผนท่ีในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
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   - ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรมีการปฏิบัติและดูแลการผลิต 
ตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) โดยเฉพาะในเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดินพืชเศรษฐกิจกล้วยไข่ 
รวมทั้งพฒันาระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพให้ไดม้าตรฐาน เพื่อให้เป็นท่ียอมรับและตรงกบั 
ความตอ้งการของตลาด 
   - พฒันาระบบมาตรฐานการตรวจสอบ การรับรองคุณภาพ การผลิตสินคา้ท่ีปลอดภยั 
การตรวจสอบยอ้นกลบัท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจดัการผลผลิตทั้งก่อน-หลงัการเก็บเก่ียวอยา่งถูกวิธี 
เพื่อลดความเสียหายของผลผลิต เช่น วิธีการเก็บเก่ียว การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การรักษาคุณภาพ 
เนน้การคดัแยกผลผลิตตามเกรดคุณภาพ 
   - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตในการใช้ปัจจัยการผลิต 
ท่ีเหมาะสมโดยการผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องลดการใชปุ๋้ยเคมี 
   - ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างองคก์รท่ีมีศกัยภาพ สามารถแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ในกลุ่มสมาชิก ประสานงานกบัองค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการมีอ านาจ 
ทางการตลาดสามารถต่อรองราคาได ้
   - ปรับปรุงการประมาณการผลผลิตล่วงหนา้หรือการพยากรณ์ผลผลิตใหมี้ความแม่นย  า
มากข้ึน เน่ืองจากสภาพทางธรรมชาติเป็นตัวแปรส าคัญท่ีท าให้ข้อมูลมีการเปล่ียนแปลงได ้
สถานการณ์ท่ีเป็นจริงจะช่วยในการวางแผนรับมือไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   - ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีสถานท่ีคดัแยกสินคา้และวสัดุอุปกรณ์ในการบรรจุ เช่น 
ตะกร้า เข่ง ลงั กล่องบรรจุ ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ 
   - ส่งเสริมให้มีการสร้างตราสินคา้ เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างและยกระดบัสินคา้ 
ช่วยสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

 4.3.2 มาตรการด้านการแปรรูป 
   - ส่งเสริมและสนบัสนุนให้สถาบนัเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจแปรรูป
ผลิตภณัฑ์กลว้ยไข่ต่างๆ โดยเนน้การผลิตท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและมีความหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือก
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคเป็นการขยายตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่ ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑก์ลว้ยไข่ได ้
   - จดัหาแหล่งเงินทุนอตัราดอกเบ้ียต ่า เพื่อการลงทุนสร้างและการปรับปรุงท่ีมีอยูเ่ดิม 
รวมทั้งเงินหมุนเวยีนการด าเนินธุรกิจการคา้แก่สถาบนัเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชน 
   - ส่งเสริมการพฒันาการแปรรูปผลิตภณัฑ์กลว้ยไข่ในเชิงพาณิชยใ์ห้มากข้ึน ทั้งระดบั
สถาบนัเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ โดยสร้างเครือข่ายและเช่ือมโยง
ระหว่างภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในการร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรม
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ผลิตภณัฑก์ลว้ยไข่และดา้นการตลาดร่วมกนั รวมทั้งสนบัสนุนการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการแปรรูป
และผลิตภณัฑใ์หม่ในเชิงพาณิชย ์เพื่อเพิ่มการใชผ้ลผลิตกลว้ยไข่ใหมี้สัดส่วนมากข้ึน 

 4.3.3 มาตรการด้านการตลาด 
   - ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการประสานงานและการสร้างเครือข่ายการคา้ระหว่าง
ธุรกิจเอกชนกบัสถาบนัเกษตรกรร่วมกนัในการวางแผนการตลาดและการก าหนดราคาท่ีเป็นธรรม 
   - ส่งเสริมและสนบัสนุนกลไกตลาดให้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสนบัสนุน
เงินทุนหมุนเวียนให้สถาบนัเกษตรกร เพื่อรวบรวมผลผลิตผ่านกระบวนการสร้างเครือข่ายและ
เช่ือมโยงระบบการคา้กบัสถาบนัเกษตรกรนอกแหล่งผลิตในประเทศและผูป้ระกอบการคา้ในตลาด
ภายในประเทศ รวมทั้งประสานงานด้านการตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายให้แก่
สถาบนัเกษตรกร 
   - เพิ่มการบริโภคกลว้ยไข่ภายในประเทศ ทั้งการบริโภคสดและใชก้ลว้ยไข่เพื่อการแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑ์ โดยการส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ เช่น รณรงค์และประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
ประโยชน์ทางโภชนาการของกลว้ยไข่เพื่อสุขภาพ เป็นตน้ 
   - ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีสถาบนัเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนด าเนินการตลาด
ร่วมกบัผูป้ระกอบการคา้เอกชนไทยและผูป้ระกอบการต่างประเทศ โดยการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
และหรือการร่วมลงทุนในการท าธุรกิจการตลาดกลว้ยไข่และผลิตภณัฑก์ลว้ยไข่ 
   - เร่งขยายตลาดส่งออกเดิมและตลาดใหม่ๆ เพื่อกระจายผลผลิตให้กวา้งยิ่งข้ึน โดย
ร่วมมือกบัสมาคมผูค้า้และส่งออกผลไมไ้ทยและกระทรวงพาณิชย ์
   - ส่งเสริมให้ผูแ้ปรรูปกล้วยไข่ภาคเอกชนจดัตั้งเป็นองค์กร เพื่อประสานงานและ
ส่งเสริมใหส้ถาบนัเกษตรกรกบัผูแ้ปรรูปกลว้ยไข่ไดร่้วมกนัวางแผนการผลิตและการตลาด หรือการลงทุน
การคา้ร่วมกนั รวมทั้งจดทะเบียนผูส่้งออกกลว้ยไข่ เพื่อติดตามและส่งเสริมการส่งออกกลว้ยไข่ไปยงั
ต่างประเทศ 
   - พฒันาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับ 
ในระดบัสากล 
   - ส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารดา้นการผลิตและการตลาด
ของกลว้ยไข่ทั้งระบบกระจายสู่สถาบนัเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน และเกษตรกร โดยมีศูนยส์ารสนเทศกลาง
และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงครอบคลุมทุกพื้นท่ีดว้ยระบบและอุปกรณ์เคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อกระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความถูกตอ้งรวดเร็ว
และทนัต่อเหตุการณ์ 
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 4.3.4 มาตรการด้านการบริหารจัดการและบทบาทภาครัฐ 
   - ด าเนินการตรวจสอบรับรองผลผลิตโดยใชม้าตรฐานสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรม
แห่งชาติเก่ียวกบักลว้ยเป็นตวัก าหนด เพื่อใหผ้ลผลิตมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
   - จดัตั้งคณะท างานเพื่อการเจรจาขอ้ตกลงทางการคา้กบัประเทศคู่คา้เพื่อการต่อรอง
และลดขอ้จ ากดั 
   - สนบัสนุนตน้พนัธ์ุดีท่ีมีความตา้นทานต่อโรค แมลง และมีความแข็งแรงในแปลงพนัธ์ุ
ท่ีมีความน่าเช่ือถือจากภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อลดการใช้หน่อพนัธ์ุจากแปลงเดิมของ
เกษตรกรหรือจากแปลงเพื่อนบา้นท่ีอาจมีโรคและแมลงติดมากบัหน่อพนัธ์ุ 
   - ชดเชยความเสียหายจากภยัธรรมชาติในด้านตน้ทุนการผลิตบางส่วน หรือรายได ้
หากมีการเก็บเก่ียวผลผลิตนั้น โดยการสนับสนุนการจัดตั้ งกองทุนชดเชยความเสียหายเม่ือเกิด 
ภยัธรรมชาติ เป็นการสร้างหลกัประกนัใหเ้กิดความเช่ือมัน่และความมัน่คงในอาชีพ 

4.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 

 4.4.1 สรุป 
   เขตการใช้ท่ีดินพืชเศรษฐกิจกลว้ยไข่ มีเน้ือท่ีรวม 52,332 ไร่ ประกอบดว้ย 3 เขต คือ  
เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I)  เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II)  และเขตการใชท่ี้ดิน 
ท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย (Z-III) โดยภาคเหนือประกอบดว้ย 4 จงัหวดั  ภาคกลาง 2 จงัหวดั  ภาคตะวนัออก 
2 จงัหวดั  และภาคใต ้1 จงัหวดั รวมทั้งประเทศ 9 จงัหวดั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   1) แบ่งตามเขตการใชท่ี้ดิน ไดด้งัน้ี 
    (1) เขตการใช้ท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I) มีเน้ือท่ี 16,781 ไร่ หรือร้อยละ 
32.07 ของเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดิน ประกอบดว้ย 9 จงัหวดั พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัจนัทบุรี เขตน้ีมี
ผลผลิตคาดการณ์ 39,150 ตนั 
    (2) เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) มีเน้ือท่ี 8,431 ไร่ หรือร้อยละ 
16.11 ของเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดิน ประกอบดว้ย 7 จงัหวดั พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัจนัทบุรี เขตน้ีมี
ผลผลิตคาดการณ์ 13,144 ตนั 
    (3) เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมน้อย (Z-III) มีเน้ือท่ี 27,120 ไร่ หรือร้อยละ 
51.82 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน ประกอบดว้ย 7 จงัหวดั พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัสุโขทยั เขตน้ีมี
ผลผลิตคาดการณ์ 75,502 ตนั 
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   2) แบ่งตามภาค ไดด้งัน้ี 
    (1) ภาคเหนือ มีเน้ือท่ี 23,359 ไร่ หรือร้อยละ 44.64 ของเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดิน 
ประกอบดว้ย 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสุโขทยั ก าแพงเพชร ตาก และนครสวรรค ์ตามล าดบั 
    (2) ภาคกลาง มีเน้ือท่ี 10,551 ไร่ หรือร้อยละ 20.16 ของเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดิน 
ประกอบดว้ย 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบุรีและราชบุรี ตามล าดบั 
    (3) ภาคตะวนัออก มีเน้ือท่ี 16,332 ไร่ หรือร้อยละ 31.21 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน 
ประกอบดว้ย 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัจนัทบุรีและระยอง ตามล าดบั 
    (4) ภาคใต ้มีเน้ือท่ี 2,090 ไร่ หรือร้อยละ 3.99 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน มีจงัหวดัเดียว 
คือ จงัหวดัชุมพร 

 4.4.2 ข้อเสนอแนะ 
   1) ด้านการผลติ 
    - ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและจัดการฝึกอบรมให้เกษตรกรรวมถึง
คดัเลือกผูน้ าท่ีมีศกัยภาพเพื่อใหเ้ป็นผูถ่้ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแบบรุ่นต่อรุ่นได ้
    - เร่งสร้างความรู้และความเขา้ใจแก่เกษตรกรถึงความส าคญัของการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง
และเหมาะสม (GAP) เทคโนโลยกีารแปรรูปและการจดัการ รวมถึงการตลาดแบบครบวงจร โดยมีเจา้หนา้ท่ี
จากภาครัฐเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด เพื่อส่งเสริมการสร้างเกษตรกรใหเ้ป็นมืออาชีพ 
    - จดัหาแหล่งเงินทุนอตัราดอกเบ้ียต ่าเพื่อการผลิตให้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการประกอบอาชีพ 
    - ปรับเปล่ียนฤดูการปลูกกลว้ยไข่เพื่อลดความเสียหายจากลมพายุพดัตน้กลว้ยไข่
ในช่วงฤดูฝน 
   2) ด้านการแปรรูป 
    - สนบัสนุนสถาบนัการศึกษาและภาคเอกชนในการวิจยัการแปรรูปและการพฒันา
รูปแบบบรรจุภณัฑ์ให้มีความหลากหลายตรงกบัความตอ้งการของตลาดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ใหแ้ก่สถาบนัเกษตรกร 
    - สนบัสนุนใหน้ าผลงานวจิยัผลิตภณัฑไ์ปใชใ้นการปฏิบติัเชิงพาณิชยเ์พื่อการส่งออก 
    - สนบัสนุนใหมี้การแปรรูปท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน (OTOP) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ ์
   3) ด้านการตลาด 
    - สนบัสนุนระบบตลาดขอ้ตกลงและตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีการท าสัญญาซ้ือขาย
ระหวา่งเกษตรกรและเอกชน/โรงงานผูรั้บซ้ือผลผลิต 
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   4) ด้านการบริหารจัดการและบทบาทภาครัฐ 
    - ส่งเสริมให้มีการจดัตั้งกองทุนส าหรับเกษตรกรผูผ้ลิตกล้วยไข่ โดยรัฐเป็นผูใ้ห้
การสนบัสนุนงบประมาณในการจดัตั้งกองทุน 
    - ให้ความส าคญัและความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอย่างจริงจงัและมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในดา้นการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
    - ลงทุนระบบขนส่งระบบรางเพื่อลดตน้ทุนค่าขนส่งและกระจายผลผลิตออกจาก
แหล่งผลิตไปถึงมือผูบ้ริโภคไดป้ริมาณมากและเร็ว 

ตารางที ่4-1 เขตการใช้ทีด่ินพชืเศรษฐกจิกล้วยไข่ 

ภาค จังหวัด 
เขตการใช้ที่ดนิ (ไร่) 

Z-I Z-II Z-III รวม 

เหนือ ก าแพงเพชร 1,131 28 5,744 6,903 

 
ตาก 2,084 922 2,003 5,009 

 
นครสวรรค ์ 247 - 2,761 3,008 

 
สุโขทยั 196 - 8,243 8,439 

รวมภาคเหนือ 4 จังหวัด  3,658 950 18,751 23,359 

ร้อยละของเขตการใช้ที่ดนิ 6.99 1.82 35.83 44.64 
กลาง เพชรบุรี 1,598 302 6,731 8,631 

 
ราชบุรี 187 168 1,565 1,920 

รวมภาคกลาง 2 จังหวัด  1,785 470 8,296 10,551 
ร้อยละของเขตการใช้ที่ดนิ 3.41 0.90 15.85 20.16 
ตะวนัออก จนัทบุรี 9,275 6,421 - 15,696 

 
ระยอง 195 441 - 636 

รวมภาคตะวันออก 2 จังหวัด  9,470 6,862 - 16,332 

ร้อยละของเขตการใช้ที่ดนิ 18.10 13.11 - 31.21 
ใต ้ ชุมพร 1,868 149 73 2,090 
รวมภาคใต้ 1 จังหวัด  1,868 149 73 2,090 

ร้อยละของเขตการใช้ที่ดนิ 3.57 0.28 0.14 3.99 

รวมทั้งประเทศ 9 จังหวัด 16,781 8,431 27,120 52,332 
ร้อยละของเขตการใช้ที่ดนิ 32.07 16.11 51.82 100.00 

หมายเหตุ :  Z-I  = เขตการใชท่ี้ดินที่มีความเหมาะสมมาก 
  Z-II  = เขตการใชท่ี้ดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง 
  Z-III = เขตการใชท่ี้ดินที่มีความเหมาะสมนอ้ย 
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ตารางที ่4-2 ปริมาณผลผลติคาดการณ์ในพืน้ที่เขตการใช้ทีด่ินพชืเศรษฐกจิกล้วยไข่ 

เขตการใช้ทีด่ิน 
พืน้ที่ 
(ไร่) 

ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ผลผลติคาดการณ์ 

ตัน ร้อยละ 

Z-I 16,781 2,3331/ 39,150 30.63 
Z-II 8,431 1,5591/ 13,144 10.29 
Z-III 27,120 2,7842/ 75,502 59.08 
รวม 52,332  127,796 100.00 

หมายเหตุ : - Z-I = เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก 
   - Z-II = เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 
   - Z-III = เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย 
ทีม่า  : 1/ จากการส ารวจของส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
   2/ ผลผลิตเฉล่ียทั้งประเทศของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 
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ภาคผนวกที่ 1 
ความรู้และการจดัการทั่วไปเกีย่วกบักล้วยไข่ 

 กล้วยไข่เป็นผลไมท่ี้นิยมผูบ้ริโภคกนัทัว่ไป เน่ืองจากมีรสชาติดี ลกัษณะการเรียงตวัของผล 
และสีของผลสวยงาม ปัจจุบนัส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศมากข้ึน ตลาดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถปลูกไดแ้ทบทุกภาคของประเทศ 

1. ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2544) 
 - ต้น ล าตน้สูง 2.5-3.0 เมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 16-20 เซนติเมตร กาบล าตน้ดา้นนอกสีเขียว
ปนเหลือง มีปะสีน ้าตาลอ่อนดา้นในสีชมพอูมแดง 
 - ใบ กา้นใบสีเขียวอมเหลืองมีร่องกวา้ง โคนกา้นมีครีบสีชมพ ู
 - ดอก กา้นช่อดอก มีขนอ่อน ปลีรูปไข่ มว้นงอข้ึน ปลายแหลม ดา้นนอกสีแดงอมม่วง ดา้นใน
ท่ีโคนกลีบสีซีด 
 - ผล เครือหน่ึงมี 6-7 หวี หวีหน่ึงมีประมาณ 14 ผล ผลค่อนขา้งเล็ก กา้นผลสั้นเปลือกผลบาง
เม่ือสุกมีสีเหลืองสดบางคร้ังมีจุดด าเล็กๆ ประปรายเน้ือสีครีมอมส้มรสหวาน 

2. พนัธ์ุกล้วยไข่ (กรมวชิาการเกษตร, 2551) 
 มี 2 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 
 1) พนัธ์ุก าแพงเพรร ลกัษณะกาบใบเป็นสีน ้ าตาลหรือช็อกโกแลต ร่องกา้นใบเปิดและขอบกา้นใบ
ขยายออก ใบมีสีเหลืองอ่อนไม่มีนวล กา้นเครือมีขนขนาดเล็ก ผิวเปลือกผลบางผลเล็ก เน้ือมีสีเหลือง 
รสชาติหวาน นิยมปลูกเพื่อการคา้ 
 2) พันธ์ุพระตะบอง ลกัษณะกาบใบเป็นสีน ้ าตาลปนด า สีของใบเขม้กว่าพนัธ์ุก าแพงเพชร
รสชาติจะออกหวานอมเปร้ียว และผลมีขนาดใหญ่กวา่พนัธ์ุก าแพงเพชร 

3. สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม (กรมวชิาการเกษตร, 2551) 

 1) ลกัษณะดิน 
  (1) ดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนปนทราย 
  (2) มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน ้าดี 
  (3) ระดบัน ้าใตดิ้นลึกมากกวา่ 75 เซนติเมตร 
  (4) ค่าความเป็นกรดด่างของดินระหวา่ง 5.0-7.0 
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 2) สภาพภูมิอากาศ 
  (1) อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ระหวา่ง 25-35 องศาเซลเซียส 
  (2) ปริมาณน ้าฝนไม่นอ้ยกวา่ 1,200 มิลลิเมตรต่อปี 
  (3) ไม่ควรมีลมแรงตลอดปี เน่ืองจากท าให้ใบกลว้ยฉีกขาดและอาจท าให้กลว้ยหกักลางตน้ 
(หกัคอ) หรือโค่นลม้ไดง่้าย โดยเฉพาะในช่วงท่ีกลว้ยออกเครือแลว้ 
  (4) มีแสงแดดจดั 

4. การปลูกกล้วยไข่ (กรมวชิาการเกษตร, 2551) 

 1) การเตรียมพืน้ทีป่ลูก 
  (1) ควรวเิคราะห์ดิน เพื่อประเมินค่าความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดินและความเป็นกรด-
เป็นด่างของดิน ควรปรับสภาพดินตามค าแนะน าก่อนปลูก 
  (2) ไถพรวนตากดินทิ้งไวป้ระมาณ 1 เดือน เพื่อลดการระบาดของศตัรูพืช 
  (3) เก็บเศษวชัพืชออกจากแปลง 

 2) ระยะปลูกและเตรียมหลุม 
  (1) ระยะปลูกระหวา่งแถวและตน้ 1.50-1.75x2.0 เมตร เป็นการปลูกเพื่อเก็บเก่ียวผลผลิต
เพียงคร้ังเดียว 
  (2) ระยะปลูกระหวา่งแถวและตน้ 2x2 เมตร เป็นการปลูกส าหรับไวต้อหรือหน่อ (ratoon) 
เพื่อเก็บเก่ียวผลผลิตของหน่อ (ratoon) อีก 1-2 รุ่น 
  (3) ขนาดหลุมปลูก กวา้ง ยาว ลึก 50x50x50 เซนติเมตร 

 3) การเลอืกพนัธ์ุ 
  ใชห้น่อพนัธ์ุท่ีสมบูรณ์ ปราศจากศตัรูพืช ความยาวหน่อ 50 เซนติเมตร มีใบแคบ 2-3 ใบ 

 4) ฤดูปลูก 
  ช่วงการปลูก ประมาณเดือนกนัยายนถึงพฤศจิกายน 

 5) วธีิการปลูก 
  (1) ปลูกดว้ยหน่อใบแคบท่ีมีความสมบูรณ์ 
  (2) รองกน้หลุมดว้ยปุ๋ยคอกอตัรา 5 กิโลกรัมต่อหลุม คลุกเคลา้กบัหน้าดินรองกน้หลุมปลูก 
ถา้มีการไวห้น่อ (ratoon) เพื่อเก็บเก่ียวผลผลิตต่อไป 1-2 รุ่น ควรรองกน้หลุมดว้ยหินฟอสเฟต อตัรา 
100-200 กรัมต่อหลุม 
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  (3) วางหน่อพนัธ์ุท่ีหลุมปลูกใหลึ้ก 25-30 เซนติเมตร โดยจดัวางหน่อพนัธ์ุให้ดา้นท่ีติดกบั
ตน้แม่อยูใ่นทิศทางเดียวกนั กลบดินลงหลุมปลูกและกดดินบริเวณโคนตน้ใหแ้น่นแลว้รดน ้าใหชุ่้ม 

5. การขยายพนัธ์ุ (รักษ,์ 2553) 

 1) การขยายพนัธ์ุกล้วยส าหรับการเพาะปลูก 
  (1) การขยายพนัธ์ุจากหน่อ หน่อท่ีเกิดจากตน้แม่ท่ีไดท้  าการปลูกกลว้ยตน้แรก ไดแ้ก่ หน่ออ่อน 
หน่อใบดาบ หน่อแก่  และหน่อใบกวา้ง 
  (2) การขยายพันธ์ุด้วยเหง้า วิธีการน้ีเกษตรกรไม่นิยมเพราะเป็นขบวนการขยายพนัธ์ุ 
ท่ียุง่ยากเสียเวลานานในการเล้ียงกลา้ท่ีเกิดใหม่ โดยขุดเหงา้กลว้ยท่ีตดัเครือใบแลว้น ามาผา่ใบลงตามยาว
เป็น 2 หรือมากกวา่ 2 แลว้แต่ขนาดและความสมบูรณ์ของเหงา้ น าไปช าในวสัดุเพาะช า จนไดต้น้กลา้
ขนาดพร้อมท่ีจะปลูกได ้จึงท าการยา้ยปลูกต่อไป 
  (3) การขยายพนัธ์ุโดยวธีิเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ ซ่ึงในต่างประเทศนิยมใชว้ิธีน้ี เพราะในการผลิตกลว้ย
เพื่อส่งตลาดในปริมาณมาก ต้องมีการวางแผนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพดี ส่งตลาด 
ในช่วงเวลาเดียวกนั เหมาะส าหรับการผลิตเป็นการคา้แบบแปลงใหญ่ ขอ้ดีของวิธีน้ี คือ กลว้ยจะตกเครือ
ในเวลาเดียวกนั แต่เกษตรกรตอ้งเสียเวลาในการเพาะปลูกยาวนานกวา่วธีิการแยกหน่อ 

 2) หน่อพนัธ์ุส าหรับการเพาะปลูก 
  หน่อกลว้ยท่ีเกิดจากตน้แม่ สามารถจ าแนกตามรูปร่างและลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 
  (1) หน่ออ่อน เป็นหน่ออายุนอ้ย ขนาดเล็กมีเพียงใบเกล็ดอยู่เหนือผิวดิน ซ่ึงไม่นิยมน าไป
เพาะปลูก 
  (2) หน่อใบดาบ  เป็นหน่อท่ีเกิดจากตาของเหง้า ใบเล้ียงเล็กขนาดสูงประมาณ 75 
เซนติเมตร มีเหงา้ขนาดประมาณ 15 เซนติเมตร เหมาะส าหรับการแยกไปเพาะปลูก 
  (3) หน่อแก่ เป็นหน่อท่ีเจริญมาจากหน่อใบดาบ ใบเร่ิมแผก่วา้งข้ึน อายุประมาณ 5-8 เดือน 
มีเหงา้ขนาดใหญ่ เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 25 เซนติเมตร เหงา้ของหน่อแก่อาจมีตาท่ีสามารถเจริญเป็น
หน่อใหม่ไดห้ลายหน่อ 
  (4) หน่อใบกว้าง เป็นหน่อท่ีเกิดจากตาของเหงา้แก่หรือเหงา้ท่ีไม่แข็งแรงสมบูรณ์ ลกัษณะ
ใบแผก่วา้งตั้งแต่ยงัมีอายนุอ้ย ซ่ึงไม่นิยมน าไปเพาะปลูก 

 3) การเลอืกหน่อกล้วยเพือ่การเพาะปลูก 
  (1) ตอ้งเป็นหน่อท่ีเหงา้ใหญ่สมบูรณ์ ความสูงของหน่อประมาณ 75 เซนติเมตร 
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  (2) เป็นหน่อท่ีได้จากต้นแม่สมบูรณ์ ไม่ เป็นโรคตายพราย หรือมีแมลงเข้าท าลาย
โดยเฉพาะดว้งงวง 
  (3) ส่วนเหงา้ตอ้งไม่ถูกโรคแมลงท าลาย 
  (4) เป็นแหล่งพนัธ์ุท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงเกษตรกรจะตอ้งตรวจสอบประวติัของสวนแลว้ ไม่เคยมี
โรคระบาดมาก่อน 
  (5) กรณีเป็นหน่อท่ีมีวางจ าหน่าย ตอ้งพิจารณาความสดใหม่ เหงา้ใหญ่ ไม่บอบช ้า 

6. การปฏบัิติดูแลรักษา (กรมวชิาการเกษตร, 2551) 

 1) การให้น า้ 
  (1) ฤดูฝน เม่ือฝนทิ้งช่วงใหส้ังเกตหนา้ดินแหง้และเร่ิมแตก ควรรีบใหน้ ้า 
  (2) ฤดูแล้ง เร่ิมใหน้ ้าตั้งแต่หมดฝน ประมาณปลายเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 
  โดยใชว้ธีิปล่อยใหน้ ้าไหลเขา้ไปในแปลงยอ่ยเป็นแปลงๆ เม่ือดินมีความชุ่มช้ืนดีแลว้ จึงให้
แปลงอ่ืนต่อไป 

 2) การให้ปุ๋ย 
  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1 คร้ัง ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัก่อนปลูกอตัรา 3-5 กิโลกรัมต่อหลุม และใส่
ปุ๋ยเคมี 4 คร้ัง คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 เป็นระยะท่ีมีการเจริญเติบโตทางล าตน้ ใส่ปุ๋ยสูตร 20-10-10 หรือ 
15-15-15 อตัรา 125-250 กรัมต่อตน้ต่อคร้ัง และการให้ปุ๋ยคร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 เป็นระยะท่ีกลว้ยใกล้
ให้ผลผลิต ให้ปุ๋ยสูตร 12-12-24  13-13-21 หรือ 14-14-21 อตัรา 125-250 กรัมต่อตน้ต่อคร้ัง โดยโรย
ห่างจากตน้ประมาณ 30 เซนติเมตร หรือใส่ลงในหลุมลึกประมาณ 10 เซนติเมตร ทั้ง 4 ด้าน แล้ว
พรวนดินกลบ 

 3) ก าจัดวรัพรื 
  ควรก าจัดวชัพืชปีละ 3 คร้ัง คร้ังแรกพร้อมกับการพลิกดิน ส่วนคร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3  
ใหพ้ิจารณาจากปริมาณวชัพืช แต่ควรท าก่อนท่ีตน้กลว้ยตกเครือ 

 4) การตัดแต่งหน่อ 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแต่งหน่อ คือ มีดยาวปลายขอ โดยเฉือนเฉียงตดัขวางล าตน้เอียงท ามุม 
45 องศากบัล าตน้ โดยคร้ังแรกเฉือนให้รอยเฉือนดา้นล่างอยูสู่งจากโคนตน้ประมาณ 4-5 น้ิว หลงัจากนั้น
ประมาณ 20-30 วนั จึงเฉือนหน่อคร้ังท่ี 2 ให้รอยเฉือนคร้ังใหม่อยู่ทิศทางตรงขา้มกบัรอยเฉือนคร้ังก่อน 
และใหร้อยเฉือนมุมล่างสุดคร้ังใหม่อยูสู่งจากรอยเฉือนมุมบนคร้ังก่อน 4-5 น้ิว แต่งหน่อเช่นน้ีไปเร่ือยๆ 
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จนถึงเวลาท่ีเหมาะสมจึงปล่อยหน่อให้เจริญเติบโตเป็นกลว้ยตอต่อไป หรืออาจขุดหน่อไวส้ าหรับ
ปลูกใหม่หรือขาย 

 5) การตัดแต่งและการไว้ใบ 
  การไวใ้บกลว้ยไข่ในระยะต่างๆ มีผลต่อการเจริญเติบโต ในช่วงแรกระยะการเจริญเติบโต
ควรไวจ้  านวน 12 ใบ ถา้มากกว่าน้ีจะมีปัญหาในการปฏิบติัดูแลรักษาท าไดย้ากล าบาก โรคแมลงจะ
มากข้ึนเกิดการแย่งแสงแดดล าตน้จะสูงบอบบาง ไม่แข็งแรงเกิดการหักล้มได้ง่าย ในทางตรงขา้ม 
ถา้จ านวนใบ มีน้อยเกินไปจะท าให้การเจริญเติบโตไม่ดี ล าตน้ไม่สมบูรณ์ ดินสูญเสียความช้ืนไดเ้ร็ว 
ปัญหาวชัพืชจะมากข้ึนภายหลงักลว้ยตกเครือ ควรตดัแต่งใบออกเหลือไวเ้พียง 9 ใบ ถา้เหลือใบไวม้าก
ท าให้ตน้กลว้ยรับน ้ าหนกัมากและเกิดการหกัลม้ไดง่้าย ในระยะกลว้ยมีน ้ าหนกัเครือมากข้ึนและถา้หาก
ตดัแต่งใบออกมากเกินไป เหลือจ านวนใบไวน้อ้ยจะท าใหบ้ริเวณคอเครือและผลกลว้ยถูกแสงแดดเผา 
เป็นเหตุใหก้ลว้ยหกัพบับริเวณคอเครือก่อนเก็บเก่ียวและผลเสียหายไม่สามารถน าไปขายได ้

 6) การออกและตัดปล ี
  กลว้ยไข่ท่ีมีการเจริญเติบโตและสมบูรณ์ หลงัจากปลูก 7-8 เดือน จะแทงปลีแต่ถา้การเจริญเติบโต
และความสมบูรณ์ไม่ดี การแทงปลีจะชา้ออกไป ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมแทงปลีจนถึงปลีคลอ้ยตวัลงมาใชเ้วลา
ประมาณ 7 วนั หลงัจากนั้นปลีจะบาน ระยะเวลาตั้งแต่ปลีเร่ิมบานหวีแรกจนสุดหวีสุดทา้ยใชเ้วลาอีก
ประมาณ 7 วนั รวมระยะเวลาตั้งแต่ออกปลีจนสามารถตดัปลีทิ้งประมาณ 15 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสมบูรณ์
ของตน้กลว้ยและช่วงฤดูท่ีกลว้ยตกปลี 

 7) การห่อผล (รักษ,์ 2553) 
  หลงัจากตดัปลีกล้วยแล้ว ผลกล้วยเร่ิมพฒันาและขยายขนาดใหญ่ ในการผลิตกล้วยเป็น
การคา้ท่ีตอ้งการให้ผลิตกลว้ยสวยงามปราศจากโรค แมลงท าลาย สีผิวนวล และน ้ าหนกัผลเพิ่มข้ึน 
ควรมีการห่อ โดยใชก้ระสอบปุ๋ยเคมีซ่ึงสามารถป้องกนัแสงแดดและแมลง 

 8) การค า้เครือกล้วย (กรมวชิาการเกษตร, 2551) 
  เม่ือกลว้ยตกเครือจะมีน ้ าหนกัมากจึงควรป้องกนัล าตน้หกัลม้ โดยการปักหลกัผูกยึดติดกบั
ล าตน้ การปักหลกัตอ้งปักลงไปในดินทิศทางตรงขา้มกบัเครือกลว้ยให้แนบชิดกบัล าตน้ โดยผกูยึดล าตน้
ให้ตรึงกบัไมห้ลกั 3 ช่วง คือ บริเวณช่วงโคนตน้ กลางตน้ และคอเครือ โดยใช้ปอกลว้ยหรือปอฟาง 
แต่ถา้ใชไ้มร้วกควรจะน าไปแช่น ้า 15-20 วนั แลว้น ามาตากแดดใหแ้หง้จึงน ามาใช ้
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 9) การพูนโคน 
  โดยการโกยดินเข้าสุมโคนกล้วย ช่วยลดปัญหาการโค่นล้มของต้นกล้วยเม่ือลมแรง 
โดยเฉพาะตน้ตอท่ีเกิดข้ึนระยะหลงัโคนจะลอยข้ึน ท าใหก้ลว้ยโค่นลม้ลงไดง่้าย 

7. การเกบ็เกีย่ว (กรมวชิาการเกษตร, 2551) 
 ควรท าการเก็บเก่ียวหลงัจากตดัปลีประมาณ 45 วนั ถา้ปล่อยไวน้านผลอาจแตก และสุกคาตน้ 
หรือท่ีชาวสวนเรียกวา่ กลว้ยสุกลม ส่วนในฤดูหนาวผลจะแก่ชา้ท าให้อายกุารเก็บเก่ียวประมาณ 50-55 วนั 

8. การปฏบิัติหลงัการเกบ็เกีย่ว (รักษ,์ 2553) 

 1) การจัดการผลหลงัเกบ็เกีย่ว 
  (1) ท าการตดัแบ่งหวีกลว้ยเป็นหวีแลว้บรรจุหีบห่อส่งตลาดปลายทาง เพื่อน าไปบ่มขาย
ขณะท าการตดัแบ่งหวตีอ้งระวงัไม่ใหน้ ้ายาเป้ือนผลจะดูไม่สวยงาม อาจท าการตดัแบ่งหวลีงในน ้ าแลว้
ผึ่งใหแ้หง้ หรือเป่าดว้ยพดัลม 
  (2) การคดัคุณภาพและการคดัขนาด หลงัท าการตดัแบ่งกลว้ยเป็นหวีอาจพบกลว้ยบางหวี
หรือบางผลมีต าหนิหรือถูกโรคแมลงท าลายใหค้ดัแยกออก ขณะเดียวกนัให้ท าการคดัขนาดหวีและผล
ไปในคราวเดียวกนั 
  (3) บรรจุหีบห่อลงในกล่อง หรือเข่งท่ีบุด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ หรือใบตองสดเพื่อ
ป้องกนัมิให้ผิวช ้ าหรือด า ขณะบรรจุควรมีการนบัจ านวนผลกรณีจ าหน่ายแบบนบัผล แต่ถา้จ าหน่าย
เป็นกิโลกรัม ควรท าการชัง่น ้าหนกักล่องหรือเข่งแลว้เขียนบอกขนาดและน ้าหนกัดว้ยป้ายกระดาษแขง็ 

 2) การบ่มกล้วย 
  เป็นวธีิท่ีท าใหสุ้กและสีสม ่าเสมอ เพื่อสะดวกในการจดัจ าหน่ายโดยเรียงกลว้ยในเข่งท่ีกรุดว้ย
กระดาษโดยรอบ หรือน ากลว้ยลงในโอ่งแลว้ใส่ถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์ท่ีทุบเป็นกอ้นเล็กๆ ห่อดว้ย
กระดาษจะท าให้กล้วยสุกภายใน 1-3 วนั นอกจากน้ีแล้วยงัมีการใช้สารละลายเอทธิลีน เช่น อีเธล 
(ethel) ความเขม้ขน้ 500-1,000 ppm. พ่นท่ีผลกลว้ยแลว้หุ้มดว้ยถุงพลาสติก 1 วนั แลว้เปิดออกผึ่งไว้
ให้อากาศถ่ายเท กลว้ยจะสุกภายใน 1-3 วนั ภาชนะท่ีใช้บ่มตอ้งสะอาด อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 12-17 
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์ 90 เปอร์เซ็นต ์

 3) การระลอการสุก 
  ในการส่งไปจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศท่ีตอ้งการกลว้ยดิบ การท าให้กลว้ยสุกชา้โดยใช้
อุณหภูมิต ่าในการขนส่งช่วยชะลอการสุกได้ระยะหน่ึง ทั้งน้ีรวมถึงการใช้สารละลายโพแทสเซียม
เปอร์แมงกาเนต (ด่างทบัทิม) ใส่ลงไปในกล่องสามารถชะลอการสุกได ้
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9. การบรรจุและการขนส่ง (เบญจมาศ, 2545) 
 การบรรจุกลว้ยลงในกล่องนั้นบรรจุเป็นหวีๆ ลงในกระดาษลูกฟูกลอน มีพลาสติกหนา 0.005 น้ิว 
หรือ 0.10 มิลลิเมตร สามารถทนต่อแรงกดจากการซ้อนกนั ตอ้งมีรูระบายอากาศ มีแผน่กั้นกลางเพื่อ
ป้องกนัแรงกดจากขา้งบน ขนาดกล่องควรรับน ้าหนกัประมาณ 12-18 กิโลกรัมต่อกล่อง 

10. โรคทีส่ าคญัและการป้องกนัก าจัด (ทรงกลด, ม.ป.ป.) 

 1) โรคตายพราย 
  สาเหตุของโรค เกิดจากเช้ือรา fusarium oxysporum cubense 
  ลกัษณะอาการ เช้ือราเขา้ท าลายราก แลว้เขา้ไปในท่อน ้ าและท่ออาหารของเหงา้และโคนล าตน้ 
ท าให้ท่อน ้ าและท่ออาหารอุดตนัและเน่าเป็นสีน ้ าตาลตดักบัเน้ือเยื่อสีขาวอยา่งชดัเจน ของเหลวจาก
เซลล์ท่ีเน่าไหลเขา้ไปอุดตนัท่อน ้ าท่ออาหารด้วยเช่นกนั เม่ือโรคมีความรุนแรงมากข้ึน ท่อน ้ าและ 
ท่ออาหารเปล่ียนเป็นสีแดงเข้มและแดงม่วง มีผลให้การส่งผ่านน ้ าและแร่ธาตุอาหารไม่เป็นไป
ตามปกติ เพราะท่อน ้ าและท่ออาหารเส่ือมสภาพ ใบขาดน ้ ามีลกัษณะอาการเห่ียวเฉา เปล่ียนเป็นสีเหลือง
ผืนใบเห่ียวย่น และหกัพบัลงมาขนานแนบล าตน้ ส่วนใบยอดเป็นสีขาวและเจริญตั้งตรงอยูบ่นยอดกาบ
ของล าตน้เทียมประกบอยู่อยา่งหลวมๆ แลว้แยกออกและห้อยลงมา การเจริญเติบโตชะงกังนัไม่ผลิดอก
ออกผล ในขณะเดียวกนัอาจมีหน่อกลว้ยงอกเจริญออกมาเหมือนปกติอยูร่ะยะหน่ึง และจะชะงกัการเจริญ 
มีอาการเห่ียวเฉาทั้งตน้แก่และตน้อ่อน เม่ือผา่ล าตน้พบกาบท่ีอยูภ่ายนอกมีเน้ือเยื่อสีเหลืองแต่กาบถดัเขา้ไป
เป็นสีน ้าตาลหรือสีน ้าตาลแดง 
  การป้องกนัก าจัด ท  าความสะอาดโคนกอกลว้ยอยา่ให้รก และท าทางระบายน ้ าแลว้ราดโคนตน้
ใหชุ่้มดว้ยสารเคมี เช่น แคปแทน 40 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร 

 2) โรคใบจุดกระ 
  สาเหตุของโรค เกิดจากเช้ือรา phyllosticta musarum 
  ลักษณะอาการ ใบเกิดเป็นจุดกระซ่ึงระยะแรกเป็นจุดสีแดง และต่อมาเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาล
หรือสีน ้าตาลไหมเ้กือบด า จุดดงักล่าวเม่ือขยายโตข้ึนจะมีขนาดและลกัษณะไม่แน่นอน แผลเกิดไปตามยาว
ของเส้นใบ และโดยรอบแผลดงักล่าวมีผืนสีเหลือง เกิดข้ึนอยูโ่ดยรอบขอบแผลอาจเป็นหยอ่มๆ หรือ
เช่ือมติดต่อกนัเป็นทางยาวขนานไปกบัเส้นใบ เม่ือสังเกตจะพบวา่บนพื้นแผลมีตุ่มนูน pycnidium ของเช้ือรา
สาเหตุสีน ้ าตาลไหมเ้กิดอยูท่ ัว่ไป ในท่ีสุดกลางแผลจะแห้งเป็นสีน ้ าตาลเขม้ หรือสีน ้ าตาลไหม ้โรคน้ี
บางคร้ังพบวา่เกิดเป็นจุดสีน ้าตาลไหมอ้ยูบ่นเส้นกลางใบหรือกา้นกลางใบมีลกัษณะเป็นจุดกระอยา่งชดัเจน 
  การป้องกนัก าจัด ควรพน่ดว้ยสารเคมี เช่น แคปแทน 30 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร 
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 3) โรคแอนแทรกโนส 
  สาเหตุของโรค เกิดจากเช้ือรา colletotrichum musarum 
  ลกัษณะอาการ ผลกลว้ยถูกเช้ือราเขา้ท าลายในระยะแก่เต็มท่ีหรือใกลสุ้ก โดยสปอร์ของเช้ือรา
สาเหตุจะไปตกติดอยูบ่นปลายสุดของผล เม่ือไดรั้บความช้ืนจะงอกและเขา้ท าลายปลายผลก่อนเกิดเป็น
จุดสีด า ฉ ่าน ้า แลว้ขยายเขา้ไปสู่ผลกลว้ยส่วนใน แผลขยายใหญ่สีน ้าตาลด าขอบแผลสีน ้าตาลและถดัออกมา
เป็นสีเขียวจาง เช้ือราเขา้สู่เน้ือเยื่อภายในท าให้เน่าอ่อนนุ่ม บริเวณผิวเปลือกของผลกลว้ยเป็นสีน ้ าตาลด า 
ขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน เม่ือสังเกตจะพบว่าบนผิวด าท่ีเป็นโรคมีตุ่มนูนสีน ้ าตาลเขม้ขนาดเล็ก 
เท่าหวัเข็มหมุดอยูท่ ัว่ไป แผลอาจบุ๋มลงไปเล็กนอ้ยโรคน้ีเกิดไดท้ั้งก่อนและหลงัการเก็บเก่ียวและแพร่ระบาด
อยา่งรวดเร็ว ในระหวา่งการขนส่งถา้มีการปฏิบติัไม่ถูกตอ้งจะไดรั้บความเสียหายมาก 
  การป้องกันก าจัด ก่อนเก็บเก่ียวควรพ่นดว้ยสารเคมี เช่น ซิงโคโฟล 30 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร 
และหลงัเก็บเก่ียวพน่ดว้ย เบนเลท 10 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร 

 4) โรคกาบขาว 
  สาเหตุของโรค เกิดจากเช้ือรา marasmius semiustus 
  การแพร่ระบาด มีสปอร์ basidiospores อยูบ่นครีบบนผิวดา้นใตข้องดอกเห็ด เม่ือแก่ร่วงหล่น
ลงสู่พื้นดิน ถูกน ้าพดัพาไปหรือติดไปกบัหน่อกลว้ยท่ีน าไปปลูก 
  ลกัษณะอาการ เช้ือราเขา้ท าลายบริเวณเหงา้หรือล าตน้แท ้โดยเส้นใยของเช้ือราเกาะรวมตวักนั
มีลกัษณะคลา้ยเส้นดา้ยหรือรากไมสี้ขาวหม่นหรือสีขาวอยูบ่นผิวอยา่งชดัเจน เช้ือราจะสร้างรากเทียม
เขา้ไปไชชอนในเน้ือเยือ่เกิดมีอาการเน่า เม่ือโรคมีความรุนแรงเช้ือราขยายการท าลายข้ึนไปสู่กาบของ
ล าตน้เทียมเกิดปกคลุมอยูบ่นกาบ มีลกัษณะเป็นเส้นดา้ยสีขาวและต่อเน่ืองกนัเป็นผนืคลา้ยผิวของกาบ
ถูกฉาบดว้ยสีขาว กาบเร่ิมเน่าเป็นสีน ้ าตาลและกาบค่อยๆ แห้งไปทีละกาบ ท าให้ล าตน้เทียมมีขนาดเล็กลง 
ชะงกัการเจริญเติบโตไม่ผลิดอกออกผล เม่ืออุณหภูมิและความช้ืนเหมาะสม เช้ือราจะเจริญออกเป็น
ดอกเห็ดสีขาวหม่นปนสีชมพู ค่อนขา้งอ่อนนุ่มดา้นใตข้องดอกมีลกัษณะเป็นครีบซ่ึงเป็นท่ีเกิดของ
สปอร์ ถา้เกิดเป็นโรคในระยะหน่อเล็ก กลว้ยจะเน่าท่ีกาบโดยรอบไม่แตกใบและตายในท่ีสุด 
  การป้องกันก าจัด ตดัส่วนท่ีเป็นโรคออกไปเผาท าลาย แลว้พ่นดว้ยสารเคมี เช่น คอปเปอร์-
ออ๊กซ่ีคลอไรด ์48 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร 

 5) โรคซิกาโทกาสีเหลอืง 
  สาเหตุของโรค เกิดจากเช้ือรา cercospora musae 
  ลักษณะอาการ คร้ังแรกใบเกิดเป็นจุดเล็กๆ สีเหลืองต่อมาจุดขยายใหญ่เป็นขีดสีเหลือง
ขนานไปตามเส้นใบ และขนาดของแผลโตข้ึนมีรูปร่างเหมือนรูปไข่ ตรงกลางแหง้เป็นสีน ้ าตาลปนเทา 
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ต่อมาเป็นสีน ้ าตาลเขม้หรือน ้ าตาลไหม ้และมีขอบรอบนอกเป็นสีเหลืองสด เม่ือโรคมีความรุนแรง 
จะเกิดแผลเป็นจ านวนมากอยู่บนผืนใบบาง แผลอาจเช่ือมติดต่อกนัเป็นบริเวณกวา้ง โรคน้ีจะเข้า
ท าลายใบท่ียงัไม่แก่แลว้เกิดเป็นต่อเน่ืองกนัไปบนผืนใบนั้น เม่ือใบเป็นโรคน้ีมากท าให้กลว้ยมีการ
เจริญเติบโตไม่เต็มท่ีใบเหลืองแห้งไม่ผลิดอกออกผล ถา้เกิดตกเครือจะมีผลไม่สมบูรณ์มีขนาดเล็กแก่
ก่อนก าหนด คุณภาพของผลเสียไปไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
  การป้องกนัก าจัด ตดัใบท่ีเป็นโรคออกไปเผาท าลาย และพ่นดว้ยสารเคมี เช่น คาร์เบนดาซิม 
16 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร ในการใชส้ารเคมีพ่นควรผสมสารเคลือบใบ sticker ลงไปดว้ยทุกคร้ัง เพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพของสารเคมีในการป้องกนัและก าจดัโรคใหสู้งยิง่ข้ึน 

 6) โรคใบจุดสีน า้ตาลเทา 
  สาเหตุของโรค เกิดจากเช้ือรา cordana musae 
  ลักษณะอาการ แผลเกิดเป็นจุดสีน ้ าตาลบนผิวใบ แลว้ขยายใหญ่สีน ้ าตาลอ่อนพื้นตรงกลาง
แหง้สีน ้าตาลปนเทา ขอบริมสีน ้าตาลเขม้เด่นชดัและมีขอบสีเหลืองเกิดลอ้มรอบอยูอี่กชั้นหน่ึง แผลขยาย
ตามความยาวของเส้นใบ มีขนาดประมาณ 0.4-1.0x2.0-8.5 เซนติเมตร อาจเช่ือมติดต่อกนัเป็นทางยาว 
หรือเกิดอยู่เป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่เกิดตามบริเวณริมใบท าให้ผืนใบแห้งเป็นบริเวณกวา้งรอบใบ โรคน้ี
เป็นมากกบัใบท่ียงัเจริญไม่เตม็ท่ีตามขอบใบและปลายใบแลว้จึงขยายการท าลายเขา้สู่ผนืใบ 
  การป้องกนัและก าจัด พน่ดว้ยสารเคมี เช่น เอดิเฟนฟอส 20 ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร ใหท้ัว่ 

 7) โรคใบด่าง 
  สาเหตุของโรค เกิดจากเช้ือวสิา virus (CMV) 
  ลกัษณะอาการ ใบเกิดเป็นรอยด่างลกัษณะเป็นขีดสีเหลืองขนาดไม่แน่นอน และอาจเช่ือมต่อเน่ืองกนั
เป็นรอยด่างทางยาวขนานไปกบัเส้นใบท่ียงัเจริญไม่เตม็ท่ี พบลกัษณะอาการชดัเจนส าหรับใบแก่และพบมาก
บนเส้นกลางใบ หรือกา้นกลางใบแลว้ขยายไปสู่ผืนใบและขอบใบ ในบางคร้ังผืนใบจะแตกออกเกิดเป็นวง
สีเหลืองเขม้ซอ้นกนัอยูต่รงกลาง เม่ือโรคมีความรุนแรงส่งผลให้ใบขาดสีเขียวหรือคลอโรฟิลล์ ท าให้
มีประสิทธิภาพในการปรุงอาหารท่ีส่งไปเล้ียงส่วนต่างๆ ลดลงต้นกล้วยชะงักการเจริญเติบโต  
เป็นมากในฤดูหนาว ส่วนฤดูร้อนและฤดูฝนเกิดโรคน้ีนอ้ย 
  การป้องกันและก าจัด ควรท าการก าจดัพืชในแปลงกลว้ยออกให้หมดเพื่อไม่ให้เป็นอาศยั
ของเช้ือวสิา เม่ือพบวา่มีเพล้ียอ่อนแพร่ระบาด ควรพน่ดว้ยสารเคมี เช่น โอเมทโธเอท 20 ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร 
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11. แมลงศัตรู สัตว์ศัตรู และการป้องกนัก าจัด (ทรงกลด, ม.ป.ป.) 

 1) แมลงศัตรู 
  (1) เพลีย้ไฟ 
   ร่ือวทิยาศาสตร์ scirtothrips signipennis 
   รูปร่างลกัษณะ เพล้ียไฟเป็นแมลงขนาดเล็กตวัเต็มวยัสีน ้ าตาล ล าตวัคาดขวางดว้ยสีด า  
มีขนาดประมาณ 1x3 มิลลิเมตร อยูก่นัเป็นกลุ่มบินรวดเร็ววางไข่คร้ังละ 30-50 ฟอง ไข่สีขาวปนเหลือง 
ฟักเป็นตวัอ่อนภายใน 5-9 วนั ตวัอ่อนสีน ้ าตาลปนเหลือง ทิ้งตวัลงสู่พื้นดินแลว้ฟักเป็นตวัแก่ภายใน 
5-7 วนั 
   ลักษณะการท าลาย เพล้ียไฟบินไปเกาะใบและบริเวณคอกลว้ยหรือบริเวณโคนล าตน้ 
เพื่อเกาะดูดกินน ้ าเล้ียงจากเน้ือเยื่อภายใน ส่วนท่ีถูกท าลายท่ีพบเห็นไดช้ดัเจน คือ ผิวใบและผลกลว้ย 
ท่ียงัเขียวอยู่ โดยเกิดเป็นจุดสีขาวนวลหรือแห้งเป็นสีขาวขนาดประมาณหัวเข็มหมุด บางคร้ังพบจุด
หรือแถบสีเขียวซีดจางอยูท่ ัว่ไป ท าให้ผิวของผลกลว้ยเป็นจุดสีด าตรงกลางแห้งเป็นสีขาว เป็นกระอยูท่ ัว่ 
เม่ือผลสุกไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด แต่ถา้ผลอ่อนถูกเพล้ียไฟท าลายมากจนแคระแกรนไม่อาจเจริญ 
มีขนาดเท่าปกติได ้
   การป้องกนัก าจัด เม่ือพบวา่มีเพล้ียไฟเร่ิมเขา้ท าลาย ควรพน่ดว้ยสารเคมี เช่น พอสส์ 20 
ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร ใหท้ัว่ หรือใชค้าร์ฟิน 16 ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร 
  (2) เพลีย้แป้ง 
   ร่ือวทิยาศาสตร์ centrococcus insolitus 
   รูปร่างลกัษณะ ตวัเตม็วยัล าตวัค่อนขา้งแบนหลงัโคง้นูน ผิวถูกปกคลุมหรือห่อหุ้มดว้ย
ผงหรือฝุ่ นสีขาวซ่ึงติดอยูบ่นสารเหนียวๆ ตามผวิล าตวั ล าตวัมีขนาด 2x3 มิลลิเมตร ผงสีขาวจบัตวักนั
เป็นกลุ่มกอ้นคลา้ยกบัขนแกะปกคลุมอยู่โดยรอบ ตวัเมียวางไข่คร้ังละหลายๆ ฟอง เม่ือเป็นตวัอ่อน
เจริญอยูต่ามบริเวณนั้น การเคล่ือนยา้ยส่วนมากมีแมลงชนิดอ่ืน เช่น มด คาบไปไวย้งัส่วนอ่ืนต่อไป 
   ลักษณะการท าลาย เพล้ียแป้งมีการเคล่ือนตวัช้ามาก จะเจาะดูดน ้ าเล้ียงจากเน้ือเยื่อ
ภายในตน้ ส่วนใหญ่พบอยู่ตามผิวกาบของล าตน้เทียม และท่ีคอยอดตลอดจนบริเวณโคนตน้ เม่ือมี
เพล้ียแป้งเกิดข้ึนมากจะพบเป็นสีขาวทัว่ไปทั้งตน้ กาบล าตน้เร่ิมเน่าและแหง้ใบเป็นสีเหลือง ล าตน้เล็ก
แคระแกรนเจริญเติบโตไม่เตม็ท่ี เม่ือผลิดอกออกผลจะมีเครือกลว้ยขนาดเล็ก ใหผ้ลผลิตลดลง 
   การป้องกันก าจัด หมัน่ตดัแต่งตน้ให้สะอาด เม่ือพบเพล้ียแป้งระบาด ควรพ่นด้วย
สารเคมี เช่น เซวิน-เอส85  25 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร ให้ทัว่ หรือใชค้าร์โบเฟนโน-ไธออน 30 กรัมต่อน ้ า 
20 ลิตร และอะโซดริน 20 ซีซีต่อน ้า 20 ลิตร หรือใชเ้ซวิน่ 
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 2) สัตว์ศัตรู 
  (1) ด้วงงวงกล้วย 
   ร่ือวทิยาศาสตร์ cosmopolites sordidus, odoiporus iongicollis 
   - ด้วงงวงไรเหง้า ระยะท่ีเป็นหนอนท าความเสียหายแก่ตน้กลว้ยมากท่ีสุด ตวัหนอน
เจาะกดักินไชชอนอยู่ภายในเหงา้กลว้ย โดยมากกินอยูใ่ตร้ะดบัดินโคนตน้ซ่ึงไม่สามารถพบเห็นได ้
การท าลายของหนอนท าใหร้ะบบการส่งน ้ าและอาหารจากพื้นดินข้ึนไปเล้ียงล าตน้ชะงกั เม่ือเป็นมาก
หรือแมมี้หนอนเพียง 5 ตวั ในเหงา้หน่ึงๆ สามารถไชชอนท าให้กลว้ยตายได ้พบการท าลายไดทุ้กระยะ 
ตั้งแต่หน่อไปจนถึงตน้แก่ ภายหลงัตดัเครือแลว้ตวัหนอนเม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ีเขา้เป็นดกัแดจ้นเป็น
ตวัแก่ จะออกมาอยูน่อกเหงา้ แถวโคนตน้ในระดบัผวิดิน หรือต ่ากวา่เล็กนอ้ยรอผสมพนัธ์ุกนัต่อไป 
   - ด้วงงวงเจาะต้น หรือดว้งงวงไชกาบกลว้ยเป็นศตัรูท่ีมีการท าลายรุนแรงเท่ากบัดว้ง
งวงไชเหงา้ ตวัหนอนไชท าลายตน้ท่ีอยู่เหนือพื้นดินข้ึนไปถึงประมาณกลางตน้ โดยไชตน้เป็นรูแลว้
ชอนถึงกลางตน้ พบเห็นดา้นนอกเป็นรอยรอบตน้พรุนไปทัว่ มกัเกิดกบัตน้กลว้ยท่ีโตหรือใกลอ้อกปลี 
หรือก าลงัตกเครือท าใหเ้ครือหกัพบักลางตน้หรือเห่ียวเฉายนืตาย ขนาดดว้งเจาะล าตน้มีขนาดใหญ่กวา่
ดว้งงวงไชเหงา้ 
   การป้องกันก าจัด  เ ม่ือพบการระบาดใช้สารฆ่าแมลง ดังน้ี คลอร์ไพริฟอส 40 
เปอร์เซ็นต ์EC อตัรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 ลิตร หรือฟิโปรนิล 5 เปอร์เซ็นต ์SC อตัรา 10 มิลลิลิตรต่อน ้ า 
20 ลิตร ราดรอบโคนตน้ เม่ือส ารวจพบดว้งงวงกลว้ย 2-4 ตวัต่อกบัดกั เพื่อช่วยลดปริมาณดว้งงวงกลว้ย 
แนะน าใหท้  ากบัดกั โดยตดัตน้กลว้ยยาวท่อนละ 30 เซนติเมตร ผา่คร่ึงตามยาว วางในสวนกบัดกัละ 1 ท่อน 
แต่ละกบัดกัห่างกนั 10 เมตร เพื่อล่อตวัเตม็วยัใหเ้ขา้มาในกบัดกัแลว้จบัท าลาย 
  (2) หนอนม้วนใบ 
   ร่ือวทิยาศาสตร์ erionota thrax 
   รูปร่างลกัษณะ เป็นแมลงพวกผเีส้ือ ซ่ึงจะมาวางไข่ในใบยอดท่ียงัไม่คล่ีออก แลว้ฟักออกมา
เป็นตวัอ่อนเจริญอยูใ่นใบอ่อนท่ีมว้นอยู ่เม่ือตวัหนอนเจริญโตเต็มท่ีสร้างเส้นใยโยงไปมาอยา่งหนาแน่น 
หลงัจากนั้นก็จะเป็นดกัแดแ้ลว้เจริญเป็นตวัแก่ของผีเส้ือและไปผสมพนัธ์ุวางไข่ในใบท่ียงัมว้นอยูต่่อไป 
   ลกัษณะการท าลาย ท  าลายใบใหไ้ดรั้บความเสียหายเม่ือแมลงอยูใ่นระยะตวัอ่อนหรือตวัหนอน 
ตวัหนอนกดักินใบให้เกิดแหวง่เป็นรูพรุนหรือฉีกขาดอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะกา้นใบเม่ือถูกหนอนกดักิน
เป็นขนาดใหญ่หรือกดัจนกา้นกลางใบขาด ท าให้ใบตอ้งพบัลงมาขณะท่ีใบอ่อนอยูใ่นสภาพท่ียงัมว้นอยู ่
ต่อมาใบท่ีหกัพบัลงมาจะเห่ียวแหง้ไปซ่ึงเป็นผลเสียหายต่อการเจริญเติบโตของตน้ 
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   การป้องกนัก าจัด ตอ้งตดัและเก็บใบท่ีถูกท าลายออกไปเผา เพื่อก าจดัตวัอ่อนของผีเส้ือ
ให้หมด แลว้ท าการพ่นสารเคมี เช่น บีเอชซี 30 ซีซีต่อน ้ า 20 ลิตร โดยพ่นบริเวณภายในของใบท่ียงั
มว้นอยูแ่ละผวิใบดา้นนอก 
  (3) หนอนปลอก  
   ร่ือวทิยาศาสตร์ opogona subcervinella 
   รูปร่างลักษณะ ผีเส้ือตวัเต็มวยัมีขนาด 2x8 มิลลิเมตร สีน ้ าตาลอ่อน วางไข่เป็นกลุ่ม  
15-30 ฟอง ไข่ฟักเป็นตวัอ่อนภายใน 14 วนั ตวัอ่อนชกัใยหุ้มตวัมีลกัษณะเป็นปลอกมว้นตวัทั้งปลอก 
กดักินผวิใบ ท าใหเ้ห็นเป็นยอดแหลมเกิดบนผวิใบปลอกหุม้ตวัสีน ้าตาลและฟักออกเป็นตวัแก่ ภายใน 
12 วนั ระยะดกัแดจ้ะอยูใ่นปลอกหอ้ยติดอยูผ่วิใบดา้นใตห้รือริมใบ 
   ลักษณะการท าลาย ภายหลงัจากท่ีไข่ถูกวางไวแ้ลว้เกิดเป็นตวัอ่อน ตวัหนอนจะสร้าง
เส้นใยหุ้มตวัเป็นเกราะคล้ายปลอกสีน ้ าตาลยึดติดอยู่กับผิวใบของกล้วย แล้วจะโผล่เพียงส่วนหัว
ออกมากดัแทะผิวใบแลว้เคล่ือนตวัไปเร่ือยๆ จะพบปลอกตั้งฉากอยูก่บัผิวใบกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป 
ส่วนของผิวใบท่ีหนอนกดักินเกิดเป็นแผลเหมือนกบัผิวของใบถูกลอกออก ต่อมาจะแห้งเป็นสีขาวนวล 
หรือเป็นทางต่อเน่ืองไปจะเปล่ียนเป็นสีน ้าตาลอ่อน 
   การป้องกนัก าจัด 
   - ใชก้บัดกัแสงไฟล่อผเีส้ือตวัเตม็วยัมาท าลาย 
   - เทน ้ามนัก๊าดลงในน ้าเพื่อฆ่าตวัหนอนและดกัแด ้
   - พน่ฟิโปรนิล (แอสเซ็นด ์5 เปอร์เซ็นต ์เอสซี) อตัรา 50 มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 ลิตร ใชพ้่น
เม่ือใบถูกท าลายมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ และพ่นเบนซัลแทป (แบนคอล 50 เปอร์เซ็นต์ ดบับลิวพี) 
อตัรา 20 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร ใชพ้น่เม่ือใบถูกท าลายมากกวา่ 15 เปอร์เซ็นต ์

12. ประโยรน์ของกล้วยไข่ 
 กลว้ยไข่เป็นกลว้ยท่ีให้พลงังานมากท่ีสุดในบรรดากลว้ยทุกชนิด คือ 140 แคลอรี จากปริมาณ 
100 กรัมท่ีรับประทาน ทั้งยงัอุดมไปดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระ คือ เบตาแคโรทีน มากท่ีสุด ซ่ึงมีถึง 492 
มิลลิกรัม สารเบตาแคโรทีนจะถูกเปล่ียนเป็นวิตามินเอ มีสรรพคุณช่วยบ ารุงสายตาและผิวหนงั และยงัมี
โพแทสเซียม แมกนีเซียม เป็นแหล่งรวมวิตามิน เช่น วิตามินบี 6  บี 2  และวิตามินซี  กลว้ยไข่ 1 ผล  
มีเส้นใยอาหารท่ีไม่ละลายน ้าถึง 16 กรัม ช่วยในการขบัถ่ายไดส้ะดวกข้ึน 
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ภาคผนวกที่ 2 
แผนการน าเสนอรายงานเขตการใช้ที่ดนิพชืเศรษฐกจิกล้วยไข่ 

 

 

•     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์  ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ  ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน)  
องคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร 

•     กระทรวงพาณิชย ์- กรมการคา้ภายใน  กรมการคา้ต่างประเทศ  กรมส่งเสริมการส่งออก  กรมเจรจาการคา้ระหวา่ง
ประเทศ  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 

•     กระทรวงการคลงั - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

•     กระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

•     ส านกันายกรัฐมนตรี - กรมประชาสมัพนัธ์  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 

ภาครัฐ/องค์กร 

•     บริษทัส่งออกและแปรรูป 

ภาคเอกชน 

•     สหกรณ์การเกษตร 

•     สมาคมชาวสวน 

สถาบันเกษตรกร 

•     AEC (ASEAN Economic Community: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) 

•     FTA (Free Trade Area: เขตการคา้เสรี) 

•     FAO (Food and Agriculture Organization: องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ) 

•     APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก) 

ความร่วมมอืระหว่างประเทศ 
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