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บทสรุปผู้บริหาร 

 ทานตะวนัเป็นพืชนํ้ ามนัท่ีสําคญัชนิดหน่ึงของประเทศไทย พ้ืนท่ีปลูกทานตะวนั
ส่วนใหญ่อยูท่างภาคเหนือและภาคกลาง ไดแ้ก่ จงัหวดัลพบุรี นครสวรรค ์สระบุรี และเพชรบูรณ์
ตามลาํดับ เน่ืองจากพ้ืนท่ีดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการปลูกทานตะวนั 
รวมถึงตวัเกษตรกรและผูป้ระกอบการมีความชาํนาญและมีประสบการณ์สูง ในปีเพาะปลูก
2554/55 มีเน้ือท่ียนืตน้ 185,600 ไร่ ผลผลิตรวม 24,310 ตนั ซ่ึงผลผลิตท่ีไดเ้พ่ือการบริโภค
ภายในประเทศและส่งออกทาํรายไดก้ลบัเขา้มาสู่ประเทศ โดยการส่งออกเมลด็ทานตะวนั
เม่ือปี พ.ศ. 2554 มีปริมาณ 145 ตนั คิดเป็นมูลค่า 17.02 ลา้นบาท ประเทศคู่คา้ท่ีสําคญั
ไดแ้ก่ สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ราชอาณาจกัรกมัพูชา และญ่ีปุ่น เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม
ตลาดส่งออกทานตะวนัยงัมีความตอ้งการอีกมาก 
 การกําหนดเขตการใช้ท่ีดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนัเป็นแนวทางหน่ึงท่ีทาํให้มี 
การปลูกทานตะวนัในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมทั้ งทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม 
นําไปสู่การผลิตทานตะวนัท่ีได้คุณภาพมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล รวมถึง
สามารถนาํเขตการใชท่ี้ดินไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือการวางแผนการผลิต
การตลาดและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ เขตการใช้ท่ีดินพืชเศรษฐกิจทานตะวัน 
ไดก้าํหนดข้ึนเฉพาะในภาคเหนือและภาคกลาง รวม 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ลพบุรี
นครสวรรค์ และสระบุรี ตามลาํดับ โดยแบ่งเขตการใช้ท่ีดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนั
ออกเป็น 3 เขต คือ เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก  เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสม
ปานกลางและเขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย มีเน้ือท่ี 115,779   177,789 และ 25,460 ไร่
ตามลาํดบั ซ่ึงเนน้ในเขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก ให้มีมาตรการดา้นการผลิตใน
การผลิตทานตะวนัฤดูแลง้ เพ่ือเป็นทางเพิ่มรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรรวมไปถึงเป็นการเพิ่ม
ปริมาณพืชนํ้ามนัท่ีมีคุณค่า ลดการขาดแคลนนํ้ามนัพืชในอนาคตได ้
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บทที ่1 
บทนํา 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
 ทานตะวันเป็นพืชนํ้ ามันท่ีมีสําคัญทางเศรษฐกิจรองจากถั่ว เหลืองและปาล์มนํ้ ามัน 
และทานตะวนัยงัเป็นพืชท่ีค่อนขา้งทนแลง้ไดดี้ เม่ือเปรียบเทียบกบัพืชไร่ชนิดอ่ืน เช่น ขา้วโพด ถัว่เหลือง
และถัว่เขียว โดยเมลด็ทานตะวนัมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ส่วนนํ้ ามนัทานตะวนัมีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั
สูงกว่านํ้ ามนัถัว่เหลืองและนํ้ ามนัปาลม์ จึงเป็นประโยชน์มากกว่านํ้ ามนัดงักล่าว ซ่ึงนํ้ ามนัทานตะวนั
เป็นท่ีต้องการของตลาดทั้ งในและต่างประเทศทั้ งเพื่อการบริโภคและใช้ในด้านอุตสาหกรรม 
เช่น นํ้ามนัชกัเงา นํ้ามนัหล่อล่ืน และสีทาบา้น เป็นตน้ (กรมวิชาการเกษตร, 2552) 
 ในปัจจุบนัไดเ้กิดปัญหาดา้นความมัน่คงทางอาหารและพลงังานของโลก เน่ืองจากความตอ้งการใช้
พืชพลงังาน สินคา้เกษตรและอาหารมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของประชากรโลก แต่ในดา้น
อุปทานการผลิตไดล้ดลงจากขอ้จาํกดัดา้นพื้นท่ี เทคโนโลย ีและการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน)
จนทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการใช้พืชเพื่อบริโภคกับใช้เพื่อพลังงาน  องค์การอาหาร 
และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ไดป้ระเมินภาพของอาหารโลกในปี 2593 ว่าตอ้งมีการผลิตอาหาร
เพิ่มมากข้ึนกว่าในปัจจุบนัจึงจะเพียงพอต่อความตอ้งการอาหารท่ีเพิ่มข้ึน หรือประชากรตอ้งลด 
การบริโภคอาหารลง และถึงแมว้่าจะเพิ่มผลผลิตใหไ้ดต้ามความตอ้งการ แต่ตน้ทุนการผลิตและราคาอาหาร
ก็จะเพิ่มข้ึนมาก สาํหรับประเทศไทยซ่ึงเป็นแหล่งการผลิตอาหารโลก วิกฤติอาหารน้ีจึงยงัเป็นโอกาส
ในการพฒันาสินคา้เกษตรและอาหารเพ่ือการส่งออกและการรักษาจุดแข็งในการเป็นฐานการผลิต
สินคา้เกษตรและอาหารของโลก หรือเป็นครัวโลกต่อไป โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต  
การใชเ้ทคโนโลย ีการปรับปรุงพนัธ์ุ การปรับโครงสร้างการผลิต รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑเ์กษตร
ของประเทศ (อาภรณ์, 2555) 
 ดงันั้น จึงไดจ้ดัทาํเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนัเพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลหน่ึงในการบริหารจดัการ
ท่ีเหมาะสม รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการกาํหนดบริเวณการใชท่ี้ดินไดใ้หค้วามสาํคญั
กบัลกัษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสงัคม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูน้าํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อกําหนดบริเวณการใช้ท่ีดินท่ีเหมาะสม มีศักยภาพ ครอบคลุมทั้ งด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจและสงัคม 
 1.2.2 เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการกาํหนดแผนงานพฒันาการปลูกทานตะวนัในระดบัพื้นท่ี 
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 1.2.3 เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนการผลิตและการตลาด สาํหรับการบริโภคภายในประเทศ 
และการส่งออก รวมไปถึงอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

1.4 ขั้นตอนและวธีิดาํเนินงาน 

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

 1.4.2 การรวบรวมข้อมูลทางด้านเศรษฐกจิและสังคม 
   1) ข้อมูลปฐมภูมิ  รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีปลูกทานตะวัน  
ตามแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน (ไดแ้ก่ ขอ้มูลการผลิต ปัญหา ความตอ้งการความช่วยเหลือดา้นการผลิต 
และทศันคติดา้นการใชท่ี้ดิน) โดยวิธีการเลือกพื้นท่ีแบบเจาะจง (Purposive) ตามจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิต
สาํคญัในภาคเหนือไดแ้ก่ จงัหวดันครสวรรคแ์ละเพชรบูรณ์  ภาคกลาง ไดแ้ก่ จงัหวดัลพบุรีและสระบุรี
และทาํการสุ่มครัวเรือนเกษตรกรตวัอยา่งดว้ยวิธี Accidental Sampling ไดต้วัอยา่งจาํนวน 104 ตวัอยา่ง 
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โดยแบ่งพื้นท่ีสาํรวจตามระดบัความเหมาะสมทางกายภาพ 3 ระดบั คือ พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) 
พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) 
   2) ขอ้มูลทุติยภูมิ รวบรวมขอ้มูลจากบนัทึก เอกสาร รายงาน และผลการศึกษา จากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง (จากขอ้ 1.4.1) 

 1.4.3 การนําเข้าและวเิคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะแต่ละดา้น ไดมี้การนาํเขา้ขอ้มูลเชิงอรรถาธิบาย ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี
และขอ้มูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านทางโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ โดยมีการดาํเนินงาน
ตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
   1) วิเคราะห์เพื่อประเมินความเหมาะสมของท่ีดินดา้นกายภาพกบัการปลูกทานตะวนั
โดยศึกษาร่วมกบัสภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการจดัการพื้นท่ี 
   2) วิเคราะห์ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยวิเคราะห์ขอ้มูลการผลิตเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของทานตะวนักบัสภาพพ้ืนท่ีและประเมินผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐกิจ 
    (1) วิเคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ วิเคราะห์การใช้ปัจจยัการผลิต ผลผลิตต่อไร่ ตน้ทุน
รายได ้ผลตอบแทนและอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน จาํแนกระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ี รวมทั้ง
วิเคราะห์ปัญหา ความตอ้งการความช่วยเหลือดา้นการผลิต และทศันคติดา้นการใชท่ี้ดินของเกษตรกร
ท่ีปลูกทานตะวนัจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจ 
    (2) วิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลสภาพการผลิตและการตลาดจากค่าสถิติ
รายปี จดัทาํเป็นตารางและประมวลผลเป็นค่ารวม ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ 
    (3) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัดด้านการผลิตและการตลาด 
ของทานตะวนั 
   3) วิเคราะห์พื้นท่ีเป้าหมายในการผลิตทานตะวนั 

 1.4.4 การกาํหนดเขตการปลูกพชืเศรษฐกจิทานตะวนั 
   นําพื้นท่ีเกษตรกรรมทั้งประเทศมาวิเคราะห์ร่วมกับแผนท่ีความเหมาะสมของท่ีดิน
สาํหรับทานตะวนั สภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน สภาพปัญหาและความตอ้งการในพื้นท่ี ทศันคติการใชท่ี้ดิน
ของเกษตรกร ผลการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการผลิต มาพิจารณาร่วมกนัเพื่อหาพื้นท่ีเป้าหมาย
ในการผลิตทานตะวนั เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการพฒันาการผลิต การตลาด และเป็นฐาน 
ในการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจของประเทศอยา่งย ัง่ยนื 
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 1.4.5 การจัดทาํรายงานและแผนที ่
   จดัทาํรายงานโดยเขียนบรรยายเชิงพรรณนาพร้อมตารางประกอบ และจดัทาํแผนท่ี 
เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนัระดบัจงัหวดั 

1.5 ผู้ดาํเนินงาน 

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

 1.5.2 คณะผู้จัดทาํ 
   1) นางสาวพิมพพ์ร  พรพรหมินทร์ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
   2) นางสุภาณี  ศกัดาเยีย่งยงค ์ เศรษฐกรชาํนาญการพิเศษ 
   3) นายพรชยั   ชยัสงคราม นกัวิชาการเกษตรชาํนาญการ 
   4) นายสมชยั  สนัทดั นกัสาํรวจดินปฏิบติัการ 
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บทที ่2 
ข้อมูลทัว่ไป 

 ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อนช้ืนทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องทวีปเอเชีย ระหว่างละติจูด 5 องศา 
37 ลิปดา เหนือ กบั 20 องศา 27 ลิปดา เหนือ และระหว่างลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดา ตะวนัออก  
กบั 105 องศา 37 ลิปดา ตะวนัออก มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
320,696,887 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศใกลเ้คียงดงัน้ี 
 ทิศเหนือ   ติดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (ลาว) 
 ทิศตะวนัออก ติดประเทศลาวและราชอาณาจกัรกมัพชูา (กมัพชูา) 
 ทิศใต ้    ติดประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวนัตก  ติดประเทศพม่าและทะเลอนัดามนั 

2.1 สภาพภูมิประเทศ 

 2.1.1 ภาคเหนือ 
   ประกอบดว้ย 17 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดักาํแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค ์
น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาํปาง ลาํพนู สุโขทยั อุตรดิตถ ์และอุทยัธานี 
มีเน้ือท่ีรวมประมาณ 106,027,680 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.06 ของเน้ือท่ีประเทศ 
   ลกัษณะภูมิประเทศทางภาคเหนือของประเทศไทย มีลกัษณะเป็นเทือกเขาสูงสลบักบั 
ท่ีราบระหว่างเทือกเขาหรือท่ีราบบริเวณแม่นํ้ า มีเทือกเขาสูงทอดยาวในแนวเหนือ-ใต ้ทางตอนเหนือ
มีเทือกเขาแดนลาวเป็นตน้กาํเนิดของแม่นํ้ าปิง กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบัพม่ามียอดเขาสูงเป็น
อนัดบัสองของประเทศ คือ ยอดดอยผา้ห่มปก อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ มีความสูง 2,298 เมตรจากระดบั
ทะเลปานกลาง และยอดดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,222 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง สูงเป็นอนัดบั
สามของประเทศ อยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่เช่นเดียวกนั ทางดา้นตะวนัตกมีเทือกเขาถนนธงชยัซ่ึงเป็น
เทือกเขาท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดของภาคเหนือ มียอดเขาสูงเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ คือ ยอดดอยอินทนนท ์
อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ สูงจากระดบัทะเลปานกลาง 2,565 เมตร และมีเทอืกเขาตะนาวศรีบางส่วน ตอนกลาง
ของภาคมีเทือกเขาผีปันนํ้า ซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดของแม่นํ้ าวงัและแม่นํ้ ายม ด้านตะวนัออกของภาคมี
เทือกเขาหลวงพระบาง ซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดของแม่นํ้ าน่าน และมีเทือกเขาเพชรบูรณ์บางส่วน เทือกเขา
ทางภาคเหนือมีความสูงเฉล่ียประมาณ 1,600 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง ส่วนใหญ่มีความสูงมากกว่า 
1,000 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง และบางแห่งมีความสูงเกิน 1,750 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง 
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 2.1.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   ประกอบดว้ย 20 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชยัภูมิ นครพนม นครราชสีมา 
บึงกาฬ บุรีรัมย ์มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอด็ เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย 
หนองบวัลาํภู อาํนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี มีเน้ือท่ีประมาณ 105,533,963 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
32.91 ของเน้ือท่ีประเทศ 
   ภูมิประเทศของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั้ งภาคยกตัวสูงเป็นขอบแยกตัวออกจาก 
ภาคอ่ืนอยา่งชดัเจน มีเทือกเขาใหญ่กั้นอยูโ่ดยรอบทางดา้นทิศตะวนัตกและทางทิศใต ้มีภูเขาขนาดเลก็
อยูป่ระปรายภายในของภาค ทางทิศตะวนัตกของภาคมีเทือกเขาใหญ่ 2 เทือก ทอดยาวติดต่อจากเหนือ
ลงมาทางใต ้คือ เทอืกเขาเพชรบูรณ์อยูท่างตอนเหนือและเทอืกเขาดงพญาเย็นอยูท่างตอนใต ้เทือกเขา
ทั้งสองน้ีกั้นพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก มีความสูงเฉล่ีย 
500-1,000 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง มียอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ ยอดภูหลวง 
มีความสูง 1,571 เมตร จากระดบัทะเลปานกลาง ทางทิศใตข้องภาคมีเทือกเขาใหญ่อีก 2 เทือก ทอดยาว
จากทางทิศตะวนัตกต่อไปตลอดเขตแดนประเทศกมัพูชาและลาว คือ เทือกเขาสันกาํแพงและเทือกเขา
พนมดงรัก พื้นท่ีโดยทัว่ไปมีลกัษณะเป็นท่ีราบมีช่ือเรียกว่า ท่ีราบสูงโคราช โดยมีขอบสูงในบริเวณ
เทือกเขาทางทิศตะวนัตกและทิศใต ้และค่อยลาดเอียงไปทางทิศตะวนัออกสู่แม่นํ้ าโขง บริเวณตอนใน
ค่อนไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือยงัมีเทือกเขาเต้ียๆ เรียกว่า เทือกเขาภูพาน และมีภูเขากระจดักระจาย 
ไม่เป็นเทือกเขา ทาํให้ลกัษณะพื้นท่ีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีลกัษณะเป็นแอ่งท่ีราบใหญ่ 2 ตอน  
คือ แอ่งสกลนครและแอ่งโคราช 
 2.1.3 ภาคกลาง 
   ประกอบดว้ย 18 จงัหวดั และ 1 เขตการปกครองพิเศษ ไดแ้ก่ จงัหวดักาญจนบุรี ชยันาท 
นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขนัธ์ พระนครศรีอยธุยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง ส่วนกรุงเทพมหานคร
ไม่นบัว่าเป็นจงัหวดั เน่ืองจากเป็นเขตการปกครองพิเศษ มีเน้ือท่ีประมาณ 43,450,440 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
13.55 ของเน้ือท่ีประเทศ 
   ภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่มท่ีเกิดจากการท่ีแม่นํ้ าพดัพาเอาเศษหิน เศษดิน กรวด ทราย 
และตะกอนมาทบัถมพอกพนูมาเป็นเวลานาน ระดบัพื้นท่ีมีลกัษณะลาดลงมาทางใต ้พื้นท่ีราบส่วนใหญ่
มีความสูงโดยประมาณนอ้ยกว่า 80 เมตรจากระดบัทะเลปานกลาง มีภูเขาเต้ียๆ เกิดข้ึนแต่ไม่มากนกั 
โดยทางทิศตะวนัตกมีเทือกเขาตะนาวศรีทอดเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่า 
มีความสูงจากระดบัทะเลปานกลางเกินกว่า 1,650 เมตร ทางดา้นตะวนัออกมีเทือกเขาดงพญาเย็นและ
เทอืกเขาสันกาํแพงเป็นเสน้แบ่งเขตระหวา่งภาคกลางกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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 2.1.4 ภาคตะวนัออก 
   ประกอบดว้ย 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง 
และสระแกว้ มีเน้ือท่ีประมาณ 21,487,812 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.70 ของเน้ือท่ีประเทศ 
   ภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นภูเขา แนวเทือกเขา ท่ีราบแคบๆ และชายฝ่ังทะเล ทางตอนเหนือ
ของภาคมีเทือกเขาสันกําแพงและเทือกเขาพนมดงรัก ทอดในแนวตะวนัตก-ตะวนัออก เป็นเส้นกั้นเขต
ระหว่างภาคตะวนัออกกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทางดา้นตะวนัออกของภาคมีเทือกเขาบรรทัด 
เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบักมัพูชาท่ีจงัหวดัตราด ถดัมามีเทือกเขาจันทบุรีอยูใ่นแนว
จงัหวดัชลบุรีและจนัทบุรี ทะเลภาคตะวนัออกประกอบไปดว้ยกลุ่มเกาะนอ้ยใหญ่หลายแห่ง เกาะท่ีสาํคญั 
ไดแ้ก่ เกาะชา้ง เกาะหมาก เกาะกดู ในจงัหวดัตราด เกาะเสมด็ เกาะมนัใน ในจงัหวดัระยอง เกาะลา้น 
เกาะสีชงั ในจงัหวดัชลบุรี 

 2.1.5 ภาคใต้ 
   ประกอบดว้ย 14 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดักระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี 
พงังา พทัลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี มีเน้ือท่ีรวมประมาณ 44,196,992 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 13.78 ของเน้ือท่ีประเทศ จงัหวดัท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และจงัหวดัท่ีเลก็ท่ีสุด 
คือ จงัหวดัภูเกต็ ทุกจงัหวดัของภาคมีอาณาเขตติดต่อกบัทะเล ยกเวน้จงัหวดัยะลา 
   ภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นเทือกเขาสลบักับท่ีราบระหว่างเขาหรือท่ีราบชายฝ่ังทะเล  
มีทะเลขนาบทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นฝ่ังทะเลตะวนัออกติดอ่าวไทยและฝ่ังทะเลตะวนัตกติดทะเลอนัดามนั 
สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบ มีความสูงจากระดบัทะเลปานกลางนอ้ยกว่า 13 เมตร พื้นท่ีทางฝ่ังตะวนัตกของ
ภาคสูงกว่าทางฝ่ังตะวนัออก มีเทือกเขาท่ีสําคญั ไดแ้ก่ เทือกเขาตะนาวศรีอยู่ดา้นฝ่ังทะเลตะวนัตก
ทอดในแนวเหนือ-ใตข้นานกบัฝ่ังทะเล กั้นพรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบัพม่า เทือกเขาภูเกต็ทอดยาว
ต่อจากเทือกเขาตะนาวศรีเร่ือยไปจนถึงเกาะภูเก็ต ทางตอนกลางของภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราช
ทอดในแนวเหนือ-ใต ้ทางดา้นใตข้องภาคมีเทอืกเขาสันกาลาคีรีเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ
ไทยกบัมาเลเซีย ฝ่ังทะเลทั้งสองดา้นน้ีมีเกาะจาํนวนมากโดยฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกมีเกาะท่ีสาํคญัๆ 
คือ เกาะสมุย เกาะพงนั และเกาะเต่า เป็นตน้ ส่วนทางฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตก มีเกาะภูเก็ตซ่ึงนับว่า
สาํคญัและใหญ่ท่ีสุดของประเทศ เกาะตะรุเตา เกาะลนัตา และเกาะลิบง เป็นตน้ 
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2.2 สภาพภูมิอากาศ 

 2.2.1 ลมมรสุม 
   ประเทศไทยอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุมน้ีพดัปกคลุมประเทศไทย ระหว่างกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งกาํเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใตบ้ริเวณ
มหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงพดัออกจากศูนยก์ลางเป็นลมตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเปล่ียนเป็นลมตะวนัตกเฉียงใต้
เม่ือพดัขา้มเส้นศูนยสู์ตร มรสุมน้ีนาํมวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทยทาํให้มีเมฆมาก
และฝนตกชุกทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝ่ังทะเลและเทือกเขาดา้นรับลมจะมีฝนตก
มากกวา่บริเวณอ่ืน 
   2) ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ หลงัจากหมดอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ลว้ 
ประมาณกลางเดือนตุลาคมมีลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือน
กุมภาพนัธ์ ลมมรสุมน้ีมีแหล่งกาํเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือแถบประเทศ
มองโกเลียและสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) จึงพดัพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งแล้งมาจาก
แหล่งกาํเนิดเขา้มาปกคลุมประเทศไทยทาํให้ทอ้งฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเยน็ และแห้งแลง้ทัว่ไป 
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใตจ้ะมีฝนตกชุกโดยเฉพาะภาคใต ้
ฝ่ังตะวนัออก เน่ืองจากลมมรสุมน้ีนาํเอาความชุ่มช้ืนจากอ่าวไทยเขา้มาปกคลุม การเร่ิมตน้และส้ินสุด
ของลมมรสุมทั้งสองชนิดดงักล่าวอาจผนัแปรไปจากปกติไดใ้นแต่ละปี 

 2.2.2 ฤดูกาล 
   แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดงัน้ี 
   1) ฤดูร้อน เ ร่ิมต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  
ซ่ึงเป็นช่วงเปล่ียนจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และเป็นระยะท่ี 
ขั้วโลกเหนือหนัเขา้หาดวงอาทิตย ์ โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทยมีดวงอาทิตยอ์ยูเ่กือบ
ตรงศีรษะในเวลาเท่ียงวนัทาํให้ไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตยเ์ต็มท่ี สภาวะอากาศจึงร้อนอบอา้ว
โดยทัว่ไป ในฤดูน้ีแมว้่าจะมีอากาศร้อนและแหง้แลง้ แต่บางคร้ังอาจมีมวลอากาศเยน็จากประเทศจีน
แผล่งมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ทาํใหเ้กิดการปะทะกนัของมวลอากาศเยน็กบัมวลอากาศร้อน
ท่ีปกคลุมอยูเ่หนือประเทศไทย ซ่ึงก่อให้เกิดพายฝุนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก 
ก่อใหเ้กิดความเสียหายได ้พายฝุนฟ้าคะนองท่ีเกิดข้ึนในฤดูน้ีมกัเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ พายฤุดูร้อน 
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   2) ฤดูฝน เร่ิมตน้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เม่ือลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุม
ประเทศไทยและร่องความกดอากาศตํ่าพาดผา่นประเทศไทยทาํใหมี้ฝนตกชุกทัว่ไป ร่องความกดอากาศตํ่าน้ี
ปกติจะพาดผา่นภาคใตใ้นระยะตน้เดือนพฤษภาคม แลว้จึงเล่ือนข้ึนไปทางเหนือตามลาํดบั จนถึงช่วง
ประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะพาดผา่นอยูบ่ริเวณประเทศจีนตอนใต ้ทาํใหฝ้นในประเทศไทยลดลง
ระยะหน่ึงซ่ึงเรียกว่า ฝนท้ิงช่วง อาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอ้ย
นานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคมปกติร่องความกดอากาศตํ่าจะเล่ือนกลบัลงมาจากทางตอนใตข้อง
ประเทศจีนพาดผา่นบริเวณประเทศไทยอีกคร้ัง ทาํใหมี้ฝนตกชุกต่อเน่ืองและปริมาณฝนเพ่ิมข้ึนตั้งแต่
ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเป็นตน้ไป จนกระทัง่ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัเขา้มาปกคลุม
ประเทศไทยแทนท่ีลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณกลางเดือนตุลาคม ประเทศไทยตอนบนจะเร่ิม
มีอากาศเยน็และฝนลดลง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เวน้แต่ภาคใตย้งัคงมี 
ฝนตกชุกต่อไปจนถึงเดือนธนัวาคม และมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากจนก่อให้เกิดอุทกภยั โดยเฉพาะ
ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก ซ่ึงจะมีปริมาณฝนมากกว่าภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก อยา่งไรก็ตาม การเร่ิมตน้ฤดูฝน
อาจจะชา้หรือเร็วกวา่กาํหนดไดป้ระมาณ 1-2 สปัดาห์ 
   3) ฤดูหนาว เร่ิมตน้ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ เม่ือลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน  
1-2 สปัดาห์ เป็นช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเร่ิมมีอากาศเยน็
หรือมีฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวนัออก ซ่ึงจะหมดฝนและเร่ิมมี
อากาศเยน็ชา้กวา่ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 2.2.3 ปริมาณนํา้ฝน 
   ปริมาณนํ้ าฝนรวมเฉล่ียตลอดปีแต่ละภาคมีค่า ดงัน้ี ภาคเหนือมีค่า 1,261.4 มิลลิเมตร 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีค่า 1,395.8 มิลลิเมตร  ภาคกลางมีค่า 1,199.8 มิลลิเมตร  ภาคตะวนัออกมีค่า
1,795.0 มิลลิเมตร และภาคใตมี้ค่า 2,368.6 มิลลิเมตร ปริมาณฝนในแต่ละพื้นท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ตามลกัษณะภูมิประเทศนอกเหนือจากการผนัแปรตามฤดูกาล บริเวณประเทศไทยตอนบนปกติจะแหง้แลง้
และมีปริมาณฝนนอ้ยในฤดูหนาว เม่ือเขา้สู่ฤดูร้อนปริมาณฝนจะเพิ่มข้ึนบา้งพร้อมทั้งมีพายฟุ้าคะนอง
และเม่ือเขา้สู่ฤดูฝนปริมาณฝนจะเพิ่มข้ึนมากโดยจะมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคมหรือเดือนกนัยายน 
พื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนมากส่วนใหญ่อยู่ดา้นหน้าทิวเขาหรือดา้นรับลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ 
พื้นท่ีทางดา้นตะวนัตกของประเทศบริเวณอาํเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี และภาคตะวนัออก
บริเวณจงัหวดัจนัทบุรีและตราด โดยเฉพาะท่ีอาํเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด มีปริมาณฝนรวมเฉล่ียตลอดปี
มากกวา่ 4,700 มิลลิเมตร ส่วนพื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนนอ้ยส่วนใหญ่อยูด่า้นหลงัเขา ไดแ้ก่ พื้นท่ีตอนกลาง
ของภาคเหนือบริเวณจงัหวดัลาํพนู ลาํปาง และแพร่ พื้นท่ีดา้นตะวนัตกของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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บริเวณจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา และภาคกลาง สําหรับภาคใต้มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี  
ยกเวน้ช่วงฤดูร้อน บริเวณภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกซ่ึงเป็นดา้นรับลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตจ้ะมีปริมาณฝน
มากกวา่ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกในช่วงฤดูฝน โดยมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนกนัยายน ส่วนช่วงฤดูหนาว
บริเวณภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกซ่ึงเป็นดา้นรับลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนมากกว่าบริเวณ
ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก โดยมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในเดือนพฤศจิกายน พื้นท่ีท่ีมีปริมาณฝนมากท่ีสุดของภาคใต้
อยู่บริเวณจงัหวดัระนองซ่ึงมีปริมาณฝนรวมเฉล่ียตลอดปีมากกว่า 4,000 มิลลิเมตร ส่วนพื้นท่ีท่ีมี
ปริมาณฝนน้อย ไดแ้ก่ ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกตอนบนดา้นหลงัทิวเขาตะนาวศรี บริเวณจงัหวดัชุมพร
และสุราษฎร์ธานี 

 2.2.4 ความช้ืนสัมพทัธ์ 
   ความช้ืนสัมพทัธ์ คือ อตัราส่วนระหว่างมวลของไอนํ้ าท่ีมีอยูจ่ริงในอากาศเทียบกบัมวล
ของไอนํ้ าอ่ิมตวัเม่ือมีปริมาตรและอุณหภูมิเท่ากนั มกักาํหนดค่าเป็นร้อยละ โดยประเทศไทยตั้งอยูใ่น
เขตร้อนใกลเ้ส้นศูนยสู์ตรจึงมีอากาศร้อนช้ืนปกคลุมเกือบตลอดปี ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียตลอดปี 
แต่ละภาคมีค่า ดงัน้ี ภาคเหนือมีค่าร้อยละ 74.7  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีค่าร้อยละ 71.8  ภาคกลาง 
มีค่าร้อยละ 73.6  ภาคตะวนัออกมีค่าร้อยละ 76.0 และภาคใตมี้ค่าร้อยละ 80.2 
 2.2.5 อุณหภูมิ 
   ประเทศไทยตั้ งอยู่ในเขตร้อนสภาวะอากาศโดยทั่วไปจึงร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี 
อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีของประเทศไทยมีค่าประมาณ 27 องศาเซลเซียส แต่ละภาคมีค่า ดงัน้ี ภาคเหนือมีค่า 
26.3 องศาเซลเซียส  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีค่า 26.7 องศาเซลเซียส  ภาคกลางมีค่า 27.9 องศาเซลเซียส
ภาคตะวนัออกมีค่า 27.5 องศาเซลเซียส และภาคใตมี้ค่า 27.2 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิ 
จะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ีและฤดูกาล พื้นท่ีท่ีอยูลึ่กเขา้ไปในแผน่ดินตั้งแต่ภาคตะวนัออก
ทางตอนบนและภาคกลางข้ึนไปจนถึงภาคเหนือจะมีอุณหภูมิแตกต่างกนัมากระหว่างฤดูร้อนกบัฤดูหนาว
และระหวา่งกลางวนักบักลางคืน สาํหรับพื้นท่ีซ่ึงอยูติ่ดทะเล ไดแ้ก่ ภาคตะวนัออกทางตอนล่างและภาคใต้
ความผนัแปรของอุณหภูมิในช่วงวนัและฤดูกาลจะนอ้ยกว่า โดยฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจดัและฤดูหนาว
อากาศไม่หนาวจดัเท่าพื้นท่ีซ่ึงอยูลึ่กเขา้ไปในแผน่ดิน 
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2.3 ทรัพยากรทีด่นิ 
 ทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคญัในการผลิตและเป็นรากฐานของความเป็นอยู ่
ในการดํารงชีวิตของมนุษย์ ประเทศท่ีมีทรัพยากรดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ย่อมทําให้สังคม 
และการดาํเนินชีวิตของประชากรดี ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีตอ้งใชท่ี้ดินเป็นปัจจยัหลกั
ในการผลิตอาหารของประเทศ ดินเกิดจากการผพุงัสลายตวัของหินและแร่ต่างๆ มารวมตวัหรือทบัถม
แลว้ผสมคลุกเคลา้กบัอินทรียวตัถุตามกระบวนการทางธรณีวิทยา โดยไดรั้บอิทธิพลจากสภาพภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ พืชพรรณ และส่ิงมีชีวิตอ่ืน  ๆชนิดของวตัถุตน้กาํเนิดดินและระยะเวลาของการเกิด จนเกิดเป็นดิน
ดินท่ีเกิดในบริเวณต่างกนัอาจมีลกัษณะและสมบติัทางกายภาพและเคมีแตกต่างกนั เช่น เน้ือดิน สีดิน
ความเป็นกรดเป็นด่าง แร่ธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบ และปริมาณอินทรียวตัถุ เป็นตน้ ทาํให้ดินในแต่ละพื้นท่ี
มีความเหมาะสมต่อการใชป้ระโยชน์ในการเพาะปลูกท่ีแตกต่างกนั 
 จากขอ้มูลการสาํรวจดินของกรมพฒันาท่ีดินท่ีไดร้วบรวมลกัษณะและสมบติัต่างๆ ของดินท่ีมี
ศกัยภาพในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมารวมกนัอยูเ่ป็นกลุ่มเดียวกนั สามารถจาํแนกออกได ้62 กลุ่มชุดดิน
นอกจากน้ีย ังแบ่งออกเป็นหน่วยท่ีดินตามแต่ละกลุ่มชุดดิน ลักษณะและสมบัติต่างๆของดิน 
เช่น ความลาดชนัของพื้นท่ี สภาพการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน อนัตรายจากการถูกนํ้ าท่วม ความเป็นกรดจดั
ของดิน การมีคราบเกลือปรากฏอยูบ่นผวิดิน และลกัษณะอ่ืนๆ เป็นตน้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 กลุ่มชุดดินที ่1 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า ในบริเวณเทือกเขาหินปูนหรือ 
หินภูเขาไฟ มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวหรือค่อนขา้งเลว เน้ือดินเป็นพวก
ดินเหนียวจดั หนา้ดินแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแลง้ และมีรอยไถลในดิน สีดินส่วนมากเป็นสีดาํ
หรือสีเทาแก่ตลอด มีจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลือง และอาจพบจุดประสีแดงบา้งปะปนตลอดชั้นดิน 
ส่วนดินชั้นล่างมกัมีก้อนปูนปะปน ปฏิกิริยาดินส่วนใหญ่เป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.5-8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง 
 ปัญหาสําคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ การไถพรวนลาํบาก เน่ืองจากเป็นดินเหนียวจดั
ตอ้งไถพรวนในช่วงระยะเวลาท่ีดินมีความช้ืนท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกนัพืชท่ีปลูกอาจขาดแคลนนํ้ า
ไดง่้ายเม่ือฝนท้ิงช่วงนานกว่าปกติ เน่ืองจากนํ้ าท่ีขงัอยูจ่ะซึมหายไปง่าย เม่ือดินเร่ิมแหง้จะแตกระแหง
เป็นร่องลึก 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 1 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 1 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
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  หน่วยท่ีดิน 1f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 1 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
และเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 1sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 1 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคราบเกลือ 

 กลุ่มชุดดินที ่2 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลาํนํ้ าและตะกอนนํ้ าทะเล 
แลว้พฒันาในสภาพนํ้ ากร่อย พบบริเวณท่ีราบชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีการระบายนํ้ าเลว 
มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจดั หนา้ดินอาจแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแลง้และมีรอยไถล
ในดิน สีดินเป็นสีเทาหรือสีเทาแก่ตลอด มีจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน  
อาจพบผลึกยิปซัมบา้งเล็กน้อย และพบชั้นดินเหนียวสีเทาท่ีมีจุดประสีเหลืองของสารจาโรไซต ์
ในระดบัความลึกประมาณ 100-150 เซนติเมตร ทบัอยูบ่นชั้นดินเลนตะกอนนํ้ าทะเลท่ีมีสีเทาปนเขียว 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
ตามธรรมชาติปานกลาง 
 ปัญหาสําคญัในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้แก่ ดินเป็นกรดจัดมากและมีศกัยภาพก่อให้เกิด 
ความเป็นกรดของดินเพิ่มข้ึนในดินล่าง ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลผลิต แต่ถา้มีการจดัการท่ีดินอยา่งดีแลว้
จะใหผ้ลผลิตค่อนขา้งสูง 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 2 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 2 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 2f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 2 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
และเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 

 กลุ่มชุดดินที ่3 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลาํนํ้ าและตะกอนนํ้ าทะเล
แลว้พฒันาในสภาพนํ้ ากร่อย พบในบริเวณท่ีราบลุ่มหรือท่ีราบเรียบ บริเวณชายฝ่ังทะเลหรือห่างจาก
ทะเลไม่มากนกั มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวถึงค่อนขา้งเลว มีเน้ือดินเป็น
พวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจดั หนา้ดินอาจแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแลง้และมีรอยไถลในดิน 
ดินบนมีสีดาํ ส่วนดินล่างมีสีเทาหรือสีนํ้ าตาลอ่อน มีจุดประสีเหลืองและสีนํ้ าตาลตลอดชั้นดิน  
บางบริเวณอาจพบจุดประสีแดงปะปนหรืออาจพบผลึกยปิซมับา้ง ท่ีความลึกประมาณ 100-150 เซนติเมตร 
จะพบชั้นตะกอนทะเลสีเขียวมะกอกและพบเปลือกหอยปน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงด่างปานกลาง 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.5-8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง 
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 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ถา้เป็นท่ีลุ่มมากๆ จะมีปัญหาเร่ืองนํ้ าท่วมในฤดูฝนหรือ
ถา้หากอยูใ่นบริเวณท่ีมีอิทธิพลของนํ้าทะเลข้ึนลงอยูใ่นรอบปีอาจพบปัญหาดินเคม็บา้ง 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 3 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 3f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 3 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
และเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บอนัตรายจากนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 3x คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 3 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และพบชั้นดินเลนของตะกอนนํ้าทะเลท่ีไม่มีศกัยภาพก่อใหเ้กิดกรดกาํมะถนั 

 กลุ่มชุดดินที ่4 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า พบในบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้ าพา 
มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวหรือค่อนขา้งเลว มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว
หรือดินเหนียวจดั หนา้ดินอาจแตกระแหงเป็นร่องในฤดูแลง้และอาจมีรอยไถลในดิน ดินบนมีสีดาํ
หรือสีเทาเขม้ ดินล่างมีสีเทา สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลอ่อนหรือสีเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีนํ้ าตาลปนเหลือง 
สีเหลือง สีนํ้ าตาลแก่หรือสีแดง อาจพบกอ้นปูนหรือกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีส 
ในชั้นดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5 แต่ถา้ดินมีกอ้นปูนปะปนจะมีปฏิกิริยาเป็นกลางหรือ 
ด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0-8.0 
 กลุ่มชุดดินน้ีไม่ค่อยมีปัญหาในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน แต่ถา้เป็นท่ีลุ่มมากๆ จะมีปัญหาเร่ือง 
นํ้าท่วมในฤดูฝน 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 4 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 4 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 4f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 4 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
และเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 4nb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 4 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และไม่มีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 4sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 4 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคราบเกลือ 
  หน่วยท่ีดิน 4B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลักษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 4 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน 
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
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 กลุ่มชุดดินที ่5 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า พบในบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้ าพา 
มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวหรือค่อนขา้งเลว มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว 
เน้ือดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเป็นดินเหนียวสีนํ้ าตาลอ่อนหรือสีเทา  
มีจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงตลอดชั้นดิน มกัพบกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหลก็และแมงกานีส
ปะปนอยู ่และในชั้นดินล่างลึกๆ อาจพบกอ้นปูน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ่าถึง
ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5 
แต่ถ้าดินมีก้อนปูนปะปนจะมีปฏิกิริยาเป็นกลางหรือด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 7.0-8.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ บางพ้ืนท่ีขาดแคลนนํ้ า และมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
แต่ในฤดูฝนจะมีนํ้าท่วมขงั 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 5 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 5 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 5B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลักษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 5 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน 
ลอนลาดเลก็นอ้ย 

 กลุ่มชุดดินที ่6 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า พบในบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้ าพา 
มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนขา้งราบเรียบ มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลว
หรือค่อนขา้งเลว เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก่ 
ดินล่างเป็นดินเหนียวสีนํ้ าตาลอ่อน หรือสีเทา มีจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดชั้นดิน  
บางแห่งมีศิลาแลงอ่อนหรือกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหลก็และแมงกานีสปะปนอยูด่ว้ย ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติตํ่าหรือค่อนขา้งตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 4.5-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งตํ่า 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 6 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 6d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 6f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
และเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
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  หน่วยท่ีดิน 6nb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และไม่มีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 6sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคราบเกลือ 
  หน่วยท่ีดิน 6sp คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 
  หน่วยท่ีดิน 6B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลักษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 6 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน 
ลอนลาดเลก็นอ้ย 

 กลุ่มชุดดินที ่7 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า พบในบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้ าพา 
มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวหรือค่อนขา้งเลว เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว  
มีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวสีเทาแก่ ดินล่างเป็นดินเหนียว สีนํ้ าตาลอ่อน สีเทาหรือ
สีนํ้ าตาลปนเทา พบจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 6.0-7.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ โครงสร้างของดินแน่นทึบ ดินแหง้แขง็ ทาํใหย้าก
ต่อการไถพรวน ขาดแคลนนํ้าแต่จะมีนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 7 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 7d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 7f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
และเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 7hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และพบบนพื้นท่ีสูง 
  หน่วยท่ีดิน 7nb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และไม่มีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 7sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคราบเกลือ 
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  หน่วยท่ีดิน 7B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลักษณะดังกลุ่มชุดดินท่ี 7 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน 
ลอนลาดเลก็นอ้ย 

 กลุ่มชุดดินที ่8 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีการยกร่อง เน้ือดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ดินบนมีลกัษณะการทบัถม 
เป็นชั้นๆ ของดินและอินทรียวตัถุท่ีไดจ้ากการขุดลอกร่องนํ้ า ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอย
ปะปนอยู่ดว้ย พบในบริเวณพื้นท่ีราบลุ่ม ซ่ึงเกษตรกรไดด้ดัแปลงพื้นท่ีเพื่อใชป้ลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้
หรือพืชไร่ ทาํให้สภาพผิวดินเดิมเปล่ียนแปลงไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง 
ปฏิกิริยาดินของดินไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัสมบติัของดินเดิมท่ียกร่อง แต่ส่วนใหญ่ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง
ถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.0 
 ดินในกลุ่มน้ีไดรั้บการปรับปรุงบาํรุงดินเป็นอยา่งดีและไดท้าํมานานแลว้ จึงถือว่าไม่มีปัญหา
แต่ประการใดในเร่ืองคุณภาพของดิน แต่สาํหรับดินตามชายทะเลบางแห่งซ่ึงยกร่องใหม่อาจมีปัญหา
เร่ืองความเคม็หรือถา้เป็นดินท่ียกร่องในพื้นท่ีท่ีเป็นดินกรดจดัจะพบปัญหาเร่ืองความเป็นกรดของดิน
ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุงดินหรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
 ไม่มีผลการวิเคราะห์ดินของกลุ่มชุดดินท่ี 8 เพราะเป็นดินนาท่ียกร่องข้ึนมาจากกลุ่มใดๆ 
คุณสมบติัของดินจะเป็นไปตามกลุ่มดินนั้น 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 8 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 8 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 8a คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 8 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
และดินมีสภาพเป็นกรด 
  หน่วยท่ีดิน 8x คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 8 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และพบชั้นดินเลนของตะกอนนํ้าทะเลท่ีไม่มีศกัยภาพก่อใหเ้กิดกรดกาํมะถนั 

 กลุ่มชุดดินที ่9 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลาํนํ้ าและตะกอนนํ้ าทะเล
แลว้พฒันาในสภาพนํ้ากร่อย พบในบริเวณท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลท่ีอาจมีนํ้าทะเลหรือนํ้ากร่อยท่วมเป็นคร้ังคราว 
มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลว เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีเทา  
มีจุดประสีเหลืองหรือสีแดงปะปน และพบจุดประสีเหลืองฟางขา้วของสารจาโรไซตภ์ายในระดบั
ความลึก 0-50 เซนติเมตร ดินล่างมีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว และมีเศษพืชท่ีกาํลงัเน่าเป่ือยปะปนอยูด่ว้ย 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินชั้นบนเป็นกรดจดัมากหรือเป็นกรดรุนแรงมาก  
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มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 หรือน้อยกว่า ส่วนดินล่างท่ีเป็นดินเลน มีปฏิกิริยาดิน 
เป็นกลางถึงด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0-8.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินเป็นกรดรุนแรงมากและเป็นดินเคม็ ในฤดูแลง้
มีคราบเกลือลอยหนา้ ปลูกพืชไม่ข้ึนจึงจดัเป็นดินมีปัญหา 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 9 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 9 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 

 กลุ่มชุดดินที ่10 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลาํนํ้ าและตะกอนนํ้ าทะเล
แลว้พฒันาในสภาพนํ้ากร่อย พบในบริเวณท่ีราบลุ่มท่ีห่างจากทะเลไม่มากนกั มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน 
เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวหรือค่อนขา้งเลว หน้าดินอาจแตกระแหงเป็นร่องลึกในช่วงฤดูแลง้  
เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดาํหรือสีเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา มีจุดประสีนํ้ าตาลปนเหลืองหรือ 
สีแดงปะปนตลอดชั้นดิน และพบจุดประสีเหลืองฟางขา้วของสารจาโรไซต์ภายในระดบัความลึก  
0-50 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า และเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดรุนแรงมาก 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างนอ้ยกวา่ 4.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดรุนแรงมาก มกัขาด
แร่ธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ในขณะเดียวกนัจะมีสารละลายพวกอลูมิเนียมและเหลก็
เป็นปริมาณมากจนเป็นพิษต่อพืชท่ีปลูก ดินกลุ่มน้ีจดัเป็นดินเปร้ียวจดัหรือดินกรดกาํมะถนั 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 10 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 10 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 10f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 10 มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 

 กลุ่มชุดดินที ่11 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลาํนํ้ าและตะกอนนํ้ าทะเล
แลว้พฒันาในสภาพนํ้ ากร่อย พบในบริเวณท่ีราบลุ่มท่ีห่างจากทะเลไม่มากนกัโดยเฉพาะท่ีราบลุ่มภาคกลาง 
มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวหรือค่อนขา้งเลว เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว
หรือดินเหนียวจดั หนา้ดินอาจแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแลง้และมีรอยไถลในดิน ดินบนมีสีดาํหรือ
สีเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา และมีจุดประสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนอยู่เป็นจาํนวนมากในช่วง 
ดินล่างตอนบน และพบจุดประสีเหลืองฟางขา้วของสารจาโรไซตภ์ายในระดบัความลึก 50-100 เซนติเมตร 
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ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ่า มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดรุนแรงมาก 
มีค่าการเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.0-5.0 
 ปัญหาสําคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินเป็นกรดรุนแรงมาก อาจขาดธาตุอาหารพืช
พวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัสหรือมีสารละลายพวกอลูมิเนียมและเหล็กเป็นปริมาณมากเกินไปจน
เป็นพิษต่อพืชท่ีปลูก 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 11 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 11 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 11f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 11 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 11x คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 11 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และพบชั้นดินเลนของตะกอนนํ้าทะเลท่ีไม่มีศกัยภาพก่อใหเ้กิดกรดกาํมะถนั 

 กลุ่มชุดดินที ่12 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนนํ้าทะเล พบในบริเวณท่ีราบนํ้ าทะเลท่วมถึง
และบริเวณชะวากทะเล เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวมาก เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว
ปนทรายแป้งท่ีมีลกัษณะเป็นดินเลน และพบเศษรากพืชปะปนในดินเป็นจาํนวนมาก ดินบนมีสีดาํปนเทา 
มีจุดประสีนํ้ าตาลเล็กน้อย ส่วนดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่หรือสีเทาปนเขียว มีความอุดมสมบูรณ์ 
ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 
7.0-8.5 
 ปัญหาสําคญัในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้แก่ เป็นดินเลนท่ีมีโครงสร้างเลวและเป็นดินเค็ม 
ไม่เหมาะท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร นอกจากนั้นบริเวณดงักล่าวยงัคงมีนํ้ าทะเลท่วมถึงอยู่
เป็นประจาํในช่วงนํ้าทะเลข้ึน 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 12 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 12 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 

 กลุ่มชุดดินที ่13 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนนํ้าทะเล พบในบริเวณท่ีราบนํ้ าทะเลท่วมถึง
และบริเวณชะวากทะเล เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวมาก เป็นดินเลนและมีเน้ือดินเป็นพวก 
ดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีดาํปนเทา มีจุดประสีนํ้ าตาลเลก็นอ้ย ส่วนดินล่าง
เป็นดินเลนสีเทาแก่หรือสีเทาปนเขียว และพบเศษรากพืชปะปนในดินเป็นจาํนวนมาก เป็นดินท่ีมี
สารประกอบกาํมะถนัมาก ตามปกติเม่ือดินเปียกค่าปฏิกิริยาดินจะเป็นกลางหรือเป็นด่างจดั มีค่า 
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ความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0-8.5 แต่เม่ือมีการระบายนํ้ าออกไปหรือทาํใหดิ้นแหง้ สารประกอบกาํมะถนั
จะแปรสภาพปลดปล่อยกรดกาํมะถนัออกมา ทาํใหเ้ป็นดินกรดจดัมาก ค่าปฏิกิริยาดินจะลดลงจนเป็น
กรดรุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.0 กลุ่มชุดดินน้ีจดัเป็นดินเคม็ท่ีมีกรดแฝงอยู ่
 ปัญหาของดินกลุ่มน้ีจะเกิดข้ึน เน่ืองจากเป็นดินเลนเค็มท่ีมีนํ้ าทะเลท่วมถึง ซ่ึงจะมีศกัยภาพ
ก่อใหเ้กิดเป็นดินกรดกาํมะถนั มีผลต่อการทรงตวัของพืช ทาํใหพ้ืชลม้ง่าย และเม่ือดินแหง้จะแปรสภาพ
เป็นกรดกาํมะถนัและเคม็ 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 13 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 13 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 

 กลุ่มชุดดินที ่14 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลาํนํ้ าและตะกอนนํ้ าทะเล
แลว้พฒันาในสภาพนํ้ากร่อย พบในบริเวณท่ีลุ่มตํ่าชายฝ่ังทะเลหรือบริเวณพื้นท่ีพรุ มีนํ้ าแช่ขงันานในรอบปี 
เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าเลว มีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนละเอียด ดินบนมีสีดาํหรือสีเทาปนดาํ 
ซ่ึงมีปริมาณอินทรียวตัถุสูง ดินล่างมีสีเทา มีจุดประสีเหลืองและสีนํ้ าตาลปะปนอยูเ่ลก็นอ้ย ดินช่วงล่าง
ระหว่างความลึก 50-100 เซนติเมตร มีลกัษณะเป็นดินเลนสีเทาปนเขียวท่ีมีสารประกอบกาํมะถนัมาก  
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดรุนแรงมาก 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.0-4.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินเป็นกรดจดัมาก อีกทั้งจะเป็นกรดเพ่ิมมากข้ึน
อย่างรวดเร็ว ถา้หากมีการทาํให้ดินแห้งเป็นระยะเวลานานติดต่อกนั นอกจากน้ีในช่วงฤดูเพาะปลูก 
มกัมีปัญหาเร่ืองนํ้าท่วมเกิดข้ึนเสมอๆ 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 14 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 14 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 14o คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 14 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และดินบนเป็นดินอินทรีย ์
  หน่วยท่ีดิน 14x คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 14 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และพบชั้นดินเลนของตะกอนนํ้าทะเลท่ีไม่มีศกัยภาพก่อใหเ้กิดกรดกาํมะถนั 

 กลุ่มชุดดินที ่15 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า พบบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้ าพา  
มีนํ้ าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้ าค่อนข้างเลวหรือเลว เน้ือดินเป็นพวก 
ดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีนํ้ าตาลปนเทา ดินล่างสีนํ้ าตาลหรือสีเทาปนชมพ ู
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พบจุดประสีเหลืองหรือสีนํ้ าตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน ในดินชั้นล่างมกัพบกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็ก
และแมงกานีส ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
เป็นด่างเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและหนา้ดินแน่นทึบ 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 15 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 15 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 15d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 15 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 15sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 15 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคราบเกลือ 
  หน่วยท่ีดิน 15B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 15 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 

 กลุ่มชุดดินที ่16 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า พบบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้ าพา  
มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวหรือเลว เน้ือดินเป็นพวกดินร่วน  
ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินมีสีนํ้ าตาลอ่อนหรือสีนํ้ าตาล
ปนเทา และมีจุดประสีนํ้ าตาลเขม้ สีเหลืองหรือสีแดงในดินชั้นล่าง ในบางพื้นท่ีอาจพบกอ้นสารเคมี
สะสมพวกเหล็กและแมงกานีสปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่าถึงค่อนข้างตํ่า  
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและหนา้ดินแน่นทึบ 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 16 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 16 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 16d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 16 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 16hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 16 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และพบบนพื้นท่ีสูง 
  หน่วยท่ีดิน 16nb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 16 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และไม่มีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 16B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 16 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
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 กลุ่มชุดดินที ่17 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ ส่วนใหญ่มีนํ้ าแช่ขงัในช่วง
ฤดูฝน เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด เน้ือดินบนเป็น
พวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว ในบางพื้นท่ี
อาจมีเน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด ดินมีสีนํ้ าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีนํ้ าตาล  
สีเหลืองหรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีส
ในดินชั้ นล่าง ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่ า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด  
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เน้ือดินบนค่อนขา้งเป็นทราย 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 17 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 17d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 17f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 17hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และพบบนพื้นท่ีสูง 
  หน่วยท่ีดิน 17nb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และไม่มีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 17p คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีการระบายนํ้าเลว 
  หน่วยท่ีดิน 17B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 17C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 17 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 

 กลุ่มชุดดินที ่18 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ ส่วนใหญ่มีนํ้าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน
เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลวเป็นส่วนใหญ่ เน้ือดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน
ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว ดินมีสีนํ้ าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีนํ้าตาล



2-18 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนั สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

สีเหลืองหรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือกอ้นสารเคมีสะสมพวกเหลก็และแมงกานีส
ในดินชั้นล่าง ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ดินชั้นบนมกัมีปฏิกิริยาเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง
ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 ส่วนดินชั้นล่างจะเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างเลก็นอ้ย 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.5 
 ปัญหาสําคญัในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและมีเน้ือดินบน
ค่อนขา้งเป็นทราย 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 18 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 18 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 18d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 18 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 18hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 18 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และพบบนพื้นท่ีสูง 
  หน่วยท่ีดิน 18sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 18 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคราบเกลือ 
  หน่วยท่ีดิน 18B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 18 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 

 กลุ่มชุดดินที ่19 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงั แลว้ถูก
เคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ ส่วนใหญ่มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลว เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ดินล่างเป็นชั้นดินแน่นทึบ มีเน้ือดิน 
เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว ดินมีสีนํ้ าตาลอ่อนและสีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีนํ้ าตาลแดง
บางแห่งอาจมีศิลาแลงอ่อนปะปนอยูด่ว้ย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่ามีปฏิกิริยาเป็นกรดจดัมาก
ถึงกรดเลก็นอ้ย ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินบนค่อนขา้งเป็นทรายและดินล่างแน่นทึบ
ไม่เหมาะกบัการเจริญเติบโตของพืช ถา้ฝนตกลงมาดินจะมีนํ้าแช่ขงั แต่ถา้ฝนท้ิงช่วงดินจะขาดนํ้า 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 19 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 19 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 19hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 19 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และพบบนพื้นท่ีสูง 
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  หน่วยท่ีดิน 19B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 19 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 

 กลุ่มชุดดินที ่20 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบท่ีมีชั้นหินเกลือรองรับอยู ่
หรืออาจไดรั้บอิทธิพลจากการแพร่กระจายของเกลือทางผิวดิน มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก 
มีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ส่วนดินล่าง
เป็นชั้นดินแน่นทึบท่ีมีการสะสมเกลือโซเดียม มีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว
มีสีนํ้ าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีนํ้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนหรือกอ้นสารเคมีสะสม
พวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ดินชั้นบนโดยมาก 
จะมีปฏิกิริยาเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 ส่วนดินชั้นล่าง
มกัมีปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.0 แต่ถา้มีกอ้นปูน
ปะปนจะมีปฏิกิริยาเป็นกลางถึงด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0-8.5 ตามปกติในฤดูแลง้
จะมีคราบเกลือเกิดข้ึนทัว่ไปบนผวิดิน 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินเคม็ซ่ึงจะมีปริมาณธาตุโซเดียมสูงจนเป็นพิษต่อพืช
เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทรายและมีโครงสร้างของดินไม่ดี ค่อนขา้งแน่นทึบ 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 20 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 20 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 20hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 20 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และพบบนพื้นท่ีสูง 
  หน่วยท่ีดิน 20B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 20 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 

 กลุ่มชุดดินที ่21 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า พบบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้ าพา  
ท่ีเป็นส่วนตํ่าของสันดินริมนํ้ า มี มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดีปานกลาง 
ถึงค่อนขา้งเลว เน้ือดินเป็นพวกดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีนํ้ าตาลปนเทา
สีนํ้าตาลอ่อน และพบจุดประสีต่างๆ เช่น สีเทา สีนํ้ าตาล สีนํ้ าตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน และในเน้ือดิน
มกัมีแร่ไมกาปะปนอยูด่ว้ย ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-7.0 
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 ปัญหาสําคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไม่ค่อยมีแต่อาจมีปัญหาเร่ืองนํ้ าท่วมอย่างเฉียบพลนั 
ในฤดูนํ้าหลากได ้
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 21 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 21 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 21f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 21 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 21B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 21 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 21C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 21 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาด 

 กลุ่มชุดดินที ่22 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ ส่วนใหญ่มีนํ้ าแช่ขงัในช่วง
ฤดูฝน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าค่อนขา้งเลว เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ โดยมีเน้ือดินบนเป็นพวก
ดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีพื้นเป็นสีเทาหรือสีนํ้ าตาลปนเทา
มีจุดประสีนํ้ าตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนนํ้ าตาล และอาจพบมีศิลาแลงอ่อนในดินชั้นล่าง ดินมีความ 
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 
4.5-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย 
มีความสามารถในการอุม้นํ้ าต ํ่า มกัพบปัญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูเพาะปลูก 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 22 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 22 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 22d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 22 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 22sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 22 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคราบเกลือ 
  หน่วยท่ีดิน 22B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 22 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
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 กลุ่มชุดดินที ่23 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุกาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าเน้ือหยาบ พบในบริเวณท่ีลุ่มระหว่าง
สันทรายหรือระหว่างเนินทรายชายฝ่ังทะเล มี มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ า
ค่อนขา้งเลวถึงเลว เน้ือดินเป็นพวกดินทราย สีดินเป็นสีเทา พบจุดประสีนํ้ าตาลหรือสีเหลือง บางแห่ง
มีเปลือกหอยปะปนอยู่ในเน้ือดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็น 
กรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.0 แต่ถา้มีเปลือกหอยปะปนอยู ่
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0-8.5 
 ปัญหาสําคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เน้ือดินเป็นทรายจดั  
มีความสามารถในการอุม้นํ้ าต ํ่าและมีนํ้าท่วมขงันานในรอบปี 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 23 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 23 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 23o คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 23 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และดินบนเป็นดินอินทรีย ์

 กลุ่มชุดดินที ่24 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ มีนํ้ าแช่ขงัในช่วงฤดูฝน  
เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินทราย 
สีดินเป็นสีนํ้าตาลปนเทาหรือสีเทาปนชมพ ูพบจุดประสีนํ้าตาล สีเหลืองหรือสีเทา ในดินชั้นล่างบางแห่ง
จะพบชั้นท่ีมีการสะสมอินทรียวตัถุเป็นชั้นบางๆ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่ามาก 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินเป็นทรายจดั มีความสามารถในการอุม้นํ้ าต ํ่า 
พืชมกัแสดงอาการขาดนํ้าในช่วงฝนท้ิงช่วงและมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 24 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 24 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 24b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 24 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 24d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 24 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 24sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 24 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคราบเกลือ 
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  หน่วยท่ีดิน 24B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 24 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 24C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 24 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 

 กลุ่มชุดดินที ่25 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนนํ้ าพาหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบวางทบัอยูบ่นชั้นหินผ ุมีนํ้ าแช่ขงั
ในช่วงฤดูฝน เป็นดินต้ืน มีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลว มีเน้ือดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน 
ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียวท่ีมีกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก
ภายในความลึก 50 เซนติเมตร ดินมีสีนํ้ าตาลอ่อนถึงสีเทา และพบจุดประพวกสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือ 
สีแดงปะปน ใต้ชั้ นลูกรังอาจพบชั้นดินเหนียวท่ีมีศิลาเเลงอ่อนปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
ตามธรรมชาติตํ่ามาก มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 – 5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและมีโอกาสท่ีจะ
ขาดนํ้าไดง่้ายในช่วงฤดูเพาะปลูก บางแห่งมีเน้ือดินบนค่อนขา้งเป็นทราย 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 25 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 25 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 25hi คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 25 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และพบบนพื้นท่ีสูง 
  หน่วยท่ีดิน 25B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 25 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 

 กลุ่มชุดดินที ่26 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก วตัถุตน้กาํเนิดดินเกิดจาก
การสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือละเอียด 
ท่ีมาจากหินตน้กาํเนิดชนิดต่างๆ ทั้งหินอคันี หินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพื้นท่ีดอน เป็นดินลึกมาก 
มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลางถึงค่อนขา้งตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 4.5-5.5 
 ปัญหาสําคญัในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมี
ความลาดชนัและเน้ือดินบนมีทรายปนจะมีอตัราเส่ียงต่อการชะลา้งพงัทลายของดินสูงหากมีการจดัการดิน
ไม่เหมาะสม 
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 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 26 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 26 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 26B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 26 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 26C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 26 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 26D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 26 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 26E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 26 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่27 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคตะวนัออก เกิดจากการสลายตวัผพุงัของหินภูเขาไฟ
พวกหินบะซอลต ์พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว 
ท่ีค่อนขา้งร่วนซุยและมีโครงสร้างดี สีดินเป็นสีนํ้ าตาลปนแดงหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-5.5 
 ปัญหาสําคญัในการใช้ประโยชน์ ได้แก่ ดินมีความสามารถในการซาบซึมนํ้ าเร็ว จึงมกัจะ 
ขาดแคลนนํ้าไดง่้ายถา้หากฝนท้ิงช่วง 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 27 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 27 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 27B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 27 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 27C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 27 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 27D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 27 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 

 กลุ่มชุดดินที ่28 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ าหรือเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือเกิดจากการ
สลายตวัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีมาจากหินตน้กาํเนิดพวกหินบะซอลตห์รือ
หินแอนดีไซต ์พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ีอยู่ใกลก้บัเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ า 
ดีปานกลางถึงดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจดั หนา้ดินแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแลง้
และมีรอยไถลในดิน สีดินเป็นสีดาํ สีเทาเขม้หรือสีนํ้ าตาล อาจพบจุดประสีนํ้ าตาลหรือสีแดงปนนํ้ าตาล
ปริมาณเลก็นอ้ยในดินชั้นบน ส่วนชั้นดินล่างอาจพบชั้นปูนมาร์ล ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินส่วนใหญ่จะเป็นกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0-8.5 
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 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินเหนียวจดั การไถพรวนตอ้งทาํในช่วงท่ีดิน
มีความช้ืนพอเหมาะ มิฉะนั้นจะทาํใหดิ้นแน่นทึบ ในช่วงฤดูแลง้ดินมีการหดตวัทาํให้ดินแตกระแหง
เป็นร่องลึก ส่วนในฤดูฝนจะมีนํ้าแช่ขงัง่ายทาํใหพ้ืชชะงกัการเจริญเติบโต 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 28 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 28 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 28b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 28 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 28B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 28 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 28C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 28 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 28D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 28 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 28E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 28 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่29 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมจากวสัดุหลายชนิดท่ีมีเน้ือละเอียดทั้งท่ีมาจากหินตะกอนหรือหินภูเขาไฟหรือจากวตัถุ 
ตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็น
สีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก
ถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ในช่วงฤดูเพาะปลูกพืช
อาจขาดนํ้ าไดห้ากฝนท้ิงช่วงไปเป็นเวลานาน ส่วนในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงจะมีปัญหาเก่ียวกบั
การชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 29 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 29 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 29b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 29 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 29B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 29 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 29C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 29 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 29D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 29 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 29E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 29 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 
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 กลุ่มชุดดินที ่30 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบบริเวณพ้ืนท่ีภูเขาสูงท่ีส่วนใหญ่มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง
ตั้งแต่ 500 เมตรข้ึนไป เกิดจากการสลายตวัผพุงัของวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกหินเน้ือละเอียด เป็นดินลึกมาก 
มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีแดง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5 
 ปัญหาสําคญัในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เป็นดินท่ีเกิดอยู่บริเวณท่ีมีระดบัความสูงมาก  
มีความลาดชนัสูงมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดการชะลา้งพงัทลายไดง่้าย 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 30 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 30 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 30B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 30 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 30C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 30 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 30D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 30 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 30E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 30 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่31 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมของวสัดุเน้ือละเอียดหรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ า พบบริเวณพื้นท่ีดอน  
เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 5.5-7.0 
 ปัญหาสําคญัในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้แก่ บริเวณท่ีมีความลาดชันจะมีปัญหาเก่ียวกับ 
การชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินและดินมีโอกาสขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูเพาะปลูก 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 31 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 31b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 31f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 31B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
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  หน่วยท่ีดิน 31C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 31D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 31E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 31 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่32 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เกิดจากการทบัถมของ
ตะกอนลาํนํ้ าบริเวณสันดินริมนํ้ า เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด
หรือดินทรายแป้ง บางแห่งอาจมีชั้นดินทรายละเอียดสลบัชั้นอยู่และมกัมีแร่ไมกาปะปนในเน้ือดิน  
สีดินเป็นสีนํ้ าตาลหรือสีเหลืองปนนํ้ าตาล และอาจจะพบจุดประสีเหลืองหรือสีเทาในดินชั้นล่าง  
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงค่อนขา้งตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั  
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 
 ไม่ค่อยมีปัญหาในเร่ืองสมบติัของดิน แต่อาจมีปัญหาเร่ืองนํ้ าท่วม สร้างความเสียหายให้แก่ 
พืชท่ีปลูกหากนํ้าในลาํนํ้ามีปริมาณมากจนไหลเอ่อท่วมตล่ิงและแช่ขงัอยูเ่ป็นเวลานาน 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 32 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 32 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 32B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 32 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 32C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 32 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 

 กลุ่มชุดดินที ่33 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีวตัถุตน้กาํเนิดดินเป็นพวกตะกอนลาํนํ้ า พบบนสันดินริมนํ้ าเก่า เนินตะกอน
รูปพดัหรือท่ีราบตะกอนนํ้ าพา พบบริเวณพื้นท่ีดอน เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง 
เน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งหรือดินร่วนละเอียด สีดินเป็นสีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนแดง บางแห่งใน
ดินล่างลึกๆ มีจุดประสีเทาและสีนํ้าตาล อาจมีแร่ไมกาหรือกอ้นปูนปะปนอยูด่ว้ย มีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง ดินชั้นบนมกัมีปฏิกิริยาเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 5.5-6.5 ส่วนชั้นดินล่างถา้มีกอ้นปูนปะปน มีปฏิกิริยาเป็นกลางถึงเป็นด่างจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 7.0-8.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เม่ือมีฝนท้ิงช่วงนานจะเกิดปัญหาการขาดแคลนนํ้ า 
บางพื้นท่ีพบชั้นดานแขง็ท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 33 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
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  หน่วยท่ีดิน 33b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 33d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 33f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 33sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคราบเกลือ 
  หน่วยท่ีดิน 33B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 33C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 33 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 

 กลุ่มชุดดินที ่34 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดิน
พวกตะกอนลาํนํ้าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถม
ของวสัดุเน้ือหยาบท่ีมาจากพวกหินอัคนีหรือหินตะกอน พบบริเวณพื้นท่ีดอน เป็นดินลึกมาก  
มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย 
ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินเป็นสีนํ้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทรายและดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
ในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงจะมีปัญหาเก่ียวกบัชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 34 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 34 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 34B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 34 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 34C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 34 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 34D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 34 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 34E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 34 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 
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 กลุ่มชุดดินที ่35 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือ
การสลายตัวผุพงัแล้วถูกเคล่ือนยา้ยมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบท่ีส่วนใหญ่มาจากหินตะกอน  
พบบริเวณพื้นท่ีดอน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดท่ีมี
เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินมีสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง 
และอาจพบจุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจดัถึงเป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทรายและดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
ในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงจะมีปัญหาเก่ียวกบัชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 35 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 35b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 35B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 35Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 35C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 35Cb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 35D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 35E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 35 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่36 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือ
การสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบ พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน เป็นดินลึก  
มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินร่วน ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว ดินมีสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง 
และอาจพบจุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนขา้งตํ่าถึงปานกลาง 
ดินชั้นบนส่วนใหญ่จะมีปฏิกิริยาเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 
ส่วนดินล่างจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.0 
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 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ การมีเน้ือดินค่อนขา้งเป็นทรายซ่ึงทาํใหดิ้นอุม้นํ้ า
ไดน้อ้ย พืชอาจขาดแคลนนํ้ าไดใ้นช่วงฝนท้ิงเป็นระยะเวลานานๆ สาํหรับบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูง
อาจมีปัญหาเร่ืองการชะลา้งพงัทลายเกิดข้ึน 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 36 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 36b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 36sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคราบเกลือ 
  หน่วยท่ีดิน 36B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 36Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 36C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 36D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 36E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 36 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่37 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือ
การสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือหยาบวางทบัอยูบ่นชั้นหินผหุรือชั้นดินเหนียว 
พบบริเวณพื้นท่ีดอน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน  
ส่วนดินชั้นล่างในระดบัความลึก 50-100 เซนติเมตร เป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนเศษหินหรือเป็นชั้น
หินผุ สีดินบนเป็นสีนํ้ าตาล ดินล่างเป็นสีนํ้ าตาลปนเทา บางแห่งมีจุดประสีแดงและมีศิลาแลงอ่อน
ปะปนอยูจ่าํนวนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดจดัมาก 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ในช่วงฤดูฝนดินเปียกแฉะเกินไป
สาํหรับพืชไร่บางชนิดและหนา้ดินค่อนขา้งเป็นทรายหนา 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 37 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 37 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 37B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 37 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
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  หน่วยท่ีดิน 37C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 37 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 37D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 37 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 

 กลุ่มชุดดินที ่38 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีวตัถุตน้กาํเนิดดินเป็นพวกตะกอนลาํนํ้ าท่ีมีลกัษณะการทบัถมเป็นชั้นๆ  
ของตะกอนลาํนํ้ าในแต่ละช่วงเวลา พบบนสันดินริมนํ้ าหรือท่ีราบตะกอนนํ้ าพา พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน 
เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนหยาบ สีดินเป็น 
สีนํ้ าตาลอ่อน อาจพบจุดประสีเทาและสีนํ้ าตาลในชั้นดินล่าง ในบางบริเวณมีแร่ไมกาหรือกอ้นปูน
ปะปนอยู่ดว้ย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง  
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-7.0 
 ดินกลุ่มน้ีไม่มีปัญหาในการใชป้ระโยชน์ ยกเวน้ในช่วงฤดูฝนนํ้าในลาํนํ้าอาจเอ่อลน้ฝ่ังทาํความเสียหาย
ใหแ้ก่พืชผลได ้
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 38 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 38 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 38b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 38 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 38B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 38 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 38C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 38 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 38D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 38 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 

 กลุ่มชุดดินที ่39 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดิน
พวกตะกอนลาํนํ้าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถม
ของวสัดุเน้ือหยาบท่ีมาจากพวกหินอคันีหรือหินตะกอน พบบริเวณพื้นท่ีดอน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดี
ถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง และอาจพบ 
จุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง
กรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า
และมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินโดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูง 
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 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 39 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 39 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 39B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 39 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 39C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 39 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 39D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 39 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 39E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 39 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่40 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของพวกวสัดุเน้ือหยาบ พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน 
เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดี เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินมีสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง และอาจพบ
จุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึง 
เป็นกรดจดัมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย พืชท่ีปลูกมีโอกาสเส่ียง
ต่อการขาดแคลนนํ้ าไดง่้าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลายของ
หนา้ดินโดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูง 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 40 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 40b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 40sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคราบเกลือ 
  หน่วยท่ีดิน 40B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 40Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 40C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 40D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 40E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 40 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 
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 กลุ่มชุดดินที ่41 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมของพวกวสัดุเน้ือหยาบหรือจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือวตัถุนํ้ าพาจาก
บริเวณท่ีสูงวางทับอยู่บนชั้ นดินร่วนหยาบหรือร่วนละเอียด พบบริเวณพื้นท่ีดอน เป็นดินลึก  
มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินช่วง 50-100 เซนติเมตร เป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน 
ส่วนชั้นดินถดัลงไปเป็นดินร่วนปนทรายและดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินเป็นสีนํ้ าตาลอ่อนหรือ 
สีเหลืองปนนํ้ าตาล พบจุดประสีต่างๆ ในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า  
ชั้นดินบนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-6.5 
ส่วนในดินล่างปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.0 
 ปัญหาสําคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่ามาก เน้ือดินบนเป็น
ทรายจดั พืชท่ีปลูกมีโอกาสเส่ียงต่อการขาดแคลนนํ้ าได้ง่าย แต่ถา้มีฝนตกมากดินชั้นบนจะแฉะ 
และอาจเป็นอนัตรายต่อพืชท่ีปลูกบางชนิด บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงจะเกิดการชะลา้งพงัทลายไดง่้าย 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 41 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 41b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 41d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 41d3b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
พบดินเหนียวในช่วงความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 41f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 41sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคราบเกลือ 
  หน่วยท่ีดิน 41B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 41Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 41Bd3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
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  หน่วยท่ีดิน 41C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 41D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 41 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 

 กลุ่มชุดดินที ่42 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบบริเวณหาดทรายเก่าหรือสันทรายชายทะเล เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล 
พบบนพื้นท่ีดอน เป็นดินลึกปานกลางถึงชั้นดานอินทรีย ์มีการระบายนํ้ าดีปานกลาง เน้ือดินเป็นทรายจดั 
สีดินบนเป็นสีเทาแก่ ใตล้งไปเป็นชั้นทรายสีขาว และดินล่างระหว่างความลึก 50-100 เซนติเมตร  
เป็นชั้นท่ีมีการสะสมของพวกอินทรียวตัถุ เหลก็หรือฮิวมสั สีนํ้ าตาล สีแดง ชั้นเหล่าน้ีมีการเช่ือมตวักนั
แน่นแข็งเป็นชั้นดานอินทรีย์ ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก 
ถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 
 ปัญหาสําคญัในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่ามากและเน้ือดิน
ค่อนขา้งเป็นทรายจดั ไม่มีธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชหลงเหลืออยู่และพืชมกัแสดงอาการ 
ขาดธาตุอาหารใหเ้ห็น ในช่วงฤดูแลง้ชั้นดานจะแหง้และแขง็มากรากพืชไม่สามารถไชชอนผา่นไปได ้
ส่วนในช่วงฤดูฝนจะเปียกแฉะและมีนํ้าแช่ขงั 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 42 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 42 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 42B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 42 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 

 กลุ่มชุดดินที ่43 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก หรือบริเวณชายฝ่ังทะเล 
เกิดจากตะกอนทรายชายทะเลหรือจากการสลายตวัผุพงัอยู่กบัท่ีหรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูก
เคล่ือนยา้ยมาทบัถมของพวกวสัดุเน้ือหยาบ พบบริเวณหาดทราย สันทรายชายทะเลหรือบริเวณ 
ท่ีลาดเชิงเขา เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าค่อนขา้งมากเกินไป เน้ือดินเป็นพวกดินทราย ดินมีสีเทา  
สีนํ้ าตาลอ่อนหรือสีเหลือง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก 
ถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-6.0 ถา้พบบริเวณสันทรายชายทะเลจะมี
เปลือกหอยปะปนอยูใ่นเน้ือดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเลก็นอ้ยถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 6.5-8.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินเป็นทรายจดั ทาํใหมี้ความสามารถในการอุม้นํ้ า
ไดน้อ้ย พืชจะแสดงอาการขาดนํ้าอยูเ่สมอ นอกจากน้ีดินยงัมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่ามาก 
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 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 43 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 43 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 43B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 43 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 43C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 43 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 

 กลุ่มชุดดนิที ่44 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
ของพวกวสัดุเน้ือหยาบ พบบริเวณพื้นท่ีดอน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าดีมากเกินไป เน้ือดินเป็นพวกดินทราย 
สีดินเป็นสีเทาหรือสีนํ้ าตาลอ่อน และในดินล่างท่ีลึกมากกว่า 150 เซนติเมตร อาจพบเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินร่วนเหนียวปนทราย บางบริเวณอาจพบจุดประสีต่างๆ ในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินโดยมากจะเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-7.0 
 ปัญหาสําคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินเป็นทรายจดัและหนามาก พืชมีโอกาส 
ขาดนํ้ าไดง่้าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าและโครงสร้างไม่ดี บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงจะมีปัญหา
เก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 44 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 44b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 44d3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 44B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 44Bd3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 44C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 44Cd3 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดและมีความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผวิดิน 
  หน่วยท่ีดิน 44D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 44E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 44 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 
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 กลุ่มชุดดินที ่45 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดิน
พวกตะกอนลาํนํ้าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถม
ของวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอน พบบริเวณพื้นท่ีดอน เป็นกลุ่มดินร่วนหรือดินเหนียวท่ีมี
ลูกรัง เศษหินหรือกอ้นกรวดปะปนมาก ภายในความลึก 50 เซนติเมตร มีการระบายนํ้ าดี กรวดส่วนใหญ่
เป็นพวกหินกลมมนหรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบ สีดินเป็นสีนํ้ าตาลอ่อน สีเหลืองหรือสีแดง  
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 4.5-5.5 
 ปัญหาสําคัญในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้แก่ ดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า บริเวณท่ีมี 
ความลาดชนัสูงจะมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินไดง่้าย 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 45 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 45 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 45B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 45 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 45C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 45 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 45D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 45 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 45E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 45 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่46 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมของวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอน
หรือหินภูเขาไฟ พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน เป็นดินต้ืนมาก มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว 
ปนกรวดหรือปนลูกรังหรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบ พบภายในความลึก 50 เซนติเมตร สีดินเป็น 
สีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง
กรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.5 
 ปัญหาสําคัญในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้แก่ ดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า บริเวณท่ีมี 
ความลาดชนัสูงจะมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินไดง่้าย 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 46 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 46b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
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  หน่วยท่ีดิน 46B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 46Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 46C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 46D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 46E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 46 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่47 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมา
ในระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากทั้งหินตะกอนหรือหินอคันี พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน 
เป็นดินต้ืน มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนท่ีมีเศษหินปะปนมาก มกัพบ 
ชั้นหินพื้นต้ืนกว่า 50 เซนติเมตร สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
ตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-7.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินต้ืน มีเศษหินปะปนอยูใ่นเน้ือดินเป็นปริมาณมาก 
ในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงจะมีปัญหาเก่ียวกบัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินอยา่งรุนแรง 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 47 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 47 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 47b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 47 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 47B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 47 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 47C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 47 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 47D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 47 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 47E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 47 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่48 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาในระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือค่อนขา้งหยาบท่ีมา
จากพวกหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพื้นท่ีดอน เป็นดินต้ืน มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินบนส่วนใหญ่
เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหินหรือปนกรวด กอ้นกรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลมมน
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หรือเศษหินต่างๆ ถา้เป็นดินปนเศษหินมกัพบชั้นหินพื้นต้ืนกว่า 50 เซนติเมตร สีดินเป็นสีนํ้ าตาล  
สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง 
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 
 ปัญหาสําคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินต้ืนมาก บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงเกิดการ 
ชะลา้งพงัทลายไดง่้าย นอกจากน้ีดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าอีกดว้ย 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 48 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 48b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 48B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 48Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 48C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 48D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 48E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 48 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่49 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้กาํเนิดดินพวกตะกอนลาํนํ้ าหรือจากการสลายตวัผพุงัอยูก่บัท่ี
หรือจากการสลายตวัผุพงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนักของวตัถุตน้กาํเนิดดิน
ท่ีมาจากวสัดุเน้ือค่อนขา้งหยาบวางทบัอยู่บนชั้นดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัของหินพื้นหรือจาก
วตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีต่างชนิดต่างยคุกนั พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน เป็นดินต้ืนถึงต้ืนมากถึงชั้นลูกรัง มีการระบายนํ้ า 
ดีปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวปนลูกรังหรือเศษหินทราย
พบภายในความลึกก่อน 50 เซนติเมตร สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลือง และก่อนความลึก 100 เซนติเมตร 
จะเป็นชั้นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีนํ้ าตาล สีแดง และมีศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่จาํนวนมาก อาจพบ
ชั้นหินทรายหรือหินดินดานท่ีผพุงัสลายตวัแลว้ในชั้นถดัไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดเลก็นอ้ย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.5 
 ปัญหาสําคญัในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้แก่ ดินต้ืนและมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า บางแห่งมี 
กอ้นศิลาแลงโผล่กระจดักระจายอยู่ทัว่ไปเป็นอุปสรรคต่อการเขตกรรม บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูง 
เกิดการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินอยา่งรุนแรง 
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 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 49 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 49b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 49B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 49Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 49C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 49D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 49E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 49 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่50 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เกิดจากการสลายตวัผพุงั
อยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ยมาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือหยาบ
ท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้ า  พบบริเวณพื้นท่ีดอน  
เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินช่วง 50 เซนติเมตร ตอนบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือ 
ดินร่วนเหนียวปนทราย ในระดบัความลึกประมาณ 50-100 เซนติเมตร จะพบชั้นดินปนเศษหินหรือ
ลูกรังปริมาณมาก สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย 
ในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงจะมีปัญหาเร่ืองการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 50 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 50 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 50B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 50 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 50C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 50 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 50D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 50 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 50E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 50 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 
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 กลุ่มชุดดินที ่51 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เกิดจากการสลายตวัผพุงั
อยู่กับท่ีหรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคล่ือนย้ายมาทับถมในระยะทางไม่ไกลนักของ 
วสัดุเน้ือค่อนขา้งหยาบหรือค่อนขา้งละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพื้นท่ีดอน 
เป็นดินต้ืนหรือต้ืนมากท่ีมีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนเศษหิน เศษหินส่วนใหญ่เป็น
พวกเศษหินทราย ควอร์ตไซตห์รือหินดินดาน และพบชั้นหินพื้นภายในความลึก 50 เซนติเมตร สีดิน
เป็นสีนํ้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก
ถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-5.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินต้ืน มีเศษหินปะปนอยูใ่นเน้ือดินเป็นปริมาณมาก
และมีชั้นหินพื้นอยูต้ื่น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ในบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงจะเกิดการชะลา้งพงัทลาย
ของหนา้ดินไดง่้าย 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 51 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 51 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 51B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 51 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 51C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 51 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 51D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 51 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 51E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 51 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่52 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ าทบัอยู่บนชั้นปูนมาร์ล พบบริเวณท่ีลาดเชิงเขาหินปูน 
เป็นดินต้ืนถึงต้ืนมากถึงชั้นปูนมาร์ล มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินร่วนเหนียวหรือ
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งท่ีมีกอ้นปูนหรือปูนมาร์ลปะปนอยูม่าก สีดินเป็นสีดาํ สีนํ้ าตาลหรือสีแดง 
มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง มีค่า 
ความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 7.0-8.5 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจะมีนอ้ย แต่ถา้พบชั้นปูนมาร์ลต้ืนกว่า 25 เซนติเมตร  
จะมีปัญหาเร่ืองการไถพรวน 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 52 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 52 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 52b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 52 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
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  หน่วยท่ีดิน 52B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 52 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 52C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 52 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 52D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 52 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 

 กลุ่มชุดดินที ่53 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก เกิดจากการสลายตวัผพุงั
อยู่กับท่ีหรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคล่ือนย้ายมาทับถมในระยะทางไม่ไกลนักของ 
วสัดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพ้ืนท่ีดอน เป็นดินลึกปานกลาง  
มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียวทบัอยู่บนดินเหนียว ส่วนดินล่าง 
ในระดบัความลึกระหว่าง 50-100 เซนติเมตร เป็นดินเหนียวปนลูกรังหรือดินปนเศษหินผ ุสีดินเป็น 
สีนํ้ าตาลอ่อน สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก
ถึงกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-5.5 
 ปัญหาสําคญัในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมี
ความลาดชนัสูงจะเกิดการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินไดง่้าย 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 53 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 53 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 53B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 53 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 53C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 53 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 53D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 53 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 53E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 53 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่54 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนกัของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีเป็นพวกหินอคันี เช่น บะซอลต ์แอนดีไซต ์
พบบริเวณพื้นท่ีดอน มกัอยู่ใกลก้ับบริเวณเทือกเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ เป็นดินลึกปานกลาง  
มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว โดยปกติจะมีกอ้นปูนหรือ
เศษหินท่ีกาํลงัผพุงัสลายตวัปะปนอยูใ่นเน้ือดินดว้ย ในชั้นดินล่างลึกๆ อาจพบชั้นปูนมาร์ล สีดินเป็น 
สีเทาเขม้หรือสีนํ้ าตาลหรือสีนํ้ าตาลปนแดง ชั้นดินล่างอาจมีจุดประสีเหลืองและสีแดง ดินมีความ 
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อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินส่วนใหญ่จะเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างจดั  
มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.5-8.5 
 ปัญหาสําคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินเหนียวจดั การไถพรวนตอ้งทาํในช่วงท่ี 
ดินมีความช้ืนพอเหมาะมิฉะนั้ นจะทาํให้ดินแน่นทึบ ในฤดูฝนจะมีนํ้ าแช่ขงัง่ายทาํให้พืชชะงัก 
การเจริญเติบโต บริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงจะเกิดการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 54 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 54 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 54b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 54 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 54B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 54 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 54C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 54 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 54D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 54 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 

 กลุ่มชุดดินที ่55 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนกัของวตัถุตน้กาํเนิดดินท่ีมาจากวสัดุเน้ือละเอียดท่ีมีปูนปน พบบริเวณ
พื้นท่ีดอน เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นดินเหนียว ในดินชั้นล่าง 
ท่ีระดบัความลึกประมาณ 50-100 เซนติเมตร พบชั้นหินผซ่ึุงส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนเน้ือละเอียด บางแห่ง
มีกอ้นปูนปะปนอยู่ดว้ย สีดินเป็นสีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 
6.0-8.0 
 ปัญหาสําคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินมีโครงสร้างแน่นทึบยากต่อการไชชอนของ
รากพืช มกัเกิดชั้นดานไถพรวนไดย้ากหากไถพรวนในระยะเวลาท่ีไม่เหมาะสม 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 55 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 55b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 55sa คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคราบเกลือ 
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  หน่วยท่ีดิน 55B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 55C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 55D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 55E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 55 มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่56 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการสลายตวัผุพงัอยูก่บัท่ีหรือจากการสลายตวัผพุงัแลว้ถูกเคล่ือนยา้ย
มาทบัถมในระยะทางไม่ไกลนกัของวสัดุเน้ือหยาบท่ีมาจากพวกหินตะกอนหรือหินอคันี พบบริเวณ
พื้นท่ีดอน เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายนํ้ าดี เน้ือดินตอนบนช่วง 50 เซนติเมตร เป็นดินร่วนหรือ
ดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน มกัพบชั้นหินพื้นลึกกว่า 100 เซนติเมตร สีดินเป็น 
สีนํ้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึง
กรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-6.0 
 ปัญหาสําคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งตํ่าและอาจเกิด
การชะลา้งพงัทลายไดง่้าย ถา้ปลูกพืชในบริเวณท่ีมีความลาดชนัมากๆ โดยไม่มีการอนุรักษดิ์นและนํ้ า
ท่ีเหมาะสม 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 56 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 56b คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 56B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 56Bb คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ยและมีคนันา 
  หน่วยท่ีดิน 56C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 56D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 56E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 56 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 
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 กลุ่มชุดดินที ่57 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบบริเวณพื้นท่ีลุ่มตํ่าหรือพื้นท่ีพรุ มีนํ้ าแช่ขงัอยู่เป็นเวลานานหรือตลอดปี 
การระบายนํ้ าเลวมาก มีเน้ือดินเป็นพวกดินอินทรียท่ี์สลายตวัปานกลางหนา 40-100 เซนติเมตร  
บางแห่งเป็นชั้นอินทรียวตัถุสลบักบัพวกดินอนินทรีย ์สีดินเป็นสีดาํหรือสีนํ้ าตาลในชั้นดินอินทรีย ์
ส่วนดินอนินทรียท่ี์เกิดเป็นชั้นสลบัอยูมี่สีเป็นสีเทา ใตช้ั้นดินอินทรียล์งไปเป็นดินเลนตะกอนนํ้ าทะเล
ท่ีพบระหวา่งความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสีเทาหรือสีเทาปนเขียวและมีสารประกอบกาํมะถนั (ไพไรต)์ 
อยูม่าก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
นอ้ยกวา่ 4.5 
 ปัญหาสําคญัในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินอินทรีย ์เม่ือแห้งจะยุบตวัและปฏิกิริยาดิน 
จะเป็นกรดรุนแรงมาก ทาํให้ขาดธาตุอาหารพืชอย่างรุนแรง นอกจากน้ียงัเป็นพื้นท่ีท่ีมีนํ้ าแช่ขงัอยู่
ตลอดเวลา 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 57 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 57 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 

 กลุ่มชุดดินที ่58 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มชุดดินท่ี 57 คือ พบบริเวณพื้นท่ีลุ่มตํ่าหรือพื้นท่ีพรุ 
มีนํ้ าแช่ขังอยู่เป็นเวลานานหรือตลอดปี เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวมาก มีเน้ือดินเป็นพวก 
ดินอินทรียท่ี์มีเน้ือหยาบท่ีมีความหนามากกว่า 100 เซนติเมตร มกัมีเศษพืชขนาดเลก็และขนาดใหญ่
ปะปนอยูท่ ัว่ไป 
 ปัญหาสําคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ ดินอินทรียท่ี์มีคุณภาพตํ่า เป็นกรดรุนแรงมาก  
ขาดธาตุอาหารพืชต่างๆ อยา่งรุนแรง และยากต่อการใชเ้คร่ืองมือทางการเกษตร เน่ืองจากเป็นท่ีลุ่มตํ่า
และดินยบุตวั หากมีการระบายนํ้าออกเม่ือดินแหง้จะติดไฟไดง่้าย 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 58 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 58 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 

 กลุ่มชุดดินที ่59 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบบริเวณท่ีราบลุ่มหรือบริเวณพื้นล่างของเนินหรือหุบเขาท่ีมีสภาพพื้นท่ี
ราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิดท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ าพดัพามาทบัถมกนั 
ดินท่ีพบส่วนใหญ่มีการระบายนํ้ าค่อนขา้งเลวถึงเลว มีลกัษณะและคุณสมบติัต่างๆ เช่น เน้ือดิน สีดิน 
ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัชนิดของ
วตัถุตน้กาํเนิดดินในบริเวณนั้นๆ ส่วนมากมีกอ้นกรวดและเศษหินปะปนอยูใ่นเน้ือดินดว้ย 
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 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เน้ือดินค่อนขา้งเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
ขาดแคลนนํ้า และบางปีอาจมีปัญหานํ้าท่วม 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 59 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 59 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 59f คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 59 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ
และเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงจากการเกิดนํ้าท่วมขงัในฤดูฝน 
  หน่วยท่ีดิน 59B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 59 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 59C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 59 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 

 กลุ่มชุดดินที ่60 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบบริเวณสันดินริมนํ้ า บริเวณพ้ืนท่ีเนินตะกอนซ่ึงส่วนใหญ่มีสภาพพื้นท่ี
ค่อนขา้งเรียบจนถึงลูกคล่ืนลอนลาด เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิดท่ีเกิดจากตะกอนลาํนํ้ าพดัพามา
ทบัถมกัน ดินท่ีพบส่วนใหญ่มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง เป็นดินลึก เน้ือดินเป็นพวกดินร่วน  
บางแห่งมีชั้นดินท่ีมีเน้ือดินค่อนขา้งเป็นทรายหรือมีชั้นกรวด ซ่ึงแสดงถึงการตกตะกอนต่างยคุของดิน
อนัเป็นผลมาจากการเกิดนํ้ าท่วมใหญ่ในอดีต ดินกลุ่มน้ีโดยทัว่ไปมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-7.0 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เป็นดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ในพื้นท่ีท่ี
มีความลาดชนัจะง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลาย 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 60 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 60 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 60B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 60 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 60C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 60 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 60D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 60 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 

 กลุ่มชุดดินที ่61 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีผสมดินหลายชนิดซ่ึงเกิดจากการผุพงัสลายตวัของหินตน้กาํเนิดชนิดต่างๆ 
แล้วถูกพัดพามาทับถมบริเวณท่ีลาดเชิงเขา ดินท่ีพบส่วนใหญ่มีการระบายนํ้ าดีถึงดีปานกลาง  
มีลกัษณะและสมบติัต่างๆ เช่น เน้ือดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์
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ตามธรรมชาติไม่แน่นอน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดของวตัถุตน้กาํเนิดดินในบริเวณนั้นๆ ส่วนใหญ่มกัมีเศษหิน 
กอ้นหิน และหินพื้นโผล่กระจดักระจายทัว่ไป 
 ปัญหาสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ เป็นดินต้ืนท่ีมีกอ้นหินหรือเศษหินกระจดักระจาย
อยูท่ ัว่ไป ในพื้นท่ีลาดชนัจะเกิดการชะลา้งพงัทลายและขาดแคลนนํ้า 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 61 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 61 มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบ 
  หน่วยท่ีดิน 61B คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 61 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืน
ลอนลาดเลก็นอ้ย 
  หน่วยท่ีดิน 61C คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 61 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด 
  หน่วยท่ีดิน 61D คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 61 มีสภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชนั 
  หน่วยท่ีดิน 61E คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 61 มีสภาพพื้นท่ีเป็นเนินเขา 

 กลุ่มชุดดินที ่62 
 เป็นกลุ่มชุดดินท่ีประกอบดว้ยพื้นท่ีภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 
ลักษณะและสมบัติของดินท่ีพบไม่แน่นอน  มีทั้ งดินลึกและดินต้ืน  ลักษณะของเน้ือดินและ 
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกนัไปแลว้แต่ชนิดของหินตน้กาํเนิดในบริเวณนั้น มกัมีเศษหิน 
กอ้นหินหรือพื้นโผล่กระจดักระจายทัว่ไป ส่วนใหญ่ยงัปกคลุมดว้ยป่าไมป้ระเภทต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ 
ป่าเตง็รัง ป่าดงดิบช้ืน หลายแห่งมีการทาํไร่เล่ือนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษดิ์นและนํ้ า 
ซ่ึงเป็นผลทาํใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินจนบางแห่งเหลือแต่หินโผล่ 
 ปัญหาสําคญัในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ มีความลาดชนัสูงมาก เม่ือทาํการเกษตรจะเกิด 
การชะลา้งพงัทลายสูญเสียหนา้ดินอย่างรุนแรง ขาดแคนนํ้ า และในบางพ้ืนท่ีอาจพบชั้นหินพื้นหรือ
เศษหินกระจดักระจายอยูบ่ริเวณหนา้ดิน 
 กลุ่มชุดดินน้ีมีหน่วยท่ีดินท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  หน่วยท่ีดิน 62 คือ หน่วยท่ีดินท่ีมีลกัษณะดงักลุ่มชุดดินท่ี 62 
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2.4 ทรัพยากรนํา้ 

 2.4.1 แหล่งนํา้ตามธรรมชาติ 
   1) แหล่งนํา้ในภาคเหนือ 
    นํา้แม่กก มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ตน้นํ้าเกิดในอาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
และไหลผา่นจงัหวดัเชียงรายไปลงแม่นํ้าโขงท่ีอาํเภอเชียงแสน 
    นํ้าแม่ลาว มีความยาวประมาณ 117 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดในอาํเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดั
เชียงราย และไหลไปรวมกบันํ้าแม่กก ทางดา้นตะวนัออกของจงัหวดัเชียงราย 
    นํ้าแม่องิ มีความยาวประมาณ 270 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดในอาํเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา 
และเกิดบริเวณบึงใหญ่หรือเรียกว่า กวา๊นพะเยา จากบึงน้ีนํ้ าแม่อิงไหลผา่นไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ผา่นอาํเภอเทิงไปลงแม่นํ้าโขงท่ีอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
    แม่นํ้าปิง มีความยาวประมาณ 600 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเทือกเขาตอนเหนือของ
จงัหวดัเชียงใหม่ไหลลงมาทางใตผ้า่นอาํเภอเชียงดาวบรรจบกบันํ้าแม่งดัทางตอนเหนือของอาํเภอสนัทราย 
และไหลรวมกนัลงมาบรรจบกบัแม่นํ้ าแม่แตง ซ่ึงมีตน้กาํเนิดมาจากเทือกเขาเดียวกนัทางทิศตะวนัตก
ของอาํเภอแม่แตง แลว้ไหลลงมาทางใตบ้รรจบกับนํ้ าแม่กวง ต่อจากนั้นแม่นํ้ าปิงเร่ิมเบนไปทาง 
ทิศตะวนัตกเฉียงใตบ้รรจบกบันํ้ าแม่ขานทางฝ่ังขวาและไปบรรจบกบันํ้ าแม่ล้ีทางฝ่ังซ้ายท่ีอาํเภอ
จอมทอง ต่อจากนั้นแม่นํ้าปิงเร่ิมเบนตวัลงมาทางใตอี้กคร้ังหน่ึงไปบรรจบกบันํ้ าแม่แจ่มในอาํเภอฮอด 
และแม่นํ้าปิงกเ็ร่ิมไหลเขา้สู่ซอกเขาสูงผา่นมาในจงัหวดัตากบรรจบกบันํ้าแม่ต่ืน ซ่ึงตน้นํ้ามีกาํเนิดจาก
เทือกเขาทางทิศตะวนัตกของอาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ และทางใตท่ี้ตาํบลบา้นนา อาํเภอสามเงา 
จงัหวดัตาก โดยมีเข่ือนภูมิพลกั้นขวางลาํนํ้ า แลว้แม่นํ้ าปิงไหลมาบรรจบกับแม่นํ้ าน่านท่ีจงัหวดั
นครสวรรค ์และกาํเนิดเป็นแม่นํ้าเจา้พระยา 
    แม่นํ้าวัง มีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร มีแหล่งกาํเนิดบนเทือกเขาผีปันนํ้ าและ
เทือกเขาขุนตาลในจงัหวดัลาํปาง ไหลผ่านอาํเภอแจห่้ม อาํเภอเมืองลาํปาง อาํเภอเถิน ไปสู่ท่ีราบ
จงัหวดัตากและเขา้รวมกบัแม่นํ้ าปิงท่ีอาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก แม่นํ้ าวงัไม่มีลาํนํ้ าสาขาขนาดใหญ่
เช่นแม่นํ้ าปิง แต่มีห้วยท่ีนับว่าใหญ่สําหรับแม่นํ้ าวงั คือ นํ้ าแม่ตุ๋ยและนํ้ าแม่จาง ซ่ึงไหลมารวมกบั
แม่นํ้าวงัท่ีอาํเภอเกาะคา จงัหวดัลาํปาง 
    แม่นํ้ายม มีความยาวประมาณ 530 กิโลเมตร มีแหล่งกาํเนิดจากเทือกเขาในอาํเภอปง 
จงัหวดัพะเยา ไหลมาบรรจบกบันํ้ าแม่งาวในอาํเภอสอง จงัหวดัแพร่ บริเวณท่ีทางหลวงสายอาํเภอ 
ร้องกวาง-อาํเภองาว ตดัผ่าน แลว้ไหลลงมาทางใตผ้่านท่ีราบจงัหวดัแพร่ ผ่านซอกเขาในอาํเภอลอง 
จังหวัดแพร่ มาออกท่ีราบของจังหวัดสุโขทัยท่ีอําเภอศรีสัชนาลัย  อําเภอสวรรคโลก  อําเภอ 
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เมืองสุโขทยั อาํเภอกงไกรลาศ และไหลผา่นเขา้มาในจงัหวดัพิษณุโลกท่ีอาํเภอบางระกาํ ไปบรรจบกบั
แม่นํ้าน่านท่ีอาํเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์
    แม่นํ้าน่าน มีความยาวประมาณ 615 กิโลเมตร มีแหล่งกาํเนิดจากเทือกเขาตอนเหนือ
ของจงัหวดัน่านและไหลลงใตผ้า่นท่ีราบผนืแคบๆ ของจงัหวดัน่าน แลว้ไหลผา่นซอกเขาลงมาทางใต้
จนถึงอาํเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ์ จากนั้นแม่นํ้ าน่านเร่ิมเบนตวัไปทางทิศตะวนัตก ออกสู่ท่ีราบ
จงัหวดัอุตรดิตถ ์พิษณุโลก พิจิตร มาบรรจบกบัแม่นํ้ายม ท่ีอาํเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์แลว้ไหล
เขา้รวมกบัแม่นํ้าปิงไหลลงสู่แม่นํ้าเจา้พระยา ท่ีจงัหวดันครสวรรค ์
   2) แหล่งนํา้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
    แม่นํ้าโขง มีความยาวประมาณ 4,880 กิโลเมตร เป็นแม่นํ้ าท่ีมีตน้กาํเนิดจากทิเบต 
บางส่วนจึงมาเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบัลาวทางตะวนัออกของประเทศ เป็นแม่นํ้ าท่ีมีสาขา
ท่ีเกิดจากแม่นํ้ าในประเทศหลายสายทั้งในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ แม่นํ้ ามูล 
แม่นํ้าชี และแม่นํ้าสงคราม 
    แม่นํ้ามูล มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเทือกเขาสันกาํแพง 
ในอาํเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมาออกสู่แม่นํ้ าโขงท่ีบา้นด่าน ตาํบลบา้นด่าน อาํเภอโขงเจียม 
จงัหวดัอุบลราชธานี ฤดูฝนนํ้ าจะเอ่อท่วมท่ีราบริมฝ่ังแม่นํ้ า ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่การทาํนา เป็นแม่นํ้ า
สายสาํคญัของอีสานตอนล่าง 
    แม่นํ้าชี มีความยาวประมาณ 765 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเทือกเขาพญาฝ่อในเทือกเขา
เพชรบูรณ์ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัชยัภูมิ มีแม่นํ้ าสาขาท่ีสาํคญั คือ ลาํนํ้ าพอง ลาํปาว และ
ลาํคนัฉู เป็นแม่นํ้าสายท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย 
    แม่นํ้าสงคราม มีความยาวประมาณ 420 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเทือกเขาภูพานไหลผา่น
จงัหวดัสกลนครและอุดรธานี แลว้ไหลลงแม่นํ้าโขงท่ีอาํเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม ในฤดูนํ้ามีนํ้ ามาก 
แต่ฤดูแลง้นํ้าแหง้เป็นตอนๆ 
   3) แหล่งนํา้ในภาคกลาง 
    แม่นํา้เจ้าพระยา มีความยาวประมาณ 360 กิโลเมตร เร่ิมบริเวณแม่นํ้ าปิงและแม่นํ้ าน่าน
ไหลมาบรรจบกนัท่ีอาํเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์ไหลไปทางทิศใต ้มีแม่นํ้ าสะแกกรัง
ไหลมาบรรจบท่ีอาํเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท มีแม่นํ้ าสุพรรณบุรีแยกทางฝ่ังตะวนัตกท่ีอาํเภอเมืองชยันาท 
จงัหวดัชยันาท มีแม่นํ้ านอ้ยแยกไปทางฝ่ังตะวนัตก และแม่นํ้ าเจา้พระยาไหลผา่นลงมาถึงจงัหวดัสิงห์บุรี 
มีคลองบางพุทราแยกไปทางด้านตะวนัออก ซ่ึงคลองน้ีไหลไปลงแม่นํ้ าลพบุรี ต่อจากนั้นแม่นํ้ า
เจา้พระยาจะไหลผา่นจงัหวดัอ่างทอง เขา้จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีอาํเภอบางบาล และมีแม่นํ้าป่าสกั
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ไหลมาลงแม่นํ้ าเจา้พระยาท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ต่อจากนั้นแม่นํ้ าเจา้พระยาไหลลงใตผ้่าน
จงัหวดัปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ลงสู่อ่าวไทยท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
    แม่นํ้าท่าจีน มีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร โดยแยกจากแม่นํ้ าเจ้าพระยา 
ฝ่ังตะวนัตกท่ีอาํเภอวดัสิงห์ จังหวัดชัยนาท แม่นํ้ าน้ีใช้เป็นคลองส่งนํ้ าสายใหญ่ของโครงการ 
เข่ือนเจา้พระยา เม่ือผ่านจงัหวดัสุพรรณบุรีเรียกว่าแม่นํ้ าสุพรรณบุรี เม่ือผ่านมาถึงจงัหวดันครปฐม
เรียกวา่แม่นํ้านครชยัศรี และเม่ือไหลออกอ่าวไทยท่ีจงัหวดัสมุทรสาครเรียกวา่แม่นํ้าท่าจีน 
    แม่นํา้น้อย มีความยาวประมาณ 145 กิโลเมตร โดยแยกจากแม่นํ้ าเจา้พระยาฝ่ังตะวนัตก
ท่ีอาํเภอวดัสิงห์ จงัหวดัชยันาท แม่นํ้ าน้ีใชเ้ป็นคลองส่งนํ้ าสายใหญ่ของโครงการเข่ือนเจา้พระยาใหญ่
อีกสายหน่ึง แลว้แม่นํ้ าน้อยน้ีไหลมาบรรจบกับแม่นํ้ าเจา้พระยาอีกคร้ังท่ีอาํเภอบางไทร จังหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
    แม่นํา้ลพบุรี มีความยาวประมาณ 85 กิโลเมตร ตน้นํ้ากาํเนิดจากบริเวณภูเขาในอาํเภอ
บา้นหม่ี จงัหวดัลพบุรี ไหลมารวมกบัแม่นํ้าบางขามอนัเกิดจากท่ีลุ่มระหว่างจงัหวดัลพบุรีและสิงห์บุรี 
จากนั้นไหลมารวมกันกับคลองบางพุทรา และไหลลงมาทางใตบ้รรจบกับแม่นํ้ าป่าสักท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
    แม่นํ้าป่าสัก มีความยาวประมาณ 513 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากทิวเขาเพชรบูรณ์ในอาํเภอ
ด่านซา้ย จงัหวดัเลย ไหลผา่นจงัหวดัเพชรบูรณ์ ลพบุรี และสระบุรีไปบรรจบกบัแม่นํ้ าเจา้พระยาท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
    แม่นํ้าแม่กลอง มีความยาวประมาณ 132 กิโลเมตร ตน้กาํเนิดจากแม่นํ้ าแควใหญ่ 
และแม่นํ้ าแควนอ้ยไหลมาบรรจบกนัท่ีอาํเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ไหลผา่นจงัหวดัราชบุรี 
สมุทรสงคราม และไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอเมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม 
    แม่นํา้เพชรบุรี มีความยาวประมาณ 210 กิโลเมตร ตน้กาํเนิดจากทิวเขาตะนาวศรีในอาํเภอ
ท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี และไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 
    แม่นํ้าปราณบุรี มีความยาวประมาณ 155 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเขาพนมทุ่งในอาํเภอ
ท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ไหลไปทางทิศใตข้นานกบัทิวเขาตะนาวศรี เขา้เขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และ
ไหลไปลงอ่าวไทยท่ีอาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
    แม่นํา้นครนายก มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ตน้นํ้าเกิดจากเขาอินทนินในอาํเภอ
เมืองนครนายก ไหลผา่นจงัหวดันครนายกลงสู่แม่นํ้ าบางปะกงบริเวณท่ีเขตสามจงัหวดัติดต่อกนั คือ 
จงัหวดันครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา 
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   4) แหล่งนํา้ในภาคตะวนัออก 
    แม่นํ้าบางปะกง มีความยาวประมาณ 230 กิโลเมตร ตน้กาํเนิดจากแม่นํ้ าหนุมานและ
แม่นํ้าพระปรง ไหลมารวมกนัท่ีอาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ในตอนน้ีเรียกว่าแม่นํ้ าปราจีนบุรี 
และเม่ือผา่นจงัหวดัฉะเชิงเทราจึงเรียกว่าแม่นํ้ าบางปะกง ไหลไปสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 
    แม่นํ้าประแสร์ มีความยาวประมาณ 26 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเขาสอยดาว อาํเภอ 
ท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ไหลไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตล้งสู่อ่าวไทยท่ีจงัหวดัระยอง 
    แม่นํา้ระยอง มีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ตน้นํ้าเกิดจากเขาเรือแตก อาํเภอบา้นบึง 
จงัหวดัชลบุรี ไหลผา่นเขา้ไปในเขตจงัหวดัระยอง ผา่นอาํเภอบา้นค่าย ลงสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอเมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 
   5) แหล่งนํา้ในภาคใต้ 
    แม่นํ้าท่าตะเภา มีความยาวประมาณ 77 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากคลองท่าแซะและ
คลองรับร่อไหลมารวมกันในอาํเภอท่าแซะ จังหวดัชุมพร ต้นนํ้ าคลองท่าแซะอยู่ในเขตอาํเภอ 
บางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ส่วนคลองรับร่อเกิดจากทิวเขาตะนาวศรี แม่นํ้าท่าตะเภาไหลผา่น
จงัหวดัชุมพรไปสู่อ่าวไทย 
    แม่นํ้ากระบุรี มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร หรือบางแห่งเรียกว่า แม่นํ้ าปากจัน่ 
ตน้นํ้ าเกิดจากคลองหั่นกะเดียงและคลองกระเนย ไหลมารวมกนัในอาํเภอกระบุรี จงัหวดัระนอง  
และไหลไปลงทะเลอนัดามนัในอาํเภอเมืองระนอง แม่นํ้ าสายน้ีเป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกบัพม่าดว้ย 
    แม่นํา้หลงัสวน มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ตน้นํ้าเกิดจากภูเขาในอาํเภอกะเปอร์ 
จงัหวดัระนอง ไหลไปสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 
    แม่นํ้าคีรีรัฐ มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ตน้กาํเนิดจากเขานมสาวกบัเขาสก 
ในอาํเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และไหลไปลงแม่นํ้ าตาปีทางฝ่ังซ้ายทางทิศตะวนัตกของ
อาํเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แม่นํ้าคีรีรัฐ มีช่ืออีกช่ือหน่ึงวา่ แม่นํ้าพมุดวง 
    แม่นํ้าตาปี มีความยาวประมาณ 232 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเขาใหญ่หรือเขาหลวง 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาบรรทดัในอาํเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ไหลผา่นอาํเภอฉวาง 
เขา้เขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีแม่นํ้ าคีรีรัฐไหลมาบรรจบและไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
แม่นํ้ าน้ีเดิมเรียกว่าแม่นํ้ าหลวง ได้เปล่ียนมาเรียกช่ือเป็นแม่นํ้ าตาปี เม่ือตั้ งจังหวดัสุราษฎร์ธานี  
ใน ปี พ.ศ. 2485 และตอนท่ีแม่นํ้าน้ีจะไหลออกสู่ทะเลเรียกกนัวา่ แม่นํ้าบา้นดอน 
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    แม่นํ้าตรัง มีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร ต้นนํ้ าเกิดจากเทือกเขาบรรทัด 
ในอาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช และเทือกเขาบางส่วนในจงัหวดักระบ่ี ไหลผา่นเขา้สู่จงัหวดั
ตรังลงสู่ทะเลในอาํเภอกนัตงั อนัเป็นเมืองท่าเรือท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงในภาคใต ้
    แม่นํ้าปัตตานี มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ตน้นํ้ าอยู่ในเทือกเขาสันกาลาคีรี 
กั้นพรมแดนไทยกบัมาเลเซียในเขตอาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา เป็นแม่นํ้าท่ีไหลผา่นอาํเภอธารโต อาํเภอ
บนันงัสตา และอาํเภอเมืองยะลา จงัหวดัยะลา และไหลผ่านจงัหวดัปัตตานีท่ีอาํเภอยะรัง จนกระทัง่
ออกสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี 
    แม่นํ้าสายบุรี มีความยาวประมาณ 186 กิโลเมตร ตน้นํ้ าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี
ระหว่างเขาคุลากาโอกบัเขาตาโบ ้ในอาํเภอสุคิริน จงัหวดันราธิวาส ไหลข้ึนไปทางเหนือผา่นอาํเภอ 
ศรีสาคร อาํเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส และไหลผา่นเขา้ไปในเขตอาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา และ
ไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีอาํเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี 

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

รายการ 
จํานวน 
โครงการ 

(แห่ง) 

ปริมาตรนํา้ 
เกบ็กกั 

(ล้าน ม.3) 

พืน้ที ่
ชลประทาน 

(ไร่) 

พืน้ทีรั่บ 
ประโยชน์ 

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

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

ทีม่า : กรมชลประทาน (2554) 

2.5 การใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
 ทานตะวนัเป็นพืชท่ีเกษตรกรปลูกเพื่อเป็นรายไดเ้สริม เน่ืองจากเป็นพืชท่ีมีอายสุั้น มีการปฏิบติั
ดูแลรักษาไม่ยุ่งยากเม่ือเทียบกบัพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกเป็นพืชหมุนเวียน 
ต่อจากพืชไร่และพืชตระกูลถัว่ โดยปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นการปลูกเพื่อใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมนํ้ ามนั มีบริษทัเอกชนเป็นผูรั้บซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร 
พนัธ์ุท่ีนิยมปลูก คือ พนัธ์ุแปซิฟิก 33 และเชียงใหม่ 1 
 จากการศึกษาสภาพการใช้ท่ีดินปี พ.ศ. 2555 ของกรมพฒันาท่ีดิน พบว่า มีเน้ือท่ีเพาะปลูก
ทานตะวนัทั้งประเทศ 159,701 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของเน้ือท่ีท่ีใชท้าํการเกษตร 
 แหล่งปลูกทานตะวนั ไดแ้ก่ จงัหวดัลพบุรีมีเน้ือท่ี 102,681 ไร่ หรือร้อยละ 64.03 ของเน้ือท่ี
ปลูกทานตะวนัทั้งประเทศ นครสวรรค ์มีเน้ือท่ี 39,813 ไร่ หรือร้อยละ 24.93 สระบุรี มีเน้ือท่ี 14,776 
ไร่ หรือร้อยละ 9.25 และเพชรบูรณ์มีเน้ือท่ี 2,431 ไร่ หรือร้อยละ 1.52     
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2.6 สภาพการผลติและการตลาด  

 2.6.1 สภาพการผลติ 
   ทานตะวนัเป็นพืชลม้ลุกท่ีสามารถเจริญเติบโตไดทุ้กฤดูกาล มีความทนทานต่อสภาพ
แห้งแล้งได้ดี และจะเร่ิมเติบโตทันทีเม่ือมีฝน เกษตรกรในประเทศไทยจึงนิยมปลูกทานตะวนั 
เป็นพืชคร้ังท่ี 2 โดยปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพนัธ์ หลงัการเก็บเก่ียวขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 
จากขอ้มูลสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555ก) พื้นท่ีปลูกทานตะวนั ปี 2554 ทั้งประเทศรวม 
185,600 ไร่ ผลผลิตรวม 24,310 ตนั ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 131 กิโลกรัม 
   ในช่วง 5 ปี ระหว่างปี 2550-2554 พื้นท่ีปลูกโดยเฉล่ีย 183,967 ไร่ ลดลงในอตัราเฉล่ีย
ร้อยละ 1.20 ต่อปี ผลผลิตรวมโดยเฉล่ีย 22,536 ไร่ เพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 2.07 ต่อปี ผลผลิตต่อไร่
โดยเฉล่ีย 122 กิโลกรัม เพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 3.13 ต่อปี (ตารางท่ี 2-2) 
   จากบทความส่งเสริมการเกษตร  เ ร่ือง  มาปลูกทานตะวันเป็นพืชรุ่น  2 กันเถอะ  
ของกรมส่งเสริมการเกษตร (ม.ป.ป.ข) ไดก้ล่าวไวว้า่ “กรมส่งเสริมการเกษตร ไดส่้งเสริมใหเ้กษตรกร
ปลูกทานตะวนัเพื่อใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 2531 ปีแรกมีพื้นท่ีดาํเนินการประมาณ 750 ไร่ 
ปี 2537 พื้นท่ีปลูกเพิ่มข้ึนเป็น 1.4 แสนไร่ ผลผลิต 22,000 ตนั ปี 2541 พื้นท่ีปลูกเพิ่มเป็น 4 แสนไร่ 
ผลผลิต 7.2 แสนตนั ปี 2542 มีพื้นท่ีปลูกประมาณ 6 แสนไร่ ผลผลิต 92,000 ตนั จะเห็นว่า โครงการ
ส่งเสริมการปลูกทานตะวนัครบวงจรไดรั้บความสนใจจากเกษตรกรเพ่ิมมากข้ึนทุกปี ส่งผลให้ลด 
การนาํเขา้นํ้ ามนัทานตะวนัจากต่างประเทศ แต่ละปีเป็นจาํนวนมาก ท่ีสาํคญัเกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มจาก
พืชรุ่น 2 รวมทั้ งเป็นการใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกวิธีหน่ึง” หลงัจากปี 2543 พื้นท่ีปลูก
ทานตะวนัค่อยๆ ลดลง เน่ืองจากเกษตรกรหันมาปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่น ข้าวโพดเล้ียงสัตว์และ 
ออ้ยโรงงาน ซ่ึงใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่ 
   แหล่งผลิตท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ จงัหวดัลพบุรี สระบุรี นครสวรรค ์เพชรบูรณ์ นอกจากน้ี ไดแ้ก่ 
จงัหวดัอุทยัธานี ชยัภูมิ และสกลนคร เป็นตน้ ปี 2554 พื้นท่ีปลูกในจงัหวดัลพบุรี 104,810 ไร่ (ร้อยละ 
56.47 ของพื้นท่ีปลูกทั้งประเทศ) พื้นท่ีเก็บเก่ียว 54,071 ไร่ ผลผลิตรวม 6,563 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 
121 กิโลกรัม พื้นท่ีปลูกในจงัหวดันครสวรรค ์40,500 ไร่ (ร้อยละ 21.82) พื้นท่ีเก็บเก่ียว 20,754 ไร่ 
ผลผลิตรวม 4,565 ตนั ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 220 กิโลกรัม และพ้ืนท่ีปลูกในจงัหวดัสระบุรี 12,783 ไร่ 
(ร้อยละ 6.88) พื้นท่ีเก็บเก่ียว 11,613 ไร่ ผลผลิตรวม 1,861 ตนั ผลผลิตเฉล่ีย 160 กิโลกรัม เป็นตน้ 
(ตารางท่ี 2-3) 
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ตารางที ่2-2 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติทานตะวนั ปี 2550-2554 

ปี 
พืน้ทีย่นืต้น เปลีย่นแปลง พืน้ทีใ่ห้ผล ผลผลติรวม เปลีย่นแปลง ผลผลติต่อไร่ เปลีย่นแปลง 

(ไร่) (ร้อยละ) (ไร่) (ตัน) (ร้อยละ) (ตัน) (ร้อยละ) 

2550 197,761 - 191,042 22,999 - 116 - 
2551 168,332 -14.88 162,679 19,346 -15.88 115 -0.86 
2552 182,074 8.16 n.a. 22,395 15.76 123 6.96 
2553 186,069 2.19 n.a. 23,631 5.52 127 3.25 
2554 185,600 -0.25 n.a. 24,310 2.87 131 3.15 
เฉลีย่ 183,967 -1.20 - 22,536 2.07 122 3.13 

หมายเหตุ : n.a. หมายถึง ไม่มีขอ้มูล 
ทีม่า   : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555ก) 
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ตารางที ่2-3 พืน้ทีป่ลูกและผลผลติทานตะวนัตามแหล่งผลติทีสํ่าคญัจําแนกรายจังหวดั  
 ปี 2554 

จังหวดั 
พืน้ทีป่ลูก 

(ไร่) 
พืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว 

(ไร่) 
ผลผลติรวม 

(ตัน) 
ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ 

(กโิลกรัม) 
ลพบุรี 104,810 54,071 6,563 121 
นครสวรรค ์ 40,500 20,754 4,565 220 
สระบุรี 12,783 11,613 1,861 160 
เพชรบูรณ์ 2,816 1,711 280 163 

ทีม่า : กรมส่งเสริมการเกษตร (2555) 

 2.6.2 การตลาด 
   ทานตะวนัเป็นพืชท่ีใชป้ระโยชน์จากเมลด็โดยตรงและสกดันํ้ ามนั นํ้ามนัจากเมลด็ทานตะวนั
เป็นนํ้ ามันท่ีมีคุณภาพดีมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง  จึงเป็นท่ีต้องการของตลาดทั้ งในประเทศ 
และต่างประเทศ สําหรับนาํไปผสมในอาหารท่ีมีคุณภาพ การซ้ือขายเมล็ดทานตะวนัจะอยู่ในช่วง
ปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิต 
และโรงงานสกดันํ้ามนัพืชจะดาํเนินการสกดันํ้ามนัทานตะวนัเพื่อรองรับเมลด็ทานตะวนัโดยเฉพาะ 
   วิถีการตลาด เส้นทางการรับซ้ือผลผลิตเมลด็ทานตะวนัเร่ิมจากเกษตรกรจะขายผลผลิต 
ท่ีเก็บเก่ียวและสีนวดเป็นเมล็ดแลว้ให้กบัพ่อคา้ทอ้งถ่ินหรือตวัแทนบริษทัตามจุดรับซ้ือในทอ้งถ่ิน 
โดยทัว่ไป ไดแ้ก่ ร้านคา้หรือไซโลท่ีรับซ้ือผลผลิตพืชไร่จะรับซ้ือเมลด็ทานตะวนัใหก้บับริษทันํ้ ามนัพืช
เม่ือรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรแลว้ ส่วนใหญ่จะทาํความสะอาด คดัแยกเมลด็เสียออก และเลือกเมลด็
ท่ีมีขนาดใหญ่เกบ็ไวส้าํหรับขายใหก้บัโรงงานผลิตอาหารสาํเร็จรูปหรือกลุ่มแม่บา้นนาํไปกะเทาะเปลือก
เพื่อแปรรูปเป็นขนมและอาหารขบเค้ียวชนิดต่างๆ เมล็ดทานตะวนัอีกส่วนซ่ึงเป็นผลผลิตส่วนใหญ่ 
จะนาํไปเป็นวตัถุดิบสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมสกดันํ้ามนัพืช (รูปท่ี 2-1) 
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รูปที ่2-1 วถีิการตลาดทานตะวนัของประเทศไทย 
ทีม่า : ศรีสุดา (ม.ป.ป.) 

   ราคาผลผลติ 
   ราคาเมล็ดทานตะวนัท่ีเกษตรกรขายได้ในช่วงปี 2550-2554 เฉล่ียกิโลกรัมละ 14.92 บาท 
เพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 14.39 ต่อปี ในช่วงดงักล่าวราคาท่ีเกษตรกรขายไดมี้แนวโน้มเพิ่มข้ึน 
จากกิโลกรัมละ 13.76 บาท ในปี 2553 เพิ่มข้ึนเป็นกิโลกรัมละ 18.52 บาท ในปี 2554 หรือเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 34.59 ราคาเมล็ดทานตะวนัในช่วงปี 2550-2554 ตามจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิตสําคญั ไดแ้ก่ 
จงัหวดัสระบุรี ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 14.69 บาท เพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 13.51 ต่อปี โดยเพิ่มข้ึนมาก
ในอตัราร้อยละ 33.02 และ 27.74 ในปี 2551 และ 2554 ตามลาํดบั จงัหวดัเพชรบูรณ์ เกษตรกรขายไดเ้ฉล่ีย
กิโลกรัมละ 15.19 บาท เพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 17.34 ต่อปี โดยเพ่ิมข้ึนมากในอตัราร้อยละ 40.97 
และ  38.71 ในปี  2551 และ  2554 ตามลําดับ  เ ม่ือพิจารณาจากข้อมูลราคาเมล็ดทานตะวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 อุตสาหกรรมสกัดน้ํามันพืช     อุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูป 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรผู้ปลูกทานตะวัน 

ตัวแทนจุดรับซ้ือในท้องถ่ิน 
   - รวบรวม  
   - ทําความสะอาด 

โรงงานสกัดน้ํามันพืช 
- โรงงานขนาดเล็ก 
- โรงงานขนาดใหญ ่

- โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป 
- กลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลผลิต 

พ่อค้า/ผู้รวบรวม 
ในท้องถ่ิน 

ร้อยละ 10-20 ร้อยละ 80-90 

ร้อยละ 80-85 ร้อยละ 15-20 
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ท่ีเกษตรกรขายไดเ้ป็นรายภาค จะเห็นว่า ในช่วงดงักล่าวระดบัราคามีอตัราการเพ่ิมไม่แตกต่างจาก
อตัราการเพ่ิมของราคาในจงัหวดัสระบุรีและเพชรบูรณ์ กล่าวคือ ราคาท่ีเกษตรกรขายไดใ้นภาคเหนือ
เพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 15.96 ต่อปี ภาคกลางราคาขายเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 12.84 ต่อปี 
(ตารางท่ี 2-4) สถานการณ์ราคาเมลด็ทานตะวนัทั้งระดบัประเทศ ภาค และจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิตสาํคญั
มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากประเทศผูผ้ลิตท่ีสาํคญัประสบภยัธรรมชาติและความตอ้งการนํ้ามนัทานตะวนั
เพื่อการบริโภคและในอุตสาหกรรมอาหารเพ่ิมข้ึน เพราะเป็นนํ้ ามนัท่ีมีคุณภาพสูงและมีประโยชน์ 
ต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามระดบัราคาท่ีเกษตรกรขายไดจ้ะเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ 
ท่ีใชเ้พาะปลูก ซ่ึงบริษทัผูรั้บซ้ือเป็นผูก้าํหนดมาตรฐาน 

ตารางที ่2-4 ราคาเมลด็ทานตะวนัทีเ่กษตรกรขายได้ ปี 2550-2554 
ราคา : บาทต่อกิโลกรัม 

ภาค/จังหวดั 
ปี 

เฉลีย่ 
เปลีย่นแปลง 

2550 2551 2552 2553 2554 (ร้อยละ) 
ภาคเหนือ 11.33 14.46 15.90 13.22 18.92 14.77 15.96 
ภาคกลาง 11.86 15.78 15.03 13.87 18.14 14.94 12.84 
เพชรบูรณ์ 11.30 15.93 14.57 14.31 19.85 15.19 17.34 
สระบุรี 11.57 15.39 13.89 14.31 18.28 14.69 13.51 

เฉลีย่ทั้งประเทศ 11.54 15.50 15.29 13.76 18.52 14.92 14.39 
หมายเหตุ : 1. ราคาขายปี 2553 ของจงัหวดัเพชรบูรณ์ใชร้าคาขายเดียวกบัจงัหวดัสระบุรี 
  2. ไม่มีรายงานขอ้มูลราคาของจงัหวดัลพบุรีและนครสวรรค ์
ทีม่า   : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555ก) 

 2.6.3 สถิติการค้า 
   ผลผลิตเมล็ดทานตะวนัสําหรับสกัดนํ้ ามันในประเทศไทยยงัมีปริมาณไม่เพียงพอ 
ต่อความตอ้งการ ซ่ึงในแต่ละปีความตอ้งการใช้เมล็ดทานตะวนัเพื่อการอุตสาหกรรมมีประมาณ 
100,000 ตนัต่อปี (พานิชย,์ 2553) ผลิตภณัฑ์ทานตะวนัท่ีประเทศไทยนาํเขา้ ไดแ้ก่ เมล็ดทานตะวนั
และนํ้ ามันดิบจากเมล็ดทานตะวนั ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ไปต่างประเทศอีกดว้ย เน่ืองจากตลาดภายในประเทศของเมลด็ทานตะวนัและนํ้ ามนัดิบจากเมลด็ทานตะวนั
เป็นสินคา้ท่ีมีตลาดเฉพาะกลุ่มและมีราคาค่อนขา้งสูง ผูบ้ริโภคทัว่ไปไม่นิยมบริโภคและตลาดต่างประเทศ
มีความตอ้งการสูง 
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   การนําเข้าผลติภัณฑ์ทานตะวนั 
   เมล็ดทานตะวัน ช่วงปี 2550-2554 ประเทศไทยนาํเขา้เมลด็ทานตะวนัเฉล่ียปีละ 6,008 ตนั 
มูลค่าเฉล่ียปีละ 162.82 ลา้นบาท ปริมาณการนาํเขา้มากท่ีสุดในปี 2553 ปริมาณ 7,466 ตนั เพิ่มข้ึน 
จากปี 2552 ร้อยละ 76.88 และลดลงเหลือ 5,984 ตนั ในปี 2554 หรือลดลงร้อยละ 19.85 ในช่วง 5 ปี
ดงักล่าว ปริมาณการนาํเขา้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนโดยเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 10.84 ต่อปี มูลค่า 
การนาํเขา้เมล็ดทานตะวนัเพิ่มข้ึนมากในปี 2553 เช่นเดียวกบัปริมาณการนาํเขา้ กล่าวคือ เพิ่มข้ึนจาก 
ปี 2552 ร้อยละ 85.23 และมูลค่าการนาํเขา้ลดลงร้อยละ 30.35 ในปี 2554 ในช่วง 5 ปีดงักล่าว มูลค่า
การนาํเขา้เมลด็ทานตะวนัมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 16.60 ต่อปี (ตารางท่ี 2-5) 

ตารางที ่2-5 ปริมาณและมูลค่าการนําเข้าเมลด็ทานตะวนั ปี 2550-2554 

 ปริมาณ  มูลค่า 

ปี ตัน เปลีย่นแปลง  ล้านบาท เปลีย่นแปลง 
  (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 

2550 5,500 -  137.05 - 
2551 6,867 24.85  100.84 -26.42 
2552 4,221 -38.53  139.10 37.94 
2553 7,466 76.88  257.65 85.23 
2554 5,984 -19.85  179.44 -30.35 
เฉลีย่ 6,008 10.84  162.82 16.60 

ทีม่า : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555ข) 

   ประเทศท่ีไทยนาํเขา้เมลด็ทานตะวนัท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ประเทศจีน ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา 
อินเดีย และสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ช่วงปี 2550-2554 ประเทศไทยนาํเขา้เมลด็ทานตะวนัจากประเทศจีน
มากท่ีสุดเฉล่ียปีละ 5,514 ตนั มูลค่าเฉล่ียปีละ 99.44 ลา้นบาท ปี 2553 นาํเขา้เป็นปริมาณมากท่ีสุด 
6,754 ตนั มูลค่า 157.75 ลา้นบาท ปี 2554 นาํเขา้ปริมาณ 5,705 ตนั มูลค่า 137.51 ลา้นบาท ปริมาณ
ลดลงจาก 6,754 ตนั ในปี 2553 หรือลดลงร้อยละ 15.53 มูลค่าลดลงจาก 157.75 ลา้นบาท หรือลดลง
ร้อยละ 12.83 ปริมาณนาํเขา้จากประเทศออสเตรเลียเฉล่ียปีละ 201 ตนั มูลค่าเฉล่ียปีละ 33.80 ลา้นบาท 
ปี 2550 นาํเขา้เป็นปริมาณมากท่ีสุด 347 ตนั มูลค่า 53.56 ลา้นบาท ปี 2554 นาํเขา้ปริมาณ 140 ตนั 
มูลค่า 26.55 ลา้นบาท ปริมาณลดลงจาก 240 ตนั ในปี 2553 หรือลดลงร้อยละ 41.63 มูลค่าลดลงจาก 
43.46 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 38.91 ปริมาณการนาํเขา้จากประเทศอินเดียเฉล่ียปีละ 47 ตนั มูลค่า
เฉล่ียปีละ 4.36 ลา้นบาท ปี 2553 นาํเขา้เป็นปริมาณมากท่ีสุด 85 ตนั มูลค่า 7.06 ลา้นบาท ปี 2554 
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นาํเขา้ปริมาณ 77 ตนั มูลค่า 6.88 ลา้นบาท ปริมาณลดลงจาก 85 ตนั ในปี 2553 หรือลดลงร้อยละ 9.05 
มูลค่าลดลงจาก 7.06 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.55 ปริมาณการนาํเขา้จากประเทศอาร์เจนตินาเฉล่ียปีละ 
161 ตนั มูลค่าเฉล่ียปีละ 22.48 ลา้นบาท ปี 2553 นาํเขา้ปริมาณมากท่ีสุด 329 ตนั มูลค่า 46.42 ลา้นบาท 
ปี 2554 นาํเขา้ปริมาณ 60 ตนั มูลค่า 8.33 ลา้นบาท ปริมาณลดลงจาก 329 ตนั ในปี 2553 หรือลดลง
ร้อยละ 81.76 มูลค่าลดลงจาก 46.42 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 82.06 ปริมาณการนาํเขา้จากประเทศ
มา เล เ ซีย เฉ ล่ีย ปีละ  1  ตัน  มูล ค่ า เฉ ล่ีย ปีละ  0 . 0 5  ล้านบาท  ปี  2 5 5 0  นํา เข้า เ ป็นปริมาณ 
มากท่ีสุด 3 ตนั มูลค่า 0.17 ลา้นบาท ปี 2554 นาํเขา้ปริมาณ 1 ตนั มูลค่า 0.03 ลา้นบาท ปริมาณเพิ่มข้ึนจาก 
0.1 ตนั ในปี 2553 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 900.00 มูลค่าเพิ่มข้ึนจาก 0.01 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 
200.00 เป็นตน้ (ตารางท่ี 2-6) จากตารางจะเห็นว่า ปริมาณการนาํเขา้เมลด็ทานตะวนัจากประเทศจีน 
ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา และมาเลเซีย มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
   นํ้ามันทานตะวัน  ประเทศไทยนําเข้านํ้ ามันทานตะวันจากประเทศต่างๆ  ได้แก่  
ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจกัร รัสเซีย อาร์เจนตินา และมาเลเซีย (ตารางท่ี 2-7) 
   การส่งออกผลติภัณฑ์ทานตะวนั 
   เมลด็ทานตะวัน ช่วงปี 2550-2554 ประเทศไทยส่งออกเมลด็ทานตะวนัเฉล่ียปีละ 258 ตนั 
มูลค่าเฉล่ียปีละ 12.00 ลา้นบาท ปี 2550 ส่งออกมากท่ีสุด ปริมาณ 624 ตนั มูลค่า 14.76 ลา้นบาท  
และลดลงตามลาํดบั ปี 2554 ปริมาณส่งออก 145 ตนั มูลค่า 17.02 ลา้นบาท ปริมาณและมูลค่าส่งออก
เพิ่มข้ึนมากจากปี 2553 กล่าวคือปริมาณและมูลค่าเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 150.00 และ 714.35 ตามลาํดบั 
ในช่วง 5 ปีดงักล่าว ปริมาณการส่งออกลดลงในอตัราเฉล่ียร้อยละ 2.74 ต่อปี มูลค่าเพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ีย
ร้อยละ 156.85 ต่อปี (ตารางท่ี 2-8) 
 
 



 

 

2-60 

ตารางที ่2-6 ปริมาณและมูลค่าการนําเข้าเมลด็ทานตะวนัของประเทศไทยจําแนกรายประเทศ 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 4,952 63.41  6,684 79.01  3,476 59.50  6,754 157.75 
ออสเตรเลีย 347 53.56  68 10.79  208 34.65  240 43.46 
อินเดีย 22 3.01  - -  49 4.87  85 7.06 
อาร์เจนตินา 132 15.32  70 7.97  215 34.37  329 46.42 
มาเลเซีย 3 0.17  2 0.05  0.1 0.01  0.1 0.01 
เบลเยยีม 0.1 0.01  - -  - -  0.2 0.01 
แคนาดา 0.1 0.02  - -  87 2.82  25 0.65 
สหรัฐอเมริกา 18 1.08  36 2.66  15 1.19  0.3 0.06 
ฝรั่งเศส - -  - -  0.1 0.02  0.1 0.05 
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ตารางที ่2-6 (ต่อ)     ปริมาณ : ตนั, มูลค่า : ลา้นบาท 

ประเทศ 2554  เฉลีย่ต่อปี  เปลีย่นแปลง (ร้อยละ) 
ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า 

จีน 5,705 137.51  5,514 99.44  16.36 38.05 
ออสเตรเลีย 140 26.55  201 33.80  24.71 31.95 
อินเดีย 77 6.88  47 4.36  -9.01 -14.40 
อาร์เจนตินา 60 8.33  161 22.48  32.85 59.07 
มาเลเซีย 1 0.03  1 0.05  192.92 12.35 
เบลเยยีม 0.4 0.02  0.1 0.01  0.00 0.01 
แคนาดา 0.2 0.03  22 0.70  -67.55 -68.08 
สหรัฐอเมริกา 0.1 0.06  14 1.01  -32.83 -0.98 
ฝรั่งเศส 0.1 0.03  0.1 0.02  0.00 27.50 
ทีม่า : กรมส่งเสริมการส่งออก (2555) 
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ตารางที ่2-7 ปริมาณและมูลค่าการนําเข้านํา้มันดิบจากเมลด็ทานตะวนัของประเทศไทยจําแนกรายประเทศ ปี 2550-2554 
ปริมาณ : ตนั, มูลค่า : ลา้นบาท 

ประเทศ 
ปี 2550  ปี 2551  ปี 2552  ปี 2553  ปี 2554 

ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า 
สหรัฐอเมริกา 0.3 0.06  n.a. n.a.  1 0.04  n.a. 0.01  0.4 0.05 
เยอรมนี 0.1 0.02  n.a. n.a.  n.a. 0.01  n.a. 0.01  n.a. 0.01 
สหราชอาณาจกัร n.a. n.a.  n.a. n.a.  1 0.01  180 0.03  n.a. n.a. 
รัสเซีย n.a. n.a.  n.a. n.a.  242 5.95  n.a. n.a.  n.a. n.a. 
อาร์เจนตินา 778 22.25  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a. 
มาเลเซีย 60 1.97  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a. 
หมายเหตุ  : n.a. หมายถึง ไม่มีขอ้มูล 
ทีม่า    : กรมส่งเสริมการส่งออก (2555) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนั สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
 

ตารางที ่2-8 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมลด็ดอกทานตะวนัของประเทศไทย ปี 2550-2554 
 ปริมาณ  มูลค่า 

ปี ตัน เปลีย่นแปลง  ล้านบาท เปลีย่นแปลง 
  (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 

2550 624 -  14.76 - 
2551 295 -52.72  21.56 46.07 
2552 170 -42.37  4.56 -78.85 
2553 58 -65.88  2.09 -54.17 
2554 145 150.00  17.02 714.35 
เฉลีย่ 258 -2.74  12.00 156.85 

ทีม่า : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555ข) 

   ประเทศไทยส่งออกเมลด็ทานตะวนัไปประเทศต่างๆ ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ประเทศเวเนซุเอลา 
เกาหลีใต ้จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กมัพชูา และญ่ีปุ่น เป็นตน้ ช่วงปี 2550-2555 การส่งออกเมลด็ทานตะวนั
ไปประเทศต่างๆ ในแต่ละปีมีปริมาณท่ีไม่แน่นอนและไม่มีขอ้มูลรายงานปริมาณส่งออกในบางปี 
สําหรับปี 2554 ประเทศไทยส่งออกเมล็ดทานตะวนัไปยงัประเทศต่างๆ ดงักล่าวทุกประเทศ เช่น 
ประเทศเวเนซุเอลา มีการส่งออกในปี 2554 ปริมาณ63 ตนั มูลค่า 10.96 ลา้นบาท ประเทศเกาหลีใต ้
ปริมาณ 24 ตนั มูลค่า 0.55 ลา้นบาท ปริมาณลดลงจาก 49 ตนั ในปี 2553 หรือลดลงร้อยละ 50.64 
มูลค่าลดลงร้อยละ 15.53 ประเทศจีน ปริมาณ 19 ตนั มูลค่า 0.87 ลา้นบาท โดยปี 2553 ไม่มีขอ้มูล
รายงานปริมาณส่งออก ประเทศฟิลิปปินส์ ปริมาณ 15 ตนั มูลค่า 0.39 ลา้นบาท ปี 2553 ไม่มีขอ้มูล
รายงานปริมาณส่งออก ประเทศมาเลเซีย ปริมาณ 7 ตนั มูลค่า 1.00 ลา้นบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มข้ึน
จากปี 2553 ร้อยละ 167.58 และ 272.91 ตามลาํดบั เป็นตน้ (ตารางท่ี 2-9) 
   นํ้ามันทานตะวัน ประเทศไทยส่งออกนํ้ ามนัทานตะวนัไปยงัประเทศญ่ีปุ่น สิงคโปร์  
และพม่า จากขอ้มูลของกรมศุลกากร (2554) ปริมาณนํ้ ามนัทานตะวนัท่ีส่งออกไปประเทศญ่ีปุ่น 184 ตนั 
มูลค่า 13.16 ลา้นบาท ปี 2552 ปริมาณ 284 ตนั มูลค่า 20.00 ลา้นบาท ปี 2553 ส่งออกไปประเทศ
สิงคโปร์ ปริมาณ 1,079 ตนั มูลค่า 65.88 ลา้นบาท เป็นตน้ (ตารางท่ี 2-10) 
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ตารางที ่2-9 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมลด็ทานตะวนัของประเทศไทยจําแนกรายประเทศ ปี 2550-2554 
ปริมาณ : ตนั, มูลค่า : ลา้นบาท 

ประเทศ ปี 2550  ปี 2551  ปี 2552  ปี 2553 
ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า 

เวเนซุเอลา n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a. 
เกาหลีใต ้ n.a. n.a.  24 0.39  71 0.77  49 0.65 
จีน 4 0.57  17 2.24  0.1 0.01  n.a. n.a. 
ฟิลิปปินส์ 586 9.32  165 4.03  44 0.71  n.a. n.a. 
มาเลเซีย n.a. n.a.  n.a. n.a.  1 0.14  3 0.27 
กมัพชูา n.a. n.a.  11 2.45  9 0.73  2 0.20 
ญี่ปุ่น 14 1.77  1 0.13  n.a. n.a.  0.5 0.09 
ซาอุดิอาระเบีย n.a. n.a.  1 0.14  0.4 0.05  n.a. n.a. 
ฮ่องกง n.a. n.a.  n.a. n.a.  0.1 0.01  0.5 0.11 
พม่า 1 0.17  6 1.12  1 0.21  0.3 0.07 
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ตารางที ่2-9 (ต่อ)     ปริมาณ : ตนั, มูลค่า : ลา้นบาท 

ประเทศ ปี 2554  เฉลีย่ต่อปี  เปลีย่นแปลง (ร้อยละ) 
ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า 

เวเนซุเอลา 63 10.96  13 2.19  - - 
เกาหลีใต ้ 24 0.55  34 0.47  -12.66 -3.88 
จีน 19 0.87  8 0.74  30.50 23.79 
ฟิลิปปินส์ 15 0.39  162 2.89  -61.32 -59.76 
มาเลเซีย 7 1.00  2 0.28  62.81 92.78 
กมัพชูา 5 0.71  5 0.82  31.98 28.29 
ญี่ปุ่น 2 0.35  4 0.47  105.51 76.36 
ซาอุดิอาระเบีย 2 0.59  1 0.16  -37.34 -40.55 
ฮ่องกง 2 0.47  1 0.12  250.21 326.73 
พม่า 2 0.45  2 0.40  207.56 232.83 
หมายเหตุ : n.a. หมายถึง ไม่มีขอ้มูล 
ทีม่า : กรมส่งเสริมการส่งออก (2555) 
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ตารางที ่2-10 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกนํา้มันดิบจากเมลด็ทานตะวนัของประเทศไทยจําแนกรายประเทศ ปี 2550-2554 
ปริมาณ : ตนั, มูลค่า : ลา้นบาท 

ประเทศ 
ปี 2550  ปี 2551  ปี 2552  ปี 2553  ปี 2554 

ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า  ปริมาณ มูลค่า 
ญี่ปุ่น n.a. n.a.  n.a. n.a.  284 20.00  n.a. n.a.  184 13.16 
สิงคโปร์ n.a. n.a.  n.a. n.a.  21 1.47  1,079 65.88  n.a. n.a. 
พม่า 55 1.75  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a. 
หมายเหตุ  : n.a. หมายถึง ไม่มีขอ้มูล 
ทีม่า    : กรมส่งเสริมการส่งออก (2555) 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนั สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

   จากการศึกษาสภาพการผลิตและการตลาด จะเห็นวา่ พื้นท่ีปลูกทานตะวนัมีแนวโนม้ลดลง 
เน่ืองจากเกษตรกรหันไปสนใจปลูกออ้ยโรงงานและขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(รุ่นสอง) ซ่ึงไดผ้ลตอบแทน
ดีกว่าทานตะวนั สําหรับผลผลิตรวมและผลผลิตเฉล่ียต่อไร่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเกษตรกร 
ในพื้นท่ีบางส่วนไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐร่วมกบัภาคเอกชนท่ีแนะนําการปลูกและสายพนัธ์ุ 
ท่ีให้ผลผลิตและปริมาณนํ้ ามนัสูง ราคาท่ีเกษตรกรขายได้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ด้านการตลาดยงัมี 
ความต้องการสูงสําหรับผลิตภัณฑ์ทานตะวันทั้ งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
โดยเฉพาะนํ้ ามนัทานตะวนัในตลาดประเทศไทยจดัเป็นนํ้ ามนัพืชเกรดพิเศษ (พรีเม่ียม) เช่นเดียวกบั
นํ้ ามันมะกอก นํ้ ามันคาโนลา และนํ้ ามันรําข้าว (เกรดพิเศษ) ซ่ึงนํ้ ามันเกรดน้ีมีสัดส่วนตลาด
ภายในประเทศเพียงร้อยละ 5 ของมูลค่าตลาดนํ้ ามันพืช เน่ืองจากนํ้ ามันพืชพรีเม่ียมเป็นสินค้า 
ท่ีมีตลาดเฉพาะกลุ่มแต่มีแนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จากการขยายตวัของอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารท่ีปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑม์าใชน้ํ้ ามนัพืชในกลุ่มนํ้ ามนัพืชพรีเม่ียมเป็นส่วนผสมในอาหาร 
(แทนนํ้ามนัปาลม์และนํ้ามนัถัว่เหลือง) ประกอบกบักระแสการรักสุขภาพของผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการ
ใชน้ํ้ ามนัทานตะวนัประกอบอาหารในครัวเรือนมากข้ึน เน่ืองจากนํ้ามนัจากเมลด็ทานตะวนัเป็นนํ้ ามนั
ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีกรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวัสูงซ่ึงเป็นผลดีต่อสุขภาพ จากคุณสมบติัดงักล่าว
นํ้ ามันทานตะวันจึงเป็นท่ีต้องการของตลาดต่างประเทศเพื่อนําไปใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร 
ท่ีมีคุณภาพและบริโภคในครัวเรือน จึงเห็นว่า เกษตรกรในประเทศไทยควรหันมาสนใจปลูก
ทานตะวนัเป็นพืชคร้ังท่ี 2 หลงัจากปลูกพืชหลกัแลว้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งผลิตท่ีสําคญั 
เพราะนอกจากทานตะวนัจะเป็นพืชทนแลง้ ไม่ตอ้งดูแลรักษามาก และอายกุารปลูกสั้นแลว้ ยงัไดรั้บ
การส่งเสริมจากภาครัฐและภาคเอกชนมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการพฒันาพนัธ์ุและแนะนํา 
ให้เกษตรกรใช้สายพนัธ์ุท่ีให้นํ้ ามนัคุณภาพดีมีกรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวัสูง เป็นท่ีตอ้งการของตลาด
ต่างประเทศมากและให้ผลผลิตสูงเฉล่ียไร่ละ 200-220 กิโลกรัม รวมทั้งมีหลกัประกนัทางการตลาด 
ท่ีแน่นอน โดยภาคเอกชนรับซ้ือในราคาประกันตามขอ้ตกลงภายใตโ้ครงการส่งเสริมการปลูก
ทานตะวนัครบวงจร ซ่ึงเป็นโครงการนาํร่องพื้นท่ีดาํเนินการ 75,000 ไร่ ในจงัหวดัลพบุรี สระบุรี 
นครสวรรค ์และเพชรบูรณ์ ระหว่างปี 2551-2553 โครงการดงักล่าวไดรั้บความสนใจจากเกษตรกร
และประสบความสาํเร็จ (สุรัตน์, 2555) ดงันั้นเม่ือส้ินสุดโครงการนาํร่องแลว้ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ในพื้นท่ีเป้าหมายและเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ควรสนใจมาปลูกทานตะวนัเป็นพืชคร้ังท่ี 2 ต่อไป ทั้งน้ี
นอกจากเหตุผลต่างๆ ดงักล่าวแลว้ ยงัสร้างรายไดเ้พิ่มใหแ้ก่เกษตรกรอีกดว้ย 



เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนั สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

บทที ่3 
การวเิคราะห์เพือ่กาํหนดเขตการใช้ทีด่นิ 

 การประเมินคุณภาพท่ีดิน (qualitative land evaluations) เป็นการพิจารณาศกัยภาพของหน่วย
ทรัพยากรท่ีดินต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ ในระดบัการจดัการท่ีแตกต่างกนั การประเมิน
คุณภาพท่ีดินในหลกัการของ FAO framework สามารถทาํได ้2 รูปแบบ 
 รูปแบบแรก การประเมินทางดา้นคุณภาพหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า เป็นการประเมินเชิงกายภาพ
วา่ท่ีดินนั้นๆ เหมาะสมมากหรือนอ้ยเพียงใดต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทต่างๆ 
 รูปแบบท่ีสอง การประเมินทางดา้นปริมาณหรือดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงใหค่้าตอบแทนในรูปผลผลิต 
ท่ีไดรั้บ จาํนวนเงินในการลงทุนและจากผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
 ในท่ีน้ีกล่าวถึงเฉพาะการประเมินคุณภาพท่ีดินดา้นกายภาพเท่านั้น 

3.1 การประเมินคุณภาพทีด่นิด้านกายภาพ 

 3.1.1 ระดับความต้องการปัจจัยสําหรับพชืเศรษฐกจิทานตะวนั 
   จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพืชในพื้นท่ีต่างๆ พบว่า พืชมีความตอ้งการปัจจยั
และส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน นอกจากความต้องการด้านพืชแล้ว เกษตรกรแต่ละรายมีการใช้
เคร่ืองจกัร สารเคมี แรงงาน เทคโนโลยีหรือเงินทุนท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญต่อพืช
สามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
   1) ความตอ้งการดา้นพืช (crop requirements) ประกอบดว้ยความเขม้ของแสง อุณหภูมิ 
ปริมาณนํ้ าฝนหรือความตอ้งการนํ้ าในช่วงการเจริญเติบโต การระบายนํ้ าท่ีเหมาะสม ปริมาณธาตุอาหารพืช
ในดิน ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวก และความอ่ิมตวัดว้ยด่าง 
   2) ความตอ้งการดา้นการจดัการ (management requirements) สภาวะการเขตกรรม และ
ศกัยภาพการใชเ้คร่ืองจกัร ได้แก่ ทานตะวนัสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นท่ีดอน หากเกษตรกร
ท่ีมีพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่มตอ้งการปลูกทานตะวนั ตอ้งทาํการยกร่องเพื่อไม่ให้มีนํ้ าขงั ดงันั้นศกัยภาพการใช้
เคร่ืองจกัรและสภาวะการเขตกรรมจึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญของพืช  
   3) ความตอ้งการดา้นการอนุรักษ์ (conservation requirements) เป็นปัจจยัที่มีผล 
ต่อการเจริญของพืชในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนั ซ่ึงมีโอกาสท่ีดินเกิดการชะลา้งพงัทลายไดสู้งจากอิทธิพล 
ของดินและนํ้ า ส่งผลให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารในดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง รวมถึง
ปริมาณตะกอนท่ีไหลลงสู่ท่ีลุ่มอนัมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มอีกทางหน่ึง 
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   นอกจากปัจจยัที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละดา้นที่แตกต่างกนัแลว้ 
คุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชท่ีแตกต่างกนั ดินในแต่ละพื้นท่ี 
ยงัมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศซ่ึงส่งผล 
ทาํให้คุณลกัษณะที่ดินแตกต่างกนัไปตามวตัถุตน้กาํเนิดของดิน ดงันั้น คุณลกัษณะท่ีดินท่ีนาํมาเป็น
เกณฑใ์นการแสดงค่าเพื่อช้ีบ่งการเจริญเติบโตของพืช บางกรณีมีปัจจยัเด่นเพียงตวัเดียว เช่น การระบายนํ้ า 
ของดิน บางกรณีอาจมีปัจจยัเด่นหลายตวั เช่น ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร สามารถแสดงไดจ้ากค่า
ของความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกของพืช (C.E.C.) หรือค่าความอ่ิมตวัดว้ยด่าง (B.S.) ปัจจยัเด่น
หลายตวันั้นอาจส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนั รวมถึงมีการแปรผนัตามสภาพแวดลอ้ม ทาํให้การนาํค่า
ดงักล่าวมาพิจารณาตอ้งมีการคาดคะเนผลจากปัจจยัร่วม (diagnostic factors) โดยประเมิน 
จากกลุ่มคุณลกัษณะท่ีดินท่ีมีขอ้จาํกดัรุนแรงท่ีสุด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อปัจจยัการเจริญเติบโตของพืช
มากท่ีสุด เป็นตวักาํหนดระดบัความเหมาะสมสาํหรับความตอ้งการของประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
   ดงันั้น การกาํหนดระดบัความตอ้งการปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของทานตะวนั 
กาํหนดโดยอาศยัช่วงค่าความเหมาะสมจากการคาดคะเนปัจจยัร่วม  หากมีช่วงค่าความเหมาะสมมาก
มีผลให้ค่าพิสัยสูง แต่ค่าปัจจยัใดท่ีมีช่วงท่ีมีผลต่อการหยุดชะงกัการเจริญเติบโตมีผลให้ค่าพิสัยตํ่า  
เช่น อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดหน่ึงถูกกาํหนดให้มีค่าพิสัยสูง แต่ช่วง
อุณหภูมิท่ีทาํใหพ้ืชเจริญเติบโตชา้หรือหยดุชะงกัการเจริญเติบโตถูกกาํหนดใหมี้ค่าพิสยัตํ่าสุด  
   การกาํหนดระดบัค่าพิสัยของคุณภาพที่ดินสามารถกาํหนดช่วงค่าความเหมาะสม
ออกเป็น 4 ชั้น ประกอบไปดว้ย ชั้นท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) ชั้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
ชั้นท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) และชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสม (N) โดยอาศยัหลกัเกณฑใ์นรูป 
ของผลผลิตและการลงทุน สาํหรับการเจริญเติบโตของทานตะวนั สามารถกาํหนดระดบัความตอ้งการ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของทานตะวนัได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 3-1 

 3.1.2 คุณภาพของทรัพยากรทีด่ิน 
   คุณภาพท่ีดิน (land quality) คือ คุณสมบติัของดินท่ีคาํนึงถึงองคป์ระกอบของสภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่โดยรอบ โดยองค์ประกอบของปัจจัยแต่ละตวัมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต 
และผลผลิตของพืช ในระบบของ FAO ไดก้าํหนดคุณภาพท่ีดินท่ีนาํมาประเมินสาํหรับการปลูกพืช 
ในระบบไว ้25 ชนิด สาํหรับประเทศไทยคุณภาพท่ีดินท่ีนาํมาประเมินมี 13 ชนิด ไดแ้ก่ 
    1) ความเขม้ของแสง (radiation regime, u) 
    2) ระบบอุณหภูมิ (temperature regime, t)  
    3) ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (moisture availability, m)  
    4) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (oxygen availability to root, o) 
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ตารางที ่3-1 ระดับความต้องการปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของทานตะวนั 
LAND-USE REQUIREMENT FACTOR RATING 

LAND QUALITY Diagnostic factor Unit S1 S2 S3 N 
TEMPERATURE (t) Mean temp. in 

growing period 
c 26-29 30-34 

25-21 
35-38 
20-16 

>35 
<16 

MOISTURE AVAILABILTY (m) Water requirement 
in growing period 

mm. 400-650 300-400 200-300 <200 

OXYGEN AVAILABILITY (o) Soil drainage class 5,6 4 3 1,2 
NUTRIENT AVAILABILITY (s) Nutrient status class VH,H,M L   
NUTRIENT RETENTION (n) C.E.C. ดินบน meq./100g. >15 3-15 <3  

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 
Root Penetration class 1,2 3 4  

FLOOD HAZARD (f) Frequency yrs./time 10yrs/1 6-9yrs/1 3-5yrs/1 1-2yrs/1 
EXCESS OF SALTS (x) EC. of saturation mmho./cm. <2 2-4 4-8 >8 
SOIL TOXICITIES (z) Depth of  jarosite cm. >150 100-150 50-100 <50 

Reaction 
 

pH 5.6-7.3 7.4-7.8 
5.1-5.5 

7.9-8.4 
4.5-5.0 

>8.4 
<4.5 

SOIL WORKABILITY (k) Workability class class 1,2 3 4  
POTENTIAL FOR Slope class ABC D E >E 
MECHANIZATION (w) Rockout crop class 1 2 3 4 
 Stoniness class 1 2 3 4 
EROSION HAZARD (e) Slope class AB C D E 
 Soil loss Ton/rai/yrs <2 2-4 4-12 >12 

Note : Day length     -  short day/day neutral 
 Growing period     -  90-120 day    
 Critical period (moisture)   -  Booting to heading    
 Soil texture reauirement of crops  -  sl, l, sil, cl    
 Others        - Has the abiltity to stop growing during drought 
          - S1 : Highly suitable 
          - S2 : Moderately suitable 
          - S3 : Marginally suitable 
          - N : Not suitable 
 
ทีม่า : กรมพฒันาท่ีดิน (2548)  
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    5) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (nutrient availability, s) 
    6) ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร (nutrient retention capacity, n) 
    7) สภาวะการหยัง่ลึกของราก (rooting conditions, r) 
    8) ความเสียหายจากนํ้าท่วม (flood hazard, f) 
    9) การมีเกลือมากเกินไป (excess of salts, x) 
    10)  สารพิษ (soil toxicities, z) 
    11) สภาวะการเขตกรรม (soil workability, k) 
    12) ศกัยภาพการใชเ้คร่ืองจกัร (potential for mechanization, w) 
    13) ความเสียหายจากการกดักร่อน (erosion hazard, e) 
    การจดัลาํดบัความสาํคญัของคุณภาพท่ีดินโดยการนาํคุณภาพท่ีดิน ซ่ึงเป็นตวัแทนมา
ทาํการจดัลาํดบัความสาํคญัแลว้พบว่า เง่ือนไขหลกัข้ึนอยู่กบัการรวบรวมขอ้มูลคุณภาพท่ีดิน ดงันั้น 
คุณภาพที่ดินที่มีความสําคญั  ซ่ึงนํามาพิจารณาในการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ 
ของทานตะวนั มีจาํนวน 10 ปัจจยั ประกอบดว้ย  
     1) ความชุ่มช้ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (m) 
     2) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (o) 
     3) ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (s) 
     4) ความจุในการดูดยดึธาตุอาหาร (n) 
     5) สภาวะการหยัง่ลึกของราก (r) 
     6) ความเสียหายจากนํ้าท่วม (f) 
     7) การมีเกลือมากเกินไป (x) 
     8) สารพิษ (z) 
     9) ศกัยภาพการใชเ้คร่ืองจกัร (w) 
     10)ความเสียหายจากการกดักร่อน (e) 
    ผลการจดัทาํหน่วยท่ีดินในประเทศไทย ซ่ึงแสดงลกัษณะและสมบติัของหน่วยท่ีดิน
ตามตารางท่ี 3-2 
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ตารางที ่3-2 ลกัษณะและสมบัติของหน่วยทีด่ิน   

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

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

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 

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 

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 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
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 
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 
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 
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 
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 



 

 

3-7 

ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ 
การระบายนํา้ 

ของดนิ 
ความอุดม-

สมบูรณ์ของดนิ 
C.E.C. 

(ดนิล่าง) 
B.S. 

(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) ค่าการนําไฟฟ้า 

(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 

ความลาดชัน 
ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 

cl c - - 5.5-6.5 4.5-5.5 
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 
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 
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 
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 



 

 

3-8 

ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
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 
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 
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 
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 



 

 

3-9 

ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
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 
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 



 

 

3-10 

ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
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 
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 



 

 

3-11 

ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
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 
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 



 

 

3-12 

ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
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 
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 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
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 
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 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
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 
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 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
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 
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 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
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 

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 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
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 
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 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง ดนิบน ดนิล่าง 
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 
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 
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ตารางที ่3-2 (ต่อ) 

หน่วย 
ทีด่นิ 

เนือ้ดนิ การระบายนํา้ 
ของดนิ 

ความอุดม-
สมบูรณ์ของดนิ 

C.E.C. 
(ดนิล่าง) 

B.S. 
(ดนิล่าง) 

ความลกึ 
ของดนิ 

(เซนติเมตร) 

ปริมาณกรวด 
(เปอร์เซ็นต์) 

ค่าการนําไฟฟ้า 
(mmho./cm.) 

ความลกึของ 
ชั้นจาโรไซต์ 
(เซนติเมตร) 

pH 
ความลาดชัน 

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

61B l cl mw M 10-20 35-75 50-100 - - - - 4.5-5.5 6.5-8.0 B 
61C l cl mw M 10-20 35-75 50-100 - - - - 4.5-5.5 6.5-8.0 C 
61D l cl mw M 10-20 35-75 50-100 - - - - 4.5-5.5 6.5-8.0 D 
61E l cl mw M 10-20 35-75 50-100 - - - - 4.5-5.5 6.5-8.0 E 
62 - - - - - - - - - - - - - - 

ทีม่า : ดดัแปลงจากสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท้ี่ดิน กรมพฒันาที่ดิน (2552) 
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คาํอธิบายคําย่อ 
 

เนื้อดิน 
 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 
 
 
 

สภาพพื้นที่ 
 A - ราบเรียบ 
 B - ลูกคลื่นลอนลาดเลก็นอ้ย 
 C - ลูกคลื่นลอนลาด 
 D - ลูกคลื่นลอนชนั 
 E - เนินเขา 
 
การระบายนํ้าของดิน 
 vpd - เลวมาก 
 pd - เลว 
 spd - ค่อนขา้งเลว 
 mw - ดีปานกลาง 
 wd - ดี 
 sex - มากเกินไป 
 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 L - ตํ่า 
 M - ปานกลาง 
 H - สูง 
 
 

ความลาดชนั 
 A - 0 – 2 % 
 B - 2 – 5 % 
 C - 5 – 12 % 
 D - 12 – 20 % 
 E - 20 – 35 % 
 
ประเภทดิน 
 f - ดินเนื้อละเอียด 
 sa - ดินเคม็ 
 x - มีคราบเกลือ 
 sp - การระบายนํ้าค่อนขา้งเลว 
 hi - พบบนพื้นที่สูง 
 o - ดินบนเป็นดินอินทรีย ์
 p - การระบายนํ้าเลว 
 b - มีการทาํคนันา 
 nb - ไม่มีคนันา 
 d3 - ความลึก 50 - 100 ซม. 
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เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนั สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

 3.1.3 การจัดช้ันความเหมาะสมของทีด่ิน 
   จากหลกัการของ FAO framework ไดจ้าํแนกอนัดบัความเหมาะสมของท่ีดินเป็น 
2 อนัดบั (order) 4 ชั้น (class) โดยแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 
   1) อนัดบั ประกอบดว้ย 
    (1) อนัดบัท่ีเหมาะสม (order S ; Suitability) 
    (2) อนัดบัท่ีไม่เหมาะสม (order N ; Not suitability) 
   2) ชั้น ประกอบดว้ย 
    (1) S1  :  ชั้นท่ีมีความเหมาะสมสูง (highly suitable) 
    (2) S2  :  ชั้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (moderately suitable) 
    (3) S3  :  ชั้นท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย (marginally suitable) 
    (4) N   :  ชั้นท่ีไม่มีความเหมาะสม (not suitable) 
   วิธีการประเมินคุณภาพท่ีดินหรือประเมินความเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับทานตะวนันั้น 
ใช้วิธีการจับคู่เพื่อประเมินความเหมาะสมระหว่างความต้องการของทานตะวันกับคุณภาพท่ีดิน 
โดยพิจารณาวา่ ทานตะวนัมีความตอ้งการคุณภาพท่ีดินเหมาะสมอยูใ่นระดบัใด ตามชนิดของหน่วยท่ีดิน
ท่ีพบในพื้นท่ี  
   จากการประเมินระดบัความเหมาะสมของท่ีดินดา้นกายภาพ สาํหรับทานตะวนั (ตารางท่ี 3-3) 
สามารถจาํแนกได ้ดงัตารางท่ี 3-4 และรูปท่ี 3-1 ถึงรูปท่ี 3-6 ดงัน้ี 
    - พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) ทั้งประเทศ มีเน้ือท่ี 8,035,919 ไร่ หรือร้อยละ 9.36
ของพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมทั้งประเทศ โดยภาคเหนือมีเน้ือท่ี 3,344,089 ไร่ หรือร้อยละ 41.61 
ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูงทั้งประเทศ ภาคกลางมีเน้ือท่ี 3,119,147 ไร่ หรือร้อยละ 38.82 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีเน้ือท่ี 1,545,547 ไร่ หรือร้อยละ 19.23 และภาคตะวนัออกมีเน้ือท่ี 27,136 ไร่
หรือร้อยละ 0.34 
    - พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ทั้งประเทศ มีเน้ือท่ี 37,084,101 ไร่ หรือร้อยละ 
43.19 ของพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมทั้งประเทศ โดยภาคใตมี้เน้ือท่ี 11,404,491 ไร่ หรือร้อยละ 30.75 
ของพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางทั้งประเทศ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีเน้ือท่ี 10,819,785 ไร่ 
หรือร้อยละ 29.18 ภาคเหนือมีเน้ือท่ี 6,396,624 ไร่ หรือร้อยละ 17.25 ภาคตะวนัออกมีเน้ือท่ี 4,473,223 ไร่ 
หรือร้อยละ 12.06 และภาคกลางมีเน้ือท่ี 3,989,978 ไร่ หรือร้อยละ 10.76  
    - พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ทั้งประเทศ มีเน้ือท่ี 40,735,171 ไร่ หรือร้อยละ 
47.45 ของพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมทั้งประเทศ โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีเน้ือท่ี 22,214,393 ไร่ 
หรือร้อยละ 54.53 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเลก็นอ้ยทั้งประเทศ ภาคเหนือมีเน้ือท่ี 7,603,762 ไร่ 
หรือร้อยละ 18.67 ภาคตะวนัออกมีเน้ือท่ี 4,284,788 ไร่ หรือร้อยละ 10.52 ภาคกลางมีเน้ือท่ี 3,443,681 ไร่ 
หรือร้อยละ 8.45 และภาคใตมี้เน้ือท่ี 3,188,547 ไร่ หรือร้อยละ 7.83 
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ตารางที ่3-3 ระดับความเหมาะสมทางกายภาพของดินสําหรับทานตะวนั 
หน่วย 
ทีด่นิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
หน่วย 
ทีด่นิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
หน่วย 
ทีด่นิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
หน่วย 
ทีด่นิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

1 N  14o N  24b N  32 S2mn 
1f N  14x N  24B N  32B S2mn 
1sa N  15 N  24C N  32C S2emn 
2 N  15B N  24d3 N  33 S1 
2f N  15d3 N  24sa N  33b N 
3 N  15sa N  25 N  33B S1 
3f N  16 N  25B N  33C S2e 
3x N  16B N  25hi N  33d3 S2r 
4 N  16d3 N  26 S2n  33f N 

4B N  16hi N  26B S2n  33sa S2x 
4f N  16nb N  26C S2en  34 S2ns 

4nb N  17 N  26D S3e  34B S2ns 
4sa N  17B N  26E N  34C S2ens 
5 N  17C N  27 S2ns  34D S3e 

5B N  17d3 N  27B S2ns  34E N 
6 N  17f N  27C S2ens  35 S2mns 

6B N  17hi N  27D S3e  35b N 
6d3 N  17nb N  28 S1  35B S2mns 
6f N  17p N  28b N  35Bb N 

6nb N  18 N  28B S1  35C S2emns 
6sa N  18B N  28C S2e  35Cb N 
6sp N  18d3 N  28D S3e  35D S3e 
7 N  18hi N  28E N  35E N 

7B N  18sa N  29 S2ns  36 S2mn 
7d3 N  19 N  29b N  36b N 
7f N  19B N  29B S2ns  36B S2mn 
7hi N  19hi N  29C S2ens  36Bb N 
7nb N  20 N  29D S3e  36C S2emn 
7sa N  20B N  29E N  36D S3e 
8 N  20hi N  30 S2n  36E N 
8a N  21 N  30B S2n  36sa S2exmn 
8x N  21B N  30C S2en  37 S3m 
9 N  21C N  30D S3e  37B S3m 
10 N  21f N  30E N  37C S3m 
10f N  22 N  31 S1  37D S3em 
11 N  22B N  31b N  38 S2mn 
11f N  22d3 N  31B S1  38b N 
11x N  22sa N  31C S2e  38B S2mn 
12 N  23 N  31D S3e  38C S2emn 
13 N  23o N  31E N  38D S3e 
14 N  24 N  31f N  39 S2ns 
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ตารางที ่3-3 (ต่อ) 
หน่วย 
ทีด่นิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
หน่วย 
ทีด่นิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
หน่วย 
ทีด่นิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

 
หน่วย 
ทีด่นิ 

ระดบั 
ความเหมาะสม 

39B S2ns  44Bd3 S3m  49 S3r  54D S3e 
39C S2ens  44C S3m  49b N  55 S2r 
39D S3e  44Cd3 S3m  49B S3r  55b N 
39E N  44D S3em  49Bb N  55B S2r 
40 S3m  44d3 S3m  49C S3r  55C S2er 

40b N  44E N  49D S3er  55D S3e 
40B S3m  45 S3r  49E N  55E N 

40Bb N  45B S3r  50 S2rns  55sa S2rx 
40C S3m  45C S3r  50B S2rns  56 S2mrns 
40D S3em  45D S3er  50C S2erns  56b N 
40E N  45E N  50D S3e  56B S2mrns 
40sa S3m  46 S3r  50E N  56Bb N 
41 S3m  46b N  51 S3r  56C S2ermns 

41b N  46B S3r  51B S3r  56D S3e 
41B S3m  46Bb N  51C S3r  56E N 

41Bb N  46C S3r  51D S3er  57 N 
41Bd3 S3m  46D S3er  51E N  58 N 
41C S3m  46E N  52 S2r  59 N 
41D S3em  47 S3r  52b N  59B N 
41d3 S3m  47b N  52B S2r  59C N 

41d3b N  47B S3r  52C S2er  59f N 
41f N  47C S3r  52D S3e  60 S2n 

41sa S3m  47D S3er  53 S2rns  60B S2n 
42 N  47E N  53B S2rns  60C S2en 

42B N  48 S3r  53C S2erns  60D S3e 
43 N  48b N  53D S3e  61 N 

43B N  48B S3r  53E N  61B N 
43C N  48Bb N  54 S2r  61C N 
44 S3m  48C S3r  54b N  61D N 

44b N  48D S3er  54B S2r  61E N 
44B S3m  48E N  54C S2er  62 N 

   จากขอ้มูลและแผนท่ีความเหมาะสมของท่ีดินสาํหรับทานตะวนั พบว่า พื้นท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมสูง ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามลาํดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการปลูกพืชไร่ในฤดูฝน เน่ืองจากเกษตรกรปลูกทานตะวนัเป็นพืชหมุนเวียน
หลงัจากปลูกพืชไร่หรือพืชตระกลูถัว่ ส่วนผลผลิตท่ีไดมี้บริษทัเอกชนรับซ้ือเพื่อนาํไปใชใ้นโรงงานอุตสากรรม 
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ตารางที ่3-4 เนือ้ทีค่วามเหมาะสมของทีด่ินสําหรับการปลูกทานตะวนัเป็นรายภาค 

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

ไร่ ร้อยละ  ไร่ ร้อยละ  ไร่ ร้อยละ 

ภาคเหนือ 3,344,089 41.61  6,396,624 17.25  7,603,762 18.67 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,545,547 19.23  10,819,785 29.18  22,214,393 54.53 
ภาคกลาง 3,119,147 38.82  3,989,978 10.76  3,443,681 8.45 
ภาคตะวนัออก 27,136 0.34  4,473,223 12.06  4,284,788 10.52 
ภาคใต้ - -  11,404,491 30.75  3,188,547 7.83 

รวม 8,035,919 100.00  37,084,101 100.00  40,735,171 100.00 

3.2 การวเิคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกจิและสังคม 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของการผลิตทานตะวนั ปีเพาะปลูก 2554/55ไดแ้บ่งพื้นท่ี 
การศึกษาตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 3 ระดบั คือ พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) พื้นท่ีท่ีมี
ระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) และพ้ืนท่ีท่ีมีระดับความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) การศึกษา
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การใช้ปัจจัยการผลิต ส่วนท่ี 2 ต้นทุน รายได้ (มูลค่าผลผลิต)  
และผลตอบแทนจากการผลิต แบ่งการศึกษาตามระดับความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ส่วนท่ี 3 ปัญหา  
ความตอ้งการความช่วยเหลือดา้นการผลิต และทศันคติในการใชท่ี้ดินของเกษตรกรท่ีปลูกทานตะวนั
ศึกษาเป็นภาพรวมของทุกพื้นท่ี 
 ตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตจาํแนกเป็น 2 ประเภท คือตน้ทุนผนัแปรและต้นทุนคงท่ี 
ต้นทุนผันแปร ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือทาํการผลิตและจะเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการปลูก (พนัธ์ุและแรงงาน เป็นตน้) ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา (ค่าปุ๋ย สารอาหาร 
สารป้องกนัและกาํจดัวชัพืช ศตัรูพืช ค่าแรงงาน เป็นตน้) ต้นทุนคงที่ เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนคงท่ีแมจ้ะ
ไม่ทาํการผลิตก็ตอ้งมีค่าใช้จ่ายจาํนวนน้ี ได้แก่ ค่าเช่าท่ีดิน ค่าใช้ท่ีดิน ค่าภาษีท่ีดิน และค่าเส่ือม
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ ต้นทุนที่เป็นเงิน เป็นตน้ทุนท่ีเป็นตวัเงินท่ีเกษตรกรจ่ายไปจริงในการซ้ือหรือ
จา้งปัจจยัในการผลิต ต้นทุนที่ไม่เป็นเงิน เป็นตน้ทุนท่ีคิดจากมูลค่าของปัจจยัท่ีเกษตรกรใชใ้นการ
ผลิตโดยเกษตรกรเป็นเจ้าของปัจจัยหรือได้มาโดยไม่ได้คิดเป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าแรงงานคน 
ในครัวเรือน ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรของตนเอง และค่าใชท่ี้ดินของตนเอง เป็นตน้ ผลตอบแทนจากการ
ผลิตจะพิจารณาจากผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเ งิน  ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร 
และผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด รวมทั้งอตัราส่วนรายได ้(มูลค่าผลผลิต) ต่อตน้ทุนทั้งหมด (B/C Ratio)
เพื่อเปรียบเทียบและแสดงใหเ้ห็นถึงรายไดท่ี้ไดรั้บจากการลงทุน 
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 ทานตะวนั ปีเพาะปลูก 2554/55 ทาํการสํารวจการผลิตจากเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรี 
ลพบุรี นครสวรรค ์และเพชรบูรณ์ จาํแนกตวัอยา่งตามความเหมาะสมทางกายภาพของพ้ืนท่ี 3 ระดบั 
คือ ระดบัความเหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ราคาผลผลิต 
ท่ีใชค้าํนวณรายได ้(มูลค่าผลผลิต) ใชร้าคาเฉล่ียราคาเดียวท่ีไดจ้ากการสาํรวจ ทั้งน้ีเพื่อกาํจดัปัญหา
ดา้นราคาท่ีมีความแตกต่างกนัตามสถานท่ีและระยะเวลา โดยราคาขายเฉล่ียกิโลกรัมละ 19.85 บาท 
พนัธ์ุทานตะวนัท่ีใชป้ลูกส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุลูกผสมแปซิฟิก ร้อยละ 74.74 พนัธ์ุอาตูเอล ร้อยละ 19.19 
และพนัธ์ุลูกผสมจมัโบ ้ร้อยละ 6.07 การขายผลผลิตของเกษตรกร ร้อยละ 7.69 ของจาํนวนตวัอย่าง 
ท่ีสาํรวจ ขายทานตะวนัตามขอ้ตกลง ร้อยละ 92.31 ขายอิสระ โดยขายให้พ่อคา้ทอ้งถ่ินร้อยละ 85.58 
ขายให้พ่อคา้ในจงัหวดัเดียวกนั ร้อยละ 11.54 ขายให้สหกรณ์ ร้อยละ 1.92 ขายให้พ่อคา้ต่างจงัหวดั 
ร้อยละ 0.96  

 3.2.1 การใช้ปัจจัยการผลติ 
   ปีเพาะปลูก 2554/55 พื้นท่ีเพาะปลูกทานตะวนัเฉล่ีย 24.78 ไร่ต่อครัวเรือน (ถือครองท่ีดิน
เป็นของตนเองเฉล่ีย 19.16 ไร่ต่อครัวเรือน และเช่าท่ีดินเฉล่ีย 4.89 ไร่ต่อครัวเรือน) ใช้แรงงาน
เคร่ืองจกัรในการเตรียมดินและปลูกโดยไถ 1 คร้ัง และหว่าน/หยอด พร้อมใส่ปุ๋ยเคมี เก็บเก่ียว และโม่ดอก
เอาเมลด็ออก ใชแ้รงงานคนเลก็นอ้ยในบางพื้นท่ี เช่น ฉีดพ่นสารกาํจดัวชัพืช ใส่ปุ๋ยคอกและปราบศตัรูพืช 
(นกพิราบ) การดูแลรักษามีการใชปุ๋้ยเคมีโดยส่วนใหญ่ใชสู้ตร 46-0-0 รองลงมาเป็นสูตร 16-20-0  16-8-8 
และ 15-15-15 
   จากการสํารวจการผลิตทานตะวนัของเกษตรกร พบว่า มีการใช้แรงงานเคร่ืองจักร
มากกว่าแรงงานคน ปริมาณการใช้ปุ๋ยและการดูแลรักษาน้อยมาก เน่ืองจากทานตะวนัเป็นพืชท่ี
ทนทานต่อความแห้งแลง้และดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าใชร้ะยะเวลาสั้นในการให้ผลผลิต การใช้
ปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ ใชเ้มล็ดพนัธ์ุเฉล่ียไร่ละ 1.25 กิโลกรัม แรงงานคนเฉล่ียไร่ละ 0.14 วนัต่อคน 
แรงงานเคร่ืองจกัรเฉล่ียไร่ละ 0.53 ชัว่โมง ปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีเฉล่ียไร่ละ 4.39 กิโลกรัม ปุ๋ยคอก
เฉล่ียไร่ละ 2.28 กิโลกรัม และมีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ สารเร่งการเจริญเติบโตและสารกาํจัดวชัพืช  
เป็นปริมาณเลก็นอ้ย รวมทั้งนํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองจกัรเฉล่ียไร่ละ 1.32 ลิตร (ตารางท่ี 3-5) 
   เม่ือจาํแนกการใช้ปัจจยัการผลิตตามระดับความเหมาะสมของพ้ืนท่ี พบว่า ในพื้นท่ี 
ตามความเหมาะสมทั้ง 3 ระดบั มีการใชปั้จจยัการผลิตท่ีสาํคญัในปริมาณท่ีไม่แตกต่างกนันกั ไดแ้ก่ 
เมล็ดพนัธ์ุ ปริมาณการใชใ้นพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) เฉล่ียไร่ละ 1.28 กิโลกรัม 
ขณะท่ีพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) และปานกลาง (S2) ใชเ้มล็ดพนัธ์ุเป็นปริมาณเท่ากนั 
เฉล่ียไร่ละ 1.24 กิโลกรัม การใชปุ๋้ยเคมีในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ใชเ้ป็นปริมาณ
มากท่ีสุดเฉล่ียไร่ละ 5.90 กิโลกรัม รองลงมาเฉล่ียไร่ละ 4.39 กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
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ปานกลาง (S2) ขณะท่ีพื้นท่ีท่ีมีระดับความเหมาะสมสูง (S1) ใช้ปุ๋ยเคมีเฉล่ียไร่ละ 4.04 กิโลกรัม  
การใชแ้รงงานคนเฉล่ียไร่ละ 0.12-0.24 วนัต่อคน โดยใชม้ากท่ีสุดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม
เลก็นอ้ย (S3) เน่ืองจากใชใ้นการใส่ปุ๋ยเคมีและเก็บเก่ียวผลผลิตดว้ย สาํหรับการใชแ้รงงานเคร่ืองจกัร 
มีการใชเ้ป็นปริมาณใกลเ้คียงกนัเฉล่ียไร่ละ 0.50-0.56 ชัว่โมง นอกนั้นมีการใส่ปุ๋ยคอกเฉล่ียไร่ละ 4.88 
กิโลกรัม ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) ใส่ปุ๋ยชีวภาพในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสม 
ปานกลาง (S2) เฉล่ียไร่ละ 0.27 กิโลกรัม ปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงเฉล่ียไร่ละ 1.17-1.51 ลิตร  
และมีการใชส้ารเร่งการเจริญเติบโตเป็นปริมาณเล็กน้อยในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1)  
และปานกลาง (S2) เฉล่ียไร่ละ 0.01 ลิตร ปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองจกัรเฉล่ียไร่ละ 
1.17-1.51 ลิตร (ตารางท่ี 3-5) 

ตารางที ่3-5 ปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตทานตะวัน จําแนกตามระดับความเหมาะสมของพื้นที ่  
ปีเพาะปลูก 2554/55 

รายการ 
หน่วย 
(ต่อไร่) 

ระดับความเหมาะสม 
เฉลีย่ 

สูง (S1) ปานกลาง (S2) เลก็น้อย (S3) 
แรงงานคน วนั/คน 0.12 0.17 0.24 0.14 
แรงงานเคร่ืองจกัร ชม. 0.50 0.56 0.53 0.53 
พนัธ์ุ กก. 1.24 1.24 1.28 1.25 
ปุ๋ยเคมี กก. 4.04 4.39 5.90 4.39 
ปุ๋ยอินทรีย ์      

ปุ๋ยคอก กก. 4.88 - - 2.28 
ปุ๋ยชีวภาพ      

ชนิดเมด็ กก. 0.04 0.27 - 0.13 
สารเร่งการเจริญเติบโต      

ชนิดนํ้า ลิตร 0.01 0.01 - 0.01 
สารกาํจดัวชัพชื      

ชนิดนํ้า ลิตร 0.02 - - 0.01 
นํ้ามนัเช้ือเพลิง/หล่อล่ืน ลิตร 1.17 1.51 1.21 1.32 
ทีม่า : วิเคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
 กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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 3.2.2 ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนการผลติ 
   1) ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทน ปีเพาะปลูก 2554/55 
    ทานตะวนัในปีเพาะปลูก 2554/55 ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 252.34 กิโลกรัม รายได/้มูลค่าผลผลิต
ไร่ละ 5,008.95 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 3,807.47 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 1,769.16 บาท 
(ร้อยละ 46.47) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 2,038.31 บาท (ร้อยละ 53.53) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร
ส่วนใหญ่เป็นค่าพนัธ์ุไร่ละ 533.91 บาท (ร้อยละ 30.18) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 454.84 บาท  
(ร้อยละ 25.70) ค่าซ่อมแซม/เช่าอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 330.35 บาท (ร้อยละ 18.67) ค่าดอกเบ้ียเงินกู้
ไร่ละ 217.40 บาท (ร้อยละ 12.28) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 87.95 บาท (ร้อยละ 4.97) ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
ไร่ละ 47.29 บาท(ร้อยละ 2.67) เป็นตน้ ตน้ทุนคงท่ีท่ีคิดเป็นค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ค่าเช่าท่ีดินไร่ละ877.52 
(ร้อยละ 43.05) รองลงมา ได้แก่ ค่าใช้ท่ีดินไร่ละ 695.36 บาท (ร้อยละ 34.11) ค่าเส่ือมเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 461.88 บาท (ร้อยละ 22.66) เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้าย 
ท่ีเป็นเงินไร่ละ 1,684.85 บาท (ร้อยละ 44.25) และไม่เป็นเงินไร่ละ 2,122.62 บาท (ร้อยละ 55.75)  
ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 3,324.10 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 
3,239.79 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 1,201.48 บาท ตน้ทุนต่อกิโลกรัม 15.09 บาท 
(ตํ่ากวา่ราคาขาย) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.32 แสดงใหเ้ห็นว่าเกษตรกรไดรั้บรายได้
จากการลงทุนตํ่า (ตารางท่ี 3-6) 
   2) ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนจําแนกตามระดับความเหมาะสมของพืน้ที ่
    (1) พื้นท่ีท่ีมีระดับความเหมาะสมสูง (S1) ทานตะวันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 282.47 กิโลกรัม รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 5,607.03 บาท
ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 3,694.46 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 1,654.83 บาท (ร้อยละ 44.79) และตน้ทุนคงท่ี
ไร่ละ 2,039.63 บาท (ร้อยละ 55.21) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปรส่วนใหญ่เป็นค่าพนัธ์ุไร่ละ 508.12 บาท
(ร้อยละ 30.71) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 432.75 บาท (ร้อยละ 26.15) ค่าซ่อมแซม/เช่าอุปกรณ์การเกษตร
ไร่ละ 241.75 บาท (ร้อยละ 14.61) ค่าดอกเบ้ียเงินกูไ้ร่ละ 226.69 บาท (ร้อยละ 13.70) ค่าปุ๋ยรวม 
ไร่ละ 90.28 บาท (ร้อยละ 5.46) ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 40.42 บาท (ร้อยละ 2.44) เป็นตน้
ตน้ทุนคงท่ีท่ีคิดเป็นค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ค่าเช่าท่ีดินไร่ละ 934.31 บาท (ร้อยละ 45.81) รองลงมา
ไดแ้ก่ ค่าใชท่ี้ดินไร่ละ 731.02 บาท (ร้อยละ 35.84) ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ
370.61 บาท (ร้อยละ 18.17) เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินไร่ละ 1,636.21 บาท 
(ร้อยละ 44.29) และไม่เป็นเงินไร่ละ 2,058.25 บาท (ร้อยละ 55.71) ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงิน
ไร่ละ 3,970.82 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 3,952.20 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด
ไร่ละ 1,912.57 บาท ต้นทุนต่อกิโลกรัม 13.08 บาท (ตํ่ากว่าราคาขาย) และมีอัตราส่วนรายได ้
ต่อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.52 แสดงใหเ้ห็นวา่ เกษตรกรไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนค่อนขา้งตํ่า (ตารางท่ี 3-7) 
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ตารางที ่3-6 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติทานตะวนั ปีเพาะปลูก 2554/55 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ         ไม่เป็นเงนิ        รวม 

ต้นทุนการผลติ    

  1. ต้นทุนผันแปร 1,502.69 266.47 1,769.16 
      1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 1,011.31 2.87 1,014.18 
               พนัธ์ุ 531.04 2.87 533.91 
               ปุ๋ย 87.95 - 87.95 
                   ปุ๋ยเคมี 79.07 - 79.07 
                   ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 8.88 - 8.88 
               สารกาํจดัวชัพืช 1.21 - 1.21 
               สารเร่งการเจริญเติบโต 2.76 - 2.76 
               นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 47.29 - 47.29 
               อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 10.71 - 10.71 
               ซ่อมแซม/เช่าอุปกรณ์การเกษตร 330.35 - 330.35 
      1.2 ค่าแรงงาน 273.98 233.61 507.59 
               แรงงานคน 27.99 24.76 52.75 
               แรงงานเคร่ืองจกัร 245.99 208.85 454.84 
      1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 29.99 29.99 
      1.4 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 217.40  217.40 
  2. ต้นทุนคงที่ 182.16 1,856.15 2,038.31 
      2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 3.55 - 3.55 
      2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 178.61 698.91 877.52 
      2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 695.36 695.36 
      2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 461.88 461.88 
ต้นทุนท้ังหมด 1,684.85 2,122.62 3,807.47 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   252.34 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   19.85 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   5,008.95 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงนิ (บาท/ไร่)   3,324.10 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   3,239.79 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่)   1,201.48 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด     1.32 

ที่มา : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-7 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติทานตะวนั ในพืน้ทีท่ีมี่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) 
   ปีเพาะปลูก 2554/55 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ         ไม่เป็นเงนิ        รวม 
ต้นทุนการผลติ    
  1. ต้นทุนผันแปร 1,432.93 221.90 1,654.83 
      1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 898.19 - 898.19 
               พนัธ์ุ 508.12 - 508.12 
               ปุ๋ย 90.28 - 90.28 
                   ปุ๋ยเคมี 75.21 - 75.21 
                   ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 15.07 - 15.07 
               สารกาํจดัวชัพืช 2.52 - 2.52 
               สารเร่งการเจริญเติบโต 2.88 - 2.88 
               นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 40.42 - 40.42 
               อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 12.22 - 12.22 
               ซ่อมแซม/เช่าอุปกรณ์การเกษตร 241.75 - 241.75 
      1.2 ค่าแรงงาน 308.05 193.75 501.80 
               แรงงานคน 43.63 25.42 69.05 
               แรงงานเคร่ืองจกัร 264.42 168.33 432.75 
      1.4 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 28.15 28.15 
      1.5 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 226.69 - 226.69 
  2. ต้นทุนคงที่ 203.28 1,836.35 2,039.63 
      2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 3.69 - 3.69 
      2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 199.59 734.72 934.31 
      2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 731.02 731.02 
      2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 370.61 370.61 
ต้นทุนท้ังหมด 1,636.21 2,058.25 3,694.46 
ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   282.47 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   19.85 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   5,607.03 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงนิ (บาท/ไร่)   3,970.82 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   3,952.20 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่)   1,912.57 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด    1.52 
ที่มา : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 



3-36 
 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนั สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

    (2) พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ทานตะวนัท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 241.93 กิโลกรัม รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 
4,802.31 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 4,229.47 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 1,940.49 บาท (ร้อยละ 
45.88) และตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 2,288.98 บาท (ร้อยละ 54.12) ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปรส่วนใหญ่
เป็นค่าพนัธ์ุไร่ละ 569.15 บาท (ร้อยละ 29.33) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 511.44 บาท (ร้อยละ 26.36) 
ค่าซ่อมแซม/เช่าอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 433.82 บาท (ร้อยละ 22.36) ค่าดอกเบ้ียเงินกูไ้ร่ละ 206.47 บาท 
(ร้อยละ 10.64) ค่าปุ๋ยรวมไร่ละ 81.61 บาท (ร้อยละ 4.21) ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 56.00 บาท 
(ร้อยละ 2.89) เป็นตน้ ตน้ทุนคงท่ีท่ีคิดเป็นค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ค่าเช่าท่ีดินไร่ละ 894.57 บาท 
(ร้อยละ 39.08) รองลงมาเป็นค่าใช้ท่ีดินไร่ละ 734.72 บาท (ร้อยละ 32.10) ค่าเส่ือมเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 655.23 บาท (ร้อยละ 28.63) เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้าย 
ท่ีเป็นเงินไร่ละ 1,765.46 บาท (ร้อยละ 41.74) และไม่เป็นเงินไร่ละ 2,464.01 บาท (ร้อยละ 58.26)  
ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 3,036.85 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 
2,861.82 บาท  ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 572.84 บาท ตน้ทุนต่อกิโลกรัม 17.48 บาท  
(ตํ่ากวา่ราคาขาย) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.14 แสดงใหเ้ห็นวา่เกษตรกรไดรั้บ
รายไดจ้ากการลงทุนตํ่า (ตารางท่ี 3-8) 
    (3) พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ทานตะวนัท่ีปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดบั
ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ได้ผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 161.58 กิโลกรัม รายได้/มูลค่าผลผลิตไร่ละ 
3,207.36 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 2,952.98 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 1,833.33 บาท (ร้อยละ 62.08) 
และต้นทุนคงท่ีไร่ละ 1,119.65 บาท (ร้อยละ 37.92) ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนผนัแปรส่วนใหญ่ 
เป็นค่าซ่อมแซม/เช่าอุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 527 บาท (ร้อยละ 28.77) ค่าพนัธ์ุไร่ละ 515.66 บาท  
(ร้อยละ 28.13) ค่าแรงงานเคร่ืองจกัรไร่ละ 343.04 บาท (ร้อยละ 18.71) ค่าดอกเบ้ียเงินกูไ้ร่ละ 217.53 บาท 
(ร้อยละ 11.86) ค่าปุ๋ยเคมีไร่ละ 101 .04 บาท (ร้อยละ 5.51) ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนไร่ละ 44.92 บาท 
(ร้อยละ 2.45) เป็นตน้ ตน้ทุนคงท่ีท่ีคิดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าท่ีดินไร่ละ 572.92 บาท  
(ร้อยละ 51.17) รองลงมาเป็นค่าใชท่ี้ดินไร่ละ 396.09 บาท (ร้อยละ 35.38) ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์การเกษตรไร่ละ 147.43 บาท (ร้อยละ 13.17) เป็นตน้ จากตน้ทุนทั้งหมดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงิน
ไร่ละ  1,797 .90  บาท  ( ร้อยละ  60 .88) และไม่เป็นเงินไร่ละ  1,155 .08  บาท  ( ร้อยละ  39 .12)  
ไดผ้ลตอบแทนเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินไร่ละ 1,409.46 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 
1,374.03 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 254.38 บาท ตน้ทุนต่อกิโลกรัม 18.28 บาท  
(ตํ่ากวา่ราคาขาย) และมีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.03 แสดงใหเ้ห็นวา่เกษตรกรไดรั้บ
รายไดจ้ากการลงทุนตํ่า (ตารางท่ี 3-9) 
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ตารางที ่3-8 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติทานตะวนั ในพืน้ทีท่ีมี่ระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
   ปีเพาะปลูก 2554/55 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ         ไม่เป็นเงนิ        รวม 

ต้นทุนการผลติ    

  1. ต้นทุนผันแปร 1,605.61 334.88 1,940.49 
      1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 1,153.36 - 1,153.36 
               พนัธ์ุ 569.15 - 569.15 
               ปุ๋ย 81.61 - 81.61 
                   ปุ๋ยเคมี 77.56 - 77.56 
                   ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 4.05 - 4.05 
               สารเร่งการเจริญเติบโต 3.36 - 3.36 
               นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 56.00 - 56.00 
               อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 9.42 - 9.42 
               ซ่อมแซม/เช่าอุปกรณ์การเกษตร 433.82 - 433.82 
      1.2 ค่าแรงงาน 245.78 302.23 548.01 
               แรงงานคน 13.44 23.13 36.57 
               แรงงานเคร่ืองจกัร 232.34 279.10 511.44 
      1.4 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 32.65 32.65 
      1.5 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 206.47  206.47 
  2. ต้นทุนคงที่ 159.85 2,129.13 2,288.98 
      2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 4.46 - 4.46 
      2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 155.39 739.18 894.57 
      2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 734.72 734.72 
      2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 655.23 655.23 
ต้นทุนท้ังหมด 1,765.46 2,464.01 4,229.47 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   241.93 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   19.85 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   4,802.31 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงนิ (บาท/ไร่)   3,036.85 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   2,861.82 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่)   572.84 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด    1.14 

ที่มา : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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ตารางที ่3-9 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติทานตะวนั ในพืน้ทีท่ีมี่ระดับความเหมาะสมเลก็น้อย (S3) 
   ปีเพาะปลูก 2554/55 

รายการ 
ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่) 

เป็นเงนิ         ไม่เป็นเงนิ        รวม 
ต้นทุนการผลติ    
  1. ต้นทุนผันแปร 1,621.08 212.25 1,833.33 
      1.1 ค่าวสัดุการเกษตร 1,172.40 25.56 1,197.96 
               พนัธ์ุ 490.10 25.56 515.66 
               ปุ๋ย 101.04 - 101.04 
                   ปุ๋ยเคมี 101.04 - 101.04 
               นํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 44.92 - 44.92 
               อุปกรณ์การเกษตรและวสัดุอ่ืนๆ 8.92 - 8.92 
               ซ่อมแซม/เช่าอุปกรณ์การเกษตร 527.41 - 527.41 
      1.2 ค่าแรงงาน 231.15 153.94 385.09 
               แรงงานคน 14.17 27.88 42.05 
               แรงงานเคร่ืองจกัร 216.98 126.06 343.04 
      1.4 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (ร้อยละ 7.00 ต่อปี) - 32.75 32.75 
      1.5 ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้ 217.53  217.53 
  2. ต้นทุนคงที่ 176.82 942.83 1,119.65 
      2.1 ค่าภาษีท่ีดิน 3.21 - 3.21 
      2.2 ค่าเช่าท่ีดิน 173.61 399.31 572.92 
      2.3 ค่าใชท่ี้ดิน - 396.09 396.09 
      2.4 ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร - 147.43 147.43 
ต้นทุนท้ังหมด 1,797.90 1,155.08 2,952.98 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ (กก.)   161.58 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)   19.85 
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)   3,207.36 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท่ีเป็นเงนิ (บาท/ไร่)   1,409.46 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่)   1,374.03 
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนท้ังหมด (บาท/ไร่)   254.38 
อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนท้ังหมด    1.09 

ที่มา : วเิคราะห์จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน (2555) 
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 ตน้ทุน รายไดแ้ละผลตอบแทนตามระดบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ี พบว่าในพ้ืนท่ีทั้ง 3 ระดบั
ความเหมาะสม ไดผ้ลผลิตเป็นไปตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีคือผลผลิตเฉล่ียไร่ละ 161.58-282.47 กิโลกรัม 
รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 3,207.36-5,607.03 บาท  ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 2,952.08-4,229.47 บาท 
ตน้ทุนผนัแปรไร่ละ 1,654.83-1,940.49 บาท  พื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีตน้ทุน
ทั้งหมดและตน้ทุนผนัแปรสูงท่ีสุดรองลงมาเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) ค่าใชจ่้าย
ท่ีเป็นตน้ทุนผนัแปร เป็นค่าวสัดุการเกษตรมากท่ีสุดไร่ละ 898.19-1,197.96 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 54.28-65.34 ของตน้ทุนผนัแปร สัดส่วนสูงสุดในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย(S3) 
รองลงมาเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนผนัแปรไร่ละ
1,374.03-3,952.20 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 254.38-1,912.57 บาท สูงสุดในพ้ืนท่ี
ท่ีมีระดับความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2)  
ตน้ทุนต่อกิโลกรัม 13.08-18.28 บาท (ราคาขายกิโลกรัมละ 19.85 บาท)ตํ่าสุดในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) อตัราส่วนรายได้
ต่อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.09-1.52 นับว่าการผลิตทานตะวนัไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนค่อนขา้งตํ่า 
ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) และตํ่าในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2)  
และเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) (ตารางท่ี 3-10)   

 3.2.3 ปัญหา ความต้องการความช่วยเหลอืและทศันคติ 
   1) ปัญหาการผลติ 
   เกษตรกรท่ีปลูกทานตะวนัมีปัญหาด้านการผลิตลกัษณะต่างๆ ได้แก่ แมลง/ศตัรูพืช 
(ท่ีสาํคญั คือ นกพิราบ) รบกวนมีปัญหา ร้อยละ 79.17 คุณภาพผลผลิตตํ่า ร้อยละ 26.04 ราคาผลผลิตตกตํ่า
และปริมาณผลผลิตตํ่ามีปัญหาเท่ากนั ร้อยละ 21.88 โรคระบาด ร้อยละ 13.54 นอกนั้น ไดแ้ก่ ผูรั้บซ้ือผลผลิต
เอาเปรียบ  ฝนแลง้/ท้ิงช่วง ปัจจยัการผลิตมีราคาสูง สภาพดินเส่ือมโทรม และขาดแคลนเงินลงทุน เป็นตน้
(ตารางท่ี 3-11) 
   2) ความต้องการความช่วยเหลอืด้านการผลติ 
   เกษตรกรท่ีปลูกทานตะวนัต้องการให้ช่วยเหลือด้านการผลิตลักษณะต่างๆ ได้แก่ 
ตอ้งการให้ประกนั/พยุงราคาผลผลิต ร้อยละ 82.76 จดัหาเมล็ดพนัธ์ุราคาตํ่า ร้อยละ 31.03 ประกนั
รายได้เกษตรกร ร้อยละ 19.54 จัดหาปัจจัยการผลิตราคาตํ่า ร้อยละ 18.39 จัดสร้างแหล่งนํ้ า 
เพื่อการเกษตร ร้อยละ 12.64 จดัหาตลาดรับซ้ือผลผลิต ร้อยละ 9.20 นอกนั้น ได้แก่ ตอ้งการให้
ส่งเสริมและแนะนาํการปรับปรุงบาํรุงดิน ขดุลอกแหล่งนํ้ าธรรมชาติหรือแหล่งนํ้ าสาธารณะท่ีต้ืนเขิน 
ส่งเสริมและแนะนาํการทาํการเกษตรอินทรีย ์จดัหาแหล่งเงินกูอ้ตัราดอกเบ้ียตํ่า และจดัสรรท่ีดินทาํกิน 
เป็นตน้ (ตารางท่ี 3-12) 
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ตารางที ่3-10 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติทานตะวนั จําแนกตามระดับความเหมาะสมของพืน้ที ่
   ปีเพาะปลูก 2554/55 

รายการ 

ต้นทุนการผลติ (บาท/ไร่) 

เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 
      เฉลีย่ 

สูง (S1) ปานกลาง (S2) เลก็น้อย (S3) 

1. ต้นทุนผนัแปร        1,654.83              1,940.49             1,833.33           1,769.16  
    1.1 ค่าวสัดุการเกษตร           898.19              1,153.36             1,197.96           1,014.18  

           (54.28)                  (59.44)                  (65.34)              (57.33)  
    1.2 ค่าแรงงาน           501.80                 548.01                385.09              507.59  

           (30.32)                  (28.24)                  (21.00)              (28.69)  
    1.3 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ           254.84                 239.12                250.28              247.39  

           (15.40)                  (12.32)                  (13.66)              (13.98)  
2. ต้นทุนคงที่        2,039.63              2,288.98             1,119.65           2,038.31  

ต้นทุนทัง้หมด       3,694.46             4,229.47            2,952.98          3,807.47  

ผลผลติต่อไร่ (กก.)           282.47                 241.93                161.58  252.34 
ราคาผลผลติ (บาท/กก.)             19.85                   19.85                  19.85                19.85  
รายได้/มูลค่าผลผลติ (บาท/ไร่)        5,607.03              4,802.31             3,207.36           5,008.95  

ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผนัแปร (บาท/ไร่) 3,952.20 2,861.82 1,374.03          3,239.79  
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่) 1,912.57 572.84 254.38          1,201.48  

อตัราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้งหมด               1.52                     1.14                    1.09                  1.32  
ต้นทุนต่อกโิลกรัม (บาท)             13.08                   17.48                  18.28                15.09  

หมายเหตุ  : ในวงเลบ็หมายถึง ร้อยละของตน้ทุนผนัแปร 
ทีม่า     :  วเิคราะห์จากขอ้มลูเบ้ืองตน้ท่ีสาํรวจโดยกลุ่มเศรษฐกิจท่ีดิน สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน (2555) 
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ตารางที ่3-11 ปัญหาด้านการผลติของเกษตรกรทีป่ลูกทานตะวนั ปีเพาะปลูก 2554/55 
หน่วย : ร้อยละ 

ปัญหา 
เหมาะสม 
สูง (S1) 

เหมาะสม 
ปานกลาง (S2) 

เหมาะสม
เลก็น้อย (S3) 

เฉลีย่ 

- แมลง/ศตัรูพชืรบกวน 92.00 71.05 37.50 79.17 
- คุณภาพผลผลิตตํ่า 24.00 21.05 62.52 26.04 
- ราคาผลผลิตตกตํ่า 18.00 18.42 62.50 21.88 
- ปริมาณผลผลิตตํ่า 26.00 13.16 37.50 21.88 
- โรคระบาด 12.00 18.42 - 13.54 
- ผูรั้บซ้ือผลผลิตเอาเปรียบ 8.00 7.89 50.00 11.46 
- ฝนแลง้/ท้ิงช่วง 20.00 2.63 - 11.46 
- ปัจจยัการผลิตมีราคาสูง 10.00 10.53 12.50 10.42 
- สภาพดินเส่ือมโทรม 4.00 - 25.00 6.25 
- ขาดแคลนเงินลงทุน 4.00 5.26 - 4.17 
- ขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร 4.00 5.26 - 4.17 
- วชัพืชรบกวน 6.00 2.63 - 4.17 
- ท่ีดินทาํกินไม่เพียงพอ 4.00 - - 2.08 
- ขาดแคลนแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร - 5.26 - 2.08 
- ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง 2.00 - - 1.04 
- ขาดแคลนแรงงาน 2.00 - - 1.04 
- การขนส่งผลผลิตไม่สะดวก - - 12.50 1.04 
ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน (2555) 
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ตารางที ่3-12 ความต้องการความช่วยเหลอืด้านการผลติของเกษตรกรทีป่ลูกทานตะวนั  
ปีเพาะปลูก 2554/55 

หน่วย : ร้อยละ 

ความต้องการ 
เหมาะสม 

สูง 
(S1) 

เหมาะสม
ปานกลาง 

(S2) 

เหมาะสม
เลก็น้อย 

(S3) 
เฉลีย่ 

- ประกนั/พยงุราคาผลผลิต 86.96 76.47 85.71 82.76 
- จดัหาเมลด็พนัธ์ุราคาตํ่า 43.48 20.59 - 31.03 
- ประกนัรายไดเ้กษตรกร 26.09 11.76 14.29 19.54 
- จดัหาปัจจยัการผลิตราคาตํ่า 17.39 20.59 14.29 18.39 
- จดัสร้างแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร 13.04 8.82 28.57 12.64 
- จดัหาตลาดรับซ้ือผลผลิต 6.52 11.76 14.29 9.20 
- ส่งเสริมและแนะนาํการปรับปรุงบาํรุงดิน 4.35 5.88 14.29 5.75 
- ขดุลอกแหล่งนํ้าธรรมชาติหรือแหล่งนํ้า 
  สาธารณะท่ีต้ืนเขิน 

8.70 - - 4.60 

- ส่งเสริมและแนะนาํการทาํการเกษตรอินทรีย ์ 4.35 - 14.29 3.45 
- จดัหาแหล่งเงินกูอ้ตัราดอกเบ้ียตํ่า 4.35 - - 2.30 
- จดัสรรท่ีดินทาํกิน 2.17 - 14.29 2.30 
- ส่งเสริมและแนะนาํการทาํปุ๋ย/สารป้องกนั 
  และกาํจดัศตัรูพืชใชเ้อง 

- - 14.29 1.15 

- ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อขนส่งผลผลิต - 2.94 - 1.15 
ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน (2555) 

   3) ทัศนคติด้านการใช้ที่ดินและการเพิ่มผลผลิต  
    จากการศึกษาทศันคติการใชที้่ดินของเกษตรกรท่ีปลูกทานตะวนั พบว่า เกษตรกร
ตวัอยา่งท่ีสาํรวจทุกรายไม่คิดท่ีจะเปล่ียนแปลงการปลูกทานตะวนัไปปลูกพืชชนิดอ่ืน โดยใหเ้หตุผลว่า
เป็นพืชท่ีปลูกมาอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 44.23 ไม่มีความรู้ในการปลูกพืชชนิดอ่ืน และเป็นการใช้
ประโยชน์ท่ีดินของตนเองมีเหตุผลเท่ากนั ร้อยละ 35.58 และสภาพพ้ืนท่ีไม่เหมาะสาํหรับปลูกพืชชนิดอ่ืน 
ร้อยละ 19.23 สําหรับแนวคิดในการเพ่ิมผลผลิต เกษตรกรมีความคิดว่า ควรเพิ่มปุ๋ยเคมี ร้อยละ 68.27 
เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์และเปล่ียนพนัธ์ุใหม่มีแนวคิดเท่ากัน ร้อยละ 29.81 ใช้ฮอร์โมนเพิ่ม ร้อยละ 24.04 
ปรับปรุงบาํรุงดิน ร้อยละ 9.62 ป้องกนัวชัพืช/ศตัรูพืช/โรคพืช ร้อยละ 3.85 เป็นตน้ (ตารางท่ี 3-13) 
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ตารางที ่3-13 ทศันคติด้านการใช้ทีด่ินของเกษตรกรทีป่ลูกทานตะวนั ปีเพาะปลูก 2554/55 
หน่วย  : ร้อยละ 

ทศันคต ิ
เหมาะสม 
สูง (S1) 

เหมาะสมปาน
กลาง (S2) 

เหมาะสม
เลก็น้อย (S3) 

เฉลีย่ 

ความคดิต่อการเปลีย่นแปลงการปลูก
ทานตะวนั 

    

- ไม่เปล่ียน 100.00 100.00 100.00 100.00 
เหตุผลท่ีไม่เปล่ียน     
1) เป็นพืชท่ีปลูกมาต่อเน่ือง 44.23 46.51 33.33 44.23 
2) ไม่มีความรู้ในการปลูกพืชชนิดอ่ืน 26.92 37.21 77.78 35.58 
3) ใชป้ระโยชนท่ี์ดินเป็นของตนเอง 40.38 34.88 11.11 35.58 
4) สภาพพื้นท่ีไม่เหมาะกบัพชือ่ืน 3.85 32.56 44.44 19.23 
5) ไดผ้ลผลิตดี 7.69 11.63 11.11 9.62 
แนวคดิในการเพิม่ผลผลติ     
1) เพิ่มปุ๋ยเคมี 61.54 69.77 100.00 68.27 
2) เพิ่มปุ๋ยอินทรีย ์ 21.15 37.21 44.44 29.81 
3) เปล่ียนพนัธ์ุ 34.62 27.91 - 29.81 
4) ใชฮ้อร์โมนเพิ่ม 23.08 23.26 33.33 24.04 
5) ปรับปรุงบาํรุงดิน 11.54 9.30 - 9.62 
6) ป้องกนัวชัพืช/ศตัรูพืช/โรคพืช 7.69 - - 3.85 
7) ลงทุนจดัหาแหล่งนํ้า 3.85 - - 1.92 
ทีม่า : กลุ่มเศรษฐกิจท่ีดินและกลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน (2555) 

   จากการศึกษาตน้ทุน รายได้ และผลตอบแทนการผลิตทานตะวนั ปีเพาะปลูก 2554/55  
ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 252.34 กิโลกรัม รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 5,008.95 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 
3,807.47 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด (ผลตอบแทนสุทธิ) ไร่ละ 1,201.48 บาท มีอตัราส่วน
รายไดต่้อตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 1.32 การผลิตทานตะวนัตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
ระดบัความเหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3)ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 
161.58-282.47 กิโลกรัม รายได/้มูลค่าผลผลิตไร่ละ 3,207.36-5,607.03 บาท ตน้ทุนทั้งหมดไร่ละ 
2,952.98-4,229.47 บาท ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด (ผลตอบแทนสุทธิ) ไร่ละ 254.38-1,912.57 บาท 
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และมีอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนทั้ งหมดเท่ากับ 1.09-1.52 จะเห็นว่าต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่ 
เป็นตน้ทุนคงท่ีท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ค่าเช่าท่ีดิน มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 43.05 สาํหรับการผลิตในภาพรวม 
ส่วนการผลิตตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 3 ระดับ มีสัดส่วนร้อยละ 39.08-51.17 เน่ืองจาก 
มีเกษตรกรบางส่วนเช่าพื้นท่ีปลูกหรือเช่าพื้นท่ีปลูกทานตะวนัเพียงคร้ังเดียว (เช่าหลงัจากพืชคร้ังท่ี 1) 
ตน้ทุนผนัแปรส่วนใหญ่เป็นค่าพนัธ์ุซ่ึงเกษตรกรไม่สามารถเก็บเมลด็เพื่อทาํพนัธ์ุไวใ้ชเ้องได ้ตอ้งซ้ือ
เมล็ดพนัธ์ุท่ีนําเขา้จากต่างประเทศจึงมีสัดส่วนค่าเมล็ดพนัธ์ุสูงในต้นทุนผนัแปร รองลงมาเป็น
ค่าแรงงานเคร่ืองจักร ค่าซ่อมแซมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์การเกษตรและค่าดอกเบ้ียเงินกู้ จึงเห็นว่า 
หากเกษตรกรมีท่ีดินและทุนของตนเองก็จะทาํให้ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ
จะสูงข้ึน เน่ืองจากทานตะวนัเป็นพืชท่ีไม่ต้องการการบาํรุงรักษามากจะเห็นได้จากค่าปุ๋ยและ 
สารป้องกนั/กาํจดัวชัพืช/ศตัรูพืชมีค่าใชจ่้ายตํ่า การปลูก เก็บเก่ียวและแกะเมล็ดใชแ้รงานเคร่ืองจกัร
เป็นหลกั สาํหรับราคาท่ีเกษตรกรขายไดเ้ฉล่ียกิโลกรัมละ 19.85 บาท นบัว่าอยู่ในเกณฑดี์ เน่ืองจาก
ผลผลิตบางส่วนไดจ้ากการส่งเสริมของบริษทัภาคเอกชนและรับซ้ือในราคาประกนั อย่างไรก็ตาม 
ยงัมีเกษตรกรในกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 21.88 ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ทั้งน้ีเน่ืองจากประสบปัญหา
คุณภาพผลผลิตตํ่า (ร้อยละ 26.04) นอกจากน้ีเกษตรกรประสบปัญหาปริมาณผลผลิตตํ่า (ร้อยละ 21.88) 
เกษตรกรตอ้งการให้ประกนัราคาผลผลิต (ร้อยละ 82.76) จดัหาเมล็ดพนัธ์ุราคาตํ่า (ร้อยละ 31.03) 
ดงันั้น หากเกษตรกรเลือกใชเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูงและนํ้ ามนัมีคุณภาพตามท่ีตลาดตอ้งการ เช่น 
สายพนัธ์ุโอลิซัน 2 และโอลิซัน 3 ตามท่ีภาคเอกชนได้เขา้มาแนะนําส่งเสริมและรับซ้ือผลผลิต 
ในพื้นท่ี เกษตรกรก็จะมีรายไดแ้ละผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากการปลูกทานตะวนัท่ีเป็นพืชคร้ังท่ี 2 
รวมทั้งเป็นการใช้ท่ีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงระยะเวลาส้ันๆ อีกวิธีหน่ึงดว้ย ตามทศันคติ 
ของเกษตรกรท่ีเป็นตวัอย่างทุกรายท่ีไม่คิดจะเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนทานตะวนั เน่ืองจาก 
ได้ปลูกติดต่อกันมาอย่างต่อเน่ืองทุกปีและถ้าต้องการให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน เกษตรกรมีแนวคิดว่า 
ตอ้งเพ่ิมปุ๋ยเคมี (ร้อยละ 68.27) เพิ่มปุ๋ยอินทรียแ์ละเปล่ียนพนัธ์ุมีแนวคิดเท่ากนั (ร้อยละ 29.81) และใช้
ฮอร์โมนเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 24.04) 
   จากต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนการผลิตทานตะวนัจะเห็นว่าการผลิตทานตะวัน 
ของประเทศไทยไดผ้ลตอบแทนสุทธิไร่ละ 1,201.48 บาท มีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนเท่ากบั 1.32 
การผลิตตามความเหมาะสมของพื้นท่ี 3 ระดับ ได้ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 254.34-1,912.57 บาท  
มีอตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุนเท่ากบั 1.09-1.52 นับว่าการผลิตไดรั้บรายไดจ้ากการลงทุนในเกณฑ์
ค่อนข้างตํ่ า ถึงตํ่ า  เ ม่ือวิ เคราะห์ความอ่อนไหวของต้นทุนและรายได้ตามหลักการทดสอบ 
ความแปรเปล่ียน (Switching Value Test : SVT) เพื่อใชเ้ป็นเกณฑต์ดัสินว่าตน้ทุนจะเพิ่มข้ึนไดสู้งสุด
ร้อยละเท่าใด (SVTC) จึงจะทาํใหผ้ลตอบแทนสุทธิตํ่าท่ีสุด (ไม่ขาดทุน) และรายไดล้ดลงไดม้ากท่ีสุด
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ร้อยละเท่าใด (SVTB) ท่ีจะยอมรับใหท้าํการลงทุนผลิตได ้จะไดค่้า SVTC ของประเทศร้อยละ 31.56 
ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) ค่า SVTC ร้อยละ 51.77 และร้อยละ 13.54 และ 8.61  
ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ตามลาํดบั ค่า SVTB  
ของประเทศ ร้อยละ 23.99 ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) ค่า SVTB ร้อยละ 34.11 และร้อยละ 
11.93 และ 7.93 ในพื้นท่ีท่ีมีระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสมเล็กน้อย (S3) 
ตามลาํดบั จะเห็นว่า การผลิตทานตะวนัสามารถเพิ่มตน้ทุนไดสู้งสุดประมาณ ร้อยละ 32 ของตน้ทุนเดิม 
ท่ีจะไม่ทําให้ขาดทุนและยอมรับการลงทุนได้เม่ือรายได้ลดลงมากท่ีสุดประมาณ ร้อยละ 24  
ของรายไดเ้ดิมท่ีไดรั้บ ในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) สามารถเพิ่มตน้ทุนไดสู้งสุดประมาณ 
ร้อยละ 52 และยอมรับการลงทุนไดเ้ม่ือรายไดล้ดลงมากท่ีสุดประมาณ ร้อยละ 34 (ตารางท่ี 3-14)  
จึงควรท่ีจะส่งเสริมให้มีการขยายพื้นท่ีปลูกทานตะวันให้มากข้ึนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) 

ตารางที ่3-14 การวเิคราะห์ค่าความแปรเปลีย่นด้านต้นทุนและด้านรายได้การผลติทานตะวนั 

รายการ 
ต้นทุน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

ผลตอบแทน
สุทธิ 

(บาท) 

ความแปรเปลีย่น 

ด้าน
ต้นทุน 

ด้าน
รายได้ 

SVTC 

(ร้อยละ) 
SVTB 

(ร้อยละ) 

ประเทศ 3,807.47 5,008.95 1,201.48 31.56 23.99 
1. ระดบัความเหมาะสมสูง (S1) 3,694.46 5,607.03 1,912.57 51.77 34.11 
2. ระดบัความเหมาะสมปานกลาง (S2) 4,229.47 4,802.31 572.84 13.54 11.93 
3. ระดบัความเหมาะสมเลก็นอ้ย (S3) 2,952.98 3,207.36 254.38 8.61 7.93 
หมายเหตุ : SVTC  =  Switching value test  ด้านต้นทุน  
  : SVTB  =  Switching value test  ด้านรายได้   
ทีม่า : กลุ่มวางแผนการใชท่ี้ดินท่ี 1 สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน (2555) 
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3.3 นโยบายและยุทธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัพชืเศรษฐกจิทานตะวนั 
 ประเทศไทยได้ให้ความสําคญักับการเกษตรกรรมโดยได้มีการกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 หน่ึงในมาตราท่ีเก่ียวขอ้งว่าดว้ยเร่ือง รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบาย
ดา้นเศรษฐกิจ มาตรา 84 (8) คุม้ครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด 
ส่งเสริมใหสิ้นคา้เกษตรไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของ
สภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกนัของเกษตรกร จากความสําคญั
ดงักล่าวจึงทาํใหมี้การกาํหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นการเกษตรจากหลายๆ ภาคส่วน ดงัน้ี 

 3.3.1 นโยบายของรัฐบาล 
   จากคาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
มีนโยบายท่ีสอดคลอ้ง 3 นโยบาย ไดแ้ก่ 1) นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมดาํเนินการในปีแรก 2) นโยบาย
เศรษฐกิจ และ 3) นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
(สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2554) 
   1) นโยบายเร่งด่วนทีจ่ะเร่ิมดาํเนินการในปีแรก 
    (1) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่
ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการนํ้ าในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถ
ป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ รวมทั้ งสนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ฟ้ืนฟกูารขดุลอกคูคลอง และแหล่งนํ้ าธรรมชาติท่ีมีอยูเ่ดิม 
ขยายเขตการสูบนํ้ าดว้ยไฟฟ้า จดัสร้างคลองส่งนํ้ าขนาดเล็กเขา้สู่ไร่นา และขยายเขตการจดัรูปท่ีดิน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํ้ าและการผลิตส่งเสริมการใชน้ํ้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกบั
ชนิดพืช และจดัหาแหล่งนํ้าในระดบัไร่นาและชุมชนอยา่งทัว่ถึง 
    (2) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยดูแลราคา
สินคา้เกษตรให้มีเสถียรภาพท่ีเหมาะสม คาํนึงถึงกลไกราคาตลาดโลกโดยใชว้ิธีบริหารจดัการทาง
การตลาดและกลไกตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ รวมทั้งผลกัดนัใหเ้กษตรกรสามารถขายสินคา้เกษตรไดใ้น
ราคาสูงเพียงพอเม่ือเทียบกบัตน้ทุน และนาํระบบรับจาํนาํสินคา้เกษตรมาใชใ้นการสร้างความมัน่คง
ดา้นรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร พร้อมทั้งจดัใหมี้การเยยีวยาความเสียหายของพืชผลจากภยัธรรมชาติใหแ้ก่
เกษตรกร การจดัทาํระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์ และการออกบตัรเครดิตสําหรับ
เกษตรกร 
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   2) นโยบายเศรษฐกจิ 
    (1) นโยบายสร้างรายได้ 
     - ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซ่ึงเป็นแหล่งรายไดแ้ละการจา้งงาน
ในประเทศมาเป็นเวลานานให้กา้วขา้มไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตและการคา้อาหารคุณภาพสูง 
เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีฐานะและรสนิยมเฉพาะตวั การพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลาง
ตลาดซ้ือขายล่วงหน้าสินคา้เกษตรและอาหาร จะทาํให้เป้าหมายการเป็นครัวท่ีมีคุณภาพของโลก
สมัฤทธิผลรวดเร็วยิง่ข้ึน 
     - เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานท่ีมีคุณภาพและมีรายได้สูง
ใหแ้ก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง เป็นระบบ ในทุกระดบัชั้นความรู้ และส่งเสริมใหเ้กิดความรู้ ความชาํนาญ 
และความคิดสร้างสรรค ์เพื่อสร้างโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงินกูแ้ละเงินร่วมลงทุนระยะยาว รวมทั้ง
จดัตั้งกองทุนต่างๆ เพื่อสนบัสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการคา้อยา่งทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถขายไดใ้นราคาท่ีดี 
    (2) นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกจิ 
     ภาคเกษตร 
     - ส่งเสริมสนบัสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการส่ือสาร
กบัรัฐบาลและร่วมกนัพฒันาเกษตรกรดว้ยตนเองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
     - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจยัและพฒันาสายพนัธ์ุ พฒันาเทคโนโลยี
การผลิตเพื่อให้ไดผ้ลผลิตสูง ตา้นทานต่อโรคและแมลงศตัรูพืช สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ของภูมิอากาศโลก และถ่ายทอดองคค์วามรู้จากการวิจยัไปสู่เกษตรกรเพื่อใหมี้การใชพ้นัธ์ุดี ใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี โดยเฉพาะการใชปุ๋้ยตามคุณสมบติัของดินแต่ละชนิด ทั้งน้ี เพื่อลดตน้ทุน
การผลิตและพฒันาคุณภาพผลผลิต 
     - เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เขม้แขง็โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเพาะปลูก ลดตน้ทุนการผลิต พฒันาระบบการผลิตท่ีเป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการผลิต 
และการจาํหน่ายล่วงหน้าท่ีแม่นยาํ และประสานโครงสร้างพื้นฐานของทางราชการและเอกชน 
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด สร้างกระบวนการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยแีละภูมิปัญญาชาวบา้น 
     - เร่งรัดพฒันาธุรกิจการเกษตร โดยการพฒันาสถาบนัเกษตรกรในดา้นธุรกิจ 
สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จากโครงการกองทุนตั้งตวัได ้ร่วมมือสนบัสนุนสถาบนัการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการเกษตรทุกสาขา และดาํเนินการให้บุคลากรของสถาบนัการศึกษาไดท้าํหนา้ท่ีสนบัสนุน
การส่งเสริมการเกษตร พฒันารูปแบบการจดัการผลิต การบรรจุผลิตภณัฑแ์ละพฒันาผลิตภณัฑ ์และ
การตรวจสอบยอ้นกลบัแหล่งผลิต เร่งรัดการพฒันาเกษตรอุตสาหกรรมและพืชพลงังานเพ่ือรองรับ
วิกฤตพลงังานโลก ส่งเสริมการผลิตสินคา้ใหม่ท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงโดยมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร
ต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
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     - พฒันาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดโลก 
โดยการส่งเสริมการผลิตสินคา้ใหม่ท่ีมีกาํไรสูง มีการแปรรูปอยา่งครบวงจรเพื่อแสวงหามูลค่าเพิ่มสูงสุด 
พฒันาระบบตลาดทุกขั้นตอน ยกระดบัผลผลิตให้มีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับในตลาดต่างประเทศ 
สร้างกลุ่มธุรกิจรายสินคา้ระดบัภูมิภาคเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั และสร้างโอกาสช้ีนาํในเร่ืองราคา 
เร่งรัดการเจรจาขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารในตลาดโลก ส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นครัวโลกทั้ งในแง่สินคา้เกษตร อาหารไทย และสนับสนุนการลงทุนภาคเกษตร 
ในต่างประเทศ 
     - ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุ ดาํเนินการฟ้ืนฟู
สภาพแวดลอ้ม สร้างความเขม้แข็งภาคเกษตรและสร้างความมัน่คงทางอาหารเพ่ือเผชิญกบัวิกฤต
อาหารโลก สร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลงังาน ส่งเสริมเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรทางเลือก 
ปรับโครงสร้างและจัดหาท่ีทาํกินให้แก่เกษตรกรผูย้ากไร้และดาํเนินการฟ้ืนฟูคุณภาพดินให้คง 
ความอุดมสมบูรณ์อยา่งย ัง่ยนืตลอดจนการคุม้ครองท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
     ภาคอตุสาหกรรม 
     - พฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และนวตักรรมเพ่ือเพิ่มมูลค่าและยกระดบัสินคา้ใหมี้คุณภาพ มีความปลอดภยัตาม
มาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาด เช่น สินคา้เกษตรอินทรีย ์อาหารฮาลาล เป็นตน้ เพื่อเพิ่มรายได้
ใหแ้ก่เกษตรกร 
     - สร้างความเขม้แขง็ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยสนบัสนุน
ช่องทางการเขา้ถึงแหล่งสินเช่ือผา่นสถาบนัการเงินต่างๆ ส่งเสริมสถาบนัเฉพาะทางใหเ้ป็นศูนยแ์ลกเปล่ียน
เรียนรู้และทดสอบผลิตภณัฑ ์ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมตั้งแต่
ตน้นํ้ าจนถึงปลายนํ้ า และปรับปรุงหลกัเกณฑส่์งเสริมการลงทุนสาํหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการลงทุนมากยิง่ข้ึน 
     การตลาด การค้า และการลงทุน 
     - ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรมเพื่อป้องกนัการผกูขาด
ตดัตอน ส่งเสริมและพฒันาบทบาทขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้งภาครัฐและเอกชน 
แกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย มาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมใหแ้ก่ผูบ้ริโภค รวมทั้งสร้างความมัน่ใจ
ให้แก่ผูป้ระกอบการในดา้นการคุม้ครองและป้องกนัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้และ
ผลิตภณัฑไ์ทยในต่างประเทศ 
     - ปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมการให้สิทธิประโยชน์
แก่ธุรกิจในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว การกีฬา และบริการ โดยเนน้กิจการท่ีใชค้วามคิด
สร้างสรรค ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีการใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง และมีส่วนรับผดิชอบต่อสงัคม 
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     - ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่เพื่อลด
การพึ่งพาการส่งออกไปตลาดหลกั โดยส่งเสริมการส่งออกสินคา้และบริการในตลาดใหม่ พร้อมทั้ง
รักษาส่วนแบ่งในตลาดหลกัไม่ให้ลดลง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในเชิงของทกัษะเทคโนโลย ี
และวิทยาการท่ีจาํเป็นในการแข่งขนัระดบัโลกเพ่ือการขยายตวัอยา่งย ัง่ยนืของประเทศในอนาคต และ
เป็นการส่งเสริมให้สินคา้และบริการของไทยเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับอย่างแพร่หลายจากผูบ้ริโภค 
ในประเทศต่างๆ 
     - พฒันาสินคา้และบริการท่ีสร้างโอกาสใหม่ในการหารายได ้การผลิตสินคา้
และบริการอนัเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดโลกซ่ึงพฒันาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ท่ีใชน้วตักรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยคาํนึงถึงการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะขยายโอกาสในการส่งออก 
ลดตน้ทุนจากการพฒันา ระบบการกระจายสินคา้จากแหล่งผลิตทอ้งถ่ินไปสู่ตลาดในทุกระดบั โดยใหค้วามสาํคญั
ในการเช่ือมโยงให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดโลกของภูมิภาค รวมทั้ งพฒันาและส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการคา้สินคา้และบริการระหวา่งประเทศและศูนยก์ลางการผลิตและส่งออก
อาหารฮาลาลในโลก 
     - ขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจการคา้ การลงทุน และการตลาดภายใตก้รอบ
ความร่วมมือและขอ้ตกลงการคา้เสรีในระบบพหุภาคีและทวิภาคี โดยเร่งรัดการใชป้ระโยชน์จาก
ความตกลงท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกนัผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน กาํหนดมาตรการในการ
ใหค้วามช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบและสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
เพื่อเตรียมพร้อมในการพฒันาสินคา้และบริการใหส้อดคลอ้งกบักฎ ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ 
     - เร่งรัดจัดตั้ งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ โดยให้
ความสาํคญัต่อจงัหวดัชายแดน เพื่อส่งเสริมการคา้ การตลาด การลงทุน การจา้งงาน และการใชว้ตัถุดิบจาก
ประเทศเพ่ือนบา้น ซ่ึงเป็นการใชป้ระโยชน์จากความเช่ือมโยงดา้นคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน 

   3) นโยบายทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    (1) ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่การดาํเนินกิจกรรม 
และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินคา้และการบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งสนบัสนุนการดาํเนินงานของเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ให้ความสาํคญัแก่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนบัสนุน
การดําเนินการตามพนัธกรณีระหว่างประเทศท่ีจะนํามาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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    (2) พฒันาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โดยการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาองคค์วามรู้ท่ีชุมชน ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการทาํวิจยัร่วมกบัต่างประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีท่ีช่วยให้เกิดการใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งประหยดัและช่วยลดมลพิษ 
จัดหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในจังหวดัและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พฒันาเครือข่ายนักวิจยัเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักวิจยัและภาคีอ่ืนๆ 
สนบัสนุนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมัน่คงทางอาหาร รวมทั้งการฟ้ืนฟูดินและ
การป้องกนัการชะลา้งทาํลายดิน ดาํเนินการศึกษา สาํรวจและกาํหนดยทุธศาสตร์การใชท้รัพยากรธรณี
อยา่งย ัง่ยนื 

 3.3.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) 
   การพฒันาในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะตอ้งเผชิญกบั
กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็วและซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน 
เป็นทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะขอ้ผกูพนัท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียน 
ในปี 2558 จึงจาํเป็นตอ้งนาํภูมิคุม้กนัท่ีมีอยูพ่ร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศใหเ้ขม้แขง็ข้ึนมาใช้
ในการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหส้ามารถปรับตวัรองรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถพฒันาประเทศให้กา้วหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุข 
ท่ีย ัง่ยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์การพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 
ยทุธศาสตร์ความเขม้แขง็ภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน ซ่ึงมีแนวทางการพฒันา ดงัน้ี 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2555) 
   1) การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติทีเ่ป็นฐานการผลติภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยัง่ยนื 
    ดาํเนินงานโดยการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร  
ทั้งในเร่ืองการฟ้ืนฟูคุณภาพของทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ การบริหารจดัการนํ้ าอยา่งบูรณาการ 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํ้ าภาคเกษตร เพื่อเป็นปัจจยัสนบัสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ในภาคเกษตร 
   2) การเพิม่ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลติภาคเกษตร ดาํเนินงานโดย 
    (1) รัฐควรให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะพนัธ์ุพืช 
ท่ีสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
และส่งเสริมบทบาทของสถาบนัเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน องคก์รชุมชน และเกษตรกร ในการพฒันาพนัธ์ุพืช 
การใชเ้ทคโนโลยีการเกษตรท่ีลดการพึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิล และการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคเกษตร 
โดยเฉพาะการพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยืนและระบบตลาดสินคา้เกษตรท่ีเป็นธรรม เพื่อยกระดบั
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ความสามารถในการแข่งขนัและพึ่งพาตนเองของเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจดัการ 
และการสร้างนวตักรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตสินคา้เกษตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง
ดา้นอาหารและพลงังาน และคงความเป็นผูน้าํดา้นการเกษตรของโลกในอนาคตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
    (2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน โดยสนับสนุนสินเช่ือผ่อนปรน
และมาตรการทางดา้นภาษีแก่เกษตรกรและผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม
และคุม้ค่า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายการลงทุนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์การแข่งขนั 
ในตลาดโลก 
    (3) สนับสนุนการผลติทางการเกษตรทีส่อดคล้องกบัสภาพพืน้ที ่เช่น ศกัยภาพของดิน 
แหล่งรองรับผลผลิต และปัจจยัพื้นฐานทางการเกษตรท่ีสาํคญั เช่น ระบบชลประทาน ระบบโลจิสติกส์ 
เป็นตน้ เพื่อให้เกิดการใชท้รัพยากรและการจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของ
ความสมคัรใจและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยกาํหนดเขตการใชท่ี้ดินและมาตรการจูงใจให้เกษตรกร
ทาํการผลิตตามศกัยภาพของพื้นท่ีและสนบัสนุนขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ เช่น สินเช่ือเง่ือนไขผอ่นปรน 
เป็นตน้ และส่งเสริมให้มีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกพืชแต่ละชนิด เพื่อใชส้าํหรับวางแผนการผลิต
ใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัภาวะตลาด 
    (4) ควบคุมและกํากบัดูแลให้มีการนําเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
โดยการปรับปรุงระบบการข้ึนทะเบียนสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชเพื่อใหไ้ดม้าตรฐาน และไม่อนุญาตให้มี
การข้ึนทะเบียนวตัถุอนัตรายท่ีหลายประเทศหา้มใชแ้ลว้ ควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
ท่ีขดัต่อเกณฑท์างจริยธรรมขององคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งสนบัสนุนการใช้
สารชีวภาพให้มากข้ึน เพื่อลดตน้ทุนการผลิตและสร้างความปลอดภยัในสุขภาพของทั้งผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภค รวมทั้งลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนรณรงคส์ร้างความเขา้ใจใหเ้กษตรกรใชส้ารเคมี
ทางการเกษตรอยา่งถูกวิธีตามหลกัวิชาการ 
    (5) ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง เช่น ศูนย์เคร่ืองจักรกล
การเกษตรหรือศูนยเ์รียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในระดบัชุมชน เป็นตน้ เพื่อสนบัสนุนการผลิต
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนืและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    (6) ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซ่ึงความหลากหลายของพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อมของประเทศ และสนับสนุนการทดลองวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ 
อยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยพีนัธุวิศวกรรม เป็นตน้ เพื่อใหมี้องคค์วามรู้
ท่ีเท่าทนัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยขีองโลกในระยะต่อไป 
    (7) พฒันาและเสริมสร้างองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสม
ทางการเกษตร รวมทั้งสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มให้แก่เกษตรกร
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อย่างต่อเน่ืองและทัว่ถึง โดยผ่านศูนยเ์รียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เครือข่ายเกษตรกรท่ีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละพื้นท่ีและจากเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จหรือปราชญ์ชาวบา้น 
ตลอดจนเพ่ิมความสามารถและช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่เกษตรกรอยา่งทัว่ถึง รวมถึงพฒันา
ส่ือทางการเกษตรในวงกวา้ง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการเกษตรสู่เกษตรกร 
และประชาชนท่ีมีความสนใจใหท้ัว่ถึงมากข้ึน 
   3) การสร้างมูลค่าเพิม่ผลผลติทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลติ ดาํเนินงานโดย 
    (1) สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
อาหารและพลังงาน โดยพฒันาศกัยภาพการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนบนฐานความรู้ท่ีสร้างสรรค ์เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ของสินคา้ เช่น สมุนไพร 
ผลิตภณัฑอ์าหารและบริการเพื่อสุขภาพ สินคา้อาหารและผลิตภณัฑฮ์าลาล เป็นตน้ รวมถึงสินคา้เกษตร
ท่ีมิใช่อาหาร เช่น ผลิตภณัฑย์าง ไมย้าง สินคา้จาํพวกวสัดุชีวภาพ ผลิตภณัฑย์าและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
เป็นตน้ ตลอดจนการสนับสนุนการวิจยัและพฒันาต่อยอดให้มีโอกาสทางการตลาดและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงสนับสนุนการผลิตและการตลาดสินคา้เกษตรชนิดใหม่ๆ ท่ีมี
มูลค่าสูงเพื่อรองรับความตอ้งการของตลาดเฉพาะกลุ่มและตลาดโลก 
    (2) ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามาร่วมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน 
ควบคู่กบัการใช้มาตรการดา้นสินเช่ือผ่อนปรนและมาตรการดา้นภาษีเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร 
และผูป้ระกอบการนําองค์ความรู้ นวตักรรม และเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
บนฐานความคิดริเร่ิมสร้างสรรคม์าใชใ้นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้และผลิตภณัฑเ์กษตรและอาหาร 
    (3) สนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และมาตรฐาน
ระบบการผลิตสินคา้เกษตรใหเ้ทียบเท่าระดบัสากล ควบคุมและดูแลกระบวนการตรวจรับรองคุณภาพ
อย่างเข้มงวด พฒันาระบบตรวจสอบยอ้นกลับและความสามารถในการติดตามการขนส่งหรือ
เคล่ือนยา้ยสินคา้รวมทั้งพฒันาบรรจุภณัฑ์และผลิตภณัฑ์ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของตลาดทั้งภายใน 
และต่างประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสและการใชป้ระโยชน์จากการเปิดการคา้เสรี ตลอดจน 
มีความรวดเร็ว ทัว่ถึง และประหยดัสาํหรับเกษตรกรและผูป้ระกอบการ 
    (4) สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร 
ตามมาตรฐานที่กําหนด เช่น มาตรฐานอาหารปลอดภยั มาตรฐานฮาลาล เป็นตน้ รวมทั้งการผลิต
สินคา้เกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์โดยการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐาน 
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรอง เพื่อขยายการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภยัและสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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    (5) ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนส่ิงจูงใจ เช่น สินเช่ือเง่ือนไขผ่อนปรนให้กับ
ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้ระกอบการตลาดกลางสินคา้เกษตร เพื่อให้เกิดกลไกตลาดท่ีมี
ความเป็นธรรม และสนับสนุนให้สถาบนัเกษตรกรสามารถเขา้มาทาํธุรกรรมในตลาดสินคา้เกษตร
ล่วงหนา้ เป็นตน้ 
    (6) ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันบริหารจัดการ
ระบบสินค้าเกษตรและอาหาร การเพิ่มมูลค่า และการจัดการด้านการตลาด ร่วมกบัสถาบนัเกษตรกร 
เพื่อช่วยใหเ้กษตรกรมีช่องทางในการสร้างรายไดท่ี้เป็นธรรมและเหมาะสมเพิ่มข้ึน รวมถึงสนบัสนุน
การบริหารจดัการสินคา้เกษตรแบบกลุ่มการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อยกระดบัและต่อยอด
การแปรรูปสินคา้เกษตร 
    (7) สนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ของภาคเกษตรท่ีเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานและสามารถตรวจสอบการเคล่ือนยา้ยของสินคา้ เพื่อลด
ความสูญเสียและลดตน้ทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานจากการเน่าเสียของสินคา้ท่ีมีสาเหตุจากกระบวนการ
เก็บรักษาและระบบขนส่งสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน โดยพฒันาระบบขนส่งท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ 
ระบบตรวจสอบยอ้นกลบัและสนบัสนุนใหผู้ผ้ลิตหรือสมาคมธุรกิจเฉพาะดา้นเขา้มามีบทบาทในการจดัระบบ
การบริหารโลจิสติกส์ของภาคเกษตรร่วมกบัภาครัฐ รวมทั้งพฒันาและเช่ือมโยงฐานขอ้มูลดา้นการผลิต
และตลาดสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ ์
   4) การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร ดาํเนินงานโดย 
    (1) พัฒนาระบบการสร้างหลักประกันด้านรายได้ของเกษตรกรให้มีความม่ันคง 
และให้ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด เพื่อนาํไปสู่การปรับโครงสร้างการผลิตอย่างย ัง่ยืน ควบคู่ไปกบั
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสร้างความมัน่ใจกบัเกษตรกรในรายไดข้ั้นตํ่าท่ีสามารถยดึการเกษตร
เป็นอาชีพไดอ้ยา่งมัน่คงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
ในระยะยาว 
    (2) เร่งพฒันาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร ให้สามารถคุม้ครองความเส่ียงดา้นการผลิต
ทางการเกษตรจากทุกภยัพิบติัให้กบัเกษตรกรในทุกพื้นท่ี โดยให้เกษตรกรมีส่วนรับผดิชอบชาํระเบ้ียประกนั
ตามความเส่ียงของพื้นท่ี 
    (3) ส่งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นหลกัประกนัทั้งทางดา้นรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรและความมัน่คงดา้นวตัถุดิบแก่ภาคอุตสาหกรรม 
การเกษตร อาหาร และพลงังาน โดยให้ความสาํคญักบัสถาบนัและองคก์รเกษตรกร ในการเป็นคู่สัญญา
กบับริษทั และพฒันาระบบการถ่ายทอดความรู้และขอ้มูลสาํหรับการสร้างความเขา้ใจใหก้บัเกษตรกร
และผูเ้ก่ียวขอ้ง และกาํหนดกลไกและมาตรการท่ีเหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
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ในการกาํกับดูแลให้เกษตรกรและผูป้ระกอบการดาํเนินงานร่วมกันบนพ้ืนฐานของการแบ่งปัน
ประโยชน์อยา่งเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 
    (4) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึน้ โดยพฒันาระบบ
สวสัดิการให้ครอบคลุมเกษตรกรในทุกสาขาอาชีพ และสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินเกษตรกร
ใหส้ามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
    (5) สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม เพื่อให้มีจิตสาํนึก เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรและวิถีชีวิตครอบครัวท่ีอบอุ่น ดว้ยการสนบัสนุน
องค์ความรู้อย่างครบวงจร การจัดหาท่ีดินทาํกิน สร้างโอกาสเขา้ถึงแหล่งทุน รวมทั้ งสนับสนุน
กระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่อาชีพเกษตรกรรม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมการพฒันาภาคเกษตร
ของเกษตรกรตน้แบบใหม้ากข้ึน 
    (6) พัฒนาสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุน 
การพึ่งพาตนเองของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง โดยการพฒันาความรู้และความสามารถดา้นการตลาด
และการบริหารจดัการ ดว้ยการศึกษาดูงานจากเกษตรกรหรือองคก์รท่ีประสบความสาํเร็จ และการสนบัสนุน
สินเช่ือเง่ือนไขผอ่นปรนท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงาน ภายใตร้ะบบการควบคุมตรวจสอบท่ีรัดกุม รวมทั้ง
การเช่ือมโยงบทบาทของสถาบนัเกษตรกรกบัสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อร่วมวางแนวทางการพฒันา
ภาคเกษตรกรรมตามพื้นฐานและความตอ้งการของเกษตรกรอยา่งเป็นระบบ 
    (7) ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและ
อาหารจากการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน โดยการปรับปรุงกระบวนการนาํเขา้วตัถุดิบมาแปรรูป
ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน และเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบัเกษตรกรรายยอ่ยท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากการนาํเขา้สินคา้เกษตรและอาหารท่ีมีตน้ทุนตํ่า อนัเป็นผลจากขอ้ตกลงการเปิดการคา้เสรี โดยสนบัสนุน
การปรับตวัและเพิ่มขีดความสามารถใหเ้กษตรกรไทย สามารถผลิตสินคา้เกษตรและอาหารใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 
พร้อมทั้งให้ความสาํคญักบัการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัอาหารของสินคา้เกษตร
และอาหารนาํเขา้ เพื่อป้องกนัสินคา้นาํเขา้ท่ีมีคุณภาพไม่ไดต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้
   5) การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน ดาํเนินงานโดย 
    (1) ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และมีการปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชน
เพิ่มขึน้ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะเป็นฐานการผลิตดา้นการเกษตรและอาหาร และใชเ้ป็นแหล่ง
ช่วยดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
    (2) ส่งเสริมให้เกษตรกรทาํการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง เช่น เกษตรอินทรีย ์เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่และวนเกษตร เป็นตน้ 
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โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย เพื่อสร้างความมัน่คง ความหลากหลาย การพึ่งพาตนเองและสามารถ
เขา้ถึงดา้นอาหารทุกครัวเรือนทั้งในเชิงของปริมาณ คุณภาพ โภชนาการ และความปลอดภยั โดยการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผ่านเครือข่ายปราชญ์ชาวบา้น เกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ และ
แหล่งความรู้ในพื้นท่ี 
    (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนา
ด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม
ของบุคคลและชุมชน เพื่อใหมี้พฤติกรรมการบริโภคท่ีให้ความสาํคญักบัคุณภาพชีวิตและการบริโภค
ท่ีเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ในการสนบัสนุนดา้นอาหารศึกษา และเนน้การวิจยัและพฒันาดา้นอาหาร
ในมิติต่าง  ๆควบคู่ไปกบัการใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีปลอดภยัและมีคุณค่าต่อการบริโภค 
    (4) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลติและการบริโภคที่เกือ้กูลกนัในระดับชุมชน
ทีอ่ยู่บริเวณใกล้เคียงกนั โดยมีเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์กนัโดยตรง เช่น ตลาดทอ้งถ่ิน 
ตลาดเกษตรกร เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํใหป้ริมาณผลผลิตมีตลาดรองรับมากข้ึน สามารถพฒันาเป็นวิสาหกิจชุมชน
และนําไปสู่การสร้างชุมชนท่ีเขม้แข็งมีศกัยภาพในการผลิตและเขา้ถึงอาหารและโภชนาการท่ีดี 
รวมทั้งมีความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามยัของตนเอง 
    (5) ส่งเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่ เหลือใช้ 
จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลงังานทดแทนใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน เช่น ไบโอดีเซล พลงังานความร้อน
จากการเผาไมเ้ศษวสัดุทางการเกษตร ก๊าซชีวภาพท่ีไดจ้ากการหมกัมูลสตัว ์และเศษขยะอินทรีย ์เป็นตน้ 
    (6) สนับสนุนการผลติพลงังานทดแทนภายในชุมชน โดยการสนบัสนุนองคค์วามรู้
ดา้นเทคโนโลยกีารผลิตพลงังานทดแทน ทั้งจากวตัถุดิบเหลือใชจ้ากครัวเรือนและการเกษตร อาทิ มูลสัตว ์
ขยะ ฟาง แกลบ เศษไม ้ตลอดจนถ่ายทอดวิธีการดูแลรักษาและการซ่อมบาํรุงใหแ้ก่ชุมชนหรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน เพื่อนําไปสู่การพฒันาพลงังาน
ทดแทนอย่างมัน่คงและยัง่ยืนในระดบัชุมชนและทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดตน้ทุนดา้นพลงังาน 
รวมถึงลดมลภาวะแก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน รวมทั้งส่งเสริมการผลิตพืชพลงังานทดแทนท่ีไม่ใช่อาหาร
และมีความเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน เช่น สบู่ดาํ เป็นตน้ 
    (7) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ที่ให้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนบทบาทการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชน เช่น ศูนยพ์นัธ์ุขา้วชุมชน โรงปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย ์โรงสี และลานตาก 
เป็นตน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรในชุมชน 
   6) การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ดาํเนินงานโดย 
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    (1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจาก 
พืชพลังงาน โดยการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุพืชพลงังานท่ีเหมาะสมกบัประเทศและให้ผลผลิตสูง และ
การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงข้ึน รวมทั้งศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตพลงังานจากพืช เพื่อให้สามารถผลิตพลงังานไดม้ากข้ึนในปริมาณพืชเท่ากนั 
ตลอดจนส่งเสริมการวิจยัพืชพลงังานอ่ืนท่ีไม่ไดใ้ชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหาร เช่น สาหร่าย เป็นตน้ 
ทั้งน้ี เพื่อลดปัญหาภาวะขาดแคลนในพืชท่ีใชเ้ป็นทั้งวตัถุดิบในการผลิตอาหารและพลงังาน 
    (2) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน 
โดยใหค้วามสาํคญักบัความมัน่คงดา้นอาหาร เช่น ปาลม์นํ้ามนั มนัสาํปะหลงั และออ้ย เป็นตน้ เพื่อให้
มีการผลิตและการใชอ้ยา่งเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งชดัเจน ไม่กระทบต่อความมัน่คงดา้นอาหาร
ของประเทศ 
    (3) เพิม่ประสิทธิภาพการผลติและการใช้พลงังานชีวภาพที่เกีย่วเน่ืองกบัภาคการผลติ
และบริการ เพื่อลดการพึ่งพาการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงจากการนาํเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงจะทาํให้เกิดการสร้าง
ภูมิคุม้กนัใหก้บัผลผลิตทางการเกษตรเกิดความมัน่คงและราคาสินคา้เกษตรมีเสถียรภาพ 
    (4) จัดให้มีกลไกในการกํากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ ท่ีไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความมัน่คง
ของการใชพ้ลงังานชีวภาพและศกัยภาพการผลิตท่ีเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อการผลิตอาหารของประเทศ 
    (5) ปลูกจิตสํานึกในการใช้พลงังานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนถึงประโยชน์และผลกระทบของการใชพ้ลงังานชีวภาพ 
   7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและ
พลงังาน ดาํเนินงานโดย 
    (1) สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และ
ชุมชน ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างความมัน่คง
ดา้นอาหารและพลงังานทั้งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ เช่ือมโยงกบักลไกการบริหารจดัการ
ภาครัฐและองคก์รเกษตรกรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบัพื้นท่ีและส่วนกลาง เช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
เป็นตน้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการทาํงานของภาครัฐอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้าง
ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
    (2) ปรับกระบวนการทาํงานของหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง อาทิ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม และกระทรวงพลงังาน ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทาํงานอย่างจริงจงั ทั้งใน
ส่วนกลางและระดบัพื้นท่ีโดยมีเป้าหมายร่วมกนั เพื่อสนบัสนุนการสร้างความมัน่คงทางดา้นอาหาร
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และพลังงาน รวมถึงเป็นผูผ้ลักดันและสนับสนุนการพฒันาการเกษตร อาหารและพลังงานให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในระดบัชุมชน ระดบัพื้นท่ี และระดบัประเทศ นอกจากน้ี กาํหนดใหมี้กลไก
การประสานการทาํงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร และตรวจสอบการดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนในพ้ืนท่ี 
    (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต 
การตลาด ไปจนถึงการบริโภคให้มีความถูกต้อง สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยง่าย เพื่อใช ้
ในการวางแผน พฒันา แกไ้ขปัญหา และเตือนภยั โดยพฒันารูปแบบการเผยแพร่ขอ้มูลในระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมทั้งพฒันาการสร้างตวัช้ีวดัการพึ่งพาตนเองดา้นอาหารตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน 
และระดบัประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองดา้นอาหาร และใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผน
นโยบายดา้นการเกษตรในระยะต่อไป 
    (4) พฒันากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้เอือ้ต่อการพัฒนา
อย่างยัง่ยนื อาทิ การเร่งรัดออกกฎ ระเบียบตามพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช โดยเฉพาะการคุม้ครอง
พนัธ์ุพื้นเมืองและสิทธิชุมชน ให้ประชาชนและประเทศไดรั้บประโยชน์จากการเขา้ถึงฐานทรัพยากร
ท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสม เป็นธรรม และมีความเป็นสากล ปรับปรุงพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
โดยให้รวมถึงการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมของชาวต่างชาติ และให้มีการเก็บภาษีในอตัราท่ีสูงกว่าคนไทย 
เพื่อให้เกิดการใชท่ี้ดินอยา่งมีประสิทธิภาพ คุม้ค่า สนบัสนุนให้มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม
และพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน การส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อให้เกิดการทาํงาน
ในเชิงระบบท่ีเป็นองคร์วม ต่อเน่ือง และมีกระบวนการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
    (5) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้ งในระดับพหุภาคีและทวิภาค ี
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ในการสนบัสนุนการวิจยัและพฒันา ความร่วมมือในการผลิต การตลาด 
การจดัตั้งระบบสาํรองขา้วฉุกเฉิน ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบักลไกท่ีมีอยู ่
เพื่อใหเ้กิดความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน 

 3.3.3 แผนพฒันาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แผนพฒันาการเกษตร ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
และกรอบการดาํเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งน้ี ไดมี้การทบทวนผลการดาํเนินงาน 
สถานการณ์เศรษฐกิจดา้นการเกษตรในปัจจุบนั แลว้บูรณาการกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงมุ่งเน้นการพฒันา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีอาชีพมัน่คง รายไดเ้พียงพอต่อการเล้ียงชีพ 
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ควบคู่ไปกบัการให้ความสําคญัในการพฒันาขีดความสามารถในการผลิต การจดัการสินคา้เกษตร 
และความมัน่คงดา้นอาหาร ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลงังานทดแทนให้มีความเหมาะสม 
โดยกาํหนดเป้าหมายร่วมกนัระหวา่งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลงังาน เนน้ใหค้วามสาํคญัดา้นอาหาร
เป็นอนัดบัแรก ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพฒันาคุณภาพให้ไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
ของผูบ้ริโภคภายใตก้ารผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการเป็นศูนยก์ลางการผลิต การคา้สินคา้เกษตร
ของอาเซียน นอกจากน้ี ไดมุ่้งเน้นให้ความสําคญัในพฒันาทรัพยากรการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรนํ้ าแลว้นาํนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2555-2558 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 3 นโยบาย คือ 1) นโยบายท่ี 1 นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมดาํเนินการในปีแรก
2) นโยบายท่ี 3 นโยบายเศรษฐกิจ ข้อ 3.3.1 ภาคเกษตร  และ 3) นโยบายท่ี 5 นโยบายท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มาบูรณาการเช่ือมโยงใหเ้กิดแนวทางพฒันาการเกษตร เพื่อใหส้ามารถ
ผลกัดนัให้เกษตรกรไดรั้บประโยชน์จากแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ อย่างแทจ้ริง รวมทั้งให้เกิดความสะดวกในการนาํสู่การปฏิบติัของหน่วยงานในกาํกบั
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เช่ือมโยงนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2555-2558 ขา้งตน้ไวใ้น 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554) 
   ยทุธศาสตร์ที ่1 พฒันาคณุภาพชีวิตเกษตรกร 
   1) สร้างความมัน่คงในการประกอบอาชีพและรายไดใ้ห้แก่เกษตรกร รวมทั้งพฒันา
ระบบการประกันความเส่ียงในการผลิต และสร้างระบบความมั่นคงให้เกษตรกร (สวสัดิการ) 
ตลอดจนเร่งรัดฟ้ืนฟูเกษตรกรผูพ้กัชาํระหน้ีและผูไ้ดรั้บความเสียหายจากภยัพิบติั โดยการเยียวยาท่ี
เหมาะสมและส่งเสริมอาชีพให้สามารถแก้ไขปัญหาพึ่ งพาตนเองได้ รวมทั้ งส่งเสริมอาชีพ 
ดา้นการเกษตรในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
   2) สนับสนุนการดาํเนินงานของสภาเกษตรกร ในการกาํหนดนโยบายท่ีเช่ือมโยงกบั
แผนพฒันาดา้นการเกษตรสู่สภาเกษตรกรท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการผลิตการตลาด ให้สามารถนาํไปจดัทาํ
แผนปฏิบติัการในระดบัชุมชน เพื่อใหเ้กษตรกรนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
   3) สร้างเสถียรภาพรายไดเ้พื่อใหเ้กษตรกรกา้วไปสู่ผูจ้ดัการฟาร์มแบบมืออาชีพ (smart farmer) 
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาคเกษตร สร้างฐานขอ้มูลกบัชุมชนดา้นการเกษตร  
โดยจดัทาํทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรเขา้สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้งอาสาสมคัรเกษตรกร
หมู่บา้น (อกม.) รวมทั้งจดัให้มีรายการโทรทศัน์ดา้นการเกษตร ประกอบกบัส่งเสริมและสนบัสนุน
เกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้ขา้สู่ภาคเกษตร 
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   4) สนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร  
โดยสนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการทาํงานของทุกภาคส่วน รวมทั้งพฒันาธุรกิจสถาบนั
เกษตรกร และเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบญัชีแก่สถาบนัเกษตรกรและเกษตรกรสู่บญัชีตน้ทุนอาชีพ 
เพื่อใหมี้ขีดความสามารถในการดาํเนินธุรกิจและการบริหารจดัการ 
   5) ส่งเสริมให้เกษตรกรทาํการเกษตรกรรมยัง่ยืน อาทิ การเกษตรแบบผสมผสาน  
เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรอินทรีย ์และเกษตรธรรมชาติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยสนับสนุนให้เกษตรกรบริหารจดัการฟาร์มอย่างเหมาะสมต่อสภาพแวดลอ้มและผลิตอาหาร
ปลอดภยัใชบ้ริโภคไดใ้นครัวเรือนและเป็นท่ียอมรับของตลาด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความ
ม่ันคงอาหาร 
   1) มุ่งเนน้การลดตน้ทุนการผลิตในสินคา้เกษตรแต่ละชนิด โดยการวิจยัและพฒันาดา้นพืช 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมยัใหม่ผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งพฒันาคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร
ดา้นพืช เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมทางการเกษตรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงให้ค ําปรึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรท่ีถูกต้อง 
และเหมาะสมในแต่ละสินคา้เกษตร รวมทั้งสนบัสนุนการผลิตปุ๋ยหมกั ปุ๋ยนํ้ าชีวภาพ และปุ๋ยพืชสด 
   2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  โดยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพทุกขั้นตอนสู่การพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรโดยผลกัดนัการดาํเนินงานยุทธศาสตร์ 
รายสินคา้ไปสู่การปฏิบติัโดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งการ
พฒันานิคมการเกษตร 
   3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตอาหารโดยให้ความสาํคญั
กบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน ทั้งในระดบัครัวเรือน 
ระดบัชุมชน ระดบัประเทศอยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
   4) สร้างความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหว่างประเทศ ดว้ยการ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการในกรอบอาเซียน กลุ่มอาเซียนบวกสาม (จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี) 
และอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงโดยเฉพาะกบัประเทศเพ่ือนบา้น ในการผลิต การตลาด การวิจยัพฒันาสินคา้เกษตร
ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ทั้งในระดบัพหุภาคีและทวิภาคี 
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   ยทุธศาสตร์ที ่3 พฒันาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยัง่ยนื 
   1) พฒันาแหล่งนํ้า เพิ่มปริมาณเก็บกกันํ้ า และขยายพ้ืนท่ีชลประทานใหค้รอบคลุมพื้นท่ี
ท่ีมีศกัยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกบริหารจดัการนํ้ าให้สูงข้ึนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรและชุมชนในกระบวนการพฒันาแหล่งนํ้ าและบริหารจดัการนํ้ าทุกระดบัอย่างบูรณาการ 
สนบัสนุนใหมี้การพฒันาแหล่งนํ้าขนาดเลก็ในไร่นาสามารถเกบ็นํ้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
ไดอ้ยา่งพอเพียง เพื่อสร้างความมัน่คงและปัจจยัพื้นฐานในการผลิตของเกษตรกรและชุมชน ตลอดจน
ผลกัดนัใหเ้กิดการดาํเนินงานแบบบูรณาการเช่ือมโยงกบัทุกหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหาร
จัดการนํ้ าอย่างเป็นระบบ รวมทั้ งสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณนํ้ าในพื้นท่ี
เกษตรกรรมและพ้ืนท่ีแหล่งกกัเกบ็นํ้ารวมถึงวางระบบการป้องกนัและบรรเทาปัญหาภยัธรรมชาติ 
   2) บริหารการจดัท่ีดินทาํกินใหเ้กษตรกร เร่งรัดการฟ้ืนฟู อนุรักษ ์และปรับปรุงคุณภาพดิน
เพื่อการเกษตร รวมถึงการพฒันาระบบคุม้ครองท่ีดินเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรรายย่อยมีท่ีดิน 
เป็นของตนเอง 

 3.3.4 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรทีด่ิน 
   การทาํการเกษตรตอ้งใชท้รัพยากรท่ีดินเป็นปัจจยัหลกั โดยไดมี้การใชท่ี้ดินดา้นเกษตรกรรม
ท่ีไม่เหมาะสม ทาํให้เกิดการเส่ือมโทรมของดินส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อเกษตรกร 
ชุมชน และประเทศ กรมพฒันาท่ีดินซ่ึงมีภารกิจหลกัเก่ียวกบัการกาํหนดนโยบายและวางแผนการใชท่ี้ดิน
ในพื้นท่ีเกษตรกรรม การสาํรวจและจาํแนกดิน การอนุรักษดิ์นและนํ้ า การปรับปรุงบาํรุงดินโดยการใหบ้ริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการพฒันาท่ีดิน ขอ้มูลดินและการใชท่ี้ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
และให้มีการใชท่ี้ดินอย่างย ัง่ยืน จึงไดมี้การเตรียมรับมือและแกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ของประเทศโดยเฉพาะดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตลอดมา โดย
กรมพฒันาท่ีดินไดว้ิเคราะห์และจดัทาํยทุธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบการพฒันาทรัพยากรท่ีดินในช่วง 5 ปี 
(พ.ศ. 2555-2559 ) ตามกรอบการพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
และมีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบันโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมียทุธศาสตร์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดเขตการใชท่ี้ดิน คือ การขบัเคล่ือนแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยมีเป้าหมาย
และกลยทุธ์ดงัน้ี (กรมพฒันาท่ีดิน, 2555) 
   เป้าหมาย 
   1) จดัทาํแผนการใชท่ี้ดินเพื่อการวางแผนพฒันาในพ้ืนท่ี 119 ลุ่มนํ้ าสาขา 2,711 ตาํบล 
และ 25 ชนิดพืช 
   2) ส่งเสริมเกษตรกรผลิตตามความเหมาะสมของดินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 
   3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนการใชท่ี้ดิน 
   4) พฒันาขอ้มูลในเชิงพื้นท่ี 
   5) พฒันากระบวนการผลกัดนัแผนการใชท่ี้ดินไปสู่การปฏิบติั 
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   กลยุทธ์ 
   1) พฒันาระบบฐานขอ้มูลดินและการประยกุตใ์ชข้อ้มูลดิน โดยมีแนวทางการดาํเนินงานดงัน้ี 
    (1) ปรับปรุงและพฒันาแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีใหเ้ป็นปัจจุบนัและทนัสมยั เพื่อใชป้ระโยชน์
ในดา้นต่างๆ เช่น การสํารวจและวางแผนการใชท่ี้ดิน การสํารวจและทาํแผนท่ี การวางแผนพฒันา
แหล่งนํ้ า การออกแบบงานจดัทาํระบบอนุรักษดิ์นและนํ้ า และการจดัทาํฐานขอ้มูลพื้นท่ีเส่ียงภยัและ
ภยัพิบติั เป็นตน้ รวมทั้งการใหบ้ริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
    (2) พฒันาการสาํรวจและจาํแนกดินใหมี้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ มีความถูกตอ้ง 
ทนัสมยั น่าเช่ือถือ และสะดวกต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ 
    (3) ประยุกต์ใช้ขอ้มูลดินร่วมกบัขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น ขอ้มูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ในการกาํหนดนโยบายและวางแผนการใชท่ี้ดิน 
   2) พฒันากระบวนการจดัทาํแผนการใชท่ี้ดิน โดยเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพื่อผลกัดนัใหห้น่วยงานนาํไปใชใ้นพื้นท่ี โดยมีแนวทางการดาํเนินงานดงัน้ี 
    (1) จดัทาํกระบวนการจดัทาํแผนการใชท่ี้ดินแบบบูรณาการโดยให้ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
เกษตรกร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนการใชท่ี้ดิน และใหมี้การจดัทาํ
ข้อตกลงการทาํงานร่วมกันด้านการพฒันาส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีดินและทรัพยากรอ่ืนดา้นการเกษตร 
    (2) พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเผยแพร่แผนการใชท่ี้ดินให้สะดวก
และง่ายต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ 
 3.3.5 อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการพชืนํา้มันและนํา้มันพชื 
   คณะกรรมการพืชนํ้ ามันและนํ้ ามันพืชซ่ึงแต่งตั้ งโดยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 20 
กนัยายน พ.ศ. 2554 โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) เป็นประธานคณะกรรมการ 
และมีกรรมการอีก 22 คน ดงัภาคผนวกท่ี 2 ซ่ึงมีอาํนาจหน้าท่ีดงัน้ี (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
ม.ป.ป.) 
   1) เสนอนโยบายแผนการบริหาร การจดัการ การพฒันาการผลิตและการตลาดพืชนํ้ ามนั
และนํ้ามนัพืชต่อคณะรัฐมนตรี 
   2) กาํหนดหลกัเกณฑ์ มาตรการ และเง่ือนไขท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการผลิต การจาํหน่าย  
การแปรรูป การนาํเขา้ การส่งออก การใชท้ดแทนพลงังาน รวมทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพืชนํ้ามนัและนํ้ามนัพืช 
   3) เร่งรัด ส่งเสริม และประสานงานใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบนั
การเงิน เกษตรกร อุตสาหกรรมนํ้ามนัพืช และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
   4) มีอาํนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทาํงานเป็นรายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามความจาํเป็น 
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3.4 ศักยภาพ โอกาส และข้อจาํกดัในการผลติและการตลาด 
 ทานตะวนัเป็นพืชนํ้ ามนัท่ีมีความสาํคญัชนิดหน่ึงรองจากปาลม์นํ้ ามนัและถัว่เหลือง ผลิตภณัฑ์
จากทานตะวันนอกจากจะใช้เมล็ดบริโภคโดยตรงเพื่อสุขภาพแล้วย ังใช้นํ้ ามันเป็นวัตถุดิบ 
ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองหลายประเภท จึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดภายในประเทศและตลาดโลก 
สําหรับในประเทศไทยการผลิตเมล็ดทานตะวนัยงัไม่เพียงพอกับความต้องการในส่วนน้ีได้ทาํ 
การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดั ดา้นการผลิตและการตลาดของทานตะวนัสาํหรับ
การพิจารณากาํหนดเขตและวางแผนการใชท่ี้ดินผลิตทานตะวนั โดยสามารถใชจุ้ดแข็งและโอกาส
เป็นแนวทางในการผลิตหรือขยายการผลิต การตลาด และใชจุ้ดอ่อนและขอ้จาํกดัเป็นแนวทางแกไ้ข
ปรับปรุงและพฒันาต่อไป ดงัน้ี 

 3.4.1 จุดแข็ง 
   1) ทานตะวนัเป็นพืชท่ีปลูกไดทุ้กฤดูกาลและเจริญเติบโตไดดี้ในประเทศไทย เน่ืองจาก
เป็นพืชท่ีมีการปรับตวัเขา้กบัสภาพของเขตร้อนไดแ้ละไม่ไวต่อแสง สามารถออกดอกใหผ้ลไดทุ้กสภาพ
ช่วงแสง มีระบบรากลึกและแผ่กวา้งสามารถดูดซับความช้ืนและธาตุอาหารไดดี้ เม่ือตน้ทานตะวนั 
ตั้งตวัไดจ้ะมีความทนทานต่อสภาพแห้งและร้อนไดแ้ละจะเร่ิมเติบโตทนัทีเม่ือไดรั้บนํ้ าฝน นอกจากน้ี
ตน้ทานตะวนัยงัมีความทนทานต่อสภาพอากาศเยน็จดัไดดี้กวา่ขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์ละขา้วฟ่าง เกษตรกร
นิยมปลูกเป็นพืชคร้ังท่ี 2 ต่อจากพืชหลกัในพื้นท่ีไร่ เน่ืองจากเป็นพืชลม้ลุกท่ีมีอายสุั้น 
   2) ทานตะวนัสามารถปลูกและเติบโตได้ในดินแทบทุกประเภท โดยจะเติบโตได้ดี 
ในดินท่ีมีผิวหน้าหนาและอุม้ความช้ืนไวไ้ด้ดี สามารถทนต่อสภาพดินเค็ม ดินท่ีมีสภาพเป็นด่าง 
และดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าได ้จึงสามารถปลูกไดท้ัว่ไปในทุกภาคของประเทศไทย  
   3) ทานตะวนัเป็นพืชท่ีตอ้งการนํ้ าน้อยอาศยัเพียงความชุ่มช้ืนในดินในระยะช่วงปลูก
ปลายฤดูฝนประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม ปริมาณนํ้ าฝนเพียง 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  
ไม่จาํเป็นตอ้งมีแหล่งนํ้ า จึงเหมาะสมสาํหรับปลูกเป็นพืชคร้ังท่ี 2 ประกอบกบัเป็นพืชท่ีไม่ตอ้งการ
การดูแลรักษามาก โรคและแมลงศตัรูพืชรบกวนน้อย เม่ือเปรียบเทียบกบัพืชคร้ังท่ี 2 ชนิดอ่ืน เช่น  
ถัว่เหลืองและขา้วโพดเล้ียงสตัว ์เป็นตน้ 
   4) มีพันธ์ุหลายสายพันธ์ุท่ีปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศเขตร้อนของประเทศไทย  
ไดแ้ก่ สายพนัธ์ุพื้นเมือง สายพนัธ์ุสังเคราะห์ท่ีไดจ้ากการวิจยัพฒันาของกรมวิชาการเกษตร (ไดแ้ก่ 
พนัธ์ุเชียงใหม่ 1 พนัธ์ุแม่สาย เป็นตน้) และสายพนัธ์ุลูกผสมท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ (ไดแ้ก่ พนัธ์ุแปซิฟิค 33
แปซิฟิค 55 แปซิฟิค 77 อาตูเอล จมัโบ ้โอลิซนั 2 และโอลิซนั 3 เป็นตน้) ส่วนท่ีสาํคญัของการใชพ้นัธ์ุ
เป็นท่ียอมรับกนัวา่ทานตะวนัเป็นพืชท่ีปราศจากการตดัแต่งพนัธุกรรม (GMOs)  
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   5) พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมทางกายภาพสูง (S1) สําหรับปลูกทานตะวนัส่วนใหญ่ 
อยู่ในภาคเหนือและภาคกลาง ร้อยละ 41.61 และ 38.82 ของพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสําหรับปลูก
ทานตะวนัทั้งประเทศ ตามลาํดบั แหล่งปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดบัความเหมาะสมสูง (S1) ไดแ้ก่ จงัหวดั
สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ ยงัคงเป็นจังหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิตทานตะวนัท่ีสําคญั 
ของประเทศ และจะปลูกทานตะวนัเป็นพืชคร้ังท่ี 2 ต่อไป จากขอ้มูลท่ีสํารวจไดเ้กษตรกรทุกราย 
ใหค้วามคิดเห็นวา่ จะปลูกทานตะวนัต่อไปโดยไม่คิดจะเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน 
   6) ทานตะวนัเป็นพืชท่ีมีประโยชน์มาก ดอกไวป้ระดบั เมล็ดไวข้บเค้ียว และท่ีสําคญั 
ใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับสกดันํ้ ามนั และทุกส่วนสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งโดยตรงและแปรรูป 
ได้แก่ เมล็ดใช้สกัดเป็นนํ้ ามนั เมล็ด/เมล็ดกะเทาะเปลือกนําไปแปรรูปเป็นแป้งประกอบอาหาร 
และขนมรูปแบบต่างๆ (เช่น เมลด็ทานตะวนัอบแหง้ คุกก้ีทานตะวนั ทานตะวนัแผน่ และเมลด็ทานตะวนั
เคลือบช็อกโกแลต เป็นตน้) ใช้ประกอบอาหารและเป็นส่วนผสมในอาหาร (เช่น ใส่ในสลดั ยาํ 
ขา้วอบเมลด็ทานตะวนั และคลุกเน้ือสัตวแ์ทนขนมปัง เป็นตน้) ลาํตน้และจานดอกใชท้าํเป็นเช้ือเพลิง
และไถกลบจะเป็นปุ๋ยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ใหดิ้น เยือ่ใยจากลาํตน้ใชท้าํกระดาษคุณภาพดี กากเมลด็
ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ ถ่านอดัแท่งจากกากดอกทานตะวนั นอกจากน้ีแกนตน้ ใบ ดอก 
ฐานรองดอก เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก มีสรรพคุณทางยา ใช้รักษาโรคต่างๆ ได้ (วรรณิสา, 2552)  
อาหารสุขภาพจากเมลด็ทานตะวนังอกและตน้อ่อนทานตะวนัใชเ้ป็นผกัสลดั ทาํอาหาร และนํ้ าผกัด่ืม 
เป็นตน้ (องอาจ, 2553)  
   7) นํ้ามนัจากเมลด็ทานตะวนัเป็นนํ้ามนัพืชท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีกรดไขมนั
ท่ีไม่อ่ิมตัวสูง เป็นท่ีต้องการของร่างกายคนแต่ไม่สามารถผลิตเองได้ตามธรรมชาติ กรดไขมัน
ประเภทน้ีช่วยลดคลอเรสเตอรอลในร่างกาย นอกจากน้ีในนํ้ามนัทานตะวนัยงัประกอบดว้ยสารอาหาร
ท่ีมีประโยชน์อีกหลายชนิด เช่น ธาตุเหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ บี ดี อี เค และเกลือแร่  
เป็นตน้ นอกจากจะใชน้ํ้ ามนัทานตะวนับริโภคโดยตรงในครัวเรือนแลว้ยงันาํไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรม
หลายประเภท เป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑเ์วชสาํอางและผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว ไดแ้ก่ สบู่กอ้น สบู่เหลว 
นํ้ ามนัชกัเงา นํ้ ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์สีทาอาคาร ทาํเทียนไข เคลือบผิวผลไม ้อุตสาหกรรมฟอกสี 
ครีมบาํรุงผวิ ครีมกนัแดด ครีมหมกัผม นํ้ามนันวดตวั และครีมสมุนไพรผสมนํ้ามนัทานตะวนั เป็นตน้ 
ผลิตภณัฑอ์าหาร ไดแ้ก่ ทูน่าสเตก็ในนํ้ามนัทานตะวนั นํ้าสลดั และเนยเมลด็ทานตะวนั เป็นตน้ 
   8) นํ้ามนัจากเมลด็ทานตะวนัมีสาร antioxidants กนัหืนไดดี้ สามารถเก็บไวไ้ดน้านกว่า
นํ้ ามนัพืชชนิดอ่ืน โดยสี กล่ิน และรสชาติไม่เปล่ียนแปลง 
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   9) ดอกทานตะวนัมีลกัษณะเด่นท่ีดอกมีขนาดใหญ่สีเหลืองทองและชูดอกอยูบ่นปลายยอด
ของลาํต้น จึงดูเด่นแลเห็นได้ชัดเจน นอกจากน้ียงัหันหน้าไปทางดวงอาทิตยอ์ยู่เสมอ จึงมีดอก 
ท่ีเงยหนา้ข้ึนและไปทางทิศเดียวกนัทั้งหมด แตกต่างจากดอกไมช้นิดอ่ืน เม่ืออยู่รวมกนัจาํนวนมาก 
ยิง่เพิ่มความงดงาม เพราะมองเห็นแต่ดอกทานตะวนัสูงลอยข้ึนเหนือลาํตน้และใบหนัหนา้ไปทางเดียวกนั
ทุกดอก ก่อนเกบ็ผลผลิตจึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในช่วงตน้ฤดูหนาว 
   10)  ทานตะวันมีต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมตํ่ากว่าราคาท่ีเกษตรกรขายได้ ทําให้
เกษตรกรได้รับกําไร ข้อมูลจากการสํารวจการผลิตทานตะวัน ปีเพาะปลูก 2554/55 มีต้นทุน 
ต่อกิโลกรัม 15.09 บาท เกษตรกรขายไดกิ้โลกรัมละ 19.85 บาท ไดก้าํไรต่อกิโลกรัม 4.76 บาท หรือ
กาํไรต่อไร่ 1,201.48 บาท การผลิตไม่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีียุง่ยากและซบัซอ้น การใชส้ารเคมีมีปริมาณนอ้ย 
เน่ืองจากทานตะวนัเป็นพืชท่ีตอบสนองต่อปุ๋ย (ขอ้มูลจากการสํารวจเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า 
ปริมาณผลผลิตจะเพิ่มข้ึนโดยการใส่ปุ๋ยเคมี ร้อยละ 68.27 ของจาํนวนเกษตรกรท่ีสาํรวจและร้อยละ 
29.81 มีความเห็นว่าใส่ปุ๋ยอินทรีย)์ และไม่มีศตัรูพืชท่ีรุนแรง ทาํให้ประหยดัตน้ทุนและปลอดภยั 
ต่อเกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค รวมทั้งไม่ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
   11)  มีแหล่งรับซ้ือ/ตวัแทนและโรงงานรับซ้ือผลผลิตในทอ้งถ่ิน เกษตรกรไม่ตอ้งเก็บ
ผลผลิตไวน้านและไม่มีสถานการณ์ผลผลิตเมลด็ทานตะวนัลน้ตลาด 
   12)  ราคาเมล็ดทานตะวนัมีแนวโน้มสูงข้ึน เน่ืองจากผลผลิตยงัไม่เพียงพอสําหรับ 
ใช้เป็นวตัถุดิบสกัดนํ้ ามนัภายในประเทศ ความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยาย 
การผลิตและเพ่ิมผูผ้ลิตรายใหม่ โดยสามารถเพ่ิมพื้นท่ีเพาะปลูกตามระดบัความเหมาะสมทางกายภาพ
ไดอี้กมาก 
   13)  นํ้ามนัทานตะวนัในตลาดนํ้ามนัพืชของประเทศไทยจดัอยูใ่นกลุ่มผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัพืช
เกรดพิเศษ (พรีเม่ียม) ท่ีเน้นคุณภาพเป็นท่ีตอ้งการของตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
ยอมรับนํ้ามนัทานตะวนัคุณภาพดีจากประเทศไทย 

 3.4.2 จุดอ่อน 
   1) ขาดแคลนพันธ์ุคุณภาพดีของทางราชการ พันธ์ุสังเคราะห์ท่ีพัฒนาโดยภาครัฐ 
ใหผ้ลผลิตตํ่าและปริมาณการผลิตไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของเกษตรกร 
   2) เมลด็พนัธ์ุลูกผสมท่ีมีคุณภาพดีไดผ้ลผลิตสูง ตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศและมีราคาสูง 
ทาํให้เกษตรกรหาซ้ือพนัธ์ุยากและตน้ทุนการผลิตสูง (ขอ้มูลจากการสํารวจ ปีเพาะปลูก 2554/55  
ค่าพนัธ์ุคิดเป็นร้อยละ 30.18 ของตน้ทุนผนัแปร)  
   3) เมล็ดพนัธ์ุทานตะวนัท่ีได้จากพนัธ์ุลูกผสมเกษตรกรไม่สามารถเก็บรักษาพนัธ์ุ 
ไปปลูกต่อไดแ้ละยงัไม่มีการผลิตเมลด็พนัธ์ุลูกผสมในประเทศไทย 
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   4) ทานตะวนัพนัธ์ุลูกผสมมีดอกค่อนขา้งใหญ่และดา้นหลงัของจานดอก มีลกัษณะ 
เป็นแอ่งเหมือนกระทะกน้แบน เม่ือเมลด็แก่จานดอกจะหอ้ยลงมาเวลามีฝนตกนํ้ าฝนจะขงัในแอ่งดงักล่าว 
จะทาํใหเ้กิดโรคเน่าไดง่้าย ซ่ึงทาํใหเ้มลด็เน่าเสียหาย จึงควรปลูกทานตะวนัช่วงปลายฤดูฝนหรือในฤดูแลง้ 
   5) ทานตะวนัในประเทศไทยใหผ้ลผลิตเฉล่ียต่อไร่ตํ่า จากขอ้มูลของสาํนกังานเศรษฐกิจ
การเกษตรในช่วง 5 ปี ระหว่างปีเพาะปลูก 2550/51-2554/55 ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 115-131 กิโลกรัม
ขอ้มูลจากการสํารวจ ปีเพาะปลูก 2554/55 ไดผ้ลผลิตเฉล่ียไร่ละ 252 กิโลกรัม หากปลูกทานตะวนั 
ในพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มีการบาํรุงรักษาดีจะใหผ้ลผลิตไม่ตํ่ากว่า 300 กิโลกรัมต่อไร่ แต่โดยเฉล่ีย
ประมาณไม่ตํ่ากวา่ 200 กิโลกรัมต่อไร่ (สาํนกังานเกษตรอาํเภอตากฟ้า, ม.ป.ป.) 
   6) การปลูกทานตะวนัในประเทศไทยเป็นเพียงพืชทางเลือกสาํหรับการปลูกพืชคร้ังท่ี 2 
เพื่อใหมี้รายไดเ้สริมของเกษตรกร การปฏิบติัเพื่อการบาํรุงรักษาจึงไม่ค่อยจริงจงัและใส่ใจมากนกั ทั้งการ
ใส่ปุ๋ยและการกาํจดัวชัพืช/ศตัรูพืช เพราะคิดว่าตน้ทานตะวนัสามารถทนทานต่อสภาพแวดลอ้มได ้
(ขอ้มูลจากการสาํรวจ ปีเพาะปลูก 2554/55 เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีเฉล่ียไร่ละ 4.39 กิโลกรัม ใชส้ารเร่ง
การเจริญเติบโตและสารกาํจดัวชัพืชอยา่งละเท่ากนัเฉล่ียไร่ละ 0.01 ลิตร นอกนั้นไม่ใชปั้จจยัเพื่อการ
บาํรุงรักษาชนิดอ่ืน) ขอ้มูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรแนะนาํปริมาณปุ๋ยท่ีเหมาะสม คือ สูตร 15-15-15
หรือ 16-16-8 อตัรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยยูเรีย 40-0-0 อตัรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ และในกรณีท่ี
ปลูกในดินทรายและขาดธาตุโบรอนควรใส่ผงบอแรกซ์ประมาณ 2 กิโลกรัมต่อไร่ จะทาํให้เพิ่มผลผลิต
ไดม้ากและเมลด็มีคุณภาพดีข้ึน (ศรีสุดา, ม.ป.ป.) 
   7) สัตว์ศตัรูทานตะวนัท่ีสําคญั ได้แก่ นกพิราบ ซ่ึงจะเขา้มาเกาะท่ีดอก จิกกินเมล็ด 
ท่ีอยู่ในดอก ทาํความเสียหายแก่ทานตะวนัเป็นบริเวณกวา้ง (ขอ้มูลจากการสํารวจ ปีเพาะปลูก 
2554/55 เกษตรกรประสบปัญหาศตัรูพืชรบกวน ร้อยละ 79.17 ของจาํนวนเกษตรกรท่ีสาํรวจ) 
   8) ตลาดเมล็ดพนัธ์ุทานตะวนัและผลผลิตเมล็ดทานตะวนั มีพื้นท่ีเฉพาะในแหล่งปลูก 
ท่ีสาํคญั 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสระบุรี ลพบุรี นครสวรรค ์และเพชรบูรณ์ 
   9) ราคานํ้ ามนัทานตะวนัมีราคาค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์นํ้ ามนัพืช 
เกรดกลาง (นํ้ ามนัปาล์ม นํ้ ามนัถัว่เหลือง และนํ้ ามนัรําขา้ว) และเป็นสินคา้ท่ีมีตลาดกลุ่มเฉพาะ  
(Niche Market) แมจ้ะมีคุณภาพและคุณค่าต่อร่างกายสูง แต่สาํหรับผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปยงัไม่นิยม 
ซ้ือมาบริโภค เน่ืองจากราคาค่อนขา้งสูง 
   10)  แหล่งรับซ้ือและโรงงานมีเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งผลิตท่ีสําคญัของประเทศ 
และโรงงานเปิดการหีบเฉพาะช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต ดังนั้ นในพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมเหมาะสม 
ในทอ้งถ่ินอ่ืนหากเกษตรกรตอ้งการปลูกทานตะวนัเป็นพืชคร้ังท่ี 2 หรือปลูกเป็นพืชหลกัก็จะทาํให้
เกิดปัญหาการขายผลผลิต เน่ืองจากโรงงาน/แหล่งรับซ้ือมีนอ้ยและไม่กระจาย 
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   11)  การนาํเขา้เมล็ดทานตะวนั เน่ืองจากผลผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกบั
ความตอ้งการท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีพื้นท่ีปลูกในช่วง 5 ปี ลดลงในอตัราเฉล่ียร้อยละ 
1.20 ต่อปี ผลผลิตเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยในอตัราเฉล่ียร้อยละ 2.07 ต่อปี ปริมาณนาํเขา้เพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ีย
ร้อยละ 10.84 ต่อปี มูลค่านาํเขา้เพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 16.60 ต่อปี การนาํเขา้เมล็ดทานตะวนั 
จากต่างประเทศทาํให้การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ มีตน้ทุนสูงข้ึนและประเทศตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
เป็นมูลค่าของเงินตราต่างประเทศเพ่ือซ้ือวตัถุดิบอีกดว้ย 
   12)  เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนและผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ินขาดการรวมกลุ่มท่ีเขม้แขง็ 
ในการผลิตเมลด็พนัธ์ุลูกผสม การแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคโนโลยกีารผลิตและการตลาด 
   13)  ทานตะวนัเป็นพืชท่ีหน่วยงานภาคราชการให้ความสําคญัลดลง ทั้งๆ ท่ีทานตะวนั
เป็นพืชนํ้ ามนัท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจเป็นท่ีตอ้งการของตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ 
รองจากถั่วเหลืองและปาล์มนํ้ ามัน การสนับสนุนส่งเสริมในประเทศส่วนใหญ่เป็นบทบาท 
ของภาคเอกชน เน่ืองจากมีความตอ้งการใชผ้ลผลิต 

 3.4.3 โอกาส 
   1) มีโครงการส่งเสริมการปลูกทานตะวนัครบวงจร โดยความร่วมมือของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งปลูก 4 จงัหวดั คือ จงัหวดัสระบุรี ลพบุรี นครสวรรค ์ 
และเพชรบูรณ์ หน่วยงานท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษทัขายเมลด็พนัธ์ุ
และเกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นตน้ พนัธ์ุท่ีแนะนาํให้ปลูก
ภายใตโ้ครงการ ไดแ้ก่ พนัธ์ุโอลิซัน 2 และโอลิซัน 3 โดยมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ทาํให้เกษตรกร 
มีหลกัประกนัทางการตลาดท่ีแน่นอนนบัเป็นโอกาสท่ีจะขยายพื้นท่ีปลูกและเพ่ิมผลผลิตทานตะวนั 
   2) ภาคเอกชนให้การแนะนาํและถ่ายทอดแนวคิด การเพิ่มผลผลิต ช่วงเวลาการปลูก 
แก่เกษตรกรในโครงการ ทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บความรู้และวิธีการปฏิบติัเพื่อเพิ่มผลผลิตของตนเอง 
   3) เมลด็พนัธ์ุทานตะวนัตามโครงการส่งเสริม คือ พนัธ์ุโอลิซนั 2 และโอลิซนั 3 ไดรั้บการ
ยอมรับจากต่างชาติวา่เป็นพนัธ์ุเดียวในประเทศไทยท่ีมีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัสูง (High Oleic Sunflower) 
เป็นท่ีตอ้งการของตลาดต่างประเทศ (สุรัตน์, 2555)  
   4) ราคาการซ้ือขายเมล็ดทานตะวนัพนัธ์ุพิเศษ (โอลิซัน 2 และโอลิซัน 3) ท่ีภาคเอกชน
แนะนํา เกษตรกรจะขายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงกว่าพันธ์ุทั่วไปกิโลกรัมละ  2  บาท  สําหรับ 
เมลด็ทานตะวนัทัว่ไปราคามีแนวโนม้สูงข้ึน เน่ืองจากนํ้ ามนัพืชชนิดอ่ืนมีราคาสูงข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 
(ขอ้มูลจากการสาํรวจ ปีเพาะปลูก 2554/55 ราคาเมลด็ทานตะวนัท่ีเกษตรกรขายไดกิ้โลกรัมละ 19.85 บาท) 
จะทําให้เกษตรกรหันมาสนใจท่ีจะปลูกเพิ่มข้ึนหรือขยายพ้ืนท่ีปลูกเพื่อให้ได้รายได้เพิ่มข้ึน  
ทาํใหผ้ลผลิตเมลด็ทานตะวนัเพิ่มข้ึนตามมา 
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   5) นํ้ ามนัทานตะวนัจากพนัธ์ุท่ีได้รับในโครงการส่งเสริมมีคุณภาพดีไม่ด้อยไปกว่า
นํ้ ามนัท่ีไดจ้ากมะกอกหรือโอลิฟ แต่ตน้ทุนการผลิตนํ้ ามนัทานตะวนัตํ่ากว่าและสามารถผลิตนํ้ ามนั
ทานตะวนัได้ในประเทศไทย จึงเป็นโอกาสในการทาํตลาดนํ้ ามันทานตะวนัของประเทศไทย
โดยเฉพาะตลาดในทวปีเอเชีย 
   6) มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทขายเมล็ดพันธ์ุและบริษัทของประเทศญ่ีปุ่น  
ผลิตนํ้ามนัทานตะวนัครบวงจร โดยสร้างโรงงานสกดันํ้ ามนัทานตะวนักาํลงัการผลิต 10,000 ตนัต่อปี 
(ส่งออกไปตลาดญ่ีปุ่นเป็นหลกั) ดาํเนินการผลิตมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 ในการน้ีไดส่้งเสริม 
การปลูกทานตะวนั 100,000 ไร่ สาํหรับป้อนโรงงานโดยรับซ้ือผลผลิตอยา่งต่อเน่ือง นบัเป็นโอกาส
ในการผลิตและการตลาดทานตะวนัในประเทศไทย 
   7) มีการประกนัราคาซ้ือเมล็ดทานตะวนัตามเง่ือนไขภายใตโ้ครงการส่งเสริมการปลูก
ทานตะวนัครบวงจรมาตั้งแต่ ปีเพาะปลูก 2550/51-2553/54 โดยราคาประกนัขยบัตวัจากกิโลกรัมละ 13 บาท 
เป็น 15.50 บาท เป็นท่ีพึงพอใจของเกษตรกร (สุรัตน์, 2555) 
   8) ความตอ้งการผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัพืชเกรดพิเศษ (พรีเม่ียม) สูงข้ึน ไดแ้ก่ นํ้ ามนัมะกอก 
นํ้ ามันคาโนลา  นํ้ ามันทานตะวัน  และนํ้ ามันข้าวโพด  เป็นต้น  นํ้ ามันพืชกลุ่มน้ีมีทั้ ง ท่ีนําเข้า 
จากต่างประเทศและผลิตภายในประเทศ ช่องทางการจาํหน่ายยงัจาํกัดอยู่ในตลาดโมเดิร์นเทรด  
แต่ความตอ้งการบริโภคมีแนวโนม้ขยายตวัมากข้ึน นํ้ ามนัมะกอกและนํ้ ามนัคาโนลาไม่สามารถผลิต
ในประเทศได ้เพราะมีขอ้จาํกดัดา้นวตัถุดิบท่ีไม่มีเพาะปลูกในประเทศไทย ส่วนนํ้ ามนัทานตะวนั 
และนํ้ ามนัขา้วโพดการผลิตใช้วตัถุดิบท่ีปลูกไดใ้นประเทศ ทาํให้ขายได้ในราคาตํ่ากว่านํ้ ามนัพืช
นาํเขา้ จึงเป็นโอกาสให้ตลาดของผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัพืชพรีเม่ียมท่ีผลิตในประเทศขยายตวั และสามารถ
แข่งขันกับนํ้ ามันพืชนําเข้าได้และยงัเป็นโอกาสให้ผูป้ระกอบการสามารถขยายการส่งออกได ้
ในอนาคตและในระยะยาวยงัอาจช่วยปรับเปล่ียนรูปแบบการส่งออกนํ้ ามนัพืชจากท่ีเป็นผูรั้บจา้ง 
การผลิตมาส่งออกภายใตรู้ปแบบและตราสินคา้ของตนเอง (บริษทั ศูนยว์ิจยักสิกรไทย จาํกดั, 2553) 
   9) กระแสรักสุขภาพทาํให้ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญกับการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ ์
เพื่อสุขภาพ ซ่ึงในนํ้ ามันทานตะวนัประกอบด้วยสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด 
และมีกรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวัสูงไม่ทาํให้เกิดโรคไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด จึงเป็นท่ีตอ้งการนําไป
ประกอบอาหารของผูบ้ริโภคท่ีใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพ แนวโนม้การหนัมาเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัพืช
เพื่อสุขภาพซ่ึงผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการในประเทศมีศักยภาพในการขยายตลาดทั้ งในประเทศ 
และต่างประเทศ 
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   10)  การขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของตลาดกลุ่มนํ้ ามนัพืชเกรดกลาง (นํ้ ามนัปาล์ม นํ้ ามนั 
ถัว่เหลือง และนํ้ ามนัรําขา้ว) จากภาวะเศรษฐกิจและการขยายตวัของอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 
ทาํให้ความตอ้งการใชน้ํ้ ามนักลุ่มน้ีเป็นวตัถุดิบเพิ่มข้ึนในอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปและอาหาร 
จานด่วน ในภาคอุตสาหกรรมอาหารสาํเร็จรูปมีการปรับเปล่ียนนํ้ ามนัท่ีใชผ้สมในอาหารจากนํ้ ามนั 
ถัว่เหลืองมาเป็นนํ้ ามนัทานตะวนัสําหรับอาหารคุณภาพท่ีเน้นประโยชน์และสุขภาพของผูบ้ริโภค 
โดยเฉพาะผูบ้ริโภคต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสของเกษตรกรผูผ้ลิตและผูแ้ปรรูปเมล็ดทานตะวนั 
ท่ีมีอุตสาหกรรมต่อเน่ืองรองรับผลผลิต 
   11)  ประเทศผูผ้ลิตทานตะวนัรายอ่ืนประสบภยัธรรมชาติ ภาคเกษตรไดรั้บความเสียหาย 
ประเทศในแถบเอเชียนาํเขา้เมล็ดทานตะวนัจากประเทศไทย เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จีน ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย กมัพชูา และญ่ีปุ่น เป็นตน้ 
   12)  ภาครัฐและเอกชนทาํการศึกษาวิจยัและพฒันาพนัธ์ุทานตะวนัท่ีมีคุณภาพสาํหรับปลูก
ในประเทศไทย 
   13)  มีการวิจยัการใชป้ระโยชน์จากทานตะวนัดา้นต่างๆ ทาํให้เป็นท่ีสนใจและตอ้งการ
ปลูกตน้ทานตะวนัมากข้ึน ดงัน้ี 
     - ตน้ทานตะวนัเป็นพืชท่ีมีคุณสมบติัช่วยดูดสะสมสารกมัมนัตภาพรังสีท่ีเป็น
อนัตรายกบัมนุษยท่ี์พืชทัว่ไปไม่สามารถทาํได ้จากบทความ “บริษทัเอกชนของประเทศญ่ีปุ่นนาํร่อง
ปลูกตน้ทานตะวนั 6 ไร่ ลดสารกมัมนัตภาพรังสีในญ่ีปุ่น : บริษทัเอกชนของประเทศญ่ีปุ่นจบัมือ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จดัโครงการ ปลูกทานตะวนัลดสารกมัมนัตภาพรังสี 
ในพื้นท่ีจาํนวน 6 ไร่ ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างบริษทัญ่ีปุ่นในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น  
ในการส่งมอบเมลด็ไปเพาะพนัธ์ุต่อท่ีประเทศญ่ีปุ่น เพื่อลดสารกมัมนัตภาพรังสีท่ีปนเป้ือนอยูใ่นดิน
และอากาศท่ีจงัหวดัฟุกุชิมะ จากผลกระทบของการระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์” (บริษทั ฟูจิตสึ ซิสเตม็ 
บีสซิเนส (ประเทศไทย) จาํกดั, 2554) 
     - โครงการวิจยัและพฒันานวตักรรมโดยบริษทัโคโคบอร์ดประสบความสาํเร็จ
ในการผลิตวสัดุทนแทนไมจ้ากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางขา้ว ดอกทานตะวนั แกลบ 
และขุยมะพร้าว  เพื่อใช้ประโยชน์ในการตกแต่งภายในและผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้ดี  
(บริษทั โคโคบอร์ด จาํกดั, ม.ป.ป.) 
     - นํ้ ามนัดอกทานตะวนัท่ีสําหรับใช้ในครัวเรือนมาใช้ผลิตยางรถยนต์ คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของวตัถุดิบในการผลิตยางรถยนตท์ั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแรงดึง 
(traction) โดยจะช่วยลดความร้อนท่ีดอกยางของลอ้รถยนต ์(สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2553) 
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   14)  สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยท่ีอยูใ่นเขตร้อน สามารถปลูกทานตะวนัสายพนัธ์ุ
ลูกผสมท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศได ้(แหล่งปลูกท่ีสาํคญัของโลกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอากาศอบอุ่น 
ไดแ้ก่ รัสเซีย อาร์เจนตินา และประเทศในแถบยโุรปตะวนัออก) 

 3.4.4 ข้อจํากดั 
   1) พนัธ์ุทานตะวนัท่ีนิยมปลูกในประเทศไทยถูกผกูขาดโดยบริษทัเมลด็พนัธ์ุภาคเอกชน 
   2) การส่งเสริมของหน่วยงานราชการไม่ต่อเน่ืองและลดความสาํคญัของพืชทานตะวนั 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทางด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ุไม่สามารถรองรับการผลิตเมล็ดพันธ์ุได ้ 
จากบทบาทการผลิตเมลด็พนัธ์ุเพื่อจาํหน่ายใหก้บัเกษตรกรเปล่ียนมาทาํหนา้ท่ีในการสนบัสนุนกิจการ
ของบริษทัเมลด็พนัธ์ุ ทาํใหเ้กษตรกรเขา้ถึงเมลด็พนัธ์ุไดย้ากและมีราคาสูง 
   3) การนําเข้าเมล็ดพันธ์ุทานตะวันของบริษัทขายเมล็ดพันธ์ุมีปริมาณไม่แน่นอน  
ซ่ึงอาจทาํให้ปริมาณเมล็ดพนัธ์ุไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตวัแทนจาํหน่ายและเกษตรกรได ้
เน่ืองจากบริษทัขายเมลด็พนัธ์ุไม่ค่อยกลา้นาํเขา้เมลด็พนัธ์ุทานตะวนัมาทาํตลาดมากนกั เพราะเกรงว่า
เมลด็พนัธ์ุจะเหลือเกินความตอ้งการ 
   4) การรับซ้ือผลผลิตมีการเอาเปรียบดา้นราคา โดยการติคุณภาพผลผลิต เช่น ความช้ืน 
ส่ิงเจือปน เมล็ดลีบ และผลผลิตมีหลายพนัธ์ุปะปนกนั เป็นตน้ กดราคารับซ้ือทาํให้เกษตรกรขาย
ผลผลิตไดร้าคาตํ่า 
   5) การประกนัราคารับซ้ือผลผลิตของบริษทัขายเมลด็พนัธ์ุ จะรับซ้ือผลผลิตคืนในราคา
ประกนัเฉพาะพนัธ์ุท่ีกาํหนดและมาตรฐานการรับซ้ือเมล็ดทานตะวนัของอุตสาหกรรมนํ้ ามนัพืช
เท่านั้นและไม่รับซ้ือเมล็ดทานตะวนัท่ีหลายสายพนัธ์ุปะปนกนั นอกจากน้ีโครงการรับซ้ือในราคา
ประกนัดาํเนินการไม่ต่อเน่ืองและรับซ้ือเฉพาะเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการในพ้ืนท่ี 4 จงัหวดั เท่านั้น 
   6) นํ้ามนัทานตะวนัท่ีมีจาํหน่ายในตลาดประเทศไทย ผลิตจากวตัถุดิบ (เมลด็ทานตะวนั) 
ในประเทศและนําเขา้นํ้ ามนัทานตะวนัสําเร็จรูปจากต่างประเทศ ทาํให้ตน้ทุนแตกต่างกัน ราคา
จาํหน่ายจึงแตกต่างกนัดว้ย การเลือกซ้ือมาบริโภคข้ึนกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคทั้งดา้นคุณภาพ
และราคา นอกจากน้ีนํ้ ามันพืชในตลาดมีหลายชนิดและสามารถใช้นํ้ ามันพืชชนิดอ่ืนทดแทน 
ในการประกอบอาหารได ้ซ่ึงผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปนิยมใชน้ํ้ ามนัถัว่เหลืองและนํ้ ามนัปาลม์ เน่ืองจาก
ราคาตํ่ากวา่นํ้ ามนัทานตะวนั 
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   7) ผูป้ระกอบการในตลาดผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัพืชเกรดพิเศษ (พรีเม่ียม) ขาดการปรับปรุง
มาตรฐานการผลิต มาตรฐานรับรองคุณประโยชน์ทางโภชนาการ  การปรับปรุงภาพลักษณ์ 
ของผลิตภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผูบ้ริโภคให้ตระหนักถึง 
ความแตกต่างของคุณประโยชน์ทางโภชนาการของนํ้ามนัพืชพรีเม่ียม 
   8) ประเทศผูผ้ลิตท่ีสําคัญหลายประเทศส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทานตะวัน 
รายใหญ่ของโลกเป็นคู่แข่งในตลาดการคา้ผลิตภณัฑ์ทานตะวนั เน่ืองจากมีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่ากว่า
ประเทศไทย ดงันั้นแมป้ระเทศไทยจะผลิตทานตะวนัไดป้ริมาณมาก ผูป้ระกอบการอาจจะพบกบั
ปัญหาและอุปสรรคดา้นการแข่งขนัในตลาดโลกได ้
   9) นโยบายของรัฐบาลท่ีมีการส่งเสริมใหใ้ชน้ํ้ ามนัปาลม์และวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตนํ้ ามนัพืช
ไปผลิตเป็นพลงังานชีวภาพ (ไบโอดีเซลและเอทานอล) ทดแทนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ส่งผลให้ปริมาณ
ความตอ้งการนํ้ ามนัปาล์มและวตัถุดิบท่ีใช้ผลิตนํ้ ามนัพืชสูงข้ึนมาก ทาํให้ราคาวตัถุดิบนํ้ ามนัพืช 
ทุกชนิดสูงข้ึนตามราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีสูงข้ึน 
   10)  การพึ่งพิงการนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ ทาํให้ตน้ทุนของวตัถุดิบเปล่ียนแปลง
ไปตามราคาในตลาดโลก นบัเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีจะมีผลต่อตน้ทุนการผลิตและราคาขายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนั
ทานตะวนัในประเทศไทย 
   11)  การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง นํ้ าท่วม  
มีผลกระทบต่อการผลิตวตัถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   12)  ภาวะเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มีผลกระทบต่อความตอ้งการวตัถุดิบและผลิตภณัฑท์านตะวนั 
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บทที ่4 
เขตการใช้ทีด่นิ 

 ทานตะวนัเป็นพืชนํ้ ามนัท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของประเทศไทย โดยมีพื้นท่ี
ปลูกทานตะวนัส่วนใหญ่อยูใ่นภาคเหนือและภาคกลาง ไดแ้ก่ จงัหวดัลพบุรี นครสวรรค ์สระบุรี และ
เพชรบูรณ์ ตามลาํดับ เม่ือปีการผลิต 2554/55 มีเน้ือท่ียืนตน้ทั้งประเทศ 185,600 ไร่ ผลผลิตรวม 
24,310 ตนั (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) ทานตะวนัสามารถปลูกเป็นพืชฤดูแลง้ตามหลงั 
พืชหลกัในฤดูฝนได้ เน่ืองจากทานตะวนัเป็นพืชท่ีมีระบบรากลึกจึงค่อนขา้งทนแลง้ได้ดี รวมถึง
ทานตะวนัสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในดินเกือบทุกสภาพ การดูแลรักษาง่าย ปัญหาโรคและแมลงนอ้ย 
นอกจากน้ีการปลูกทานตะวนัในฤดูแลง้ยงัเป็นรายไดเ้สริมใหแ้ก่เกษตรกรอีกทางหน่ึงดว้ย 
 กรมพฒันาท่ีดินไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของการพฒันาพื้นท่ีเกษตรกรรมโดยไดมี้การกาํหนดเขต
การใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนั โดยตั้งเป้าหมายเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับการปลูก
ทานตะวนัและมีศกัยภาพในการปลูกทานตะวนั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจ
ทานตะวนั 

4.1 หลกัเกณฑ์การกาํหนดเขตการใช้ทีด่นิพชืเศรษฐกจิทานตะวนั 
 การกาํหนดเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนัมีเง่ือนไขหลกั ดงัน้ี 
 - เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย (เขตพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย ไดแ้ก่ 
ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า) 
 - เป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกทานตะวนัอยูใ่นปัจจุบนัหรือมีศกัยภาพในการปลูกทานตะวนั 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการกาํหนดเขตการใชท่ี้ดิน ไดก้าํหนดเขตการใชท่ี้ดินเฉพาะในพื้นท่ี
ท่ีมีการปลูกทานตะวนัอยู่ในปัจจุบนัเป็นบริเวณกวา้ง 4 จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดันครสวรรค ์
เพชรบูรณ์ ลพบุรี และสระบุรี ในการพิจารณาจดัทาํเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนั แบ่งเป็น 3 เขต 
คือ เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I)  เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II)  
และเขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย (Z-III) โดยมีหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการพิจารณาจดัทาํ
เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนั ดงัน้ี 

  4.1.1 เขตการใช้ทีด่ินทีมี่ความเหมาะสมมาก (Z-I) หลกัเกณฑแ์ละปัจจยัพิจารณา คือ 
   - เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพ้ืนท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย 
   - เป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลกูทานตะวนัอยูใ่นปัจจุบนั 
   - เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับการปลูกทานตะวนัในระดบัสูงถึงปานกลาง 
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  4.1.2 เขตการใช้ทีด่ินทีมี่ความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) หลกัเกณฑแ์ละปัจจยัพิจารณา คือ 
   - เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพ้ืนท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย 
   - เป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกทานตะวนั 
   - เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับการปลูกทานตะวนัในระดบัสูง 

  4.1.3 เขตการใช้ทีด่ินทีมี่ความเหมาะสมน้อย (Z-III) หลกัเกณฑแ์ละปัจจยัพิจารณา คือ 
   - เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพ้ืนท่ีป่าไมต้ามกฎหมาย 
   - เป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลกูทานตะวนัอยูใ่นปัจจุบนั 
   - เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับการปลูกทานตะวนัในระดบัเลก็นอ้ย 

4.2 เขตการใช้ทีด่นิพชืเศรษฐกจิทานตะวนั 
 จากหลกัเกณฑ์การกาํหนดเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนัขา้งตน้ไดท้าํการวิเคราะห์
ขอ้มูลทางดา้นสารสนเทศภูมิศาสตร์ ไดเ้น้ือท่ี 319,028 ไร่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (ตารางท่ี 4-1 ถึง 
ตารางท่ี 4-2 และรูปท่ี 4-1 ถึง รูปท่ี 4-4) 

 4.2.1 เขตการใช้ทีด่ินทีมี่ความเหมาะสมมาก (Z-I) 
   มีเน้ือท่ี 115,779 ไร่ หรือร้อยละ 36.29 ของเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดิน ผลผลิตคาดการณ์ 
30,357 ตนั โดยจงัหวดัลพบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีเน้ือท่ีในเขตน้ีมากท่ีสุด เท่ากบั 67,413 ไร่ 
   แนวทางการพฒันา 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัการใชปุ๋้ยเคมี 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรจดัการสวนตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) 
   - แนะนาํและส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อการบริหารจดัการผลผลิต การตลาด 
การบริหารในรูปกลุ่ม และการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว 

 4.2.2 เขตการใช้ทีด่ินทีมี่ความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) 
   มีเน้ือท่ี 177,789 ไร่ หรือร้อยละ 55.73 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน มีผลผลิตคาดการณ์ 
44,863 ตนั โดยจงัหวดัเพชรบูรณ์เป็นจงัหวดัท่ีมีเน้ือท่ีในเขตน้ีมากท่ีสุด เท่ากบั 103,622 ไร่ 
   แนวทางการพฒันา 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกทานตะวนัในฤดูแลง้โดยใชพ้นัธ์ุส่งเสริม 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัการใชปุ๋้ยเคมี 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรจดัการสวนตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) 
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   - แนะนาํและส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อการบริหารจดัการผลผลิต การตลาด 
การบริหารในรูปกลุ่ม และการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว 

 4.2.3 เขตการใช้ทีด่ินทีมี่ความเหมาะสมน้อย (Z-III) 
   มีเน้ือท่ี 25,460 ไร่ หรือร้อยละ 7.98 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน มีผลผลิตคาดการณ์ 4,114 ตนั 
โดยจงัหวดัลพบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีเน้ือท่ีในเขตน้ีมากท่ีสุด เท่ากบั 21,921 ไร่ 
   แนวทางการพฒันา 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัการใชปุ๋้ยเคมี 
   - แนะนาํและส่งเสริมใหเ้กษตรกรจดัการสวนตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) 
   - แนะนาํและส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อการบริหารจดัการผลผลิต การตลาด 
การบริหารในรูปกลุ่ม และการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว 

4.3 มาตรการดาํเนินงานพฒันาพชืเศรษฐกจิทานตะวนั 
 มาตรการดาํเนินงานเพ่ือการจดัการพื้นท่ีในเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนัอยา่งเหมาะสม 
เพื่อใช้เป็นกรอบดาํเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ ท่ีจะใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนการผลิตและ
การตลาด สาํหรับการบริโภคภายในประเทศ การส่งออก ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
สามารถขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างแทจ้ริง รวมทั้งสามารถส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร 
ในการลดตน้ทุนการผลิตและพฒันาคุณภาพทานตะวนัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีมาตรการ
ดาํเนินงานต่างๆ ดงัน้ี 

 4.3.1 มาตรการด้านการผลติ 
   - ส่งเสริมพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตทานตะวนั เพื่อลดการนาํเขา้เมล็ดทานตะวนั
เพื่อการผลิตนํ้ามนัทานตะวนั 
   - จดัทาํทะเบียนและปรับปรุงขอ้มูลเกษตรกรผูป้ลูกทานตะวนัใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
มีความชัดเจนของท่ีตั้ งในพ้ืนท่ีปลูก สํารวจแปลงปลูกทานตะวนัของเกษตรกรและจดัทาํแผนท่ี 
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
   - ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยใีหเ้กษตรกรมีการปฏิบติัและดูแลการผลิตตามระบบ
เกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) โดยเฉพาะในเขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนั รวมทั้งพฒันาระบบ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพใหไ้ดม้าตรฐาน เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับและตรงกบัความตอ้งการของตลาด 
   - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตในการใช้ปัจจัยการผลิต 
ท่ีเหมาะสมโดยการผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องลดการใชปุ๋้ยเคมี 
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   - ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างองคก์รท่ีมีศกัยภาพ สามารถแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ในกลุ่มสมาชิก ประสานงานกบัองคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการมีอาํนาจทางการตลาด
สามารถต่อรองราคาได ้
   - ปรับปรุงประมาณการผลผลิตล่วงหนา้หรือการพยากรณ์ผลผลิตใหมี้ความแม่นยาํมากข้ึน 
เน่ืองจากสภาพทางธรรมชาติเป็นตวัแปรสาํคญัท่ีทาํใหข้อ้มูลมีการเปล่ียนแปลงได ้สถานการณ์ท่ีเป็นจริง
จะช่วยในการวางแผนรับมือไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4.3.2 มาตรการด้านการแปรรูป 
   - ส่งเสริมและสนบัสนุนให้สถาบนัเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจแปรรูป 
โดยเนน้การผลิตท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
   - จดัหาแหล่งเงินทุนอตัราดอกเบ้ียตํ่า เพื่อการลงทุนสร้างและการปรับปรุงท่ีมีอยู่เดิม 
รวมทั้งเงินหมุนเวียนการดาํเนินธุรกิจการคา้แก่สถาบนัเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
   - ส่งเสริมการพฒันาการแปรรูปในเชิงพาณิชยใ์ห้มากข้ึน ทั้งระดบัสถาบนัเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ โดยสร้างเครือข่ายและเช่ือมโยงระหว่างภาคเอกชน 
สถาบนัเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 

 4.3.3 มาตรการด้านการตลาด 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประสานงานและการสร้างเครือข่ายการคา้ระหว่าง
ธุรกิจเอกชนกบัสถาบนัเกษตรกรร่วมกนัในการวางแผนการตลาดและการกาํหนดราคาท่ีเป็นธรรม 
   - ส่งเสริมและสนบัสนุนกลไกตลาดให้ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสนบัสนุน
เงินทุนหมุนเวียนใหส้ถาบนัเกษตรกร เพื่อรวบรวมผลผลิตผา่นกระบวนการสร้างเครือข่ายและเช่ือมโยง
ระบบการคา้กบัสถาบนัเกษตรกรนอกแหล่งผลิตในประเทศและผูป้ระกอบการคา้ในตลาดภายในประเทศ 
รวมทั้งประสานงานดา้นการตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการจาํหน่ายใหแ้ก่สถาบนัเกษตรกร 
   - เพิ่มการบริโภคทานตะวนัภายในประเทศ โดยการส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ 
เช่น รณรงคแ์ละประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัประโยชน์ทางโภชนาการของทานตะวนัเพื่อสุขภาพ เป็นตน้ 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถาบนัเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนดาํเนินการตลาด
ร่วมกบัผูป้ระกอบการคา้เอกชนไทยและผูป้ระกอบการต่างประเทศ โดยการทาํสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
และหรือการร่วมลงทุนในการทาํธุรกิจการตลาดทานตะวนัและผลิตภณัฑท์านตะวนั 
   - พฒันาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ใหมี้ประสิทธิภาพ 
   - ส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารดา้นการผลิตและการตลาด
ของทานตะวนัทั้งระบบกระจายสู่สถาบนัเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร โดยมีศูนยส์ารสนเทศกลาง
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และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงครอบคลุมทุกพื้นท่ีดว้ยระบบและอุปกรณ์เคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
เช่น ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อกระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความถูกตอ้งรวดเร็ว
และทนัต่อเหตุการณ์ 

4.4 สรุปและข้อเสนอแนะ 

 4.4.1 สรุป 
   เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนั มีเน้ือท่ี 319,028 ไร่ ประกอบดว้ย 3 เขต คือ  
เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I)  เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II)  และ
เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย (Z-III) โดยภาคเหนือประกอบดว้ย 2 จงัหวดั และภาคกลาง
ประกอบดว้ย 2 จงัหวดั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   1) แบ่งตามเขตการใชท่ี้ดิน ไดด้งัน้ี 
    (1) เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I) มีเน้ือท่ี 115,779 ไร่ หรือร้อยละ 
36.29 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน ประกอบดว้ย 4 จงัหวดั พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัลพบุรี มีผลผลิต
คาดการณ์ 30,357 ตนั 
    (2) เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) มีเน้ือท่ี 177,789 ไร่ หรือร้อยละ 
55.73 ของเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดิน ประกอบด้วย 4 จังหวดั พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในจังหวดัเพชรบูรณ์  
มีผลผลิตคาดการณ์ 44,863 ตนั 
    (3) เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย (Z-III) มีเน้ือท่ี 25,460 ไร่ หรือร้อยละ 
7.98 ของเน้ือท่ีเขตการใชท่ี้ดิน ประกอบดว้ย 3 จงัหวดั พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดัลพบุรี มีผลผลิต
คาดการณ์ 4,114 ตนั 
   2) แบ่งตามภาค ไดด้งัน้ี 
    (1) ภาคเหนือ มีเน้ือท่ี 189,612 ไร่ หรือร้อยละ 59.43 ของเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดิน 
ประกอบดว้ย 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบูรณ์และนครสวรรค ์ตามลาํดบั 
    (2) ภาคกลาง มีเน้ือท่ี 129,416 ไร่ หรือร้อยละ 40.57 ของเน้ือท่ีเขตการใช้ท่ีดิน 
ประกอบดว้ย 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัลพบุรีและสระบุรี ตามลาํดบั 
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 4.4.2 ข้อเสนอแนะ 
   1) ด้านการผลติ 
    - การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและจดัการฝึกอบรมให้เกษตรกรร่วมกบั
การคดัเลือกผูน้าํท่ีมีศกัยภาพเพื่อใหเ้ป็นผูถ่้ายทอดความรู้และเทคโนโลยแีบบรุ่นต่อรุ่นได ้
    - การเร่งสร้างความรู้และความเขา้ใจแก่เกษตรกรถึงความสําคญัของการปฏิบติั 
ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม (GAP) เทคโนโลยกีารแปรรูปและการจดัการ รวมถึงการตลาดแบบครบวงจร 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากภาครัฐเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด เพื่อส่งเสริมการสร้างเกษตรกรใหเ้ป็นมืออาชีพ 
    - การจดัหาแหล่งเงินทุนอตัราดอกเบ้ียตํ่าเพื่อการผลิตใหแ้ก่เกษตรกรผูผ้ลิต เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพ 
   2) ด้านการแปรรูป 
    - การสนบัสนุนสถาบนัการศึกษาและภาคเอกชนในการวิจยัการแปรรูปและการพฒันา
รูปแบบบรรจุภณัฑอ์ยา่งมีประสิทธิภาพใหมี้ความหลากหลายตรงกบัความตอ้งการของตลาดและการถ่ายทอด
เทคโนโลยใีหแ้ก่สถาบนัเกษตรกร 
    - การสนบัสนุนใหน้าํผลงานวิจยัผลิตภณัฑไ์ปใชใ้นการปฏิบติัเชิงพาณิชยเ์พื่อการส่งออก 
    - การสนับสนุนให้มีการแปรรูปท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน (OTOP) เพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภณัฑ ์
   3) ด้านการตลาด 
    - การสนบัสนุนระบบตลาดขอ้ตกลงและตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีการทาํสัญญาซ้ือขาย
ระหวา่งเกษตรกรและเอกชน/โรงงานผูรั้บซ้ือผลผลิต 
   4) ด้านการบริหารจัดการและบทบาทภาครัฐ 
    - การส่งเสริมให้มีการจดัตั้งกองทุนสาํหรับเกษตรกรผูผ้ลิตทานตะวนั โดยรัฐเป็น
ผูใ้หก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการจดัตั้งกองทุน 
    - การใหค้วามสาํคญัและความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอยา่งจริงจงัและมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในดา้นการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
    - การลงทุนระบบขนส่งระบบรางเพ่ือลดตน้ทุนค่าขนส่งและกระจายผลผลิตออก
จากแหล่งผลิตไปถึงมือผูบ้ริโภคไดม้ากและเร็ว 
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ตารางที ่4-1 เขตการใช้ทีด่ินพชืเศรษฐกจิทานตะวนั 

ภาค จังหวดั 
เขตการใช้ทีด่นิ (ไร่) 

Z-I Z-II Z-III รวม 

เหนือ นครสวรรค ์ 37,106 47,175 1,002 85,283 

 
เพชรบูรณ์ 707 103,622 - 104,329 

รวม 2 จังหวัด ภาคเหนือ 37,813 150,797 1,002 189,612 
ร้อยละ 

 
11.85 47.27 0.31 59.43 

กลาง ลพบุรี 67,413 8,249 21,921 97,583 

 
สระบุรี 10,553 18,743 2,537 31,833 

รวม 2 จังหวัด ภาคกลาง 77,966 26,992 24,458 129,416 
ร้อยละ 

 
24.44 8.46 7.67 40.57 

 
รวม 4 จังหวดั 115,779 177,789 25,460 319,028 

 
ร้อยละ 36.29 55.73 7.98 100.00 

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

ตารางที ่4-2 ปริมาณผลผลติคาดการณ์ในพืน้ทีเ่ขตการใช้ทีด่ินพชืเศรษฐกจิทานตะวนั 

เขตการใช้ทีด่นิ 
พืน้ที ่
(ไร่) 

ผลผลติเฉลีย่* 
(กก./ไร่) 

ผลผลติคาดการณ์ 

ตัน ร้อยละ 

Z-I 115,779 262 30,357 38.26 
Z-II 177,789 252 44,863 56.55 
Z-III 25,460 162 4,114 5.19 
รวม 319,028  79,334 100.00 

หมายเหตุ : Z-I  = เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมมาก 
   Z-II = เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 
   Z-III = เขตการใชท่ี้ดินท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย 
ทีม่า  : จากการสาํรวจของสาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน (2555) 
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ภาคผนวกที ่1 
ความรู้และการจัดการทัว่ไปเกีย่วกบัทานตะวนั 

 ทานตะวนั (sunflower) เป็นพืชท่ีทนทานต่ออากาศร้อนและแหง้แลง้ไดดี้กว่าถัว่เหลือง แต่นอ้ยกว่า
ข้าวฟ่าง ตอบสนองต่อสภาพแดดจัด ต้องการปริมาณนํ้ าฝนปานกลาง ความช้ืนในอากาศตํ่ า 
และเจริญเติบโตไดดี้ในดินหลายประเภท 
 สําหรับประเทศไทยทานตะวนัสามารถปลูกได้ดีทั้ งภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลาง ในปัจจุบนัทานตะวนัเป็นพืชเสริมรายได ้สามารถปลูกจาํหน่ายในรูปเมล็ด เพื่อใชใ้น
อุตสาหกรรมนํ้ามนั โดยปลูกเป็นพืชคร้ังท่ี 2 หลงัจากเกษตรกรปลูกพืชหลกัแลว้ 

1. ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ (กรมส่งเสริมการเกษตร, ม.ป.ป.ก) 
 ทานตะวนัมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Helianthus annuus. เป็นพืชตระกลูเดียวกบัคาํฝอย เบญจมาศ
และดาวเรือง อายุประมาณ 100-120 วัน ข้ึนกับสภาพแวดล้อม เป็นพืชล้มลุกท่ีปลูกกันมาก 
ในเขตอบอุ่น การเจริญเติบโตของทานตะวนัในระยะแรกช่อดอกและใบจะหันไปตามทางทิศของ 
ดวงอาทิตย ์โดยหนัไปทางทิศตะวนัออกในตอนเชา้ และทิศตะวนัตกในตอนเยน็ แต่จะหนันอ้ยลงเร่ือยๆ 
หลังมีการผสมเกสรแล้ว ไปจนกระทั่งช่วงดอกแก่จะหันไปทิศตะวันออกเสมอ เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง การเคล่ือนไหวน้ีจะหยดุลงเม่ือระยะดอกบาน โดยดอกจะหันไปทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือสาํหรับประเทศไทยท่ีอยูเ่หนือเส้นศูนยสู์ตร แต่พื้นท่ีท่ีอยูท่างซีกโลกใตด้อกจะหัน
ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
 ราก มีระบบรากลึกและเป็นระบบรากแกว้ มีรากแขนงแตกมาจากรากแก้วมีประสิทธิภาพ 
ในการดูดนํ้ามากท่ีสุด ในการเจริญเติบโตระยะแรก การเจริญเติบโตของรากจะเร็วกว่าส่วนของลาํตน้
จนกระทัง่ถึงระยะท่ีมีใบ 4-5 คู่ รากแกว้สามารถหยัง่ลึกถึง 60-70 เซนติเมตร การเจริญเติบโตของราก
จะสูงสุดระยะดอกบาน  โดยทั่วไปความยาวของรากแก้วจะมากกว่าความสูงของลําต้น  
การเจริญเติบโตของรากทานตะวนัข้ึนกบัสภาพภูมิอากาศ และสภาพดิน รากจะเจริญเติบโตลงไปลึก
ในสภาพดินแห้งแลง้ดีกว่าดินชุ่มช้ืน จากสภาพท่ีรากแขนงแผก่ระจายไดด้า้นขา้งถึง 120 เซนติเมตร 
และรากแกว้มีความยาวถึง 300 เซนติเมตร ทาํให้ทานตะวนัจดัเป็นพืชทนแลง้ เพราะสามารถดูดนํ้ า 
ในชั้นดินท่ีลึกไดดี้กวา่พืชชนิดอ่ืน 
 ลาํต้น ตั้งตรงแขง็แรง มีความสูงตั้งแต่ 80-220 เซนติเมตร บางพนัธ์ุอาจสูง 500 เซนติเมตร ในระยะแรก
ลาํตน้จะเจริญเติบโตช้า เม่ือมีใบจริง 2-3 คู่แรกจะมีความสูงของลาํตน้ ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต ์
ของความสูงเตม็ท่ี และเม่ือดอกบานจะมีความสูง 95 เปอร์เซ็นตข์องความสูงทั้งหมด ระยะแรกลาํตน้
จะอวบนํ้า เปราะหกัง่ายแต่จะค่อยแขง็แรงตามลาํดบั ส่วยปลายของลาํตน้เป็นท่ีอยูข่องดอก 
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 ใบ เป็นใบเด่ียวเกิดตรงกนัขา้ม การเรียงตวัของใบดา้นล่างเป็นแบบตรงกนัขา้ม ใบดา้นบนส่วนใหญ่
เรียงแบบสลบั รูปร่างของใบแตกต่างกนัตามพนัธ์ุ สีของใบมีตั้งแต่สีเขียวอ่อน เขียว และเขียวเขม้  
ในระยะท่ีเป็นตน้อ่อนบอบบาง เม่ือแก่จะเร่ิมเปราะบางและหยาบ ขนาดใบเม่ือโตเตม็ท่ียาวประมาณ 
10-30 เซนติเมตร ใบกวา้งรูปไข่ ยอดเป็นมุมแหลม ขอบใบหยกัมีขนทั้งหนา้และหลงัใบ ใบท่ีเกิดออก
จากตายอดใหม่ๆ กา้นใบจะอยู่ในแนวตั้งจนกระทัง่มีความยาว 1 เซนติเมตร ปลายยอดค่อยๆ โคง้ลง
จนเม่ือใบแก่แล้วก็จะโค้งลงเป็นรูปตัวยู การสร้างใบจะมีมากจนกระทั่งดอกบาน หลังจากนั้ น 
การสร้างใบจะลดลง ใบจะเร่ิมร่วงเม่ือประมาณ 10-15 วนั ก่อนส้ินสุดการเจริญเติบโตดา้นการสร้าง 
ลาํตน้ ก่ิง ใบ ใบจะมีการเคล่ือนไหวตามแสงอาทิตยเ์ช่นเดียวกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงก่อนออกดอก 
แต่ความไวต่อแสงอาทิตยจ์ะลดลงเม่ือทานตะวนัใกลแ้ก่ 
 ดอก เป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศ มีลกัษณะเป็นรูปจาน เกิดบนตายอดของตน้หลกั หรือของแขนง 
ขนาดของฐานดอกมีเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6-75 เซนติเมตร ข้ึนอยู่กบัพนัธ์ุ สภาพแวดลอ้ม ดอกมีลกัษณะ
เป็นแบบช่อดอก ประกอบดว้ยดอกยอ่ยเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงเป็น 2 ชนิด คือ 
  1) ดอกยอ่ยท่ีอยูร่อบนอกจาน เป็นดอกไม่มีเพศ (เป็นหมนั) มีกลีบดอกสีเหลืองสม้ 
  2) ดอกยอ่ยท่ีอยูใ่นจานดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีเกสรตวัผูพ้ร้อมท่ีจะผสมไดก่้อนเกสร
ตวัเมีย และสายพนัธ์ุผสมเปิด ส่วนใหญ่ผสมตวัเองน้อยมาก สําหรับพนัธ์ุท่ีให้นํ้ ามนั มีดอกย่อย 
อยู่รวมกนัเป็นกระจุก ตั้งแต่ 700-4,000 ดอก ส่วนพนัธ์ุอ่ืนอาจจะมีถึง 8,000 ดอก การบานของดอก 
จะเร่ิมจากวงนอกไปยงัศูนยก์ลางของดอก ดอกบนก่ิงแขนงจะมีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่พนัธ์ุท่ีปลูกเพื่อ
การคา้มกัจะเลือกตน้ชนิดท่ีมีดอกเด่ียว เพื่อความสมบูรณ์ของดอกและใหเ้มลด็ท่ีมีคุณภาพดี 
 เมล็ดหรือผล เป็นแบบไม่แตกเม่ือแก่ รูปร่างเหล่ียมๆ ยาวรี ความยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร  
มีสีลายขาวดาํ หรือสีดาํแลว้แต่พนัธ์ุ ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือใน ซ่ึงเรียกวา่ hull เม่ือเมลด็สุกแก่ส่วนของดอก
ท่ีอยูเ่หนือรังไข่จะสร้างเมลด็ท่ีมีขนาดใหญ่และมีนํ้ าหนกัมากอยูร่อบนอกของจานดอก ส่วนเมลด็ท่ีอยู่
ขา้งในใกลก่ึ้งกลางดอกมีขนาดเลก็ และนํ้ าหนกัเบา เปอร์เซ็นตน์ํ้ ามนัในเมลด็ข้ึนอยูก่บัพนัธ์ุ การดูแลรักษา
และตาํแหน่งของเมลด็บนจานดอก 

2. ประเภทของทานตะวนั (ศรีสุดา, ม.ป.ป.) 
 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 2.1 เมลด็ใช้สกดันํา้มัน จะมีเมลด็เลก็ สีดาํ เปลือกเมลด็บางใหน้ํ้ ามนัมาก 
  ขั้นตอนการผลิตนํ้ามนัทานตะวนั แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ (ธวชัชยั, 2539) 
  1) ขบวนการสกดันํา้มันทานตะวนัดิบ เป็นการแยกนํ้ามนัทานตะวนัดิบจากเมลด็ 
   (1) การบีบนํ้ามนัจากเมลด็ทานตะวนั  
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    เมล็ดทานตะวนัจะผ่านเขา้เคร่ืองทาํความสะอาดเพื่อแยกส่ิงสกปรกท่ีติดมาออก 
จากนั้นจะเขา้เคร่ืองกะเทาะเปลือก และแยกเปลือกท่ีกะเทาะออก เมลด็ทานตะวนัจะผา่นเขา้เคร่ืองบีบนํ้ ามนั 
การบีบอดัภายในเคร่ืองจะทาํให้นํ้ ามนัทานตะวนัดิบบางส่วนไหลออกมา นํ้ ามนัดิบท่ีไหลออกมาจะ
ถูกส่งเขา้เคร่ืองกรอง ซ่ึงจะใชผ้า้กรองทาํใหน้ํ้ ามนัใสข้ึนและถูกส่งเขา้ขบวนการผลิตนํ้ ามนัทานตะวนั
บริสุทธ์ิต่อไป 
    กากทานตะวันท่ีได้จากเคร่ืองบีบนํ้ ามันจะส่งเข้าขบวนการสกัดนํ้ ามันโดยใช้
สารละลายต่อไป 
   (2) การสกดันํ้ามนัโดยใชต้วัทาํละลาย 
     กากทานตะวนัท่ีผา่นการบีบอดัแลว้จะผา่นเขา้เคร่ืองน่ึง ซ่ึงกากทานตะวนัจะถูกทาํ
ใหร้้อนโดยไอนํ้าและปรับความช้ืนใหเ้หมาะสมสาํหรับการสกดัตวัทาํละลาย (เฮกเซน) จะถูกฉีดผสมเขา้
กบักากทานตะวนั เฮกเซนจะเยน็ลงและควบแน่นเป็นของเหลวโดยนํ้ าเยน็ท่ีไหลผา่นเคร่ืองควบแน่น 
ส่วนกากทานตะวนัท่ีออกจากเคร่ืองอบจะถูกส่งเขา้ถุงเกบ็เพื่อรอการจาํหน่ายเป็นวตัถุดิบอาหารสตัว ์ 
  2) ขบวนการผลตินํา้มัน แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 
   (1) การเตรียมนํ้ามนั  
     นํ้ ามันดิบจะถูกกรองด้วยตัวกรองนํ้ ามันแล้วผ่านแผ่นแลกเปล่ียนความร้อน  
โดยจะแยกส่วนท่ีละลายนํ้ากบัท่ีไม่ละลายนํ้าออกมาเรียกวา่ กมั ส่วนผสมน้ีจะผา่นต่อไปยงัเคร่ืองแยก
นํ้ ามนั แลว้ผสมกบันํ้ าในเคร่ืองผสมนํ้ าจะละลายตวัท่ีเหลือในนํ้ ามนัออกแลว้นํ้ าส่วนน้ีจะถูกแยกออก
ในเคร่ืองแยกนํ้ามนั นํ้ามนัท่ีไดย้งัมีความช้ืนจึงถูกอุ่นร้อนอีกคร้ังโดยแผน่แลกเปล่ียนความร้อนใหไ้ด้
อุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียส แลว้ผา่นเขา้เคร่ืองดูดความช้ืน นํ้าในนํ้ ามนัจะระเหยและถูกดูด
ออกไป  
   (2) การฟอกสี 
     นํ้ ามนัจะถูกส่งเขา้แผ่นฟอกสีเพื่อผสมกบัแป้งฟอกสี ถงัฟอกสีจะมีเปลือกนอก
เป็นชั้นใหน้ํ้ ามนัร้อนถึง 110 องศาเซลเซียส และภายในถงัยงัทาํใหเ้ป็นสุญญากาศ เพื่อดูดอากาศท่ีติดมา
กบันํ้ ามนัและทาํให้การดูดซับสีของแป้งฟอกสี ใบกวนของถงัจะทาํให้แป้งฟอกสีผสมกับนํ้ ามนั 
ไดท้ัว่ถึงข้ึน แป้งฟอกสีจะดูดเมด็สีในนํ้ามนัออกทาํใหน้ํ้ ามนัสีจางลง นํ้ามนัท่ีไดจ้ะถูกเขา้เคร่ืองกรองแป้ง 
เพื่อกรองแป้งฟอกสี และนํ้ามนัจะผา่นเคร่ืองขดัเงาท่ีมีผา้กรองอยูภ่ายในเพ่ือกรองละเอียดอีกคร้ังหน่ึง 
นํ้ามนัท่ีไดจ้ะมีสีจางและใส 
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   (3) การดูดกล่ิน  
     นํ้ ามนัจะผา่นเขา้ตวัดูดอากาศเพ่ือดูดอากาศท่ีติดมาออก จากนั้นจะผา่นเขา้เคร่ือง
แลกเปล่ียนความร้อนเพ่ือรับความร้อนจากนํ้ามนัท่ีดูดกล่ิน ซ่ึงจะทาํใหน้ํ้ ามนัร้อนข้ึนถึง 260 องศาเซลเซียส 
นํ้ามนัท่ีร้อนน้ีจะผา่นเขา้ไปยงัท่อดูดกล่ิน แลว้ผา่นไปยงัถงัดูดกล่ิน 
   (4) การแยกไข 
     นํ้ามนัท่ีผา่นการดูดกล่ิน จะถูกส่งเขา้ถงัจบัไข ถงัจบัไขจะมีนํ้ าเยน็ท่ีไดจ้ากเคร่ือง
ทาํใหน้ํ้ าเยน็หล่ออยูท่ี่ผวิเพื่อใหค้วามเยน็กบันํ้ามนัและมีใบปาดผวิถงั ทาํใหไ้ขจบัตวัเม่ือไดรั้บความเยน็ 
นํ้ามนัจะอยูใ่นถงัจบัไขประมาณ 24 ชัว่โมง แลว้นํ้ ามนัจึงผา่นเขา้ไปยงัเคร่ืองกรองไข เคร่ืองกรองไข
จะกรองไขออกโดยใชผ้า้กรองแยก และใชแ้รงอดันํ้ ามนัใหผ้า่นผา้กรองโดยความสูงของระดบันํ้ ามนั
ในถงัจบัไข นํ้ามนัท่ีกรองแลว้จะถูกส่งเขา้ถงัเกบ็นํ้ามนัเพื่อรอบรรจุต่อไป 
     เม่ือไขเต็มเคร่ืองกรองไขนํ้ าร้อน จะถูกเปิดผ่านเขา้ไปเพื่อให้ไขหลอมเหลว
ออกมา และถูกส่งไปยงัถงัเกบ็ไขต่อไป 
   (5) การบรรจุ 
     การบรรจุจะใชเ้คร่ืองบรรจุอตัโนมติั และจดัส่งออกไปจาํหน่ายต่อไป  
 2.2 เมล็ดใช้รับประทาน  จะมีเมล็ดโตกว่าพวกแรก  เปลือกหนาไม่ติดกับเน้ือในเมล็ด  
เพื่อสะดวกในการกะเทาะแลว้ใชเ้น้ือในรับประทาน โดยอบหรือปรุงแต่งขนมหวาน หรือทาํเป็นแป้ง
ประกอบอาหาร หรือใชเ้มล็ดคัว่กบัเกลือแลว้แทะเปลือกออกรับประทานเน้ือขา้งในเป็นอาหารว่าง 
เช่นเดียวกบัเมลด็แตงโม 
 2.3 เมลด็ใช้เลีย้งนก ใชเ้มลด็เป็นอาหารเล้ียงนกหรือไก่โดยตรง 

3. พนัธ์ุทานตะวนั (กรมส่งเสริมการเกษตร, ม.ป.ป.ก) 
 1) สายพันธ์ุผสมเปิด ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุเดิมท่ีใชป้ลูก ซ่ึงในดอกจะมีจาํนวนเรณูท่ีติดอยูก่บักา้น 
ชูเกสรตวัเมียนอ้ย ทาํใหเ้กิดการติดเมลด็ดว้ยการผสมตวัเองตํ่า ตอ้งอาศยัแมลงช่วยในการผสมเกสร 
 2) สายพันธ์ุลูกผสม ปัจจุบนัมีพนัธ์ุลูกผสมท่ีสามารถติดเมล็ดได้ดี โดยไม่ตอ้งอาศยัแมลง 
ช่วยผสมเกสร เพราะในดอกมีละอองเรณูท่ีกา้นชูเกสรตวัเมียมากกว่าพนัธ์ุผสมเปิด 3-4 เท่า จึงทาํให้
การติดเมล็ดดว้ยการผสมตวัเองดีกว่าพนัธ์ุผสมเปิด นอกจากน้ีพนัธ์ุลูกผสมมีลกัษณะของจานดอก
ค่อนขา้งใหญ่กลีบดอกสีเหลืองสดใส ใหป้ริมาณนํ้ามนัสูง 
 3) สายพันธ์ุสังเคราะห์ กาํลงัดาํเนินการวิจยั โดยกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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 พนัธ์ุทีนิ่ยมปลูก (กรมวิชาการเกษตร, 2552) 
 1) พนัธ์ุสําหรับใช้สกดันํา้มัน 
  - แปซิฟิก 33 เป็นพนัธ์ุลูกผสมนําเขา้จากต่างประเทศ มีความสามารถในการผสมตวัเอง 
เปอร์เซ็นตติ์ดเมลด็ 96 เปอร์เซ็นต ์อายดุอกบาน 58 วนั อายเุก็บเก่ียว 92 วนั เส้นผา่ศูนยก์ลางจานดอก 
13 เซนติเมตร ผลผลิต 218 กิโลกรัมต่อไร่ นํ้ าหนกั 1,000 เมลด็ 49 กรัม เมลด็สีดาํลายเทา นํ้ ามนั 
ในเมลด็ 39 เปอร์เซ็นต ์
  - พันธ์ุเชียงใหม่ 1 เป็นพนัธ์ุผสมเปิด ท่ีพฒันาข้ึนในประเทศ เปอร์เซ็นตติ์ดเมล็ด 90 
เปอร์เซ็นต ์อายดุอกบาน 58 วนั อายเุก็บเก่ียว 100 วนั เส้นผา่ศูนยก์ลางจานดอก 15 เซนติเมตร ผลผลิต 
203 กิโลกรัมต่อ นํ้าหนกั 1,000 เมลด็ 48 กรัม เมลด็สีดาํ นํ้ามนัในเมลด็ 35 เปอร์เซ็นต ์
 2) พนัธ์ุสําหรับใช้ขบเคีย้ว 
  - พนัธ์ุแม่สาย  เป็นพนัธ์ุผสมเปิด อายดุอกบาน 64 วนั อายเุก็บเก่ียว 107 วนั ขนาดจานดอก
ค่อนขา้งใหญ่ เส้นผา่ศูนยก์ลาง 19 เซนติเมตร ให้ผลผลิตดีท่ีสุดในเขตภาคเหนือ 309 กิโลกรัมต่อไร่  
มีขนาดเมลด็ค่อนขา้งใหญ่ ขนาดเมลด็หลงักะเทาะ กวา้งxยาวxหนา ประมาณ 1.3x0.5x0.2 เซนติเมตร 
นํ้าหนกั 1,000 เมลด็ 112 กรัม นํ้ามนัในเมลด็ค่อนขา้งตํ่า 33 เปอร์เซ็นต ์

4. ระยะการเจริญเตบิโตของทานตะวนั (กรมส่งเสริมการเกษตร, ม.ป.ป.ก) 
 1) ระยะสร้างใบ นบัจากเร่ิมงอกจนถึงใบจริง 4 คู่ ระยะน้ีตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม
เพื่อใหมี้การสงัเคราะห์แสงไดเ้ตม็ท่ี 
 2) ระยะเร่ิมออกดอก เร่ิมจากใบจริงครบ 8 คู่ ระยะน้ีหากไดรั้บอุณหภูมิและความช้ืนเหมาะสม
จะทาํใหมี้เมลด็ต่อจานดอกมากท่ีสุด 
 3) ระยะสร้างตาดอก เร่ิมจากใบ 9 คู่ จนกระทัง่ติดดอก ถา้ส่ิงแวดลอ้มไม่เหมาะสมก็จะเกิด
เมลด็ลีบบริเวณกลางดอก 
 4) ระยะดอกบาน  ระยะน้ีต้องการความช้ืนและแร่ธาตุอาหารมากท่ีสุด  เป็นระยะท่ีมี 
การเจริญเติบโตของลาํตน้อยา่งเตม็ท่ี 
 5) ระยะสร้างเมล็ดถึงระยะส้ินสุดการเจริญเติบโต เร่ิมจากมีการถ่ายละอองเกสรส้ินสุด 
เม่ือเมลด็เจริญเติบโตเตม็ท่ี มีการสร้างนํ้ามนัอยา่งชา้ๆ ระยะน้ีพนัธ์ุเบาใชเ้วลา 14 วนั และ 16 วนั สาํหรับ
พนัธ์ุหนกั หากไดรั้บสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกจ็ะไดเ้มลด็ท่ีสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่  
 6) ระยะเก็บเกี่ยว หลังจากการสร้างนํ้ ามันแล้วจะมีการเพิ่มขนาดและนํ้ ามันของเมล็ด  
อตัราการสร้างของนํ้ามนัค่อยๆ ลดลงจนถึงเมลด็ทานตะวนัแก่เตม็ท่ีพร้อมเกบ็เก่ียว 
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5. สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม (กรมส่งเสริมการเกษตร, ม.ป.ป.ก) 
 1) ลกัษณะดิน 
  ทานตะวนัสามารถเจริญเติบโตในดินทุกประเภท เวน้แต่ในดินท่ีเป็นกรดจดัหรือในดินท่ีมี
สภาพนํ้ าขงั เน่ืองจากทานตะวนัเป็นพืชท่ีมีระบบรากลึก ดงันั้นจึงควรมีการไถพรวนค่อนขา้งลึก  
ดินชั้นล่างตอ้งไม่แขง็ สภาวะความเป็นกรดเป็นด่างของดินประมาณ 5.7-8.0 และสามารถเจริญเติบโต
ไดดี้ หรือดินท่ีมีหนา้ดินลึก อุม้นํ้ าไดดี้ หากปลูกในดินท่ีมีความช้ืนตํ่า ผลผลิตของเมลด็จะตํ่าลงมาก 
 2) สภาพภูมิอากาศ 
  ทานตะวนังอกไดดี้ในอุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส และยงังอกไดใ้นอุณหภูมิตํ่าถึง 4 องศาเซลเซียส 
ตน้อ่อนในช่วงใบเล้ียงมีชีวิตอยู่ได ้-5 องศาเซลเซียส และทนต่อสภาพนํ้ าคา้งแขง็ได ้ทานตะวนัสะสม
นํ้าหนกัแหง้ไดอ้ตัรา 28 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิในช่วง 18-33 องศาเซลเซียส มีความแตกต่างนอ้ยมาก 
อุณหภูมิมีผลอย่างมากต่อระยะสังเคราะห์นํ้ ามนัของทานตะวนั ซ่ึงในระยะน้ีอุณหภูมิเฉล่ียกลางวนั
ควรตํ่ากวา่ 30 องศาเซลเซียส อยา่งไรกต็ามอตัราส่วนของอุณหภูมิตํ่าสูงสุดภายใน 24 ชัว่โมง ไม่ควรเกิน 
1:2 หากอุณหภูมิกลางวนัสูงเกินกวา่ 30 องศาเซลเซียส จะทาํใหเ้ปอร์เซ็นตน์ํ้ ามนัลดลง 5 เปอร์เซ็นต ์
 3) นํา้และความช้ืน 
   ทานตะวนัเป็นพืชท่ีตอ้งการปริมาณนํ้ าสูง และสามารถทนต่อความแห้งแลง้ไดเ้ป็นอย่างดี 
และมีความสามารถในการดูดซึมนํ้ าไดสู้งกว่าพืชไร่อ่ืนๆ ถา้ดินมีความช้ืนตํ่ากว่า 14 เปอร์เซ็นต ์จะทาํ
ให้ทานตะวนัเร่ิมเห่ียว ใบแห้งในระยะแรกของการเจริญเติบโตจนถึงระยะเร่ิมมีตาดอก ทานตะวนั
สามารถทนต่อสภาพความแหง้แลง้ไดดี้กว่าระยะหลงั หากปริมาณนํ้ าไม่เพียงพอในระยะดอกบานจนถึง
ช่วงสงัเคราะห์นํ้ามนัจะทาํใหผ้ลผลิตลดลง หลงัจากทานตะวนังอกแลว้ 20 วนั ตอ้งมีความช้ืนสัมพทัธ์ 
40-74 เปอร์เซ็นต ์แต่ถา้ความช้ืนสมัพนัธ์ตํ่ากวา่ 40 เปอร์เซ็นต ์ตน้ทานตะวนัจะตอ้งการนํ้าปริมาณมาก 

6. การปลูกทานตะวนั (ศรีสุดา, ม.ป.ป.) 
 1) การเตรียมพืน้ทีป่ลูก  
  ควรไถดินใหลึ้กในระดบั 30 เซนติเมตรหรือลึกกว่านั้น เพราะว่าเม่ือฝนตกดินจะสามารถ
รับนํ้ าให้ซึมซบัอยู่ในดินไดม้ากข้ึน การไถดินลึกจะช่วยทาํลายการอดัแน่นของดินในชั้นไถพรวน  
ทาํใหน้ํ้ าซึมลงในดินชั้นล่างไดม้ากข้ึน ควรกาํจดัวชัพืชในแปลงใหส้ะอาด และไถยอ่ยดินคร้ังสุดทา้ย
ให้ร่วนซุย หากมีการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัลงไปพร้อมกบัการย่อยดินคร้ังสุดทา้ยจะช่วยเสริม 
ธาตุอาหารต่างๆ เพื่อใหพ้ืชนาํไปใชป้ระโยชน์ 
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 2) ระยะปลูกและเตรียมหลุม  
  ควรทาํร่องสาํหรับหยอดเมลด็หรือชกัร่อง ใหแ้ต่ละร่องห่างกนั 70-75 เซนติเมตร และใชร้ะยะ
ระหวา่งหลุมในร่องห่างกนั 30-35 เซนติเมตร ส่วนดินมีความช้ืนตํ่าควรใชร้ะยะปลูกกวา้งข้ึน การยกร่องน้ี
เพื่อสะดวกในการให้นํ้ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกในฤดูแลง้ท่ีตอ้งการนํ้ ามาก หรือการปลูกโดยใช้
เคร่ืองหยอดเมลด็ในระยะเดียวกนั 
 3) การเลอืกพนัธ์ุ (กรมวิชาการเกษตร, 2552) 
  (1) ผลผลิตสูง คุณภาพดี และตรงตามความตอ้งการของตลาด 
  (2) ตา้นทานต่อศตัรูพืช 
  (3) เจริญเติบโตดี เหมาะกบัสภาพดินฟ้าอากาศท่ีปลูก 
 4) ฤดูปลูก (ศรีสุดา, ม.ป.ป.) 
  ฤดูท่ีเหมาะสมในการปลูกทานตะวนัมี 2 ฤดู คือ  
  (1) ปลายฤดูฝน ปลูกตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม  
  (2) ฤดูแลง้ ปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกมุภาพนัธ์  
 5) วธีิการปลูก  
  หลงัจากเตรียมดินแลว้ ควรทาํร่องสาํหรับหยอดเมลด็ โดยให้แต่ละร่องห่างกนั 70-75
เซนติเมตร และให้หลุมปลูกในร่องห่างกนั 25-30 เซนติเมตร หยอดหลุมละ 2 เมลด็ แลว้กลบดิน 
โดยใหเ้มลด็อยูลึ่ก 5-8 เซนติเมตร เม่ือพืชงอกได ้10 วนั หรือมีใบจริง 2-4 คู่ ใหถ้อนแยกเหลือไวเ้ฉพาะ
ตน้ท่ีแขง็แรงเพียงหลุมละ 1 ตน้ และถา้หากดินมีความช้ืนตํ่าควรใชร้ะยะปลูกกวา้งข้ึน การยกร่องน้ี 
เพื่อเป็นการสะดวกในการใหน้ํ้ า โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปลูกในฤดูแลง้ท่ีตอ้งการนํ้ ามาก ส่วนการปลูก
ในฤดูฝน ถา้เป็นดินท่ีมีการระบายนํ้ าดีก็ไม่จาํเป็นตอ้งยกร่องและใชร้ะยะปลูกเช่นเดียวกบัยกร่อง  
การปลูกวิธีน้ี ตอ้งใชเ้มลด็พนัธ์ุลูกผสมจาํนวน 0.7 กิโลกรัมต่อไร่ และปลูกตามระยะท่ีแนะนาํน้ีจะได้
จาํนวนตน้ 6,400-8,500 ตน้ต่อไร่เซนติเมตร  

7. การปฏิบัตดูิแลรักษา (ศรีสุดา, ม.ป.ป.) 
 1) การให้นํา้ 
  นํ้า เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตทานตะวนั หากความช้ืนในดินมีนอ้ยจะทาํให้
ผลผลิตลดลง จึงควรมีการใหน้ํ้ าทานตะวนัอยา่งเหมาะสม ดงัน้ี 
  - คร้ังท่ี 1 หลงัจากปลูกเสร็จแลว้รีบให้นํ้ าทนัที หรือควรทาํการปลูกทนัทีหลงัฝนตก 
เพื่อใชค้วามช้ืนในดินใหเ้ตม็ท่ีโดยไม่ตอ้งรดนํ้า 
  - คร้ังท่ี 2 ระยะมีใบจริง 2 คู่ หรือประมาณ 10-15 วนั หลงังอก 
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  - คร้ังท่ี 3 ระยะเร่ิมมีตาดอก หรือประมาณ 30-35 วนั หลงังอก 
  - คร้ังท่ี 4 ระยะดอกเร่ิมบาน หรือประมาณ 50-55 วนั หลงังอก 
  - คร้ังท่ี 5 ระยะกาํลงัติดเมลด็ หรือประมาณ 60-70 วนั หลงังอก  
  การให้นํ้ าควรให้นํ้ าอย่างเพียงพอให้ดินชุ่ม แต่ไม่ตอ้งถึงกบัแฉะและนํ้ าขงั การให้นํ้ า
ควรคาํนึงถึงความชุ่มช้ืนในดินดว้ย ไม่ควรปล่อยให้ดินแห้งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงแรก 
ของการเจริญเติบโตจนถึงระยะติดเมลด็ 
 2) การให้ปุ๋ย 
  ทานตะวนัเป็นพืชท่ีให้โปรตีนและแร่ธาตุสูง จึงควรใส่ปุ๋ยในปริมาณท่ีพืชตอ้งการ 
ตามสภาพดินท่ีปลูก สาํหรับปุ๋ยเคมีท่ีเหมาะสมตามคาํแนะนาํ คือ สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8 
อตัรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่รองพื้นพร้อมปลูก และใชปุ๋้ยยเูรีย อตัรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่  
เม่ือทานตะวนัอายไุด ้ 30 วนั หรือมีใบจริง 6-7 คู่ ซ่ึงเป็นระยะกาํลงัจะออกดอก หากมีการตรวจ
วิเคราะห์ดินก่อนปลูก จะช่วยให้การใชปุ๋้ยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในกรณีท่ีเป็นดินทราย ขาดธาตุโบรอน 
ควรใส่ผงโบแรกซ์ประมาณ 2 กิโลกรัมต่อไร่ จะทาํใหผ้ลผลิตทานตะวนัเพิ่มข้ึนและมีคุณภาพดี 
 3) การป้องกนัและกาํจัดวชัพชื 
  (1) เม่ือทานตะวนัมีใบจริง 2-4 คู่ ซ่ึงการทาํรุ่นคร้ังแรกน้ี ทาํพร้อมกบัการถอนแยกตน้พืช 
ใหเ้หลือ 1 ตน้ต่อหลุม เป็นการสะดวกสาํหรับเกษตรกรในการปฏิบติั 
  (2) ทาํพร้อมกบัการใส่ปุ๋ยคร้ังท่ีสอง เม่ือทานตะวนัมีใบจริง 6-7 คู่ ทาํรุ่นพร้อมกบัใส่ปุ๋ย 
และพูนโคนตน้ไปด้วย ในแปลงท่ีมีปัญหาวชัพืชข้ึนรบกวน ควรทาํการกาํจัดวชัพืชเพื่อป้องกัน 
การแยง่อาหารและความช้ืนในดินตั้งแต่ตน้ยงัเลก็ ใชส้ารเคมีคุมกาํเนิดพวกอะลาคลอร์และเมโธลาคลอร์
ฉีดพ่นหลงัหยอดเมลด็ก่อนท่ีจะงอกในอตัรา 300-400 ซีซี ผสมนํ้ า 4 ป๊ิบ สาํหรับฉีดพ่นในเน้ือท่ีปลูก 
1 ไร่ โดยฉีดให้สมํ่าเสมอกนัสามารถคุมการเกิดวชัพืชไดน้านถึง 2 เดือน และควรใชแ้รงงานคน สัตว ์
หรือเคร่ืองทุ่นแรง ทาํรุ่นไดต้ามความจาํเป็น 
  ข้อควรระวงั หา้มใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืชอะทราซีนในทานตะวนัโดยเดด็ขาด 

8. วธีิการเกบ็เกีย่ว (ศรีสุดา, ม.ป.ป.) 
 ทานตะวนัจะมีอายกุารเกบ็เก่ียวแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัพนัธ์ุท่ีปลูก (พนัธ์ุลูกผสม อายเุกบ็เก่ียว 
90-100 วนั) วธีิการเกบ็เก่ียวนั้นใหส้งัเกตจากดา้นหลงัของจานดอกจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง ซ่ึงเป็นช่วง
การสร้างนํ้ามนัในเมลด็เร่ิมลดลง และหยดุสร้างนํ้ามนัเม่ือจานดอกเปล่ียนเป็นสีนํ้าตาลเร่ิมเกบ็เก่ียวได ้  
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9. การปฏิบัตหิลงัการเกบ็เกีย่ว (กรมวิชาการเกษตร, 2552) 
 1) นาํจานดอกท่ีเก็บเก่ียวแลว้ตากแดด 1-2 แดด บนลานซีเมนต ์หรือตากบนผนืผา้ใบและคลุมกอง
จานดอกทานตะวนัดว้ยผนืผา้ใบในเวลากลางคืน เพื่อป้องกนันํ้าคา้ง  
 2) กะเทาะเมล็ดจากจานดอก โดยใส่จานดอกในถุงผา้หรือกระสอบ แลว้ใชท่้อนไมทุ้บหรือ 
ใชเ้คร่ืองนวดถัว่เหลืองท่ีดดัแปลงแลว้ความเร็วรอบ 200-350 รอบต่อนาที  
 3) นาํเมล็ดท่ีกะเทาะแลว้ไปตากแดด 1-2 แดด เพื่อลดความช้ืนในเมล็ดให้เหลือประมาณ 12-14 
เปอร์เซ็นต ์แลว้ทาํความสะอาดเมลด็ 
 4) บรรจุเมลด็ท่ีไดใ้นกระสอบ  
 5) ตดัแต่งปากกระสอบใหเ้รียบร้อยและเยบ็ปากกระสอบดว้ยเชือกฟาง  
 6) ควรวางกระสอบท่ีบรรจุเมลด็ทานตะวนัในท่ีร่มบนพ้ืนท่ีมีแผน่ไมร้อง 

10. การขนส่ง (กรมวิชาการเกษตร, 2552) 
 1) ระหวา่งการขนส่ง ไม่ควรใหเ้มลด็ทานตะวนัถูกความช้ืน  
 2) รถบรรทุกตอ้งสะอาดและเหมาะสมกบัปริมาณเมลด็ทานตะวนั  
 3) ไม่ควรเป็นรถท่ีใชบ้รรทุกดิน สตัว ์มูลสตัว ์ปุ๋ยเคมี หรือสารป้องกนักาํจดัศตัรูพืช เพราะอาจ
มีการปนเป้ือน  
 4) กรณีมีการขนส่งเมลด็ทานตะวนัในช่วงฤดูฝน ตอ้งมีผา้ใบคลุมเพื่อป้องกนัเมลด็ทานตะวนั
ถูกความช้ืนและไดรั้บความเสียหาย  

11. โรคทีสํ่าคญัและการป้องกนักาํจดั (สมศกัด์ิ และ ทรงพล, ม.ป.ป.) 
 1) โรคใบและลาํต้นไหม้อลัเทอร์นาเรีย 
  สาเหตุ  : เกิดจากเช้ือรา Alternaria spp. 3 ชนิดดว้ยกนั คือ A. helianthi  A. zinniae  และ  A. alternata 
  ลกัษณะอาการ : อาการของโรคน้ีเกิดไดเ้กือบทุกส่วนของทานตะวนั เช่น ใบ ก่ิงกา้น ลาํตน้ 
จานดอก กลีบเล้ียง ฐานรองดอก และเมลด็ ซ่ึงสามารถสงัเกตอาการได ้ดงัน้ี 
  - ใบ พบแผลสีนํ้ าตาลเขม้ ถา้พืชมีอายุน้อยจะพบบริเวณสีเหลือง (halo) ลอ้มรอบแผล  
มกัพบอาการท่ีบริเวณใบแก่ (ใบล่าง) มากกวา่ใบอ่อน (ใบส่วนบน) ถา้สภาพอากาศเหมาะสม เช่น ฝนตก 
อากาศช้ืน ทาํใหแ้ผลขยายใหญ่ไหมลุ้กลามติดกนัทาํใหใ้บแหง้ตาย  
  - ลําต้น แผลท่ีลาํตน้มกัจะบุ๋มลึกลงไปและทาํให้ลาํตน้เกิดรอยแตกแยกตรงกลางแผล
เหล่านั้น  
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  - ก้านใบ ทาํใหก้า้นใบหกัพบัเสียหาย  
  - ระยะออกดอก ทาํให้กลีบดอกเกิดจุดแผลกลมเล็ก ฉํ่านํ้ า สีนํ้ าตาลเขม้ ซ่ึงต่อมาแผล 
จะขยายยาวเป็นรูปกระสวยทาํใหก้ลีบดอกเน่าและร่วงก่อนกาํหนด  
  - ฐานรองดอก เกิดเป็นจุดแผลมีลักษณะทั้ งค่อนข้างกลมและรี แผลจะบุ๋มลึกลงไป 
ในเซลล์พืช ทาํให้เกิดอาการเน่าสีนํ้ าตาลเขม้ไปทั้งจานดอก รวมทั้งเมล็ดจะเกิดเป็นโรคเมล็ดเน่า  
หรือจานดอกเน่า (head rot)  
  การแพร่ระบาด : เช้ือสาเหตุของโรคสามารถแพร่กระจายโดยปลิวไปกบัลม ทางดิน 
และติดไปกบัเมลด็ และเม่ือนาํไปเพาะกลา้ เช้ือสาเหตุของโรคน้ีจะเจริญไปสู่พืชตน้ใหม่ไดดี้ 
  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกดิโรค : เช้ือสามารถเจริญไดดี้ท่ีช่วงอุณหภูมิค่อนขา้งกวา้ง 
คือ ระหว่าง 4-32 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์อยูร่ะหว่าง 70-90 เปอร์เซ็นต ์ จึงเป็นเหตุใหโ้รคน้ี
ระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝน โดยเช้ือจะเขา้ทาํลายพืชผา่นทางปากใบเป็นสาํคญั 
  การป้องกนัและกาํจัด  
  (1) ตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะเมล็ดท่ีเก็บเ ก่ียวมาจากต้นแม่พันธ์ุ ท่ีไม่เป็นโรค  
เพื่อนาํไปทาํเมลด็พนัธ์ุเท่านั้น  
  (2) คลุกเมลด็พนัธ์ุดว้ยสารเคมีก่อนปลูกทุกคร้ัง เช่น captan iprodione imazalil อตัราสาร
ออกฤทธ์ิประมาณ 0.2 เปอร์เซ็นต ์ต่อเมลด็หนกั 1 กิโลกรัม  
  (3) หลีกเล่ียงการใหน้ํ้ าแบบพน่ฝอยกบัพืช และอยา่ปลูกใหแ้น่นเกินไป  
  (4) หากสภาพแวดลอ้มเหมาะสมต่อการเกิดโรค ควรฉีดพ่นสารเคมีป้องกนักาํจดัเช้ือราทุก  
7-20 วนั ควบคู่ไปด้วย สารเคมีท่ีใช้ได้ผลดีในการควบคุมโรคใบและลาํตน้ไหมอ้ัลเทอร์นาเรีย  
คือ  iprodione   imazalil  และ  mancozeb อยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยในการใชใ้หใ้ชส้ารเคมีชนิดใดชนิดหน่ึง 
ใน 2 ชนิดแรกผสมกบั mancozeb หรือแยกฉีดสลบักนัไปแต่ละชนิด จะให้ผลดีมากท่ีสุดในการ 
ลดความรุนแรงของโรค  
 2) โรคโคนหรือลาํต้นเน่า 

  สาเหตุ  : Sclerotium rolfsii sacc. 
  ลกัษณะอาการ : พบการเขา้ทาํลายตามบริเวณรากและโคนตน้ โดยทาํใหเ้น้ือเยือ่บริเวณนั้น
เน่าแหง้เป็นสีดาํและเน้ือเยือ่ยบุตวัลง ใบเหลือง พืชแสดงอาการเห่ียวก่อนท่ีจะตายไปทั้งตน้ หากสังเกต
บริเวณโคนตน้จะมีเส้นใยสีขาวหยาบเจริญแทรกอยู่ระหว่างอณูของดิน แลว้ลุกลามไปจบัตามราก 
ขณะเดียวกนัจะมีเมด็ sclerotia สีขาวปนนํ้ าตาล เมลด็เลก็ๆ ซ่ึงราสาเหตุจะผลิตข้ึนปะปนอยูก่บัเส้นใย
เหล่านั้น เม่ือถอนตน้ท่ีเป็นโรคข้ึนมารากจะหลุดแยกออกจากโคนตน้ และเห็นรอยเน่าลงไปถึงราก 
ไดช้ดัเจน 
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  การแพร่ระบาด : สามารถแพร่กระจายไปไดดี้ทางดิน เช่น การเคล่ือนยา้ยดินหรือวสัดุ 
ท่ีเก่ียวกบัการเกษตร การให้ความช้ืนแก่ทานตะวนัในลกัษณะฉีดพ่น หรือนํ้ าไหลท่ีรุนแรงเกินไป  
จะทาํใหโ้รคน้ีระบาดไปไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
  สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมต่อการเกดิโรค  :  เช้ือสาเหตุจะเจริญไดดี้ในดินท่ีมีความช้ืนสูง 
  การป้องกนัและกาํจัด  
  (1) หลงัการเกบ็เก่ียวแลว้ควรมีการไถกลบหนา้ดินใหลึ้กกวา่ 6 น้ิว เพื่อกลบเมลด็ sclerotia  
  (2) ปลูกพืชหมุนเวียนท่ีทนทานต่อเช้ือราชนิดน้ี เช่น ขา้วโพด ขา้วฟ่าง  
  (3) ปรับระยะปลูกทานตะวนัใหเ้หมาะสม เพื่อไม่ใหเ้กิดร่มเงาคร้ึมตามบริเวณโคนตน้ และ
ช่วยให้มีลมพัดผ่านระหว่างต้นพืช  ซ่ึงจะช่วยให้ผิวดินแห้ง  ยากต่อการติดเ ช้ือ  นอกจากน้ี 
หากทานตะวนัตน้ใดเป็นโรคแลว้ และมีระยะปลูกค่อนขา้งห่างกัน โอกาสท่ีเช้ือจะแพร่กระจาย 
ไปสู่ตน้อ่ืนยากข้ึน  
  (4) ใชส้ารเคมี carboxin+thiram 75 เปอร์เซ็นต ์ WP หรือ chloroneb 65 เปอร์เซ็นต ์ WP  
หรือ PCNB75 เปอร์เซ็นต ์ WP อตัรา 2.5-5 กรัมต่อเมลด็ 1 กิโลกรัม คลุกเมลด็ก่อนปลูก เพื่อป้องกนั
การเขา้ทาํลายระยะตน้อ่อน หรือผสมนํ้าราดดินระยะตน้โต อตัรา 5-10 กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร 

12. สัตว์ศัตรูและการป้องกนักาํจดั (สมศกัด์ิ และ ทรงพล, ม.ป.ป.) 
 1) หนอนเจาะสมอฝ้าย  
  รูปร่างลักษณะ : ตัวหนอน ลําตัวมีสีเหลืองนวลมีแถบสีดําพาดตามความยาวลําตัว 
และมีขนดูคลา้ยหนามข้ึนตามลาํตวัประปราย ระยะตวัหนอนประมาณ 14-20 วนั ตวัเตม็วยัเป็นผีเส้ือ
กลางคืนขนาดกลาง ปีกคู่หนา้ของผเีส้ือเพศเมียมีสีนํ้ าตาลปนแดง ส่วนเพศผูมี้สีนํ้ าตาลปนเขียว  
  ลกัษณะการทาํลาย : กดักินบริเวณจานดอกมากกวา่ส่วนของใบ โดยกดักินกลีบดอก กลีบเล้ียง
และเมลด็ทาํใหด้อกไม่สวยงาม เพราะไม่มีกลีบดอกสีเหลืองในการช่วยดึงดูดแมลง เช่น ผึ้งมาผสมเกสร 
ทาํให้การติดเมล็ดลดลงและมีเมล็ดลีบมากข้ึน นอกจากนั้นหนอนยงักดักินส่วนของเมล็ดโดยตรง  
ทาํใหผ้ลผลิตลดลงอยา่งมาก 
  การป้องกนักาํจัด 
  (1) หลีกเล่ียงการปลูกทานตะวนัตามพืชท่ีเป็นอาหารของหนอนเจาะสมอฝ้าย เช่น ฝ้าย หรือ
ขา้วโพด หากจาํเป็นตอ้งปลูกควรทาํการไถกลบเศษซากพืชก่อนปลูก  
  (2) ควรตรวจดูแมลงศตัรูธรรมชาติหากพบวา่มีอยูใ่นไร่ทานตะวนัไม่ควรพน่สารเคมีกาํจดัแมลง  
  (3) เม่ือมีความจาํเป็นควรฉีดพ่นดว้ยสารเคมี ไดแ้ก่ อิมาเมก็ตินเบนโซเอต 1.92 เปอร์เซ็นต ์
EC อตัรา 10 มิลลิลิตรต่อนํ้ า 20 ลิตร หรือลูเฟนนูรอน 5 เปอร์เซ็นต ์EC อตัรา 10 มิลลิลิตรต่อนํ้ า 20 ลิตร 
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หรือคลอร์ฟลูอาซูรอน 5 เปอร์เซ็นต ์ EC อตัรา 20 มิลลิลิตรต่อนํ้ า 20 ลิตร หรือเมททอ็กซ่ีฟีโนไซด ์ 
24 เปอร์เซ็นต ์ SC อตัรา 10 มิลลิลิตรต่อนํ้ า 20 ลิตร หรือแกมมาไซฮาโลทริน 1.5 เปอร์เซ็นต ์ CS อตัรา  
20 มิลลิลิตรต่อนํ้า 20 ลิตร (อยา่งใดอยา่งหน่ึง) พ่นบริเวณจานดอกเม่ือพบหนอนเฉล่ียมากกว่า 2 ตวัต่อ 
10 จานดอก 
 2) หนอนกระทู้ผกั  
  รูปร่างลักษณะ : ตวัหนอน เม่ือออกจากไข่ใหม่ๆ มีสีเขียวอ่อนหรือสีนวล อยู่รวมกนั 
เป็นกลุ่มตรงท่ีไข่ฟักออกมา มีจุดสีดาํใหญ่ตรงปลอ้งท่ี 3 หนอนโตเต็มท่ีมีขนาด 3.5-4.0 เซนติเมตร  
ระยะหนอน 14-21 วนั จึงเขา้ดกัแดใ้นดิน ตามรอยแตกระแหงของดินหรือกองเศษพืช ตวัเตม็วยั 
เป็นผีเส้ือกลางคืน ปีกคู่หนา้สีนํ้ าตาลเขม้ มีลวดลายเต็มปีก ปีกคู่หลงัสีขาวบาง ลาํตวัมีขนสีนํ้ าตาล
อ่อนปกคลุมอยู ่ตวัเมียวางไข่เป็นกลุ่มๆ บนใบพืช กลุ่มไข่มีขนสีนํ้าตาลปกคลุมไว ้
  ลักษณะการทําลาย : หนอนเม่ือฟักออกจากไข่ใหม่ๆ อยู่รวมกนัเป็นกลุ่มและแทะกิน 
เฉพาะผิวใบพืชเหลือไวแ้ต่เส้นใบ เม่ือผิวใบแห้งแลว้จะเป็นสีขาวๆ สังเกตไดง่้ายมาก ซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ของการเร่ิมทาํลายของหนอนกระทูผ้กั เม่ือหนอนโตข้ึนสามารถกินใบพืชไดป้ริมาณมาก
และรวดเร็ว ทาํใหใ้บขาดเป็นรูๆ ทัว่ทั้งตน้ นอกจากนั้นยงัพบว่าหนอนชอบทาํลายส่วนของกลีบดอก
และใบเล้ียง ทาํให้ไม่เป็นท่ีดึงดูดของแมลงช่วยผสมเกสร เป็นผลให้การติดเมลด็ลดลงหรือบางคร้ัง
เม่ือทานตะวนัติดเมล็ดแลว้หนอนวยัโตจะเจาะกินเมลด็ในจานดอกอีกดว้ย หนอนกระทูผ้กัน้ีมกัจะ
หลบลงดินหาท่ีซ่อนตวัในเวลากลางวนั 
  การป้องกนักาํจัด 
  (1) หนอนท่ีรวมกนัเป็นกลุ่มใหเ้กบ็ทาํลายเสีย 
  (2) ทาํความสะอาดแปลงรวมทั้งพรวนดิน เพื่อทาํลายดกัแดข้องหนอนชนิดน้ีซ่ึงอาศยัอยูใ่นดิน 
  (3) เม่ือพบว่าใบถูกทาํลายประมาณ 50 เปอร์เซ็นต ์ ในระยะออกดอกและติดเมลด็ ควรพ่น
ดว้ยสารเคมีกาํจดัแมลงดงัต่อไปน้ี triazophos, cyhalothrin อย่างใดอย่างหน่ึง เน่ืองจากสารเคมี
ดงักล่าวขา้งตน้มีพิษร้ายแรง จึงควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
 3) หนอนม้วนใบส้ม 
  รูปร่างลกัษณะ : ตวัหนอน เม่ือฟักออกจากไข่ใหม่ๆ จะมีสีเหลืองปนเขียว หวัสีดาํ ลอกคราบ 
4-5 คร้ัง ก็จะโตเตม็ท่ีซ่ึงวดัความยาวได ้2.5 เซนติเมตร กวา้ง 1.6 เซนติเมตร ระยะหนอน 19-22 วนั
แลว้เขา้ดกัแดใ้นใบท่ีห่อนั้น ดกัแดสี้นํ้าตาลอ่อนมีใยสีขาวหุม้ติดอยูก่บัใบพืช ระยะดกัแดป้ระมาณ 6-10 วนั 
กจ็ะฟักออกเป็นตวัผเีส้ือ ตวัเตม็วยัเป็นผเีส้ือปีกตดัขนาดเลก็ เม่ือกางปีกวดัได ้1-1.8 เซนติเมตร ปีกคู่หนา้
สีนํ้ าตาลแดง ตรงปลายปีกจะงอนข้ึน ผีเส้ือวางไข่เป็นกลุ่มๆ ละ 20-100 ฟอง ไข่เม่ือวางใหม่ๆ  
มีสีนวลและเปล่ียนเป็นสีเหลืองเม่ือใกลจ้ะฟักออกเป็นตวั อายไุข่นานประมาณ 5-6 วนั 



ผ-15 

เขตการใชท่ี้ดินพืชเศรษฐกิจทานตะวนั  สาํนกัสาํรวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน 

  ลักษณะการทําลาย : ถา้เกิดระบาดในระยะตน้กลา้จะทาํให้ตน้กลา้ตายได ้ แต่ถา้ระบาด 
ในระยะท่ีพืชโตแลว้จนถึงระยะออกดอกจะทาํใหพ้ืชชะงกัการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง หนอนเม่ือฟัก
ออกจากไข่ใหม่ๆ จะอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยชกัใยบางๆ คลุมตวัไวแ้ลว้กดักินผวิใบ เม่ือหนอนโตข้ึน
จึงกระจายตวักนัออกไปเพ่ือหามว้นใบพืช หรือชกัใยดึงเอาหลายๆ ใบมาห่อรวมกนั แลว้อาศยักิน 
อยูใ่นใบท่ีมว้นนั้นจนเหลือแต่เสน้ใบ เสร็จแลว้หนอนกจ็ะเคล่ือนยา้ยไปมว้นใบอ่ืนต่อไป นอกจากนั้น
ยงัทาํลายตาก่ิงหรือตาดอกอีกดว้ย 
  การป้องกนักาํจัด 
  (1) เน่ืองจากหนอนอาศยักดักินใบท่ีมว้น ดงันั้นถา้พบเห็นลกัษณะการทาํลายดงักล่าว และ 
มีปริมาณไม่มากนกัใหท้าํลายเสีย  
  (2) หากพบเห็นการทาํลายมากจาํเป็นตอ้งใชส้ารเคมี ให้ใชส้ารเคมีแลมบด์าไซฮาโลทริน 
2.5 เปอร์เซ็นต์ EC อตัรา 10 มิลลิลิตรต่อนํ้ า 20 ลิตร หรือไตรอะโซฟอส 40 เปอร์เซ็นต์ EC อตัรา  
40 มิลลิลิตรต่อนํ้ า 20 ลิตร หรือคาร์โบซลัแฟน 20 เปอร์เซ็นต ์EC อตัรา 40 มิลลิลิตรต่อนํ้ า 20 ลิตร  
พ่นเม่ือใบถูกทาํลาย 30 เปอร์เซ็นต ์ในระยะก่อนออกดอกจนถึงระยะฝักยงัเขียวอยู่ หรือใบถูกทาํลาย 
60 เปอร์เซ็นต ์หลงัดอกบาน 4 สปัดาห์ 
 4) หนอนเจาะลาํต้นข้าวโพด 
  รูปร่างลักษณะ : ตวัหนอน เม่ือฟักออกใหม่ๆ มีสีขาวนวลตลอดทั้งลาํตวั หัวสีนํ้ าตาลดาํ 
และเม่ือหนอนโตเต็มท่ียาวประมาณ 2 เซนติเมตร ลาํตวัมีสีชมพูและมีจุดดาํตามลาํตวัชัดเจนข้ึน  
ระยะหนอน 15-21 วนั จึงเขา้ดกัแด ้ตวัเตม็วยัเป็นผีเส้ือกลางคืน ปีกคู่แรกสีทองแดง กลางปีกมีจุดดาํเล็ก  
2 จุดอยูใ่กลเ้คียงกนั ขอบปีกมีเส้นตดัตามขวางเป็นลายลูกคล่ืนเห็นไดช้ดัเจนเช่นเดียวกบัโคนปีก ปีกคู่หลงั
สีอ่อนกวา่ปีกคู่แรกและไม่มีรอยแตม้หรือลวดลาย 
  ลักษณะการทําลาย : หนอนเจาะลาํตน้ขา้วโพดเจาะเขา้ทาํลายลาํตน้ทานตะวนัตั้งแต่ 
ยงัไม่ออกดอก ตน้หน่ึงๆ อาจถูกหนอนชนิดน้ีเจาะทาํลายตั้งแต่ 1-5 รูต่อตน้ มีผลให้จานดอกเล็กลง 
ในระยะออกดอกติดเมลด็จะพบเขา้ทาํลายบริเวณใกล้ๆ  กบัจานดอกทาํให้กา้นดอกหัก หรือเจาะทาํลาย
ส่วนหลงัของจานดอกโดยตรง ทาํใหด้อกไม่ติดเมลด็และจานดอกเน่าเสียหายมาก ผลผลิตลดลง 
  การป้องกนักาํจัด 
  (1) ทาํลายเศษซากพืชอาหารของหนอนเจาะลาํตน้ขา้วโพดในไร่หลงัการเก็บเก่ียว เพื่อมิให้
เป็นแหล่งระบาดของแมลงศตัรูชนิดน้ีต่อไป  
  (2) ศตัรูธรรมชาติมีประสิทธิภาพในการควบคุมประชากรของหนอนเจาะลาํตน้ขา้วโพดน้ีอยูแ่ลว้ 
แต่ถา้สํารวจพบกลุ่มไข่ของหนอนผีเส้ือชนิดน้ี (ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกลุ่มๆ ละประมาณ 20-30 ฟอง  
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วางซอ้นเรียงกนัคลา้ยเกลด็ปลา ผวิเรียบเป็นมนั) จาํนวน 15 กลุ่มต่อ 100 ตน้ ใหฉี้ดพน่ดว้ยสารกาํจดัแมลง 
sulprofos  deltametrin  cypermetrin  triflumuron  หรือ  teflubenzuron  อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 5) หนอนผเีส้ือ 
  ลกัษณะการทําลาย : หนอนจะทาํลายโดยชอนและเจาะเขา้ไปในก่ิงกา้น และเจาะทาํลายหัว 
ในระยะปลูก สาํหรับประเทศไทยแลว้ยงัไม่ประสบปัญหาในระยะปลูกมากนกั แต่จะระบาดรุนแรง 
เจาะทาํลายหวัมนัฝร่ังช่วงเกบ็รักษาในโรงเกบ็ 
  การป้องกนักาํจัด 
  (1) ระยะปลูกในไร่ ไม่ควรพืชอาหารของแมลงชนิดน้ีต่อเน่ืองกนัตลอดปี ควรปลูกสลบักบั 
พืชอ่ืน เช่น ขา้วโพดหรือขา้วฟ่าง ควรทาํความสะอาดแปลงเก็บเศษพืช ทาํการพูนโคนให้ดี และให้นํ้ า
อยา่งสมํ่าเสมอ  
  (2) ระยะเกบ็รักษาในโรงเกบ็ ตรวจตราและคดัแยกนาํเอาเฉพาะท่ีไม่มีการทาํลายจากหนอน
ผเีส้ือ หรือแมลงชนิดอ่ืนๆ เขา้เก็บรักษา หากมีการระบาดในโรงเก็บ อาจใชส้ารประเภทเช้ือแบคทีเรีย 
สารเฟนรารีเลท สารเอทริมฟอสหรือสารคาร์โบซลัแฟน อยา่งใดอยา่งหน่ึงพน่เดือนละ 1-2 คร้ัง 
 6) ไส้เดือนฝอยรากปม 
  ลักษณะการทําลาย : ทานตะวนัท่ีถูกไส้เดือนฝอยเขา้ทาํลายจะแคระแกร็นและซีดเหลือง 
หากเป็นมากพืชจะตาย โดยเฉพาะในช่วงอากาศแลง้จะพบพืชตายเน่ืองจากการทาํลายของศตัรูพืชชนิดน้ี
มากกว่าปกติ บางคร้ังแมจ้ะเป็นพืชท่ีเจริญอยู่ในไร่เดียวกนั แต่จะพบอาการรุนแรงในบางหย่อมเท่านั้น 
ในขณะท่ีพืชบริเวณใกล้เคียงอาจจะไม่พบอาการเลยก็ได้ อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่มักจะพบ 
การระบาดกระจายออกไปทัว่ทั้งพื้นท่ีปลูก ลกัษณะอาการของทานตะวนัส่วนเหนือพื้นดินข้ึนมา 
จะคลา้ยคลึงกบัอาการขาดธาตุอาหาร (ปุ๋ย) หรือขาดนํ้ าเขา้ร่วมดว้ยเสมอ เม่ือเกิดการระบาดรุนแรง 
พืชจะเกิดการเห่ียวในช่วงกลางวนั แต่พอกลางคืนพืชก็จะฟ้ืนและจะกลบัไปเห่ียวเหมือนเดิมอีกคร้ัง 
ตอนกลางวันของวันถัดไป  สลับกันจนกว่าใบแก่หรือใบตอนล่างจะซีดเหลืองก่อนกําหนด  
และท่ีบริเวณปลายหรือขอบใบจะเกิดอาการไหมห้รือเปล่ียนเป็นสีนํ้ าตาล ในท่ีสุดทานตะวนัก็จะตาย 
แต่ถา้ถอนตน้ทานตะวนัท่ีแสดงอาการซีดเหลืองแคระแกร็นคลา้ยกบัอาการขาดธาตุอาหารดงักล่าว
ข้ึนมาตรวจสอบจะพบปุ่มปมผิดปกติ เกิดกระจายไปตามบริเวณรากเป็นจาํนวนมาก ปุ่มปมเหล่านั้น 
มีหลายขนาดแตกต่างกนั โดยท่ีปุ่มปมขนาดเลก็มีไส้เดือนฝอยอยูเ่พียงตวัเดียว ถา้ปมใหญ่มีไส้เดือนฝอย
เพศเมียอยู่หลายตัว  รูปร่างของปุ่มปมไม่สมํ่ าเสมอ อาจจะปะปนกันไประหว่างรูปทรงกลม 
หรือทรงหนาํเล๊ียบ ปุ่มปมเหล่าน้ีพบเรียงรายติดต่อกนัคลา้ยการร้อยลูกปัดไปตามรากขนอ่อนมาก
ท่ีสุด แทนท่ีจะเกิดบนรากแก้วหรือรากแขนง ซ่ึงเป็นรากหลกัท่ีสําคญั ความผิดปกติท่ีระบบราก
ทานตะวนันั้นไม่ใช่มีเฉพาะการเกิดปุ่มปมข้ึนมาเพียงอย่างเดียว แต่จาํนวนรากท่ีทาํหน้าท่ีดูดแร่ธาตุ  
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นํ้ าและอาหารไปเล้ียงส่วนต่างๆ จะลดลงด้วย และเม่ือรากไม่สามารถทาํหน้าท่ีให้สมบูรณ์ได ้
ทานตะวนัก็แสดงอาการขาดธาตุอาหารและเห่ียว นอกจากน้ียงัพบอาการเน่าและตายก่อนกาํหนด 
ของเน้ือเยือ่ปุ่มปมนั้นในช่วงต่อมา 
  การป้องกนักาํจัด 
  (1) ลดปริมาณการสะสมของแหล่งไส้เดือนฝอย หรือกาํจดัให้หมดไปจากพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
โดยการปลูกพืชหมุนเวียนสลบักนัไป เช่น ปลูกธญัพืช พืชตระกูลหญา้บางชนิด สลบักบัทานตะวนั 
จะช่วยลดการระบาดของไสเ้ดือนฝอยลงได ้ 
  (2) ใชว้ิธีการปลูกพืชล่อ (trap crop) คือ  
   - ปลูกพืชล่อพนัธ์ุอ่อนแอ ไส้เดือนฝอยจะเขา้ทาํลายพนัธ์ุท่ีอ่อนแอ แลว้รีบไถกลบฝังลึก
ลงดินทนัที อาจตอ้งไถกลบมากกว่าหน่ึงคร้ัง ขอ้ควรระวงั คือ อยา่ปล่อยให้พืชพนัธ์ุอ่อนแอนั้นเจริญ
อยู่นานเกินไป จะเป็นช่องทางให้ไส้เดือนฝอยรากปมขยายพนัธ์ุเป็นจาํนวนมากข้ึน จนไม่สามารถ
กาํจดัใหห้มดไปจากพื้นท่ีเป้าหมายได ้ 
   - ปลูกพืชท่ีเป็นพิษล่อให้ไส้เดือนฝอยเข้าทาํลาย เม่ือไส้เดือนฝอยเข้าไปในราก 
แลว้จะไม่สามารถเจริญต่อไปไดแ้ละตายในท่ีสุด พืชท่ีนิยมใชล่้อ ไดแ้ก่ ดาวเรือง เป็นตน้  
   - ใช้สารเคมีชนิดเม็ด เช่น furadan ใส่ลงไปในหลุมพร้อมกบัหยอดเมล็ดปลูกพืช 
นอกจากช่วยป้องกนัการเกิดรากปมแลว้ ยงัป้องกนัการทาํลายของแมลงบางชนิดไดด้ว้ย แต่การใช้
สารเคมีชนิดน้ีตอ้งระวงัเพราะมีความเป็นพิษและผลตกคา้งค่อนขา้งนาน  
 7) หนู 
  ลักษณะการทําลาย : ปกติหนูจะออกหากินในเวลากลางคืน แต่สามารถพิสูจน์การทาํลาย
ของหนูไดโ้ดยสงัเกตจากตน้ทานตะวนัท่ีหกัโค่นลม้ เน่ืองจากถูกหนูกดักินบริเวณโคนตน้ หรือสังเกต
จากมูลขบัถ่ายของหนูบริเวณท่ีมีหนูอาศยัอยูแ่ละบริเวณท่ีหนูกินอาหาร เป็นตน้ 
  การป้องกนักาํจัด 
  (1) การป้องกนักาํจดัโดยไม่ใชส้ารเคมี เช่น การใชก้บัดกัหนูหรือกรงดกัหนู การขุดจบัหนู 
การอนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติท่ีคอยจบัหนูกินเป็นอาหาร ไดแ้ก่ งูชนิดต่างๆ พงัพอน นกเคา้แมวและนกแสก 
เป็นตน้  
  (2) การใชเ้หยือ่พิษ หากสาํรวจพบว่า มีหนูอาศยัอยูม่ากพอท่ีจะทาํความเสียหายแก่ผลผลิตได ้
ควรเร่ิมใชเ้หยื่อพิษประเภทออกฤทธ์ิเร็ว เช่น ซิงคฟ์อสไฟต ์1 เปอร์เซนต ์โดยวางเหยื่อพิษเป็นจุดๆ  
จะช่วยลดประชากรหนูลงไดม้าก หลงัจากนั้นใหใ้ชเ้หยือ่พิษชนิดออกฤทธ์ิชา้ชนิดสาํเร็จรูป เช่น คลีแร็ต 
สะตอร์ม หรือเส็ต ซ่ึงทาํเป็นกอ้นข้ีผึ้งกอ้นละประมาณ 3-5 กรัม นาํไปวางตามร่องรอยของหนูท่ีพบ 
หรือบริเวณท่ีมีหญา้ปกคลุมอยู ่
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13. ประโยชน์ของทานตะวนั (ศรีสุดา, ม.ป.ป.) 
 แต่เดิมทานตะวนัเป็นเพียงไมด้อกไมป้ระดับเท่านั้น ต่อมาได้นําเมล็ดมาเป็นของขบเค้ียว  
และสกดัเป็นนํ้ ามนั จึงทาํให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัพืชหน่ึง การใชป้ระโยชน์จากทานตะวนั 
มีหลายลกัษณะ ดงัน้ี 
 1) เมล็ด ใช้บริโภคโดยตรง เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนแทนเน้ือสัตว์ได้ ในเมล็ดมีธาตุเหล็กสูง 
ไม่แพธ้าตุเหล็กจากไข่แดงและตบัสัตว ์เม่ือบดทาํแป้งจะไดแ้ป้งสีขาว มีไขมนัสูงมีโปรตีนมากกว่า
ร้อยละ 50 ของปริมาณแป้ง 
 2) เปลือกของลําต้น มีลักษณะเหมือนเยื่อไม้ นํามาทาํกระดาษสีขาวได้คุณภาพดี ลาํต้น 
ใชท้าํเช้ือเพลิงได ้เม่ือไถกลบเป็นปุ๋ยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ดินไดดี้ 
 3) ราก ใชท้าํแป้งเคก้ สปาเกต็ต้ี ในรากมีวิตามินบี 1 และธาตุอีกหลายชนิด แพทยแ์นะนาํ ใหใ้ช้
รากทานตะวนัประกอบอาหารสาํหรับผูป่้วยเป็นโรคเบาหวาน 
 4) นํ้ามัน นํ้ ามนัท่ีสกดัจากเมล็ดจะให้ปริมาณนํ้ ามนัสูงถึงร้อยละ 35 และไดน้ํ้ ามนัท่ีมี
คุณภาพสูง ประกอบดว้ยกรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวั เช่น กรดลิโนเลอิคหรือกรดลิโนเลนิค สูงถึงร้อยละ 60-70 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลท่ีเป็นสาเหตุของโรคไขมนัอุดตนั
ในเส้นเลือดได้และยงัประกอบด้วยวิตามินเอ ดี อี และเค ซ่ึงคุณภาพของวิตามินอีจะสูงกว่า
ในนํ้ ามนัพืชอ่ืนๆ เม่ือเก็บไวเ้ป็นเวลานานจะไม่เกิดกล่ินหืน ทั้งยงัทาํให้สี กล่ิน และรสชาติ 
ไม่เปล่ียนแปลง นอกจากใชเ้ป็นนํ้ ามนัพืชแลว้ยงันิยมใชใ้นอุตสาหกรรมทาํเนยเทียม สีนํ้ ามนัชกัเงา 
สบู่ และนํ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์
 5) กาก ไดจ้ากการสกดันํ้ ามนัออกแลว้นาํไปใชเ้ป็นส่วนผสมของอาหารสัตวไ์ด ้ในกากเมล็ด
ทานตะวนัท่ีกะเทาะเปลือกและบีบนํ้ ามนัออกแลว้ มีโปรตีนร้อยละ 42 และใชเ้ป็นแหล่งแคลเซียม
สาํหรับปศุสัตวไ์ดดี้ แต่จะมีปริมาณกรดอะมิโนอยู่เล็กน้อยและขาดไลซีน จึงตอ้งใชอ้ย่างรอบคอบ 
เม่ือนาํไปผสมเป็นอาหารสตัวท่ี์มิใช่สตัวเ์ค้ียวเอ้ือง 
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ภาคผนวกที ่2 
คาํส่ังคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบัทานตะวนั 

คณะกรรมการพชืนํา้มันและนํา้มันพชื 

 คณะกรรมการแต่งตั้งโดย: มติคณะรัฐมนตรี 
 วธีิการแต่งตั้ง: มติคณะรัฐมนตรี 
 วาระการดํารงตําแหน่ง - ปี 
 วนัเร่ิมต้นวาระ: 20/09/2554 
 วนัส้ินสุดวาระ: - 
 สถานภาพคณะ: ปัจจุบนั (ยงัทาํงานอยู)่ 
 อาํนาจหน้าที ่
 1. เสนอนโยบายแผนการบริหาร การจดัการ การพฒันาการผลิตและการตลาดพืชนํ้ ามนัและ
นํ้ามนัพืชต่อคณะรัฐมนตรี 
 2. กาํหนดหลกัเกณฑ ์มาตรการ และเง่ือนไขท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการผลิต การจาํหน่าย การแปรรูป 
การนาํเขา้ การส่งออก การใชท้ดแทนพลงังาน รวมทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชนํ้ ามนั
และนํ้ามนัพืช 
 3. เร่งรัด ส่งเสริม และประสานงานใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนสถาบนัการเงิน 
เกษตรกร อุตสาหกรรมนํ้ามนัพืช และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
 4. มีอาํนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทาํงานเป็นรายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งตามความ
จาํเป็น 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ช่ือ-นามสกุล 
ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 

ประเภทกรรมการ/หมายเหตุ 

ตาํแหน่งใน
คณะกรรมการ 

วนัได้รับแต่งตั้ง 
วนัครบวาระ/ 
พ้นตาํแหน่ง 

1. นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง  รองนายกรัฐมนตรี 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

ประธาน
กรรมการ 

27/12/2554 - 

2. พล.ต.สนัน่  ขจรประศาสน์  รองนายกรัฐมนตรี 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

ประธาน
กรรมการ 

20/09/2554 - 

3. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 
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ช่ือ-นามสกุล 

ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 
ประเภทกรรมการ/หมายเหตุ 

ตาํแหน่งใน
คณะกรรมการ 

วนัได้รับแต่งตั้ง 
วนัครบวาระ/ 
พ้นตาํแหน่ง 

4. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 

5. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 

6. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 

7. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 

8. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 

9. ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 

10. ปลดักระทรวงพาณิชย ์
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 

11. ปลดักระทรวงการคลงั 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 

12. ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 

13. ปลดักระทรวงพลงังาน 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 

14. ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 

15. เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 

16. นายกสมาคมผูผ้ลิตนํ้ามนัถัว่เหลืองและรําขา้ว 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 

17. นายกสมาคมผูผ้ลิตอาหารสัตวไ์ทย 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 
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ช่ือ-นามสกุล 

ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 
ประเภทกรรมการ/หมายเหตุ 

ตาํแหน่งใน
คณะกรรมการ 

วนัได้รับแต่งตั้ง 
วนัครบวาระ/ 
พ้นตาํแหน่ง 

18. นายกสมาคมปาลม์นํ้ามนัและนํ้ามนัปาลม์ ประเทศไทย 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 

19. นายกสมาคมโรงกลัน่นํ้ ามนัปาลม์ 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 

20. นายกสมาคมโรงงานสกดันํ้ามนัปาลม์ 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 

21. นายกสมาคมผูเ้ล้ียงไก่เน้ือเพ่ือการส่งออก 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 

22. ผูแ้ทนเกษตรกร 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการ 20/09/2554 - 

23. เลขาธิการสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
กรรมการท่ี ครม. แต่งตั้ง 

กรรมการและ
เลขานุการ 

20/09/2554 - 
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