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มะเขือเทศ นับเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศไทยพืชหน่ึงที่สามารถทำรายได
ใหกับประเทศหลายลานบาทตอป หลายจังหวัดยังสามารถที่จะขยายการผลิตเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับจังหวัด
ไดอีกมาก เน่ืองจากมีพ้ืนที่แหลงน้ำ และอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกมะเขือเทศ โดยมีการเพาะปลูก
ในพ้ืนที่นาขาวหลังฤดูการทำนา และปลูกตามพ้ืนที่ริมตลิ่งแมน้ำโขงหลังน้ำลดในชวงฤดูแลง ซึ่งเปนพ้ืนที่
ที่มีความอุดมสมบูรณมาก อีกทั้งยังสามารถพัฒนาพ้ืนที่เหลาน้ันเพ่ือนำมาเปนพ้ืนที่เพาะปลูกใหเพ่ิมขึ้นได 
นอกจากน้ียังมีโรงงานแปรรูปรับซื้อผลผลิตที่ยังมีความตองการวัตถุดิบสวนเกินอีกจำนวนมาก แสดงใหเห็น
ถึงศักยภาพดานการผลิตและการตลาดมะเขือเทศที่มีความมั่นคง อยางไรก็ตาม ปญหาขอจำกัดดานการผลิต
ยังมีอยูมาก เน่ืองจากมะเขือเทศเปนพืชที่อายุสั้น เนาเสียงาย มีโรคแมลงรบกวน ตองดูแลรักษาเพ่ือให
ผลผลิตไดคุณภาพตามที่โรงงานตองการ แตปจจุบัน เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ  
ที่ใหผลตอบแทนตอพ้ืนที่สูงกวา ทำใหพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศโรงงานลดนอยลงอยางตอเน่ือง 

  การกำหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศจัดทำขึ้น มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน
ความเหมาะสมของที่ ดินดานกายภาพ ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ของเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศ โดยกำหนดเปนเขตความเหมาะสมของพ้ืนที่เพาะปลูกมะเขือเทศในระดับตางๆ 
ทั้งน้ีไดจัดทำฐานขอมูลพรอมแผนที่เพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของและผูสนใจพืชชนิดน้ีไดนำไปใชประโยชน
สำหรับกำหนดแผนงานและนโยบายการพัฒนามะเขือเทศโรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิด
ประสิทธิผลแกทั้งเกษตรกรและประเทศ  

  คณะผูจัดทำขอขอบคุณหนวยงานตางๆ ที่ไดอนุเคราะหขอมูลที่เก่ียวของ ในการจัดทำรายงาน
โครงการเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กรมปาไม และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ โดยเฉพาะเกษตรกรผูมีสวนรวมในการใหความเห็น ทัศนคติ 
ตลอดจนขอมูลที่นำมาใชในการวิเคราะหเปนอยางดีย่ิง  
 

คณะผูดำเนนิการ 
2562 



สารบัญ    
 หนา 

สารบัญ I 

สารบัญตาราง III 

สารบัญรปู VI 

บทที่ 1 บทนำ 1-1 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1-1 

 1.2 วัตถุประสงค 1-2 

 1.3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 1-2 

 1.4 ขอบเขตที่ดำเนินการ 1-3 

 1.5 ประโยชนที่ไดรับ 1-3 

 1.6 ที่ปรึกษา/ผูดำเนินการ 1-3 

บทที่ 2 ขอมูลทั่วไป 2-1 

 2.1 สภาพภูมิประเทศ 2-1 

 2.2 สภาพภูมิอากาศ 2-3 

 2.3 ทรัพยากรที่ดิน 2-10 

 2.4 ทรัพยากรน้ำ 2-65 

 2.5 การใชประโยชนที่ดิน 2-78 

 2.6 สภาวการณการผลิตและการตลาด 2-84 

บทที่ 3 การวิเคราะหเพื่อกำหนดเขตการใชที่ดิน 3-1 

 3.1 การประเมนิคุณภาพที่ดินดานกายภาพ 3-1 

  3.1.1 ระดับความตองการปจจัยสำหรับพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ 3-1 

  3.1.2 คุณภาพของทรัพยากรที่ดิน 3-4 

  3.1.3 การจัดช้ันความเหมาะสมของที่ดิน 3-17 

 3.2 การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 3-25 

  3.2.1 การใชปจจัยในการผลิต 3-25 

  3.2.2 ตนทุน และผลตอบแทนจากการผลิต 3-29 

  
3.2.3 ปญหาความตองการความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคติ 

ของเกษตรกรในการผลิตมะเขือเทศ 
3-43 



 II 

  
สารบัญ (ตอ) 

 

 หนา 

 3.3 นโยบายและยุทธศาสตรที่เกีย่วของกับพืชเศรษฐกิจมะเขอืเทศ 3-48 

  3.3.1 นโยบายและมาตรการของรัฐ 3-48 

  3.3.2 นโยบายพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 3-50 

  3.3.3 ยุทธศาสตรมะเขือเทศโรงงาน  3-51 

 3.4 ศักยภาพ โอกาส และขอจำกัด 3-51 

บทที่ 4 เขตการใชที่ดิน 4-1 

 4.1 หลักเกณฑกำหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ 4-1 

 4.2 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ 4-6 

 4.3 มาตรการดำเนินงานพัฒนาพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ 4-8 

 4.4 สรุปและขอเสนอแนะ 4-10 

เอกสารอางอิง อ-1 

ภาคผนวก ผ-1 

  ผก-1 

  ผข-1 

  -1 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 III 

สารบัญตาราง 

  หนา 
ตารางที่ 2-1 สถิติภูมิอากาศภาคเหนือ ป 2531-2560 2-5 

ตารางที่ 2-2 สถิติภูมิอากาศภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ ป 2531-2560 2-6 

ตารางที่ 2-3 สถิติภูมิอากาศภาคกลาง ป 2531-2560 2-7 

ตารางที่ 2-4 สถิติภูมิอากาศภาคตะวันออก ป 2531-2560 2-8 

ตารางที่ 2-5 สถิติภูมิอากาศภาคใต ป 2531-2560 2-9 

ตารางที่ 2-6 ลักษณะเดนประจำกลุมชุดดิน 2-62 

ตารางที่ 2-7 สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหลงน้ำชลประทานผิวดินขนาดใหญ 
และขนาดกลาง 

2-72 

ตารางที่ 2-8 สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหลงน้ำชลประทานผิวดินขนาดเล็ก  
และโครงการสบูน้ำดวยไฟฟา 

2-75 

ตารางที่ 2-9 พ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศประเทศไทย จำแนกเปนรายภาคและจังหวัด 2-83 

ตารางที่ 2-10 พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไรของมะเขือเทศในประเทศตางๆ  
ป 2558 – 2560 

2-85 

ตารางที ่2-11 มลูคาการผลิตโดยรวม (Gross Production Value) ของมะเขือเทศโลก  
ป 2550 – 2559 

2-88 

ตารางที่ 2-12 มูลคาการผลิตโดยรวม (Gross Production Value) ของมะเขือเทศโลก 
จำแนกรายประเทศ ป 2559 

2-89 

ตารางที่ 2-13 ปริมาณและมูลคาการสงออกและนำเขามะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศโลก 
ป 2550 – 2559 

2-89 

ตารางที่ 2-14 ปริมาณและมูลคาการสงออกมะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศโลก 
จำแนกรายประเทศ ป 2559 

2-90 

ตารางที่ 2-15 ปริมาณและมูลคาการนำเขามะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศโลก 
จำแนกรายประเทศ ป 2559 

2-90 

ตารางที่ 2-16 พ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยมะเขือเทศโรงงาน 
ป 2556 - 2560 

2-91 

ตารางที ่2-17 พ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยมะเขือเทศบริโภคสด 
ป 2556 - 2560 

2-92 

ตารางที่ 2-18 ราคามะเขือเทศที่เกษตรกรขายได ป 2556 - 2560 2-93 

ตารางที่ 2-19 ปริมาณและมูลคาการสงออกมะเขือเทศของประเทศไทย ป 2551 - 2560 2-96 

 



 IV 

สารบัญตาราง (ตอ) 

  หนา 
ตารางที่ 2-20 ประเทศคูคาที่ประเทศไทยสงออกมะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศ ป 2560 2-97 

ตารางที่ 2-21 ประเทศคูคาทีป่ระเทศไทยสงออกมะเขือเทศสดหรือแชเย็น ป 2560 2-97 

ตารางที่ 2-22 ประเทศคูคาทีป่ระเทศไทยสงออกน้ำมะเขือเทศ ป 2560 2-98 

ตารางที่ 2-23 ประเทศคูคาที่ประเทศไทยสงออกมะเขือเทศปรุงแตง ป 2560 2-98 

ตารางที่ 2-24 ปริมาณและมลูคาการนำเขามะเขือเทศของประเทศไทย ป 2551 – 2560 2-99 

ตารางที่ 2-25 ประเทศคูคาทีป่ระเทศไทยนำเขามะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศ ป 2560 2-100 

ตารางที่ 2-26 ประเทศคูคาทีป่ระเทศไทยนำเขามะเขือเทศสดหรือแชเย็น ป 2560 2-100 

ตารางที่ 2-27 ประเทศคูคาทีป่ระเทศไทยนำเขาน้ำมะเขือเทศ ป 2560 2-101 

ตารางที่ 2-28 ประเทศคูคาทีป่ระเทศไทยนำเขามะเขือเทศปรุงแตง ป 2560 2-101 

ตารางที่ 2-29 ดุลการคามะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศของไทยกับตางประเทศ ป 2560 2-102 

ตารางที่ 3-1 ระดับความตองการปจจัยการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ 3-3 

ตารางที่ 3-2 คุณสมบัติของหนวยที่ดินและการประเมนิความเหมาะสมทางกายภาพ  
  ในการปลูกมะเขือเทศประเทศไทย 

3-6 

ตารางที่ 3-3 เน้ือที่ศักยภาพช้ันความเหมาะสมของหนวยที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ 3-18 

ตารางที่ 3-4 ปริมาณการใชปจจัยการผลิตพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศทั้งประเทศ โดยจำแนกตาม
ระดับความเหมาะสมของที่ดิน ปการผลิต 2562 

3-26 

ตารางที่ 3-5 ปริมาณการใชปจจัยการผลิตพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศระดับภาค ปการผลติ 2562 3-28 

ตารางที ่3-6 ปริมาณการใชปจจัยการผลิตพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคเหนือ โดยจำแนกตาม
ระดับความเหมาะสมของที่ดิน ปการผลิต 2562 

3-28 

ตารางที ่3-7 ปริมาณการใชปจจัยการผลิตพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยจำแนกตามระดับความเหมาะสมของทีดิ่น ปการผลิต 2562 

3-29 

ตารางที ่3-8 ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ ทุกระดับความเหมาะสมของ
ที่ดินทั้งประเทศ ปการผลิต 2562 

3-30 

ตารางที ่3-9 ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศทัง้ประเทศ จำแนกตาม
ระดับความเหมาะสมของทีดิ่น ปการผลิต 2562 

3-32 

ตารางที ่3-10 ตนทนุและผลตอบแทนในการผลิตพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ จำแนกตามระดับภาค  
ปการผลิต 2562 

3-35 

   

 



 V 

สารบัญตาราง (ตอ) 

  หนา 
ตารางที่ 3-11 ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคเหนือ จำแนกตาม

ระดับความเหมาะสมของที่ดิน ปการผลิต 2562 
3-39 

ตารางที่ 3-12 ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จำแนกตามระดับความเหมาะสมของที่ดิน ปการผลิต 2562 

3-41 

ตารางที่ 3-13 ปญหาดานการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่ผลิตมะเขือเทศ ปการผลิต 2562 3-44 
ตารางที่ 3-14 ความตองการความชวยเหลือดานการผลิตจากรัฐฯของเกษตรกรที่ผลิตมะเขือเทศ  

ปการผลิต 2562 
3-45 

ตารางที่ 3-15 ทัศนคติเกษตรกรที่ผลิตมะเขอืเทศ ปการผลิต 2562 3-47 

ตารางที่ 4-1 พ้ืนที่ปลูกมะเขอืเทศโรงงาน ป พ.ศ. 2562 4-3 

ตารางที่ 4-2 เปาหมายผลผลิตมะเขือเทศโรงงาน ตามเขตการใชที่ดิน 4-5 

ตารางที่ 4-3 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศของประเทศไทย 4-6 

ตารางที่ 4-4 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคเหนือ 4-6 

ตารางที่ 4-5 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคเหนือรายจังหวัด 4-7 

ตารางที่ 4-6 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4-7 

ตารางที่ 4-7 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายจังหวัด 4-7 

 

 

 

 

 

 
 
 



 VI 

สารบัญรูป 
 

  หนา 
รูปที่ 2-1 พ้ืนที่ปลูกมะเขอืเทศประเทศไทย ป 2562 2-79 

รูปที่ 2-2 พ้ืนที่ปลูกมะเขอืเทศภาคเหนือ ป 2562 2-80 

รูปที่ 2-3 พ้ืนที่ปลูกมะเขอืเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2562 2-81 

รูปที่ 2-4 พ้ืนที่ปลูกมะเขอืเทศภาคกลาง ป 2562 2-82 

รูปที่ 2-5 สัดสวนผลผลิตมะเขือเทศของโลก จำแนกตามภูมิภาค ป 2558 - 2560 2-84 

รูปที่ 2-6 พ้ืนที่เก็บเกี่ยวของประเทศผูผลิตที่สำคญั 10 อันดับแรก ป 2558 - 2560 2-86 

รูปที่ 2-7 ผลผลิตของประเทศผูผลิตที่สำคัญ 10 อันดับแรก ป 2558 - 2560 2-86 

รูปที่ 2-8 ผลผลิตตอไรของประเทศผูผลิตที่สำคัญ 10 อันดับแรก ป 2558 - 2560 2-87 

รูปที่ 2-9 มูลคาการผลติโดยรวม (Gross Production Value) ของมะเขือเทศโลก ป 2550 - 2559 2-88 

รูปที่ 2-10 สัดสวนพ้ืนที่เพาะปลูกมะเขือเทศโรงงาน จำแนกรายภาค ป 2560 2-92 

รูปที่ 2-11 สัดสวนพ้ืนที่เพาะปลูกมะเขือเทศบริโภคสด จำแนกรายภาค ป 2560 2-93 

รูปที่ 2-12 วิถีตลาดมะเขือเทศ 2-102 

รูปที่ 3-1 ศักยภาพช้ันความเหมาะสมของหนวยที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ
ประเทศไทย 

3-19 

รูปที่ 3-2 ศักยภาพช้ันความเหมาะสมของหนวยที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ 
ภาคเหนือ 

3-20 

รูปที่ 3-3 ศักยภาพช้ันความเหมาะสมของหนวยที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3-21 

รูปที่ 3-4 ศักยภาพช้ันความเหมาะสมของหนวยที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ 
ภาคกลาง 

3-22 

รูปที่ 3-5 ศักยภาพช้ันความเหมาะสมของหนวยที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ ภาค
ตะวันออก 

3-23 

รูปที่ 3-6 ศักยภาพช้ันความเหมาะสมของหนวยที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ ภาคใต 3-24 

รูปที่ 4-1 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศประเทศไทย 4-14 

รูปที่ 4-2 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคเหนือ 4-15 

รูปที่ 4-3 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4-16 

รูปที่ 4-4 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ จังหวัดเชียงใหม 4-17 

รูปที่ 4-5 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ จังหวัดแมฮองสอน 4-18 

รูปที่ 4-6 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ จังหวัดตาก 4-19 



 VII 

    สารบัญรูป 
 

  หนา 
รูปที่ 4-7 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ จังหวัดนครพนม 4-20 
รูปที่ 4-8 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ จังหวัดบึงกาฬ 4-21 
รูปที่ 4-9 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ จังหวัดสกลนคร 4-22 
รูปที่ 4-10 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ จังหวัดหนองคาย 4-23 

 



เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ  กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

 บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล  

  มะเขือเทศ (ช่ือวิทยาศาสตร: Lycopersicon esculentum Mill.) เปนพืชตระกูลพริก (Solanaceae) 
ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมะเขือเทศสงโรงงานอุตสาหกรรม และมะเขือเทศ
รับประทานผลสด มีผูนิยมบริโภคกันแพรหลายทั้งในรูปผลสดและผลิตภัณฑแปรรูปตางๆ เชน ซอสมะเขือเทศ 
น้ำมะเขือเทศ มะเขือเทศตองการสภาพอากาศคอนขางเย็น แตถาอุณหภูมิกลางคืนสูงกวา 22 องศาเซลเซียส 
จะทำใหมะเขือเทศไมติดผลหรือติดผลไดนอย ปลูกไดในดินแทบทุกชนิด แตดินที่เหมาะสมที่สุดคือดินรวน 
ที่มีอินทรียวัตถุสูงและระบายน้ำไดดีน้ันตองมี pH ประมาณ 6-6.8 มีความช้ืนในดินพอเหมาะ น้ำไมขังแฉะ 
และตองการแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งวัน สำหรับมะเขือเทศที่ปลูกในประเทศไทยมี 2 ชนิดคือ ที่ใช
รับประทานสด มีทั้งแบบผลเล็กและผลโต แบบผลเล็กนิยมที่มีสีชมพูมากกวาสีแดง แบบผลโตมักมีผลทรง
กลมคลายแอปเปลผลสีเขียวมีไหลเขียว เมื่อสุกจะสีแดงจัดเน้ือหนาแข็ง เปลือกไมเหนียว มีจำนวนชอง
ในผลมากและไมกลวง และชนิดสงโรงงานซึ่งจะเปนพันธุที่สุกพรอมกันเปนสวนใหญ ขั้วผลสุกมีสีแดงจัด
ตลอดผล ไสกลางผลสั้นเล็ก และไมแข็ง ผลจะแนน แข็ง เปลือกหนาและเหนียว มะเขือเทศจึงเปนพืชที่
สามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิตเพ่ือแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ไดหากโรงงานมีความตองการดานการ
สงออกมากขึ้น 
  จากขอมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวา แนวโนมการผลิตมะเขือเทศมีแนวโนมลดลง 
เมื่อนำขอมูลมาเปรียบเทียบต้ังแตป 2559 มีเน้ือที่เพาะปลูกมะเขือเทศ 21,823 ไร ป 2560 มีเน้ือที่
เพาะปลูกมะเขือเทศ 22,313 ไร  ป 2561 มีเน้ือที่เพาะปลูกมะเขือเทศ 20,888 ไร ซึ่งจะเห็นไดวาพ้ืนที่
การปลูกมะเขือเทศมีจำนวนลดลง 
  นอกจากน้ีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยังสำรวจขอมูลสภาวการณการผลิตมะเขือเทศในป 
2561 แบงเปนรายภาคทั้งสิ้น 2 ภาค และรายจังหวัด 13 จังหวัด แบงรายละเอียดไดดังน้ี ภาคเหนือ  
มีเน้ือที่ปลูก 8,352 ไร จังหวัดที่ปลูกมากที่สุด 6 จังหวัด ไดแก เชียงราย พะเยา ลำปาง เชียงใหม 
แมฮองสอน และตาก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเน้ือที่ปลูก 12,536 ไร จังหวัดที่ปลูกมากที่สุด 7 จังหวัด ไดแก 
อุดรธานี  หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม รอยเอ็ด และกาฬสินธุ สำหรับภาคกลางและภาคใต 
นิยมปลูกมะเขือเทศบริโภคสด ดังน้ันจะเห็นไดวามะเขือเทศพบมากในภาคที่มีที่ต้ังของโรงงานที่รับซื้อและผลิต
มะเขือเทศแปรรูปน่ันเอง  
  กรมพัฒนาที่ดินจึงเห็นวาควรมีการจัดทำเขตการใชที่ดินใหเหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
มะเขือเทศ เพ่ือใหมีการสงเสริมที่เหมาะสม กับการสงออกที่ทันตอการเก็บเกี่ยว เพราะผลผลิตมะเขือเทศ
เปนพืชที่ไมทนตอสภาพภูมิอากาศที่สูงเกินไป การขนสงอยูในระยะเวลาสั้น หากเกษตรกร หรือเจาหนาที่รัฐ
มีแนวโนมในการขยายพ้ืนที่ รัฐตองใหการสนับสนุนในเชิงนโยบาย และการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวทาง
และขอเสนอแนะที่ทางกรมพัฒนาที่ดินไดวิเคราะหศักยภาพและโอกาสพรอมจัดทำเขตการใชที่ดินใหมี
ความสมบูรณและเหมาะสมตอการพัฒนาการเกษตรตอไป 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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1.2 วัตถุประสงค 

 เพื่อกําหนดบริเวณการใชที่ดินที่เหมาะสมทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ของ 
พืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ 

1.3  ขั้นตอนและวิธีการดําเนนิการ 
 1.3.1  การรวบรวมขอมูลทั่วไป 
   ขอมูลที่นํามาใชเปนฐานในการศึกษาและวิเคราะห มีทั้งขอมูลเชิงอรรถาธิบาย และ  
ขอมูลเชิงพ้ืนที่ดังน้ี 
   1) ขอมูลเชิงอรรถาธิบาย ไดแก ขอมูลดานทรัพยากรตางๆ ที่เกี่ยวของ คือ สภาพภูมิอากาศ 
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรปาไม สภาพการใชที่ดิน ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ 
และโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนๆ 
   2) ขอมูลเชิงพ้ืนที่ ไดแก ขอมูลแผนที่สภาพภูมิประเทศ และขอบเขตการปกครอง แผนที่
กลุมชุดดิน แผนที่การใชที่ดิน เปนตน 
 1.3.2  การรวบรวมขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
      ทําการรวบรวมขอมูลจากกลุมเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และขอมูล
จากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ ไดแก กรมการคาภายใน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 1.3.3  การนําเขาและวิเคราะหขอมูล 

   การนําเขาและวิเคราะหขอมูลทั้งขอมูลเชิงพ้ืนที่และขอมูลเชิงอรรถาธิบาย โดยทําการเก็บและ
วิเคราะหขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
   การวิเคราะหขอมูลจะทําการวิเคราะหขอมูลเฉพาะดานตางๆ แลวจึงนําขอมูลดานตางๆ 
ไปวิเคราะหรวมเพ่ือกําหนดเขตการใชที่ดิน โดยมีการวิเคราะหขอมูลเฉพาะดาน ดังน้ี 
   1) การประเมินความเหมาะสมของที่ดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศจากรายงาน
ความเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจ โดยศึกษารวมกับการใชที่ดินและการจัดการพ้ืนที่ 
   2) การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ 
       การวิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ ไดนําวิธีการจากระบบของ 
FAO Framework (1983) มาประยุกตใชรวมกับหลักการทางสถิติทําการวิเคราะหขอมูลผลผลิตมะเขือเทศ 
ปการผลิต 2562 เพ่ือคำนวณตนทุนผันแปร ตนทุนคงที่ รายได (มูลคาผลผลิต) ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด มูลคาปจจุบันของตนทุน มูลคาปจจุบัน
ของรายได และมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอป ตลอดจนระยะเวลาคืนทุนของการผลิต
มะเขือเทศที่เกษตรกรทำการผลิตอยูในปจจุบัน ซึ่งผลตอบแทนจะสรุปออกมาในรูปของมูลคาบาทตอไร 
 3) วิเคราะห พ้ืนที่เปาหมายในการผลิตใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  



1-3 

เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ  กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

 1.3.4  การกําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ  
   พ้ืนที่ที่ทำการปลูกมะเขือเทศทั้งประเทศมีเน้ือที่  20,888 ไร (สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2561) นำมาวิเคราะหรวมกับความเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายยุทธศาสตรการผลิตที่สำคัญ 

1.3.5  จัดทํารายงานและแผนที่ 
   จัดทํารายงานและแผนที่เขตการใช ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ ทั้งในรูปดิจิตอลและ
รูปเลมรายงาน 

1.4  ขอบเขตท่ีดําเนินการ 
 1.4.1 ระยะเวลา    1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
 1.4.2 ขอบเขตที่ศึกษา  พ้ืนที่ทำการเกษตรที่ปลูกมะเขือเทศครอบคลุมเน้ือที่รวม 47,619 ไร 
 1.4.3 พืชเศรษฐกิจ    มะเขือเทศสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปตางๆ และการบริโภค

ภายในประเทศและการสงออก 

1.5 ประโยชนท่ีไดรับ 
 1.5.1 แผนที่พรอมรายงานเขตเหมาะสมพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศที่แสดงศักยภาพในระดับตางๆ 
  ในรูปขอมูลเชิงพ้ืนที่ 

1.5.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการกำหนดแผนงานและนโยบายพัฒนาพืชเศรษฐกิจ 
1.5.3 เพ่ือสนับสนุน/รองรับนโยบายดานการผลิตพืชอาหารในอนาคต 

1.6   ท่ีปรึกษา/ผูดําเนินการ 
 1.6.1 ที่ปรึกษา 
   นายสมศักด์ิ   สุขจันทร  ผูอำนวยการกองนโยบายและแผนการใชทีดิ่น 

1.6.2 ผูดำเนินการ 
   นางผกาฟา    ศรจรัสสุวรรณ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

   นางณฐมน   ผองแผว  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
   นางสาวนรินทรพร    นาเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
   นางสาวปรียารัตน    ชัยลังกา นักสำรวจดินปฏิบัติการ 
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บทที่ 2 
ขอมูลทั่วไป 

  ประเทศไทยต้ังอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตระหวางละติจูดที่ 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ
กับละติจูดที่ 20 องศา 27 ลิปดาเหนือ และระหวางลองติจูดที่ 97 องศา 22 ลิปดาตะวันออกกับ 105 องศา 
37 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 320,696,893 ไร 
มีอาณาเขตติดตอกับประเทศใกลเคียง ดังน้ี 
  ทิศเหนือ   ติดตอกับ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
           ประชาชนลาว 
  ทิศตะวันตก  ติดตอกับ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ทิศใต    ติดตอกับ สหพันธรัฐมาเลเซีย 

2.1 สภาพภูมิประเทศ 
 จากลักษณะภูมิประเทศแตกตางกันในแตละพ้ืนที่ของประเทศไดแบงสภาพภูมิประเทศเปน 5 ภาค ดังน้ี 
 2.1.1 ภาคเหนือ  
  มีพ้ืนที่รวมประมาณ 106,027,680 ไร ประกอบดวยจังหวัดในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม เชียงราย ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ 
แพร แมฮองสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี ภูมิประเทศสวนใหญประกอบดวยทิวเขา 
ภูเขา หุบเขาและแองแผนดินระหวางภูเขา เทือกเขาสูงทอดตัวยาวในแนวเหนือใตมีเทือกเขาแดนลาว
เปนเทือกเขาสำคัญดานทิศเหนือใชเปนพรมแดนระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ทางดานตะวันตกมีเทือกเขาถนนธงชัยมียอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ ไดแก ยอดดอยอินทนนท มีความสูง
จากระดับทะเลปานกลาง 2,595 เมตร ตอนกลางของภาคมีเทือกเขาผีปนน้ำ ดานตะวันออกของภาคมี
เทือกเขาหลวงพระบางใชเปนพรมแดนระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในเขตจังหวัดนาน เทือกเขาดังกลาวเปนตนกำเนิดของแมน้ำสายสำคัญ 4 สาย ไดแก แมน้ำปง แมน้ำวัง 
แมน้ำยม และแมน้ำนาน  
 2.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   มีพ้ืนที่รวมประมาณ 105,533,963 ไร ประกอบดวย 20 จังหวัด ไดแก จังหวัดบึงกาฬ กาฬสินธุ 
ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ 
สกลนคร สุรินทร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ สภาพภูมิประเทศ 
เกิดจากการยกตัวของแผนดินดานตะวันตกและดานใต การยกตัวของแผนดินดานตะวันตกทำใหเกิด
เทือกเขาสูงทอดตัวตามแนวเหนือใตประกอบดวยเทือกเขาเพชรบูรณซึ่งอยูทางตอนเหนือ ถัดลงมาบริเวณ
ตอนใตมีเทือกเขาดงพญาเย็นเปนเทือกเขาที่สำคัญ สวนการยกตัวของแผนดินดานใตทำใหเกิด
เทือกเขาสูงทางดานใตทอดตัวยาวจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกประกอบดวย เทือกเขาสันกำแพง
ทางดานตะวันตกถัดมาเปนเทือกเขาพนมดงรักใชเปนพรมแดนระหวางประเทศไทยและราชอาณาจักร
กัมพูชา บริเวณตอนกลางของภาคมีลักษณะเปนแองกระทะ แบงเปนแองโคราชและแองสกลนครโดยมี
ทิวเขาภูพาน ซึ่งต้ังอยูบริเวณจังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ และมุกดาหาร กั้นแองทั้ง 2 แอง แองโคราชเปนพ้ืนที่
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ราบทางตอนใตของภาคครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออก มีแมน้ำชีและแมน้ำมูล
เปนแมน้ำสายสำคัญ สวนแองสกลนครเปนพ้ืนที่ราบทางตอนบนของภาคครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
อุดรธานีเรื่อยไปจนถึงจังหวัดนครพนม มีแมน้ำสายสำคัญ ไดแก แมน้ำโขงไหลผานประเทศไทยบริเวณ
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ลัดเลาะไปตามแนวเขตแดนจนกระทั ่งไหลวกเขาไปในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
  2.1.3  ภาคกลาง 
     มีพ้ืนที่รวมประมาณ 43,450,440 ไร ประกอบดวยจังหวัดในภาคกลาง 19 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดกาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงหบุรี 
สุพรรณบุรี และอางทอง ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบดินตะกอนที่ลำน้ำพัดมาทับถม มีภูเขาโดด 
ซึ่งสวนใหญเปนภูเขาหินปนกระจายอยูทั่วไป ระดับความลาดเทของพ้ืนที่ลาดเทจากทิศเหนือลงมาทาง
ทิศใต ทางทิศตะวันออกของภาคมีเทือกเขาดงพญาเย็นและเทือกเขาสันกำแพงใชเปน แนวเขตระหวาง
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของภาค บริเวณตะวันตกของภาคมีเทือกเขาวางตัว
ตอเน่ืองจากภาคเหนือในแนวเหนือใตประกอบดวยเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรีใชเปน
แนวพรมแดนระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาบริเวณตะวันตกมีทิวเขาที่ยาว
ตอเน่ืองจากทิวเขาภาคเหนือลงไปจนถึงทิวเขาในคาบสมุทรภาคใต เทือกเขาที่สำคัญ ไดแก เทือกเขา
ถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณที่ราบตอนใตเปนดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ำเจาพระยา 
ซึ่งเกิดการรวมตัวของแมน้ำปง วัง ยม และแมน้ำนานไหลมารวมกันเปนแมน้ำเจาพระยา 
 2.1.4  ภาคตะวันออก 
     มีพ้ืนที่รวมประมาณ 21,487,812 ไร ประกอบดวยจังหวัดในภาคตะวันออก 7 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว ลักษณะภูมิประเทศ
บริเวณตอนบนของภาคจะเปนภูเขาและแนวเทือกเขาสูง มีเทือกเขาสันกำแพงและเทือกเขาพนมดงรัก
ทอดตัวในแนวตะวันตกไปทางทิศตะวันออกก้ันภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ
ตะวันออกของภาคมีเทือกเขาบรรทัดก้ันพรมแดนประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาวางตัวในแนวเหนือใต 
ถัดลงมาเปนเทือกเขาจันทบุรี เทือกเขาสูงมีความลาดเทจากทิศเหนือลงมาทิศใตทางตอนใตเปน
ที่ราบชายฝงทะเลลักษณะของชายฝงเวาแหวง ประกอบดวยเกาะและหาดทราย ที่สวยงามสวนพื้นที่
ราบมีแมน้ำบางปะกงเปนแมน้ำสายสำคัญ  
 2.1.5  ภาคใต 
     มีพ้ืนที่รวมประมาณ 44,196,992 ไร ประกอบดวยจังหวัดในภาคใต 14 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดกระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล 
และสุราษฎรธานี มีลักษณะภูมิประเทศเดน 4 แบบ คือ เทือกเขาสูง ที่ราบชายฝงอาวไทย ที่ราบชายฝง
อันดามัน และเกาะ โดยเทือกเขาสูงพบทิศตะวันตกของภาคทอดตัวในแนวเหนือใต ไดแก เทือกเขา
ตะนาวศรี ใชเปนพรมแดนก้ันประเทศไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ถัดมาเปนเทือกเขาภูเก็ต
ทอดตัวตอจากเทือกเขาตะนาวศรีจนถึงเกาะภูเก็ต บริเวณตอนกลางของภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราช
ทอดตัวในแนวเหนือใต สวนดานใตมีเทือกเขาสันกาลาคีรีใชเปนพรมแดนก้ันระหวางประเทศไทยกับ
สหพันธรัฐมาเลเซีย บริเวณตะวันตกของภาคเปนที่ราบชายฝงอันดามันเริ่มต้ังแตชายฝงจังหวัดระนองไป



2-3 
 

เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ  กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

จนถึงจังหวัดสตูล มีลักษณะชายฝงแบบยุบตัวจึงมีที่ราบแคบไปตามชายเขาสวนบริเวณตะวันออกของภาค
เปนที่ราบชายฝงอาวไทยเริ่มต้ังแตจังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส ลักษณะชายฝงเปนแบบยกตัว 
มีลักษณะที่ราบที่กวางกวาที่ราบชายฝงอันดามัน นอกจากน้ีพ้ืนที่ฝงทะเลทั้งสองดานมีเกาะมากมาย 

2.2   สภาพภูมิอากาศ 
 2.2.1 ลมมรสุม 
   ประเทศไทยอยูภายใตอิทธิพลของมรสุมสองชนิด คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใตและมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลมมรสมุตะวันตกเฉยีงใตพัดปกคลุมประเทศไทยระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม โดยมีแหลงกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต บริเวณมหาสมุทรอินเดีย 
ซึ่งพัดออกจากศูนยกลางเปนลมตะวันออกเฉียงใต และเปลี่ยนเปนลมตะวันตกเฉียงใตเมื่อพัดขามเสนศูนยสูตร 
มรสุมน้ีจะนำมวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดียมาสูประเทศไทย ทำใหมีเมฆมากและฝนตกชุกทั่วไป 
โดยเฉพาะอยางย่ิงตามบริเวณชายฝงทะเลและเทือกเขาดานรับลมจะมีฝนมากกวาบริเวณอ่ืน สวนลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ มรสุมน้ีมีแหลงกำเนิดจาก
บริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือ แถบประเทศมองโกเลียและสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงพัดพา
เอามวลอากาศเย็นและแหง จากแหลงกำเนิดเขามาปกคลุมประเทศไทย ทำใหทองฟาโปรง อากาศหนาวเย็น
และแหงแลงทั่วไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใตจะมีฝนชุกโดยเฉพาะ 
ภาคใตฝงตะวันออก เน่ืองจากมรสุมน้ี นำความชุมช้ืนจากอาวไทยเขามาปกคลุม 
 2.2.2 ฤดูกาล 
   จากสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศไทยจัดอยูในประเทศเขตรอนอันมีที่ต้ังอยูเหนือเสน
ศูนยสูตรขึ้นมาเพียงเล็กนอย สภาพภูมิอากาศโดยทั่วๆ ไป จึงเปนแบบรอนช้ืน อากาศหนาวพัดผานเขา
ในระยะเวลาชวงสั้นๆ เทาน้ัน ฤดูกาลสำหรับประเทศไทยแบงออกไดเปน 3 ฤดูกาลประกอบดวย 
   1) ฤดูฝน จะมีปริมาณฝนตกชุก เน่ืองจากอิทธิพลของลมเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
พัดปกคลุมประเทศ เริ่มต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม  
   2) ฤดูหนาว เริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเขาสูประเทศไทย โดยมีชวง
ระยะเวลาต้ังแตกลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ระยะน้ีภูมิอากาศของประเทศไทย 
จะหนาวเย็น ยกเวนภาคใตที่ยังคงถือวาเปนฤดูฝนเพราะยังคงมีฝนตกอยางตอเน่ือง 
   3) ฤดูรอน จะมีชวงระยะเวลาต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ชวงระยะเวลาน้ีเปนชวงเวลาที่โลกเคลื่อนที่เขาใกลดวงอาทิตยโดยดูเหมือนกับดวงอาทิตยเคลื่อนผาน
เสนศูนยสูตรขึ้นมาทางซีกโลกเหนือ ทำใหประเทศไทยมีอากาศรอนอบอาว และจะรอนทีสุ่ดในชวงเดือนเมษายน 
 2.2.3 ปริมาณน้ำฝน 
   จากขอมูลสถานีตรวจอากาศกรมอุตุนิยมของป พ.ศ. 2531 – 2560 นำมาพิจารณาเปน
ตัวแทนลักษณะภูมิอากาศ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต 
ปริมาณน้ำฝนในแตละพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะภูมิประเทศนอกเหนือจากการผันแปรตาม
ฤดูกาล จากขอมูลสถิติสภาพภูมิอากาศดังแสดงในตารางที่ 2-1  2-2  2-3  2-4  และ 2-5 

 ปริมาณน้ำฝนรวมเฉลี่ยตลอดปของแตละภาคน้ันจะเลือกจังหวัดที่มีการปลูกมะเขือเทศโรงงาน
มากที่สุดในแตละภาคมาเปนตัวแทน ดังรายละเอียดตอไปน้ี ภาคเหนือมีปริมาณน้ำฝน 1,300.4 มิลลิเมตร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ำฝน 1,432.5 มิลลิเมตร ภาคกลางปริมาณน้ำฝน 1,244.7 มิลลิเมตร 
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ภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำฝน 1,796.1 มิลลิเมตร ภาคใตมีปริมาณน้ำฝน 2,263.0 มิลลิเมตร ปริมาณ
น้ำฝนในแตละพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะภูมิประเทศนอกเหนือจากการผันแปรตามฤดูกาล 
ประเทศไทยตอนบนปรกติจะแหงแลงและมีฝนนอยในฤดูหนาว เมื่อเขาสูฤดูรอนปริมาณน้ำฝนจะเพ่ิมขึ้นบาง
พรอมทั้งพายุฟาคะนอง และเมื่อเขาสูฤดูฝนปริมาณฝนจะเพ่ิมขึ้นมากโดยจะมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดใน
เดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายน  พ้ืนที่ที่มีปริมาณน้ำฝนมากสวนใหญจะอยูดานหนาทิวเขาหรือดานรับ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต สวนพ้ืนที่ที่มีฝนนอยสวนใหญอยูดานหลังเขา  สำหรับภาคใตมีฝนตกชุกเกือบ
ตลอดป 
 2.2.4 ความชื้นสัมพัทธ 

ความช้ืนสัมพัทธของอากาศเปนอัตราสวนของจำนวนไอน้ำที่มีอยูในอากาศตอจำนวนไอน้ำ 
ที่อาจมีไดจนอ่ิมตัวเต็มที่ในอากาศเดียวกันน้ัน ความช้ืนสัมพัทธจึงกำหนดเปนเรือนรอยโดยให 
จำนวนความช้ืนที่อ่ิมตัวเต็มที่เปน 100 สวน ประเทศไทยต้ังอยูในเขตรอนใกลเสนศูนยสูตรจึงมีอากาศรอนช้ืน
ปกคลุมเกือบตลอดป ความช้ืนสัมพัทธเฉลี่ยตลอดปแตละภาคมีคาดังน้ี ภาคเหนือ 75.0 เปอรเซ็นต  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 73.9 เปอรเซ็นต ภาคกลาง 74.0 เปอรเซ็นต ภาคตะวันออก 76.7 เปอรเซ็นต 
และภาคใต 81.4 เปอรเซ็นต  
 2.2.5 อุณหภูมิ 
   ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอน สภาวะอากาศโดยทั่วไปจึงรอนอบอาวเกือบตลอดป 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปของประเทศไทยมีคาประมาณ 28.1 องศาเซลเซียส อยางไรก็ตามอุณหภูมิจะมี 
ความแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่และฤดูกาล พ้ืนที่ที่อยูลึกเขาไปในแผนดินบริเวณต้ังแตภาคกลางและ
ภาคตะวันออกตอนบนขึ้นไปจนถึงภาคเหนือจะมีอุณหภูมิแตกตางกันมากระหวางฤดูรอนกับฤดูหนาว 
และระหวางกลางวันกับกลางคืน สำหรับพื้นที่ซึ่งอยูติดทะเล ไดแก ภาคตะวันออกตอนลาง และ
ภาคใต ความผันแปรของอุณหภูมิในชวงวันและฤดูกาลจะนอยกวา โดยฤดูรอนอากาศไมรอนจัด 
และฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัดเทาพ้ืนที่ซึ่งอยูลึกเขาไปในแผนดิน 
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ตารางที่ 2-1 สถิติภูมิอากาศภาคเหนือ ป 2531-2560 

เดือน 
ปริมาณ จำนวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชืน้ 

น้ำฝน (มม.) ที่ฝนตก ต่ำสุด (๐ซ) สูงสุด (๐ซ) เฉลี่ย (๐ซ) สัมพัทธ (%) 

ม.ค. 11.5 2 16.2 30.5 22.4 71.8 

ก.พ. 10.7 2 17.6 33.2 24.6 65.3 

มี.ค. 33.3 4 20.7 35.4 27.3 62.2 

เม.ย. 70.0 7 23.4 36.7 29.3 64.6 

พ.ค. 183.3 16 24.1 34.5 28.4 75.1 

มิ.ย. 159.8 17 24.2 32.9 27.8 79.2 

ก.ค. 197.7 20 23.9 31.9 27.2 81.2 

ส.ค. 233.7 21 23.7 31.6 26.9 83.2 

ก.ย. 229.8 19 23.5 31.9 26.9 83.8 

ต.ค. 130.7 12 22.6 31.6 26.3 82.2 

พ.ย. 28.5 4 19.9 31.0 24.7 77.4 

ธ.ค. 11.4 2 16.9 29.6 22.4 74.5 

รวม 1,300.4 126 - - - - 

เฉลี่ย - - 21.4 32.6 26.2 75.0 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2561) 
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ตารางที่ 2-2  สถิติภูมิอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2531-2560 

เดือน 
ปริมาณ จำนวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชืน้ 

น้ำฝน (มม.) ที่ฝนตก ต่ำสุด (๐ซ) สูงสุด (๐ซ) เฉลี่ย (๐ซ) สัมพัทธ (%) 

ม.ค. 7.3 2 17.2 30.5 23.3 67.7 

ก.พ. 19.6 3 19.2 32.8 25.4 64.9 

มี.ค. 45.7 5 22.3 35.0 28.0 64.4 

เม.ย. 82.9 8 24.4 36.2 29.6 67.1 

พ.ค. 192.7 16 24.8 34.6 28.9 75.9 

มิ.ย. 199.5 16 25.0 33.6 28.6 78.3 

ก.ค. 234.0 19 24.6 32.6 27.9 80.5 

ส.ค. 259.8 20 24.4 32.2 27.7 82.1 

ก.ย. 250.2 18 24.1 31.9 27.3 83.8 

ต.ค. 113.3 10 22.8 31.6 26.6 79.6 

พ.ย. 22.4 3 20.5 31.3 25.3 73.1 

ธ.ค. 5.1 1 17.6 29.9 23.2 69.4 

รวม 1,432.5 121 - - - - 

เฉลี่ย - - 22.2 32.7 26.8 73.9 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2561) 
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ตารางที่ 2-3  สถิติภูมิอากาศภาคกลาง ป 2531-2560 

เดือน 
ปริมาณ จำนวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชืน้ 

น้ำฝน (มม.) ที่ฝนตก ต่ำสุด (๐ซ) สูงสุด (๐ซ) เฉลี่ย (๐ซ) สัมพัทธ (%) 

ม.ค. 16.2 2 21.0 31.9 26.0 69.1 

ก.พ. 13.9 2 22.8 33.5 27.7 70.1 

มี.ค. 46.0 4 24.6 34.9 29.2 70.8 

เม.ย. 64.4 6 25.7 36.0 30.3 71.1 

พ.ค. 152.3 14 25.9 35.1 29.8 74.7 

มิ.ย. 141.8 16 25.6 34.0 29.2 75.8 

ก.ค. 141.8 17 25.2 33.3 28.7 76.8 

ส.ค. 158.0 18 25.1 33.3 28.6 77.2 

ก.ย. 237.5 19 24.7 33.0 28.3 79.9 

ต.ค. 214.6 16 24.3 32.4 27.9 80.2 

พ.ย. 48.8 5 23.3 32.2 27.4 73.5 

ธ.ค. 9.4 2 21.2 31.3 26.0 68.4 

รวม 1,244.7 121 - - - - 

เฉลี่ย - - 24.1 33.4 28.2 74.0 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2561) 
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ตารางที่ 2-4  สถิติภูมิอากาศภาคตะวันออก ป 2531-2560 

เดือน 
ปริมาณ จำนวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชืน้ 

น้ำฝน (มม.) ที่ฝนตก ต่ำสุด (๐ซ) สูงสุด (๐ซ) เฉลี่ย (๐ซ) สัมพัทธ (%) 

ม.ค. 23.4 3 21.8 32.1 26.5 69.9 

ก.พ. 30.7 3 23.4 32.8 27.6 72.9 

มี.ค. 65.1 6 24.9 33.6 28.7 74.9 

เม.ย. 95.8 8 25.9 34.5 29.6 75.9 

พ.ค. 206.6 16 26.0 33.7 29.3 78.9 

มิ.ย. 242.4 17 25.8 32.8 28.8 80.0 

ก.ค. 263.5 18 25.4 32.2 28.4 80.7 

ส.ค. 258.1 18 25.4 32.1 28.3 80.8 

ก.ย. 328.3 20 24.9 32.0 27.9 82.9 

ต.ค. 227.4 17 24.3 32.0 27.6 81.8 

พ.ย. 45.9 5 23.4 32.2 27.4 73.7 

ธ.ค. 8.9 2 21.7 31.7 26.3 68.1 

รวม 1,796.1 133 - - - - 

เฉลี่ย - - 24.4 32.6 28.0 76.7 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2561) 
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ตารางที่ 2-5  สถิติภูมิอากาศภาคใต ป 2531-2560 

เดือน 
ปริมาณ จำนวนวัน อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ ความชืน้ 

น้ำฝน (มม.) ที่ฝนตก ต่ำสุด (๐ซ) สูงสุด (๐ซ) เฉลี่ย (๐ซ) สัมพัทธ (%) 

ม.ค. 97.4 9 22.6 31.3 26.6 79.9 

ก.พ. 43.3 5 22.6 32.6 27.2 76.9 

มี.ค. 104.0 8 23.3 33.7 27.9 77.3 

เม.ย. 118.7 11 24.2 34.2 28.5 79.2 

พ.ค. 197.6 16 24.4 33.6 28.2 81.7 

มิ.ย. 182.2 15 24.2 33.0 28.0 81.4 

ก.ค. 196.7 17 24.0 32.6 27.6 81.8 

ส.ค. 226.1 17 23.9 32.6 27.5 81.7 

ก.ย. 239.9 19 23.8 32.2 27.2 83.2 

ต.ค. 283.1 21 23.6 31.7 26.9 85.2 

พ.ย. 341.3 19 23.4 30.9 26.6 85.5 

ธ.ค. 232.7 14 23.0 30.6 26.3 82.8 

รวม 2,263.0 171 - - - - 

เฉลี่ย - - 23.6 32.4 27.4 81.4 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2561)  
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2.3 ทรัพยากรที่ดิน        
 ทรัพยากรดินเปนทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญตอการดำรงชีพของประชากรไทย เน่ืองจาก
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ดินจึงเปนปจจัยหลักที่ชวยในการผลิตอาหารของมนุษยจาก
กระบวนการกำเนิดของดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแรธาตุตางๆ ผสมคลุกเคลากับอินทรียวัตถุ 
น้ำและอากาศจนกลายเปนดิน ทำใหดินแตละแหงมีลักษณะตางกันเน่ืองจากการกำเนิดดิน ที่แตกตาง
กันตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วัตถุตนกำเนิด ระยะเวลาและสวนผสมจากขอมูลของสิ่งมีชีวิต
ตางๆ เมื่อมีการใชประโยชนที่เก่ียวเน่ืองกับดินในการเพาะปลูก ดินแตละแหงจึงมีความเหมาะสม
แตกตางกันไปในแตละพืชตามลักษณะของดิน 
 จากขอมูลการสำรวจดินของกรมพัฒนาที่ดินที่ไดรวบรวมลักษณะและสมบัติตางๆ ของดินที่มี
ศักยภาพในการใชประโยชนที่ดินมารวมกันอยูเปนกลุมเดียวกัน สามารถจัดเปนหนวยแผนที่ดินได 62 
กลุมชุดดิน นอกจากน้ี ยังไดจำแนกกลุมชุดดินยอยในแตละกลุมชุดดิน โดยแตละกลุมชุดดินยอยจะมี
ความแตกตางกันในดานตางๆ เชน ความลาดชันของพ้ืนที่ ความเปนกรดจัดรุนแรงของดิน การมีคราบ
เกลือปรากฏอยูบนผิวดิน เมื่อนำขอมูลดินมาจัดหมวดหมูลักษณะและสมบัติดินที่มีศักยภาพคลายคลึง
กันในดานที่มีผลตอการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของพืช ลักษณะเน้ือดินและความลึกของดิน  
จากขอมูลกลุมชุดดิน ไดจัดทำลักษณะและสมบัติของดิน โดยดำเนินการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชพิจารณา
การปลูกมะเขือเทศในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถ
อธิบายรายละเอียดแยกตามลักษณะพ้ืนที่ได 4 กลุม คือ (1) กลุมชุดดินในพ้ืนที่ลุมหรือพ้ืนที่น้ำขัง  
(2 ) กลุม ชุดดินในพ้ืนที่ ดอนที่ อยู ในเขตดินแห ง (3) กลุ มชุดดินในพ้ืนที่ ดอนที่ อยู ในเขตดินช้ืน  
และ (4) กลุมชุดดินที่มีความลาดชันสูง มีรายละเอียดกลุมชุดดินที่พบดังน้ี 

1) กลุมชุดดินในพื้นที่ลุมหรือพื้นที่น้ำขัง เปนดินที่เกิดอยูในบริเวณพ้ืนที่ต่ำ การระบายน้ำของดิน
ไมดี สภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มักจะมีน้ำทวมขังที่ผิวดินในฤดูฝน และมักมีระดับน้ำใต
ดินต้ืน พบกลุมชุดดินดังกลาวในทุกภาคของประเทศไทย ประกอบดวย กลุมชุดดินที่ 1  2  3  4  5  6  7  
8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  57  58  และ 59 มีลักษณะเดน
แยกตามกลุมดินเหนียว ดินที่มีการยกรอง ดินเปรี้ยวจัด ดินชายทะเล ดินทรายแปง ดินรวนละเอียด 
และดินรวนหยาบรายละเอียดตามตารางที่ 2-6 อธิบายลักษณะของกลุมชุดดินที่พบไดดังน้ี 

  กลุมชุดดินที่ 1 
   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ ในบริเวณเทือกเขาหินปูน
หรือ หินภูเขาไฟ สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบลุม มีน้ำแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ำเลวหรือ
คอนขางเลว เน้ือดินเปนพวกดินเหนียวจัดสีดำหรือสีเทาเขม มักพบจุดประสีน้ำตาล และสีเหลืองปนน้ำตาล
ในดินช้ันบน สวนดินช้ันลางสีเทาเขม และมักพบกอนปูนปะปนอยูในเน้ือดิน ในฤดูแลงแตกระแหงเปน 
รองลึกเน่ืองจากมีการยืดและหดตัวสูงเมื่อดินเปยกและแหง  
    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก การไถพรวนลำบาก เน่ืองจากเปนดินเหนียวจัดตอง
ไถพรวนในชวงระยะเวลาที่ดินมีความช้ืนที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันพืชที่ปลูกอาจขาดแคลนน้ำไดงาย
เมื่อฝนทิ้งชวงนานกวาปกติ เน่ืองจากน้ำที่ขังอยูจะซึมหายไปงาย เมื่อดินเริ่มแหงและแตกระแหงเปนรองลึก 
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  กลุมชุดดินที่ 2 
   กลุมชุดดินน้ีที่มีเน้ือดินเปนพวกดินเหนียวละเอียดมาก ดินลึกมาก เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดิน
พวกตะกอนลำน้ำพัดพาและตะกอนน้ำทะเลแลวพัฒนาในสภาพน้ำกรอย พบบริเวณที่ราบชายฝงทะเลและ
ที่ราบลุมภาคกลาง สภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดิน
เหนียวจัด หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูแลง และ มีรอยไถลในดิน ดินบนมีสีเทาเขม สวนดินช้ัน
ลางสีเทาและมีจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง และสีแดง จะพบช้ันดินเหนียวสีเทาที่มีจุดประสีเหลืองฟางขาว
หรือสีเหลืองของจาโรไซต อยูเหนือช้ันดินเลน ซึ่งเปนตะกอนที่ถูกพัดพามาทบัถมโดยน้ำทะเล มีสเีทาปนเขียว 
    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก โครงสรางของดินแนนทึบ ดินเปนกรดจัดมาก และ
มีศักยภาพกอใหเกิดความเปนกรดของดินเพ่ิมขึ้นในดินลาง ซึ่งจะสงผลตอผลผลิต แตถามีการจัดการที่ดิน
อยางดีแลวจะใหผลผลิตคอนขางสูง 

  กลุมชุดดินที่ 3  
   กลุมชุดดินน้ีมีเน้ือดินเปนพวกดินเหนียวละเอียดมาก ดินลึก มีการระบายน้ำเลวที่เกิดจาก
วัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนผสมระหวางตะกอนลำน้ำและตะกอนน้ำทะเลแลวพัฒนาในสภาพน้ำกรอย  
ในบริเวณที่ราบลุม บริเวณชายฝงทะเลหรือหางจากทะเลไมมากนัก สภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ น้ำแชขังในชวงฤดูฝน มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด ดินบนมีสีดำหรือสีเทา
เขมมาก สวนดินช้ันลางสีดำหรือสีน้ำตาลออน พบจุดประสีเหลือง และสีน้ำตาลหรือสีแดงตลอดหนาตัดดิน 
บางพ้ืนที่จะพบเปลือกหอยอยูในดินช้ันลาง 
   - ปญหาในการใชที่ ดินดานเกษตรกรรม ไดแก โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็งและ
แตกระแหงทำใหไถพรวนยาก การระบายน้ำเลว ถาเปนที่ลุมมากๆ จะมีปญหาเรื่องน้ำทวมในฤดูฝนหรือ
ถาอยูในบริเวณที่มีอิทธิพลของน้ำทะเลขึ้นลงอยูในรอบปอาจพบปญหาดินเค็มบาง บางพ้ืนที่อาจพบช้ันดิน
เลนที่มีเกลือสะสมอยูในดินลาง 

  กลุมชุดดินที่ 4  
   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำพบบริเวณที่ราบลุมตะกอนน้ำพา 
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ำแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ำเลว 
หรือคอนขางเลว มีเน้ือดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด พบกลุมชุดดินยอย ไดแก กลุมชุดดินที่  
4 4/7 4/33 4/38 และ 4/38b,fsi โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) กลุมชุดดินที่ 4 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(2) กลุมชุดดินที่ 4/7 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 4 และกลุมชุดดินที่ 7  

มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(3) กลุมชุดดินที่ 4/33 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 4 และกลุมชุดดินที่ 33 

มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(4) กลุมชุดดินที่ 4/38 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 4 และกลุมชุดดินที่ 38 

มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
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(5) กลุมชุดดินที่ 4/38b,fsi เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 4 และกลุมชุดดิน

ที ่ 38 ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา เปนดินรวนปนทรายแปง มีสภาพพื้นที ่ราบเรียบถึง

คอนขางราบเรียบ  

    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก โครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็งและ
แตกระแหง ทำใหไถพรวนยาก การระบายน้ำคอนขางเลว อาจมีปญหาเรื่องน้ำทวมในฤดูฝน 

  กลุมชุดดินที่ 5  
   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำมีที่ราบลุมตะกอนน้ำพามีน้ำ
แชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ำเลวหรือคอนขางเลว มีเน้ือดินเปนพวกดินเหนียว เน้ือดิน
บนเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก ดินลางเปนดินเหนียวสีน้ำตาลออนหรือสีเทา มีจุดประ สี
น้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดช้ันดิน มักพบกอนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู 
และอาจพบกอนปูนใน ช้ันดินลาง พบกลุม ชุดดินยอยไดแก  กลุม ชุดดินที่  5 5/6 และ 5/15  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 (1) กลุมชุดดินที่ 5 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

 (2) กลุมชุดดินที่ 5/6 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 5 และกลุมชุดดินที่ 6 มี

สภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

 (3) กลุมชุดดินที่ 5/15 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 5 และกลุมชุดดินที่ 15 มี

สภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

   - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก การระบายน้ำเลว บางพ้ืนที่เสี่ยงตอการ
ขาดน้ำ 

  กลุมชุดดินที่ 6 
   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำมีที่ราบตะกอนน้ำพา มีสภาพ
พ้ืนที่เปนที่ราบเรียบ หรือคอนขางราบเรียบ มีน้ำแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ำเลวหรือ
คอนขางเลว เน้ือดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีสีเทา ดินลางมีสีน้ำตาลปนเทาหรือสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล
หรือสีแดง ตลอดช้ันดิน บางแหงมีศิลาแลงออน หรือกอนสารเคมีพวกเหล็ก และแมงกานีสปะปนอยูดวย 
พบกลุมชุดดินยอยไดแก  กลุมชุดดินที่ 6 และ 6/59 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) กลุมชุดดินที่ 6 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(2) กลุมชุดดินที่ 6/59 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 6 และกลุมชุดดินที่ 59  

มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ำ บางพ้ืนที่ดิน
เปนกรดจัดมาก การระบายน้ำเลวถึงคอนขางเลว 
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  กลุมชุดดินที่ 7  
   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำมีที่ราบตะกอนน้ำพา มีสภาพ
พ้ืนที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ำแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ำเลวหรือ
คอนขางเลว เน้ือดินเปนพวกดินเหนียว กลุมชุดดินยอย ไดแก กลุมชุดดินที่ 7 7hi 7sa 7hi,sa  7/15 
7hi/15hi 7/38 7/38fsi 7/38b,fsi และ 7/53 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) กลุมชุดดินที่ 7 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ  

(2) กลุมชุดดินที่ 7hi เปนดินในกลุมชุดดินที่ 7 พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน มีสภาพ 

พ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(3) กลุมชุดดินที่ 7sa เปนดินในกลุมชุดดินที่ 7 พบคราบเกลือปรากฏอยูบนผวิดิน มีสภาพ 

พ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(4) กลุมชุดดินที่ 7hi,sa เปนดินในกลุมชุดดินที่ 7 พบบนพ้ืนที่สูง และมีคราบเกลือปรากฏ 

อยูบนผิวดินมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

 (5) กลุมชุดดินที่ 7/15 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 7 และกลุมชุดดินที่ 15 มี

สภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

 (6) กลุมชุดดินที่ 7hi/15hi เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 7 และกลุมชุดดินที่ 15 

พบบนพ้ืนที่สูง มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

 (7) กลุมชุดดินที่ 7/38 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 7 และกลุมชุดดินที่ 38 มี

สภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

 (8) กลุมชุดดินที่ 7/38fsi เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 7 และกลุมชุดดินที่ 38 

เปนดินรวนปนทรายแปง มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

 (9) กลุมชุดดินที่ 7/38b,fsi เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 7 และกลุมชุดดินที่ 38 

เปนดินรวนปนทรายแปง ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขาง

ราบเรียบ 

 (10) กลุมชุดดินที่ 7/53 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 7 และกลุมชุดดินที่ 53 มี

สภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

     - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินมีโครงสรางแนนทึบ ดินแหงแข็งทำ
ใหไถพรวนยาก การระบายน้ำคอนขางเลว 

  กลุมชุดดินที่ 8  
   เปนกลุมชุดดินที่มีการยกรอง เน้ือดินสวนใหญเปนดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถม
เปนช้ันๆ ของดินและอินทรียวัตถุที่ไดจากการขุดลอกรองน้ำ ดินลางมีสีเทา บางแหงมีเปลือกหอยปะปน
อยูดวยมีพื้นที่ราบลุม ซึ่งเกษตรกรไดดัดแปลงพื้นที่เพื่อใชปลูกไมผล ไมยืนตน หรือพืชไร ทำใหสภาพ
ผิวดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป กลุมชุดดินยอย ไดแก กลุมชุดดินที่ 8 และ 8x โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

(1) กลุมชุดดินที่ 8 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
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   (2) กลุมชุดดินที่ 8x เปนดินในกลุมชุดดินที่ 8 เปนดินเค็ม มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือ

คอนขางราบเรียบ 

    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ขึ้นอยูกับลักษณะและสมบัติดินเดิมกอนมีการยกรอง
และแปลงปลูก โดยทั่วไปจะนำดินช้ันลางที่มีโครงสรางแนนทึบ ความอุดมสมบูรณต่ำ ช้ันดินที่เปนกรด
รุนแรงมากหรือเปนดินเค็มมาไวที่ผิวดินทำใหไมเหมาะสมตอการปลูกพืช 

  กลุมชุดดินที่ 9  
   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลำน้ำและตะกอนน้ำ
ทะเลแลวพัฒนาในสภาพน้ำกรอยมีที่ราบลุมชายฝงทะเลที่อาจมีน้ำทะเล หรือน้ำกรอยทวมเปนครั้งคราว 
มีน้ำแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ำเลว เน้ือดินเปนพวกดินเหนียวตลอด หนาตัดดิน ดิน
ช้ันบนสีเทาเขมหรือสีเทา พบจุดประสีเหลือง หรือสีเหลืองปนแดง สวนดินช้ันลางสีเทาหรือสีเทาปน
เขียวมะกอก 
    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินเปนกรดรุนแรงมากและเปนดินเค็ม 
ในฤดูแลงมีคราบเกลือลอยหนา ปลูกพืชไมขึ้นจึงจัดเปนดินมีปญหา 

  กลุมชุดดินที่ 10  
กลุมชุดดินน้ีมีเน้ือดินเปนพวกเน้ือดินเหนียว ดินลึกมาก พบบริเวณที่ราบลุมชายฝงทะเล 

น้ำแชขังลึก 100 เซนติเมตร นาน 6-7 เดือน สภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ ดินมีการ
ระบายน้ำเลว ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ดินบนมีเน้ือดินเปนดินเหนียว มีสีดำหรือ
สีเทาแก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดาง 4.5-5.0  ดินลางมีเน้ือดิน
เปนดินเหนียว มีสีเทามีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง สีแดง และพบจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองฟางขาวของ
สารจาโรไซด ภายในระดับความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก มีคา
ความเปนกรดเปนดางนอยกวา 4.5 
    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดรุนแรงมาก
มักขาดแรธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ในขณะเดียวกันจะมีสารละลายพวกอะลูมิน่ัม
และเหล็กเปนปริมาณมากจนเปนพิษตอพืชที่ปลูก ดินกลุมน้ีจัดเปนดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดกำมะถัน 

  กลุมชุดดินที่ 11  
กลุมชุดดินน้ีที่มีเน้ือดินเปนพวกดินเหนียวละเอียดมาก ดินลึก การระบายน้ำเลว ที่เกิดจาก

วัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนผสมระหวางตะกอนลำน้ำและตะกอนน้ำทะเลแลวพัฒนาในสภาพน้ำกรอย
ในบริเวณที่ราบลุมที่หางจากทะเลไมมากนัก สภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน
0-2 เปอรเซ็นต มีน้ำแชขังในชวงฤดูฝน  หนาดินอาจแตกระแหงเปนรองในฤดูแลง และมีรอยถูไถลในดิน
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง เน้ือดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด ดินบนมีสีดำ
หรือสีเทาเขม สวนดินช้ันลางสีเทา พบจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง และสีแดงปะปนอยูเปนจำนวนมากในดิน
ช้ันลางตอนบน และพบจุดประสีเหลืองฟางขาวของจาโรไซต ในระดับความลึกระหวาง 50-150 เซนติเมตร 
    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินเปนกรดรุนแรงมาก อาจขาดธาตุ
อาหารพืชพวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส หรือมีสารละลายพวกอะลูมิน่ัมและเหล็กเปนปริมาณมาก
เกินไปจนเปนพิษตอพืชที่ปลูก  
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  กลุมชุดดินที่ 12  
   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนน้ำทะเลมีที่ราบน้ำทะเลทวมถึงและ
บริเวณชะวากทะเล เปนดินลึก มีการระบายน้ำเลวมาก เน้ือดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวปน
ทรายแปงที่มีลักษณะเปนดินเลน และพบเศษรากพืชปะปนในดินเปนจำนวนมาก 
   - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินเลนที่มีโครงสรางเลว และเปนดินเค็ม
ไมเหมาะที่จะนำมาใชประโยชนทางการเกษตร นอกจากนั้นบริเวณดังกลาวยังคงมีน้ำทะเลทวมถึง
เปนประจำในชวงน้ำทะเลขึ้น   

  กลุมชุดดินที่ 13  

   กลุมชุดดินน้ีที่มีตะกอนเปนดินเหนียวหรือหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีการระบายน้ำเลว
ดินลึกที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนน้ำทะเล ในบริเวณที่ราบน้ำทะเลทวมถึงและบริเวณชะวากทะเล 
เปนดินที่มีสารประกอบกำมะถันปะปนอยูมาก ตามปกติเมื่อเปยกดินจะเปนกลางหรือเปนดางแตเมื่อ
มีการระบายน้ำออกไปหรือทำใหดินแหงสารประกอบกำมะถันจะแปรสภาพปลอยกรดกำมะถันออกมา
ทำใหดินเปนกรดจัดมาก การจัดการที่ดินจึงยุงยากขึ้นเปนทวีคูณดินกลุมน้ีจัดเปนดินเค็มที่มีกรดแฝงอยู
สภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติสูง 
   - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินเลนเค็มที่มีน้ำทะเลทวมถึงเปนประจำ
มีศักยภาพกอใหเกิดดินกรดกำมะถัน เกิดกาซพิษไขเนา และกาซมีเทน ซึ่งเปนอันตรายตอพืชความสามารถ
ในการทรงตัวของตนพืชต่ำมากหักลมงาย เมื่อดินแหงจะแปรสภาพเปนดินกรดกำมะถันและเค็ม 

  กลุมชุดดินที่ 14 

   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลำน้ำ และตะกอน
น้ำทะเลแลวพัฒนาในสภาพน้ำกรอยมีที่ลุมต่ำชายฝงทะเล หรือบริเวณพ้ืนที่พรุมีน้ำแชขังนานในรอบป 
เปนดินลึกมีการระบายน้ำเลว มีเน้ือดินเปนพวกดินเหนียวหรือดินรวนละเอียด  
    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินเปนกรดจัดมาก อีกทั้งจะเปนกรดเพ่ิม
มากขึ้นอยางรวดเร็ว ถาหากมีการทำใหดินแหงเปนระยะเวลานานติดตอกัน นอกจากน้ีในชวงฤดู
เพาะปลูกจะพบปญหาเรื่องน้ำทวมเกิดขึ้นเสมอๆ 

  กลุมชุดดินที่ 15  
   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบริเวณที่ราบตะกอนน้ำพา 
มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ำแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกมาก มีการ
ระบายน้ำคอนขางเลวหรือเลว เนื้อดินเปนพวกดินรวนเหนียวหรือดินรวนเหนียวปนทรายแปง  
พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 15 15hi 15hi,cal และ 15/21  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) กลุมชุดดินที่ 15 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(2) กลุมชุดดินที่ 15hi เปนดินในกลุมชุดดินที่ 15 พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน มีสภาพ 

พ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(3) กลุมชุดดินที่ 15hi,cal เปนดินในกลุมชุดดินที่ 15 พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน และ 
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พบการสะสมปูนมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(4) กลุมชุดดินที่ 15/21 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 15 และกลุมชุดดินที่ 21  

มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

   - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ำ และหนาดินแนนทึบ
ทำใหขาวแตกกอไดยาก 

  กลุมชุดดินที่ 16 
   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำพบบริเวณที่ราบลุมตะกอนน้ำพา
มีสภาพพ้ืนที่เปนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ำแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ำ
คอนขางเลวหรือเลว เน้ือดินเปนพวกดินรวน ดินรวนเหนียว ดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวนเหนียว 
ปนทรายแปง พบกลุ มชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที ่ ไดแก กลุ มชุดดินที ่ 16 16hi และ 
16/25  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) กลุมชุดดินที่ 16 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(2) กลุมชุดดินที่ 16hi เปนดินในกลุมชุดดินที่ 16 พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน มีสภาพ 

พ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(3) กลุมชุดดินที่ 16/25 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 16 และกลุมชุดดินที่ 25  

มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

   - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ำ การระบายน้ำเลว
บางพ้ืนที่ดินเปนกรดจัดมาก และหนาดินแนนทึบทำใหขาวแตกกอไดยาก 

  กลุมชุดดินที่ 17 
   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบมีที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ  ส วนใหญ มี น้ ำแชขั งในชวงฤดูฝน เปน ดินลึกมากที่ มี การระบายน้ำคอนข างเลว  
มีเน้ือดินเปนพวกดินรวนละเอียด พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 17 
17csub 17hi 17hi,csub 17hi,d3c 17/25 17/35 และ 17/40 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   (1) กลุมชุดดินที่ 17 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

   (2) กลุมชุดดินที่ 17csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 17 พบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา 

100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

   (3) กลุมชุดดินที่ 17hi เปนดินในกลุมชุดดินที่ 17 พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน มีสภาพ

พ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

   (4) กลุมชุดดินที่ 17hi,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 17 พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน 

และมีช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
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   (5) กลุมชุดดินที่ 17hi,d3c เปนดินในกลุมชุดดินที ่17 พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน และ

มีมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ

หรือคอนขางราบเรียบ 

   (6) กลุมชุดดินที่ 17/25 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 17 และกลุมชุดดินที่ 25  

มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

   (7) กลุมชุดดินที่ 17/35 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 17 และกลุมชุดดินที่ 35  

มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

   (8) กลุมชุดดินที่ 17/40 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 17 และกลุมชุดดินที่ 40  

มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

 - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ำ เน้ือดินบน
คอนขางเปนทราย และมักจะขาดแคลนน้ำถาใชปลูกขาว 

  กลุมชุดดินที่ 18 
   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ 
หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ มีที่ราบลุมมีสภาพพ้ืนที่
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ สวนใหญมีน้ำแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ำคอนขาง
เลวเปนสวนใหญพบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 18 18cal 18calsub 
18csub 18d3c 18hi 18sa 18/22 และ 18/36gm โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   (1) กลุมชุดดินที่ 18 มสีภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

   (2) กลุมชุดดินที่ 18cal เปนดินในกลุมชุดดินที่ 18 ที่พบการสะสมปูน มีสภาพพ้ืนที่

ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

   (3) กลุมชุดดินที่ 18calsub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 18 พบช้ันสะสมของปูนที่ความลึก

มากกวา 100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

   (4) กลุมชุดดินที่ 18csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 18 พบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา 

100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

   (5) กลุมชุดดินที่ 18hi,d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 18 พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน  

และมีมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่

ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

 (6) กลุมชุดดินที่ 18hi เปนดินในกลุมชุดดินที่ 18 พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน มีสภาพ

พ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

   (7) กลุมชุดดินที่ 18sa เปนดินในกลุมชุดดินที่ 18 ที่มีคราบเกลือปรากฏอยูบนผิวดิน  

มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
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   (8) กลุมชุดดินที่ 18/22 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 18 และกลุมชุดดินที่ 22  

มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

   (9) กลุมชุดดินที่ 18/36gm เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 18 และกลุมชุดดินที่ 36 

ที่พบจุดประสีเทาภายใน 75 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

 - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ความอุดมสมบูรณต่ำ การระบายน้ำเลวถึง
คอนขางเลว บางพ้ืนที่เสี่ยงตอการขาดน้ำ 

  กลุมชุดดินที่ 19  
   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุพัง 
แลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบมีที่ราบลุม หรือคอนขางราบเรียบ สวนใหญมีน้ำแชขัง
ในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ำคอนขางเลว พบกลุมชุดดินยอยประกอบประกอบดวยหนวยแผนที่ 
ไดแก กลุมชุดดินที่ 19 19hi 19d3c 19hi,d3c 19hi/19hi,d3c 19/19csub 19/19d3c 19/22 19/49 
และ19hi/22hi โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) กลุมชุดดินที่ 19 มสีภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
(2) กลุมชุดดินที่ 19hi เปนดินในกลุมชุดดินที่ 19 พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน มีสภาพ 

พ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
   (3) กลุมชุดดินที่ 19d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 19 ที่พบมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของ
เหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
   (4) กลุมชุดดินที่ 19hi,d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 19 พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน  
และมีมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
   (5) กลุมชุดดินที่ 19hi/19hi,d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 19 พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน
และกลุมชุดดินที่ 19 พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน ที่มีมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็กแมงกานีสที่
ความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
   (6) กลุมชุดดินที่ 19/19csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 19 และกลุมชุดดินที่ 19 ที่พบช้ันดินเหนียว
ที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ  
   (7) กลุมชุดดินที่ 19/19d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 19 และกลุมชุดดินที่ 19 ที่พบมวล
พอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบ 
   (8) กลุมชุดดินที่ 19/22 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 19 และกลุมชุดดินที่ 22  
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
   (9) กลุมชุดดินที่ 19/49 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 19 และกลุมชุดดินที่ 49  
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
   (10) กลุมชุดดินที่ 19hi/22hi เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 19 พบในสภาพพ้ืนที่
คอนขางดอน และกลุมชุดดินที่ 22 พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ 
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    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เน้ือดินบนคอนขางเปนทรายและดินลาง
แนนทึบไมเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช ถาฝนตกลงมาดินจะมีน้ำแชขัง แตถาฝนทิ้งชวงดินจะขาดน้ำ 

  กลุมชุดดินที่ 20  
   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบที่มีช้ันหินเกลือรองรับอยู 
หรืออาจไดรับอิทธิพลจากการแพรกระจายของเกลือทางผิวดิน มีที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ำแชขัง
ในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ำคอนขางเลวถึงดีปานกลาง พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวย
หนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 20 20col 20f 20f,cal 20f,calsub 20f,ssub 20hi 20hi,csub 20/
20col และ 20/20f โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) กลุมชุดดินที่ 20 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (2) กลุมชุดดินที่ 20col เปนดินในกลุมชุดดินที่ 20 ที่มีลักษณะเน้ือดินเปนดินรวนหยาบ 
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (3) กลุมชุดดินที่ 20f เปนดินในกลุมชุดดินที่ 20 ที่มีลักษณะเน้ือดินเปนดินละเอียด  
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ  
 (4) กลุมชุดดินที่ 20f,cal เปนดินในกลุมชุดดินที่ 20 ที่มีลักษณะเน้ือดินเปนดินละเอียด 
และพบการสะสมของปูน มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (5) กลุมชุดดินที่  20f,calsub เปนดินในกลุมชุดดินที่  20 ที่มีลักษณะเน้ือดินเปนดิน
ละเอียด และพบการสะสมของปูนที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบ 
 (6) กลุมชุดดินที่ 20f,ssub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 20 ที่มีลักษณะเน้ือดินเปนดินละเอียด 
และพบช้ันดินทรายที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (7) กลุมชุดดินที่  20hi เปนดินในกลุมชุดดินที่  20 พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน  
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (8) กลุมชุดดินที่ 20hi,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 20 ที่พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน และ
พบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
   (9) กลุมชุดดินที่ 20/20col เปนดินในกลุมชุดดินที่ 20 และกลุมชุดดินที่ 20 ที่มีลักษณะ
เน้ือดินเปนดินรวนหยาบ มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ  
   (10) กลุมชุดดินที่ 20/20f เปนดินในกลุมชุดดินที่ 20 และกลุมชุดดินที่ 20 ที่มีลักษณะ
เน้ือดินเปนดินละเอียด มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เปนดินเค็ม ซึ่งจะมีปริมาณธาตุโซเดียมสูง
จนเปนพิษตอพืช เน้ือดินคอนขางเปนทราย และมีโครงสรางของดินไมดี คอนขางแนนทึบ  
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  กลุมชุดดินที่ 21  
   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบริเวณที่ราบตะกอนน้ำ
พาที่เปนสวนต่ำของสันดินริมน้ำ มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ำแชขังในชวงฤดูฝน 
เปนดินลึกที่มีการระบายน้ำดีปานกลางถึงคอนขางเลว เน้ือดินเปนพวกดินรวน ดินรวนเหนียวหรือดินรวน
เหนียวปนทรายแปง มีสีน้ำตาลปนเทา น้ำตาลออนและพบจุดประสีตางๆ เชน สีเทา น้ำตาล น้ำตาลปน
เหลืองตลอดช้ันดิน และในเน้ือดินมักมีแรไมกาปะปนอยูดวย ดินมีความอุดมสมบูรณ ตามธรรมชาติปานกลาง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 พบกลุมชุดดินยอย
ประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 21 และ 21/38 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) กลุมชุดดินที่ 21 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
(2) กลุมชุดดินที่ 21/38 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 21 และกลุมชุดดินที่ 38  

มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินคอนขางเปนทราย เสี่ยงตอการขาดน้ำ
บางพ้ืนที่อาจไดรับอันตรายจากน้ำไหลบาทวมขัง การระบายน้ำคอนขางเลวถึงดีปานกลาง 

  กลุมชุดดินที่ 22 
   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ มีที่ราบลุมสภาพพื้นที่
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ สวนใหญมีน้ำแชขังในชวงฤดูฝน มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบมีน้ำแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกที่มีการระบายน้ำคอนขางเลว เนื้อดินเปนพวกดิน
รวนหยาบพบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 22 22calsub 22csub 
22d3c 22fsi 22hi 22hi,d3c 22sa 22sa,csub 22sa,d3c 22tks 22/22tks 22/59 และ  22tks/24 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) กลุมชุดดินที่ 22 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
(2)  กลุมชุดดินที่ 22calsub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 22 ที่พบการสะสมของปูนที่ความลึก

มากกวา 100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
(3) กลุมชุดดินที่ 22csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 22 ที่พบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา

100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
(4) กลุมชุดดินที่ 22d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 22 ที่พบมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของ

เหล็กแมงกานีส ที่มีความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
  (5) กลุมชุดดินที่ 22fsi เปนดินในกลุมชุดดินที่ 22 มีเน้ือดินเปนดินรวนปนทรายแปง  
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (6) กลุมชุดดินที่ 22hi เปนดินในกลุมชุดดินที่ 22 พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน มีสภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(7) กลุมชุดดินที่ 22hi,d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 22 ที่พบมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของ 
เหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ
หรือคอนขางราบเรียบ  
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(8)  กลุมชุดดินที่ 22sa เปนดินในกลุมชุดดินที่ 22 ที่พบคราบเกลือปรากฏอยูบนผิวดิน 
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(9)  กลุมชุดดินที่ 22sa,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 22 ที่พบคราบเกลือปรากฏอยูบนผวิดิน  
และพบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(10)  กลุมชุดดินที่ 22sa,d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 22 ที่พบคราบเกลือปรากฏอยูบนผิวดิน  
และพบมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสภาพ 
พ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(11)  กลุมชุดดินที่ 22tks เปนดินในกลุมชุดดินที่ 22 ที่พบช้ันดินทรายหนาที่ความลึกต้ังแต 
0-50 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(12)  กลุมชุดดินที่ 22/22tks เปนดินในกลุมชุดดินที่ 22 และกลุมชุดดินที่ 22 ที่พบช้ันดิน 
ทรายหนาที่ความลึกต้ังแต 0-50 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(13)  กลุมชุดดินที่ 22tks/24 เปนดินในกลุมชุดดินที่ 22 ที่พบช้ันดินทรายหนาที่ความลึก 
ต้ังแต 0-50 เซนติเมตร และกลุมชุดดินที่ 24 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(14)  กลุมชุดดินที่ 22/59 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 22 และกลุมชุดดินที่ 59 
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกร ไดแก มีความอุดมสมบูรณต่ำ เน้ือดินคอนขางเปนทราย 
มีความสามารถในการอุมน้ำต่ำ มักพบปญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูเพาะปลูก 

  กลุมชุดดินที่ 23  
   เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำเน้ือหยาบมีที่ลุมระหวางสันทราย 
หรือระหวางเนินทรายชายฝงทะเล มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ำแชขังในชวงฤดูฝน 
เปนดินลึกที่มีการระบายน้ำคอนขางเลวถึงเลว เน้ือดินเปนพวกดินทราย สีดินเปนสีเทาพบจุดประสีน้ำตาล
หรือสีเหลือง พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 23 และ 23/42  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   (1) กลุมชุดดินที่ 23 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
   (2) กลุมชุดดินที่ 23/42 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 23 และกลุมชุดดินที่ 42  
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ำ เน้ือดินเปนทรายจัด
มีความสามารถในการอุมน้ำต่ำและมีน้ำทวมขังนานในรอบป  
 

  กลุมชุดดินที่ 24 
    เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ มีที่ราบลุมสภาพพ้ืนที่
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ำแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินลึกมากที่มีการระบายน้ำคอนขางเลวถึงดี
ปานกลาง พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 24 และ 24sa โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
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(1) กลุมชุดดินที่ 24 มสีภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (2) กลุมชุดดินที่ 24sa เปนดินในกลุมชุดดินที่ 24 ที่พบคราบเกลือปรากฏอยูบนผิวดิน  
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เนื้อดินเปนทรายจัด มีความสามารถ
ในการอุมน้ำต่ำ พืชมักแสดงอาการขาดน้ำในชวงฝนทิ้งชวงและมีความอุดมสมบูรณต่ำ 

  กลุมชุดดินที่ 25  
 เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนน้ำพาหรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบวางทับอยูบนช้ันหินผุมีที่
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ มีน้ำแชขังในชวงฤดูฝน เปนดินต้ืนที่มีการระบายน้ำคอนขางเลว 
พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 25 25/45 25hi และ 25udic 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 (1) กลุมชุดดินที่ 25 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
  (2) กลุมชุดดินที่ 25hi เปนดินในกลุมชุดดินที่ 25 พบในสภาพพ้ืนที่คอนขางดอน มีสภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (3) กลุมชุดดินที่ 25udic เปนดินในกลุมชุดดินที่ 25 ที่พบในระบอบความช้ืน (ดินช้ืน)  
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (4) กลุมชุดดินที่ 25/45 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 25 และกลุมชุดดินที่ 45 
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เปนดินต้ืนมีความอุดมสมบูรณต่ำ และมีโอกาส
ที่จะขาดน้ำไดงายในชวงฤดูเพาะปลูก บางแหงมีเน้ือดินบนคอนขางเปนทราย 

   กลุมชุดดินที่ 57 
 เปนกลุมชุดดินที่พบบริเวณพ้ืนที่ราบลุมต่ำหรือพ้ืนที่พรุมี น้ำแชขังอยู เปนเวลานาน  
การระบายน้ำเลวมาก มีเน้ือดินเปนพวกดินอินทรียที่สลายตัวปานกลางหนา 40-100 เซนติเมตร  
บางแหงเปนช้ันอินทรียวัตถุสลับกับพวกดินอนินทรีย สีดินเปนสีดำหรือสีน้ำตาลในช้ันดินอินทรีย  
สวนดินอนินทรียที่เกิดเปนชั้นสลับอยูมีสีเปนสีเทา ใตชั้นดินอินทรียลงไปเปนดินเลนตะกอนน้ำทะเล
ที่มักจะพบระหวางความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว และมีสารประกอบกำมะถัน 
(ไพไรต)อยูมาก พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 57 และ 57/58  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 (1) กลุมชุดดินที่ 57 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (2) กลุมชุดดินที่ 57/58 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 57 และกลุมชุดดินที่ 58 
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
    - ปญหาในการใชที่ ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เปนดินอินทรีย เมื่อแหงจะยุบตัวและ
ปฏิกิริยาดินจะเปนกรดรุนแรงมาก ทำใหขาดธาตุอาหารพืชอยางรุนแรง นอกจากน้ียังเปนพ้ืนที่ที่มีน้ำแชขัง
อยูตลอดเวลา  
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   กลุมชุดดินที่ 58 
 เปนกลุมชุดดินที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมชุดดินที่ 57 คือ พบบริเวณพ้ืนที่ราบลุมต่ำ
หรือพ้ืนที่พรุมีน้ำแชขังอยูเปนเวลานานหรือตลอดป เปนดินลึกการระบายน้ำเลวมาก มีเน้ือดินเปนพวก
ดินอินทรียที่มีเน้ือหยาบที่มีความหนามากกวา 100 เซนติเมตร มักมีเศษพืชขนาดเล็กและขนาดใหญ
ปะปนอยูทั่วไป มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ 
    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เปนดินอินทรียที่มีคุณภาพต่ำเปนกรด
รุนแรงมาก ขาดธาตุอาหารพืชตางๆ อยางรุนแรงและยากตอการใชเครื่องมือทางการเกษตร เน่ืองจาก
เปนที่ลุมต่ำและดินยุบตัว หากมีการระบายน้ำออกเมื่อดินแหงจะติดไฟไดงาย 

  กลุมชุดดินที่ 59  
 กลุมดินน้ีพบบริเวณที่ราบลุมหรือบริเวณพ้ืนลางของเนินหรือหุบเขาที่มีสภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดที่เกิดจากตะกอนลำน้ำพัดพามาทับถมกัน 
ดินที่พบสวนใหญมีการระบายน้ำคอนขางเลวถึงเลว มีลักษณะและคุณสมบัติตางๆ เชน เน้ือดิน สีดิน
ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติไมแนนอนขึ้นอยูกับชนิดของ
วัตถุตนกำเนิดดินในบริเวณน้ันๆ สวนมากมีกอนกรวดและเศษหินปะปนอยูในเน้ือดินดวย พบกลุมชุดดินยอย
ประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 59 59f 59fl 59/60 และ 59/61 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 (1) กลุมชุดดินที่ 59 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

 (2) กลุมชุดดินที่ 59f เปนดินในกลุมชุดดินที่ 59 ที่มีลักษณะเน้ือดินเปนดินละเอียด  

มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

 (3) กลุมชุดดินที่ 59fl เปนดินในกลุมชุดดินที่ 59 ที่มีลักษณะเน้ือดินเปนดินรวนละเอียด  

มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

 (4) ชุดดินที่  59/61 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่  59 และกลุม ชุดดินที่  61  

มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

   - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ำ
เสี่ยงตอการขาดน้ำ และบางปอาจถูกน้ำทวม การระบายน้ำเลวถึงคอนขางเลว  

 2)  กลุมชุดดินในพื้นที่ดอนที่อยูในเขตดินแหง เขตดินแหงเปนเขตพ้ืนที่สวนใหญของประเทศ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่สวนใหญของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยทั่วไปมีฝนตกนอย
และตกกระจายไมสม่ำเสมอ ปริมาณฝนตกเฉลี่ยนอยกวา 1,500 มิลลิเมตรตอป ประกอบดวย กลุมชุดดินที่ 
28  29  30  31  33  35  36  37  38  40  41  44  46  47  48  49  52  54  55  56  60  และ 61  
  กลุมชุดดินที่ 28  
    เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือเกิดจาก
การสลายตัวแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัตถุตนกำเนิดดินที่มาจากหินตนกำเนิดพวกหินบะซอลต
หรือหินแอนดีไซต พบบริเวณพ้ืนที่ดอนที่อยูใกลกับเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ
หรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา เปนดินลึกที่มีการระบายน้ำดีปานกลางถึงดี เน้ือดินเปนพวกดินเหนียว
หรือดินเหนียวจัด พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 28 28gm 28gmB 
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28B 28Bb 28d3c 28Bb,d3c 28C 28D 28E 28/ 52 28B/ 52B 28C/ 31C 28C/ 47C 28C/ 52C 
28D/52D 28D/54D 28E/47E 28E/52E และ 28E/RC โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1)  กลุมชุดดินที่ 28 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
(2)  กลุมชุดดินที่ 28gm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 28 มสีภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือ 

คอนขางราบเรียบ มีการแชขงัของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก  
75 เซนติเมตร  

(3)  กลุมชุดดินที่ 28gmB เปนดินในกลุมชุดดินที่ 28 มสีภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
เล็กนอย มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร  

(4)  กลุมชุดดินที่ 28B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 28 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
เล็กนอย 

(5)  กลุมชุดดินที่ 28Bb เปนดินในกลุมชุดดินที่ 28 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
เล็กนอย มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา 

(6)  กลุมชุดดินที่ 28d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 28 ที่พบมวลพอกหรือสารเม็ดกลม 
ของเหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(7)  กลุมชุดดินที่ 28Bb,d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 28 มสีภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา และพบมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของ 
เหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร 

(8)  กลุมชุดดินที่ 28C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 28 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
(9)  กลุมชุดดินที่ 28D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 28 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
(10)  กลุมชุดดินที่ 28E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 28 มสีภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
(11)  กลุมชุดดินที่ 28/52 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 28 และกลุมชุดดินที่ 52  

มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
(12)  กลุมชุดดินที่ 28B/52B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 28 และกลุมชุดดินที่ 52  

มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
(13)  กลุมชุดดินที่ 28C/31C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 28 และกลุมชุดดินที่ 31  

มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
(14)  กลุมชุดดินที่ 28C/47C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 28 และกลุมชุดดินที่ 47  

มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด  
(15)  กลุมชุดดินที่ 28C/52C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 28 และกลุมชุดดินที่ 52  

มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
(16)  กลุมชุดดินที่ 28D/52D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 28 และกลุมชุดดินที่ 52  

มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
(17)  กลุมชุดดินที่ 28D/54D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 28 และกลุมชุดดินที่ 54  

มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
(18)  กลุมชุดดินที่ 28E/47E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 28 และกลุมชุดดินที่ 47  

มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
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(19)  กลุมชุดดินที่ 28E/52E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 28 และกลุมชุดดินที่ 52  
มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 

(20)  กลุมชุดดินที่ 28E/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 28 มสีภาพพ้ืนที่เปน 
เนินเขา และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล  

    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เน้ือดินเหนียวจัด การไถพรวนตองทำ
ในชวงที่ดินมีความช้ืนพอเหมาะมิฉะน้ันจะทำใหดินแนนทึบ ในชวงฤดูแลงดินมีการหดตัวทำใหดิน
แตกระแหงเปนรองลึก สวนในฤดูฝนจะมีน้ำแชขังงาย ทำใหพืชชะงักการเจริญเติบโต 

  กลุมชุดดินที่ 29  
  เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยาย

มาทับถมจากวัสดุหลายชนิดที่มีเน้ือละเอียดทั้งที่มาจากหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟหรือจากวัตถุตน
กำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำพบบริเวณพ้ืนที่ดอน สภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา  
เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ำดีเน้ือดินเปนพวกดินเหนียว พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ 
ได แ ก  ก ลุ ม ชุ ด ดิ น ที่  29 29gm 29B 29b,fl 29Bb 29Bb,fl 29Bd3an 29Bd3c 29Bd3c,calsub 
29Cd3an 29D 29C 29Dd3an 29E 29/ 48 29B/ 31B 29B/ 33B 29B/ 35B 29B/ 46B 29B/ 47B 
29B/ 48B 29B/ 52B 29B/ 55B 29B/ 56B 29B/ RC 29C/ 31C 29C/ 35C 29C/ 46C 29C/ 47C 
29C/ 48C 29C/ 52C 29C/ 55C 29C/ RC 29D/ 31D 29D/ 35D 29D/ 40D 29D/ 46D 29D/ 47D 
29D/48D 29D/52D 29D/55D 29D/RL 29E/31E 29E/35E 29E/46E 29E/47E 29E/48E 29E/52E 
29E/55E และ 29E/RL  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 29 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
     (2) กลุมชุดดินที่ 29gm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 29 มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน 
ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
     (3) กลุมชุดดินที่ 29b,fl เปนดินในกลุมชุดดินที่ 29 ที่มีลักษณะเน้ือดินเปนดินรวนละเอียด 
และมีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
     (4) กลุมชุดดินที่ 29B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 29 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
     (5) กลุ ม ชุดดินที่  29Bb เป นดินในกลุ มชุดดินที่  29 มี สภาพพ้ืนที่ เป นลูกคลื่ น 
ลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา 
     (6) กลุมชุดดินที่  29Bb,fl เปนดินในกลุมชุดดินที่  29 มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา และมีลักษณะเน้ือดินเปนดินรวนละเอียด 
     (7) กลุมชุดดินที่  29Bd3an เปนดินในกลุมชุดดินที่  29 มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย และพบช้ันหินพ้ืนแอนดีไซตที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร 
     (8) กลุมชุดดินที่ 29Bd3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 29 ที่พบมวลพอกหรือสารเม็ดกลม
ของเหล็ก แมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
     (9) กลุมชุดดินที่ 29Bd3c,calsub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 29 ที่พบมวลพอกหรือสาร
เม็ดกลมของเหล็ก แมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร และพบการสะสมของปูนที่ความลึก
มากกวา 100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
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     (10) กลุมชุดดินที่ 29C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 29 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
     (11) กลุมชุดดินที่ 29Cd3an เปนดินในกลุมชุดดินที่ 29 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น 
ลอนลาด และพบช้ันหินพ้ืนแอนดีไซตที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร 
     (12) กลุมชุดดินที่ 29D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 29 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
     (13) กลุมชุดดินที่ 29Dd3an เปนดินในกลุมชุดดินที่ 29 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น 
ลอนชัน และพบช้ันหินพ้ืนแอนดีไซตที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร 
     (14) กลุมชุดดินที่ 29E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 29 มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
     (15) กลุมชุดดินที่ 29/48 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
     (16) กลุมชุดดินที่ 29B/31B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 31 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (17) กลุมชุดดินที่ 29B/33B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 33 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (18) กลุมชุดดินที่ 29B/35B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 35 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (19) กลุมชุดดินที่ 29B/46B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 46 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (20) กลุมชุดดินที่ 29B/47B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 47 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (21) กลุมชุดดินที่ 29B/48B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (22) กลุมชุดดินที่ 29B/52B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 52 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (23) กลุมชุดดินที่ 29B/55B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (24) กลุมชุดดินที่ 29B/56B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 56 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (25) กลุมชุดดินที่ 29B/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 
  (26) กลุมชุดดินที่ 29C/31C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 31 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (27) กลุมชุดดินที่ 29C/35C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 35 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (28) กลุมชุดดินที่ 29C/46C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 46 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
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  (29) กลุมชุดดินที่ 29C/47C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 47 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (30) กลุมชุดดินที่ 29C/48C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (31) กลุมชุดดินที่ 29C/52C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 52 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (32) กลุมชุดดินที่ 29C/55C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (33) กลุมชุดดินที่ 29C/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 มีสภาพพ้ืนที่เปน
ลูกคลื่นลอนลาด และเปนที่ดินหินพ้ืนโผลง 
  (34) กลุมชุดดินที่ 29D/31D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 31 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (35) กลุมชุดดินที่ 29D/35D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 35 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (36) กลุมชุดดินที่ 29D/40D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 40 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (37) กลุมชุดดินที่ 29D/46D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 46 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (38) กลุมชุดดินที่ 29D/47D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 47 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (39) กลุมชุดดินที่ 29D/48D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (40) กลุมชุดดินที่ 29D/52D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 52 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (41) กลุมชุดดินที่ 29D/55D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (42) กลุมชุดดินที่ 29D/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 มีสภาพพ้ืนที่เปน
ลูกคลื่นลอนชัน และเปนที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน 
  (43) กลุมชุดดินที่ 29E/31E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 31 
มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
  (44) กลุมชุดดินที่ 29E/35E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 35 
มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
  (45) กลุมชุดดินที่ 29E/46E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 46 
มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
  (46) กลุมชุดดินที่ 29E/47E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 47 
มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
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  (47) กลุมชุดดินที่ 29E/48E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
  (48) กลุมชุดดินที่ 29E/52E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 52 
มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
  (49) กลุมชุดดินที่ 29E/55E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
  (50) กลุมชุดดินที่ 29E/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 29 มีสภาพพ้ืนที่เปน
เนินเขา และเปนที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน 
    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ำในชวงฤดู
เพาะปลูกพืชอาจขาดน้ำไดหากฝนทิ้งชวงไปเปนเวลานาน สวนในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปญหา
เกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดิน 

  กลุมชุดดินที่ 30  
     เปนกลุมชุดดินที่พบบริเวณพ้ืนที่ภูเขาสูงที่สวนใหญมีความสูงจากระดับทะเลปานกลาง
ต้ังแต 500 เมตรขึ้นไป เกิดจากการสลายตัวผุพังของวัตถุตนกำเนิดดินพวกหินเน้ือละเอียดเปนดินลึกมาก
ที่มีการระบายน้ำดี เน้ือดินเปนพวกดินเหนียว พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก  
กลุมชุดดินที่ 30 30B 30C 30D และ 30E โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1)  กลุมชุดดินที่ 30 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ 
  (2)  กลุมชุดดินที่ 30B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 30 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (3)  กลุมชุดดินที่ 30C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 30 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (4)  กลุมชุดดินที่ 30D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 30 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (5)  กลุมชุดดินที่ 30E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 30 มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 

    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เปนดินที่เกิดอยูบริเวณที่มีระดับความสูง
มากมีความลาดชันสูง มีแนวโนมที่จะเกิดการชะลางพังทลายไดงาย 

  กลุมชุดดินที่ 31  
    เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูก
เคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเน้ือละเอียดหรือจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำพบบริเวณที่ดอน  
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา เปนดินลึกที่มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง  
เน้ือดินเปนพวกดินเหนียว พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 31 31gm 
31gm,cal 31B 31Bb 31Bb,calsub 31Bcalsub 31Bgm 31C 31Ccalsub 31D 31E 31/ 31b 
31B/31Bb 31B/33B 31B/36B 31B/47B 31B/48B 31b/55 31B/55B 31B/RL 31C/36C 31C/47C 
31C/48C 31C/52C 31C/55C 31C/RC 31D/35D 31D/47D 31D/55D 31D/RC 31E/47E 31E/55E 
และ 31E/RC โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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(1)  กลุมชุดดินที่ 31 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
  (2) กลุมชุดดินที่ 31gm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 31 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร   
  (3) กลุมชุดดินที่ 31gm,cal เปนดินในกลุมชุดดินที่ 31 มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบ มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
และพบการสะสมปูน  
  (4) กลุมชุดดินที่ 31B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 31 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย 
  (5) กลุม ชุดดินที่  31Bb เปนดินในกลุม ชุดดินที่  31 มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา 
  (6) กลุมชุดดินที่ 31Bb,calsub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 31 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา และพบการสะสมของปูนที่ความลึกมากกวา 
100 เซนติเมตร 
  (7) กลุมชุดดินที่ 31B,calsub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 31 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย พบการสะสมของปูนที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร 
  (8) กลุ มชุดดินที่  31Bgm เป นดินในกลุ มชุดดินที่  31 มีสภาพพ้ืนที่ เป นลูกคลื่ น 
ลอนลาดเล็กนอย มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
  (9) กลุมชุดดินที่ 31C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 31 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (10) กลุมชุดดินที่ 31C,calsub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 31 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาด พบการสะสมของปูนที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร 
  (11) กลุมชุดดินที่ 31D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 31 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (12) กลุมชุดดินที่ 31E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 31 มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
    (13) กลุมชุดดินที่ 31/31b เปนดินในกลุมชุดดินที่ 31 และกลุมชุดดินที่ 31 ที่มีการ
จัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
  (13) กลุมชุดดินที่ 31B/31Bb เปนดินในกลุมชุดดินที่ 31 และกลุมชุดดินที่ 31 ที่มีการ
จัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (14) กลุมชุดดินที่ 31B/33B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 และกลุมชุดดินที่ 33 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (15) กลุมชุดดินที่ 31B/36B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 และกลุมชุดดินที่ 36 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (16) กลุมชุดดินที่ 31B/47B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 และกลุมชุดดินที่ 47 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (17) กลุมชุดดินที่ 31B/48B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (18) กลุมชุดดินที่ 31b/55 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 มีการจัดการพ้ืนที่
โดยการปนคันนา และกลุมชุดดินที่ 55 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ  
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  (19) กลุมชุดดินที่ 31B/55B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (20) กลุมชุดดินที่ 31B/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที ่29 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กนอย และเปนทีดิ่นที่เต็มไปดวยกอนหิน 
  (21) กลุมชุดดินที่ 31C/36C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 และกลุมชุดดินที่ 36 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (22) กลุมชุดดินที่ 31C/47C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 และกลุมชุดดินที่ 47 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (23) กลุมชุดดินที่ 31C/48C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (24) กลุมชุดดินที่ 31C/52C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 และกลุมชุดดินที่ 52 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (25) กลุมชุดดินที่ 31C/55C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (26) กลุมชุดดินที่ 31C/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 ที่มีสภาพพ้ืนที่เปน
ลูกคลื่นลอนลาด และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 
  (27) กลุมชุดดินที่ 31D/35D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 และกลุมชุดดินที่ 35 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (28) กลุมชุดดินที่ 31D/47D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 และกลุมชุดดินที่ 47 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (29) กลุมชุดดินที่ 31D/55D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (30) กลุมชุดดินที่ 31D/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 ที่มีสภาพพ้ืนที่เปน
ลูกคลื่นลอนชัน และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 
  (31) กลุมชุดดินที่ 31E/47E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 และกลุมชุดดินที่ 47 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (32) กลุมชุดดินที่ 31E/55E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (33) กลุมชุดดินที่ 31E/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 31 ที่มีสภาพพ้ืนที่เปน
ลูกคลื่นลอนชัน และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล   
    - ปญหาในการใชที่ ดินดานเกษตรกรรม ไดแก บริเวณที่มีความลาดชันจะมีปญหา
เกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดิน และดินมีโอกาสขาดแคลนน้ำในชวงฤดูเพาะปลูก  
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   กลุมชุดดินที่ 33  
    เปนกลุมชุดดินที่มี วัตถุตนกำเนิดดินเปนพวกตะกอนลำน้ำ พบบนสันดินริมน้ำเกา  
เนินตะกอนรูปพัดหรือที่ราบตะกอนน้ำพา พบบริเวณพ้ืนที่ดอนที่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบถึงเปนลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกมาก การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเปนพวกดิน
ทรายแปงหรือดินรวนละเอียด พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 33 
33gm 33b,csub 33B 33Bb 33Bb,csub 33Bgm 33C 33D 33/ 38 33/ 48 33B/ 38B 33B/ 44B 
33B/47B และ 33B/55B โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 33 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
     (2) กลุมชุดดินที่ 33gm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 33 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงคอนขาง
ราบเรียบ มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
     (3) กลุมชุดดินที่ 33b,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 33 ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการ 
ปนคันนา และพบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงคอนขาง
ราบเรียบ 
  (4) กลุมชุดดินที่ 33B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 33 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย 
     (5) กลุมชุดดินที่ 33Bb เปนดินในกลุมชุดดินที่ 33 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา 
     (6) กลุมชุดดินที่ 33Bb,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 33 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา และพบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา  
100 เซนติเมตร   
     (7) กลุมชุดดินที่ 33Bgm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 33 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
  (8) กลุมชุดดินที่ 33C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 33 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (9) กลุมชุดดินที่ 33D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 33 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
     (10) กลุมชุดดินที่ 33/38  เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 33 และกลุมชุดดินที่ 38 
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
     (11) กลุมชุดดินที่ 33/48  เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 33 และกลุมชุดดินที่ 48
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
     (12) กลุมชุดดินที่ 33B/38B  เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 33 และกลุมชุดดินที่38 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
     (13) กลุมชุดดินที่ 33B/44B  เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 33 และกลุมชุดดินที่ 44 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
     (14) กลุมชุดดินที่ 33B/47B  เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 33 และกลุมชุดดินที่ 47 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
     (15) กลุมชุดดินที่ 33B/55B  เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 33 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย  
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    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เสี่ยงตอการขาดน้ำ ในระยะที่ฝนทิ้งชวงนาน 
บางพ้ืนที่อาจพบช้ันดานแข็งที่เกิดจากการเขตกรรม 

   กลุมชุดดินที่ 35  
    เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือการสลายตัวผุพังอยูกับที่ 
หรือการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบที่สวนใหญมาจากหินตะกอน 
พบบริเวณพ้ืนที่ดอน ที่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขาหรือเปนพ้ืนที่ภูเขา  
เปนดินลึกมีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเปนพวกดินรวนละเอียด พบกลุมชุดดินยอย
ประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 35 35gm 35b,csub 35Bb 35Bb,csub 35Bb,d3c 
35Bcalsub 35Bcsub 35Bd3c 35b,csub/37b 35B 35Bgm 35C 35Cd3c 35D 35d3c 35E 35/44 
35B/36B 35B/40B 35B/48B 35B/56B 35Bb,csub/37Bb 35Bd3c/49B 35C/40C 35C/48C 
35C/56C 35C/RC 35Cd3c/49C 35D/40D 35D/48D 35D/56D 35E/40E 35E/48E 35E/55E และ 
35E/56E โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 35 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (2) กลุมชุดดินที่ 35gm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 35 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ พ้ืนที่มีการแชขังของน้ำทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
 (3) กลุมชุดดินที่ 35b,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 35 ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการ 
ปนคันนา และพบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ  
 (4 ) กลุม ชุดดินที่  35Bb เปนดินในกลุม ชุดดินที่  35 มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา 
 (5) กลุมชุดดินที่ 35Bb,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 35 ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการ
ปนคันนา และพบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย 
 (6) กลุมชุดดินที่ 35Bb,d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 35 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย มีการจัดการพ้ืนที่ โดยการปนคันนา และพบมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของ 
เหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร  
 (7) กลุมชุดดินที่ 35B,calsub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 35 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย พบการสะสมของปูนที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร 
 (8) กลุมชุดดินที่ 35B,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 35 ที่พบช้ันดินเหนียวที่ความลึก
มากกวา 100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
 (9) กลุมชุดดินที่  35B,d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่  35 มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย พบมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร 
  (10) กลุมชุดดินที่  35b,csub/37b เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่  35 และ 
กลุมชุดดินที่ 37 ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา และพบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร 
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ  
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  (11) กลุม ชุดดินที่  35B เปนดินในกลุม ชุดดินที่  35 มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย 
 (12) กลุ มชุดดินที ่ 35Bgm เปนดินในกลุมชุดดินที ่ 35 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย พ้ืนที่มีการแชขังของน้ำทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
  (13) กลุมชุดดินที่ 35C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 35 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (14) กลุมชุดดินที่ 35C,d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 35 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น 
ลอนลาด พบมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร 
 (15) กลุมชุดดินที่ 35D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 35 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
 (16) กลุมชุดดินที่ 35d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 35 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ พบมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร 
 (17) กลุมชุดดินที่ 35E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 35 มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
    (18) กลุมชุดดินที่ 35/44 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 35 และกลุมชุดดินที่ 44 
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (19) กลุมชุดดินที่ 35B/36B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 35 และกลุมชุดดินที่ 36 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (20) กลุมชุดดินที่ 35B/40B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 35 และกลุมชุดดินที่ 40 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (21) กลุมชุดดินที่ 35B/48B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 35 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (22) กลุมชุดดินที่ 35B/56B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 35 และกลุมชุดดินที่ 56 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (23) กลุมชุดดินที่  35Bb,csub/37Bb เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่  35  
ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา และพบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร และ 
กลุมชุดดินที่ 37 มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (24) กลุมชุดดินที่ 35Bd3c/49B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 35 พบมวลพอก
หรือสารเม็ดกลมของเหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร และกลุมชุดดินที่ 49 มีสภาพพ้ืนที่
เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (25) กลุมชุดดินที่ 35C/40C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 35 และกลุมชุดดินที่ 40 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (26) กลุมชุดดินที่ 35C/48C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 35 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (27) กลุมชุดดินที่ 35C/56C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 35 และกลุมชุดดินที่ 56 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (28) กลุมชุดดินที่ 35C/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 35 ที่มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนลาด และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 
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  (29) กลุมชุดดินที่  35Cd3c/49C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่  35 ที่พบ 
มวลพอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร และกลุมชุดดินที่ 56  
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (30) กลุมชุดดินที่ 35D/40D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 35 และกลุมชุดดินที่ 40 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (31) กลุมชุดดินที่ 35D/48D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 35 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (32) กลุมชุดดินที่ 35D/56D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 35 และกลุมชุดดินที่ 56 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (33) กลุมชุดดินที่ 35E/40E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 35 และกลุมชุดดินที่ 40 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (34) กลุมชุดดินที่ 35E/48E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 35 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (35) กลุมชุดดินที่ 35E/55E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 35 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (36) กลุมชุดดินที่ 35E/56E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 35 และกลุมชุดดินที่ 56 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เน้ือดินคอนขางเปนทราย และดินมีความ
อุดมสมบูรณต่ำ ในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับชะลางพังทลายของหนาดิน 

  กลุมชุดดินที่ 36  
    เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือการสลายตัวผุพังอยูกับที่
หรือการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบพบบริเวณพ้ืนที่ดอน ที่มีสภาพพ้ืนที่
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา เปนดินลึก มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเปนพวกดิน 
รวนละเอียดพบกลุ มช ุดด ินย อยประกอบดวยหน วยแผนที ่ ได แก  กลุ ม ช ุดด ินที ่ 36 36gm 
36b,calsub 36b,csub 36B 36Bb 36Bb,cal 36Bb,calsub 36Bb,csub 36Bcalsub 
36Bcsub 36Bd3c 36Bgm 36C 36csub 36D 36E 36/ 36b 36B/ 36Bb แ ล ะ  36B/ 38B  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
    (1) กลุมชุดดินที่ 36 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
    (2) กลุ มชุดดินที ่ 36gm เปนดินในกลุ มชุดดินที ่ 36 มีสภาพพื ้นที ่ราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบ มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร  
    (3) กลุมชุดดินที่ 36b,calsub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 36 มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบ ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา และพบการสะสมของปูนที่ความลึกมากกวา  
100 เซนติเมตร 
 (4) กลุมชุดดินที่ 36b,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 36 มีสภาพพื้นที ่ราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบ ที่มีการจัดการพื้นที่โดยการปนคันนา และพบชั้นดินเหนียวที่ความลึกมากกวา  
100 เซนติเมตร  
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 (5) กลุมชุดดินที่ 36B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 36 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
 (6)  กลุ ม ชุด ดินที่  36Bb เป น ดิน ในกลุ ม ชุด ดินที่  36  มี สภาพ พ้ืนที่ เป นลู กคลื่ น 
ลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา 
 (7) กลุ มชุดดินที่  36Bb,cal เปนดินในกลุ มชุดดินที่  36 มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา และพบการสะสมปูน  
    (8) กลุมชุดดินที่ 36Bb,calsub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 36 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา และพบการสะสมของปูนที่ความลึกมากกวา 
100 เซนติเมตร 
 (9) กลุมชุดดินที่ 36Bb,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 36 มีสภาพพื้นที ่เปนลูกคลื ่น 
ลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา และพบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา  
100 เซนติเมตร  
    (10) กลุมชุดดินที่ 36B,calsub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 36 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย และพบการสะสมของปูนที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร 
   (11) กลุมชุดดินที่ 36B,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 36 มีสภาพพื้นที ่เปนลูกคลื ่น 
ลอนลาดเล็กนอย และพบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร 
 (12) กลุมชุดดินที่ 36d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 36 ที่พบมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของ
เหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
    (13) กลุ มชุดดินที ่ 36Bgm เปนดินในกลุ มชุดดินที ่ 36 มีสภาพพื้นที ่เปนลูกคลื ่น 
ลอนลาดเล็กนอย มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร  
 (14) กลุมชุดดินที่ 36C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 36 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
   (15) กลุมชุดดินที่  36,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 36 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบ และพบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร 
 (16) กลุมชุดดินที่ 36D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 36 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
 (17) กลุมชุดดินที่ 36E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 36 มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
 (18) กลุมชุดดินที่ 36/36b เปนดินในกลุมชุดดินที่ 36 และกลุมชุดดินที่ 36 ที่มีการ 
จัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ 
 (19) กลุมชุดดินที่ 36B/36Bb เปนดินในกลุมชุดดินที่ 36 และกลุมชุดดินที่ 36 ที่มีการ
จัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
 (20) กลุมชุดดินที่ 36B/38B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 36 และกลุมชุดดินที่ 38 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก การมีเน้ือดินคอนขางเปนทราย ซึ่งทำให
ดินอุมน้ำไดนอย พืชอาจขาดแคลนน้ำไดในชวงฝนทิ้งเปนระยะเวลานานๆ สำหรับบริเวณที่มีความลาดชันสูง 
อาจมีปญหาเรื่องการชะลางพังทลายเกิดขึ้น 
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  กลุมชุดดินที่ 37 
    เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำหรือการสลายตัวผุพังอยูกับที่
หรือการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบวางทับอยูบนช้ันหินผุหรือช้ันดินเหนียว 
พบบริเวณพ้ืนที่ดอน ที่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน เปนดินลึก  
มีการระบายน้ำดีปานกลาง พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 37 
37gm 37b,cal 37b,col 37b,f 37b,fl 37b,fsi 37b/ 37b,fl 37B 37B/ 44B 37B/ 49B 37Bb 
37Bb,cal 37Bb,f 37Bb,fl 37Bb,fl,cal 37Bb/ 37Bb,fl 37Bgm 37C 37/ 44 37C/ 48C 37D 
และ 37D/48D โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
    (1) กลุมชุดดินที่ 37 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
    (2) กลุมชุดดินที่ 37gm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 37 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร  
    (3) กลุมชุดดินที่ 37b,cal เปนดินในกลุมชุดดินที่ 37 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา และพบการสะสมปูน 
    (4)  กลุมชุดดินที่ 37b,col เปนดินในกลุมชุดดินที่ 37 มีลักษณะเน้ือดินเปนดินรวนหยาบ 
ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
    (5) กลุมชุดดินที่ 37b,f เปนดินในกลุมชุดดินที่ 37 มีลักษณะเน้ือดินเปนดินละเอียด ที่มี
การจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
    (6)  กลุมชุดดินที่  37b,fl เปนดินในกลุมชุดดินที่  37 ที่มีลักษณะเน้ือดินเปนดินรวน
ละเอียด ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (7) กลุมชุดดินที่ 37b,fsi เปนดินในกลุมชุดดินที่ 37 มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายแปง 
ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (8) กลุมชุดดินที่ 37b/37b,fl เปนดินในกลุมชุดดินที่ 37 และกลุมชุดดินที่ 37 มีลักษณะ
เน้ือดินเปนดินรวนละเอียด ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ 
 (9) กลุมชุดดินที่ 37B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 37 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
 (10) กลุมชุดดินที่ 37B/44B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 37 และกลุมชุดดินที่ 44 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
 (11) กลุมชุดดินที่ 37Bb เปนดินในกลุมชุดดินที่ 37 ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
    (12) กลุมชุดดินที่ 37Bb,cal เปนดินในกลุมชุดดินที่ 37 ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา
และพบการสะสมปูน มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
    (13) กลุมชุดดินที่ 37Bb,f เปนดินในกลุมชุดดินที่ 37 ที่มีลักษณะเน้ือดินเปนดินละเอียด 
มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
   (14) กลุมชุดดินที่ 37Bb,fl เปนดินในกลุมชุดดินที่ 37 ที่มีลักษณะเน้ือดินเปนดินรวนละเอียด 
และพบการสะสมปูน มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
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 (15) กลุมชุดดินที่ 37Bb/37Bb,fl เปนดินในกลุมชุดดินที่ 37 ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการ
ปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และกลุมชุดดินที่ 37 ที่มีลักษณะเน้ือดินเปนดินรวน
ละเอียด ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
   (16) กลุมชุดดินที่  37Bgm เปนดินในกลุมชุดดินที่  37 มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
    (17) กลุมชุดดินที่ 37C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 37 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
 (18) กลุมชุดดินที่ 37/44  เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 37 และกลุมชุดดินที่ 44  
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
    (19) กลุมชุดดินที่ 37C/48C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 37 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
    (20) กลุมชุดดินที่ 37D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 37 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
    (21) กลุมชุดดินที่ 37D/48D  เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 37 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน   
    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ำ ในชวงฤดูฝน
ดินเปยกแฉะเกินไปสำหรับการปลูกพืชไรบางชนิด และหนาดินคอนขางเปนทรายหนา 

  กลุมชุดดินที่ 38  
    เปนกลุมชุดดินที่มีวัตถุตนกำเนิดดินเปนพวกตะกอนลำน้ำที่มีลักษณะการทับถมเปนช้ันๆ 
ของตะกอนลำน้ำในแตละชวงเวลาพบบนสันดินริมน้ำ หรือที่ราบตะกอนน้ำพา เปนพ้ืนที่ดอน ที่มีสภาพ
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย เปนดินลึก มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง 
เน้ือดินเปนพวกดินรวนหรือดินรวนหยาบ พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก  
กลุ ม ชุ ด ดิ น ที่  38 38fl 38fsi 38b,fsi 38B 38Bb 38Bfsi 38/38fsi 38fsi/38b,fsi และ  38B/44B  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
    (1) กลุมชุดดินที่ 38 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
    (2) กลุมชุดดินที่ 38fl เปนดินในกลุมชุดดินที่ 38 ที่มีลักษณะเน้ือดินเปนดินรวนละเอียด  
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
  (3) กลุมชุดดินที่ 38fsi เปนดินในกลุมชุดดินที่ 38 มีเน้ือดินเปนดินรวนปนทรายแปง  
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
  (4) กลุมชุดดินที่ 38bfsi เปนดินในกลุมชุดดินที่ 38 มีเน้ือดินเปนดินรวนปนทรายแปง  
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (5) กลุมชุดดินที่ 38B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 38 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
 (6) กลุมชุดดินที่ 38Bb เปนดินในกลุมชุดดินที่ 38 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา 
 (7) กลุมชุดดินที่ 38Bbfsi เปนดินในกลุมชุดดินที่ 38 มีเน้ือดินเปนดินรวนปนทรายแปง  
ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
 (8) กลุมชุดดินที่ 38/38fsi เปนดินในกลุมชุดดินที่ 38 และกลุมชุดดินที่ 38 ที่มีเน้ือดินเปน
ดินรวนปนทรายแปง มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ 
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 (9) กลุมชุดดินที่ 38B/44B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 38 และกลุมชุดดินที่ 44  
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
     - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เน้ือดินคอนขางเปนทราย บางพ้ืนที่อาจ
มีน้ำทวมขังหรือไหลบาทวมขังอยางฉับพลันในระยะที่มีฝนตกหนัก 

   กลุมชุดดินที่ 40  
    เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของพวกวัสดุเน้ือหยาบ เปนพ้ืนที่ดอนหรือ
เปนพ้ืนที่ภูเขา ที่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน เปนดินลึก มีการระบายน้ำดี 
เน้ือดินเปนพวกดินรวนหยาบ พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 40 
40d3c 40gm 40gm,csub 40calsub 40b,csub 40b,d3c 40b,d3clay 40/40b 40/41 40B 40Bb 
40Bb,calsub 40Bb,csub 40Bb,d3c 40Bb,d3clay 40Bb/ 41Bb 40Bcsub 40Bd3c 40Bd3clay 
40Bdan 40Bgm 40Bsa 40B/40Bb 40B/40Bb,d3c 40B/40Bd3c 40B/41B 40B/44B 40B/48B 
40B/56B 40B/RC 40C 40C/41C 40C/48C 40C/56C 40C/RC 40Cd3c 40csub 40D 40D/48D 
และ 40D/RC โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
  (2) กลุมชุดดินที่ 40d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 ที่พบมวลพอกหรือสารเม็ดกลม
ของเหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
     (3) กลุมชุดดินที่  40gm เปนดินในกลุมชุดดินที่  40 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือ 
คอนขางราบเรียบ มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
     (4) กลุมชุดดินที่ 40gm,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบ มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใต ดิน ทำให เกิดจุดประสีเทาภายในความลึก  
75 เซนติเมตร และพบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร 
  (5) กลุมชุดดินที่ 40calsub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 ที่พบการสะสมของปูนที่ความลึก
มากกวา 100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
     (6) กลุมชุดดินที่ 40,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบ ที่พบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร 
   (7) กลุมชุดดินที่ 40b,d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 ที่พบมวลพอกหรือสารเม็ดกลม
ของเหล็กแมงกานีสที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร และมีการจัดการพ้ืนที่ โดยการปนคันนา  
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
   (8) กลุมชุดดินที่ 40b,d3clay เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 ที่พบช้ันดินเหนียวที่ความลึก 
50-100 เซนติเมตร และมีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
     (9 ) กลุ ม ชุด ดินที่  40/40b เปน ดินในกลุ ม ชุด ดินที่  40  และกลุ ม ชุด ดินที่  40  
ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
     (10) กลุมชุดดินที่ 40/41 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 40 และกลุมชุดดินที่ 41 
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
  (11) กลุมชุดดินที่ 40B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
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  (12) กลุมชุดดินที่  40Bb เปนดินในกลุมชุดดินที่  40 มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา 
  (13) กลุมชุดดินที่ 40Bb,calsub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา และพบการสะสมของปูนที่ความลึกมากกวา 
100 เซนติเมตร  
     (14) กลุมชุดดินที่ 40Bb,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา และพบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา  
100 เซนติเมตร 
   (15) กลุมชุดดินที่ 40Bb,d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย มีการจัดการพ้ืนที่ โดยการปนคันนา และพบมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของ 
เหล็ก แมงกานีสที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร  
  (16) กลุมชุดดินที่  40Bb,d3clay เปนดินในกลุมชุดดินที่  40 ที่มีการจัดการพ้ืนที่ 
โดยการปนคันนา และพบช้ันดินเหนียวที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย 
   (17) กลุมชุดดินที่ 40Bb/41Bb เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 40 และกลุมชุดดินที่ 41 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา 
     (18) กลุมชุดดินที่ 40B,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย และพบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร 
  (19) กลุมชุดดินที่  40B,d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย และพบมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็กแมงกานีสทีค่วามลกึ 50-100 เซนติเมตร 
  (20) กลุมชุดดินที่ 40B,d3clay เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 ที่พบช้ันดินเหนียวที่ความลึก 
50-100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (21) กลุมชุดดินที่ 40Bdan เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 ที่พบช้ันดาน และมีสภาพพ้ืนที่
เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (22) กลุมชุดดินที่  40Bgm เปนดินในกลุมชุดดินที่  40 มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
  (23) กลุมชุดดินที่ 40Bsa เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 ที่พบคราบเกลือปรากฏอยูบนผิวดิน 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (24) กลุมชุดดินที่  40B/40Bb เปนดินในกลุมชุดดินที่  40 และกลุมชุดดินที่  40  
ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ 
  (25) กลุมชุดดินที่ 40B/40Bb,d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กนอย และกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่
โดยการปนคันนา และพบมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็กแมงกานีสที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร  
  (26) กลุมชุดดินที่ 40B/40Bd3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กนอย และกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ที่พบมวลพอกหรือ
สารเม็ดกลมของเหล็กแมงกานีสที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร  
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  (27) กลุมชุดดินที่ 40B/41B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 40 และกลุมชุดดินที่ 41 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย  
  (28) กลุมชุดดินที่ 40B/44B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 40 และกลุมชุดดินที่ 44 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย  
  (29) กลุมชุดดินที่ 40B/48B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 40 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย  
  (30) กลุมชุดดินที่ 40B/56B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 40 และกลุมชุดดินที่ 56 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย  
  (31) กลุมชุดดินที่ 40B/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล  
  (32) กลุมชุดดินที่ 40C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (33) กลุมชุดดินที่ 40C/41C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 40 และกลุมชุดดินที่ 41 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (33) กลุมชุดดินที่ 40C/48C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 40 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (33) กลุมชุดดินที่ 40C/56C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 40 และกลุมชุดดินที่ 56 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (34) กลุมชุดดินที่ 40C/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพมีสภาพพ้ืนที่
เปนลูกคลื่นลอนลาด และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล  
  (35) กลุมชุดดินที่ 40C,d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดและพบมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็กแมงกานีสที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร  
  (36) กลุมชุดดินที่ 40,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบ และพบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร 
  (37) กลุมชุดดินที่ 40D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (38) กลุมชุดดินที่ 40D/48D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 40 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (39) กลุมชุดดินที่ 40D/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 40 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนชัน และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล  

     - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เน้ือดินคอนขางเปนทราย พืชที่ปลูก
มีโอกาสเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ำไดงาย ดินมีความอุดมสมบูรณต่ำและมีปญหาเก่ียวกับการชะลาง
พังทลายของหนาดินโดยเฉพาะบริเวณที่มีความลาดชันสูง  
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  กลุมชุดดินที่ 41  
    เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยาย
มาทับถมของพวกวัสดุเนื้อหยาบหรือจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำหรือวัตถุน้ำพาจาก
บริเวณที่สูง วางทับอยูบนช้ันดินรวนหยาบหรือรวนละเอียด มีพ้ืนที่ดอนที่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เปนดินลึกที่มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินภายในความลึก
50-100 เซนติเมตร เปนดินทรายหรือดินทรายปนดินรวน สวนช้ันดินถัดลงไปเปนดินรวนปนทราย และ
ดินรวนเหนียวปนทราย พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 41 41d3c 
41spod 41/ 41b 41b/ 44b 41B 41Bb 41Bd3c 41Bd3clay 41Bd3ss 41Bspod 41B/ 41Bb 
41Bb/44B 41Bb/44Bb 41C 41Cd3clay 41C/44C และ 41C/56C โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 41 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
   (2) กลุมชุดดินที่ 41d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 41 ที่พบมวลพอกหรือสารเม็ดกลม
ของเหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
   (3) กลุมชุดดินที่ 41spod เปนดินในกลุมชุดดินที่ 41 ที่พบช้ัน spodic หรือช้ันสะสม 
Fe/Al และอินทรียวัตถุ มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
     (4) กลุมชุดดินที่ 41/41b เปนดินในกลุมชุดดินที่ 41 และกลุมชุดดินที่ 41 ที่มีการ
จัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
   (5) กลุมชุดดินที่ 41b/44b เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 41 และกลุมชุดดินที่ 44 
ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (6) กลุมชุดดินที่ 41B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 41 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
 (7) กลุม ชุดดินที่  41Bb เปนดินในกลุม ชุดดินที่  41 มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา 
   (8) กลุมชุดดินที่ 41B,d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 41 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย และพบมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็กแมงกานีสที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร  
   (9) กลุมชุดดินที่ 41B,d3clay เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 ที่พบช้ันดินเหนียวที่ความลึก 
50-100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
   (10) กลุมชุดดินที่ 41B,d3ss เปนดินในกลุมชุดดินที่ 41 ที่พบช้ันหินทรายที่ความลึก 
50-100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
   (11) กลุมชุดดินที่ 41B,spod เปนดินในกลุมชุดดินที่ 41 ที่พบช้ัน spodic หรือช้ัน
สะสม Fe/Al และอินทรียวัตถุ มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
     (12) กลุมชุดดินที่ 41B/41Bb เปนดินในกลุมชุดดินที่ 41 และกลุมชุดดินที่ 41 ที่มีการ
จัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
   (13) กลุมชุดดินที่ 41Bb/44B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 41 ที่มีการจัดการ
พ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และกลุมชุดดินที่ 44 มีสภาพพ้ืนที่
เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย  
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   (14) กลุมชุดดินที่ 41Bb/44B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 41 ที่มีการจัดการ
พ้ืนที่ โดยการป นคันนา มีสภาพ พ้ืนที่ เป นลูกคลื่ นลอนลาดเล็กน อย  และกลุ ม ชุด ดินที่  44  
มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
 (15) กลุมชุดดินที่ 41C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 41 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
   (16) กลุมชุดดินที่ 41C,d3clay เปนดินในกลุมชุดดินที่ 40 ที่พบช้ันดินเหนียวที่ความลึก 
50-100 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
   (17) กลุมชุดดินที่ 41C/44C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 41 และกลุมชุดดินที่ 44 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
   (18) กลุมชุดดินที่ 41C/56C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 41 และกลุมชุดดินที่ 56 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 

       - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ำมาก เน้ือดิน
บนเปนทรายจัด พืชที่ปลูกมีโอกาสเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ำไดงาย แตถามีฝนตกมากดินช้ันบนจะแฉะ
และอาจเปนอันตรายตอพืชที่ปลูกบางชนิด บริเวณที่มีความลาดชันสูงจะเกิดการชะลางพังทลายไดงาย  

   กลุมชุดดินที่ 44  
    เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำหรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่ของพวกวัสดุเน้ือหยาบ พบบริเวณพ้ืนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่น
ลอนชัน เปนดินลึกมีการระบายน้ำดีมากเกินไป เน้ือดินเปนพวกดินทราย พบกลุมชุดดินยอย
ประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 44 44csub 44d4clay 44b,d4clay 44b,d4clay/44b 
44/ 44b 44B 44Bcsub 44Bd3c 44Bd4clay  44B/ 44Bb 4Bb,d4clay/ 44Bb 44C 44C/ 48C 
44Cd3c/48C และ 44D โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 44 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
     (2) กลุมชุดดินที่ 44,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 44 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึง
คอนขางราบเรียบ และพบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร 
     (3) กลุมชุดดินที่ 44,d4clay เปนดินในกลุมชุดดินที่ 44 ที่พบช้ันดินเหนียวที่ความลึก 
100-150 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
     (4) กลุมชุดดินที่ 44b,d4clay เปนดินในกลุมชุดดินที่ 44 ที่พบช้ันดินเหนียวที่ความลึก 
100-150 เซนติเมตร มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
     (5) กลุมชุดดินที่ 44b,d4clay/44b เปนดินในกลุมชุดดินที่ 44 ที่พบช้ันดินเหนียว 
ที่ความลึก 100-150 เซนติเมตร และกลุมชุดดินที่  44 ที่มีการจัดการพ้ืนที่ โดยการปนคันนา  
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
     (6) กลุมชุดดินที่ 44/44b เปนดินในกลุมชุดดินที่ 44 มีบางพ้ืนที่ ที่มีการจัดการพ้ืนที่
โดยการปนคนันา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
     (7) กลุมชุดดินที่ 44B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 44 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
      (8) กลุมชุดดินที่ 44B,csub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 44 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กนอย และพบช้ันดินเหนียวที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร 
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     (9) กลุมชุดดินที่ 44B,d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 44 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย และพบมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็กแมงกานีสที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร 
     (10) กลุมชุดดินที่ 44Bb,d4clay เปนดินในกลุมชุดดินที่ 44 ที่พบช้ันดินเหนียวที่
ความลึก 100-150 เซนติเมตร มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
     (11) กลุมชุดดินที่ 44B/44Bb เปนดินในกลุมชุดดินที่ 44 ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดย
การปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
     (12) กลุมชุดดินที่ 44Bb,d4clay/44Bb เปนดินในกลุมชุดดินที่ 44 ที่พบช้ันดิน
เหนียวที่ความลึก 100-150 เซนติเมตร และกลุมชุดดินที่ 44 ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา  
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
     (13) กลุมชุดดินที่ 44C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 44 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
     (14) กลุมชุดดินที่ 44C/48C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 41 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
     (15) กลุมชุดดินที่ 44C,d3c/48C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 41 พบมวล
พอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็กแมงกานีสที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร และกลุมชุดดินที่ 48 มีสภาพ
พ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
     (16) กลุมชุดดินที่ 44D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 44 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 

    - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เนื้อดินเปนทรายจัดและหนามาก 
พืชมีโอกาสขาดน้ำไดงาย ดินมีความอุดมสมบูรณต่ำและโครงสรางไมดี บริเวณที่มีความลาดชันสูง
มักมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดิน  

  กลุมชุดดินที่ 46  
    เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเน้ือละเอียดที่มาจากพวกหินตะกอน
หรือหินภูเขาไฟ พบบริเวณพ้ืนที่ดอนที่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา เปนดินต้ืนมาก 
มีการระบายน้ำดี เน้ือดินเปนพวกดินเหนียวปนกรวด ลูกรังหรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบ พบภายในความลึก 
50 เซนติเมตร พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 46 46gm 46B 46Bb 
46B/47B 46B/55B 46B/RL 46C 46C/47C 46C/55C 46C/56C 46C/RL 46D 46D/47D 46D/48D 
46D/RL และ 46E โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 46 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
  (2) กลุมชุดดินที่  46gm เปนดินในกลุมชุดดินที่  46 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือ 
คอนขางราบเรียบ มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
 (3) กลุมชุดดินที่ 46B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 46 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
 (4) กลุมชุดดินที่ 46Bb เปนดินในกลุมชุดดินที่ 46 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา 
  (5) กลุมชุดดินที่ 46B/47B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 46 และกลุมชุดดินที่ 47 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
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  (6) กลุมชุดดินที่ 46B/55B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 46 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (7) กลุมชุดดินที่ 46B/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 46 ที่มีสภาพพ้ืนที่เปน
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และเปนที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน 
 (8) กลุมชุดดินที่ 46C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 46 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (9) กลุมชุดดินที่ 46C/47C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 46 และกลุมชุดดินที่ 47 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (10) กลุมชุดดินที่ 46C/55C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 46 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (11) กลุมชุดดินที่ 46C/56C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 46 และกลุมชุดดินที่ 56 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
 (12) กลุมชุดดินที่ 46C/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 46 ที่มีสภาพพ้ืนที่เปน
ลูกคลื่นลอนลาด และเปนที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน 
 (13) กลุมชุดดินที่ 46D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 46 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (14) กลุมชุดดินที่ 46D/47D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 46 และกลุมชุดดินที่ 47 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (15) กลุมชุดดินที่ 46D/48D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 46 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (16) กลุมชุดดินที่ 46D/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 46 ที่มีสภาพพ้ืนที่เปน
ลูกคลื่นลอนลาดชัน และเปนที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน 
 (17) กลุมชุดดินที่ 46E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 46 มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 

     - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เปนดินต้ืน มีความอุดมสมบูรณต่ำ 
บริเวณที่มีความลาดชันสูงมักมีปญหาการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย  

  กลุมชุดดินที่ 47 
    เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยาย
มาในระยะทางไมไกลนักของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากทั้งหินตะกอนหรือหินอัคนี พบบริเวณพื้นที่
ดอนที่มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา เปนดินตื้น มีการระบายน้ำดี เนื้อดิน
เปนพวกดินเหนียวหรือดินรวนที่มีเศษหินปะปนมาก มักพบช้ันหินพ้ืนต้ืนกวา 50 เซนติเมตร พบกลุมชุดดิน
ยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 47 47B 47B/48B 47B/52B 47B/55B 47B/56B 
47B/ RC 47B/ RL 47Bb 47Bcal 47Bcal/ RC 47C 47C/ 48C 47C/ 52C 47C/ 55C 47C/ 56C 
47C/59C 47C/RC 47C/RL 47Ccal 47Ccal/RC 47D 47D/48D 47D/49D 47D/53D 47D/55D 
47D/56D 47D/RC 47D/ RL 47Dcal/RC 47E 47E/48E 47E/52E 47E/55E 47E/56E 47E/RC 
47E/RL และ 47Ecal/RC โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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     (1) กลุมชุดดินที่ 47 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
  (2) กลุมชุดดินที่ 47B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 47 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (3) กลุมชุดดินที่ 47B/48B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (4) กลุมชุดดินที่ 47B/52B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 และกลุมชุดดินที่ 52 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (5) กลุมชุดดินที่ 47B/55B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (6) กลุมชุดดินที่ 47B/56B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 และกลุมชุดดินที่ 56 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
   (7) กลุมชุดดินที่ 47B/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กนอย และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล  
  (8) กลุมชุดดินที่  47Bb เปนดินในกลุม ชุดดินที่  47 มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา 
     (9) กลุมชุดดินที่ 47Bcal เปนดินในกลุมชุดดินที่ 47 ที่พบการสะสมปูน มีสภาพพ้ืนที่
เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
   (10) กลุมชุดดินที่ 47Bcal/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 มีสภาพพ้ืนที่
เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ที่พบการสะสมปูน และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล  
    (11) กลุมชุดดินที่ 47C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 47 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (12) กลุมชุดดินที่ 47C/48C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (13) กลุมชุดดินที่ 47C/52C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 และกลุมชุดดินที่ 52 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (14) กลุมชุดดินที่ 47C/55C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (15) กลุมชุดดินที่ 47C/56C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 และกลุมชุดดินที่ 56 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (16) กลุมชุดดินที่ 47C/59C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 และกลุมชุดดินที่ 59 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
   (17) กลุมชุดดินที่ 47C/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนลาด และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล  
  (18) กลุมชุดดินที่ 47C/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 ที่มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนลาด และเปนที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน 
     (19) กลุมชุดดินที่ 47Ccal เปนดินในกลุมชุดดินที่ 47 ที่พบการสะสมปูน มีสภาพพ้ืนที่
เปนลูกคลื่นลอนลาด 
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   (20) กลุมชุดดินที่ 47Ccal/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 มีสภาพพ้ืนที่
เปนลูกคลื่นลอนลาด ที่พบการสะสมปูน และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 
 (21) กลุมชุดดินที่ 47D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 47 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (22) กลุมชุดดินที่ 47D/48D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (22) กลุมชุดดินที่ 47D/49D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 และกลุมชุดดินที่ 49 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (23) กลุมชุดดินที่ 47D/53D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 และกลุมชุดดินที่ 53 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (24) กลุมชุดดินที่ 47D/55D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (25) กลุมชุดดินที่ 47D/56D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 และกลุมชุดดินที่ 56 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
   (26) กลุมชุดดินที่ 47D/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนชัน และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล  
  (27) กลุมชุดดินที่ 47D/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนชัน และเปนที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน 
   (28) กลุมชุดดินที่ 47Dcal/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 มีสภาพพ้ืนที่
เปนลูกคลื่นลอนชัน ที่พบการสะสมปูน และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 
  (29) กลุมชุดดินที่ 47E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 47 มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
   (30) กลุมชุดดินที่ 47E/48E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 และกลุมชุดดินที่ 48 
มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
  (31) กลุมชุดดินที่ 47E/52E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 และกลุมชุดดินที่ 52 
มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
  (32) กลุมชุดดินที่ 47E/55E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
  (33) กลุมชุดดินที่ 47E/56E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 และกลุมชุดดินที่ 56 
มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
   (34) กลุมชุดดินที่ 47E/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนเนินเขา และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล  
  (35) กลุมชุดดินที่ 47E/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนเนินเขา และเปนที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน 
   (36) กลุมชุดดินที่ 47Ecal/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 47 มีสภาพพ้ืนที่
เปนเนินเขา ที่พบการสะสมปูน และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 

      - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เปนดินต้ืน มีเศษหินปะปนอยูในเน้ือดิน
เปนปริมาณมากในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดินอยางรุนแรง 
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  กลุมชุดดินที่ 48  
    เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำหรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาในระยะทางไมไกลนักของวัสดุที่มีเน้ือคอนขางหยาบ
ที่มาจากพวกหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพ้ืนที่ดอน ที่มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบถึงเนินเขา เปนดินต้ืนมีการระบายน้ำดี พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก 
กลุมชุดดินที่ 48 48gm 48/56 48B 48B/48Bb 48B/55B 48B/56B 48B/RC 48B/RL 48C 48C/55C 
48C/56C 48C/59C 48C/RC 48C/RL 48D 48D/55D 48D/56D 48D/RC 48D/RL 48E 48E/56E 
และ 48E/RC โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 47 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
  (2) กลุมชุดดินที่ 47gm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 47 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
  (3) กลุมชุดดินที่ 48/56 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 48 และกลุมชุดดินที่ 56 
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (4) กลุมชุดดินที่ 48B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 48 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (5) กลุมชุดดินที่ 48B/48Bb เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 48 และกลุมชุดดินที่ 48 
ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (6) กลุมชุดดินที่ 48B/55B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 48 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (7) กลุมชุดดินที่ 48B/56B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 48 และกลุมชุดดินที่ 56 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
   (8) กลุมชุดดินที่ 48B/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 48 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กนอย และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล  
  (9) กลุมชุดดินที่ 48B/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 48 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กนอย และเปนที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน 
 (10) กลุมชุดดินที่ 48C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 48 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (11) กลุมชุดดินที่ 48C/55C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 48 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (12) กลุมชุดดินที่ 48C/56C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 48 และกลุมชุดดินที่ 56 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (13) กลุมชุดดินที่ 48C/59C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 48 และกลุมชุดดินที่ 59 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
   (14) กลุมชุดดินที่ 48C/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 48 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาด และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล  
  (15) กลุมชุดดินที่ 48C/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 48 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาด และเปนที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน 
     (16) กลุมชุดดินที่ 48D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 48 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
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  (17) กลุมชุดดินที่ 48D/55D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 48 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (18) กลุมชุดดินที่ 48D/56D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 48 และกลุมชุดดินที่ 56 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
   (19) กลุมชุดดินที่ 48D/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 48 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนชัน และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล  
  (20) กลุมชุดดินที่ 48D/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 48 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนชัน และเปนที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน 
  (21) กลุมชุดดินที่ 48E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 48 มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
  (22) กลุมชุดดินที่ 48E/56E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 48 และกลุมชุดดินที่ 56 
มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
   (23) กลุมชุดดินที่ 48D/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 48 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนเนินเขา และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล  

       - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เปนดินต้ืนมาก บริเวณที่มีความลาด
ชันสูงเกิดการชะลางพังทลายไดงาย และดินมีความอุดมสมบูรณต่ำอีกดวย 

  กลุมชุดดินที่ 49  
    เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำหรือจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกำเนิดดิน
ที่มาจากวัสดุเน้ือคอนขางหยาบวางทับอยูบนช้ันดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินพ้ืนหรือจากวัตถุ
ตนกำเนิดดินที่ตางชนิดตางยุคกัน พบบริเวณพ้ืนที่ดอนมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบและคอนขางราบเรียบถึง
ลูกคลื่นลอนชัน เปนดินต้ืนถึงต้ืนมากถึงช้ันลูกรัง มีการระบายน้ำดีปานกลาง พบกลุมชุดดินยอย
ประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 49 49dan 49sheet 49B 49Bb 49Bdan 49Bsheet 
49C 49C/RC 49Cdan และ 49D โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 49 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (2) กลุมชุดดินที่  49dan เปนดินในกลุมชุดดินที่  49 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบ ที่เน้ือดินมีช้ันดานอยูในเน้ือดิน 
 (3) กลุมชุดดินที่ 49sheet เปนดินในกลุมชุดดินที่ 49 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบ ที่เน้ือดินมีช้ันเช่ือมแข็งของเหล็กทับอยูบนช้ันดินเหนียว 
 (4) กลุมชุดดินที่ 49B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 49 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
 (5) กลุม ชุดดินที่  49Bb เปนดินในกลุม ชุดดินที่  49 มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา 
 (6) กลุมชุดดินที่  49Bdan เปนดินในกลุมชุดดินที่  49 มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย ที่เน้ือดินมีช้ันดานอยูในเน้ือดิน 
 (7) กลุมชุดดินที่ 49Bsheet เปนดินในกลุมชุดดินที่ 49 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย ที่เน้ือดินมีช้ันลูกรังแนนอยูบนช้ันดินเหนียว 
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 (8) กลุมชุดดินที่ 49C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 49 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
   (9) กลุมชุดดินที่ 49C/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 49 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น
ลอนลาด และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล  
 (10) กลุมชุดดินที่ 49Cdan เปนดินในกลุมชุดดินที่ 49 มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาด ที่เน้ือดินมีช้ันดานอยูในเน้ือดิน 
 (11) กลุมชุดดินที่ 49D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 49 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 

        - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เปนดินตื้นและมีความอุดมสมบูรณ
ต่ำบางแหงมีกอนศิลาแลงโผลกระจัดกระจายอยูทั่วไปเปนอุปสรรคตอการเขตกรรม บริเวณที่มีความลาดชัน
สูงเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินอยางรุนแรง 

  กลุมชุดดินที่ 52 
    เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากตะกอนลำน้ำทับอยูบนช้ันปูนมารล พบบริเวณที่ลาดเชิงเขา
หินปูน มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา เปนดินต้ืนถึงต้ืนมากถึงช้ันปูนมารล  
มีการระบายน้ำดี เน้ือดินเปนพวกดินเหนียว ดินรวนเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทรายแปงที่มีกอนปูน
หรือปูนมารลปะปนอยูมาก พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 52 52md 
52/RL 52B 52B/55B 52B/RL 52Bmd 52Budic 52C 52C/RL 52Cmd 52Cudic 52D 52D/RL 
และ 52E โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 52 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (2) กลุมชุดดินที่ 52md เปนดินในกลุมชุดดินที่ 52 เปนดินลึกปานกลาง มีสภาพพ้ืนที่
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ  
  (3) กลุมชุดดินที่  52/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่  52 มีสภาพพ้ืนที่ 
ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ และเปนที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน 
 (4) กลุมชุดดินที่ 52B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 52 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (5) กลุมชุดดินที่ 52B/55B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 52 และกลุมชุดดินที่ 55 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (6) กลุมชุดดินที่ 52B/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 52 ที่มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และเปนที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน 
 (7) กลุมชุดดินที่ 52Bmd เปนดินในกลุมชุดดินที่ 52 เปนดินลึกปานกลาง มีสภาพพ้ืนที่
เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
 (8) กลุมชุดดินที่ 52B,uid เปนดินในกลุมชุดดินที่ 52 ที่พบในระบอบความช้ืน udic 
(ดินช้ืน) มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
 (9) กลุมชุดดินที่ 52C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 52 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (10) กลุมชุดดินที่ 52C/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 52 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนลาด และเปนที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน 
 (11) กลุมชุดดินที่ 52Cmd เปนดินในกลุมชุดดินที่ 52 เปนดินลึกปานกลาง มีสภาพพ้ืนที่
เปนลูกคลื่นลอนลาด 
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 (12) กลุมชุดดินที่ 52B,uid เปนดินในกลุมชุดดินที่ 52 ที่พบในระบอบความช้ืน udic 
(ดินช้ืน) มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
 (13) กลุมชุดดินที่ 52D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 52 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (14) กลุมชุดดินที่ 52D/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 52 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนชัน และเปนที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน 
 (15) กลุมชุดดินที่ 52E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 52 มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 

         - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินต้ืนถึงช้ันปูนมารลหรือกอนปูน 
ดินแหงแข็ง ดินเปยกเหนียว ทำใหไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ำ และดินเปนดางจัด 

  กลุมชุดดินที่ 54  
    เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยาย
มาทับถมในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกำเนิดดินที่เปนพวกหินอัคนี เชน บะซอลต แอนดีไซต 
พบบริเวณพ้ืนที่ดอน มักอยูใกลกับบริเวณเทือกเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเปน
ดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว โดยปกติจะมีกอนปูนหรือเศษหินที่กำลังผุพังสลายตัวปะปนอยูในเน้ือดิน
ดวย ในช้ันดินลางลึกๆ อาจพบช้ันปูนมารล พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุด
ดินที่ 54 54gm 54B 54C และ 54D โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 54 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

  (2) กลุมชุดดินที่ 54gm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 54 พบบริเวณสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือ

คอนขางราบเรียบ มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 

  (3) กลุมชุดดินที่ 54B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 54 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 

  (4) กลุมชุดดินที่ 54C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 54 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 

  (5) กลุมชุดดินที่ 54D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 54 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 

       - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เน้ือดินเหนียวจัด การไถพรวนตอง
ทำในชวงที่ดินมีความช้ืนพอเหมาะ มิฉะน้ันจะทำใหดินแนนทึบทำใหพืชชะงักการเจริญเติบโต บริเวณ
พ้ืนที่มีความลาดชันสูงจะเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน  

  กลุมชุดดินที่ 55 
    เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยาย
มาทับถมในระยะทางไมไกลนักของวัตถุตนกำเนิดดินที่มาจากวัสดุเน้ือละเอียดที่มีปูนปน พบบริเวณ
พ้ืนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา เปนดินลึกปานกลาง มีการระบาย
น้ำดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเปนดินเหนียว ในดินช้ันลางที่ระดับความลึกประมาณ 50-100 เซนติเมตร 
พบช้ันหินผุซึ่งสวนใหญเปนหินตะกอนเน้ือละเอียด บางแหงมีกอนปูนปะปนอยูดวย พบกลุมชุดดินยอย
ประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 55 55gm 55gm,d3c 55/55b 55B 55Bb 55Bcal 
55Bcalsub 55B/ 55Bb 55B/ RC 55C 55C/ RC 55cal 55Ccal 55Ccalsub 55D แ ล ะ  55E  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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     (1) กลุมชุดดินที่ 55 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

  (2) กลุมชุดดินที่ 55gm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 55 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง

ราบเรียบ มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 

  (3) กลุมชุดดินที่ 55gm,d3c เปนดินในกลุมชุดดินที่ 55 ที่พบมวลพอกหรือสารเม็ดกลม

ของเหล็กแมงกานีส ที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร และมีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุด

ประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

  (4 ) กลุ ม ชุด ดินที่  55/55b เป น ดิน ในกลุ ม ชุด ดินที่  55 และกลุ ม ชุด ดินที่  55  

ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

 (5) กลุมชุดดินที่ 55B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 55 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด

เล็กนอย 

 (6) กลุมชุดดินที่ 55Bb เปนดินในกลุมชุดดินที่ 55 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด

เล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา 

     (7) กลุมชุดดินที่ 55Bcal เปนดินในกลุมชุดดินที่ 55 ที่พบการสะสมปูน มีสภาพพ้ืนที่

เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 

  (8) กลุมชุดดินที่ 55B,calsub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 55 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น 

ลอนลาดเล็กนอย และพบการสะสมของปูนที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร 

 (9) กลุมชุดดินที่  55B/55Bb เปนดินในกลุมชุดดินที่  55 และกลุมชุดดินที่  55  

มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย ของพ้ืนที่ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา 

   (10) กลุมชุดดินที่ 55B/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 55 มีสภาพพ้ืนที่เปน

ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 

     (11) กลุมชุดดินที่ 55C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 55 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 

   (12) กลุมชุดดินที่ 55C/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 55 มีสภาพพ้ืนที่เปน

ลูกคลื่นลอนลาด และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 

     (13) กลุมชุดดินที่ 55Ccal เปนดินในกลุมชุดดินที่ 55 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 

และเปนดินลึกปานกลางมีการสะสมปูนในเน้ือดิน 

     (14) กลุมชุดดินที่ 55C,calsub เปนดินในกลุมชุดดินที่ 55 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่น

ลอนลาด และพบการสะสมของปูนที่ความลึกมากกวา 100 เซนติเมตร 

 (15) กลุมชุดดินที่ 55D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 55 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 

 (16) กลุมชุดดินที่ 55E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 55 มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 

         -  ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินมีโครงสรางแนนทึบยากตอการ
ชอนไชของรากพืช มักเกิดช้ันดานไถพรวนไดงาย หากไถพรวนในระยะเวลาที่ไมเหมาะสม   
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  กลุมชุดดินที่ 56  
    เปนกลุมชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยาย
มาทับถมในระยะทางไมไกลนักของวัสดุเน้ือหยาบที่มาจากพวกหินตะกอนหรือหินอัคนี พบบริเวณพ้ืนที่ดอน
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ำดี เน้ือดิน
ตอนบนชวง 50 เซนติเมตร เปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินปนเศษหิน มักพบช้ัน
พบหินพ้ืนลึกกวา 100 เซนติเมตร พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 56 
56gm 56B 56B/ RC 56B/ RL 56Bb 56C 56C/ RC 56C/ RL 56D 56D/ RC 56D/ RL 56E แ ล ะ 
56E/RC โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 56 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (2) กลุมชุดดินที่ 56gm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 56 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
 (3 ) กลุ ม ชุดดินที่  56B เปน ดินในกลุม ชุดดินที่  56 มีสภาพ พ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย 
   (4) กลุมชุดดินที่  56B/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่  56 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล  
 (5) กลุมชุดดินที่  56B/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่  56 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนลาด และเปนที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน 
 (6) กลุม ชุดดินที่  56Bb เปนดินในกลุม ชุดดินที่  56 มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาดเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่โดยการปนคันนา 
 (7) กลุมชุดดินที่ 56C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 56 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
   (8) กลุมชุดดินที่  56C/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่  56 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนลาด และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล  
 (9) กลุมชุดดินที่  56C/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่  56 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนลาด และเปนที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน 
 (10) กลุมชุดดินที่ 56D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 56 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
   (11) กลุมชุดดินที่ 56D/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 56 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนชัน และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 
 (12) กลุมชุดดินที่ 56D/RL เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 56 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนชัน และเปนที่ดินที่เต็มไปดวยกอนหิน 
   (13) กลุมชุดดินที่ 56E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 56 มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
   (14) กลุมชุดดินที่ 56E/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 56 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนเนินเขา และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 

       - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ำ
ถาปลูกพืชในบริเวณที่มีความลาดชันสูงโดยไมมีการอนุรักษดินและน้ำที่เหมาะสมอาจเกิดปญหา 
ดานการชะลางพังทลายของดิน 
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  กลุมชุดดินที่ 60  
    กลุมดินน้ีพบบริเวณสันดินริมน้ำ บริเวณพ้ืนที่เนินตะกอนซึ่งสวนใหญเปนพ้ืนที่ดอน  
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน เปนหนวยผสมของดินหลายชนิดที่เกิด
จากตะกอนลำน้ำพัดพามาทับถมกันดินที่พบสวนใหญมีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง เปนดินลึกเน้ือดิน
เปนพวกดินรวน บางแหงมีช้ันดินที่มีเน้ือดินคอนขางเปนทรายหรือมีช้ันกรวด ซึ่งแสดงถึงการตกตะกอน
ตางยุคของดินอันเปนผลมาจากการเกิดน้ำทวมใหญในอดีต พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ 
ไดแก กลุมชุดดินที ่60 60B 60C 60D และ 60D/61D โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 60 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
  (2) กลุมชุดดินที่ 60B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 60 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (3) กลุมชุดดินที่ 60C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 60 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (4) กลุมชุดดินที่ 60D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 60 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (5) กลุมชุดดินที่ 60D/61D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 60 และกลุมชุดดินที่ 61 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
     - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณต่ำ
ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง งายตอการถูกชะลางพังทลาย และสูญเสียหนาดิน 

  กลุมชุดดินที่ 61  
    กลุมดินน้ีเปนหนวยผสมของดินหลายชนิด ซึ่งเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินตนกำเนิด
ชนิดตางๆ แลวถูกพัดพามาทับทมบริเวณที่ลาดเชิงเขา มีสภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน
ดินที่พบสวนใหญมีการระบายน้ำดีถึงปานกลาง มีลักษณะและสมบัติตางๆ เชน เน้ือดิน สีดิน ความลึกของดิน
ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติไมแนนอน ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุตนกำเนิดดิน
ในบริเวณน้ันๆ สวนใหญมักมีเศษหิน กอนหินและหินพ้ืนโผลกระจัดกระจายทั่วไป พบกลุมชุดดินยอย
ประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 61 61B 61C และ 61D โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 61 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

 (2) กลุมชุดดินที่ 61B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 61 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 

 (3) กลุมชุดดินที่ 61C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 61 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 

 (4) กลุมชุดดินที่ 61D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 61 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 

        -  เน่ืองจากหนวยแผนที่น้ีประกอบดวยดินบริเวณเชิงเขาที่มีดินหลายอยางเกิดปะปน
กันดังน้ันในแผนที่ดินระดับจังหวัดจึงเรียกดินเหลาน้ีวา ดินที่ลาดเชิงเขา 
 
 3)  กลุมชุดดินในพื้นที่ดอนที่อยูในเขตดินชื้น เขตดินช้ืน หมายถึง เขตที่มีฝนตกชุกและกระจาย

สม่ำเสมอเกือบทั้งป โดยทั่วไปมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยมากกวา 1,500 มิลลิเมตรตอป พบกลุมชุดดิน

ดังกลาวในภาคใต และพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก ประกอบดวย กลุมชุดดินที่ 26  27  32  34  

39  42  43  45  50  51 และ 53  
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  กลุมชุดดินที่ 26  
    เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก วัตถุตนกำเนิดดินเกิดการ
สลายตัวผุพังอยูกับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเน้ือละเอียด  
ที่มาจากหินตนกำเนิดชนิดตางๆ ทั้งหินอัคนี หินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพ้ืนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ำดี เน้ือดินเปนพวกดินเหนียว 
พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 26 26gm 26B 26Bgm 26B/32B 
26B/53B 26C 26C/45C 26C/53C 26D 26D/45D 26D/53D 26E 26E/45E และ 26E/53E  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 26 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
     (2) กลุมชุดดินที่ 26gm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 26 พบบริเวณสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบ มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
 (3) กลุมชุดดินที่ 26B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 26 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
     (4) กลุมชุดดินที่ 26Bgm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 26 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
  (5) กลุมชุดดินที่ 26B/32B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 26 และกลุมชุดดินที่ 32 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (6) กลุมชุดดินที่ 26B/53B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 26 และกลุมชุดดินที่ 53 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
     (7) กลุมชุดดินที่ 26C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 26 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (8) กลุมชุดดินที่ 26C/45C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 26 และกลุมชุดดินที่ 45 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (9) กลุมชุดดินที่ 26C/53C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 26 และกลุมชุดดินที่ 53 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
     (10) กลุมชุดดินที่ 26D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 26 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (11) กลุมชุดดินที่ 26D/45D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 26 และกลุมชุดดินที่ 45 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (12) กลุมชุดดินที่ 26D/53D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 26 และกลุมชุดดินที่ 53 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
     (13) กลุมชุดดินที่ 26E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 26 มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
  (14) กลุมชุดดินที่ 26E/45E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 26 และกลุมชุดดินที่ 45 
มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
  (15) กลุมชุดดินที่ 26E/53E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 26 และกลุมชุดดินที่ 53 
มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 

        - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก บางบริเวณอาจพบดินมีความอุดม
สมบูรณต่ำ ในบริเวณพ้ืนที่ที่มีความลาดชันและเน้ือดินบนมีทรายปนจะมีอัตราเสี่ยงตอการชะลาง
พังทลายของดินสูง หากมีการจัดการดินไมเหมาะสม  
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  กลุมชุดดินที่ 27 
    เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพังของหิน
ภูเขาไฟพวกหินบะซอลต มีพ้ืนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนชัน 
เปนดินลึกมาก  มีการระบายน้ำดี เน้ือดินเปนพวกดินเหนียวที่คอนขางรวนซุย พบกลุมชุดดินยอย
ประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 27 27B 27C และ 27D โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 27 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
  (1) กลุมชุดดินที่ 27B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 27 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (2) กลุมชุดดินที่ 27C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 27 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (3) กลุมชุดดินที่ 27D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 27 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 

       -  ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินมีความสามารถในการซาบซมึน้ำเร็ว 
จึงมักจะขาดแคลนน้ำไดงาย ถาหากฝนทิ้งชวง 

  กลุมชุดดินที่ 34 
    เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ
หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ
ที่มาจากพวกหินอัคนีหรือหินตะกอน พบบริเวณพ้ืนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ
ถึงเนินเขา เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง มีเน้ือดินเปนพวกดินรวนละเอียดที่มีเน้ือดิน
บนเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวย
แผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 34 34gm 34B 34B/45B 34Bgm 34C 34C/39C 34C/RC 34D 34D/39D 
34D/RC 34E และ34E/RC โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 34 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
  (2) กลุมชุดดินที่ 34gm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 34 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
  (3) กลุมชุดดินที่ 34B/45B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 34 และกลุมชุดดินที่ 45 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
 (4) กลุมชุดดินที่ 34Bgm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 34 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
 (5) กลุมชุดดินที่ 34C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 34 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (6) กลุมชุดดินที่ 34C/39C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 34 และกลุมชุดดินที่ 39 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
   (7) กลุมชุดดินที่  34C/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่  34 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนลาด และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 
   (8) กลุมชุดดินที่ 34D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 34 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
  (9) กลุมชุดดินที่ 34D/39D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 34 และกลุมชุดดินที่ 39 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
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   (10) กลุมชุดดินที่ 34D/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 34 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนชัน และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 
  (11) กลุมชุดดินที่ 34E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 34 มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
   (12) กลุมชุดดินที่ 34E/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 34 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนเนินเขา และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 
        - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เน้ือดินคอนขางเปนทรายและดินมี
ความอุดมสมบูรณต่ำ ในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับชะลางพังทลายของหนาดิน 

  กลุมชุดดินที่ 39  
    เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ
หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเน้ือ
หยาบที่มาจากพวกหินอัคนีหรือหินตะกอน พบบริเวณพ้ืนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบถึงเนินเขา เปนดินลึกที่มีการระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเปนพวกดินรวนหยาบ พบกลุม
ชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 39 39gm 39B 39B/43B 39Bgm 39C 
39C/50C 39C/RC 39D 39D/RC 39E และ 39E/RC โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 39 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (2) กลุมชุดดินที่ 39gm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 39 พบบริเวณสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือ
คอนขางราบเรียบ มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
 (3) กลุมชุดดินที่ 39B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 39 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
  (4) กลุมชุดดินที่ 39B/43B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 39 และกลุมชุดดินที่ 43 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
 (5) กลุมชุดดินที่ 39Bgm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 39 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
 (6) กลุมชุดดินที่ 39C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 39 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
  (7) กลุมชุดดินที่ 39C/50C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 39 และกลุมชุดดินที่ 50 
มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
   (8) กลุมชุดดินที่ 39C/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 39 มีสภาพพ้ืนที่เปน 
ลูกคลื่นลอนลาด และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 
 (9) กลุมชุดดินที่ 39D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 39 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
   (10) กลุมชุดดินที่ 39D/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 39 มีสภาพพ้ืนที่เปน
ลูกคลื่นลอนชัน และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 
  (11) กลุมชุดดินที่ 39E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 39 มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
  (12) กลุมชุดดินที่ 39E/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 39 มีสภาพพ้ืนที่เปน
เนินเขา และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 

        - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินคอนขางเปนทรายมีความอุดม
สมบูรณต่ำและมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนาดินโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง 
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  กลุมชุดดินที่ 42  

   เปนกลุมชุดดินที่พบบริเวณหาดทรายเกาหรือสันทรายชายทะเล เกิดจากตะกอนทราย
ชายทะเล พบบนพ้ืนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
เปนดินลึกปานกลางถึงช้ันดานอินทรีย มีการระบายน้ำดีปานกลาง เน้ือดินเปนทรายจัด สีดินบนเปนสีเทา
แก ถัดลงไปเปนชั้นทรายสีขาวอยูเหนือชั้นที่มีการสะสมอินทรียวัตถุหรือฮิวมัส มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาล
แดง เปนชั้นที่มีการอัดตัวแนนเปนช้ันดานพบภายในความลึก 1 เมตร จากผิวดินบนเปนสวนใหญ พบ
กลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 42 และ 42B โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 42 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

 (2) กลุมชุดดินที่ 42B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 42 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 

        - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ำมาก และ
เน้ือดินคอนขางเปนทรายจัด ไมมีธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืชหลงเหลืออยู และพืชมักแสดง
อาการขาดธาตุอาหาร ใหเห็นในชวงฤดูแลงชั้นดานจะแหงและแข็งมาก รากพืชไมสามารถไชชอน
ผานไปไดสวนในชวงฤดูฝน จะเปยกแฉะและมีน้ำแชขัง 

  กลุมชุดดินที่ 43  

    เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก หรือบริเวณชายฝงทะเล
เกิดจากตะกอนทรายชายทะเลหรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูก
เคลื่อนยายมาทับถมของพวกวัสดุเนื้อหยาบ มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงลูกคลื่น
ลอนลาด พบบริเวณหาดทราย สันทรายชายทะเลหรือบริเวณที่ลาดเชิงเขาเปนดินลึกที่มีการระบายน้ำ
คอนขางมากเกินไป เน้ือดินเปนพวกดินทราย พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก  
กลุมชุดดินที่ 43 43gm 43B และ 43C โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 43 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

 (2) กลุมชุดดินที่ 43gm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 43 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง

ราบเรียบ มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 

 (3) กลุมชุดดินที่ 43B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 43 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด

เล็กนอย 

 (4) กลุมชุดดินที่ 43C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 43 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 

        - ปญหาในการใชที่ ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เน้ือดินเปนทรายจัด ทำใหมี
ความสามารถในการอุม น้ำไดน อย  พืชจะแสดงอาการขาดน้ำอยู เสมอ  นอกจากน้ี ดิน ยังมี  
ความอุดมสมบูรณต่ำมาก 
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  กลุมชุดดินที่ 45  
    เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต เกิดจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ
หรือจากการสลายตัวผุพังอยูกับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมของวัสดุเน้ือ
ละเอียดที่มาจากพวกหินตะกอน พบบริเวณพ้ืนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึง
เนินเขา เปนกลุมดินรวนหรือดินเหนียวที่มีลูกรัง เศษหินหรือกอนกรวดปะปนมาก ภายในความลึก  
50 เซนติเมตร มีการระบายน้ำดี กรวดสวนใหญเปนพวกหินกลมมนหรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบ  
พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 45 45gm 45/50 45B 45B/50B 
45B/53B 45Bgm 45C 45C/53C 45Ccal 45Cgm 45D 45D/53D และ 45E โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 45 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (2) กลุมชุดดินที่ 45gm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 45 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบ มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
     (3) กลุมชุดดินที่ 45/50 เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 45 และกลุมชุดดินที่ 50 
มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (4) กลุมชุดดินที่ 45B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 45 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย 
     (5) กลุมชุดดินที่ 45B/50B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 45 และกลุมชุดดินที่ 
50 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
     (6) กลุมชุดดินที่ 45B/53B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 45 และกลุมชุดดินที่ 
53 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
 (7) กลุมชุดดินที่ 45Bgm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 45 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด
เล็กนอย มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
 (8) กลุมชุดดินที่ 45C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 45 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
     (9) กลุมชุดดินที่ 45C/53C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 45 และกลุมชุดดินที่ 
53 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
     (10) กลุมชุดดินที่ 45C,cal เปนดินในกลุมชุดดินที่ 45 ที่พบการสะสมปูน มีสภาพพ้ืนที่
เปนลูกคลื่นลอนลาด 
 (11) กลุมชุดดินที่  45Cgm เปนดินในกลุมชุดดินที่  45 มีสภาพพ้ืนที่ เปนลูกคลื่น 
ลอนลาด มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 
     (12) กลุมชุดดินที่ 45D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 45 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
     (13) กลุมชุดดินที่ 45D/53D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 45 และกลุมชุดดินที่ 
53 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
 (14) กลุมชุดดินที่ 45E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 45 มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 

       - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินต้ืนถึงช้ันลูกรัง พบเศษหินหรือกอน
กรวดภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน บางพ้ืนที่พบลูกรัง เศษหิน หรือกอนกรวดกระจัด
กระจายทั่วไปอยูบริเวณผิวหนาดิน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ำ และในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันจะเกิดการชะลาง
พังทลายไดงาย 
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  กลุมชุดดินที่ 50  
    เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู
กับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนักของวัสดุเน้ือหยาบที่มาจาก
พวกหินตะกอนหรือจากวัตถุตนกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบริเวณพ้ืนที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่มีสภาพพ้ืนที่
ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบถึงเนินเขา เปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ำดี เน้ือดินที่ความลึก
ในชวง 50เซนติเมตร ตอนบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนเหนียวปนทราย ในระดับความลึก
ประมาณ 50-100เซนติเมตร จะพบช้ันดินปนเศษหินหรือลูกรังปริมาณมาก พบกลุมชุดดินยอย
ประกอบดวยหน วยแผนที่  ไดแก  กลุ ม ชุดดินที่  50 50gm 50B 50B/51B 50C 50C/51C 50D 
50D/51D 50E และ 50E/51E โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 50 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (2) กลุมชุดดินที่ 50gm เปนดินในกลุมชุดดินที่ 50 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขาง

ราบเรียบ มีการแชขังของน้ำจากช้ันน้ำใตดิน ทำใหเกิดจุดประสีเทาภายในความลึก 75 เซนติเมตร 

 (3) กลุมชุดดินที่ 50B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 50 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
     (4) กลุมชุดดินที่ 50B/51B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 50 และกลุมชุดดินที่ 51 

มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 

     (5) กลุมชุดดินที่ 50C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 50 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
     (6) กลุมชุดดินที่ 50C/51C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 50 และกลุมชุดดินที่ 51 

มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 

     (7) กลุมชุดดินที่ 50D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 50 พบบริเวณสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
     (8) กลุมชุดดินที่ 50D/51D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 50 และกลุมชุดดินที่ 51 

มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 

 (9) กลุมชุดดินที่ 50E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 50 มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
     (10) กลุมชุดดินที่ 50E/51E เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 50 และกลุมชุดดินที่ 51 

มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา  

        - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินมีความอุดมสมบูรณต่ำ เน้ือดิน
คอนขางเปนทราย ในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปญหาเรื่องการชะลางพังทลายของหนาดิน 

  กลุมชุดดินที่ 51  
    เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนักของวัสดุเน้ือคอนขาง
หยาบหรือคอนขางละเอียดที่มาจากพวกหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพ้ืนที่ดอนที่เปนเนินเขาหรือ
บริเวณที่ลาดเชิงเขา เปนดินต้ืนหรือต้ืนมาก มีการระบายน้ำดี เน้ือดินเปนพวกดินรวนปนเศษหิน ซึ่งเศษ
หินสวนใหญเปนพวกหินทราย ควอรตไซตหรือหินดินดาน และพบช้ันหินพ้ืนที่ความลึก 50 เซนติเมตร 
พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 51 51B 51B/53B 51C 51C/53C 
51D 51D/53D 51D/RC 51E และ 51E/RC โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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     (1) กลุมชุดดินที่ 51 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 
 (2) กลุมชุดดินที่ 51B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 51 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
     (3) กลุมชุดดินที่ 51B/53B เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 51 และกลุมชุดดินที่ 
53 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
 (4) กลุมชุดดินที่ 51C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 51 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
    (5) กลุมชุดดินที่ 51C/53C เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 51 และกลุมชุดดินที่ 
53 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
 (6) กลุมชุดดินที่ 51D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 51 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
    (7) กลุมชุดดินที่ 51D/53D เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 51 และกลุมชุดดินที่ 
53 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
 (8) กลุมชุดดินที่  51D/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่  51 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนลูกคลื่นลอนชัน และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 
 (9) กลุมชุดดินที่ 51E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 51 มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
 (10) กลุมชุดดินที่ 51E/RC เปนดินที่ประกอบดวยกลุมชุดดินที่ 51 มีสภาพพ้ืนที่ 
เปนเนินเขา และเปนที่ดินหินพ้ืนโผล 

       - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก เปนดินต้ืน มีเศษหินปะปนอยูในเน้ือ
ดินเปนปริมาณมาก และมีชั้นหินพื้นอยูต้ืนดินมีความอุดมสมบูรณต่ำ ในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะ
เกิดการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย  

  กลุมชุดดินที่ 53  
    เปนกลุมชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เชน ภาคใต ภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพัง
อยูกับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแลวถูกเคลื่อนยายมาทับถมในระยะทางไมไกลนักของวัสดุเน้ือละเอียด
ที่มาจากพวกหินตะกอนหรือหินแปร พบบริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือคอนขาง
ราบเรียบถึงเนินเขาเปนดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ำดี เน้ือดินบนเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียว
ทับอยูบนดินเหนียวสวนดินลางในระดับความลึกระหวาง 50-100 เซนติเมตร เปนดินเหนียวปนลูกรัง
หรือดินปนเศษหินผุ พบกลุมชุดดินยอยประกอบดวยหนวยแผนที่ ไดแก กลุมชุดดินที่ 53 53B 53C 
53D และ 53E โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1) กลุมชุดดินที่ 53 มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ 

(2) กลุมชุดดินที่ 53B เปนดินในกลุมชุดดินที่ 53 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย 
 (3) กลุมชุดดินที่ 53C เปนดินในกลุมชุดดินที่ 53 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนลาด 
 (4) กลุมชุดดินที่ 53D เปนดินในกลุมชุดดินที่ 53 มีสภาพพ้ืนที่เปนลูกคลื่นลอนชัน 
 (5) กลุมชุดดินที่ 53E เปนดินในกลุมชุดดินที่ 53 มีสภาพพ้ืนที่เปนเนินเขา 
        - ปญหาในการใชที่ดินดานเกษตรกรรม ไดแก ดินลึกปานกลางถึงช้ันกรวดลูกรัง 
เศษหินหรือช้ันหินพ้ืนในชวงความลึก 50-100 เซนติเมตร ดินมีความอุดมสมบูรณต่ำ ในบริเวณพ้ืนที่ที่มี
ความลาดชันสูงจะเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินไดงาย 
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 4)  กลุมชุดดินที่มีความลาดชันสูง พบกลุมชุดดินดังกลาวบนพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขา ที่มีความ
ลาดชันมากกวารอยละ 35 ไดแก กลุมชุดดินที่ 62  

  กลุมชุดดินที่ 62  
   กลุมดินน้ีประกอบดวยพ้ืนที่ภูเขา และเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกวารอยละ 35 
ลักษณะและสมบัติของดินที่พบไมแนนอนมีทั้งดินลึก และดินต้ืน ลักษณะของเน้ือดินและความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติแตกตางกันไปแลวแตชนิดของหินตนกำเนิดในบริเวณน้ันมักมีเศษหิน กอนหินหรือพ้ืนโผล
กระจัดกระจายทั่วไป สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมประเภทตางๆ เชน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรังหรือ
ปาดงดิบช้ืน หลายแหงมีการทำไรเลื่อนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษดินและน้ำ ซึ่งเปนผล
ทำใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินจนบางแหงเหลือเปนหินโผล กลุมดินน้ีไมควรนำมาใชประโยชน
ทางการเกษตร เน่ืองจากมีปญหาหลายประการที่มีผลกระทบตอระบบนิเวศ ควรสงวนไวเปนปาตามธรรมชาติ
เพ่ือเปนแหลงตนน้ำ ลำธารตอไป 
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ตารางที่ 2-6  ลักษณะเดนประจำกลุมชุดดิน 

กลุมชุดดิน ลักษณะเดนประจำกลุมชุดดิน 

 1. กลุมชุดดินในพืน้ทีลุ่มหรอืพื้นทีน่้ำขงั 
 กลุมดินเหนียว 
1  - ดินเหนียวสดีำลึกมาก มีรอยแตกระแหงกวางและลึก 
3  - ดินเหนียวลกึมากที่เกิดจากตะกอนน้ำกรอย อาจพบช้ันดินเลนของตะกอนน้ำทะเล 
4  - ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำที่มีอายุยังนอย ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง 

5 
 - ดินเหนียวลกึมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ การระบายน้ำเลว ปฏิกิริยาดินเปนกลาง 
   หรือเปนดาง 

6  - ดินเหนียวลกึมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด 
7  - ดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ การระบายน้ำคอนขางเลว ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง 
 กลุมดินที่มีการยกรอง 
8  - ดินทีม่ีการยกรอง เพ่ือเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินจากนาขาวเปนพืชผักหรือไมผล 
 กลุมดินเปรี้ยวจัด 
2  - ดินเหนียวลกึมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากหรือดินเปรี้ยวจัด 
9  - ดินเหนียวลกึมากที่เกิดจากตะกอนน้ำทะเลที่เปนดินเค็มและดินเปรี้ยวจัด 
10  - ดินเปรี้ยวจดัต้ืนที่เกิดจากตะกอนน้ำทะเล 
11  - ดินเปรี้ยวจดัลึกปานกลางที่เกิดจากตะกอนน้ำทะเล 
14  - ดินเปรี้ยวจดัลึกปานกลางและมีช้ันดินเลนที่มีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินเปรี้ยวจัด 
 กลุมดินเลนชายทะเล 

12  - ดินเลนเคม็ชายทะเลและไมมีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินกรดกำมะถัน 
13  - ดินเลนเคม็ชายทะเลที่มีศกัยภาพกอใหเกิดเปนดินกรดกำมะถัน 
 กลุมดินทรายแปง 

15  - ดินทรายแปงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 
16  - ดินทรายแปงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 
 กลุมดินรวนละเอียด 

17  - ดินรวนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 
18  - ดินรวนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 
 กลุมดินรวนหยาบ 

19  - ดินรวนหยาบที่เกิดจากตะกอนลำน้ำ มีช้ันแนนทึบภายในความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดิน 
21  - ดินรวนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำในสวนที่ต่ำของพ้ืนที่ริมแมน้ำ 
22  - ดินรวนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำเน้ือหยาบ 
59  - ดินรวนที่เกดิจากดินตะกอนน้ำพาเชิงซอน ช้ันดินมีลักษณะเปนช้ันสลับ 
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ตารางที่ 2-6  (ตอ) 

กลุมชุดดิน ลักษณะเดนประจำกลุมชุดดิน 

 กลุมดินเค็ม 
20  - ดินเค็มเกิดจากตะกอนลำน้ำ มีคราบเกลือลอยหนาหรือมีช้ันดานแข็งที่สะสมเกลือ 
 กลุมดินทราย 

23  - ดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล 
24  - ดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำที่มีเน้ือดินเปนดินทรายหนา 

 กลุมดินต้ืน 
25  - ดินต้ืน 
 กลุมดินอินทรีย 

57  - ดินที่มีวัสดุอินทรียหนา 40 – 100 เซนติเมตร จากผิวดิน 
58  - ดินที่มีวัสดุอินทรียหนามากกวา 100 เซนติเมตร จากผิวดิน 
 2. กลุมชุดดินในพืน้ที่ดอนทีอ่ยูในเขตดินแหง 
 กลุมดินเหนียว 

28  - ดินเหนียวลึกมากสีดำที่มีรอยแตกระแหงกวางและลึก 
29  - ดินเหนียวลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 
30  - ดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่พบในพ้ืนที่ภูเขา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 
31  - ดินเหนียวลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 
 กลุมดินริมแมน้ำหรือตะกอนน้ำพารูปพัด 

33  - ดินทรายแปงละเอียดมากที่เกิดจากตะกอนแมน้ำหรือตะกอนน้ำพารูปพัด 
38  - ดินรวนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแมน้ำ 
 กลุมดินรวนละเอียด 

35  - ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 
36  - ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 
 กลุมดินรวนหยาบ 

40  - ดินรวนหยาบลึกมาก 
60  - ดินรวนที่เกิดจากดินตะกอนน้ำพาเชิงซอน 
 กลุมดินทราย 

41  - ดินทรายหนาปานกลาง 
44  - ดินทรายหนา 
 กลุมดินต้ืน 

46  - ดินต้ืนถึงกอนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก 
47  - ดินต้ืนถึงช้ันหินพ้ืน 
48  - ดินต้ืนถึงกอนหินหรือเศษหิน 
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ตารางที่ 2-6  (ตอ) 

กลุมชุดดิน ลักษณะเดนประจำกลุมชุดดิน 

49  - ดินต้ืนถึงลูกรังหรือช้ันเช่ือมแข็งของเหลก็ทับอยูบนช้ันดินเหนียว 
 กลุมดินที่พบชัน้มารล 

52  - ดินต้ืนถึงช้ันมารลหรือกอนปูน 
54  - ดินลึกปานกลางถึงช้ันมารลหรือกอนปูน 
 กลุมดินลึกปานกลาง 

37  - ดินรวนหยาบลึกปานกลางทับถมบนช้ันหินผ ุ
55  - ดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพ้ืน เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 
56  - ดินลึกปานกลางถึงช้ันหินพ้ืน เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 
 กลุมดินลาดเชงิเขา 

61  - ดินเศษหินเชิงเขาที่เกิดจากการสลายตัวแตกผุพังของเขา 
 3. กลุมชุดดินในพืน้ที่ดอนทีอ่ยูในเขตดินชืน้ 
 กลุมดินเหนียว 

26  - ดินเหนียวลกึถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำหรือวัตถุตนกำเนิดดินเน้ือละเอียด 
27  - ดินเหนียวจดัสีแดงลึกมากที่เกิดจากหินภูเขาไฟ มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 
 กลุมดินรวนรมิแมน้ำ 

32  - ดินรวนหรือดินทรายแปงละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแมน้ำ 
 กลุมดินรวนละเอียด 

34  - ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำหรือวัตถุตนกำเนิดดินเน้ือหยาบ 
 กลุมดินรวนหยาบ 

39  - ดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำหรือวัตถุตนกำเนิดดินเน้ือหยาบ 
 กลุมดินทราย 

42  - ดินทรายที่มช้ัีนดานอินทรียภายในความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดิน 
43  - ดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำหรือสันทรายชายทะเล 
 กลุมดินต้ืน 

45  - ดินต้ืนถึงลูกรัง เศษหินหรอืกอนหิน 
51  - ดินต้ืนถึงช้ันหินพ้ืน 
 กลุมดินลึกปานกลาง 

50  - ดินรวนลึกปานกลางถึงเศษหิน กอนหินหรือช้ันหินพ้ืน 
53  - ดินเหนียวลกึปานกลางถึงช้ันหินพ้ืน ลูกรงัหรือเศษหิน 
 4. กลุมชุดดินที่มีความลาดชันสงู 

62  - พ้ืนทีล่าดชันเชิงซอนที่มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต 

ที่มา : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2561) 
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2.4 ทรัพยากรน้ำ 
 2.4.1 แหลงน้ำตามธรรมชาติ 
   1) แหลงน้ำตามธรรมชาติในภาคเหนือ 
    แหลงน้ำธรรมชาติในภาคเหนือ เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศในภาคเหนือมีลักษณะเปน
ภูเขาซึ่งมีที่ราบแคบๆ คั่นอยูระหวางภูเขา ดังน้ัน แหลงน้ำในภาคเหนือจึงเกิดจากภูเขาตางๆ เหลาน้ัน 
โดยไหลอยูระหวางหุบเขาโดยมีทิศทางการไหลลงสูที่ราบภาคกลางและแมน้ำโขง ซึ่งประกอบดวยแมน้ำ
สายสำคัญ ดังน้ี 
    แมน้ำกก มีตนกำเนิดจากทิวเขาแดนลาวและทิวเขาผีปนน้ำตอนเหนือของเมืองกก
จังหวัดเชียงตุง ภายในอาณาเขตของรัฐชานในประเทศพมา ไหลเขาสูประเทศไทยที่ชองน้ำแมกก 
อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ไหลมาเรื่อย ๆ จนผานตัวอำเภอเมืองเชียงราย หลังจากน้ันก็ไหลลงสู
แมน้ำโขงที่บริเวณสบกก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  

 แมน้ำแมลาว มีตนน้ำเกิดจากดอยนางแกวในทิวเขาผีปนน้ำ ในเขตบานขุนลาว ตำบลแม
เจดียใหม อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ไหลผาน อำเภอเวียงปาเปา อำเภอแมสรวย จากน้ันเปน 
เสนแบงเขตอำเภอพาน กับอำเภอแมลาว เขาอำเภอแมลาว อำเภอเมืองเชียงราย เขาสูอำเภอเวียงชัยและ
ทายน้ำเปนเสนก้ันเขตระหวางอำเภอเวียงชัย กับอำเภอเมืองเชียงราย บรรจบน้ำแมกกทายฝายเชียงราย 
    แมน้ำอิง มีตนกำเนิดมาจากเทือกเขาผีปนน้ำ หลังจากน้ันก็ไหลผานอำเภอแมใจ 
ผานกวานพะเยา ผานอำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต อำเภอภูกามยาว อำเภอจุน เขาสูจังหวัด
เชียงรายทางอำเภอปาแดด อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย และไหลลงสูแมน้ำโขงที่บาน
ปากอิง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของจงัหวัดเชียงราย 
  แมน้ำปง แมน้ำปงมีตนกำเนิดจากเทือกเขาผีปนน้ำ ในพ้ืนที่  เขตอำเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม ไหลลงมาทางทิศไตผานหุบเขาเขาสูเขตอำเภอแมแตง มีแมน้ำแมงัดไหลมาบรรจบทางฝง
ซาย และน้ำแมแตงไหลมาบรรจบทางฝงขวา เขาสูพ้ืนที่ราบลุมจังหวัดเชียงใหม และมีน้ำแมกวง ซึ่งเปน
สาขาของแมน้ำปงไหลมาบรรจบทางฝงซาย บริเวณพ้ืนที่ อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน จากน้ันแมน้ำปงจะ
ไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  โดยมีแม น้ำลี้  ซึ่ งไหลผานจากอำเภอลี้  มาบรรจบกับแม น้ำป งที่  
อำเภอจอมทองทางฝงซาย และจากอำเภอจอมทอง แมน้ำปงจะไหลลงไปทางใต มีแมน้ำแมแจมไหลมา
บรรจบทางฝงขวา ที่อำเภอฮอด กอนจะไหลเขาสูอางเก็บน้ำของเขื่อนภูมิพล ที่อำเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 
แมน้ำปงตอนลางใตเขื่อนภูมิพล จะไหลผานที่ราบลุมมาบรรจบกับแมน้ำวัง ไหลผานจังหวัดกำแพงเพชร 
ไปบรรจบกับแมน้ำยม และแมน้ำนานที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค รวมเปนแมน้ำเจาพระยา 

 แมน้ำวัง มีตนกำเนิดจากเทือกเขาผีปนน้ำ บริเวณดอยหลวง บานปาหุง อำเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ในเขตอำเภอ รอยตอระหวาง จังหวัดลำปาง พะเยา และเชียงราย ไหลผานหุบเขาสูที่ราบ ในเขต
ตัวเมืองจังหวัดลำปาง และ ไหลไปบรรจบกับแมน้ำปง ดานทายน้ำเขื่อนภูมิพล ที่บานปากกวาง ตำบลตากออก 
อำเภอบานตาก จังหวัดตาก 

 แมน้ำยม มีตนกำเนิดอยูในปาดงดิบสูงชันสลับซับซอนบนเทือกเขาผีปนน้ำและ
เทือกเขาแดนลาว ซึ่งอยูในเขตจังหวัดพะเยาและแพร โดยมีแมน้ำงิม และแมน้ำควร ไหลมาบรรจบกันที่
บานบุญยืน ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
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เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ  กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

    แมน้ำนาน มีตนกำเนิดในเทือกเขาหลวงพระบางในเขต อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 
จากตาน้ำจุดเล็กๆ ไหลรวมกันโดยไหลขึ้นไปทางเหนือ ผานอำเภอเฉลิมพระเกียติ จังหวัดนาน แลวไหลผาน
ซอกเขาลงมาทางใตจนถึงอำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ จากน้ันแมน้ำนานจะเริ่มเบนตัวไปทางทิศตะวันตก
และไหลออกสูที่ราบจังหวัดอุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร แลวมาบรรจบกับแมน้ำยมที่อำเภอชุมแสง แลวจึงไหล
เขารวมกับแมน้ำปงที่ปากน้ำโพ กำเนิดเปนแมน้ำเจาพระยา ที่จังหวัดนครสวรรค   

  2)  แหลงน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  แหลงน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแมน้ำที่สำคัญ คือ 

แมน้ำโขง มีตนกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย เกิดจากการละลายของหิมะและน้ำแข็ง
บริเวณที่ราบสูงทิเบต ในบริเวณตอนเหนือของทิเบต ผานประเทศจีน ประเทศพมา ประเทศลาว เริ่มไหลผาน
ดินแดนประเทศไทยที่บริเวณสบรวก สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และไหลไปทาง 
ทิศตะวันออก ผานอำเภอเชียงของ กอนไหลเขาประเทศลาวที่แกงผาได อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 
จึงนับเปนจุดสุดทายของแมน้ำโขงที่ผานดินแดนภาคเหนือของไทย รวมความยาวชวงที่ไหลผานพรมแดนกั้น
ไทย-ลาว ที่จังหวัดเชียงราย กอนทีจ่ะไหลวกกลับเขามายังดินแดนไทยอีกครั้งหน่ึงที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี 
เปนพรมแดนก้ันระหวางไทย-ลาว ผานดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รวมความยาวชวงที่ไหลผาน
พรมแดนกั้นไทย-ลาว แลวเขาสูประเทศกัมพูชา ที่หมูบานอินนัง ทางภาคเหนือของกัมพูชา แลวไหลผาน
จังหวัดสตึงแตรง จังหวัดกระแจะจังหวัดกำปงจาม กรุงพนมเปญ  และไหลเขาเขตประเทศ
เวียดนามที่หมูบานวินฮือ ไหลลงสูทะเลจีนใต   

แมน้ำมูล แมน้ำมูล มีตนกำเนิดจากทิวเขาสันกำแพง บริเวณเขื่อนมูลบน อำเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา บรรจบกับกับแมน้ำชีบริเวณบานขอนไมยูง ตำบลหวยขะยูง อำเภอวารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี แลวไหลผานอำเภอเมอืงอุบลราชธานี อำเภอสวางวีรวงศ อำเภอดอนมดแดง อำเภอตาลสุม อำเภอ
พิบูลมังสาหาร และไหลลงแมน้ำโขงที่ตำบลบานดาน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  

แมน้ำชี มีตนกำเนิดมาจากยอดเขาในแนวเทือกเขาเพชรบูรณ ในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ 
จังหวัดชัยภูมิ ไหลลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใตผานอำเภอจัตุรัส และอำเภอเมืองชัยภูมิ แลวไหลยอนขึ้นไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผานอำเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ อำเภอมัญจาคีรี อำเภอเมืองขอนแกน 
และวกลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใตผานอำเภอโกสุมพิสัย อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอเสลภูมิ 
อำเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด อำเภอเมืองยโสธร อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และอำเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี ไหลลงมาบรรจบกับแมน้ำมูลที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

แมน้ำสงคราม มีตนกำเนิดมาจากจากบนสันภูผาเหล็ก ในเขตอำเภอสองดาว จังหวัด
สกลนครไหลโคง ขึ้นไปทางเหนือผานอำเภอหนองหาน อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี อำเภอบานมวง 
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร แลวเขาสูเขตอำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย แลว
วกกลับลงมาสูตอนลางของแมน้ำ ที่อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เขาอำเภอศรสีงคราม จังหวัด
นครพนม แลวออกไปบรรจบกับแมน้ำโขง ที่บานไชยบุรี อำเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
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เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ  กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

  3) แหลงน้ำตามธรรมชาติในภาคกลาง 

    แหลงน้ำธรรมชาติในภาคกลางจากการที่ลักษณะภูมิประเทศของภาคน้ีเปนที่ราบลุม
กวางใหญ ซึ่งไดช่ือวาเปนอูขาวอูน้ำของประเทศไทย มีแมน้ำที่สำคัญ คือ 
    แมน้ำเจาพระยา เกิดจากการรวมตัวของแมน้ำสายหลัก 2 สายจากภาคเหนือ คือแมน้ำ
ปงและแมน้ำนาน โดยมาบรรจบกันบริเวณหนาเขื่อนในตัวเมือง ที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค 
จังหวัดนครสวรรค โดยจะเห็นความแตกตางของสายน้ำทั้งสองไดอยางชัดเจน กลาวคือ แมน้ำนานจะมีสี
คอนขางแดง และแมน้ำปงจะเปนสีคอนขางไปทางเขียว เมื่อมาบรรจบกันแลวจึงคอย ๆ รวมตัวเขาดวยกัน
กลายเปนแมน้ำสายใหญ ไหลไปทางทิศใต มีแมน้ำสะแกกรังไหลมาบรรจบที่อำเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท มี
แมน้ำสุพรรณบุรีแยกทางฝงตะวันตกที่อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีแมน้ำนอยแยกไปทางฝง
ตะวันตก และแมน้ำเจาพระยาไหลผานลงมาถึงจังหวัดสิงหบุรี มีคลองบางพุทราแยกไปทางดานตะวันออก 
ซึ่งคลองน้ีไหลไปลงแมน้ำลพบุรี ตอจากน้ันแมน้ำเจาพระยาจะไหลผานจังหวัดอางทอง เขาเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่อำเภอบางบาล และมีแมน้ำปาสักไหลมาลงแมน้ำเจาพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตอจากน้ันแมน้ำเจาพระยาไหลลงใตผานจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ลงสูอาวไทยที่
จังหวัดสมุทรปราการ  
    แมน้ำทาจีน เปนแมน้ำที่แยกตัวออกจากแมน้ำเจาพระยาฝงตะวันตกที่อำเภอวัดสิงห 
จังหวัดชัยนาท แมน้ำน้ีใชเปนคลองสงน้ำสายใหญของโครงการเขื่อนเจาพระยา เมื่อผานจังหวัดชัยนาท
เรียกวา“คลองมะขามเฒา” ผานจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกวา“แมน้ำสุพรรณบุรี”เมื่อผานมาถึงจังหวัดนครปฐม
เรียกวา “แมน้ำนครชัยศรี” และเมื่อไหลลงสูอาวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร เรียกวา “แมน้ำทาจีน” 

แมน้ำนอย เปนแมน้ำสาขาแยกจากแมน้ำเจาพระยาที่ชุมชนปากแพรก อำเภอเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท เปนแมน้ำสายเล็ก ๆ ที่ไหลผานอำเภอบางระจัน อำเภอคายบางระจัน และอำเภอทาชาง 
จังหวัดสิงหบุรี ไหลผานจังหวัดอางทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลวไปรวมกับแมน้ำเจาพระยาอีก
ครั้งที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  แมน้ำลพบุรี ตนน้ำของแมน้ำลพบุรี อยูที่แมน้ำเจาพระยาบริเวณตำบลมวงหมู อำเภอ
เมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี  ไหลมาทางตะวันออกผานอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี อำเภอทาวุง และ
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี กอนไหลลงไปทางใตเขาเขตอำเภอบานแพรก อำเภอมหาราช  อำเภอบางปะหัน 
อำเภอนครหลวง และไหลมาบรรจบกับแมน้ำปาสักหนาตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถึงจะมาบรรจบกับแมน้ำเจาพระยาบริเวณหนาวัดพนัญเชิง ตำบลหอรัตนไชย 
อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมความยาวที่ไหลผานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  แมน้ำปาสัก มีตนกำเนิดอยูบริเวณทิวเขาเพชรบูรณ ไหลผานจังหวัด ลพบุรี สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา โดยมีหวยมวกเหล็ก ซึ่งมีตนน้ำอยูที่เขาอินทร อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา แมน้ำ
ไดไหลผานจังหวัดสระบุรีมารวมกับแมน้ำปาสักฝงซายที่อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ตอจากน้ันก็จะไหลลง
สูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไหลลงสูแมน้ำเจาพระยาฝงซายที่ปอมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     แมน้ำสะแกกรัง เปนแมน้ำที่มีตนกำเนิดอยูในเขตเขาโมโกจู ในเขตอุทยานแหงชาติแมวงก
จังหวัดกำแพงเพชร ไหลไปบรรจบกับแมน้ำเจาพระยา ที่บานทาซุง ตำบลทาซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ  กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

     แมน้ำแควใหญ (แมน้ำศรีสวัสด์ิ) เปนแมน้ำที่มีตนกำเนิดจากเทือกเขารอยตอของ
จังหวัดตาก กาญจนบุรี และอุทัยธานี โดยมีลำธารใหญนอยหลายสายไหลมารวมกันเปนแควใหญและ
ไหลมารวมกับแมน้ำแควนอยที่ปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนแมน้ำแมกลอง 
     แมน้ำแควนอย (แมน้ำไทรโยค) เปนแมน้ำที่เกิดจากลำธารบนภูเขาในอำเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี และมีลำธารอื่นๆ อีกหลายสายที่เกิดจากเทือกเขาบริเวณเขตชายแดนไทย-พมา 
แลวไหลผานอำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค และมีแมน้ำชีไหลมาบรรจบกันรวมกับแมน้ำแควใหญ
กลายเปนแมน้ำแมกลอง  

 แมน้ำแมกลอง เกิดจากแมน้ำแควใหญ และแควนอย ไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากแพรก 
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุร ีไหลผานจังหวัดราชบุรี สมทุรสงคราม และไหลลงสูปากอาวไทย
ที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
    แมน้ำเพชรบุร ีตนกำเนิดจากทิวเขาตะนาวศรีในเขตอำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรีแลว
ไหลลงสูอาวไทยที่อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
    แมน้ำปราณบุรี ตนน้ำเกิดจากเขาพะเนินทุงในเขตอำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ไหลไป
ทางทิศใตขนานกับทิวเขาตะนาวศรี เขาเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ และไหลลงสูอาวไทยที่อำเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
    แมน้ำนครนายก มีตนกำเนิดจากคลองสมอปูน เขตพ้ืนที่อุทยานเขาใหญ จังหวัดปราจีนบุรี 
ไหลลงเขื่อนขุนดาน ไหลมารวมกับคลองนารอง บริเวณตำบลหินต้ัง และไหลมาบรรจบกับคลองวังตะไคร 
บริเวณตำบลสาริก ไหลผานจังหวัดนครนายก ลงสูแมน้ำบางปะกงบริเวณที่เขตสามจังหวัดติดตอกัน คือ
จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา 

   4) แหลงน้ำตามธรรมชาติในภาคตะวันออก 

    แหลงน้ำธรรมชาติในภาคตะวันออก ไดแก 

    แมน้ำบางปะกง แมน้ำบางปะกงมีตนกำเนิดจากแมน้ำนครนายก และแมน้ำปราจีนบุรี 
ไหลมาบรรจบกันบริเวณตำบลบางแตน อำเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี  และไหลออกสูทะเลอาว
ไทยที่บริเวณตำบลทาขาม อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    แมน้ำประแสร มีตนกำเนิดจากเขาใหญ เขาอางในเขาหินโร เขาอางกระเด็น ซึ่งไหลมา 
ตามหวยและคลองตางๆ หลายสาย เชน คลองประแสร คลองปลิง หวยหินคม คลองเจว็ด คลองตากกลวย 
คลองชุมแสง คลองไผเหนือ คลองไผใต คลองตวาด คลองพังหวาย คลองจำกา คลองใช คลองแหวน คลองโพล 
คลองทาสีแกว และคลองหนองพลง ฯลฯ ไดไหลรวมกันเรียกวา แมน้ำประแส ไหลลงสูทะเลที่บานปากน้ำประแส 
ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
    แมน้ำระยอง มีตนกำเนิดจากเทือกเขากองซองและเขาพนมศาสตร ไหลผานทองที่อำเภอ
ปลวกแดง อำเภอบานคาย และผานตำบลทาประดู ลงสูทะเลที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง ปากแมน้ำที่
ไหลลงสูอาวไทย เปนเพียงรองน้ำที่ไหลผานสันทรายแคบ ๆ เทาน้ัน โดยกอนไหลสูทะเล แมน้ำจะไหลคดเคี้ยว
ไปตามพ้ืนที่ราบ และแมน้ำแตกกิ่งกานสาขาวกวนจนเกิดเกาะแกง พ้ืนทองแมน้ำเปนโคลนเลนและเปนพ้ืนที่
ปาชายเลน มีสันทรายแคบ ๆ กั้นพ้ืนที่ทะเลดานนอกที่เปนพ้ืนทรายสะอาด   
     แมน้ำจันทบุรี แมน้ำจันทบุรี มีตนกำเนิดมาจากเขาสอยดาวใตอยูในเขตอำเภอโปงน้ำรอนและ
เขาสามงาม เขาชะอม เขตอำเภอมะขาม ไหลผานอำเภอเมืองจันทบุรีออกสูอาวไทยบริเวณปากแมน้ำแหลมสิงห  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99
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     แมน้ำเวฬุ มีตนน้ำเกิดจากเขาสระบาป ไหลผานอำเภอคลองขลุง ลงสูอาวไทยที่ตำบล
บางชัน ปากชายเลนปากแมน้ำเวฬุ ลงสูอาวไทยที่ตำบลบางชัน จากทิศเหนือลงมาทางทิศใต ตอนตนน้ำมี
ลำธารอยูสองสาย คือ คลองเวฬุและคลองตรอกนาง  ซึ่งไหลจากทิศตะวันตกมาทางทิศตะวันออก มา
บรรจบลำน้ำเวฬุที่บานรอยจู  
     แมน้ำตราด ตนน้ำเกิดจากทิวเขาจันทบุรี และทิวเขาบรรทัด ไหลจากทิศเหนือลงมา
ทางทิศใตและไหลลงอาวไทยทางทิศตะวันออกตอนบน แมน้ำตราดมีลำน้ำใหญสองลำน้ำไหลมาบรรจบ คือ 
คลองใหญ ตนน้ำเกิดจากเขาตะแบงใหญไหลผานอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และคลองหวยแรง ตนน้ำ
เกิดจากทิวเขาบรรทัด  
   5) แหลงน้ำตามธรรมชาติในภาคใต 
    แหลงน้ำธรรมชาติในภาคใต จากลักษณะภูมิประเทศที่มีทิวเขาอยูในแนวเหนือ-ใต และ
มีที่ราบใกลทะเลเปนบางบริเวณ ทั้งทางดานตะวันออกและทางดานตะวันตกของทิวเขาตะนาวศรี  
โดยพ้ืนที่ราบลุมสวนใหญอยูในเขตจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช บางพื้นที่ทางดาน
ตะวันออกมีความลาดชันนอยกวาทางดานตะวันตกอันเปนที่ต้ังของจังหวัดระนอง กระบ่ี พังงา ภูเก็ต ตรัง 
และสตูล โดยทิวเขาเหลาน้ีจะเปนแหลงกำเนิดของแมน้ำลำธารหลายสาย ดังน้ี 
    แมน้ำทาตะเภาหรือแมน้ำชุมพร ตนน้ำ คือ คลองทาแซะและคลองรับรอไหลมา
รวมกันในเขตอำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร คลองทาแซะนั้นตนน้ำอยูในเขตอำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สวนคลองรับรอนั้นเกิดจากทิวเขาตะนาวศรี แมน้ำทาตะเภาไหลผานจังหวัด
ชุมพร ลงสูอาวไทย มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร  
    - คลองทาแซะเปนลำน้ำสายตะวันออก เกิดจากทิวเขาตะนาวศรีแลวไหลลงไปทางทิศใต 
มีคลองบางทะลายไหลมาบรรจบที่ตำบลทาเงาะ แลวไหลไปรวมกับคลองรับรอที่อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 
     - คลองรับรอเปนลำน้ำสายตะวันตกเกิดจากทิวเขาตะนาวศรีแลวไหลไปทางทิศใตตาม
หุบเขา แลวไหลวกไปทางตะวันออกผานบานทาขามไปรวมกับหวยทาแซะในเขตอำเภอทาแซะ  
    แมน้ำกระบุรีหรือแมน้ำปากจ่ัน ตนน้ำ คือ ลำน้ำกระนอยและลำน้ำงาน แลวไหลผาน
เขตอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปทางทิศตะวันตกผานอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ลงสูอาวระนอง 
     - ลำน้ำกระนอย ตนน้ำเกิดจากภูเขาช้ันบนในทิวเขาตะนาวศรี คลองน้ีถือวาเปน 
ลำน้ำกระดวย ใชเปนเสนพรมแดนระหวางไทยกับพมา   
     - ลำน้ำงาน ตนน้ำเกิดจากภูเขาคลองกุนในเขตพมา แลวไหลมาบรรจบลำน้ำกระนอย  
     แมน้ำกระบุรีตอนตนน้ำไหลผานไปตามซอกเขา และหุบเขาแคบๆ ตอนกลางไหลผานพ้ืนที่
เป นเนินและที่ ราบตอนปลายไหลผ านหุบเขาอีกครั้ งห น่ึ ง พ้ื นท องน้ ำเปนทราย มี เกาะแก ง 
อยูหลายแหง ฝงลำน้ำทางดานตะวันตกสูงกวาทางฝงไทยและมีลักษณะเปนทิวเขาตลอด สวนฝงตะวันออก
เปนทิวเขาต่ำกวา และเปนเนิน แมน้ำกระบุรี มีลำน้ำสาขาที่สำคัญทางดานฝงตะวันออก คือ  
     - คลองปากจั่ น ต นน้ ำเกิ ดจากเขาทางเหนื อของทิ วเขาภู เก็ ต แล วไหลไปทาง 
ทิศตะวันตกไปบรรจบลำน้ำกระที่บานปากจั่น 
     - คลองลำเลียง เกิดจากภูเขาขานาง แลวไหลไปทางทิศตะวันตก ไปบรรจบลำน้ำกระ 
ในเขตบานกาลาม  
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     - คลองละอุน เกิดจากทิวเขาตะนาวศรี แลวไหลไปทางทิศเหนือ ผานเขตอำเภอละอุน 
แลวไหลวกไปทางทิศตะวันตก ไปบรรจบลำน้ำปากจั่นที่บานเขาฝาชี  
    แมน้ำหลังสวน ตนน้ำเกิดจากภูเขาในอำเภอกะเปอร จังหวัดระนอง ไหลลงสูอาวไทย
ที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร 
    แมน้ำตาป ตนน้ำเกิดจากเขาใหญหรือเขาหลวงซึ่งเปนสวนหน่ึงของเทือกเขาบรรทัดใน
อำเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผานอำเภอฉวางเขาเขตจังหวัดสุราษฎรธานี มีแมน้ำคีรีรัฐไหลมา
บรรจบและไหลลงสูอาวไทยที่อำเภอเมืองสุราษฎรธานี ตนน้ำเกิดจากลำน้ำใหญสองลำน้ำ คือ ลำน้ำคีรีรัฐ
และลำน้ำหลวง 
     - ลำน้ำคีรีรัฐ เปนลำน้ำสายตะวันตกไดรับน้ำจากลำหวยหลายสาย ซึ่งเกิดจากเขาหลังคาตึก 
เขาตะก่ัวปา เขาแหยง และเขากะทะคว่ำ ในทิวเขาภูเก็ต มีลำหวยที่ไหลมาบรรจบ ไดแก คลองแอ จากเขา
หลังคาตึก และคลองโสกจากเขาตะก่ัวปา ลำหวยทั้งสองไหลมาบรรจบลำน้ำคีรีรัฐที่บานทาขนอน จากน้ัน
ลำน้ำคีรีรัฐก็ขยายใหญออกแลวไหลไปทางทิศตะวันออกไปรวมกับลำน้ำหลวงที่บานทาขาม 
     - ลำน้ำหลวง เปนลำน้ำสายใต ซึ่งมีขนาดใหญและยาวมาก ไดรับน้ำจากลำหวยหลายสาย
ทางดานทิศใตและทิศตะวันตก คือ คลองยาว คลองอีปน คลองอีพัน คลองแมน้ำ และคลองหลวง 
    แมน้ำตรัง ตนน้ำเกิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตอำเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และเทือกเขาบางสวนในเขตจังหวัดกระบ่ี ไหลผานเขาสูจังหวัดตรังลงสูทะเลในเขตอำเภอกันตัง อันเปน
เมืองทาเรือที่สำคัญแหงหน่ึงในภาคใต มีความยาวตลอดลำน้ำประมาณ 123 กิโลเมตร 
    แมน้ำปตตานี ตนน้ำอยูในเทือกเขาสันกาลาคีรีซึ่งก้ันระหวางพรมแดนประเทศไทยกับ
สหพันธรัฐมาเลเซียในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนแมน้ำที่ไหลผานอำเภอธารโต อำเภอบันนังสตา 
และอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และไหลผานจังหวัดปตตานีที่อำเภอยะรังจนกระทั่งลงสูอาวไทยที่
อำเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี มีความยาวตลอดลำน้ำประมาณ 120 กิโลเมตร 
    แมน้ำสายบุรี (สุไหงตาลุบัน) ตนน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีระหวางเขาคุลากาโอ
กับเขาตาโบ ในอำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส ไหลขึ้นไปทางเหนือผานอำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส และไหลผานเขาไปในเขตอำเภอรามัน จังหวัดยะลา และไหลลงสูอาวไทยที่อำเภอสายบุรี 
จังหวัดปตตานี มีความยาวตลอดลำน้ำประมาณ 186 กิโลเมตร 
    แมน้ำโก-ลก (สุไหงโกลก) ตนน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีในเขตอำเภอสุคีริน 
อำเภอแวง จงัหวัดนราธิวาส และไหลลงสูอาวไทยที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เปนแมน้ำที่แบงเขต
แดนระหวางประเทศไทยกับสหพันธรัฐมาเลเซีย 

 2.4.2 แหลงนำ้ชลประทานผิวดิน 
   แหลงน้ำผิวดินเปนโครงการที่มีลักษณะแตกตางกันทั้งดานขนาด การใชประโยชน และ
หนวยงานที่รับผิดชอบดำเนินการสรางและบำรุงรักษา โดยขนาดของโครงการพัฒนาแหลงน้ำผิวดิน
สามารถแบงไดเปนโครงการขนาดใหญ โครงการขนาดกลาง โครงการขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ำ
ดวยไฟฟา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดไดดังน้ี (ตารางที่ 2-7 และตารางที่ 2-8) 
   1) แหลงน้ำชลประทานผิวดินภาคเหนือ 
    แหลงน้ำชลประทานผิวดินภาคเหนือแบงเปนโครงการขนาดใหญ จำนวน 15 โครงการ 
ปริมาณน้ำเก็บกัก 24,675.80 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่ชลประทาน 2,017,866 ไร โครงการขนาดกลาง
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จำนวน 197 โครงการ ปริมาณน้ำเก็บกัก 832.07 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่ชลประทาน 2,592,905 ไร 
โครงการขนาดเล็ก จำนวน 3,663 โครงการ ปริมาณน้ำเก็บกัก 403.52 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่ชลประทาน 
457,812 ไร และโครงการสูบน้ำดวยไฟฟา จำนวน 780 โครงการ พ้ืนที่ชลประทาน 1,239,004 ไร 
   2) แหลงน้ำชลประทานผิวดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    แหลงน้ำชลประทานผิวดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบงเปนโครงการขนาดใหญ จำนวน 
20 โครงการ ปริมาณน้ำเก็บกัก 8,147.36 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่ชลประทาน 2,454,276 ไร โครงการ
ขนาดกลาง จำนวน 324 โครงการ ปริมาณน้ำเก็บกัก 1,670.10 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่ชลประทาน 
1,387,954 ไร โครงการขนาดเล็กจำนวน 5,010 โครงการ ปริมาณน้ำเก็บกัก 898.18 ลานลูกบาศกเมตร 
พ้ืนที่ชลประทาน 86,426 ไร และโครงการสูบน้ำดวยไฟฟา จำนวน 1,094 โครงการ พ้ืนที่ชลประทาน 2,074,098 ไร 
   3) แหลงน้ำชลประทานผิวดินภาคกลาง 
    แหลงน้ำชลประทานผิวดินภาคกลางแบงเปนโครงการขนาดใหญ จำนวน 43 โครงการ 
ปริมาณน้ำเก็บกัก 29,184 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่ชลประทาน 10,743,880 ไร โครงการขนาดกลาง
จำนวน 70 โครงการ ปริมาณน้ำเก็บกัก 371.92 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่ชลประทาน 476,554 ไร  
โครงการขนาดเล็ก จำนวน 1,200 โครงการ ปริมาณน้ำเก็บกัก 273.54 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่ชลประทาน 
86,605 ไร และโครงการสูบน้ำดวยไฟฟา จำนวน 63 โครงการ พ้ืนที่ชลประทาน 93,818 ไร 
   4) แหลงน้ำชลประทานผิวดินภาคตะวันออก 
    แหลงน้ำชลประทานผิวดินภาคตะวันออกแบงเปนโครงการขนาดใหญ จำนวน 6 โครงการ 
ปริมาณน้ำเก็บกัก 847 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่ชลประทาน 1,346,355 ไร โครงการขนาดกลาง 
จำนวน 63 โครงการ ปริมาณน้ำเก็บกัก 538.28 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่ชลประทาน 663,415 ไร 
โครงการขนาดเล็ก จำนวน 805 โครงการ ปริมาณน้ำเก็บกัก 46.79 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่ชลประทาน 
48,319 ไร และโครงการสูบน้ำดวยไฟฟา จำนวน 93 โครงการ พ้ืนที่ชลประทาน 207,283 ไร 
   5) แหลงน้ำชลประทานผิวดินภาคใต 
    แหลงน้ำชลประทานผิวดินภาคใตแบงเปนโครงการขนาดใหญ จำนวน 8 โครงการ 
ปริมาณน้ำเก็บกัก 7,123 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่ชลประทาน 1,316,594 ไร โครงการขนาดกลาง 
จำนวน 77 โครงการ ปริมาณน้ำเก็บกัก 251.78 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่ชลประทาน 1,075,415 ไร 
โครงการขนาดเล็ก จำนวน 1,995 โครงการ ปริมาณน้ำเก็บกัก 97.05 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนที่ชลประทาน 
164,460 ไร และโครงการสูบน้ำดวยไฟฟา จำนวน 106 โครงการ พ้ืนที่ชลประทาน 181,755 ไร 
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ตารางที่  2-7 สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหลงน้ำชลประทานผิวดินขนาดใหญและขนาดกลาง 

จังหวัด 

โครงการขนาดใหญ โครงการขนาดกลาง 

จำนวน 
(โครงการ) 

ปริมาณน้ำเก็บกัก 
(ลานลูกบาศก

เมตร) 

พ้ืนที่ชลประทาน 
(ไร) 

จำนวน 
(โครงการ) 

ปริมาณน้ำเก็บกัก 
(ลานลูกบาศก

เมตร) 

พ้ืนที่ชลประทาน 
(ไร) 

ภาคเหนือ 

กำแพงเพชร - - - 9 39.90 680,371 
เชียงราย 1 - 150,700 25 92.86 192,090 
เชียงใหม 4 528.80 363,900 21 58.67 144,530 
ตาก - 13,462.00 - 11 12.20 67,800 
นครสวรรค 1 - 96,000 15 12.87 422,113 
นาน - - - 23 16.08 70,100 
พะเยา - - 15,300 10 79.69 94,375 
พิจิตร 2 - 376,100 14 - 231,000 
พิษณุโลก 2 733.00 368,726 4 - 72,301 
เพชรบูรณ - - - 8 57.85 91,920 
แพร 1 - 224,000 7 115.35 68,400 
แมฮองสอน - - - 8 2.08 20,160 
ลำปาง 2 282.00 150,000 8 125.39 76,067 
ลำพูน - - 59,100 10 33.70 98,850 
สุโขทัย 1 - 70,540 13 83.45 94,000 
อุตรดิตถ - 9,510.00 - 5 58.00 86,180 
อุทัยธาน ี 1 160.00 143,500 6 43.98 82,648 

รวม 15 24,675.80 2,017,866 197 832.07 2,592,905 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กาฬสินธุ 1 1,430.00 336,328 19 87.94 81,733 
ขอนแกน 2 2,345.00 156,867 16 67.11 18,315 
ชัยภูมิ 1 244.00 114,400 14 52.09 25,170 
นครพนม 1 - 45,100 16 46.62 45,835 
นครราชสมีา 5 977.00 516,725 46 180.11 112,219 
บุรีรัมย 1 121.00 105,200 19 155.17 102,062 
มหาสารคาม 1 - 183,613 20 75.22 95,180 
มุกดาหาร - - - 9 57.25 35,825 
ยโสธร 1 22.40 107,878 3 38.80 18,400 
รอยเอ็ด 2 16.00 224,150 14 63.47 85,791 
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ตารางที่ 2-7 (ตอ) 

จังหวัด 

โครงการขนาดใหญ โครงการขนาดกลาง 

จำนวน 
(โครงการ) 

ปริมาณน้ำเก็บกัก 
(ลานลูกบาศก

เมตร) 

พ้ืนที่ชลประทาน 
(ไร) 

จำนวน 
(โครงการ) 

ปริมาณน้ำเก็บกัก 
(ลานลูกบาศก

เมตร) 

พ้ืนที่ชลประทาน 
(ไร) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 
เลย - - - 12 71.64 37,999 
ศรีสะเกษ 1 171.38 114,420 23 159.41 102,670 
สกลนคร 1 685.48 201,700 41 119.58 180,785 
สุรินทร - - - 22 172.50 135,188 
หนองคาย 1 - 61,708 9 30.01 92,990 
หนองบวัลำภ ู - - - 1 2.14 2,000 
อำนาจเจริญ - - - 4 31.75 16,934 
อุดรธาน ี 1 113.00 86,987 19 140.41 92,040 
อุบลราชธาน ี 1 2,022.10 199,200 17 118.88 106,818 

รวม 20 8,147.36 2,454,276 324 1,670.10 1,387,954 

ภาคกลาง 

กรุงเทพมหานคร - - 467,900 - - - 
กาญจนบุรี 3 26,605.00 422,100 3 8.00 15,500 
ชัยนาท 5 - 587,900 3 - 94,754 
นครนายก 2 224.00 497,945 10 22.60 27,150 
นครปฐม 4 - 1,069,814 - - - 
นนทบุร ี 2 - 229,790 - - - 
ปทุมธาน ี 2 - 688,485 - - - 
ประจวบคีรีขันธ 1 445.00 220,000 11 92.08 63,465 
พระนครศรอียุธยา 4 - 1,234,820 - - - 
เพชรบุรี 1 710.00 411,300 19 66.80 46,685 
ราชบุร ี 4 - 750,400 7 66.43 27,100 
ลพบุรี 2 960.00 498,040 8 55.96 110,300 
สมุทรปราการ 2 - 378,300 - - - 
สมุทรสงคราม - - 17,300 1 - 37,300 
สมุทรสาคร - - 235,600 - - - 
สระบุร ี 3 - 404,000 4 3.25 13,800 
สิงหบุร ี 2 - 424,000 - - - 
สุพรรณบรุี 5 240.00 1,698,826 4 56.80 40,500 
อางทอง 1 - 507,360 - - - 

รวม 43 29,184.00 10,743,880 70 371.92 476,554 
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ตารางที่ 2-7 (ตอ) 

จังหวัด 

โครงการขนาดใหญ โครงการขนาดกลาง 

จำนวน 
(โครงการ) 

ปริมาณน้ำเก็บกัก 
(ลานลูกบาศก

เมตร) 

พ้ืนที่ชลประทาน 
(ไร) 

จำนวน 
(โครงการ) 

ปริมาณน้ำเก็บกัก 
(ลานลูกบาศก

เมตร) 

พ้ืนที่ชลประทาน 
(ไร) 

ภาคตะวันออก 

จันทบุร ี - - - 9 83.01 125,800 
ฉะเชิงเทรา 2 325.00 941,720 4 44.20 66,500 
ชลบุร ี 1 110.00 51,700 10 61.75 48,000 
ตราด - - - 13 76.15 121,900 
ปราจีนบุร ี 1 - 185,935 8 2.00 127,535 
ระยอง 2 412.00 167,000 8 90.50 82,500 
สระแกว - - - 11 180.67 91,180 

รวม 6 847.00 1,346,355 63 538.28 663,415 

ภาคใต 
กระบี่ - - - 7 28.50 24,860 
ชุมพร - - - 1 - 30,000 
ตรัง - - - 5 18.50 65,200 
นครศรีธรรมราช 3 80.00 665,000 10 130.50 100,500 
นราธิวาส 2 - 233,744 8 2.00 147,500 
ปตตานี 1 - 241,642 5 - 112,000 
พังงา - - - 5 - 27,200 
พัทลุง 1 - 100,000 7 21.00 196,700 
ภูเก็ต - - - 2 7.30 - 
ยะลา - 1,404.00 208 - - - 
ระนอง - - - - - - 
สงขลา 1 - 76,000 8 31.00 263,890 
สตูล - - - 3 - 39,450 
สุราษฎรธาน ี - 5,639.00 - 16 12.98 68,115 

รวม 8 7,123.00 1,316,594 77 251.78 1,075,415 

ที่มา : รายงานขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน กรมชลประทาน 
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ตารางที่  2-8 สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหลงน้ำชลประทานผิวดินขนาดเล็ก และ
โครงการสูบน้ำดวยไฟฟา 

จังหวัด 

โครงการขนาดเล็ก โครงการสูบน้ำดวยไฟฟา 

จำนวน 
(โครงการ) 

ปริมาณน้ำเก็บกัก 
(ลานลูกบาศก

เมตร) 

พ้ืนที่ชลประทาน 
(ไร) 

จำนวน 
(โครงการ) 

ปริมาณน้ำเก็บกัก 
(ลานลูกบาศก

เมตร) 

พ้ืนที่ชลประทาน 
(ไร) 

ภาคเหนือ 

กำแพงเพชร 185 - 32,750 52 - 99,160 

เชียงราย 351 81.42 52,330 38 - 62,910 

เชียงใหม 635 0.59 127,322 64 - 82,546 

ตาก 170 1.76 23,200 20 - 24,969 

นครสวรรค 160 4.27 18,968 52 - 144,797 

นาน 258 31.50 27,441 54 - 68,111 

พะเยา 399 65.21 50,615 32 - 63,450 

พิจิตร 85 - 12,270 50 - 96,960 

พิษณุโลก 135 10.41 7,870 96 - 152,225 

เพชรบูรณ 129 1.56 4,300 - - - 

แพร 146 47.77 21,520 35 - 33,250 

แมฮองสอน 188 10.49 12,350 15 - 12,939 

ลำปาง 234 106.79 27,606 75 - 94,924 

ลำพูน 139 24.34 16,750 16 - 19,083 

สุโขทัย 131 4.40 10,610 42 - - 

อุตรดิตถ 98 9.67 6,410 113 - 226,630 

อุทัยธาน ี 220 3.34 5,500 26 - 57,050 

รวม 3,663 403.52 457,812 780 - 1,239,004 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กาฬสินธุ 207 22.32 7,900 53 - 113,740 
ขอนแกน 464 62.12 5,500 110 - 274,093 
ชัยภูมิ 313 55.87 6,150 72 - 115,803 
นครพนม 212 60.29 4,420 83 - 135,891 
นครราชสมีา 554 69.56 7,000 47 - 105,442 
บุรีรัมย 319 62.08 5,250 60 - 103,727 
มหาสารคาม 313 1.15 3,000 82 - 204,739 
มุกดาหาร 126 20.57 3,515 32 - 90,000 
ยโสธร 208 48.26 2,500 48 - 65,764 
รอยเอ็ด 317 68.49 5,510 102 - 292,649 
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ตารางที่ 2-8 (ตอ) 

จังหวัด 

โครงการขนาดเล็ก โครงการสูบน้ำดวยไฟฟา 

จำนวน 
(โครงการ) 

ปริมาณน้ำเก็บกัก 
(ลานลูกบาศก

เมตร) 

พ้ืนที่ชลประทาน 
(ไร) 

จำนวน 
(โครงการ) 

ปริมาณน้ำเก็บกัก 
(ลานลูกบาศก

เมตร) 

พ้ืนที่ชลประทาน 
(ไร) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 
เลย 211 24.15 3,672 36 - 58,736 
ศรีสะเกษ 353 62.03 5,400 4 - 6,314 
สกลนคร 188 91.66 3,600 41 - 36,000 
สุรินทร 359 60.74 8,800 35 - 58,920 
หนองคาย 190 64.40 2,300 112 - 159,139 
หนองบวัลำภ ู 97 14.77 2,000 29 - 50,641 
อำนาจเจริญ 105 3.95 3,840 19 - 17,780 
อุดรธาน ี 267 51.34 3,800 27 - 43,350 
อุบลราชธาน ี 207 54.43 4769 102 - 141,370 

รวม 5,010 898.18 86,426 1,094 - 2,074,098 

ภาคกลาง 

กรุงเทพมหานคร - - - - - - 

กาญจนบุรี 152 150.66 24,852 50 - 75,330 

ชัยนาท 98 3.45 - - - - 

นครนายก 66 - 3,800 1 - 2,000 

นครปฐม 2 - - - - - 

นนทบุร ี 6 - - - - - 

ปทุมธาน ี 23 - - - - - 

ประจวบคีรีขันธ 100 46.83 8,074 - - - 

พระนครศรอียุธยา 4 1.89 - - - - 

เพชรบุรี 109 33.99 7,720 7 - 5,600 

ราชบุร ี 113 18.70 12,509 4 - 10,500 

ลพบุรี 270 0.72 5,700 - - - 

สมุทรปราการ 3 - - - - - 

สมุทรสงคราม - - - - - - 

สมุทรสาคร 6 0.04 4,450 - - - 

สระบุร ี 100 1.01 2,000 - - - 

สิงหบุร ี 4 4.03 4,500 - - - 

สุพรรณบรุี 135 12.01 13,000 - - - 

อางทอง 9 0.21 - 1 - 388 

รวม 1,200 273.54 86,605 63 - 93,818 
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ตารางที่ 2-8 (ตอ) 

จังหวัด 

โครงการขนาดเล็ก โครงการสูบน้ำดวยไฟฟา 

จำนวน 
(โครงการ) 

ปริมาณน้ำเก็บกัก 
(ลานลูกบาศก

เมตร) 

พ้ืนที่ชลประทาน 
(ไร) 

จำนวน 
(โครงการ) 

ปริมาณน้ำเก็บกัก 
(ลานลูกบาศก

เมตร) 

พ้ืนที่ชลประทาน 
(ไร) 

ภาคตะวันออก 

จันทบุร ี 134 2.85 3,400 18 - 76,180 
ฉะเชิงเทรา 141 13.70 3,830 4 - 14,950 
ชลบุร ี 96 0.48 19,550 - - - 
ตราด 80 16.89 2500 1 - - 
ปราจีนบุร ี 86 4.62 1,850 47 - 104,303 
ระยอง 84 - 2,170 5 - 1,700 
สระแกว 184 8.25 15,019 18 - 10,150 

รวม 805 46.79 48,319 93 - 207,283 

ภาคใต 
กระบี่ 68 0.01 4,050 1 - 400 
ชุมพร 164 72.63 20,860 19 - 40,000 
ตรัง 128 2.32 18,800 15 - 33,500 
นครศรีธรรมราช 189 - 22,210 16 - 22,340 
นราธิวาส 341 2.86 10,025 6 - - 
ปตตานี 136 1.47 15,785 4 - - 
พังงา 120 - 1,850 - - - 
พัทลุง 99 0.12 17,450 16 - 37,895 
ภูเก็ต 60 1.82 660 - - - 
ยะลา 198 0.58 7,270 4 - 3,900 
ระนอง 131 12.45 12,900 - - - 
สงขลา 141 0.85 17,970 5 - 11,700 
สตูล 105 1.94 4,980 4 - 10,300 
สุราษฎรธาน ี 115 - 9,650 16 - 21,720 

รวม 1,995 97.05 164,460 106 - 181,755 

ที่มา : รายงานขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน กรมชลประทาน 
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2.5 การใชประโยชนท่ีดิน 
 จากการศึกษาสภาพการใชที่ดินป 2562 ของกรมพัฒนาที่ดิน พบวา มีพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศทั้งหมด 
47,619 ไร โดยปลูกในเขตปาตามกฎหมาย เน้ือที่ 40,287 ไร หรือรอยละ 84.60 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศ 
ทั้งประเทศ และปลูกในเขตเกษตรกรรมเน้ือที่ 7,352 ไร หรือรอยละ 15.40 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศทั้ง
ประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 2-9 (รูปที่ 2-1) แสดงรายละเอียดเปนรายภาคไดดังน้ี 
 1) ภาคเหนือ 
  มีพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศทั้งหมด 43,062 ไร โดยปลูกในเขตปาตามกฎหมาย เน้ือที่ 39,794 ไร 
หรือรอยละ 92.41 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศภาคเหนือ และปลูกในเขตเกษตรกรรมเน้ือที่ 3,267 ไร หรือ
รอยละ 7.59 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศภาคเหนือ จังหวัดที่ปลูกมะเขือเทศมากที่สุด ไดแก จังหวัดเชียงใหม  
เน้ือที่ 30,537 ไร หรือรอยละ 70.91 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศภาคเหนือ รองลงมา ไดแก จังหวัด
แมฮองสอน เน้ือที่ 11,468 ไร หรือรอยละ 26.63 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศภาคเหนือ และจังหวัดตาก มีเน้ือที่ 
950 ไร หรือรอยละ 2.21 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศภาคเหนือ เปนตน 
 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  มีพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศทั้งหมด 1,270 ไร โดยปลูกในเขตปาตามกฎหมาย เน้ือที่ 107 ไร หรือ
รอยละ 8.42 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปลูกในเขตเกษตรกรรมเน้ือที่ 1,163 ไร 
หรือรอยละ 92.58 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่ปลูกมะเขือเทศมากที่สุด 
ไดแก จังหวัดนครพนม มีเน้ือที่ 395 ไร หรือรอยละ 31.12 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รองลงมา ไดแก จังหวัดนครราชสีมา เน้ือที่ 348 ไร หรือรอยละ 27.38 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดบึงกาฬ เน้ือที่ 136 ไร หรือรอยละ 10.71 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน 
 3) ภาคกลาง  
  มีพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศทั้งหมด 3,287 ไร โดยปลูกในเขตปาตามกฎหมาย เน้ือที่ 386 ไร หรือรอยละ 
11.74 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศภาคกลาง และปลูกในเขตเกษตรกรรมเน้ือที่ 2,901 ไร หรือรอยละ 88.26 
ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศภาคกลาง จังหวัดที่ปลูกมะเขือเทศมากที่สุด ไดแก จังหวัดลพบุรี เน้ือที่ 2,664 ไร 
หรือรอยละ 81.05 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศภาคกลาง รองลงมาไดแก จังหวัดสระบุรี เน้ือที่ 513 ไร  
หรือรอยละ 15.61 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศภาคกลาง และจังหวัดเพชรบุรี เน้ือที่ 69 ไร หรือรอยละ 
2.09 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศภาคกลาง เปนตน 
   จากการสำรวจขอมูลสถานการณการผลิตพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
พบวาแนวโนมการผลิตมะเขือเทศโรงงาน มีแนวโนมลดลง เมื่อนำขอมูลมาเปรียบเทียบต้ังแตป 2559 
พบวามีเน้ือที่เพาะปลูกมะเขือเทศโรงงาน 21,823 ไร ป 2560 มีเน้ือที่เพาะปลูกมะเขือเทศโรงงาน 22,313 ไร  
ป 2561 มีเน้ือที่เพาะปลูกมะเขือเทศโรงงาน 20,888 ไร ซึ่งจะเห็นไดวาพ้ืนที่การปลูกมะเขือเทศโรงงานมีจำนวนลดลง 
   นอกจากน้ีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยังสำรวจขอมูลสภาวการณการผลิตมะเขือเทศโรงงาน 
ในป 2561 แบงเปนรายภาคทั้งสิ้น 2 ภาค และรายจังหวัด 13 จังหวัด แบงรายละเอียดไดดังน้ี 
ภาคเหนือ มีเน้ือที่ปลูก  8,352 ไร จังหวัดที่ปลูกมากที่สุด 6 จังหวัด ไดแก เชียงราย พะเยา ลำปาง 
เชียงใหม แมฮองสอน ตาก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเน้ือที่ปลูก 12,536 ไร จังหวัดที่ปลูกมากที่สุด 7 จังหวัด 
ไดแก อุดรธานี  หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม รอยเอ็ด และกาฬสินธุ สำหรับภาคกลางและ
ภาคใต นิยมปลูกมะเขือเทศบริโภคสด ดังน้ันจะเห็นไดวามะเขือเทศโรงงานจะพบมากในภาคที่มีที่ต้ังของโรงงาน
ที่รับซื้อและผลิตมะเขือเทศโรงงานแปรรูปน่ันเอง  
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 รูปที่ 2-1  พื้นที่ปลูกมะเขือเทศประเทศไทย ป 2562  
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รูปที่ 2-2  พื้นที่ปลูกมะเขือเทศภาคเหนือ ป 2562 
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รูปที่ 2-3  พื้นที่ปลูกมะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2562 
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รูปที่ 2-4  พื้นที่ปลูกมะเขือเทศภาคกลาง ป 2562 
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ตารางที่ 2-9  พื้นทีป่ลูกมะเขือเทศประเทศไทย จำแนกเปนรายภาคและจังหวัด 

รายภาค รายจังหวัด 
เขตปา นอกเขตปา รวมเนื้อที่ 

 (ไร) รอยละ  เนื้อที่ (ไร) รอยละ เนื้อที่ (ไร)  รอยละ  

เหนือ จ.เชียงใหม 27,814 69.90 2,723 83.34 30,537 70.91 

 จ.แมฮองสอน 11,426 28.7 42 1.29 11,468 26.63 

 จ.ตาก 478 1.2 472 14.44 950 2.21 

 จ.เชียงราย 76 0.2 - - 76 0.18 

 จ.ลำพูน - - 22 0.67 22 0.05 

 จ.พิจิตร - - 6 0.18 6 0.01 

 จ.นครสวรรค - - 3 0.08 3 0.01 

เนื้อที่รวมภาคเหนือ 39,794 92.41 3,268 7.59 43,063 100.00 

ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครพนม - - 395 33.99 395 31.12 

 จ.นครราชสีมา 88 82.0 260 22.37 348 27.38 

 จ.บึงกาฬ - - 136 11.70 136 10.71 

 จ.สกลนคร 2 1.6 103 8.82 104 8.21 

 จ.อุบลราชธาน ี 8 7.4 89 7.65 97 7.63 

 จ.หนองคาย - - 74 6.40 74 5.86 

 จ.ขอนแกน 4 3.4 65 5.61 69 5.42 

 จ.ชัยภูมิ 6 5.7 14 1.24 21 1.62 

 จ.กาฬสินธุ - - 14 1.16 14 1.07 

 จ.บุรีรัมย - - 10 0.83 10 0.76 

 จ.มุกดาหาร - - 3 0.26 3 0.22 

เนื้อที่รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 107 8.42 1,163 91.58 1,270 100.00 

ภาคกลาง จ.ลพบุรี 290 75.12 2,375 81.86 2,664 81.07 

 จ.สระบุร ี 84 21.86 429 14.78 513 15.62 

 จ.เพชรบุร ี 12 3.02 57 1.97 69 2.09 

 จ.สิงหบุร ี - - 19 0.65 19 0.57 

 จ.สุพรรณบุร ี - - 11 0.39 11 0.35 

 จ.กาญจนบุร ี - - 6 0.21 6 0.19 

 จ.ประจวบคีรีขันธ - - 5 0.16 5 0.14 

เนื้อที่รวมภาคกลาง 386 11.74 2,901 88.26 3,287 100.00 

เนื้อที่รวมทั้งประเทศ 40,287 84.60 7,332 15.40 47,619 100.00 

หมายเหตุ : คำนวณดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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2.6   สภาวการณการผลิตและการตลาด 
 2.6.1 สถานการณมะเขือเทศของโลก 
 1) สถานการณการผลิต 
  จากขอมูลขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ทั้งโลก มีประเทศ
ที่มีการผลิตมะเขือเทศมากกวา 170 ประเทศ สัดสวนผลผลิตมะเขือเทศของโลก จำแนกตามภูมิภาค 
ระหวางป 2558 – 2560 พบวา ผลผลิตมะเขือเทศสวนใหญของโลกอยูในทวีปเอเชียคิดเปนรอยละ 59.65 
รองลงมา คือ ทวีปอเมริกา ยุโรป แอฟริกา และโอเชียเนีย คิดเปนรอยละ 14.41  13.62  12.06 และ 
0.26 ตามลำดับ (รูปที่ 2-5) 

 

 รูปที่ 2-5  สัดสวนผลผลิตมะเขือเทศของโลก จำแนกตามภูมิภาค ป 2558 - 2560 

 จากขอมูลขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ป 2560 พ้ืนที่เก็บเกี่ยว
มะเขือเทศทั้งหมดของโลก 30,302,402 ไร ผลผลิต 182,301,400 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 6,016 กิโลกรัมตอไร 
โดยประเทศที่มีผลผลิตมะเขือเทศมากที่สุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน 59,626,900 ตัน หรือรอยละ 
32.71 ของผลผลิตทั้งหมดของโลก รองลงมา ประเทศอินเดีย ผลผลิต 20,708,000 ตัน หรือรอยละ 
11.36 และตุรกี ผลผลิต 12,750,000 ตัน หรือรอยละ 6.99 (ระหวางป 2558 – 2560 พบวา 
แนวโนมพ้ืนที่เก็บเก่ียวมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.25 สงผลใหปริมาณผลผลิตและ
ผลผลิตตอไรของมะเขือเทศมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.34 และ 1.01 ตามลำดับ) 
(ตารางที่ 2-10) และ (รูปที่ 2-6 – รูปที่ 2-8) 

แอฟริกา
12.06%

อเมริกา
14.41%

เอเชีย
59.65%

ยุโรป
13.62%

โอเชียเนีย
0.26%

แอฟริกา อเมริกา เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย
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ตารางที่ 2-10  พื้นที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไรของมะเขือเทศในประเทศตางๆ ป 2558 – 2560 

ประเทศ 
พื้นที่เกบ็เกี่ยว (ไร) อัตราการ 

เปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

ผลผลิต (ตนั) อัตราการ 
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

ผลผลิตตอไร (กโิลกรัม) อัตราการ 
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 6,345,750 6,377,994 6,457,975 1.01 55,891,807 57,582,954 59,626,900 3.29 8,808 9,028 9,233 2.38 

อินเดีย 4,793,750 4,837,500 4,981,250 2.29 16,385,000 18,732,000 20,708,000 12.44 3,418 3,872 4,157 10.32 

ตุรก ี 1,205,294 1,182,138 1,169,188 -1.37 12,615,000 12,600,000 12,750,000 0.54 10,466 10,659 10,905 2.08 

สหรัฐอเมริกา 1,018,625 889,125 787,938 -11.82 14,580,440 12,936,420 10,910,990 -13.47 14,314 14,550 13,848 -1.59 

อียิปต 1,230,331 1,156,075 1,140,275 -2.92 7,737,827 7,320,714 7,297,108 -2.86 6,289 6,332 6,399 0.87 

อิหราน 949,663 932,719 960,844 1.42 6,013,142 5,828,557 6,177,290 1.46 6,332 6,249 6,429 0.78 

อิตาล ี 669,919 649,625 623,438 -3.70 6,410,249 6,437,572 6,015,868 -3.06 9,569 9,910 9,650 0.47 

ไนจีเรีย 3,484,375 3,869,825 3,682,838 0.47 4,229,330 4,128,995 4,100,000 -1.54 1,214 1,067 1,113 -3.90 

รัสเซีย 736,044 740,319 714,375 -2.14 2,840,534 2,986,209 3,230,718 6.66 3,859 4,034 4,522 8.32 

แคเมอรูน 514,813 578,913 659,756 13.46 1,020,601 1,182,114 1,279,853 12.05 1,982 2,042 1,940 -0.98 

ประเทศอื่นๆ 9,149,944 9,068,231 9,124,525 0.12 49,777,110 49,772,865 50,204,673 0.43 5,440 5,489 5,502 0.57 

รวมทั้งโลก 30,098,508 30,282,464 30,302,402 0.25 177,501,040 179,508,400 182,301,400 1.34 5,897 5,928 6,016 1.01 

ที่มา : ดัดแปลงขอมูลจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (2560) 
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รูปที่ 2-6  พื้นที่เก็บเก่ียวของประเทศผูผลิตที่สำคัญ 10 อันดับแรก ป 2558 – 2560 

 

  

รูปที่ 2-7  ผลผลิตของประเทศผูผลิตที่สำคัญ 10 อันดับแรก ป 2558 - 2560 
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รูปที่ 2-8  ผลผลิตตอไรของประเทศผูผลิตที่สำคัญ 10 อันดับแรก ป 2558 - 2560 

 2) การตลาด 
  ภายในทศวรรษที่ผานมาการเพาะปลูกมะเขือเทศเพ่ือการคา มีการแพรกระจายไปทั่วโลก
จากขอมูลขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ในป 2559 มูลคาการผลิตโดยรวม 
(Gross Production Value) ของมะเขือเทศโลกมีมูลคา 87,970 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยประเทศที่มี
มูลคาการผลิตโดยรวมอันดับแรก คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเปนรอยละ 32.89 ของมูลคาการผลิต
โดยรวมของมะเขือเทศโลก รองลงมา ไดแก สหรัฐอเมริกา และตุรกี คิดเปนรอยละ 13.89 และ 7.30 
ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาขอมูลยอนหลัง 10 ป ระหวางป 2550 - 2559 พบวา มูลคาการผลิตโดยรวม 
(Gross Production Value) ของมะเขือเทศโลกมีอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.53 (ตารางที่ 2-11 และตารางที่ 2-12) 
และ (รูปที่ 2-9) สอดคลองกับมูลคาและปริมาณการสงออก และนำเขามะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศ
ทั่วโลกที่มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น   
  จากขอมูลขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ในป 2559 
ปริมาณการสงออก และนำเขามะเขือเทศและผลิตภัณฑมะเขือเทศของโลก มีปริมาณ 12,853,966 ตัน 
และ 11,878,761 ตัน ขณะที่มูลคาการสงออก และนำเขามะเขือเทศและผลิตภัณฑมะเขือเทศของโลก 
มีมูลคา 12,814.29 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 12,841.17 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยประเทศที่มีการสงออก
อันดับแรก คือ ประเทศเม็กซิโก คิดเปนรอยละ 16.54 ของมูลคาการสงออกทั้งหมดของโลก รองลงมา 
ไดแก ประเทศอิตาลี และเนเธอรแลนด คิดเปนรอยละ 14.90 และ 12.99 ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน
ประเทศที่มีการนำเขาอันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา คิดเปนรอยละ 18.76 ของมูลคาการนำเขา
ทั้งหมดของโลก รองลงมา ประเทศเยอรมัน และอังกฤษ คิดเปนรอยละ 13.59 และ 7.85 ตามลำดับ 
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เมื่อพิจารณาขอมูลยอนหลัง 10 ป ระหวางป 2550 – 2559 พบวา ปริมาณการสงออกและนำเขามะเขือเทศ 
และผลิตภัณฑมะเขือเทศของโลก มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.56 และ 2.59 ตามลำดับ 
สวนมูลคาการสงออกและนำเขามะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศของโลก มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.66 และ 2.99 ตามลำดับ (ตารางที่ 2-13 – ตารางที่ 2-15) 

ตารางที่ 2-11 มูลคาการผลิตโดยรวม (Gross Production Value) ของมะเขือเทศโลก ป 2550 – 2559 
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ป 
มูลคาการผลิตโดยรวม 

(Gross Production Value) 
2550 69,210 
2551 78,277 
2552 80,926 
2553 89,661 
2554 83,909 
2555 88,904 
2556 98,556 
2557 94,269 
2558 88,404 
2559 87,970 

อัตราการเปลีย่นแปลง (%) 2.53 
ที่มา : ดัดแปลงขอมูลจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (2559) 

 

รูปที่ 2-9 มูลคาการผลิตโดยรวม (Gross Production Value) ของมะเขือเทศโลก ป 2550 – 2559 
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ตารางที่ 2-12  มูลคาการผลิตโดยรวม (Gross Production Value) ของมะเขือเทศโลก 
ตารางที่ 2-12  จำแนกรายประเทศ ป 2559 

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ประเทศ มูลคาการผลิตโดยรวม (Gross Production Value) รอยละ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 28,932 32.89 

สหรัฐอเมริกา 12,217 13.89 

ตุรก ี 6,418 7.30 

อิตาล ี 5,666 6.44 

อินเดีย 5,507 6.26 

รัสเซีย 2,775 3.15 

บราซิล 2,508 2.85 

ญี่ปุน 2,097 2.38 

เม็กซิโก 1,546 1.76 

สเปน 1,453 1.65 

ประเทศอ่ืนๆ 18,851 21.43 

รวม 87,970 100.00 
ที่มา : ดัดแปลงขอมูลจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (2559) 

ตารางที่ 2-13  ปริมาณและมูลคาการสงออกและนำเขามะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศโลก 
ตารางที่ 2-13  ป 2550 – 2559 

ป 
ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ ) 

สงออก นำเขา สงออก นำเขา 

2550 10,371,336 9,761,744 10,003.37 9,792.27 

2551 10,580,290 9,605,951 11,685.92 11,112.48 

2552 10,725,316 10,155,642 11,334.02 11,242.39 

2553 11,494,386 10,815,446 12,502.43 12,344.64 

2554 12,182,637 10,974,138 13,079.74 12,704.06 

2555 11,962,812 11,225,095 12,728.26 12,600.67 

2556 12,553,027 11,617,049 13,883.10 13,636.85 

2557 12,697,378 11,798,743 14,266.87 14,004.80 

2558 12,459,013 11,853,273 12,841.18 12,884.08 

2559 12,853,966 11,878,761 12,814.29 12,841.17 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2.56 2.59 2.66 2.99 
ที่มา : ดัดแปลงขอมูลจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (2559) 
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ตารางที่ 2-14  ปริมาณและมูลคาการสงออกมะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศโลก 
ตารางที่ 2-14  จำแนกรายประเทศ ป 2559 

ประเทศ ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
รอยละ 

ปริมาณ มูลคา 
เม็กซิโก 1,767,951 2,120,017 13.75 16.54 
อิตาล ี 2,131,198 1,909,699 16.58 14.90 
เนเธอรแลนด 1,033,490 1,664,026 8.04 12.99 
สเปน 1,343,538 1,451,050 10.45 11.32 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,136,710 903,833 8.84 7.05 
สหรัฐอเมริกา 718,858 751,619 5.60 5.87 
โมร็อกโก 526,198 517,106 4.09 4.04 
ตุรก ี 647,188 433,762 5.04 3.39 
ฝรั่งเศส 267,672 388,595 2.08 3.03 
แคนาดา 200,175 379,165 1.56 2.96 
ประเทศอ่ืนๆ 3,080,988 2,295,426 23.97 17.91 

รวม 12,853,966 12,814,298 100.00 100.00 
ที่มา : ดัดแปลงขอมูลจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (2559) 

ตารางที่ 2-15  ปริมาณและมูลคาการนำเขามะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศโลก 
ตารางที่ 2-15  จำแนกรายประเทศ ป 2559 

ประเทศ ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
รอยละ 

ปริมาณ มูลคา 
สหรัฐอเมริกา 1,820,373 2,409,362 15.33 18.76 
เยอรมัน 1,234,687 1,744,638 10.39 13.59 
อังกฤษ 879,302 1,007,664 7.40 7.85 
ฝรั่งเศส 766,382 851,996 6.45 6.63 
รัสเซีย 627,999 626,508 5.29 4.88 
แคนาดา 330,435 445,553 2.78 3.47 
เนเธอรแลนด 355,397 380,157 2.99 2.96 
อิตาล ี 330,296 292,026 2.78 2.27 
โปแลนด 247,893 264,354 2.09 2.06 
ญี่ปุน 227,493 259,117 1.92 2.02 
ประเทศอ่ืนๆ 5,058,504 4,559,799 42.58 35.51 

รวม 11,878,761 12,841,174 100.00 100.00 
ที่มา : ดัดแปลงขอมูลจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (2559) 
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 2.6.2 สถานการณมะเขือเทศในประเทศ 
 1) สถานการณการผลิต 
 พ้ืนที่เพาะปลูกมะเขือเทศโรงงานของประเทศไทยในชวง 5 ป ระหวางป 2556 - 2560 
พบวา มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่เพาะปลูก 20,388 ไร ในป 2556 เพิ่มขึ้นเปน 22,313 ไร 
ในป 2560 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.31 ตอป สงผลใหพ้ืนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ิมขึ้นในทิศทางเดียวกันจาก 
19,823 ไร ในป 2556 เพิ ่มขึ ้น เปน  20,990 ไร ในป 2560 หรือ เพิ ่มขึ ้นรอยละ 1.45 ตอป 
ผลผลิต 73,276 ตัน ในป 2556 เพ่ิมขึ้นเปน 82,760 ตัน ในป 2560 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.23 ตอป และ
ผลผลิตตอไรจาก 3,697 กิโลกรัมตอไร ในป 2556 เพ่ิมขึ้นเปน 3,943 กิโลกรัมตอไร ในป 2560 หรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.73 ตอป (ตารางที่ 2-16) 
 พ้ืนที่เพาะปลูกมะเขือเทศบริโภคสดของประเทศไทยในชวง 5 ป ระหวางป 2556 - 2560 
พบวา มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่เพาะปลูก 13,842 ไร ในป 2556 เพิ่มขึ้นเปน 15,360 ไร 
ในป 2560 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.17 ตอป สงผลใหพ้ืนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ิมขึ้นในทิศทางเดียวกันจาก 
13,111 ไร ในป 2556 เพิ ่มขึ ้น เปน  13,989 ไร ในป 2560 หรือ เพิ ่มขึ ้นรอยละ 2.08 ตอป 
ผลผลิต 30,870 ตัน ในป 2556 เพ่ิมขึ้นเปน 39,833 ตัน ในป 2560 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.13 ตอป และ
ผลผลิตตอไรจาก 2,355 กิโลกรัมตอไร ในป 2556 เพ่ิมขึ้นเปน 2,847 กิโลกรัมตอไร ในป 2560 หรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.89 ตอป (ตารางที่ 2-17) 

ตารางที่ 2-16  พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยมะเขือเทศโรงงาน 
ตารางที่ 2-16  ป 2556 – 2560 

ป 
พื้นทีเ่พาะปลกู 

(ไร) 
พื้นทีเ่ก็บเก่ียว 

(ไร) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตตอไร  
(กิโลกรัม) 

2556 20,388 19,823 73,276 3,697 

2557 21,463 20,369 82,628 4,057 

2558 21,179 20,172 82,126 4,071 

2559 21,823 20,798 82,772 3,980 

2560 22,313 20,990 82,760 3,943 

อัตราการเปลีย่นแปลง (%) 2.31 1.45 3.23 1.73 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 
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ตารางที่ 2-17  พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยมะเขือเทศบริโภคสด 
ตารางที่ 2-17  ป 2556 – 2560 

ป 
พื้นทีเ่พาะปลกู 

(ไร) 
พื้นทีเ่ก็บเก่ียว 

(ไร) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตตอไร 
(กิโลกรัม) 

2556 13,842 13,111 30,870 2,355 

2557 15,855 14,741 36,421 2,471 

2558 13,724 12,852 32,677 2,543 

2559 14,621 13,739 35,878 2,611 

2560 15,360 13,989 39,833 2,847 

อัตราการเปลีย่นแปลง (%) 3.17 2.08 7.13 4.89 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 

 เมื่อพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกมะเขือเทศโรงงานในแตละภูมิภาค ป 2560 พบวา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่เพาะปลูกมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.93 ของพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งประเทศ 
รองลงมา คือ ภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 39.61 โดยจังหวัดที่เปนแหลงผลิตที่สำคัญ ไดแก จังหวัดสกลนคร 
หนองคาย และเชียงใหม เปนตน ในสวนของมะเขือเทศบริโภคสดในแตละภูมิภาค ป 2560 พบวา 
ภาคกลาง มีพื ้นที ่เพาะปลูกมากที ่ส ุด คิดเปนรอยละ 44.21 ของพื้นที ่เพาะปลูกทั ้งประเทศ 
รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต คิดเปนรอยละ 35.56  19.92 และ 
0.31 ตามลำดับ โดยจังหวัดที ่เปนแหลงผลิตที ่สำคัญ คือ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และ
นครพนม เปนตน (รูปที่ 2-10 และรูปที่ 2-11) 

 

 รูปที่ 2-10  สัดสวนพื้นที่เพาะปลกูมะเขือเทศโรงงาน จำแนกรายภาค ป 2560 

60.39% 39.61%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
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 รูปที่ 2-11  สัดสวนพื้นที่เพาะปลูกมะเขือเทศบริโภคสด จำแนกรายภาค ป 2560 

 2) การตลาด 
  พืชเศรษฐกิจมะเขือเทศเปนพืชไรชนิดหน่ึงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ 
สรางรายไดใหแกเกษตรกร เนื่องจากระยะเวลาในการผลิตมะเขือเทศประมาณ 70 – 90 วัน ทั้งนี้
ผลของมะเขือเทศสามารถนำเอามาใชประโยชนไดหลายอยางนอกจากจะนำมาบริโภคสดแลวยังแปรรูป
เปนผลิตภัณฑตางๆ ไดอีกดวย 
  สำหรับสถานการณของราคามะเขือเทศในชวง 5 ป ระหวางป 2556 - 2560 
ราคามะเขือเทศที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยทั่วประเทศ พบวา มีแนวโนมลดลง คิดเปนรอยละ 7.06 
โดยราคา 16.39 บาทตอกิโลกรัม ในป 2556 ลดลงเหลือ 11.68 บาทตอกิโลกรัม ในป 2557 และ
เพ่ิมขึ้นเปน 14.54 บาทตอกิโลกรัม ในป 2558 ตอมาในป 2559 ราคาลดลงเหลือ 13.02 บาทตอกิโลกรัม 
และลดลงตอเน่ืองเหลือ 11.26 บาทตอกิโลกรัม ในป 2560 (ตารางที่ 2-18) 

ตารางที่ 2-18  ราคามะเขือเทศที่เกษตรกรขายได ป 2556 – 2560 

ปการผลิต ราคาเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม) 

2556 16.39 

2557 11.68 

2558 14.54 

2559 13.02 

2560 11.26 

อัตราการเปลีย่นแปลง (%) -7.06 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 
 

44.21%

35.56%

19.92%

0.31%

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต
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 ดานสถานการณการสงออกมะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศในชวง 10 ป ระหวาง
ป 2551 – 2560 พบวา การสงออกในป 2560 มีการสงออกมะเขือเทศสดหรือแชเย็น น้ำมะเขือเทศ และ
มะเขือเทศปรุงแตงปริมาณ 8,901,125 กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจาก 8,865,915 กิโลกรัม ในป 2551 และมูลคา 
404,457,041 บาท ในป 2560 เพ่ิมขึ้นจาก 316,411,320 บาท ในป 2551 หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
เพิ่มขึ ้นรอยละ 0.24 และ 1.93 ตอป ตามลำดับ โดยประเทศคู คาที ่ไทยสงออกอันดับแรก คือ 
ประเทศเวียดนาม คิดเปนรอยละ 31.15 ของการสงออกทั้งหมดของประเทศไทย รองลงมา ประเทศกัมพูชา 
และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา คิดเปนรอยละ 12.37 และ 10.05 ตามลำดับ (ตารางที่ 2-19 
และตารางที่ 2-20) 
 การสงออกมะเขือเทศสดหรือแชเย็นในป 2560 มีการสงออกปริมาณ 1,592,620 กิโลกรัม 
เพ่ิมขึ้นจาก 433,472 กิโลกรัม ในป 2551 และมูลคา 27,816,211 บาท ในป 2560 เพ่ิมขึ้นจาก 
8,075,469 บาท ในป 2551 หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 19.99 และ 14.39 ตอป 
ตามลำดับ โดยประเทศคูคาที่ไทยสงออกอันดับแรก คือ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา คิดเปนรอยละ 
46.15 ของการสงออกทั้งหมดของประเทศไทย รองลงมา ประเทศลาว และสิงคโปร คิดเปนรอยละ 
35.98 และ 15.05 ตามลำดับ (ตารางที่ 2-19 และตารางที่ 2-21) 
 การสงออกน้ำมะเขือเทศในป 2560 มีการสงออกปริมาณ 495,973 กิโลกรัม ลดลงจาก 
954,446 กิโลกรัม ในป 2551 และมูลคา 13,577,965 บาท ในป 2560 ลดลงจาก 26,738,331 บาท 
ในป 2551 หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยลดลงรอยละ 2.99 และ 0.93 ตามลำดับ โดยประเทศคูคา
ที่ไทยสงออกอันดับแรก คือ ประเทศไตหวัน คิดเปนรอยละ 37.64 ของการสงออกทั้งหมดของประเทศไทย 
รองลงมา ประเทศนิวซีแลนด และลาว คิดเปนรอยละ 36.34 และ 4.93 ตามลำดับ (ตารางที่ 2-19 และ
ตารางที่ 2-22) 
 การสงออกมะเขือเทศปรุงแตงในป 2560 มีการสงออกปริมาณ 6,812,532 กิโลกรัม 
ลดลงจาก 7,477,997 กิโลกรัม ในป 2551 หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยลดลงรอยละ 2.03 และ
มูลคา 363,062,865 บาท ในป 2560 เพ่ิมขึ้นจาก 281,597,520 บาท ในป 2551 หรืออัตราการ
เปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.47 ตอป โดยประเทศคูคาที่ไทยสงออกอันดับแรก คือ ประเทศเวียดนาม 
คิดเปนรอยละ 34.61 ของการสงออกทั้งหมดของประเทศไทย รองลงมา ประเทศกัมพูชา และ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา คิดเปนรอยละ 13.60 และ 7.66 ตามลำดับ (ตารางที่ 2-19 และ 
ตารางที่ 2-23) 
 ในสวนการนำเขามะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศ พบวา การนำเขาในป 2560 
มีการนำเขามะเขือเทศสดหรือแชเย็น น้ำมะเขือเทศ และมะเขือเทศปรุงแตงปริมาณ 20,565,157 กิโลกรัม 
เพ่ิมขึ้นจาก 12,292,362 กิโลกรัม ในป 2551 และมูลคา 640,906,723 บาท ในป 2560 เพ่ิมขึ้นจาก 
380,044,686 บาท ในป 2551 หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.69 และ 9.37 ตอป 
ตามลำดับ โดยประเทศคูคาที่ไทยนำเขาอันดับแรก คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเปนรอยละ 36.28 
ของการนำเขาทั้งหมดของประเทศไทย รองลงมา ประเทศชิลี และสหรัฐอเมริกา คิดเปนรอยละ 18.24 
และ 15.29 ตามลำดับ (ตารางที่ 2-24 และตารางที่ 2-25) 
 การนำเขามะเขือเทศสดหรือแชเย็นในป 2560 มีการนำเขาปริมาณ 798,452 กิโลกรัม 
เพ่ิมขึ้นจาก 59,608 กิโลกรัม ในป  2551 และมูลคา 15,192,168 บาท ในป  2560 เพ่ิมขึ้นจาก 
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3,334,817 บาท ในป 2551 หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 32.40 และ 21.81 ตอป 
ตามลำดับ โดยประเทศคูคาที่ไทยนำเขาอันดับแรก คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเปนรอยละ 43.42 
ของการนำเขาทั้งหมดของประเทศไทย รองลงมา ประเทศนิวซีแลนด และมาเลเซีย คิดเปนรอยละ 
40.62 และ 8.96 ตามลำดับ (ตารางที่ 2-24 และตารางที่ 2-26) 
 การนำเขาน้ำมะเขือเทศในป 2560 มีการนำเขาปริมาณ 119,555 กิโลกรัม ลดลงจาก 
236,984 กิโลกรัม ในป 2551 หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยลดลงรอยละ 0.72 และมูลคา 6,705,616 บาท 
ในป 2560 ลดลงจาก 7,970,463 บาท ในป 2551 หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.97 ตอป 
ตามลำดับ โดยประเทศคูคาที่ไทยนำเขาอันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา คิดเปนรอยละ 31.91 
ของการนำเขาทั้งหมดของประเทศไทย รองลงมา สาธารณรัฐประชาชนจีน และมาเลเซีย คิดเปนรอยละ 
15.02 และ 10.58 ตามลำดับ (ตารางที่ 2-24 และตารางที่ 2-27) 
 การนำเขามะเขือเทศปรุงแตงในป 2560 มีการนำเขาปริมาณ 19,647,150 กิโลกรัม
เพ่ิมขึ้นจาก 11,995,770 กิโลกรัม ในป 2551 และมูลคา 619,008,939 บาท ในป 2560 เพ่ิมขึ้นจาก 
368,739,406 บาท ในป 2551 หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.38 และ 9.26 ตอป 
ตามลำดับ โดยประเทศคูคาที่ไทยนำเขาอันดับแรก คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเปนรอยละ 36.34 
ของการนำเขาทั้งหมดของประเทศไทย รองลงมา ประเทศชิลี และสหรัฐอเมริกา คิดเปนรอยละ 18.88 
และ 15.49 ตามลำดับ (ตารางที่ 2-24 และตารางที่ 2-28) 
 สำหรับดุลการคามะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศของไทยกับตางประเทศ ป 2560 
ประเทศไทยมีมูลคาการคามะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศรวม 1,045,363,764 บาท 
โดยเปนมูลคาการสงออก 404,457,041 บาท และมูลคาการนำเขา 640,906,723 บาท สงผลใหประเทศไทย
ขาดดุลการคามะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศรวม 236,449,682 บาท (ตารางที่ 2-29) โดยประเทศที่ไทย
ขาดดุลการคามากที่สุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเปนมูลคา 232,539,534 บาท โดยมูลคา
การนำเขาสวนใหญเปนมะเขือเทศปรุงแตง คิดเปนมูลคา 224,936,050 บาท 
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ตารางที่ 2-19 ปริมาณและมูลคาการสงออกมะเขือเทศของประเทศไทย ป 2551 – 2560 

ปการผลิต 
มะเขือเทศสดหรือแชเย็น น้ำมะเขือเทศ มะเขือเทศปรุงแตง รวม 

ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) 

2551 433,472 8,075,469 954,446 26,738,331 7,477,997 281,597,520 8,865,915 316,411,320 

2552 509,966 11,492,492 449,455 11,541,964 7,574,914 306,595,163 8,534,335 329,629,619 

2553 427,077 10,407,067 521,035 11,198,668 5,601,661 219,769,494 6,549,773 241,375,229 

2554 500,324 16,115,879 265,602 4,535,292 6,073,739 289,487,353 6,839,665 310,138,524 

2555 594,349 18,501,482 453,109 10,350,656 5,562,613 245,869,840 6,610,071 274,721,978 

2556 426,574 11,388,101 330,270 8,323,204 5,389,411 284,229,150 6,146,255 303,940,455 

2557 1,007,216 14,254,574 379,908 10,493,735 5,193,741 256,300,455 6,580,865 281,048,764 

2558 1,899,931 26,510,645 429,332 13,233,239 5,619,858 266,589,223 7,949,121 306,333,107 

2559 1,876,797 32,287,621 525,599 14,140,360 5,637,439 280,377,257 8,039,835 326,805,238 

2560 1,592,620 27,816,211 495,973 13,577,965 6,812,532 363,062,865 8,901,125 404,457,041 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 19.99 14.39 -2.99 -0.93 -2.03 1.47 0.24 1.93 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร (2560) 



2-97 
 

เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ  กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

 

ตารางที่ 2-20 ประเทศคูคาที่ประเทศไทยสงออกมะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศ ป 2560 

ประเทศ 
มะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศ รอยละ 

ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) ปริมาณ มูลคา 

เวียดนาม 2,054,295 125,985,744 23.08 31.15 

กัมพูชา 1,152,453 50,037,467 12.95 12.37 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 986,233 40,643,228 11.08 10.05 

ลาว 1,625,388 34,855,809 18.26 8.62 

สิงคโปร 620,826 19,939,374 6.98 4.93 

เยอรมนี 74,800 17,233,587 0.84 4.26 

มาเลเซีย 348,349 16,520,746 3.91 4.09 

ไตหวัน 402,590 15,869,549 4.52 3.92 

ญี่ปุน 327,813 15,707,532 3.68 3.88 

ออสเตรเลีย 205,011 15,087,342 2.30 3.73 

ประเทศอ่ืนๆ 1,103,367 52,576,663 12.40 13.00 

รวม 8,901,125 404,457,041 100.00 100.00 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร (2560) 

ตารางที่ 2-21 ประเทศคูคาที่ประเทศไทยสงออกมะเขือเทศสดหรือแชเย็น ป 2560 

ประเทศ 
มะเขือเทศสดหรือแชเยน็ รอยละ 

ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) ปริมาณ มูลคา 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 286,886 12,836,291 18.01 46.15 

ลาว 981,724 10,008,069 61.64 35.98 

สิงคโปร 313,533 4,187,321 19.69 15.05 

บังกลาเทศ 7,008 340,775 0.44 1.23 

ฮองกง 2,987 273,656 0.19 0.98 

ประเทศอ่ืนๆ 482 170,099 0.03 0.61 

รวม 1,592,620 27,816,211 100.00 100.00 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร (2560) 
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ตารางที่ 2-22 ประเทศคูคาที่ประเทศไทยสงออกน้ำมะเขือเทศ ป 2560 

ประเทศ 
น้ำมะเขือเทศ รอยละ 

ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) ปริมาณ มูลคา 

ไตหวัน 259,788 5,110,026 52.38 37.64 

นิวซีแลนด 121,616 4,934,299 24.52 36.34 

ลาว 23,072 668,967 4.65 4.93 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22,013 647,164 4.44 4.77 

กัมพูชา 15,810 506,048 3.19 3.73 

เวียดนาม 13,894 336,691 2.80 2.48 

จอรแดน 7,141 221,591 1.44 1.63 

อินโดนีเซีย 4,800 186,411 0.97 1.37 

รัสเซีย 4,392 168,710 0.89 1.24 

มาเลเซีย 4,080 109,118 0.82 0.80 

ประเทศอ่ืนๆ 19,367 688,940 3.90 5.07 

รวม 495,973 13,577,965 100.00 100.00 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร (2560) 

ตารางที่ 2-23 ประเทศคูคาที่ประเทศไทยสงออกมะเขือเทศปรุงแตง ป 2560 

ประเทศ 
มะเขือเทศปรงุแตง รอยละ 

ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) ปริมาณ มูลคา 

เวียดนาม 2,040,401 125,649,053 29.95 34.61 

กัมพูชา 1,136,360 49,386,706 16.68 13.60 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 699,048 27,795,770 10.26 7.66 

ลาว 620,592 24,178,773 9.11 6.66 

เยอรมนี 74,800 17,233,587 1.10 4.75 

มาเลเซีย 344,269 16,411,628 5.05 4.52 

สิงคโปร 307,293 15,752,053 4.51 4.34 

ญี่ปุน 327,805 15,707,123 4.81 4.32 

ออสเตรเลีย 204,367 15,061,985 3.00 4.15 

ไตหวัน 142,802 10,759,523 2.10 2.96 

ประเทศอ่ืนๆ 914,795 45,126,664 13.43 12.43 

รวม 6,812,532 363,062,865 100.00 100.00 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร (2560) 
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ตารางที่ 2-24 ปริมาณและมูลคาการนำเขามะเขือเทศของประเทศไทย ป 2551 – 2560 

ปการผลิต 
มะเขือเทศสดหรือแชเย็น น้ำมะเขือเทศ มะเขือเทศปรุงแตง รวม 

ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) 

2551 59,608 3,334,817 236,984 7,970,463 11,995,770 368,739,406 12,292,362 380,044,686 

2552 41,445 2,807,791 99,172 4,217,668 8,500,990 350,045,979 8,641,607 357,071,438 

2553 376,888 6,311,132 131,131 5,832,920 15,489,123 418,091,636 15,997,142 430,235,688 

2554 1,160,923 14,084,629 135,649 5,690,979 15,369,373 396,017,675 16,665,945 415,793,283 

2555 678,906 10,848,165 158,810 7,750,531 22,693,310 602,904,129 23,531,026 621,502,825 

2556 459,477 10,181,939 179,404 9,563,919 27,113,558 792,753,123 27,752,439 812,498,981 

2557 195,487 9,859,734 185,117 8,086,291 17,104,615 641,018,554 17,485,219 658,964,579 

2558 714,935 15,930,915 167,544 8,984,678 22,824,840 823,451,445 23,707,319 848,367,038 

2559 1,580,163 25,380,481 145,400 8,084,913 21,218,638 699,250,419 22,944,201 732,715,813 

2560 798,452 15,192,168 119,555 6,705,616 19,647,150 619,008,939 20,565,157 640,906,723 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 32.40 21.81 -0.72 3.97 8.38 9.26 8.69 9.37 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร (2560) 
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ตารางที่ 2-25 ประเทศคูคาที่ประเทศไทยนำเขามะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศ ป 2560 

ประเทศ 
มะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศ รอยละ 

ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) ปริมาณ มูลคา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 9,197,255 232,539,534 44.72 36.28 

ชิลี 3,690,577 116,863,763 17.95 18.24 

สหรัฐอเมริกา 2,812,218 98,011,439 13.67 15.29 

อิตาล ี 1,911,637 61,517,674 9.3 9.60 

โปรตุเกส 1,178,663 43,978,790 5.73 6.86 

ออสเตรเลีย 1,108,283 39,185,558 5.39 6.11 

มาเลเซีย 418,053 20,905,047 2.03 3.26 

นิวซีแลนด 29,095 7,436,342 0.14 1.16 

สวิตเซอรแลนด 18,330 3,919,342 0.09 0.61 

สหราชอาณาจักร 33,141 2,730,868 0.16 0.43 

ประเทศอ่ืนๆ 167,905 13,818,366 0.82 2.16 

รวม 20,565,157 640,906,723 100.00 100.00 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร (2560) 

ตารางที่ 2-26 ประเทศคูคาที่ประเทศไทยนำเขามะเขือเทศสดหรือแชเย็น ป 2560 

ประเทศ 
มะเขือเทศสดหรือแชเยน็ รอยละ 

ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) ปริมาณ มูลคา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 583,140 6,596,392 73.03 43.42 

นิวซีแลนด 25,960 6,170,845 3.25 40.62 

มาเลเซีย 187,268 1,360,841 23.46 8.96 

ญี่ปุน 1,597 1,005,059 0.20 6.61 

ประเทศอ่ืนๆ 487 59,031 0.06 0.39 

รวม 798,452 15,192,168 100.00 100.00 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร (2560) 
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ตารางที่ 2-27 ประเทศคูคาที่ประเทศไทยนำเขาน้ำมะเขือเทศ ป 2560 

ประเทศ 
น้ำมะเขือเทศ รอยละ 

ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) ปริมาณ มูลคา 

สหรัฐอเมริกา 37,697 2,139,773 31.53 31.91 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 4,680 1,007,092 3.92 15.02 

มาเลเซีย 18,458 709,657 15.44 10.58 

ไตหวัน 6,240 681,615 5.22 10.17 

ลิเบีย 1,684 653,366 1.41 9.74 

ไซปรัส 25,539 566,112 21.36 8.44 

อิสราเอล 495 224,260 0.41 3.34 

ตุรก ี 7,992 184,844 6.68 2.76 

เยอรมนี 7,888 165,556 6.60 2.47 

ออสเตรเลีย 546 97,564 0.46 1.46 

ประเทศอ่ืนๆ 8,336 275,777 6.97 4.11 

รวม 119,555 6,705,616 100.00 100.00 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร (2560) 

ตารางที่ 2-28 ประเทศคูคาที่ประเทศไทยนำเขามะเขือเทศปรุงแตง ป 2560 

ประเทศ 
มะเขือเทศปรงุแตง รอยละ 

ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) ปริมาณ มูลคา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 8,609,435 224,936,050 43.82 36.34 

ชิลี 3,690,577 116,863,763 18.78 18.88 

สหรัฐอเมริกา 2,774,521 95,871,666 14.12 15.49 

อิตาล ี 1,911,635 61,516,314 9.74 9.94 

โปรตุเกส 1,178,663 43,978,790 6.00 7.11 

ออสเตรเลีย 1,107,737 39,087,994 5.64 6.32 

มาเลเซีย 212,327 18,834,549 1.08 3.04 

สวิตเซอรแลนด 18,330 3,919,342 0.09 0.63 

สหราชอาณาจักร 30,296 2,682,859 0.15 0.43 

เนเธอรแลนด 21,388 2,191,635 0.11 0.35 

ประเทศอ่ืนๆ 92,241 9,125,977 0.47 1.47 

รวม 19,647,150 619,008,939 100.00 100.00 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร (2560) 
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เกษตรกร 

พอคาคนกลาง 

โรงงานแปรรูป ตลาดกรุงเทพฯ ขายสง 

ขายในรูปผลิตภัณฑ 

ตลาดในประเทศ สงออก 

ขายผลสด 

รานอาหาร ขายปลีก 

ผูบริโภค 

ตารางที่ 2-29 ดุลการคามะเขือเทศ และผลิตภัณฑมะเขือเทศของไทยกับตางประเทศ ป 2560 

รายการ มูลคา (บาท) 

มูลคาการคา 1,045,363,764 

การสงออก 404,457,041 

การนำเขา 640,906,723 

ดุลการคา -236,449,682 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร (2560) 

 วิถีการตลาดมะเขือเทศ 
 ตลาดมะเขือเทศแยกตามลักษณะผูประกอบการได 2 ประเภท คือ ตลาดมะเขือเทศ
เพ่ือแปรรูป และตลาดมะเขือเทศเพ่ือการบริโภคสด โดยตลาดมะเขือเทศเพ่ือแปรรูป โดยทั่วไปโรงงานแปรรูป 
จะรับซื้อมะเขือเทศจากพอคาคนกลาง หรือซื้อตรงจากเกษตรกร เน่ืองจากพอคาคนกลางจะอำนวย
ความสะดวกในการผลิต ใหสินเช่ือ และปจจัยการผลิตตางๆ แกเกษตรกร ราคาผลผลิตที่เกษตรกรไดรับ
จึงเปนราคาที ่พอคาคนกลาง หรือโรงงานแปรรูปกำหนดขึ ้น ในสวนตลาดมะเขือเทศบริโภคสด 
ในกระบวนการคามะเขือเทศสด ตลาดกลางขายสงถือวาเปนตลาดที่มีความสำคัญที่สุด เพราะเปนแหลงรับ
ผลผลิตและจัดจำหนายตอไปยังตลาดปลายทาง (รูปที่ 2-12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2-12  วิถีตลาดมะเขือเทศ 
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 บทที่ 3 
การวิเคราะหเพื่อกำหนดเขตการใชที่ดิน   

3.1 การประเมินคณุภาพที่ดินดานกายภาพ 

 การประเมินคุณภาพที่ดิน (Qualitative Land Evaluations) เปนการพิจารณาศักยภาพของ   
หนวยทรัพยากรที่ดินตอการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ ในระดับการจัดการที่แตกตางกัน วิธีการ
ประเมินคุณภาพที่ดินมีหลายวิธี สวนวางแผนทรัพยากรน้ำเพ่ือการพัฒนาที่ดินไดเลือกใชวิธีการประเมิน
คุณภาพที่ดินในหลักการของ FAO Framework (1983) สามารถทำได 2 รูปแบบ 
 รูปแบบแรก การประเมินทางดานคุณภาพหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา เปนการประเมินเชิงกายภาพ
วาที่ดินน้ันๆ เหมาะสมสูงหรือนอยเพียงใดตอการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ 
 รูปแบบที่สอง การประเมินทางดานปริมาณหรือดานเศรษฐกิจ ซึ่งจะใหคาตอบแทนในรูปผลผลิต 
ที่ไดรับ จำนวนเงินในการลงทุนและจำนวนเงินจากผลตอบแทนที่ไดรับ 
 3.1.1 ระดับความตองการปจจัยสำหรับพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ 
   จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับพืชที่มีปลูกในพ้ืนที่ตางๆ พบวา พืชมีความตองการ
ปจจัยและสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน นอกจากความตองการดานพืชแลว เกษตรกรแตละคนยังใช
เครื่องจักร สารเคมี แรงงาน เทคโนโลยีหรือเงินทุนที่แตกตางกัน รวมถึงการปรับพ้ืนที่เพ่ือใหมะเขือเทศ
สามารถเจริญเติบโตไดโดยไมเกิดปญหาการแชขังของน้ำ ดังน้ัน ปจจัยที่มีผลตอการเจริญตอพืชสามารถ
แบงได 3 กลุม ไดแก  
   1) ความตองการดานพืช (Crop Requirements) ประกอบดวยความเขมของแสง อุณหภูมิ 
ปริมาณน้ำฝนหรือความตองการน้ำในชวงการเจริญเติบโต การระบายน้ำที่เหมาะสม ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ความอ่ิมตัวดวยดาง 
   2) ความตองการดานการจัดการ (Management Requirements) เน่ืองจากพืชแตละชนิด
เหมาะสมในสภาพพ้ืนที่ที่แตกตางกัน เชน มะเขือเทศสามารถเจริญเติบโตไดดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ำ 
ดังน้ัน การจัดการโดยใสปุยจึงมีนอย รวมถึงสามารถพบเห็นเกษตรกรปลูกมะเขือเทศในดินทรายดวย 
   3) ความตองการดานการอนุรักษ (Conservation Requirements) เปนปจจัยที่มีผล
ตอการเจริญของพืชในพ้ืนที่สูง ซึ่งมีโอกาสที่ ดินจะถูกกัดกรอนไดงายจากอิทธิพลของลมและน้ำ      
สงผลใหเกิดการสูญเสียธาตุอาหารในดิน รวมถึงปริมาณตะกอนที่ไหลลงสูที่ลุมทำใหมีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมอีกทางหน่ึง 
  นอกจากปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชในแตละดานที่แตกตางกันแลว ดินในแตละ
พ้ืนที่ยังมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชแตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่ทำให
คุณลักษณะดินแตกตางกันไปตามวัตถุตนกำเนิดของดิน ดังน้ัน ดินที่แตกตางกันจะมีคุณลักษณะของดิน
ที่แตกตางกันสงผลตอการเจริญเติบโตของพืชที่แตกตางกันแตคุณลักษณะที่ดินที่ใชในการแสดงคาเพ่ือช้ีบง
ความเจริญเติบโตของพืชบางกรณีมีปจจัยเดนเพียงตัวเดียว เชน การระบายน้ำของดิน บางกรณีอาจมีปจจัยเดน
ไดหลายตัว เชน ความจุในการดูดยึดธาตุอาหารสามารถแสดงไดจากคาของความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 
(C.E.C) และคาความอ่ิมตัวของประจุบวกที่เปนดาง (B.S) ปจจัยเดนหลายตัวน้ันอาจสงผลกระทบซึ่งกันและกัน 
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รวมถึงมีการแปรผันตามสภาพแวดลอม ทำใหการนำคาดังกลาวมาใชจำเปนตองมีการคาดคะเนผลจาก
ปจจัยรวม (diagnostic factors) โดยประเมินจาก กลุมคุณลักษณะที่ดินที่มีขอจำกัดรุนแรงที่สุดที่สงผล
กระทบตอปจจัยความเจริญเติบโตของพืชมากที่สุดเปนตัวกำหนดระดับความเหมาะสมสำหรับความ
ตองการของประเภทการใชประโยชนที่ดิน 
  ดังน้ัน การกำหนดระดับความตองการปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ กำหนด
โดยอาศัยชวงคาความเหมาะสมจากการคาดคะเนปจจัยรวม หากมีชวงคาความเหมาะสมสูงจะใหคา
พิสัยสูง แตคาปจจัยใดที่มีชวงที่มีผลตอการหยุดชะงักการเจริญเติบโตจะใหคาพิสัยต่ำ เชน ปริมาณน้ำฝน  
ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชชนิดหน่ึงจะถูกกำหนดใหมีคาพิสัยสูง แตชวงปริมาณน้ำฝนที่มาก
เกินไปจะทำใหรากเนา การเจริญเติบโตจะถูกกำหนดใหมีคาพิสัยต่ำสุด  
  การกำหนดระดับคาพิสัยของคุณภาพที่ดินสามารถกำหนดชวงคาความเหมาะสมออกเปน  
4 ช้ัน โดยอาศัยหลักเกณฑในรูปของผลผลิตและการลงทุน สำหรับการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ 
สามารถกำหนดระดับความตองการปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ ไดดังแสดงในตารางที่ 3-1 
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ตารางที่ 3-1 ระดับความตองการปจจัยการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ 

ปจจัยตอการเจริญเติบโตของพืช 
ปจจัยชี้บง หนวย 

คาพิสัย 
คุณภาพที่ดิน S1 S2 S3 N 

ระบบอุณหภูมิ (t) อุณภูมิเฉล่ียในฤดูปลูก c 18-25 26-28 - >28 

        17-15 - <15 

ความชุมชื้นที่เปนประโยชนตอพืช (m) ปริมาณน้ำฝน mm.         

ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (o) การระบายน้ำ class คอนขางดี - ดีมาก - คอนขางเลว เลว - เลวมาก 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร (s) ปริมาณอินทรียวัตถ ุ class สูงมาก -สูง ปานกลาง-ต่ำ     

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) 
C.E.C ดินลาง meq/100g >15 5-15 <5 - 

B.S ดินลาง % >35 <35 - - 

สภาวะการหยั่งลึกของราก (r) 
ความลึกของดิน cm >50 30-50 20-30 <20 

ปริมาณกอนหิน % <15 15-40 40-80 >80 

ความเสียหายจากน้ำทวม (f) ความถี ่ ป/คร้ัง 10ป/คร้ัง 6-9ป/คร้ัง 3-5ป/คร้ัง 1-2ป/คร้ัง 

การมีเกลือมากเกินไป (x) EC.Of saturation mmho/cm. <2.5 2.5-5.0 5.0-7.5 >7.5 
สารพิษ (z) 

ความลึกชั้นจาโรไซต cm. >150 100-150 50-100 <50 

ปฎิกิริยาในสภาวะน้ำแชแข็ง pH 5.6-6.5 6.6-7.8 7.9-8.4 >8.4 

      5.1-5.5 4.5-5.0 <4.5 

ศักยภาพการใชเคร่ืองจักร (w) ความลาดชัน - ABC D E >E 

ความเสียหายจากการกรอนดิน (e) ความลาดชัน - A BC D >D 

  ปริมาณดินที่สูญเสีย ตน/ไร/ป <2 2-4 4-12 >12 

ที่มา : บัณฑิต และคณะ, 2542     
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 3.1.2 คุณภาพของทรัพยากรที่ดิน  
  คุณภาพที่ดิน (Land Quality) คือ คุณสมบัติของที่ดินที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของพืช คุณภาพที่ดินอาจประกอบดวยคุณลักษณะที่ดิน (Land characteristic) ตัวเดียวหรือหลายตัว
ก็ได เชน ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (Oxygen availability to roots) เปนคุณภาพที่ดิน
ซึ่งมีผลมาจากคุณลักษณะของที่ดินหลายตัว ทั้งน้ีเกิดจากการใชคุณลักษณะของ ช้ันการระบายน้ำของดิน 
(Soil drainage class) ความลึกของระดับน้ำใตดิน (depth of watertable) ระยะเวลาของน้ำทวมขัง 
(period of waterlogging) พิจารณารวมกัน 

    ในระบบของ FAO ไดกำหนดคุณภาพที่ดินที่นำมาประเมินสำหรับการปลูกพืช ในระบบไว  
25 ชนิด สำหรับประเทศไทยคุณภาพที่ดินที่นำมาประเมินมี 13 ชนิด ไดแก 

  1) ความเขมของแสง 
  2) ระบบอุณหภูมิ  

  3) ความชุมช้ืนที่เปนประโยชนตอพืช  
  4) ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช  
  5) ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร  

  6) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร  
  7) สภาวะการหยั่งลึกของราก  
  8) ความเสียหายจากน้ำทวม  
  9) การมีเกลือมากเกินไป  
     10)  สารพิษ  

 11) สภาวะการเขตกรรม  
 12) ศักยภาพการใชเครื่องจักร  
 13) ความเสียหายจากการกัดกรอน  
 เนื ่องจากคุณภาพที ่ด ิน เป นนามธรรมที ่ไม สามารถวัดออกมาเปนคาเช ิงปริมาณได  

แตจำเปนตองวัดคาออกมาเพ่ือจัดลำดับความเหมาะสม ดังน้ัน คาที่นำมาใชในการวัดคุณภาพที่ดินไดจาก
องคประกอบของคุณภาพที่ดิน คือ คุณลักษณะที่ดิน (Land characteristic) เชน ความลาดชัน ปริมาณน้ำฝน 
เน้ือดิน การระบายน้ำ และปริมาณหิน  
 การเลือกใชคุณลักษณะที่ดินเพื่อใชเปนตัวแทนคุณภาพที่ดินเพื่อใชในการประเมินความ
เหมาะสมที่ ดิน จำเปนตองจัดลำดับความสำคัญคุณภาพที่ ดินกอนที่จะนำมาประเมิน โดยมีลำดับ
ความสำคัญตามเง่ือนไขการคัดเลือกคุณภาพที่ดินภายใตเง่ือนไขอยางนอย 3 ประการ โดยแตละเง่ือนไข 
มีรายละเอียด ดังน้ี 
 1) จะตองมีผลตอพืชหรือประเภทการใชที่ดินน้ันๆ  
  2) คาวิกฤตตองพบในพ้ืนที่ที่จะปลูกพืชน้ันๆ  

3) การรวบรวมขอมูลสามารถปฏิบัติได 
 การจัดลำดับความสำคัญของคุณภาพที่ดินซึ่งใชคุณลักษณะที่ดินเปนตัวแทน เมื่อทำการ

จัดลำดับความสำคัญแลวพบวา เง่ือนไขหลักขึ้นอยูกับการรวบรวมขอมูลคุณลักษณะที่ดิน ดังน้ัน คุณภาพที่ดิน 
ที ่มีความสำคัญ นำมาใชในการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพของมะเขือเทศ มีจำนวน 8 ปจจัย 
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ซึ่งเปนปจจัยที่มีความสำคัญที่สุด และมีผลตอผลผลิต ตลอดจนชนิดของพืช และความตองการใชประโยชนที่ดิน
ประกอบดวย  
  1) ความชุมช้ืนที่เปนประโยชนตอพืช (m)    

  2) ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (o) 
  3) ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร (s) 
  4)  ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) 
  5) สภาวะการหยั่งลึกของราก (r) 

6) ความเสียหายจากการกัดกรอน (e) 
7) ความเสียหายจากน้ำทวม (f) 
8) การมีเกลือมากเกินไป (x) 

  ดินที่กลาวถึงในเบ้ืองตนเปนขอมูลของคุณลักษณะดินตามขอมูลดินเชิงกายภาพ ซึ่งหาก
ตองการใหมีคุณลักษณะของที่ดินจำเปนตองนำขอมูลสภาพแวดลอมมารวมวิเคราะหดวย เพ่ือใชขอมูลของ
คุณลักษณะดินกลายเปนขอมูลคุณลักษณะของที่ดิน 
  ขอมูลคุณลักษณะของที่ ดินที่นำมาใชไดจากขอมูลกลุมชุดดิน กองสำรวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน (2562) ซึ่งมีขอมูลของคุณลักษณะดินที่สามารถนำมาใชตามจำนวนปจจัยที่เรานำมาจัดลำดับ
ความสำคัญของคุณภาพที่ดินเบ้ืองตนแลว แตคุณลักษณะดินที่ใชเปนเพียงคุณสมบัติที่ไดในเชิงกายภาพของดิน 
เพ่ือใหขอมูลคุณลักษณะดินเปนขอมูลคุณลักษณะของที่ดิน ซึ่งมีปจจัยของสิ่งแวดลอมเขามารวมพิจารณาดวย 
กลุมวางแผนบริหารจัดการพ้ืนที่ชุมน้ำ จึงไดจัดทำขอมูลหนวยที่ดินขึ้นมาเพ่ือใชเปนตัวแทนคุณลักษณะของที่ดิน 
โดยนำปจจัยดานสิ่งแวดลอม เขามาพิจารณารวม 2 ปจจัย คือ  
  1) ปริมาณน้ำชลประทาน แหลงน้ำบาดาล  

  2) การจัดการระดับพ้ืนที่ กำหนดพ้ืนที่ที่มีการจัดการในพ้ืนที่ลุม เพ่ือยกรองปลูกมะเขือเทศ 
เปนเขตที่มีการจัดการระดับพ้ืนที่ (M4) 

  ผลการจัดทำหนวยที่ ดินในประเทศไทยพบหนวยที่ ดินเด่ียว จำนวน 942 หนวยที่ ดิน  
แสดงคุณลักษณะของหนวยที่ดินตามตารางที่ 3-2 และภาคผนวก 1 
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ตารางที่  3-2   คุณสมบัติของหนวยที่ดินและการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพ  
                     ในการปลกูมะเขือเทศประเทศไทย 

หนวยที่ดิน 
ความเหมาะสม  

หนวยที่ดิน 
ความเหมาะสม  

หนวยที่ดิน 
ความเหมาะสม 

ทางกายภาพ  ทางกายภาพ  ทางกายภาพ 

1 N  6I S3o  11 N 

1I S3o  6M4 S3o  11I N 

1M4 S2o  7 S3o  12 N 

2 N  7/15 S3o  12I N 

2I S3o  7/15I S3o  13 N 

3 N  7/38 S3o  13I N 

3I S3o  7/38b,fsi S3o  14 N 

3sa N  7/38b,fsiI S1  14I N 

3saI S3ox  7/38fsi S3o  15 S3o 

4 S3o  7/38fsiI S1  15/21 S3o 

4/33 S3o  7/38I S1  15hi S3o 

4/33I S1  7/53 S3o  15hi,cal S3o 

4/38 S3o  7hi S3o  15hi,calI S1 

4/38b,fsi S3o  7hi,sa S3mx  15hiI S1 

4/38b,fsiI S1  7hi/15hi S3o  15hiM4 S1 

4/38I S1  7hi/15hiI S1  15I S1 

4/7 S3o  7hiI S1  15IM4 S1 

4/7I S3o  7I S1  15M4 S1 

4I S3o  7M4 S1  16 S3o 

4IM4 S1  7sa S3x  16/25I S1 

5 S3o  7saI S3x  16hi S3o 

5/15 S3o  8 S1  16hiI S1 

5/6 S3o  8I S1  16I S1 

5/6I S3o  8x S3x  16M4 S1 

5I S3o  8xI S3x  17 S3o 

5IM4 S1  9 N  17/25 S3o 

5M4 S1  9I N  17/35 S3o 

6 S3o  10 N  17/40 S3o 

6/59 S3o  10I N  17csub S2m 
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ทางกายภาพ  ทางกายภาพ  ทางกายภาพ 

17hi S2m  19/49 S3o  22/22tksI S1 

17hi,csub S2m  19d3c S3o  22/59 S3o 

17hi,csubI S1  19hi S3o  22calsub S3o 

17hi,d3c S2m  19hi,d3c S3o  22calsubI S1 

17hi,d3cI S1  19hi/19hi,d3c S3o  22csub S3o 

17hiI S1  19hi/22hi S3o  22csubI S1 

17hiM4 S1  19hi/22hiI S1  22csubM4 S1 

17I S1  19hiI S1  22d3c S3o 

18 S3o  19I S1  22fsi S3o 

18/22 S3o  20 S3o  22fsiI S1 

18/22I S1  20/20col S3o  22hi S3o 

18/36gm S3o  20/20colI S1  22hi,d3c S3o 

18/36gmI S1  20/20f S3o  22hiI S1 

18cal S3o  20/20fI S1  22I S1 

18calsub S3o  20col S3o  22M4 S1 

18calsubI S1  20f S3o  22sa S3ox 

18csub S3o  20f,calI S1  22sa,csub S3ox 

18csubI S1  20f,calsub S3o  22sa,d3c S3ox 

18d3c S3o  20f,ssub S3o  22sa,d3cI S3x 

18hi S3o  20f,ssubI S1  22saI S3ox 

18I S1  20fI S1  22tks S3o 

18IM4 S1  20hi S3o  22tks/24 S3o 

18M4 S1  20hi,csub S3o  22tks/24I S1 

18sa S3ox  20hiI S1  22tksI S1 

18saI S1  20I S1  23 S3o 

19 S3o  21 S3o  23/42 S3o 

19/19csub S3o  21/38 S3o  23/42I S1 

19/19d3c S3o  21I S1  23I S1 

19/22 S3o  22 S3o  24 S3o 

19/22I S1  22/22tks S3o  24I S1 
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24sa S3ox  27B S2ne  28I S1 

25 S3o  27BI S2ne  29 S2m 

25/45 S3o  27C S2ne  29/48 S2mnr 

25hi S3o  27CI S2ne  29B S2mne 

25hiI S1  27D S3e  29b,fl S2mn 

25hiM4 S1  28 S2m  29b,flI S1 

25I S1  28/52 S2m  29B/31B S2me 

25M4 S1  28b S2m  29B/33B S2me 

25udic S3o  28B/52B S2me  29B/35B S2me 

26 S3o  28Bb S2me  29B/46B S2mnr 

26B S2me  28Bb,d3c S2m  29B/46BI S2mnr 

26B/32B S2me  28Bb,d3cI S1  29B/47B S2mnr 

26B/53B S2me  28BbI S1  29B/47BI S2nr 

26Bgm S2me  28Bgm S2me  29B/48B S2mnr 

26BgmI S2ne  28bI S1  29B/52B S2mnr 

26BI S2ne  28C S2me  29B/55B S2mne 

26C S2me  28C/31C S2me  29B/56B S2mne 

26C/45C S2mre  28C/47C S2mre  29B/RC S2mne 

26C/53C S2me  28C/52C S2mre  29Bb S2mne 

26CI S2e  28CI S2me  29Bb,fl S2mre 

26D S3e  28D S3e  29Bb,flI S2r 

26D/45D S3e  28D/52D S3e  29Bd3an S2mre 

26D/53D S3e  28D/54D S3e  29Bd3c S2mre 

26E N  28d3c S2mn  29Bd3c,calsub S2mre 

26E/45E N  28E N  29BI S2ne 

26E/53E N  28E/47E N  29C S2mne 

26gm S2mn  28E/52E N  29C/31C S2mne 

26gmI S1  28E/RC N  29C/35C S2mne 

26I S1  28gm S2m  29C/35CI S2ne 

27 S2mn  28gmI S1  29C/46C S2mnr 
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29C/47C S2mnr  29I S1  31C/RC S2e 

29C/47CI S2nre  30B S2mne  31Ccalsub S2e 

29C/48C S2mnre  30C S2mne  31CI S2e 

29C/48CI S2nre  30D S3e  31D S3e 

29C/52C S2mne  30E N  31D/35D S3e 

29C/55C S2mne  31 S2m  31D/47D S3e 

29C/RC S2mne  31/31b S2mn  31D/55D S3e 

29Cd3an S2mne  31B S2mn  31D/RC S3e 

29CI S2ne  31B/31Bb S2mr  31E N 

29D S3e  31B/33B S2me  31E/47E N 

29D/31D S3e  31B/36B S2me  31E/55E N 

29D/35D S3e  31B/47B S2mre  31E/RC N 

29D/40D S3e  31B/48B S2re  31gm S2m 

29D/46D S3e  31b/55 S2mn  31gm,cal S2mn 

29D/47D S3e  31B/55B S2e  31gm,calI S1 

29D/48D S3e  31B/55BI S2e  31gmI S1 

29D/52D S3e  31B/RL S2r  31I S1 

29D/55D S3e  31Bb S2r  32 S2m 

29D/RL S3e  31Bb,calsub S2r  32B S2ne 

29Dd3an S3e  31BbI S2r  32Bgm S2ne 

29E N  31Bcalsub S2r  32BI S2ne 

29E/31E N  31Bgm S2r  32C S2ne 

29E/35E N  31BgmI S2r  32gm S2m 

29E/46E N  31BI S1  32gmI S1 

29E/47E N  31C S2e  32I S1 

29E/48E N  31C/36C S2e  33 S2m 

29E/52E N  31C/47C S2re  33/38 S2m 

29E/55E N  31C/48C S2re  33/38I S1 

29E/RL N  31C/52C S2re  33/48 S2r 

29gm S2mn  31C/55C S2e  33B S2mn 
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33b,csub S2mn  34D/RC S3e  35Bd3cI S2ne 

33b,csubI S1  34E N  35Bgm S2ne 

33B/38B S2e  34E/RC N  35BgmI S2ne 

33B/44B S2e  34gm S2mn  35BI S1 

33B/47B S2re  34gmI S1  35C S2ne 

33B/55B S2e  34I S1  35C/40C S2ne 

33Bb S2e  35 S2m  35C/40CI S2ne 

33Bb,csub S2r  35/44 S2mn  35C/48C S2nr 

33BbI S2e  35B S2mn  35C/56C S2ne 

33Bgm S2e  35b,csub S2mn  35C/56CI S2ne 

33BgmI S2e  35b,csub/37b S2mn  35C/RC S2ne 

33BI S2e  35b,csubI S1  35Cd3c S2ne 

33C S2e  35B/36B S2ne  35Cd3c/49C S2nre 

33CI S2e  35B/40B S2ne  35Cd3cI S2ne 

33D S2r  35B/40BI S2ne  35CI S2ne 

33gm S2m  35B/48B S2nr  35D S3e 

33gmI S1  35B/56B S2ne  35D/40D S3e 

33I S1  35B/56BI S2ne  35D/48D S3e 

34 S2m  35Bb S2ne  35D/56D S3e 

34B S2ne  35Bb,csub S2ne  35d3c S2mn 

34B/45B S2nre  35Bb,csub/37Bb S2ne  35d3cI S1 

34Bgm S2ne  35Bb,csub/37BbI S2ne  35E N 

34BgmI S2ne  35Bb,csubI S2ne  35E/40E N 

34BI S2ne  35Bb,d3c S2ne  35E/48E N 

34C S2ne  35BbI S2ne  35E/55E N 

34C/39C S2ne  35Bcalsub S2ne  35E/56E N 

34C/RC S2ne  35Bcsub S2ne  35gm S2m 

34CI S2ne  35BcsubI S2ne  35gmI S1 

34D S3e  35Bd3c S2ne  35I S1 

34D/39D S3e  35Bd3c/49B S2ne  36 S2m 
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36/36b S2mn  36gmI S1  37BgmI S2ne 

36b S2m  36I S1  37bI S1 

36b,calsub S2mn  37 S2m  37C S2ne 

36b,calsubI S1  37/44 S2mn  37C/48C S2nr 

36b,csub S2mn  37/44I S1  37D S3e 

36b,csubI S1  37B S2mn  37D/48D S3e 

36B/36Bb S2r  37b,cal S2mn  37gm S2mn 

36B/38B S2e  37b,calI S1  37gmI S2mn 

36Bb S2r  37b,col S2mn  37I S1 

36Bb,cal S2r  37b,colI S1  38 S2m 

36Bb,calI S2r  37b,f S2mn  38/38fsi S2mn 

36Bb,calsub S2r  37b,fl S2mn  38/38fsiI S1 

36Bb,csub S2r  37b,flI S1  38B S2mn 

36Bb,csubI S2r  37b,fsi S2mn  38b,fsi S2mn 

36BbI S2r  37b,fsiI S1  38b,fsiI S1 

36Bcalsub S2r  37b/37b,fl S2mn  38B/44B S2e 

36Bcsub S2r  37b/37b,flI S1  38B/44BI S2e 

36BcsubI S2r  37B/44B S2ne  38Bb S2r 

36Bd3c S2r  37B/44BI S2ne  38BbI S2r 

36Bd3cI S2r  37B/49B S2nr  38Bfsi S2r 

36Bgm S2e  37Bb S2ne  38BfsiI S2r 

36BgmI S2e  37Bb,cal S2r  38BI S1 

36BI S1  37Bb,calI S2r  38fl S2mn 

36C S2e  37Bb,f S2r  38flI S1 

36CI S2e  37Bb,fl S2r  38fsi S2mn 

36csub S2mn  37Bb,fl,cal S2r  38fsi/38b,fsi S2mn 

36csubI S1  37Bb,flI S2r  38fsi/38b,fsiI S1 

36D S3e  37Bb/37Bb,fl S2ne  38fsiI S1 

36E N  37BbI S2ne  38I S1 

36gm S2m  37Bgm S2ne  39 S2m 
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39B S2ne  40b/41b S2mn  40C/56C S2mne 

39B/43B S2ne  40b/41bI S1  40C/RC S2mne 

39Bgm S2ne  40B/44B S2mne  40C/RCI S2mne 

39BI S2ne  40B/48B S2mnre  40calsub S2mn 

39C S2ne  40B/56B S2mne  40Cd3c S2mne 

39C/50C S2ne  40B/RC S2mne  40CI S2mne 

39C/RC S2ne  40Bb S2mne  40csub S2mn 

39CI S2ne  40Bb,calsub S2mr  40csubI S1 

39D S3e  40Bb,csub S2mne  40D S3e 

39D/RC S3e  40Bb,csubI S2ne  40D/48D S3e 

39E N  40Bb,d3c S2mne  40D/RC S3e 

39E/RC N  40Bb,d3cI S2mne  40d3c S2mn 

39gm S2mn  40Bb,d3clay S2mne  40gm S2m 

39gmI S1  40Bb/41Bb S2mne  40gm,csub S2mn 

39I S1  40Bb/41BbI S2ne  40gm,csubI S1 

40 S2m  40BbI S2ne  40gmI S1 

40/40b S2mn  40Bcsub S2mne  40I S1 

40/40bI S1  40BcsubI S2ne  41 S2mn 

40/41 S2mn  40Bd3c S2mne  41/41b S2mn 

40B S2mn  40Bd3cI S2ne  41/41bI S1 

40b,csub S2mn  40Bd3clay S2mne  41b S2m 

40b,csubI S1  40Bdan S2mne  41B/41Bb S2m 

40b,d3c S2mn  40BdanI S2ne  41B/41BbI S1 

40b,d3cI S1  40Bgm S2mne  41b/44b S2mn 

40b,d3clay S2mn  40BgmI S2ne  41b/44bI S1 

40B/40Bb S2mne  40BI S1  41Bb S2mne 

40B/40Bb,d3c S2mne  40Bsa S3x  41Bb/41B S2mne 

40B/40BbI S2ne  40C S2mne  41Bb/44Bb S2mne 

40B/40Bd3c S2mne  40C/41C S2mne  41Bb/44BbI S2ne 

40B/40Bd3cI S2ne  40C/48C S2mnre  41Bb/44BI S2ne 
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41BbI S2ne  44b,d4clay/44b S2mn  45C S2mnre 

41Bd3c S2mne  44b,d4clayI S1  45C/53C S2mnre 

41Bd3clay S2mne  44B/44Bb S2mr  45Ccal S2mnre 

41Bd3ss S2mne  44Bb S2mr  45CcalI S2nre 

41Bd3ssI S2ne  44Bb,d4clay S2mr  45Cgm S2mnre 

41BI S2ne  44Bb,d4clay/44Bb S2mr  45CI S2nre 

41Bspod S2mne  44Bb,d4clayI S2mr  45D S3e 

41C S2ne  44BbI S2mr  45D/53D S3e 

41C/44C S2ne  44Bcsub S2mr  45E N 

41C/56C S2ne  44Bd3c S2mr  45gm S2mnr 

41Cd3clay S2ne  44Bd4clay S2mr  45gmI S2nr 

41CI S2ne  44Bd4clayI S2mr  45I S2nr 

41d3c S2mn  44BI S1  46 S2mnr 

41I S1  44C S2me  46b S2mnr 

41spod S2mn  44C/48C S2mre  46B/47B S2mnr 

42 S2mn  44Cd3c/48C S2mre  46B/47BI S2nr 

42B S2mne  44CI S2e  46B/55B S2mnr 

42BI S2ne  44csub S2mn  46B/RL S2mnr 

42I S1  44D S3e  46Bb S2mnr 

43 S2m  44d4clay S2mn  46BbI S2nre 

43B S2mne  44d4clayI S1  46BI S2nr 

43BI S2ne  44I S1  46C S2mnr 

43C S2ne  45 S2mnr  46C/47C S2mnr 

43gm S2mn  45/50 S2mnr  46C/55C S2mnr 

43gmI S2mn  45B S2mnre  46C/56C S2mnr 

43I S1  45B/50B S2mnre  46C/RL S2mnr 

44 S2m  45B/53B S2mnre  46CI S2nr 

44/44b S2mn  45Bgm S2mnre  46D S3e 

44B S2mn  45BgmI S2nre  46D/47D S3e 

44b,d4clay S2mn  45BI S2nre  46D/48D S3e 
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46D/RL S3e  47Ccal/RC S2mre  48BI S2nre 

46E N  47CI S2re  48C S2mnre 

46gm S2nr  47D S3e  48C/55C S2mnre 

46I S2nr  47D/48D S3e  48C/56C S2mnre 

47 S2mr  47D/49D S3e  48C/56CI S2nre 

47B S2mre  47D/53D S3e  48C/59C S2mnre 

47B/48B S2mre  47D/55D S3e  48C/RC S2mnre 

47B/52B S2mre  47D/56D S3e  48C/RCI S2mnre 

47B/55B S2mre  47D/RC S3e  48C/RL S2mnre 

47B/56B S2mre  47D/RL S3e  48CI S2nre 

47B/RC S2mre  47Dcal/RC S3e  48D S3e 

47B/RCI S2re  47E N  48D/55D S3e 

47B/RL S2mre  47E/48E N  48D/56D S3e 

47Bb S2mre  47E/52E N  48D/RC S3e 

47BbI S2re  47E/55E N  48D/RL S3e 

47Bcal S2mre  47E/56E N  48E N 

47Bcal/RC S2mre  47E/RC N  48E/56E N 

47BI S2re  47E/RL N  48E/RC N 

47C S2mre  47Ecal/RC N  48gm S2mnr 

47C/48C S2mre  47I S2r  48gmI S2mnr 

47C/48CI S2re  48 S2mnr  48I S2nr 

47C/52C S2mre  48/56 S2mnr  49 S2mnr 

47C/55C S2mre  48B S2mnr  49B S2mnre 

47C/55CI S2re  48B/48Bb S2mnre  49Bb S2mnre 

47C/56C S2mre  48B/55B S2mnre  49BbI S2nre 

47C/59C S2mre  48B/56B S2mnre  49Bdan S2mnre 

47C/RC S2mre  48B/56BI S2nre  49BI S2nr 

47C/RCI S2re  48B/RC S2mnre  49Bsheet S2mnre 

47C/RL S2mre  48B/RCI S2nre  49BsheetI S2nre 

47Ccal S2mre  48B/RL S2mnre  49C S2mnre 
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ตารางที่  3-2  (ตอ)  

หนวยที่ดิน 
ความเหมาะสม  

หนวยที่ดิน 
ความเหมาะสม  

หนวยที่ดิน 
ความเหมาะสม 

ทางกายภาพ  ทางกายภาพ  ทางกายภาพ 

49C/RC S2mnre  51E N  54 S2m 

49Cdan S2mnre  51E/RC N  54B S2me 

49D S3e  52 S2mr  54BI S2e 

49dan S2mnr  52/RL S2mr  54C S2me 

49danI S2nr  52b S2mr  54D S3e 

49I S2nr  52B/55B S2mre  54gm S2m 

49sheet S2nr  52B/RL S2mre  55 S2m 

50 S2mn  52BI S2re  55/55b S2mn 

50B S2mne  52Bmd S2mre  55b S2m 

50B/51B S2mnre  52BmdI S2e  55B/55Bb S2mr 

50BI S2mne  52Budic S2mre  55B/55BbI S2r 

50C S2mne  52C S2mre  55B/RC S2e 

50C/51C S2mnre  52C/RL S2mre  55Bb S2mr 

50CI S2mne  52CI S2re  55Bcal S2me 

50D S3e  52Cmd S2mre  55Bcalsub S2mr 

50D/51D S3e  52Cudic S2mre  55BI S1 

50E N  52D S3e  55C S2me 

50E/51E N  52D/RL S3e  55C/RC S2me 

50gm S2o  52E N  55cal S2m 

50I S1  52I S2r  55Ccal S2me 

51 S2mnr  52md S2m  55Ccalsub S2me 

51B S2mnre  52mdI S1  55CI S2e 

51B/53B S2mnre  53 S2mn  55D S3e 

51BI S2nre  53B S2mne  55E N 

51C S2mnre  53BI S2ne  55gm S2mn 

51C/53C S2mnre  53C S2mne  55gm,d3c S2mn 

51CI S2nre  53CI S2ne  55gmI S1 

51D S3e  53D S3e  55I S1 

51D/53D S3e  53E N  56 S2m 

51D/RC S3e  53I S1  56B S2mn 
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ตารางที่  3-2  (ตอ)  

หนวยที่ดิน 
ความเหมาะสม  

หนวยที่ดิน 
ความเหมาะสม  

 
 

ทางกายภาพ  ทางกายภาพ   

56B/RC S2mne  59/61 S2m    

56B/RCI S2ne  59f N    

56B/RL S2mne  59fl N    

56Bb S2mne  59I S1    

56BI S2ne  60 S2mn    

56C S2mne  60B S2me    

56C/RC S2mne  60BI S2e    

56C/RCI S2ne  60C S2me    

56C/RL S2mne  60D S3e    

56C/RLI S2ne  60D/61D S3e    

56CI S2ne  60I S1    

56D S3e  61 S2mnr    

56D/RC S3e  61B S2mnre    

56D/RL S3e  61C S2mnre    

56E N  61D S3e    

56E/RC N  61I S2mnr    

56gm S2m  62 N    

56gmI S1       

56I S1       

57 N       

57/58 N       

57/58I N       

57I N       

58 N       

58I N       

59 S2mn       

59/60 S2m       

59/60I S1       

หมายเหตุ : คำอธิบายคำยอแสดงในภาคผนวก 1 
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3.1.3 การจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดิน      
จากหลักการของ FAO Framework ไดจำแนกอันดับความเหมาะสมของที่ดิน เปน 2 อันดับ 

(Order) 4 ช้ัน (Class) โดยแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 
1) อันดับ ประกอบดวย 

1) อันดับที่เหมาะสม (Order S ; Suitability) 
2) อันดับที่ไมเหมาะสม (Order N ; Not suitability) 

2) ช้ัน ประกอบดวย 
S1  :  ช้ันที่มีความเหมาะสมสูง (Highly suitable) 
S2  :  ช้ันที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately suitable) 
S3  :  ช้ันที่มีความเหมาะสมเล็กนอย (Marginally suitable) 
 N  :  ช้ันที่ไมมีความเหมาะสม (Not suitable) 

   3) ช้ันยอยเปนช้ันที่แสดงอิทธิพลของการเจริญเติบโตของพืช ประกอบดวย 
    (1) ความชุมช้ืนที่เปนประโยชนตอพืช (Moisture availability : m) 
    (2) ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (Oxygen availability : o) 
    (3) ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร (Nutrient availability : s) 
    (4) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (Nutrient retention capacity : n) 
    (5) ความเสียหายจากน้ำทวม (Flood hazard : f) 
    (6) ความเสียหายจากการกัดกรอน (Erosion hazard : e) 

  วิธีการประเมินคุณภาพที่ดินหรือประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับมะเขือเทศน้ัน  
ใชวิธีการจับคูเพ่ือประเมินความเหมาะสมระหวางความตองการของประเภทการใชที่ดินกับคุณภาพที่ดิน 
โดยพิจารณาวา มะเขือเทศมีความตองการคุณภาพที่ดินเหมาะสมอยูในระดับใด ตามชนิดของหนวยที่ดิน 
ที่พบในพ้ืนที่ สำหรับหนวยที่ดินผสมจะทำการประเมินคุณภาพที่ดินโดยประเมินจากคุณลักษณะที่ดิน 
ที่มีขอจำกัดรุนแรงที่สุดที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืช  
 จากตารางคุณสมบัติหนวยที่ดิน (ตารางที่ 3-2) เมื่อนำมาประเมินรวมกับ (Matching) ระดับความ
ตองการปจจัยการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ (ตารางที่ 3-1) สามารถประเมินความเหมาะสมของที่ดินโดย
พบวา ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีช้ันความเหมาะสมตามศักยภาพของหนวยที่ดินในการปลูกมะเขือเทศรวมทั้งหมด 
170,216,102 ไร หรือรอยละ 27.07 ของเน้ือที่ทั้งประเทศ มีรายละเอียดศักยภาพช้ันความเหมาะสมของ
หนวยที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ ดังตารางที่ 3-3 และ (รูปที่ 3-1 ถึงรูปที่ 3-6) ดังน้ี 
  1) พ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมสูง (S1) ทั้งประเทศ มีเน้ือที่ 13,394,042 ไร หรือรอยละ 7.87 
ของพ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมทั้งประเทศ ภาคเหนือ มีเน้ือที่ 5,777,354 ไร หรือรอยละ 43.13 ของพ้ืนที่
ที่มีช้ันความเหมาะสมสูงทั้งประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเน้ือที่ 3,871,264 ไร หรือรอยละ 28.90 ของพ้ืนที่
ที่มีชั้นความเหมาะสมสูงทั้งประเทศ ภาคกลาง มีเนื้อที่ 2,270,889 ไร หรือรอยละ 16.95 ของพื้นที่
ที่มีชั้นความเหมาะสมสูงทั้งประเทศ ภาคตะวันออก มีเนื้อที่ 354,517 ไร หรือรอยละ 2.66 ของพื้นที่
ที่มีชั้นความเหมาะสมสูงทั้งประเทศ และภาคใต มีเนื้อที่ 1,120,018 ไร หรือรอยละ 8.36 ของพื้นที่ที่
มีช้ันความเหมาะสมสูงทั้งประเทศ 
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  2) พ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมปานกลาง (S2) ทั้งประเทศมีเน้ือที่ 145,952,984 ไร หรือรอยละ 
85.74 ของพื้นที ่ที ่มีชั ้นความเหมาะสมทั้งประเทศ ภาคเหนือมีเนื้อที ่ 24,316,739 ไร หรือรอยละ 
16.66 ของพ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมปานกลางทั้งประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเน้ือที่ 79,333,863 ไร 
หรือรอยละ 8.21 ของพ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมปานกลางทั้งประเทศ ภาคกลางมีเน้ือที่ 11,988,077 ไร 
หรือรอยละ 4.82 ของพ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมปานกลางทั้งประเทศ ภาคตะวันออกมีเน้ือที่ 12,501,057 ไร 
หรือรอยละ 8.57 ของพ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมปานกลางทั้งประเทศ และภาคใตมีเน้ือที่ 17,813,248 ไร 
หรือรอยละ 12.20 ของพ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมปานกลางทั้งประเทศ   
    3) พ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมเล็กนอย (S3) ทั้งประเทศมีเน้ือที่ 10,869,076 ไร หรือรอยละ 
6.39 ของพ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมทั้งประเทศ ภาคเหนือมีเน้ือที่ 5,275,606 ไร หรือรอยละ 48.54 ของพ้ืนที่
ที่มีช้ันความเหมาะสมเล็กนอยทั้งประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเน้ือที่ 1,856,787 ไร หรือรอยละ 17.08 
ของพ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมเล็กนอยทั้งประเทศ ภาคกลางมีเน้ือที่ 1,715,647 ไร หรือรอยละ 15.78 ของพ้ืนที่
ที่มีช้ันความเหมาะสมเล็กนอยทั้งประเทศ  ภาคตะวันออกมีเน้ือที่ 636,210 ไร หรือรอยละ 5.86 ของพ้ืนที่
ที่มีช้ันความเหมาะสมเล็กนอยทั้งประเทศ และภาคใตมีเน้ือที่ 1,384,826 ไร หรือรอยละ 12.74 ของพ้ืนที่ที่มีช้ัน
ความเหมาะสมเล็กนอยทั้งประเทศ 

ตารางที ่3-3 เนื้อที่ศักยภาพชั้นความเหมาะสมของหนวยที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ  

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

 ไร รอยละ       ไร รอยละ      ไร รอยละ 

ภาคเหนือ 5,777,354 43.13 24,316,739 16.66 5,275,606 48.54 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,871,264 28.90 79,333,863 54.36 1,856,787 17.08 

ภาคกลาง 2,270,889 16.95 11,988,077 8.21 1,715,647 15.78 

ภาคตะวันออก 354,517 2.66 12,501,057 8.57 636,210 5.86 

ภาคใต 1,120,018 8.36 17,813,248 12.20 1,384,826 12.74 

รวม 13,394,042 100.00 145,952,984 100.00 10,869,076 100.00 

รอยละของความเหมาะสมทั้งประเทศ 7.87  85.74  6.39 
 

หมายเหตุ : คำนวณดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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รูปที่ 3-1 ศักยภาพชั้นความเหมาะสมของหนวยที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศประเทศไทย  
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รูปที่ 3-2 ศักยภาพชัน้ความเหมาะสมของหนวยที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ ภาคเหนอื 
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รูปที่ 3-3 ศักยภาพชั้นความเหมาะสมของหนวยที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ  
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 3-4 ศักยภาพชัน้ความเหมาะสมของหนวยที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขอืเทศ ภาคกลาง 
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รูปที่ 3-5 ศักยภาพชั้นความเหมาะสมของหนวยที่ดินในการปลูกพชืเศรษฐกิจมะเขือเทศ ภาคตะวันออก 
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รูปที่ 3-6 ศักยภาพชัน้ความเหมาะสมของหนวยที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขอืเทศ ภาคใต 
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3.2 การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 
 มะเขือเทศเปนพืชไรชนิดหน่ึงที่มีความสำคัญทางดานเศรษฐกิจ สรางรายไดใหแกเกษตรกร 
เนื่องจากใหผลผลิตเร็วอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 70 - 90 วัน นิยมบริโภคอยางแพรหลาย
ทั้งในรูปแบบผลสด และผลิตภัณฑแปรรูปตางๆ กลุมเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร และกลุมวางแผน
บริหารจัดการพ้ืนที่ชุมน้ำ กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน ไดดำเนินการสำรวจขอมูลดานตนทุนและ
ผลตอบแทนโดยจำแนกตามความเหมาะสมของที่ดินของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศทั้งประเทศ ทั้งน้ีไดแบงศึกษาเปน 
3 สวน คือ สวนที่ 1 การใชปจจัยในการผลิต สวนที่ 2 ตนทุนการผลิต มูลคาผลผลิต (รายได) และ
ผลตอบแทนจากการผลิต สวนที่ 3 ปญหาความตองการความชวยเหลือจากรัฐและทัศนคติของเกษตรกร
ผูปลูกมะเขือเทศ ขอมูลที่ใชศึกษาไดจากการสำรวจเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศในจังหวัดที่เปนแหลงผลิต
ที่สำคัญของแตละภาค ทั้งนี้จำแนกการศึกษาตามความเหมาะสมของที่ดินที่สำรวจตัวอยางเกษตรกร
ผูปลูกมะเขือเทศไว 3 ระดับ คือ พ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมสูง (S1) พ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
และพ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมเล็กนอย (S3) และจำแนกตามแหลงการผลิตที่สำคัญ ไดแก ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนปญหาความตองการและทัศนคติของเกษตรกรจะศึกษาในภาพรวม
จำแนกตามภาค รายละเอียดผลการวิเคราะห ดังหัวขอตอไปน้ี 
 3.2.1 การใชปจจัยในการผลิต 
  การจัดการไรมะเขือเทศดวยการดูแลรักษาที่ดีตลอดจนการใชปจจัยการผลิตในปริมาณ
ที่เหมาะสมกับสภาพดินจะสงผลใหมะเขือเทศใหปริมาณผลผลิตเปนไปตามศักยภาพของที่ดิน 
ซึ่งจะทำใหเกษตรกรมีตนทุนในการผลิตไมสูงนัก ทั้งสามารถลดตนทุนการผลิตในปจจุบันลงไดอีก 
โดยการใชปุยอินทรียและสารอินทรียทดแทนปุยเคมี และสารเคมีบางสวน ทำใหเกษตรกรไดรับ
ผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน ปจจัยการผลิตตางๆ ที่ใชในการผลิตมะเขือเทศ ดังน้ี 
  1) ปจจัยการผลิตทั้งประเทศ 
 จากผลการสำรวจในปการผลิต 2562 พบวา เกษตรกรมีเน้ือที่เพาะปลูกเฉลี่ย 2.50 ไรตอครัวเรือน 
ขนาดของเน้ือที่ดังกลาวนับไดวาเปนไรขนาดเล็ก การดูแลรักษา พบวา มีการใชสารเคมีปราบวัชพืช
และสารเคมีปราบศัตรูพืช มีการใชแรงงานเครื่องจักรควบคูกับการใชแรงงานคน โดยมีคาใชจาย
คิดเปนรอยละ 49.29 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด คาวัสดุการเกษตรนั้นมีมูลคาคิดเปนรอยละ 46.32 
ของตนทุนผันแปรทั้งหมด ซึ่งจะเปนปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 100.58 กิโลกรัมตอไร รองลงมา ปุยเคมี 
100.18 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 3-4) 
 เมื่อจำแนกพื้นที่ตามความเหมาะสมของที่ดิน สำหรับการปลูกมะเขือเทศ พบวา 
ในเขตพื้นที่ที ่มีชั ้นความเหมาะสมสูง (S1) เกษตรกรมีเนื้อที ่เพาะปลูกเฉลี ่ย 2.25 ไรตอครัวเรือน 
ขนาดของเน้ือที่ดังกลาวนับไดวาเปนไรขนาดเล็ก การดูแลรักษา พบวา มีการใชสารเคมีปราบวัชพืชและ
สารเคมีปราบศัตรูพืช มีการใชแรงงานเครื่องจักรควบคูกับการใชแรงงานคน โดยมีคาใชจายคิดเปนรอยละ 
47.39 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด คาวัสดุการเกษตรน้ันมีมูลคาคิดเปนรอยละ 47.82 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด 
ซึ่งจะเปนปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 128.76 กิโลกรัมตอไร รองลงมา ปุยเคมี 94.75 กิโลกรัมตอไร 
พื้นที ่ที ่มีชั ้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) เกษตรกรมีเน้ือที่เพาะปลูกเฉลี่ย 2.67 ไรตอครัวเรือน 
ขนาดของเน้ือที่ดังกลาวนับไดวาเปนไรขนาดเล็ก การดูแลรักษา พบวา มีการใชสารเคมีปราบวัชพืชและ
สารเคมีปราบศัตรูพืช มีการใชแรงงานเครื่องจักรควบคูกับการใชแรงงานคน โดยมีคาใชจายคิดเปนรอยละ 
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50.14 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด คาวัสดุการเกษตรน้ันมีมูลคาคิดเปนรอยละ 45.44 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด 
ซึ่งจะเปนปุยเคมี 106.27 กิโลกรัมตอไร รองลงมาปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 12.80 กิโลกรัมตอไร และ
พื้นที ่ที ่มีชั ้นความเหมาะสมเล็กนอย (S3) เกษตรกรมีเนื้อที ่เพาะปลูกเฉลี ่ย 2.90 ไรตอครัวเรือน 
ขนาดของเน้ือที่ดังกลาวนับไดวาเปนไรขนาดเล็ก การดูแลรักษา พบวา มีการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชและ
สารเคมีปราบโรคพืช มีการใชแรงงานเครื่องจักรควบคูกับการใชแรงงานคน โดยมีคาใชจายคิดเปนรอยละ 
52.33 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด คาวัสดุการเกษตรน้ันมีมูลคาคิดเปนรอยละ 44.59 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด 
ซึ่งจะเปนปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 246.43 กิโลกรัมตอไร รองลงมา ปุยเคมี 99.12 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 3-4) 

ตารางที่ 3-4   ปริมาณการใชปจจัยการผลิตพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศทั้งประเทศ โดยจำแนกตามระดับ 
   ความเหมาะสมของที่ดิน ปการผลิต 2562 

ปริมาณการใชปจจัยการผลิต 
พ้ืนที่ที่มีชั้นความเหมาะสม 

หนวย สูง(S1) ปานกลาง(S2) เล็กนอย(S3) ทั้งประเทศ 

ปุยเคมี กก. 94.75 106.27 99.12 100.18 

ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ กก. 128.76 12.80 246.43 100.58 

สารเรงการเจริญเติบโตชนิดน้ำ ลิตร 0.69 0.65 0.51 0.65 

สารเรงการเจริญเติบโตชนิดผง กก. 0.18 - 0.02 0.08 

สารปองกันและปราบวัชพืชชนิดน้ำ ลิตร 0.02 0.12 - 0.06 

สารปองกันและปราบศัตรูพืชชนดิน้ำ ลิตร 0.08 1.11 0.57 0.89 

สารปองกันและปราบศัตรูพืชชนดิผง กก. - 0.07 0.02 0.04 

สารปองกันและปราบโรคพืชชนดิน้ำ ลิตร 0.02 0.29 0.15 0.15 

สารปองกันและปราบโรคพืชชนดิผง กก. 1.08 1.79 0.44 1.27 

น้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ลิตร 2.00 5.51 1.80 3.40 

เนื้อท่ีเพาะปลูก ไร/ครัวเรือน 2.25 2.67 2.90 2.50 

ที่มา : กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร (2562) 

  2) ปจจัยการผลิตตามภาค 
  เมื่อจำแนกพ้ืนที่ตามระดับภาคที่ทำการสำรวจเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศ พบวา 
เกษตรกรภาคเหนือ มีเน้ือที่เพาะปลูกเฉลี่ย 2.90 ไรตอครัวเรือน ขนาดของเน้ือที่ดังกลาวนับไดวาเปนไร
ขนาดเล็ก การดูแลรักษา พบวา มีการใชสารเคมีปราบวัชพืชและสารเคมีปราบศัตรูพืช มีการใชแรงงาน
เครื่องจักรควบคูกับการใชแรงงานคน โดยมีคาใชจายคิดเปนรอยละ 50.06 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด คาวัสดุ
การเกษตรน้ันมีมูลคาคิดเปนรอยละ 45.87 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด ซึ่งจะเปนปุยเคมี 108.57 กิโลกรัมตอไร 
รองลงมา ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 14.34 กิโลกรัมตอไร ในสวนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรมี
เน้ือที่เพาะปลูกเฉลี่ย 2.16 ไรตอครัวเรือน ขนาดของเน้ือที่ดังกลาวนับไดวาเปนไรขนาดเล็ก การดูแลรักษา 
พบวา มีการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชและสารเคมีปราบโรคพืช มีการใชแรงงานเครื่องจักรควบคูกับการใช
แรงงานคน โดยมีคาใชจายคิดเปนรอยละ 48.30 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด คาวัสดุการเกษตรน้ัน
มีมูลคาคิดเปนรอยละ 46.90 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด ซึ่งจะเปนปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 198.76 กิโลกรัมตอไร 
รองลงมา ปุยเคมี 90.60 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 3-5) 
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 เมื่อจำแนกพ้ืนที่ตามความเหมาะสมของที่ดิน สำหรับการปลูกมะเขือเทศ ภาคเหนือ 
พบวา ในเขตพ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมสูง (S1) เกษตรกรมีเน้ือที่เพาะปลูกเฉลี่ย 3.41 ไรตอครัวเรือน 
ขนาดของเน้ือที่ดังกลาวนับไดวาเปนไรขนาดเล็ก การดูแลรักษา พบวา มีการใชสารเคมีปราบวัชพืช
และสารเคมีปราบศัตรูพืช มีการใชแรงงานเครื่องจักรควบคูกับการใชแรงงานคน โดยมีคาใชจาย
คิดเปนรอยละ 49.66 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด คาวัสดุการเกษตรนั้นมีมูลคาคิดเปนรอยละ 46.71 
ของตนทุนผันแปรทั้งหมด ซึ่งจะเปนปุยเคมี 102.04 กิโลกรัมตอไร รองลงมา ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 
20.00 กิโลกรัมตอไร พ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมปานกลาง (S2) เกษตรกรมีเน้ือที่เพาะปลูกเฉลี่ย 2.68 
ไรตอครัวเรือน ขนาดของเน้ือที่ดังกลาวนับไดวาเปนไรขนาดเล็ก การดูแลรักษา พบวา มีการใชสารเคมี
ปราบวัชพืชและสารเคมีปราบศัตรูพืช มีการใชแรงงานเครื่องจักรควบคูกับการใชแรงงานคน โดยมีคาใชจาย
คิดเปนรอยละ 50.08 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด คาวัสดุการเกษตรนั้นมีมูลคาคิดเปนรอยละ 45.46 
ของตนทุนผันแปรทั้งหมด ซึ่งจะเปนปุยเคมี 106.59 กิโลกรัมตอไร รองลงมา ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 
13.11 กิโลกรัมตอไร และพ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมเล็กนอย (S3) เกษตรกรมีเน้ือที่เพาะปลูกเฉลี่ย 
4.57 ไรตอครัวเรือน ขนาดของเน้ือที่ดังกลาวนับไดวาเปนไรขนาดเล็ก การดูแลรักษา พบวา มีการใช
สารเคมีปราบวัชพืชและสารเคมีปราบศัตรูพืช มีการใชแรงงานเครื่องจักรควบคูกับการใชแรงงานคน  
โดยมีคาใชจายคิดเปนรอยละ 50.39 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด คาวัสดุการเกษตรน้ันมีมูลคาคิดเปนรอยละ 
47.87 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด ซึ่งจะเปนปุยเคมี 128.94 กิโลกรัมตอไร รองลงมา ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 
15.63 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 3-6)  
 เมื ่อจำแนกพื้นที ่ตามความเหมาะสมของที ่ด ิน  สำหรับการปลูกมะเขือเทศ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ในเขตพ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมสงู (S1) เกษตรกรมเีน้ือที่เพาะปลูกเฉลี่ย 
2.10 ไรตอครัวเรือน ขนาดของเนื้อที่ดังกลาวนับไดวาเปนไรขนาดเล็ก การดูแลรักษา พบวา 
มีการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชและสารเคมีปราบโรคพืช มีการใชแรงงานเครื่องจักรควบคูกับการใชแรงงานคน 
โดยมีคาใชจายคิดเปนรอยละ 46.94 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด คาวัสดุการเกษตรน้ันมีมูลคาคิดเปนรอยละ 
48.04 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด ซึ่งจะเปนปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 150.81 กิโลกรัมตอไร รองลงมา 
ปุยเคมี 93.27 กิโลกรัมตอไร พ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมปานกลาง (S2) เกษตรกรมีเน้ือที่เพาะปลูกเฉลี่ย 
2.50 ไรตอครัวเรือน ขนาดของเนื้อที่ดังกลาวนับไดวาเปนไรขนาดเล็ก การดูแลรักษา พบวา 
มกีารใชสารเรงการเจริญเติบโตและสารเคมีปราบโรคพืช มีการใชแรงงานเครื่องจักรควบคูกับการใชแรงงานคน 
โดยมีคาใชจายคิดเปนรอยละ 53.36 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด คาวัสดุการเกษตรน้ันมีมูลคาคิดเปนรอยละ 
44.16 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด ซึ่งจะปุยเคมี 93.00 กิโลกรัมตอไร รองลงมา สารปองกันและ
ปราบโรคพืชชนิดน้ำ 0.60 ลิตรตอไร และพ้ืนที่ที่มีช้ันความเหมาะสมเล็กนอย (S3) เกษตรกรมีเน้ือที่
เพาะปลูกเฉลี่ย 2.36 ไรตอครัวเรือน ขนาดของเน้ือที่ดังกลาวนับไดวาเปนไรขนาดเล็ก การดูแลรักษา 
พบวา มีการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชและสารเคมีปราบโรคพืช มีการใชแรงงานเครื่องจักรควบคูกับการ
ใชแรงงานคน โดยมีคาใชจายคิดเปนรอยละ 53.75 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด คาวัสดุการเกษตรน้ัน 
มีมูลคาคิดเปนรอยละ 42.20 ของตนทุนผันแปรทั้งหมด ซึ่งจะเปนปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ 388.46 กิโลกรัมตอไร 
รองลงมา ปุยเคมี 80.76 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 3-7) 
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ตารางที่ 3-5 ปริมาณการใชปจจัยการผลิตพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศระดับภาค ปการผลิต 2562 

ปริมาณการใชปจจัยการผลิต 
พ้ืนที่ที่มีชั้นความเหมาะสม 

หนวย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งประเทศ 

ปุยเคมี กก. 108.57 90.60 100.18 

ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ กก. 14.34 198.76 100.58 

สารเรงการเจริญเติบโตชนิดน้ำ ลิตร 0.73 0.55 0.65 

สารเรงการเจริญเติบโตชนิดผง กก. - 0.17 0.08 

สารปองกันและปราบวัชพืชชนิดน้ำ ลิตร 0.11 - 0.06 

สารปองกันและปราบศัตรูพืชชนดิน้ำ ลิตร 1.09 0.67 0.89 

สารปองกันและปราบศัตรูพืชชนดิผง กก. 0.05 0.02 0.04 

สารปองกันและปราบโรคพืชชนดิน้ำ ลิตร 0.24 0.04 0.15 

สารปองกันและปราบโรคพืชชนดิผง กก. 1.72 0.75 1.27 

น้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ลิตร 4.30 2.38 3.40 

เนื้อท่ีเพาะปลูก ไร/ครัวเรือน 2.90 2.16 2.50 

ที่มา : กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร (2562) 

ตารางที่ 3-6 ปริมาณการใชปจจัยการผลิตพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคเหนือ โดยจำแนกตามระดับ 
 ความเหมาะสมของที่ดิน ปการผลิต 2562 

ปริมาณการใชปจจัยการผลิต 
พ้ืนที่ที่มีชั้นความเหมาะสม 

หนวย สูง(S1) ปานกลาง(S2) เล็กนอย(S3) 

ปุยเคมี กก. 102.04 106.59 128.94 

ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ กก. 20.00 13.11 15.63 

สารเรงการเจริญเติบโตชนิดน้ำ ลิตร 1.17 0.66 0.66 

สารปองกันและปราบวัชพืชชนิดน้ำ ลิตร 0.13 0.12 - 

สารปองกันและปราบศัตรูพืชชนดิน้ำ ลิตร 0.89 1.14 0.97 

สารปองกันและปราบศัตรูพืชชนดิผง กก. - 0.07 - 

สารปองกันและปราบโรคพืชชนดิน้ำ ลิตร - 0.28 0.28 

สารปองกันและปราบโรคพืชชนดิผง กก. 1.80 1.83 0.88 

น้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ลิตร 0.65 5.54 0.59 

เนื้อท่ีเพาะปลูก ไร/ครัวเรือน 3.41 2.68 4.57 

ที่มา : กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร (2562) 
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ตารางที่ 3-7 ปริมาณการใชปจจัยการผลิตพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 โดยจำแนกตามระดับความเหมาะสมของที่ดิน ปการผลติ 2562 

ปริมาณการใชปจจัยการผลิต 
พ้ืนที่ความเหมาะสมของที่ดิน 

หนวย 
เหมาะสมสูง 

(S1) 
เหมาะสม 

ปานกลาง(S2) 
เหมาะสม 

เล็กนอย(S3) 

ปุยเคมี กก. 93.27 93.00 80.76 

ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ กก. 150.81 - 388.46 

สารเรงการเจริญเติบโตชนิดน้ำ ลิตร 0.59 0.40 0.42 

สารเรงการเจริญเติบโตชนิดผง กก. 0.22 - 0.04 

สารปองกันและปราบศัตรูพืชชนดิน้ำ ลิตร 0.79 - 0.33 

สารปองกันและปราบศัตรูพืชชนดิผง กก. 0.01 0.20 0.04 

สารปองกันและปราบโรคพืชชนดิน้ำ ลิตร 0.02 0.60 0.06 

สารปองกันและปราบโรคพืชชนดิผง กก. 0.94 - 0.17 

น้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ลิตร 2.27 4.53 2.53 

เนื้อท่ีเพาะปลูก ไร/ครัวเรือน 2.10 2.50 2.36 

ที่มา : กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร (2562) 

 3.2.2 ตนทุน และผลตอบแทนจากการผลิต 
 ตนทุนในการจัดการดูแลรักษา ซึ่งรวมถึงการใชปจจัยการผลิตตางๆ ตลอดจนผลตอบแทน
การผลิตเปนเครื่องช้ีประสิทธิภาพในการผลิตใหเห็นถึงความเหมาะสมของการปลูกมะเขือเทศในพ้ืนที่ที่ดิน
มีความเหมาะสมตางกันและพ้ืนที่ภาคตางๆ ของประเทศ ดังน้ัน จึงไดจำแนกการวิเคราะหออกเปน 2 ลักษณะ 
ราคาผลผลิตที่นำมาคำนวณมูลคาผลผลิตหรือรายไดนั้นใชราคามะเขือเทศเฉลี่ยจากตัวอยาง 
ซึ่งใชเปนราคาเดียวกันในการคำนวณมูลคาผลผลิตในทุกระดับความเหมาะสมของที่ดิน โดยราคามะเขือเทศ
ทั้งประเทศเฉลี่ย 4.66 บาทตอกิโลกรัม ราคามะเขือเทศภาคเหนือเฉลี่ย 4.64 บาทตอกิโลกรัม และ
ราคามะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลี่ย 4.69 บาทตอกิโลกรัม การที่ใชราคาดังที่กลาวก็เพ่ือขจัดปญหา
ดานราคาที่แตกตางกันตามสถานที่ผลิตในแตละภาคและระยะเวลาจำหนายผลผลิต รายละเอียดดังน้ี 
 1) ตนทุน และผลตอบแทนทั้งประเทศ  
 มะเขือเทศมีตนทุนทั้งหมดไรละ 10,631.82 บาท เปนตนทุนผันแปรไรละ 8,761.90 บาท 
และตนทุนคงที่ไรละ 1,869.92 บาท คิดเปนรอยละ 82.41 และ 17.59 ของตนทุนทั้งหมด ตามลำดับ 
ในจำนวนตนทุนทั้งหมดน้ันเปนตนทุนที่เปนเงินสดไรละ 4,992.59 บาท และไมเปนเงินสดไรละ 
5,639.23 บาท ตนทุนผันแปรทั้งหมดน้ันสวนใหญรอยละ 49.29 เปนคาแรงงาน ปริมาณผลผลิตมะเขือเทศ
เฉลี่ย 4,363.71 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 4.66 บาทตอกิโลกรัม มูลคาของผลผลิตหรือรายได
เฉลี่ยตอไร 20,334.89 บาท ทำใหเกษตรกรไดรบัผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดไรละ 15,342.30 บาท 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรไรละ 11,572.99 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมดไรละ 9,703.07 บาท 
และเกษตรกรจะไดรับอัตราสวนผลไดตอตนทุนทั้งหมดเทากับ 1.91 (ตารางที่ 3-8) 
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ตารางที่ 3-8 ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ ทุกระดับความเหมาะสมของที่ดิน 
 ทั้งประเทศ ปการผลิต 2562 

รายการ 
ตนทุนการผลิต (บาท/ไร) 

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

ตนทุนทั้งหมด 4,992.59 5,639.23 10,631.82 

1. ตนทุนผันแปร 4,787.90 3,974.00 8,761.90 

1.1 คาวัสดุการเกษตร 4,042.49 16.23 4,058.72 

คาพันธุ และตนพันธุ 801.65 - 801.65 

คาปุย 2,059.53 16.23 2,075.76 

ปุยเคมี 1,978.89 - 1,978.89 

ปุยอินทรีย/ชีวภาพ 80.64 16.23 96.87 

คาสารปราบศัตรูพืช/โรคพืช/วัชพืช 824.20 - 824.20 

คาสารเรงการเจริญเติบโต 179.98 - 179.98 

คาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 98.84 - 98.84 

คาอุปกรณการเกษตรและวัสดุอ่ืนๆ 78.29 - 78.29 

1.2 คาแรงงาน 470.43 3,847.90 4,318.33 

แรงงานคน 320.29 3,541.56 3,861.85 

แรงงานเคร่ืองจักร 150.14 306.34 456.48 

1.3 คาซอมแซม/คาเชาอุปกรณการเกษตร 108.57 - 108.57 

1.4 คาขนสงผลผลิต 87.15 - 87.15 

1.5 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7 ตอป) * - 109.87 109.87 

1.6 คาดอกเบี้ยเงินกู 79.26 - 79.26 

2. ตนทุนคงที่ 204.69 1,665.23 1,869.92 

2.1 ภาษีท่ีดิน 7.31 - 7.31 

2.2 คาเชาท่ีดิน 197.38 - 197.38 

2.3 คาใชท่ีดิน - 1,291.84 1,291.84 

2.4 คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร - 241.10 241.10 

2.5 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7 ตอป) * - 132.29 132.29 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)   4,363.71 

ราคาผลผลิต (บาท/กก.)   4.66 

รวมมูลคาผลผลิต (บาท/ไร)   20,334.89 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร)   15,342.30 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร)   11,572.99 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร)   9,703.07 

อัตราสวนรายไดตอตนทุนทั้งหมด   1.91 

หมายเหตุ : * คาเสียโอกาสเงินลงทุนคิดในระยะเวลา 4 เดือน 
ที่มา : กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร (2562) 
  



3-31 
 

เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ  กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

 2) ตนทุน และผลตอบแทนจำแนกตามระดับความเหมาะสมของที่ดิน 
 พื้นที่ที่มีชั้นความเหมาะสมสูง (S1) มะเขือเทศมีตนทุนทั้งหมดไรละ 10,379.56 บาท 
เปนตนทุนผันแปรไรละ 8,555.94 บาท และตนทุนคงที่ไรละ 1,823.62 บาท คิดเปนรอยละ 82.43 และ 
17.57 ของตนทุนทั ้งหมด ตามลำดับ ในจำนวนตนทุนทั ้งหมดนั ้นเปนตนทุนที ่เป นเงินสดไรละ 
5,293.99 บาท และไมเปนเงินสดไรละ 5,085.57 บาท ตนทุนผันแปรทั้งหมดน้ันสวนใหญรอยละ 47.82  
เปนคาวัสดุการเกษตร ปริมาณผลผลิตมะเขือเทศเฉลี่ย 5,132.35 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 
4.66 บาทตอกิโลกรัม มูลคาของผลผลิตหรือรายไดเฉลี่ยตอไร 23,916.75 บาท ทำใหเกษตรกรไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดไรละ 18,622.76 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรไรละ 15,360.81 บาท 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมดไรละ 13,537.19 บาท และเกษตรกรจะไดรับอัตราสวนผลไดตอตนทุนทั้งหมด
เทากับ 2.30 (ตารางที่ 3-9) 
 พื้นที่ที่มีชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) มะเขือเทศมีตนทุนทั้งหมดไรละ 11,490.74 บาท 
เปนตนทุนผันแปรไรละ 9,503.97 บาท และตนทุนคงที่ไรละ 1,986.77 บาท คิดเปนรอยละ 82.71 และ 
17.29 ของตนทุนทั้งหมด ตามลำดับ ในจำนวนตนทุนทั้งหมดนั้นเปนตนทุนที่เปนเงินสดไรละ 
5,183.76 บาท และไมเปนเงินสดไรละ 6,306.98 บาท ตนทุนผันแปรทั้งหมดน้ันสวนใหญรอยละ 50.14 
เปนคาแรงงาน ปริมาณผลผลิตมะเขือเทศเฉลี่ย 4,292.85 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 
4.66 บาทตอกิโลกรัม มูลคาของผลผลิตหรือรายไดเฉลี่ยตอไร 20,004.68 บาท ทำใหเกษตรกรไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดไรละ 14,820.92 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรไรละ 10,500.71 บาท 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมดไรละ 8,513.94 บาท และเกษตรกรจะไดรับอัตราสวนผลไดตอตนทุนทั้งหมด
เทากับ 1.74 (ตารางที่ 3-9) 
 พื้นที่ที่มีชั้นความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มะเขือเทศมีตนทุนทั้งหมดไรละ 9,142.61 บาท 
เปนตนทุนผันแปรไรละ 7,443.62 บาท และตนทุนคงที่ไรละ 1,698.99 บาท คิดเปนรอยละ 81.42 และ 
18.58 ของตนทุนทั้งหมด ตามลำดับ ในจำนวนตนทุนทั้งหมดนั้นเปนตนทุนที่เปนเงินสดไรละ 
3,714.19 บาท และไมเปนเงินสดไรละ 5,428.42 บาท ตนทุนผันแปรทั้งหมดน้ันสวนใหญรอยละ 52.33 
เปนคาแรงงาน ปริมาณผลผลิตมะเขือเทศเฉลี่ย 2,503.40 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 
4.66 บาทตอกิโลกรัม มูลคาของผลผลิตหรือรายไดเฉลี่ยตอไร 11,665.84 บาท ทำใหเกษตรกรไดรับ
ผลตอบแทนเหนือตนทนุเงินสดไรละ 7,951.65 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรไรละ 4,222.22 บาท 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมดไรละ 2,523.23 บาท และเกษตรกรจะไดรับอัตราสวนผลไดตอตนทุนทั้งหมด
เทากับ 1.28 (ตารางที่ 3-9) 
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ตารางที่ 3-9 ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตพชืเศรษฐกิจมะเขือเทศทั้งประเทศ จำแนกตามระดับความเหมาะสมของที่ดิน ปการผลิต 2562 

รายการ 

ตนทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร) 

เหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมเล็กนอย (S3) 

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

ตนทุนทั้งหมด 5,293.99 5,085.57 10,379.56 5,183.76 6,306.98 11,490.74 3,714.19 5,428.42 9,142.61 

1. ตนทุนผันแปร 4,958.89 3,597.05 8,555.94 5,037.98 4,465.99 9,503.97 3,706.96 3,736.66 7,443.62 

1.1 คาวัสดุการเกษตร 4,053.82 37.75 4,091.57 4,318.48 - 4,318.48 3,319.31 - 3,319.31 

คาพันธุ และตนพันธุ 1,086.62 - 1,086.62 559.41 - 559.41 655.36 - 655.36 

คาปุย 1,951.65 37.75 1,989.40 2,182.01 - 2,182.01 2,037.62 - 2,037.62 

ปุยเคมี 1,881.59 - 1,881.59 2,137.46 - 2,137.46 1,838.33 - 1,838.33 

ปุยอินทรีย/ชีวภาพ 70.06 37.75 107.81 44.55 - 44.55 199.29 - 199.29 

คาสารปราบศัตรูพืช/โรคพืช/วัชพืช 699.80 - 699.80 1,123.78 - 1,123.78 401.23 - 401.23 

คาสารเรงการเจริญเติบโต 199.28 - 199.28 181.71 - 181.71 124.52 - 124.52 

คาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 61.71 - 61.71 155.13 - 155.13 55.82 - 55.82 

คาอุปกรณการเกษตรและวัสดุอ่ืนๆ 54.76 - 54.76 116.44 - 116.44 44.76 - 44.76 

1.2 คาแรงงาน 608.69 3,445.59 4,054.28 414.60 4,350.48 4,765.08 244.46 3,651.14 3,895.60 

แรงงานคน 487.79 3,199.95 3,687.74 218.15 3,921.98 4,140.13 133.15 3,490.87 3,624.02 

แรงงานเคร่ืองจักร 120.90 245.64 366.54 196.45 428.50 624.95 111.31 160.27 271.58 

1.3 คาซอมแซม/คาเชาอุปกรณการเกษตร 183.60 - 183.60 52.43 - 52.43 50.90 - 50.90 

1.4 คาขนสงผลผลิต 27.10 - 27.10 165.00 - 165.00 50.65 - 50.65 

1.5 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7 ตอป) * - 113.71 113.71 - 115.51 115.51 - 85.52 85.52 

1.6 คาดอกเบี้ยเงินกู 85.68 - 85.68 87.47 - 87.47 41.64 - 41.64 
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ตารางที่ 3-9 (ตอ) 

รายการ 

ตนทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร) 

เหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมเล็กนอย (S3) 

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

2. ตนทุนคงที่ 335.10 1,488.52 1,823.62 145.78 1,840.99 1,986.77 7.23 1,691.76 1,698.99 

2.1 ภาษีท่ีดิน 4.12 - 4.12 10.71 - 10.71 7.23 - 7.23 

2.2 คาเชาท่ีดิน 330.98 - 330.98 135.07 - 135.07 - - - 

2.3 คาใชท่ีดิน - 1,156.83 1,156.83 - 1,354.22 1,354.22 - 1,492.77 1,492.77 

2.4 คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร - 214.43 214.43 - 315.30 315.30 - 125.39 125.39 

2.5 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7 ตอป) * - 117.26 117.26 - 171.47 171.47 - 73.60 73.60 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)   5,132.35   4,292.85   2,503.40 

ราคาผลผลิต (บาท/กก.)   4.66   4.66   4.66 

รวมมูลคาผลผลิต (บาท/ไร)   23,916.75   20,004.68   11,665.84 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร)   18,622.76   14,820.92   7,951.65 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร)   15,360.81   10,500.71   4,222.22 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร)   13,537.19   8,513.94   2,523.23 

อัตราสวนรายไดตอตนทุนทั้งหมด   2.30   1.74   1.28 

หมายเหตุ : * คาเสียโอกาสเงินลงทุนคิดในระยะเวลา 4 เดือน 
ที่มา : กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร (2562) 
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เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ  กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

 3) ตนทุน และผลตอบแทนจำแนกตามภาค 
 ภาคเหนือ มะเขือเทศมีตนทุนทั้งหมดไรละ 11,147.17 บาท เปนตนทุนผันแปรไรละ 
9,220.62 บาท และตนทุนคงที่ไรละ 1,926.55 บาท คิดเปนรอยละ 82.72 และ 17.28 ของตนทุนทั้งหมด 
ตามลำดับ ในจำนวนตนทุนทั้งหมดน้ันเปนตนทุนที่เปนเงินสดไรละ 4,996.35 บาท และไมเปนเงินสดไรละ 
6,150.82 บาท ตนทุนผันแปรทั้งหมดน้ันสวนใหญรอยละ 50.06 เปนคาแรงงาน ปริมาณผลผลิตมะเขือเทศ
เฉลี่ย 4,423.87 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 4.64 บาทตอกิโลกรัม มูลคาของผลผลิตหรือรายได
เฉลี่ยตอไร 20,526.76 บาท ทำใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสดไรละ 15,530.41 บาท 
ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรไรละ 11,306.14 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมดไรละ 9,379.59 บาท  
และเกษตรกรจะไดรับอัตราสวนผลไดตอตนทุนทั้งหมดเทากับ 1.84 (ตารางที่ 3-10) 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มะเขือ เทศมีตนทุนทั ้งหมดไรละ 10,045.17 บาท  
เปนตนทุนผันแปรไรละ 8,239.74 บาท และตนทุนคงที่ไรละ 1,805.43 บาท คิดเปนรอยละ 82.03 
และ 17.97 ของตนทุนทั้งหมด ตามลำดับ ในจำนวนตนทุนทั้งหมดน้ันเปนตนทุนที่เปนเงินสดไรละ 
4,988.35 บาท และไมเปนเงินสดไรละ 5,056.82 บาท ตนทุนผันแปรทั้งหมดน้ันสวนใหญรอยละ 48.30 
เปนคาแรงงาน ปริมาณผลผลิตมะเขือเทศเฉลี่ย 4,295.29 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 4.69 บาทตอกิโลกรัม 
มูลคาของผลผลิตหรือรายไดเฉลี่ยตอไร 20,144.91 บาท ทำใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุน
เงินสดไรละ 15,156.56 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรไรละ 11,905.17 บาท ผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนทั้งหมดไรละ 10,099.74 บาท และเกษตรกรจะไดรับอัตราสวนผลไดตอตนทุนทั้งหมดเทากับ 2.01 
(ตารางที่ 3-10) 
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ตารางที่ 3-10 ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตพชืเศรษฐกิจมะเขือเทศ จำแนกตามระดับภาค ปการผลิต 2562 

รายการ 

ตนทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร) 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งประเทศ 

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

ตนทุนทั้งหมด 4,996.35 6,150.82 11,147.17 4,988.35 5,056.82 10,045.17 4,992.59 5,639.23 10,631.82 

1. ตนทุนผันแปร 4,865.64 4,354.98 9,220.62 4,699.44 3,540.30 8,239.74 4,787.90 3,974.00 8,761.90 

1.1 คาวัสดุการเกษตร 4,229.12 - 4,229.12 3,830.06 34.71 3,864.77 4,042.49 16.23 4,058.72 

คาพันธุ และตนพันธุ 510.75 - 510.75 1,132.84 - 1,132.84 801.65 - 801.65 

คาปุย 2,212.68 - 2,212.68 1,885.17 34.71 1,919.88 2,059.53 16.23 2,075.76 

ปุยเคมี 2,173.30 - 2,173.30 1,757.57 - 1,757.57 1,978.89 - 1,978.89 

ปุยอินทรีย/ชีวภาพ 39.38 - 39.38 127.60 34.71 162.31 80.64 16.23 96.87 

คาสารปราบศัตรูพืช/โรคพืช/วัชพืช 1,072.38 - 1,072.38 541.68 - 541.68 824.20 - 824.20 

คาสารเรงการเจริญเติบโต 198.51 - 198.51 158.89 - 158.89 179.98 - 179.98 

คาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 121.85 - 121.85 72.66 - 72.66 98.84 - 98.84 

คาอุปกรณการเกษตรและวัสดุอ่ืนๆ 112.95 - 112.95 38.82 - 38.82 78.29 - 78.29 

1.2 คาแรงงาน 372.34 4,243.34 4,615.68 582.10 3,397.73 3,979.83 470.43 3,847.90 4,318.33 

แรงงานคน 187.04 3,903.23 4,090.27 471.98 3,129.83 3,601.81 320.29 3,541.56 3,861.85 

แรงงานเคร่ืองจักร 185.30 340.11 525.41 110.12 267.90 378.02 150.14 306.34 456.48 

1.3 คาซอมแซม/คาเชาอุปกรณการเกษตร 58.45 - 58.45 165.63 - 165.63 108.57 - 108.57 

1.4 คาขนสงผลผลิต 124.54 - 124.54 44.58 - 44.58 87.15 - 87.15 

1.5 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7 ตอป) * - 111.64 111.64 - 107.86 107.86 - 109.87 109.87 

1.6 คาดอกเบี้ยเงินกู 81.19 - 81.19 77.07 - 77.07 79.26 - 79.26 
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ตารางที่ 3-10 (ตอ) 

รายการ 

ตนทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร) 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งประเทศ 

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

2. ตนทุนคงที่ 130.71 1,795.84 1,926.55 288.91 1,516.52 1,805.43 204.69 1,665.23 1,869.92 

2.1 ภาษีท่ีดิน 10.93 - 10.93 3.20 - 3.20 7.31 - 7.31 

2.2 คาเชาท่ีดิน 119.78 - 119.78 285.71 - 285.71 197.38 - 197.38 

2.3 คาใชท่ีดิน - 1,369.29 1,369.29 - 1,203.66 1,203.66 - 1,291.84 1,291.84 

2.4 คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร - 290.29 290.29 - 185.12 185.12 - 241.10 241.10 

2.5 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7 ตอป) * - 136.26 136.26 - 127.74 127.74 - 132.29 132.29 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)   4,423.87   4,295.29   4,363.71 

ราคาผลผลิต (บาท/กก.)   4.64   4.69   4.66 

รวมมูลคาผลผลิต (บาท/ไร)   20,526.76   20,144.91   20,334.89 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร)   15,530.41   15,156.56   15,342.30 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร)   11,306.14   11,905.17   11,572.99 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร)   9,379.59   10,099.74   9,703.07 

อัตราสวนรายไดตอตนทุนทั้งหมด   1.84   2.01   1.91 

หมายเหตุ : * คาเสียโอกาสเงินลงทุนคิดในระยะเวลา 4 เดือน 
ที่มา : กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร (2562) 
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 4) ตนทุน และผลตอบแทนภาคเหนือ จำแนกตามระดับความเหมาะสมของที่ดิน 
 พื้นที่ที่มีชั้นความเหมาะสมสูง (S1) มะเขือเทศมีตนทุนทั้งหมดไรละ 10,078.00 บาท 
เปนตนทุนผันแปรไรละ 8,245.94 บาท และตนทุนคงที่ไรละ 1,832.06 บาท คิดเปนรอยละ 81.82 และ 
18.18 ของตนทุนทั้งหมด ตามลำดับ ในจำนวนตนทุนทั้งหมดน้ันเปนตนทุนที่เปนเงินสดไรละ 4,417.54 บาท 
และไมเปนเงินสดไรละ 5,660.46 บาท ตนทุนผันแปรทั้งหมดน้ันสวนใหญรอยละ 49.66 เปนคาแรงงาน 
ปริมาณผลผลิตมะเขือเทศเฉลี่ย 6,086.67 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 4.64 บาทตอกิโลกรัม 
มูลคาของผลผลิตหรือรายไดเฉลี่ยตอไร 28,242.15 บาท ทำใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด
ไรละ 23,824.61 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรไรละ 19,996.21 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด
ไรละ 18,164.15 บาท และเกษตรกรจะไดรับอัตราสวนผลไดตอตนทุนทั้งหมดเทากับ 2.80 (ตารางที่ 3-11) 
 พื้นที่ที่มีชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) มะเขือเทศมีตนทุนทั้งหมดไรละ 11,522.00 บาท 
เปนตนทุนผันแปรไรละ 9,549.23 บาท และตนทุนคงที่ไรละ 1,972.77 บาท คิดเปนรอยละ 82.88 และ 
17.12 ของตนทุนทั้งหมด ตามลำดับ ในจำนวนตนทุนทั้งหมดน้ันเปนตนทุนที่เปนเงินสดไรละ 5,217.88 บาท 
และไมเปนเงินสดไรละ 6,304.12 บาท ตนทุนผันแปรทั้งหมดน้ันสวนใหญรอยละ 50.08 เปนคาแรงงาน 
ปริมาณผลผลิตมะเขือเทศเฉลี่ย 4,303.52 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 4.64 บาทตอกิโลกรัม 
มูลคาของผลผลิตหรือรายไดเฉลี่ยตอไร 19,968.33 บาท ทำใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด
ไรละ 14,750.45 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรไรละ 10,419.10 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด
ไรละ 8,446.33 บาท และเกษตรกรจะไดรับอัตราสวนผลไดตอตนทุนทั้งหมดเทากับ 1.73 (ตารางที่ 3-11) 
 พื้นที่ที่มีชั้นความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มะเขือเทศมีตนทุนทั้งหมดไรละ 9,987.18 บาท 
เปนตนทุนผันแปรไรละ 8,247.47 บาท และตนทุนคงที่ไรละ 1,739.71 บาท คิดเปนรอยละ 82.58 และ 
17.42 ของตนทุนทั้งหมด ตามลำดับ ในจำนวนตนทุนทั้งหมดน้ันเปนตนทุนที่เปนเงินสดไรละ 4,248.59 บาท 
และไมเปนเงินสดไรละ 5,738.59 บาท ตนทุนผันแปรทั้งหมดน้ันสวนใหญรอยละ 50.39 เปนคาแรงงาน 
ปริมาณผลผลิตมะเขือเทศเฉลี่ย 3,250.00 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 4.64 บาทตอกิโลกรัม 
มูลคาของผลผลิตหรือรายไดเฉลี่ยตอไร 15,080.00 บาท ทำใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด
ไรละ 10,831.41 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรไรละ 6,832.53 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด
ไรละ 5,092.82 บาท และเกษตรกรจะไดรับอัตราสวนผลไดตอตนทุนทั้งหมดเทากับ 1.51 (ตารางที่ 3-11) 
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เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ  กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

 5) ตนทุน และผลตอบแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกตามระดับความเหมาะสมของที่ดิน 
 พื้นที่ที่มีชั้นความเหมาะสมสูง (S1) มะเขือเทศมีตนทุนทั้งหมดไรละ 10,440.69 บาท 
เปนตนทุนผันแปรไรละ 8,618.77 บาท และตนทุนคงที่ไรละ 1,821.92 บาท คิดเปนรอยละ 82.55 และ 
17.45 ของตนทุนทั้งหมด ตามลำดับ ในจำนวนตนทุนทั้งหมดน้ันเปนตนทุนที่เปนเงินสดไรละ 5,471.62 บาท 
และไมเปนเงินสดไรละ 4,969.07 บาท ตนทุนผันแปรทั้งหมดน้ันสวนใหญรอยละ 48.04 เปนคาวัสดุการเกษตร 
ปริมาณผลผลิตมะเขือเทศเฉลี่ย 4,939.17 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 4.69 บาทตอกิโลกรัม 
มูลคาของผลผลิตหรือรายไดเฉลี่ยตอไร 23,164.71 บาท ทำใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด
ไรละ 17,693.09 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรไรละ 14,545.94 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด
ไรละ 12,724.02 บาท และเกษตรกรจะไดรับอัตราสวนผลไดตอตนทุนทั้งหมดเทากับ 2.22 (ตารางที่ 3-12) 
 พื้นที่ที่มีชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) มะเขือเทศมีตนทุนทั้งหมดไรละ 10,202.65 บาท 
เปนตนทุนผันแปรไรละ 7,639.11 บาท และตนทุนคงที่ไรละ 2,563.54 บาท คิดเปนรอยละ 74.87 และ 
25.13 ของตนทุนทั้งหมด ตามลำดับ ในจำนวนตนทุนทั้งหมดน้ันเปนตนทุนที่เปนเงินสดไรละ 3,777.69 บาท 
และไมเปนเงินสดไรละ 6,424.96 บาท ตนทุนผันแปรทั้งหมดน้ันสวนใหญรอยละ 53.36 เปนคาแรงงาน 
ปริมาณผลผลิตมะเขือเทศเฉลี่ย 3,853.20 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 4.69 บาทตอกิโลกรัม 
มูลคาของผลผลิตหรือรายไดเฉลี่ยตอไร 18,071.51 บาท ทำใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด
ไรละ 14,293.82 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรไรละ 10,432.40 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด
ไรละ 7,868.86 บาท และเกษตรกรจะไดรับอัตราสวนผลไดตอตนทุนทั้งหมดเทากับ 1.77 (ตารางที่ 3-12) 
 พื้นที่ที่มีชั้นความเหมาะสมเล็กนอย (S3) มะเขือเทศมีตนทุนทั้งหมดไรละ 8,622.98 บาท 
เปนตนทุนผันแปรไรละ 6,949.03 บาท และตนทุนคงที่ไรละ 1,673.95 บาท คิดเปนรอยละ 80.59 และ 
19.41 ของตนทุนทั้งหมด ตามลำดับ ในจำนวนตนทุนทั้งหมดน้ันเปนตนทุนที่เปนเงินสดไรละ 3,385.41 บาท 
และไมเปนเงินสดไรละ 5,237.57 บาท ตนทุนผันแปรทั้งหมดน้ันสวนใหญรอยละ 53.75 เปนคาแรงงาน 
ปริมาณผลผลิตมะเขือเทศเฉลี่ย 2,043.96 กิโลกรัมตอไร ณ ราคาขายผลผลิต 4.69 บาทตอกิโลกรัม 
มูลคาของผลผลิตหรือรายไดเฉลี่ยตอไร 9,586.17 บาท ทำใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด
ไรละ 6,200.76 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรไรละ 2,637.14 บาท ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด
ไรละ 963.19 บาท และเกษตรกรจะไดรับอัตราสวนผลไดตอตนทุนทั้งหมดเทากับ 1.11 (ตารางที ่3-12) 
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ตารางที่ 3-11  ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคเหนือ จำแนกตามระดับความเหมาะสมของที่ดิน ปการผลิต 2562 

รายการ 

ตนทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร) 

เหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมเล็กนอย (S3) 

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

ตนทุนทั้งหมด 4,417.54 5,660.46 10,078.00 5,217.88 6,304.12 11,522.00 4,248.59 5,738.59 9,987.18 

1. ตนทุนผันแปร 4,287.35 3,958.59 8,245.94 5,068.64 4,480.59 9,549.23 4,236.59 4,010.88 8,247.47 

1.1 คาวัสดุการเกษตร 3,852.03 - 3,852.03 4,341.40 - 4,341.40 3,948.25 - 3,948.25 

คาพันธุ และตนพันธุ 455.07 - 455.07 549.49 - 549.49 326.56 - 326.56 

คาปุย 2,017.96 - 2,017.96 2,188.94 - 2,188.94 2,593.71 - 2,593.71 

ปุยเคมี 1,997.96 - 1,997.96 2,143.31 - 2,143.31 2,571.83 - 2,571.83 

ปุยอินทรีย/ชีวภาพ 20.00 - 20.00 45.63 - 45.63 21.88 - 21.88 

คาสารปราบศัตรูพืช/โรคพืช/วัชพืช 951.33 - 951.33 1,144.02 - 1,144.02 753.13 - 753.13 

คาสารเรงการเจริญเติบโต 322.67 - 322.67 183.93 - 183.93 146.88 - 146.88 

คาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 21.80 - 21.80 155.76 - 155.76 20.78 - 20.78 

คาอุปกรณการเกษตรและวัสดุอ่ืนๆ 83.20 - 83.20 119.26 - 119.26 107.19 - 107.19 

1.2 คาแรงงาน 234.67 3,860.56 4,095.23 417.38 4,364.41 4,781.79 243.76 3,912.52 4,156.28 

แรงงานคน 112.00 3,793.23 3,905.23 223.45 3,929.70 4,153.15 40.63 3,861.74 3,902.37 

แรงงานเคร่ืองจักร 122.67 67.33 190.00 193.93 434.71 628.64 203.13 50.78 253.91 

1.3 คาซอมแซม/คาเชาอุปกรณการเกษตร 114.41 - 114.41 53.70 - 53.70 23.44 - 23.44 

1.4 คาขนสงผลผลิต - - - 166.56 - 166.56 - - - 

1.5 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7 ตอป) * - 98.03 98.03 - 116.18 116.18 - 98.36 98.36 

1.6 คาดอกเบี้ยเงินกู 86.24 - 86.24 89.60 - 89.60 21.14 - 21.14 
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ตารางที่ 3-11 (ตอ) 

รายการ 

ตนทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร) 

เหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมเล็กนอย (S3) 

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

2. ตนทุนคงที่ 130.19 1,701.87 1,832.06 149.24 1,823.53 1,972.77 12.00 1,727.71 1,739.71 

2.1 ภาษีท่ีดิน 10.19 - 10.19 10.89 - 10.89 12.00 - 12.00 

2.2 คาเชาท่ีดิน 120.00 - 120.00 138.35 - 138.35 - - - 

2.3 คาใชท่ีดิน - 1,369.81 1,369.81 - 1,350.76 1,350.76 - 1,488.00 1,488.00 

2.4 คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร - 250.36 250.36 - 314.24 314.24 - 182.82 182.82 

2.5 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7 ตอป) * - 81.70 81.70 - 158.53 158.53 - 56.89 56.89 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)   6,086.67   4,303.52   3,250.00 

ราคาผลผลิต (บาท/กก.)   4.64   4.64   4.64 

รวมมูลคาผลผลิต (บาท/ไร)   28,242.15   19,968.33   15,080.00 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร)   23,824.61   14,750.45   10,831.41 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร)   19,996.21   10,419.10   6,832.53 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร)   18,164.15   8,446.33   5,092.82 

อัตราสวนรายไดตอตนทุนทั้งหมด   2.80   1.73   1.51 

หมายเหตุ : * คาเสียโอกาสเงินลงทุนคิดในระยะเวลา 4 เดือน 
ที่มา : กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร (2562) 
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ตารางที่ 3-12  ตนทนุและผลตอบแทนในการผลิตพชืเศรษฐกิจมะเขอืเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกตามระดับความเหมาะสมของที่ดิน ปการผลิต 2562 

รายการ 

ตนทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร) 

เหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมเล็กนอย (S3) 

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

ตนทุนทั้งหมด 5,471.62 4,969.07 10,440.69 3,777.69 6,424.96 10,202.65 3,385.41 5,237.57 8,622.98 

1. ตนทุนผันแปร 5,094.99 3,523.78 8,618.77 3,774.44 3,864.67 7,639.11 3,381.12 3,567.91 6,949.03 

1.1 คาวัสดุการเกษตร 4,094.71 45.41 4,140.12 3,373.64 - 3,373.64 2,932.33 - 2,932.33 

คาพันธุ และตนพันธุ 1,214.64 - 1,214.64 968.00 - 968.00 857.69 - 857.69 

คาปุย 1,938.21 45.41 1,983.62 1,896.24 - 1,896.24 1,695.43 - 1,695.43 

ปุยเคมี 1,858.00 - 1,858.00 1,896.24 - 1,896.24 1,386.97 - 1,386.97 

ปุยอินทรีย/ชีวภาพ 80.21 45.41 125.62 - - - 308.46 - 308.46 

คาสารปราบศัตรูพืช/โรคพืช/วัชพืช 648.81 - 648.81 290.00 - 290.00 184.70 - 184.70 

คาสารเรงการเจริญเติบโต 174.27 - 174.27 90.00 - 90.00 110.77 - 110.77 

คาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69.78 - 69.78 129.40 - 129.40 77.39 - 77.39 

คาอุปกรณการเกษตรและวัสดุอ่ืนๆ 49.00 - 49.00 - - - 6.35 - 6.35 

1.2 คาแรงงาน 684.50 3,361.48 4,045.98 300.00 3,776.60 4,076.60 244.91 3,490.28 3,735.19 

แรงงานคน 563.96 3,079.69 3,643.65 - 3,604.00 3,604.00 190.10 3,262.63 3,452.73 

แรงงานเคร่ืองจักร 120.54 281.79 402.33 300.00 172.60 472.60 54.81 227.65 282.46 

1.3 คาซอมแซม/คาเชาอุปกรณการเกษตร 197.62 - 197.62 - - - 67.79 - 67.79 

1.4 คาขนสงผลผลิต 32.59 - 32.59 100.80 - 100.80 81.83 - 81.83 

1.5 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7 ตอป) * - 116.89 116.89 - 88.07 88.07 - 77.63 77.63 

1.6 คาดอกเบี้ยเงินกู 85.57 - 85.57 - - - 54.26 - 54.26 
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ตารางที่ 3-12  (ตอ) 

รายการ 

ตนทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร) 

เหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมเล็กนอย (S3) 

เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม เปนเงินสด ไมเปนเงินสด รวม 

2. ตนทุนคงที่ 376.63 1,445.29 1,821.92 3.25 2,560.29 2,563.54 4.29 1,669.66 1,673.95 

2.1 ภาษีท่ีดิน 2.89 - 2.89 3.25 - 3.25 4.29 - 4.29 

2.2 คาเชาท่ีดิน 373.74 - 373.74 - - - - - - 

2.3 คาใชท่ีดิน - 1,113.65 1,113.65 - 1,496.75 1,496.75 - 1,495.71 1,495.71 

2.4 คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร - 207.15 207.15 - 359.16 359.16 - 90.06 90.06 

2.5 คาเสียโอกาสเงินลงทุน (รอยละ 7 ตอป) * - 124.49 124.49 - 704.38 704.38 - 83.89 83.89 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)   4,939.17   3,853.20   2,043.96 

ราคาผลผลิต (บาท/กก.)   4.69   4.69   4.69 

รวมมูลคาผลผลิต (บาท/ไร)   23,164.71   18,071.51   9,586.17 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด (บาท/ไร)   17,693.09   14,293.82   6,200.76 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร (บาท/ไร)   14,545.94   10,432.40   2,637.14 

ผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร)   12,724.02   7,868.86   963.19 

อัตราสวนรายไดตอตนทุนทั้งหมด   2.22   1.77   1.11 

หมายเหตุ : * คาเสียโอกาสเงินลงทุนคิดในระยะเวลา 4 เดือน 
ที่มา : กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร (2562) 
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เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ  กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

 3.2.3 ปญหาความตองการความชวยเหลือจากรฐัและทัศนคติของเกษตรกรในการผลิตมะเขือเทศ 
 1) ปญหาดานการผลิตมะเขือเทศ 
 จากการศึกษา พบวา เกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศประสบปญหาดานการผลิตทั้งหมด 
ปญหาอันดับแรก คือ โรคระบาด คิดเปนรอยละ 79.34 ของเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศที่สำรวจทั้งหมด 
รองลงมา ราคาผลผลิตต่ำ และปจจัยการผลิตมีราคาสูง คิดเปนรอยละ 52.58 และ 31.92 ตามลำดับ 
(ตารางที่ 3-13) 
 เมื่อจำแนกการวิเคราะหรายภาค พบวา เกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศภาคเหนือประสบ
ปญหาดานการผลิตทั้งหมด ปญหาอันดับแรก คือ โรคระบาด คิดเปนรอยละ 84.16 ของเกษตรกรผูปลูก
มะเขือเทศภาคเหนือที่สำรวจทั้งหมด รองลงมา ราคาผลผลิตต่ำ และปจจัยการผลิตมีราคาสูง คิดเปนรอยละ 
72.28 และ 32.67 ตามลำดับ ในสวนของเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปญหา
ดานการผลิตทั้งหมด ปญหาอันดับแรก คือ โรคระบาด คิดเปนรอยละ 75.00 ของเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สำรวจทั้งหมด รองลงมา ราคาผลผลิตต่ำ และปจจัยการผลิตมีราคาสูง คิดเปน
รอยละ 34.82 และ 31.25 ตามลำดับ (ตารางที่ 3-13) 
 2) ปญหาดานการครองชีพ 
 จากการศึกษา พบวา เกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศประสบปญหาดานการครองชีพ คิดเปน
รอยละ 77.00 ปญหาอันดับแรก คือ รายไดไมเพียงพอกับรายจาย และสินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูง คิดเปน
รอยละ 61.59 เทากันของจำนวนเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศที่สำรวจทั้งหมด รองลงมา สุขภาพไมดีและหรือ 
ไมแข็งแรง และการคมนาคมไมสะดวก คิดเปนรอยละ 24.39 และ 7.32 ตามลำดับ (ตารางที่ 3-13) 
 เมื่อจำแนกการวิเคราะหรายภาค พบวา เกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศภาคเหนือประสบปญหาดาน
การครองชีพ คิดเปนรอยละ 96.04 คือ ปญหาอันดับแรก รายไดไมเพียงพอกับรายจาย คิดเปนรอยละ 77.32 
ของจำนวนเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศภาคเหนือที่สำรวจทั้งหมด รองลงมา สินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูง 
และสุขภาพไมดีและหรือไมแข็งแรง คิดเปนรอยละ 53.61 และ 20.62 ตามลำดับ ในสวนของเกษตรกร
ผูปลูกมะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปญหาดานการครองชีพ คิดเปนรอยละ 59.82 
ปญหาอันดับแรก คือ สินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูง คิดเปนรอยละ 73.13 ของจำนวนเกษตรกรผูปลูก
มะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สำรวจทั้งหมด รองลงมา รายไดไมเพียงพอกับรายจาย และสุขภาพไมดี
และหรือไมแข็งแรง คิดเปนรอยละ 38.81 และ 29.85 ตามลำดับ (ตารางที่ 3-13) 
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ตารางที่ 3-13  ปญหาดานการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่ผลิตมะเขือเทศ ปการผลิต 2562 
หนวย : รอยละ 

รายการ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งประเทศ 

ปญหาดานการผลิต    

มีปญหา 100.00 100.00 100.00 

ลักษณะของปญหา    

โรคระบาด 84.16 75.00 79.34 

ราคาผลผลิตต่ำ 72.28 34.82 52.58 

ปจจัยการผลิตมีราคาสูง 32.67 31.25 31.92 

ปริมาณผลผลติต่ำ 29.70 14.29 21.60 

น้ำทวม 7.92 18.75 13.62 

ฝนแลง/ฝนทิ้งชวง 20.79 2.68 11.27 

ผูรับซื้อเอาเปรียบ (กดราคา) 7.92 8.93 8.45 

ศัตรูพืชรบกวน 7.92 2.68 5.16 

คุณภาพผลผลติต่ำ 7.92 0.89 4.23 

ขาดแคลนแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 5.94 0.89 3.29 

สภาพดินเสื่อมโทรม 6.93 - 3.29 

วัชพืชรบกวน 1.98 - 0.94 

การขนสงผลผลิตไมสะดวก 1.98 - 0.94 

ปญหาดานการครองชีพ    

ไมมีปญหา 3.96 40.18 23.00 

มีปญหา 96.04 59.82 77.00 

ลักษณะของปญหา    

รายไดไมเพียงพอกับรายจาย 77.32 38.81 61.59 

สินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูง 53.61 73.13 61.59 

สุขภาพไมดี/ไมแข็งแรง 20.62 29.85 24.39 

การคมนาคมไมสะดวก 12.37 - 7.32 

ขาดสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 3.09 - 1.83 
ที่มา : กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร (2562) 
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 3) ความตองการความชวยเหลือจากรัฐดานการผลิตทางการเกษตร 
 เกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศมีความตองการความชวยเหลือจากรัฐทั้งหมด ความตองการ
อันดับแรก คือ จัดหาปจจัยการผลิตราคาถูก คิดเปนรอยละ 70.42 ของเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศที่
สำรวจทั้งหมด รองลงมา ประกันราคาผลผลิต และพยุงราคาผลผลิต คิดเปนรอยละ 53.99 และ 22.54 
ตามลำดับ (ตารางที่ 3-14) 
 เมื่อจำแนกการวิเคราะหรายภาค พบวา เกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศภาคเหนือมีความตองการ
ความชวยเหลือจากรัฐทั้งหมด ความตองการอันดับแรก คือ จัดหาปจจัยการผลิตราคาถูก คิดเปนรอยละ 
81.19 ของเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศภาคเหนือที่สำรวจทั้งหมด รองลงมา ประกันราคาผลผลิต และพยุงราคา
ผลผลิต คิดเปนรอยละ 51.49 และ 29.70 ตามลำดับ ในสวนของเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีความตองการความชวยเหลือจากรัฐทั้งหมด ความตองการอันดับแรก คือ จัดหาปจจัยการผลิตราคาถูก คิดเปน
รอยละ 60.71 ของเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สำรวจทั้งหมด รองลงมา ประกันราคา
ผลผลิต และสงเสริมและแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน คิดเปนรอยละ 56.25 และ 21.43 ตามลำดับ 
(ตารางที่ 3-14) 

ตารางที่ 3-14  ความตองการความชวยเหลือดานการผลิตจากรัฐฯของเกษตรกรที่ผลิตมะเขือเทศ  
ตารางที่ 3-14  ปการผลิต 2562 

หนวย : รอยละ 
รายการ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งประเทศ 

ความตองการความชวยเหลือดานการผลิต    

ตองการ 100.00 100.00 100.00 

ลักษณะของความตองการความชวยเหลือ    

จัดหาปจจัยการผลิตราคาถูก 81.19 60.71 70.42 

ประกันราคาผลผลิต 51.49 56.25 53.99 

พยุงราคาผลผลิต 29.70 16.07 22.54 

สงเสริมและแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน 12.87 21.43 17.37 

จัดหาตลาดรับซ้ือผลผลิตใหแกเกษตรกร 12.87 14.29 13.62 

จัดสรางแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 14.85 2.68 8.45 

ประกันรายไดเกษตรกร 6.93 - 3.29 

ขุดลอกแหลงน้ำธรรมชาติ 
หรือแหลงน้ำสาธารณะท่ีตื้นเขิน 

5.94 - 2.82 

จัดหาแหลงเงินกูท่ีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 5.94 - 2.82 

สงเสริมและแนะนำการทำปุย 
และสารปองกันและกำจัดศัตรูพืชใชเอง 

3.96 - 1.88 

สงเสริมและแนะนำการทำการเกษตรอินทรีย 2.97 - 1.41 

ที่มา : กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร (2562) 
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 4) ทัศนคติดานการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 
 เกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศที่สำรวจทั้งหมดสวนใหญรอยละ 81.69 ไมคิดเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่เพาะปลูก รอยละ 15.96 คิดจะเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เพาะปลูก และรอยละ 2.35 ไมแนใจ โดยเกษตรกร
สวนใหญมีความคิดที่จะลดพื้นที ่เพาะปลูก คิดเปนรอยละ 50.00 สำหรับแนวคิดในการเพิ่มผลผลิต
มะเขือเทศ โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ ปรับปรุงบำรุงดิน และเพ่ิมปุยเคมี คิดเปนรอยละ 47.89  23.47 และ 
20.19 ของเกษตรกรที่คิดเพ่ิมผลผลิตมะเขือเทศทั้งหมด นอกจากน้ีเกษตรกรสวนใหญไมมีแผนเปลี่ยนอาชีพ
ไปสูนอกภาคเกษตร คิดเปนรอยละ 88.73 ใหเหตุผลวาเปนอาชีพหลักของครอบครัว ชราภาพ และ
มีที่ดินอยูแลว คิดเปนรอยละ 85.19  27.51 และ 25.93 ของเกษตรกรที่ไมคิดเปลี่ยนอาชีพการเกษตรไปสู
นอกภาคการเกษตร ตามลำดับ (ตารางที่ 3-15) 
 ทัศนคติของเกษตรกรที่จำแนกรายภาค พบวา เกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศภาคเหนือที่
สำรวจทั้งหมดสวนใหญรอยละ 67.33 ไมคิดเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เพาะปลูก รอยละ 28.71 คิดจะเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่
เพาะปลูก และรอยละ 3.96 ไมแนใจ โดยเกษตรกรสวนใหญมีความคิดที่จะลดพื้นที่เพาะปลูก คิดเปน
รอยละ 48.28 สำหรับแนวคิดในการเพ่ิมผลผลิตมะเขือเทศ โดยปรับปรุงบำรุงดิน วิธีเกษตรธรรมชาติ และ
เพ่ิมปุยเคมี คิดเปนรอยละ 33.66  28.71 และ 25.74 ของเกษตรกรที่คิดเพ่ิมผลผลิตมะเขือเทศทั้งหมด 
นอกจากน้ีเกษตรกรสวนใหญไมมีแผนเปลี่ยนอาชีพไปสูนอกภาคเกษตร คิดเปนรอยละ 81.19 ใหเหตุผลวา
เปนอาชีพหลักของครอบครัว มีที่ดินอยูแลว และไมมีความรูในการประกอบอาชีพอ่ืน คิดเปนรอยละ 84.15 
36.59 และ 32.93 ของเกษตรกรที่ไมคิดเปลี่ยนอาชีพการเกษตรไปสูนอกภาคการเกษตร ตามลำดับ 
ในสวนของเกษตรกรผู ปลูกมะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือที ่สำรวจทั ้งหมดสวนใหญรอยละ 
94.64 ไมคิดเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เพาะปลูก รอยละ 4.46 คิดจะเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เพาะปลูก และรอยละ 
0.90 ไมแนใจ โดยเกษตรกรสวนใหญมีความคิดที่จะลดพื้นที่เพาะปลูก คิดเปนรอยละ 60.00 สำหรับ
แนวคิดในการเพ่ิมผลผลิตมะเขือเทศ โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ เพ่ิมปุยเคมี ปรับปรุงบำรุงดิน และเปลี่ยน
พ้ืนที่ปลูกใหม คิดเปนรอยละ 65.18  15.18 และ 14.29 เทากันของเกษตรกรที่คิดเพ่ิมผลผลิตมะเขือเทศทั้งหมด 
นอกจากน้ีเกษตรกรสวนใหญไมมีแผนเปลี่ยนอาชีพไปสูนอกภาคเกษตร คิดเปนรอยละ 95.54 ใหเหตุผลวา
เปนอาชีพหลักของครอบครัว ชราภาพ และมีที่ดินอยูแลว คิดเปนรอยละ 85.98  24.30 และ 17.76 
ของเกษตรกรที่ไมคิดเปลี่ยนอาชีพการเกษตรไปสูนอกภาคการเกษตร ตามลำดับ (ตารางที่ 3-15) 
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ตารางที่ 3-15  ทัศนคติเกษตรกรที่ผลิตมะเขือเทศ ปการผลิต 2562 
หนวย : รอยละ 

รายการ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งประเทศ 

ความคิดที่จะลด/เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก    

ไมแนใจ 3.96 0.90 2.35 

ไมเปลี่ยน 67.33 94.64 81.69 

เปลี่ยน 28.71 4.46 15.96 

กรณีที่คิดที่จะลด หรือ เพ่ิม ดังนี้    

เพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก 41.38 40.00 41.18 

ลดพ้ืนท่ีเพาะปลูก 48.28 60.00 50.00 

เลิกปลูก 10.34 - 8.82 

แนวคิดในการเพ่ิมผลผลิต    

วิธีเกษตรธรรมชาติ 28.71 65.18 47.89 

ปรับปรุงบำรุงดิน 33.66 14.29 23.47 

เพ่ิมปุยเคมี 25.74 15.18 20.19 

เปลี่ยนพันธุใหม 23.76 3.57 13.15 

เปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกใหม 7.92 14.29 11.27 

ใชฮอรโมนเพ่ิม 9.90 1.79 5.63 

ลงทุนจัดหาแหลงน้ำ 4.95 0.89 2.82 

เพ่ิมปุยอินทรีย 2.97 - 1.41 

ทำโรงเรือน 1.98 - 0.94 

การวางแผนเปลี่ยนอาชีพการเกษตรไปสูนอกภาคการเกษตร 

เปลี่ยน 16.83 4.46 10.33 

ไมเปลี่ยน 81.19 95.54 88.73 

ไมมีความเห็น/ไมแนใจ 1.98 - 0.94 

เหตุผลที่ไมเปลี่ยนแปลงอาชีพ เนื่องจาก    

เปนอาชีพหลักของครอบครัว 84.15 85.98 85.19 

ชราภาพ 31.71 24.30 27.51 

มีท่ีดินอยูแลว 36.59 17.76 25.93 

ไมมีความรูในการประกอบอาชีพอ่ืน 32.93 - 14.29 

ที่มา : กลุมเศรษฐกิจท่ีดินทางการเกษตร (2562) 
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3.3 นโยบายและยทุธศาสตรที่เก่ียวของกับพืชเศรษฐกิจมะเขอืเทศ 

 3.3.1 นโยบายและมาตรการของรัฐ  
   1) นโยบายของรัฐบาลที่มอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในปงบประมาณ 2560-2562 
เพ่ือเปนกรอบการดำเนินงาน ไดแก     

(1) ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่เหมาะสมดวยวิธีการตางๆ  
(2) ปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการ 
(3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติ  
(4) สหกรณของกลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผูซื้อพืชผล/แปรรูป/

สงออกได  
(5) ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
(6) ปรับปรุงระบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

พรอมทั้งเรงรัดดำเนินการในเรื่องเรงดวน 
2) นโยบายการพัฒนาภาคการเกษตรในชวงที่ผานมา (กอนป 2562) มีรายละเอียดดังน้ี 

    (1) เรงรัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบโลจิสติกสทาง
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนดานการเกษตร โดยสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญใหเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ จัดหาปจจัยการผลิตและโครงสรางพ้ืนฐานการผลิตที่มีคุณภาพ
และมีความจำเปน เพ่ือสรางความมั่นคงดานรายไดใหแกเกษตรกร  
    (2) ดูแลเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและการตลาดสินคาเกษตร  
    (3) สงเสริมการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร และมีการเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมการเกษตร จัดต้ัง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สนับสนุนเงินทุนพัฒนาเครื่องจักรในการแปรรูปขั้นตนของสินคาเกษตร  
    (4) สรางความมั่นคงดานอาหาร โดยสงเสริมการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ  
ขยายกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม และสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน 
สวนเกษตร รวมทั้งสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศดานความมั่นคงทางดานอาหาร 
    (5)  เรงรัดการจัดหาแหลงน้ำใหทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรน้ำเพ่ือการผลิตทางการเกษตรเพ่ือบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง 
    (6) คุมครองและรักษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมที่ไดมีการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานชลประทาน เพ่ือเปนฐานการผลิตทางการเกษตรในระยะยาว จัดหาที่ดินทำกินใหแกเกษตรกร
ยากจนในรูปของธนาคารที่ดิน เรงรัดการออกเอกสารสิทธิตางๆ 
   3) นโยบายการพัฒนาภาคการเกษตรในอนาคต เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขันของภาคการผลิตและบริการ (รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12) 
    (1) การเสริมสรางฐานการผลิตภาคการเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     (1.1) พัฒนาและบำรุงรักษาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร รวมทั้งจัดระบบการปลูกพืชให
สอดคลองกับปริมาณน้ำที่หาได โดยใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 
แหลงเก็บน้ำ แหลงน้ำในไรนา อางน้ำขนาดเล็ก และขนาดกลางใหกระจายตัวตามศักยภาพของพ้ืนที่ และ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำเพ่ือการเกษตร โดยกรมพัฒนาที่ ดินกำลังจะรวมดำเนินการตาม 
รางแผนงาน/โครงการยุทธศาสตรมะเขือเทศเพ่ืออุตสาหกรรม โดยรวมมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  
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เพ่ือจัดหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดสรางแหลงน้ำชุมชน แหลงน้ำในไรนา และบอบาดาลเพ่ือบรรเทาภัยแลง
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศที่มีความเหมาะสม  
     (1.2) การคุมครองพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสการเขาถึงพ้ืนที่ทำกิน
ของเกษตรกรใหมากขึ้น โดยมีการรักษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับเกษตรกรรมไวเปนฐานการผลิตที่มั่นคง เชน 
การสนับสนุน “สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร” หรือ “Geographical Indication – GI” ดังน้ันมะเขือเทศที่มี
คุณภาพเมื่อปลูกในพ้ืนที่ที่ เหมาะสม ก็ควรสนับสนุนใหมีการผลิตเปนพืช GI เชนเดียวกับพืชอ่ืนๆ 
นอกจากน้ี ควรมีนโยบายการกำหนดเขตการใชที่ดินเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศในพ้ืนที่ที่เหมาะสมให
สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ ปริมาณน้ำ และความตองการของตลาดในพ้ืนที่ 
     (1.3) สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุงพันธุกรรมพืช  
    (2) การสรางและถายทอดความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และ 
ภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตรแบบมีสวนรวมเปนการสนับสนุนการใชประโยชนจากทรัพยากร และการปรับ
ระบบการผลิตใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนการเพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร  
โดยมีกิจกรรมตางๆ ไดแก 
     (2.1) สงเสริมการวิจัย และพัฒนาปจจัยการผลิต 
     (2.2) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแปรรูป  
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม และความหลากหลายของสินคา 
     (2.3) พัฒนารูปแบบกระบวนการถายทอดความรู เพ่ือปรับระบบการผลิตใหเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
    (3) การยกระดับการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
    (4) การเสริมสรางขีดความสามารถในการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี
รายละเอียดคือ 
     (4.1) เสริมสรางศักยภาพของการรวมกลุมเกษตรกร 
     (4.2) สงเสริมใหเกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว และการทำประมง ใหสอดคลองกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่และความตองการของตลาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต 
     (4.3) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหมในกระบวนการผลิต 
     (4.4) สนับสนุนการเพ่ิมมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร 
     (4.5) บริหารจัดการผลผลิตอยางเปนระบบ ครบวงจร 
     (4.6) พัฒนากลไกความเสี่ยงที่จะกระทบตอสินคาเกษตร 
    (5) การสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดย 
     (5.1) สงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายการเกษตร 
     (5.2) สงเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมย่ังยืน ทั้งในรูปแบบ
เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย เกษตรธรรมชาติ และการทำเกษตรกรรม
ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  
     (5.3) ควบคุมการใชสารเคมีการเกษตรที่เปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมอยาง
เครงครัด โดยเฉพาะสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  
    (6) พัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุนใหม 
โดยพัฒนาฐานขอมูลดานอุปสงคและอุปทานดานการเกษตร สรางบุคลากรดานการเกษตร โดยการผลิต
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เกษตรกรรุนใหมที่มีความรูความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการ 
พรอมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเกษตรใหทันสมัย  

 3.3.2 นโยบายพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแนวทางการดำเนินงานปงบประมาณ  
พ.ศ.2561-2562 มุงหวังใหเกิดการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมใหเดินหนาตอไปได โดยมีนโยบาย เปาหมาย
การทำงาน คือ เกษตรกรเปนศูนยกลาง และการทำงานทุกระดับจะตองมีผูรับผิดชอบชัดเจน รวมทั้งให
ความสำคญัตอการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) ลดตนทุนการผลิต โดยการบูรณาการรวมกัน กอใหเกิดกิจกรรมการลดตนทุนการผลิต
ใหแกเกษตรกร  

2) จัดทำฐานขอมูลเกษตรกรที่ครอบคลุม สามารถนำไปแกปญหาและการชวยเหลือเกษตรกร
ในกรณีตางๆ ได เชน ดานหน้ีสินเกษตรกร ดานอาชีพ ดานสถิติตางๆ ของภาคเกษตรกรรมเช่ือมโยงกับ 
ภาคสวนอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการตามนโยบาย ซึ่งไดมอบหมายใหหนวยงานที่มี
ระบบฐานขอมูลเก่ียวกับเกษตรกรเรงหารือในการบูรณาการฐานขอมูลใหเกิดเปนเอกภาพ และสามารถ
นำไปใชประโยชนไดอยางแทจริง 

3) การจัดหาแหลงน้ำเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง 2561-62 หนวยงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
ตองรูสถานการณปจจุบันอยางชัดเจนและคาดการณแนวโนมที่อาจเกิดขึ้น พรอมทั้งเตรียมหามาตรการ
รองรับสภาพปญหาตางๆ ไดทันทวงที รวมทั้งตองมีการวางแผนแกไขปญหาในระยะยาว ซึ่งที่ผานมากระทรวง
ไดทำอยูแลว รวมทั้งการทำฝนหลวงเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำ และในฤดูแลงที่จะมาถึงน้ี จะตองมีการหาแหลงน้ำ
ใหเกษตรกรเพ่ิมเติม และมาตรการชวยเหลือเกษตรกรตางๆ ตองดำเนินการอยางโปรงใสตรวจสอบได 
สื่อสารใหเกษตรกรเขาใจ รูจักการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ 

4) การสงเสริมเกษตรอินทรียเปนโอกาสในการเพ่ิมมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร และผูบริโภค
จะไดบริโภคสินคาที่มีความปลอดภัย ซึ่งมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของวางแผนและขับเคลื่อนการ
พัฒนาเกษตรอินทรียใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว 
             สำหรับงานที่ตองดำเนินการตอเน่ือง มีการผลักดันใหมีการทำการเกษตรใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ปจจัยการผลิต และความตองการของตลาด พัฒนาผลผลิตการเกษตรใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน  
มีสุขภาพอนามัยในระดับสากล ปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการใหเหมาะสม ปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ  
ใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได กำหนดมาตรการในการตรวจสหกรณที่จริงจัง รวมทั้งเรงรัดแกปญหาหน้ีสิน
เกษตรกร   
            งานเพ่ือความย่ังยืน มีการเรงผลักดันงานวิจัยสนับสนุนเพ่ือลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต  
ตรงตามความตองการของตลาด การจัดโซนน่ิงการปลูกพืช มีผลผลิตที่ตรงกับความตองการทั้งปริมาณ 
และคุณภาพ จัดหาแหลงน้ำที่เพียงพอตอ พัฒนาสหกรณใหมีความเขมแข็งรวมกลุมสมาชิกดูแลชวยเหลือ
ดานปจจัยการผลิต ขณะที่ภาคราชการตองไมตกเปนเครื่องมือในการทุจริตคอรัปช่ันของนักการเมือง 
รวมทั้งการฟนฟูโครงการตามแนวพระราชดำริ ใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแล ทั้งน้ี สำนักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัด จะเปนกลไกสำคัญในการนำนโยบายของรัฐไปสูการปฏิบัติในพ้ืนที่ นำผลประโยชน 
สูเกษตรกรอยางทั่วถึง โดยเปนแกนหลักในการบูรณาการหนวยงานของกระทรวงในระดับจังหวัดภายใต
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คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด ที่มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน เพ่ือนำไป
ปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมตอไป 

 3.3.3 ยุทธศาสตรมะเขือเทศโรงงาน  
 ในป 2553-2557 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการจัดทำเปนยุทธศาสตรมะเขือเทศของ

จังหวัดหนองคายระยะยาว โดยความรวมมือกับหนวยงานราชการ หนวยงานทองถิ่น ภาคเอกชน โรงงาน
แปรรูป และเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศในจังหวัดหนองคาย ดำเนินการในรูปของคณะทำงานสนับสนุนการ
เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพมะเขือเทศโรงงาน ภายใตการแบงเขตพ้ืนที่ตามความเหมาะสมของจังหวัด
หนองคาย มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเปนการระดมสมอง วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค ทางดานการผลิตและการตลาดมะเขือเทศ ในการหาแนวทางในการพัฒนาการผลิตการตลาด
มะเขือเทศในระยะยาวใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ยุทธศาสตรมะเขือเทศในป พ.ศ. 2562 เพ่ือใหมีปริมาณมะเขือเทศโรงงานเพียงพอและมี
คุณภาพ เพ่ือสรางความมั่นคงทางอาหาร เกษตรกรขายผลผลิตไดในราคาเปนธรรม โดยพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตมะเขือเทศ พัฒนาระบบการปองกันกำจัดศัตรูมะเขือเทศ พัฒนาเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศใหเขมแข็ง และสรางมูลคาเพ่ิมจากมะเขือเทศและผลิตภัณฑ เพ่ือผลิต
มะเขือเทศใหมีปริมาณผลผลิตใหเพียงพอและคุณภาพตามความตองการของผูบริโภค พัฒนาเกษตรกรใหมี
ความสามารถในการผลิต การลดตนทุนการผลิต  การปองกันกำจัดศัตรูมะเขือเทศ พัฒนากลุมเกษตรกรให
เขมแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได และสงเสริมใหเกิดการแปรรูปมะเขือเทศหลากหลายรูปแบบ สรางโอกาส
ทางการคา และสรางมูลคาเพ่ิม ตามลำดับ  

3.4 ศักยภาพ โอกาสและขอจำกัด 
 จุดแข็ง 
 - เกษตรกรสวนใหญ มีความรูในดานการเลือกใชพ้ืนที่ที่เหมาะสม มีศักยภาพสูง สำหรับการปลูก
มะเขือเทศ เน่ืองจากมีสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ แหลงน้ำ และทรัพยากรดินที่มีศักยภาพที่เหมาะสม
ตอการปลูกมะเขือเทศ  
 - พ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศยังสามารถขยายพ้ืนที่ปลูกไปในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่เปนนาขาว และมีแหลงน้ำไวใชเพ่ือ
การเขตกรรม เปนพืชเศรษฐกิจทางเลือกหลังนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศในเขต
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 - เขตพ้ืนที่ที่ดินมีความเหมาะสมมากสำหรับการปลูกมะเขือเทศ มีเน้ือที่ 139 ไร หรือรอยละ 3.65  
ของเน้ือที่ปลูกมะเขือเทศ สวนใหญเปนพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศในพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย  
 - มีการพัฒนาพันธุมะเขือเทศที่ทนทานตอสภาพแวดลอม ใหผลผลิตตอ พ้ืนที่ สู ง ไดแก   
พันธุพรีเมียมโกลด  เอ็กซตรา 90 เพอรเฟคโกลด 111 เรดใจแอนท มข.0-2 และซานมาซาโนXคาลเจ 
 - มะเขือเทศอุดมไปดวยวิตามินและแรธาตุหลายชนิดที่มีประโยชนตอรางกาย มีสรรพคุณเปนยา
รักษาโรค และบำรุงรางกาย เปนพืชที่สามารถใชประโยชนไดหลากหลายทั้งอุปโภคและบริโภค สามารถนำมา
เปนอาหาร ยา และเครื่องสำอาง นอกจากน้ียังใชในธุรกิจเพ่ือสุขภาพ สปา และความงาม สามารถแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลคาไดมากมายในอุตสาหกรรมหลายชนิด ไดแก ผลิตภัณฑแปรรูปเพ่ือการบริโภค เชน น้ำมะเขือเทศ
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พรอมด่ืม อุตสาหกรรมเน้ือมะเขือเทศแหง อุตสาหกรรมซอสมะเขือเทศ อุตสาหกรรมมะเขือเทศอบแหง และ
ผลิตภัณฑอาหารและเวชสำอางอ่ืนๆ เชน เปนสวนผสมในเครื่องสำอาง ครีมทาผิว สวนผสมในอาหารเสริม 
เปนตน 

- เปนพืชที่สรางรายไดเสริมหลังจากฤดูการทำนา 
- เปนพืชที่มีโรงงานรองรับการตลาด 
- เกษตรกรสามารถทยอยเกบ็เกี่ยวผลผลิตไดตลอดอายุการเก็บเกี่ยว 1-2 เดือน 
- เปนพืชที่ทนตออุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส 
- เปนพืชรากสั้น สามารถปลกูไดในดินต้ืน และพ้ืนที่ทีม่ีความลาดชันสูงถึง 12-20 เปอรเซ็นต 
- มะเขือเทศเปนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญประเภทหน่ึงที่ นิยมปลูกและบริโภคกันอยางแพรหลาย  

โดยมะเขือเทศนอกจากจะบริโภคสดๆ แลวยังสามารถสงโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือแปรรูปไดหลายอยาง เชน 
นำไปทำน้ำมะเขือเทศ (Tomato juice) ซอสมะเขือเทศ (Tomato ketchup) 

- มะเขือเทศ มีความหลากหลายของสายพันธุ เกษตรกรสามารถเลือกนำไปใชไดตามความตองการที่
แตกตางกันของภูมิภาคภายในประเทศ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาดและความตองการของ
ผูบริโภคอยางเหมาะสม 

- อุตสาหกรรมการผลิตมะเขือเทศมีเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปมะเขือเทศที่ทันสมัยและไดรับการ
รับรองจากมาตรฐานสากล 

- มะเขือเทศ สามารถปลูกและผลิตไดตลอดปในทุกภาคของประเทศไทย ใชระยะเวลาในการผลิต
มะเขือเทศประมาณ 70 – 90 วัน ใหผลตอบแทนเร็ว 

 จุดออน 
 - มะเขือเทศที่ปลูกสวนใหญในภาคเหนือจะปลูกบนพ้ืนที่สูงซึ่งยากตอการขนยาย ผลผลิตช้ำงาย ยากตอ
การเก็บเก่ียว  
 - พ้ืนที่เพาะปลูกบางพ้ืนที่ขาดแหลงน้ำในการเขตกรรม ขาดการปรับปรุงบำรุงดินทำใหผลผลิตตอไรต่ำ  
 - มะเขือเทศโรงงานมีตนทุนการผลิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชอ่ืน ทำใหเกษตรกรบางสวนหันไปปลูกพืชอ่ืน
ที่ใหผลตอบแทนตอพ้ืนที่สูงกวา 
 - เกษตรกรบางรายขาดการบริหารจัดการแปลงปลูกมะเขือเทศ บางพ้ืนที่มีแมลงศัตรูพืชระบาด
หลากหลายและตอเน่ือง ทำใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงศัตรูพืช สงผลใหผลผลิตลดลง ผลผลิตไมไดขนาด 
และคุณภาพ ทำใหราคาตกต่ำ 
 - การปองกันโรค และแมลงศัตรูมะเขือเทศทำไดยาก ทำใหตองมีการใชสารเคมี เพื่อปองกันและ
กำจัดโรคแมลง เกษตรกรจึงตองเก็บเกี ่ยวตามระยะเวลาที ่กำหนดภายหลังสารเคมีอยูในระดับที ่
ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอผูบริโภค  
 - เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะเขือเทศ เน่ืองจากภาวะฝนแลง และแมลง
ศัตรูพืชระบาด ทำใหผลผลิตลดลง  

- การรวมกลุมของเกษตรกรยังไมเขมแข็ง รวมถึงการเขาถึงขอมูล ขาวสารการตลาดของ
เกษตรกรมีนอย ทำใหถูกพอคาคนกลางกดราคา ราคาตกต่ำ 

- มีพืชแขงขันในพ้ืนที่ปลูกเดียวกัน ที่ใหผลตอบแทนตอพ้ืนที่สูงกวามะเขือเทศ เกษตรกรจึงหันไป 
ปลูกพืชอ่ืน 
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- เปนพืชที่ตองดูแลอยางละเอียดในชวงเพาะกลา 
- เมล็ดพันธุตองทำการซื้อจากบริษัทที่ผลิตเมล็ดลูกผสมเทาน้ัน ถึงจะไดพันธุที่ทนทานตอโรค 

และแมลง 
- มะเขือเทศตองมีการจัดการที่ดี จำเปนตองทำคางใหกับตนมะเขือเทศเพ่ือปองกันลมสามารถชวยพยุง

ลำตนทำใหผลผลิตตอพ้ืนที่จะสูงกวาในรายที่ไมมีการทำคาง ผลผลิตที่สงโรงงานจะไดคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานที่โรงงานตองการมากกวา   

- เปนพืชที่ไมทนตอปริมาณน้ำฝนที่มากกวา 600 มิลลิเมตร เสี่ยงตอการเนาเสียของผลผลิตและ 
ลำตน 

- ตนทุนการผลิตมะเขือเทศของเกษตรกร พบวา มีตนทุนคอนขางสูงและมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ 
เน่ืองจากราคาปจจัยการผลิตบางชนิดมีราคาแพงขึ้น เชน คาพันธุซึ่งจะตองมีการซื้อทุกปไมสามารถเก็บ
เมล็ดพันธุไวใชในปตอไปได คาปุยเคมี คาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช คาน้ำมันเช้ือเพลิง คาแรงงาน คาเชาพ้ืนที่ปลูก 
ซึ่งถาเปนไปไดเกษตรกรจะไมปลูกซ้ำที่เดิม หรือปลูกซ้ำที่เดิมก็จะตองมีการลงทุนดานการปองกันกำจัดโรคพืช
หรือศัตรูพืชมากขึ้น ตนทุนการผลิตก็จะสูงขึ้นตามไปดวย 

- การปลูกมะเขือเทศมีขอจำกัดในเรื่องของสภาพแวดลอมและภูมิอากาศ ทำใหมะเขือเทศปลูกไดดี
ในบางฤดูกาลและบางพ้ืนที่เทาน้ัน หากสภาพแวดลอมและภูมิอากาศไมเหมาะสมจะทำใหเกิดการระบาด
ของโรคและแมลง ตองดูแลรักษาเปนอยางดีทำใหตนทุนการผลิตสูง 

 โอกาส 
 - กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมสงเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร มีโครงการวิจัย
ตางๆ เกี่ยวกับการปลูกมะเขือเทศโรงงาน ซึ่งความรูที่ไดจากการคนควาวิจัยน้ี จะเปนผลดีตอกลุมเกษตรกร
ผูปลูกมะเขือเทศ  
 - มีการจัดทำเปนยุทธศาสตรมะเขือเทศของจังหวัดหนองคายระยะยาว โดยความรวมมือกับ
หนวยงานราชการ หนวยงานทองถิ่น ภาคเอกชน โรงงานแปรรูป และเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศในจังหวัด
หนองคาย 

- การยอมรับและความเช่ือมั่นในการบริโภคน้ำมะเขือเทศ ซึ่งมีผลดีตอสุขภาพในกลุมผูบริโภคที่รัก
สุขภาพที่หันมาบริโภคน้ำผักผลไมมากขึ้น ทำใหยอดจำหนายน้ำมะเขือเทศพรอมด่ืมมีสถิติที่สูงมากกวาในอดีต  
 - มะเขือเทศเปนพืชที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือการแปรรูปตางๆ สามารถเพ่ิมมูลคาทำเปนผลิตภัณฑ
ไดหลากหลาย สามารถสรางกลุมสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรในชุมชน การรวมกลุมเพ่ือผลิตสินคา แปรรูปสินคา
จะชวยใหเกษตรกรมีรายไดตอครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น และลดปญหาการกดราคาจากพอคาคนกลางได  

- สามารถนำผลผลติที่เสี่ยงตอการเนาเสียไปแปรรูปเปนปุยน้ำหมักชีวภาพได 
- มะเขือเทศโรงงานที่เกินโควตารับซื้อของโรงงาน สามารถนำสงตลาดซื้อขายบริโภคผลสดได 
- สามารถสรางกลุมสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรในชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑจากมะเขือเทศ เชน  

ทำมะเขือเทศอบแหง เช่ือม หรือแชอ่ิม หรือผลิตเปนสวนผสมเครื่องสำอาง ฯลฯ 
- มีโรงงานรับซื้อผลผลิตมะเขือเทศ ใกลกับแหลงปลูก 
- มะเขือเทศเปนพืชที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนธุรกิจเกษตรครบวงจร และขยายการผลิตทั้งปริมาณ

และคุณภาพเพ่ือทดแทนการนำเขา ทั้งน้ีเน่ืองจากอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากมะเขือเทศเริ่มขยายความสำคัญ
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มากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปลากระปอง นอกจากน้ีประเทศไทยยังมีศักยภาพที่จะขยายการผลิตมะเขือเทศ 
ทั้งในรูปผลผลิตสดและผลิตภัณฑซึ่งยังขยายตัวไดอีกมาก 

- มีการจัดทำขอตกลงการคาเสรีดานสินคาเกษตรรวมกับสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อียิปต 
ครอบคลุมกลุมสินคาและผลิตภัณฑแปรรูปผลไม 

อุปสรรค 
 - ปญหาขอจำกัดดานการผลิตยังมีอยูมาก เน่ืองจากมะเขือเทศเปนพืชที่อายุสั้น เนาเสียงาย  

มีโรคแมลงรบกวน ตองการดูแลรักษาเปนอยางมาก รวมทั้ง ผลผลิตตองไดคุณภาพ เชน มีผิวสีสุกแดง 
ปราศจากโรคแมลง และสารเคมี อีกทั้งยังตองแขงขันกับพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ ในจังหวัด เชน ยางพารา 
ขาวโพด พริก ยาสูบ ในการแยงพ้ืนที่ปลูก ทำใหพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศของจังหวัดหนองคายลดนอยลงอยาง
ตอเน่ือง 
 - โรงงานรับซื้อผลผลิต เปนผูกำหนดราคาผลผลิตในแตละป แนวโนมของราคาที่โรงงานรับประกัน
อยูที่ 2.50-3.00 บาท ในป พ.ศ. 2562 ซึ่งลดลงจากปที่ผานมา ทำใหเกษตรกรหลายรายเลิกปลูกมะเขือเทศ
โรงงาน 
 - ราคามะเขือเทศผลและผลิตภัณฑภายในประเทศมีความผันผวนตามความเคลื่อนไหวของภาวะ
ตลาด 
 - การจัดทำยุทธศาสตรมะเขือเทศ มีเพียงการทำยุทธศาสตรมะเขือเทศในจังหวัดหนองคาย และ
จังหวัดที่มีโรงงานแปรรูปมะเขือเทศต้ังอยู เชน สกลนคร เชียงใหม และเชียงราย แตในจังหวัดอ่ืนๆ ยังไมมี
นโยบายการสงเสริมการปลูกมะเขือเทศ เน่ืองจากไมมีโรงงานแปรรูปต้ังอยู   
 - เกษตรกรที่มีการใชสารเคมีในการเกษตร หากเก็บเกี่ยวกอนระยะที่กำหนด อาจมีสารตกคาง 
ผลผลิตไมไดคุณภาพ อาจโดนตัดโควตาจากโรงงาน หรือหากนำไปขายในตลาดขายสง หรือในตลาด
ทองถิ่น ผลผลิตดังกลาวจะเปนอันตรายตอผูบริโภค 
 - เน่ืองจากราคาปจจัยการผลิตที่มีราคาสูง การระบาดของโรคแมลง และปญหาภัยแลง สงใหผลผลิต
มะเขือเทศโรงงานต่ำกวาปกติ ศักยภาพการพัฒนาการผลิตพืชในปที่ผานมาไมดีเทาที่ควร 
 - มีปญหาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไปเปนกิจกรรมอ่ืนที่ใหผลตอบแทนสูงกวา เน่ืองจากมะเขือเทศตอง
ใชน้ำในการเขตกรรมมากกวาพืชหลังนาที่ทนแลงอ่ืนๆ  
 - โรงงานอาหารหลวงสำเร็จรูปที่ 1 อำเภอฝาง จังวหัดเชียงใหม และโรงงานอาหารหลวงสำเร็จรูปที่ 2 
อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย รับผลผลิตจากโรงงานอาหารหลวงสำเร็จรูปที่ 3 ใน อำเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 
มาผลิตที่จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงราย สงผลใหตนทุนการผลิตสูง เน่ืองจากการขนสงวัตถุดิบ 
โรงงานมีการเปลี่ยนไปผลิตสินคาอ่ืนแทน มีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชอ่ืน เชน มัลเบอรี่ สตรอเบอรี่ 
เสาวรส และอ่ืนๆ เพ่ือนำมาผลิตน้ำผลไมตามฤดูกาลแทนมะเขอืเทศ 
 - พ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศของไทยลดลงอยางตอเน่ือง เน่ืองจากรัฐบาลไมมียุทธศาสตรในการสงเสริม
การปลูกมะเขือเทศที่ชัดเจน แตหันไปสงเสริมการปลูกพืชอ่ืนที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวามะเขือเทศ สงผลให
พ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศ ในพ้ืนที่ตางๆ ลดลง   
 - ปจจัยการผลิต เชน ปุยเคมี และสารเคมีกำจัดวัชพืช ตลอดจนน้ำมันเช้ือเพลงิที่มีราคาสูงขึ้น สวนใหญ
ตองนำเขาจากตางประเทศ ทำใหตนทุนการผลิตสูงและมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ   

- การเก็บเกี่ยวตองรีบขนสงสูโรงงานหลังจากนำออกจากแปลงภายในวันที่เก็บเกี่ยว 
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- ผลผลิตที่มีสีแดงมาก ควรรีบสงโรงงานแปรรูปเพราะอาจทำใหผลผลิตเนาเสียไดงาย 
- พ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศในภาคเหนือสวนใหญปลูกในพ้ืนที่ภูเขา การขนสงจะยากลำบาก และทำให

ตนทุนสูง 
- ตองใชแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจำนวนมากเชนกัน เพ่ือใหทันตอผลผลิตที่กำลังสุกแก 
- การตลาดสำหรับมะเขือเทศบริโภคสดในปจจุบันตลาดจำหนายยังมีนอย ขาดการกระจายผลผลิตสู

ตลาดอ่ืนๆ และมะเขือเทศโรงงาน มีการผูกขาดการซื้อขาย กับโรงงานที่เซ็นสัญญา 
- ปญหาราคามะเขือเทศตกต่ำ เพราะผลผลิตออกมาปริมาณมากกวาความตองการของตลาดและ

โรงงานที่รับซื้อ ทำใหราคาผกผัน ไมเปนไปตามสัญญาซื้อขายลวงหนาและเกษตรกรไมสามารถกำหนดราคา
ผลผลิตไดเอง 

- เกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศสวนใหญไมไดปฏิบัติตามกระบวนการ การผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม 
(GAP) เน่ืองจากเกษตรกรเห็นวามีแนววิธีการปฏิบัติที่ยุงยาก และมีพ้ืนที่การผลิตจำนวนมาก 

 ขอเสนอแนะ 
 - พัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูมะเขือเทศ รวมทั้งสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร  
 - ควรมียุทธศาสตรมะเขือเทศของประเทศ รัฐควรใหความสำคัญกับพืชหลังนา ที่มีการใชพ้ืนที่ตรง
ตามศักยภาพ หากมีการทำระบบเกษตรอินทรียที่ไดรับรองมาตรฐาน เชน PGS หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ควรมี
การทำ MOU กับโรงงาน เพ่ือเพ่ิมราคาใหผูผลิต เปนการสงเสริมใหเกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมใหมากย่ิงขึ้น 
 - การจัดทำยุทธศาสตร โดยความรวมมือกับหนวยงานราชการ หนวยงานทองถิ่น ภาคเอกชน 
โรงงานแปรรูป และเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศ ควรมีการขยายพ้ืนที่ไปในจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีการปลูกมะเขือเทศ 
ควรมีการสรางโรงงานขนาดเล็กเพ่ือแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศ ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีการเพาะปลูกมะเขือเทศ 
โดยรักษาสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน หากผลผลิตมากเกินความตองการของตลาด ควรมีนโยบายรองรับ 
เพ่ือปองกันราคาผลผลิตตกต่ำ 
 - สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรมีสวนรวมในการวางแผนการผลิตอยางเปนระบบ เนนการผลิต
สินคาคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดเพ่ือแกปญหาสินคาเกษตรลนตลาดและราคาสินคาเกษตร
ตกต่ำ 
 - สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุม และนำความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ประยุกตใชทั้งดานการผลิต และการตลาดระบบออนไลน 
 - สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแปรรูปมะเขือเทศ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และเพ่ิม
ความหลากหลายของสินคาในเชิงพาณิชย 
 - สงเสริมพันธุมะเขือเทศที่ใหผลผลิตสูง เพ่ือทดแทนพันธุมะเขือเทศที่ใหผลผลิตต่ำ  
 - สงเสริมใหเกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศที่ไดมาตรฐานดวยตนเอง เปนการลดตนทุน
การผลิต 
 - สนันสนุนปุยพืชสด ปุยหมัก/สงเสริมการลดตนทุนการผลิตใหเกษตรกร เชน สงเสริมการจัดต้ังกลุม
ผลิตปุยอินทรีย สงเสริมการทำปุยผสมเอง รวมทั้งสงเสริมปลูกพืชที่เหมาะสมในพ้ืนที่ Zoning เพ่ือใหได
ปริมาณผลผลิตสูง และลดปริมาณการใชปุย ทำใหรายไดเกษตรกรสูงขึ้น  
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 - สนับสนุนการขุดบอน้ำในไรนานอกเขตชลประทานแกเกษตรกรอยางทั่วถึง พรอมทั้งสงเสริมการทำ
เกษตรผสมผสาน 
 - แนะนำเกษตรกรใหผลิตพืชตามพ้ืนที่ที่เหมาะสมตาม Agri-Map 
 - ใหความรูในเรื่องการจัดการดิน น้ำ และพืชอยางเหมาะสมและตอเน่ือง พรอมทั้งจัดหาพ้ืนที่จัดทำ
แกมลิง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เก็บกักน้ำ และพ้ืนที่ระบายน้ำ 
 - ใหองคการตลาดเพ่ือเกษตรกรเตรียมความพรอมเปนแหลงรองรับผลผลิตทางการเกษตรจาก
เกษตรกรสูผูบริโภคโดยตรง พรอมทั้งขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการผลิต โดยสำรวจความตองการของ
ตลาด กำหนดปริมาณการรับซื้อและเปนแหลงจำหนายสินคาสรางรายไดใหแกเกษตรกรในทองถิ่น 
 - สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนนำแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ใหรูจักการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงรูจักการออม 
 - สงเสริมการแปรรูปในกลุมแมบานเกษตร/วิสาหกิจชุมชนและกลุมเกษตรกร โดยการสนับสนุน
เงินทุน/เงินกูดอกเบี้ยต่ำ/เพื่อสนับสนุนการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ/บรรจุภัณฑใหไดมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 
 - ภาครัฐ ภาคเอกชนรวมทั้งเกษตรกรตองมีการติดตามสถานการณและรวมกันแกไขปญหา และตอง
มีการปรับตัวโดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากลในราคา
ที่สามารถแขงขันตลาดตางประเทศได  
 - สรางภาพลักษณใหแกผลิตภัณฑมะเขือเทศของประเทศไทย โดยมีการแนะนำและประชาสัมพันธ
สินคาที่ผลิตจากมะเขือเทศ และมีเครื่องหมายรับรองที่เปนของทางราชการและเครื่องหมายการคาของผู
สงออกที่ไดรับมาตรฐานจากทางราชการอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคทั้งในและ
ตางประเทศ 
 - สงเสริมใหมีการปลูกพืชแซมระหวางแถวมะเขือเทศ เชน พริกพันธุเล็บมือนาง และพันธุฮอต เปนตน 
พบวาไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาการปลูกมะเขือเทศแบบพืชเชิงเด่ียว เปนแนวทางในการเพ่ิมรายไดแก
เกษตรกร  
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บทที่ 4 

เขตการใชที่ดิน 

 การจัดทำเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สามารถนำไปใชเพ่ือ
บูรณาการงานทุกภาคสวนที่เก่ียวของเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลได เชน โครงการโซนน่ิงภาคเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  โครงการจัดทำแผนที่ เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Zoning by Agri-Map) เปนยุทธศาสตรหน่ึงที่มุงเนนการพัฒนาการเกษตร ต้ังแตการผลิต การแปรรูป 
การตลาดแบบครบวงจร การอารักขาพืช และเฝาระวังโรคแมลงศัตรูพืชที่ระบาด นอกจากน้ียังสามารถ
นำมาพิจารณาจัดทำยุทธศาสตรในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีตางๆ มาชวยเพ่ิม
ผลผลิตตอพ้ืนที่ และยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
โดยเลือกกิจกรรมการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการ
บริโภคภายในประเทศ รวมถึงการสงออกและนำเขากับตลาดตางประเทศอยางเพียงพอ ดังน้ันการจัดทำ
เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ ที่มุงเนนการพัฒนาการเกษตรทั้งระบบ ควรมีหลักเกณฑและ 
เขตการใชที่ดิน ดังน้ี 

4.1 หลักเกณฑกำหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ  
 กรมพัฒนาที่ดินไดมีการวิเคราะหเพ่ือกำหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ โดยได
พิจารณากำหนดเขตการใชที่ดินในพ้ืนที่เพาะปลูกมะเขือเทศของประเทศไทย ซึ่งมีเน้ือที่รวมประมาณ 
47,619 ไร ทั้งในเขตเกษตรกรรมและในเขตพ้ืนที่ปาไมตามกฎหมาย แตเน่ืองจากปจจุบันสถานการณ
การเพาะปลูกมะเขือเทศของประเทศไทยมีแนวโนมที่เปลี่ยนไป พบวาพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศโรงงานใน
ปจจุบัน (พ.ศ. 2562) มีการปลูกในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยมกีารปลูก
ในพ้ืนที่ใกลแหลงรับซื้อ หรืออยูไมไกลจากโรงงานแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศมากนัก สวนภาคอ่ืนๆ เกษตรกรจะ
ปลูกมะเขือเทศบริโภคผลสดเน่ืองจากผลตอบแทนตอพ้ืนที่สูงกวา จากขอมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) 
พบวา การผลิตมะเขือเทศโรงงานมีแนวโนมลดลง พบวา โดยมีแนวโนมลดลงจากปการผลิต พ.ศ. 2559/60
ซึ่งมีเน้ือที่เพาะปลูกมะเขือเทศ 22,313 ไร เหลือเพียง 20,888 ไร ในปการผลิต พ.ศ. 2560/61 เน่ืองจาก
ปญหาในดานของราคารับซื้อที่ตกต่ำ อีกทั้งปญหาขอจำกัดดานการผลิตยังมีอยูมาก เน่ืองจากมะเขือเทศเปน
พืชที่อายุสั้น เนาเสียงาย การขนสงคอนขางลำบาก มีโรคแมลงรบกวน ตองการดูแลรักษาเปนอยางมาก 
รวมทั้งผลผลิตตองไดคุณภาพ ปราศจากโรคแมลง และสารเคมี นอกจากน้ี ยังมีการแยงพื้นที่ปลูกกับ
พืชเศรษฐกิจอ่ืน เชน ขาวโพด พริก ยาสูบ ประกอบกับราคาประกันของโรงงานที่ต่ำกวาปกอนๆ ทำใหพ้ืนที่
ปลูกมะเขือเทศโรงงานลดนอยลงอยางตอเน่ือง หากรัฐไมใหความสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตรมะเขือเทศ 
การควบคุมกลไกราคาไมใหตกต่ำเชนในปจจุบัน พ้ืนที่เพาะปลูกมะเขือเทศของประเทศไทยจะคอยๆ หมดไป 
โดยเปลี่ยนประเภทการใชที่ดินเปนพืชอ่ืนที่ใหผลตอบแทนสูงกวา 

 จากการสำรวจและวิเคราะหขอมูลสภาพการใชที่ดินรวมกับราคาผลผลิตและปริมาณการบริโภค
ภายในประเทศ ในอดีตจนถึงปจจุบันและคาดการณถึงอนาคต รวมถึงการรวมกลุมของเกษตรกรและกลุม
ธุรกิจตอเน่ืองของพ้ืนที่เปาหมายในการปลูกมะเขือเทศของประเทศไทย พบวาเน้ือที่เพาะปลูกมะเขือเทศ 
ของประเทศไทยมีแนวโนมลดลง เมื่อวิเคราะหจากขอมูลสภาพการใชที่ดินพบวาเนื้อที่ปลูกมะเขือเทศ
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ทั้งประเทศรวมทุกภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต มีทั้งหมด 47,619 ไร 
(กลุมวิเคราะหสภาพการใชที่ดิน, 2562) เมื่อนำมาวิเคราะหพบวามีพ้ืนที่ดังกลาวปลูกในเขตเกษตรกรรม  
คิดเปนเน้ือที่ 7,352 ไร หรือรอยละ 15.40 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศทั้งประเทศ และมีพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศ
ในเขตปาตามกฎหมาย คิดเปนเน้ือที่ 40,287 ไร หรือรอยละ 84.60 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศทั้งประเทศ 

พ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศ สามารถแบงออกตามประเภทของมะเขือเทศ ได 2 ประเภท คือ มะเขือเทศบริโภค
ผลสด และมะเขือเทศโรงงาน ซึ่งพบวาสวนใหญเกษตรกรมีการปลูกมะเขือเทศบริโภคผลสด เน่ืองจากไดราคา
สูงกวามะเขือเทศโรงงาน สำหรับมะเขือเทศโรงงานพบปลูกในพ้ืนที่ที่อยูใกลจุดรับซื้อผลผลิต หรือโรงงาน
แปรรูปมะเขือเทศ สวนใหญพบในพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากขอมูลของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (2561) พบวามีการปลูกมะเขือเทศโรงงาน เฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือ 8,352 ไร และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 12,536 ไร โดยพบพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศโรงงานในภาคเหนือ 6 จังหวัด  ไดแก เชียงราย 
พะเยา ลำปาง เชียงใหม  แม ฮองสอน และ ตาก และพบพ้ืนที่ ปลูกมะเขือเทศโรงงานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ไดแก อุดรธานี  หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม รอยเอ็ด และ
กาฬสินธุ สำหรับภาคกลางและภาคใต นิยมปลูกมะเขือเทศบริโภคสด  

ดังน้ัน ในการวางแผนการใชที่ดินเพ่ือกำหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ จะพิจารณา
จัดทำเขตการใชที่ดินเฉพาะพ้ืนที่ที่มีการปลูกมะเขือเทศโรงงานเทาน้ัน โดยอางอิงขอมูลพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศ
โรงงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561)  แลวคัดเลือกเฉพาะพ้ืนที่การเกษตรในจังหวัดที่มีการปลูก
มะเขือเทศโรงงานอยูในปจจุบัน มาวิเคราะหกำหนดเขตพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศที่มีศักยภาพในการปลูก
มะเขือเทศในระดับที่เหมาะสมมาก ปานกลาง และเล็กนอย โดยมีการนำขอมูลดานกายภาพ มาวิเคราะห
รวมกับขอมูลเศรษฐกิจและสังคม และขอมูลนโยบายของประเทศ เพ่ือวางแผนกำหนดเขตการใชที่ดิน
พืชเศรษฐกิจมะเขือเทศตอไป สำหรับรายละเอียดของพ้ืนที่ที่มีการเพาะปลูกมะเขือเทศโรงงานของจังหวัดที่จะ
นำมาวิเคราะหเพ่ือจัดทำเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4-1  
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ตารางที่ 4-1 พื้นทีป่ลูกมะเขือเทศโรงงาน ป พ.ศ. 2562 

รายภาค รายจังหวัด 
           เขตปา          นอกเขตปา รวมเนื้อที่ 

(ไร) 
 รอยละ 
      เนื้อที่ (ไร) รอยละ เนื้อที่ (ไร)  รอยละ  

เหนือ จ.เชียงใหม 27,814 64.64 2,723 6.33 30,537 70.97 

 จ.แมฮองสอน 11,426 26.55 42 0.10 11,468 26.65 

 จ.ตาก 478 1.11 472 1.09 950 2.20 

 จ.เชียงราย 76 0.18 - - 76 0.18 

เนื้อที่รวมภาคเหนือ 39,794 92.48 3,237 7.52 43,031 100.00 

ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครพนม - - 395 54.63 395 54.63 

 จ.บึงกาฬ - - 136 18.81 136 18.81 

 จ.สกลนคร - - 105 14.38 105 14.38 

 จ.หนองคาย - - 74 10.24 74 10.24 

 จ.กาฬสินธุ - - 14 1.94 14 1.94 

เนื้อที่รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - 724 100.00 724 100.00 

หมายเหตุ : วิเคราะหขอมูลมะเขือเทศเฉพาะจังหวัดท่ีมีการเพาะปลูกมะเขือเทศโรงงาน โดยอางอิงจากขอมูล    
   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) 

ที่มา : จากการวิเคราะหขอมูลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

จากการสำรวจพ้ืนที่และรวบรวมขอมูลพ้ืนที่เพาะปลูกมะเขือเทศ ในปเพาะปลูก พ.ศ. 2561/62 พบวา
พ้ืนที่เพาะปลูกมะเขือเทศในภาคเหนือที่มีการปลูกมะเขือเทศโรงงานอยูเดิม สวนใหญปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช
ชนิดอ่ืนที่ ใหผลตอบแทนสูงกวา อยางไรก็ตาม เมื่ อพิจารณาพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศของภาคเหนือ 
ที่จะนำมาวิเคราะหเพ่ือกำหนดเขตการใชที่ดิน ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ตาก และเชียงราย 
ทั้งหมด 40,031 ไร พบวามีพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศอยูในเขตปาไมตามกฎหมาย คิดเปนเน้ือที่ประมาณ 
39,794 ไร หรือรอยละ 92.48 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศทั้งหมดในภาคเหนือ โดยปลูกอยูในพ้ืนที่
เกษตรกรรมเพียง 3,237 ไร หรือรอยละ 7.52 ของพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศทั้งหมด สวนพ้ืนที่เพาะปลูกมะเขือเทศ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมมีการเพาะปลูกในพ้ืนที่ปาตามกฎหมาย แตพ้ืนที่เพาะปลูกมะเขือเทศลดลง
จากปกอนๆ เน่ืองจากราคารับประกันของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมะเขือเทศที่คอนขางต่ำ ประกอบกับ
ตนทุนของมะเขือเทศที่ สู ง ส งผลให พ้ื นที่ ปลูกมะเขือเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง  
พบพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศในพ้ืนที่เกษตรกรรมเพียง 724 ไร ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม บึงกาฬ สกลนคร 
หนองคาย และกาฬสินธุ โดยพบวาพ้ืนที่ที่มีการปลูกมะเขือเทศโรงงานในอดีต บางพ้ืนที่มีการปรับเปลี่ยน
ไปปลูกพืชชนิดอ่ืนที่ใหผลตอบแทนสูงกวา  

ในการจัดทำเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศในครั้งน้ี มีการพิจารณาจัดทำเขตการใชที่ดินตาม
ความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพของดินและที่ดิน รวมกับขอมูลเศรษฐกิจและสังคม ของมะเขือเทศ
โรงงาน พรอมทั้ งจัดทำเขตที่ เหมาะสมมากในพ้ืนที่ที่ มีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศโรงงาน 
ไวดวย โดยไดดำเนินการวิเคราะหและประเมินคุณภาพที่ดิน ทั้งระดับความตองการปจจัยสำหรับมะเขือเทศ
ดานคุณภาพของดินและสภาพภูมิอากาศ เพ่ือจัดช้ันความเหมาะสมของที่ดินสำหรับมะเขือเทศ รวมทั้ง
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การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม โดยพ้ืนที่ทั้งหมดที่นำมาจัดทำเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ
มะเขือเทศอยูนอกพ้ืนที่ปาไมตามกฎหมาย 

เป าหมายของพ้ืนที่เพ่ือการกำหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ นำมาพิจารณารวมกับ
หลักเกณฑของการแบงเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ ไดดังน้ี 

1. เขตการใชที่ดินมีความเหมาะสมมาก (Z-I)  
เขตการใชที่ดินมีความเหมาะสมมากสำหรับปลูกมะเขือเทศโรงงาน เป นบริเวณซึ่งที่ดินมีระดับ

ความเหมาะสมทางกายภาพของดินสูง (S1) สภาพการใชที่ดินปจจุบันเปนพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศ พ้ืนที่ปลูกอยู
ในบริเวณที่ไมไกลจากแหลงรับซื้อผลผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมะเขือเทศ ปจจุบันเกษตรกรมีการ
ใชพ้ืนที่ดังกลาวเพ่ือปลูกมะเขือเทศ มีการรวมกลุมของเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
ผูปลูกมะเขือเทศกับกรมสงเสริมการเกษตร มีการจัดต้ังองคกรดูแลดานการตลาดและการขนสงผลผลิต 
ที่เขมแข็ง 

2. เขตการใชที่ดินมีความเหมาะสมมากในพ้ืนที่ที่มีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ (Z-IM)  
เขตการใชที่ดินมีความเหมาะสมมากในพ้ืนที่ที่มีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ เปนบริเวณซึ่ง

ที่ดินมีระดับความเหมาะสมทางกายภาพของดินปานกลาง (S2) สำหรับปลูกมะเขือเทศ สภาพการใชที่ดิน
ปจจุบันเปนพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศทีอ่ยูในบริเวณที่ไมไกลจากแหลงรับซื้อผลผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
มะเขือเทศ แตมีการจัดการพ้ืนที่โดยการยกรอง มีแหลงน้ำชลประทาน และแหลงน้ำธรรมชาติ สำหรับเขตกรรม
ในชวงฝนทิ้งชวง ปจจุบันเกษตรกรปลูกมะเขือเทศและมีการรวมกลุมของเกษตรกร มีการจัดต้ังองคกรดูแล
ดานการตลาดและการขนสงผลผลิตที่เขมแข็ง 

3. เขตการใชที่ดินมีความเหมาะสมปานกลางในพ้ืนที่ที่มีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ (Z-IIM) 
เปนบริเวณซึ่งดินและที่ดินมีระดับความเหมาะสมทางกายภาพของดินเล็กนอย (S3) สำหรับปลูก

มะเขือเทศ สภาพการใชที่ดินปจจุบันเปนพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศ สภาพการใชที่ดินปจจุบันเปนพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศ
ที่อยูในบริเวณที่ไมไกลจากแหลงรับซื้อผลผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมะเขือเทศ แตมีการจัดการ
พ้ืนที่โดยการยกรอง มีแหลงน้ำชลประทาน และแหลงน้ำธรรมชาติ สำหรับเขตกรรมในชวงฝนทิ้งชวง ปจจุบัน
เกษตรกรปลูกมะเขือเทศและมีการรวมกลุมของเกษตรกร มีการจัดต้ังองคกรดูแลดานการตลาดและการขนสง
ผลผลิตที่เขมแข็ง พ้ืนที่ที่มีขอจำกัดของพ้ืนที่ปลูกน้ี สามารถแกไขไดงาย และมีการจัดการดานเครือขาย
การตลาดเพ่ือขนสงผลผลิตสูตลาด 

4. เขตการใชที่ดินมีความเหมาะสมเล็กนอยในพ้ืนที่ที่มีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ (Z-IIIM) 
ปจจุบันเปนพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศโรงงาน สภาพพ้ืนที่เปนบริเวณซึ่งที่ดินมีระดับความเหมาะสมทางกายภาพ
ของดินเล็กนอย (S3) มีการจัดการเพ่ือปลูกพืชไดยาก และบางพ้ืนที่มีลักษณะทางกายภาพของดินไมเหมาะสม
ตอการปลูกมะเขือเทศ แตเกษตรกรสามารถจัดการดินที่มีขอจำกัดดังกลาวเพ่ือปลูกมะเขือเทศได อีกทั้งพ้ืนที่
ปลูกมะเขือเทศอยูในบริเวณที่ไมไกลจากแหลงรับซื้อผลผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมะเขือเทศ และมี
แหลงน้ำธรรมชาติ สำหรับเขตกรรมในชวงฝนทิ้งชวง  
 ในการพิจารณากำหนดเปาหมายการปลูกมะเขือเทศของกองนโยบายและแผนการใชที่ดิน (2562) ได
พิจารณาตามแนวทางการจัดทำเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศทั้งประเทศ โดยพิจารณาและวิเคราะห
ขอมูลสถิติผลผลิตรวมของทั้งประเทศของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยต้ังเปาหมายใหเพ่ิมผลผลิตมะเขือเทศ
ใหเพียงพอกับความตองการของโรงงานแปรรูปภายในประเทศ ไมต่ำกวา 80,000 ตัน รักษาระดับพ้ืนที่ปลูก
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มะเขือเทศนอกเขตปาไมตามกฎหมายไวที่ 3,961 ไร เน่ืองจากผลผลิตมีราคาตกต่ำ จึงไมแนะนำในการขยาย
พ้ืนที่เพาะปลูก แตจะมีการยกระดับผลผลิตมะเขือเทศโรงงานตอไรจาก 4,000 กิโลกรัมตอไร ในพ้ืนที่
เหมาะสมมากในการปลูกมะเขือเทศ เปน 5,000 กิโลกรัมตอไร ดังน้ัน ในการกำหนดเขตความเหมาะสมของพืช
เศรษฐกิจมะเขือเทศในครั้งน้ีจึงตองรักษาระดับการเพาะปลูกเดิมไว โดยจะตองมีเปาหมายการผลิตและเพ่ิม
ผลผลิตตอไรใหไดตามเปาหมาย กลาวคือ เขตการใชที่ดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศที่มีความ
เหมาะสมมาก (Z-I) จะตองใหไดผลผลิตตอไรเทากับ 5,000 กิโลกรัมตอไร และไดผลผลิตรวม 695 ตัน  
เขตเหมาะสมมากที่มีการจัดการพ้ืนที่สำหรับปลูกมะเขือเทศ (Z – IM)  จะตองใหไดผลผลิตตอไรเทากับ 
5,000 กิโลกรัมตอไร และไดผลผลิตรวม 12,505 ตัน  เขตการใชที่ดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศที่มี
ความเหมาะสมปานกลาง (Z – IIM) จะตองใหไดผลผลิตตอไรเทากับ 4,000 กิโลกรัมตอไร และไดผลผลิตรวม 
3,268 ตัน เขตเหมาะสมเล็กนอย ที่มีการจัดการพ้ืนที่สำหรับปลูกมะเขือเทศ (Z – IIIM) จะตองใหไดผลผลิตตอไร
เทากับ 3,000 กิโลกรัมตอไร และไดผลผลิตรวมเทากับ 1,062 ตัน ตามลำดับ และตองสงเสริมใหเกษตรกรที่
ใชพ้ืนที่ปาไมตามกฎหมายในการปลูกมะเขือเทศ หันมาปลูกปาในพ้ืนที่ปาตามกฎหมาย สวนผลผลิตที่ยังไมพอ
ตอโควตาการผลิตของโรงงาน อีกประมาณ 60,000 ตัน รัฐควรสงเสริมใหมีการปลูกมะเขือเทศหลังนาในพ้ืนที่
เกษตรกรรม และมีการพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ใกลโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมะเขือเทศใน
พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร และหนองคาย เปนตน หากสามารถทำไดตามเปาหมายที่ต้ังไว ในระยะเวลา 2-3 ป 
ขางหนา ประเทศไทยก็จะไมประสบกับปญหาขาดแคลนผลผลิตมะเขือเทศ และไมมีปญหาเรื่องสินคามะเขือเทศ
ลนตลาด และราคาผลผลิตตกต่ำ แตทั้งน้ี รัฐตองเขามาใหความชวยเหลือดานการควบคุมกลไกราคาอยาง
จริงจัง และตองมีมาตรการการชดเชยรายไดใหเกษตรกรในกรณีเกษตรกรมีการใชพ้ืนที่ที่เหมาะสมสูงในการ
ปลูกมะเขือเทศ และมีการขึ้นทะเบียนเปนเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศกับกรมสงเสริมการเกษตร สำหรับ
เปาหมายผลผลิตมะเขือเทศโรงงาน ตามเขตการใชที่ดิน และเปาหมายพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศรวมตามเขตการใช
ที่ดิน มีรายละเอียดตามตารางที่ 4-2  

ตารางที่ 4-2  เปาหมายผลผลิตมะเขือเทศโรงงาน ตามเขตการใชที่ดิน 

เปาหมายการผลิต เขตการใชที่ดิน ผลผลิตเฉลี่ย เนื้อที่ ผลผลิตรวมเฉลี่ย 

(ตัน) (กิโลกรัม/ไร) (ไร) (ตัน) 

80,000 เขตเหมาะสมมาก 
    

5,000 139 695 
 เขตเหมาะสมมากท่ีมีการจัดการ 

   
5,000 2,501 12,505 

 เขตเหมาะสมปานกลางท่ีมีการจดัการ 
   

4,000 817  3,268  
 เขตเหมาะสมเล็กนอยท่ีมีการจัดการ 

   
3,000 354   1,062 

 
เขตพ้ืนท่ีทดแทนการปลูกมะเขือเทศ 
ในเขตปาไมตามกฎหมาย* (พืชหลังนา) 

5,000 12,494 62,470 

รวม 16,305  80,000 

หมายเหตุ :  รอยละของพ้ืนท่ีปลูกมะเขือเทศ คิดจากพ้ืนท่ีปลูกมะเขือเทศท่ีนำมาใชกำหนดเขตการใชท่ีดินตอพ้ืนท่ี
ปลูกมะเขือเทศท้ังหมดในเขตเกษตรกรรมของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
* รัฐควรสงเสริมใหมีการปลูกมะเขือเทศหลังนาในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ในพ้ืนท่ีใกลโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
มะเขือเทศในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร และหนองคาย 

ที่มา : จากการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร 
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4.2 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ  
จากการใชหลักเกณฑในการจัดทำเขตการใชที่ดินพืช ดังเน้ือหาที่ไดกลาวไวแลว สามารถกำหนดเขตการใช

ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศของประเทศไทยได 4 เขต ไดแก  
เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศทั้งหมดรายละเอียดตางๆ แสดงดังตารางที่ 4-3 และรูปที่ 4-1 

ตารางที่ 4-3  เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศของประเทศไทย 

สัญลักษณ เขตการใชที่ดิน เนื้อที่ (ไร) รอยละ 

Z-I เขตเหมาะสมมากสำหรับปลูกมะเขือเทศ 139 3.65 

Z-IM เขตเหมาะสมมากในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ 2,501 65.62 

Z-IIM เขตเหมาะสมปานกลางในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ 817 21.44 

Z-IIIM เขตเหมาะสมเล็กนอยในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ 354 9.29 

รวมทั้งหมด 3,811 100.00 

ที่มา : จากการวิเคราะห 

 สำหรับพ้ืนที่ที่รัฐควรสงเสริมใหปลูกมะเขือเทศโรงงานหลังนาทดแทนพ้ืนที่เพาะปลูกมะเขือเทศใน
เขตปาไมตามกฎหมาย ไดแก พ้ืนที่นาขาวจังหวัดหนองคายและสกลนคร ซึ่งปจจุบันสภาพการใชที่ดินของ
พ้ืนที่ไมไดปลูกมะเขือเทศ แตเปนพ้ืนที่ที่อยูในใกลกับพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศโรงงาน และเปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
สูงตอการปลูกมะเขือเทศโรงงาน อยูใกลตลาดรับซื้อมะเขือเทศโรงงาน รวมเน้ือที่ 12,494 ไร (ตารางที่ 4-2) 

 โดยเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศโรงงาน 3,811 ไร สามารถวิเคราะหเขตการใชที่ดิน 
พืชเศรษฐกิจมะเขือเทศเปนรายภาค ประกอบดวยเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคเหนือ 
3,119 ไร เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 692 ไร รายละเอียดเขตการใช
ที่ดินเขตตางๆ แสดงดัง ตารางที่ 4-4 ถึง ตารางที่ 4-7 และ รูปที่ 4-2 ถึง รูปที่ 4-10 

ตารางที่ 4-4  เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคเหนือ 

สัญลักษณ เขตการใชที่ดิน เนื้อที่ (ไร) รอยละ 

Z-I เขตเหมาะสมมากสำหรับปลูกมะเขือเทศ 107 3.43 

Z-IM เขตเหมาะสมมากในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ 1,841 59.03 

Z-IIM เขตเหมาะสมปานกลางในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ 817 26.19 

Z-IIIM เขตเหมาะสมเล็กนอยในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ 354 11.35 

รวมทั้งหมด 3,119 100.00 

ที่มา : จากการวิเคราะห 
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ตารางที่ 4-5  เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคเหนือรายจังหวัด 

จังหวัด  เขตการใชที่ดิน เนื้อที่ (ไร) รอยละ 

จ.เชียงใหม Z-I เขตเหมาะสมมากสำหรับปลูกมะเขือเทศ 107 3.43 

 Z-IM เขตเหมาะสมมากในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ 1,361 43.64 

 Z-IIM เขตเหมาะสมปานกลางในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ 801 25.68 

 Z-IIIM เขตเหมาะสมเล็กนอยในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ 337 10.80 

จ.เชียงใหม ผลรวม 2,606 83.55 

จ.ตาก Z-IM เขตเหมาะสมมากในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ 448 14.36 

 Z-IIM เขตเหมาะสมปานกลางในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ 16 0.51 

 Z-IIIM เขตเหมาะสมเล็กนอยในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ 8 0.26 

จ.ตาก ผลรวม 472 15.13 

จ.แมฮองสอน Z-I เขตเหมาะสมมากสำหรับปลูกมะเขือเทศ 32 1.03 

 Z-IIIM เขตเหมาะสมเล็กนอยในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ 9 0.29 

จ.แมฮองสอน ผลรวม 41 1.32 

รวมทั้งหมด 3,119 100.00 

ที่มา : จากการวิเคราะห 

ตารางที่ 4-6  เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สัญลักษณ เขตการใชที่ดิน เนื้อที่ (ไร) รอยละ 

Z-IM เขตเหมาะสมมากในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ 692 100.00 

รวมทั้งหมด 692 100.00 

ที่มา : จากการวิเคราะห 

ตารางที่ 4-7  เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายจังหวัด 

จังหวัด  เขตการใชที่ดิน เนื้อที่ (ไร) รอยละ 

จ.นครพนม Z-IM เขตเหมาะสมมากในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ 391 56.50 

จ.นครพนม ผลรวม 391 56.50 

จ.บึงกาฬ Z-IM เขตเหมาะสมมากในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ 125 18.06 

จ.บึงกาฬ ผลรวม 125 18.06 

จ.สกลนคร Z-IM เขตเหมาะสมมากในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ 103 14.89 

จ.สกลนคร ผลรวม 103 14.89 

จ.หนองคาย Z-IM เขตเหมาะสมมากในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ 73 10.55 

จ.หนองคาย ผลรวม 73 10.55 

ผลรวมทั้งหมด 692 100.00 

ที่มา : จากการวิเคราะห 
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 ภาคเหนือ กำหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศโรงงานครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด ไดแก 
เชียงใหม แมฮองสอน ตาก และเชียงราย แตเน่ืองจากพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศของจังหวัดเชียงราย ปลูกใน
พ้ืนที่ปาไมตามกฎหมายทั้งหมด จึงไมกำหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศในพ้ืนที่จังหวัด
ดังกลาว สำหรับพ้ืนที่ที่นำมากำหนดเขตการใชที่ดินของภาคเหนือ แบงออกเปนเขตเหมาะสมมาก
สำหรับมะเขือเทศโรงงาน เขตความเหมาะสมมากในพ้ืนที่ที่มีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ เขตการ
ใชที่ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางในพ้ืนที่ที่มีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ และเขตเหมาะสม
เล็กนอยในพ้ืนที่ที่มีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ รวมเน้ือที่ 3,119 ไร โดยจังหวัดเชียงใหมมีพ้ืนที่
เขตการใชที่ดินของมะเขือเทศมากที่สุดมีเน้ือที่ 2,269 ไร คิดเปนรอยละ 87.07 ของพ้ืนที่เขตการใชที่ดิน
มะเขือเทศภาคเหนือ (ตารางที่ 4-4 และรูปที่ 4-2)  
 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
โดยเขตความเหมาะสมมากในพ้ืนที่ที่มีการจัดการสำหรับปลูกมะเขือเทศ มีพ้ืนที่ เขตการใชที่ ดิน 
พืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ มีพ้ืนที่รวม 692 ไร (ตารางที่ 4-6) โดยจังหวัดนครพนม มีพ้ืนที่เขตการใชที่ดิน
มะเขือเทศมากที่สุด คือ มีเน้ือที่ 391 ไร คิดเปนรอยละ 56.50 ของพ้ืนที่เขตการใชที่ดินมะเขือเทศ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตารางที่ 4-7 และรูปที่ 4-3)  

4.3 มาตรการดำเนินงานพัฒนาพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ  

 นโยบายของประเทศที่กำหนดใหประเทศไทยเปนครัวของโลกและสามารถผลิตอาหารสงออกสู
ตลาดโลกไดอยางพอเพียงและสม่ำเสมอ เน่ืองจากภัยแลง และศัตรูพืชระบาด สงผลใหผูมีสวนเกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนจนถึงเกษตรกรผูผลิตตองตระหนักถึงความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังน้ัน 
เพ่ือใหการผลิตมะเขือเทศและธุรกิจตอเน่ืองมีความมั่นคง จึงควรมีมาตรการดำเนินงานที่ชัดเจนและ
เหมาะสม ในการน้ีหลายมาตรการไดดำเนินการอยางเปนรูปธรรมโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีทั้ง
มาตรการระยะสั้นจนถึงมาตรการระยะยาวดังน้ี 

 4.3.1 มาตรการในการจัดการศัตรูพืชมะเขือเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   มาตรการเรงดวน กลุมอารักขาพืช ของกรมสงเสริมการเกษตร มีการควบคุมการใชสารเคมี
ที่มีการวิจัยแลววาไมมีอันตรายตอผูบริโภค การใชสารกำจัดแมลงที่ไมเปนอันตรายตอมนุษย แตตองทำ
ดวยความระมัดระวัง หรือกรณีการระบาดยังไมรุนแรง อาจใชการจัดการควบคุมศัตรูมะเขือเทศดวยชีววิธี  
   มาตรการระยะกลาง โดยการสรางระบบเตือนภัยและจัดต้ังศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
เพื่อถายทอดเทคโนโลยีและความรูใหเกษตรกร และสรางความรวมมือในการจัดการควบคุมศัตรูมะเขือเทศ
รวมกับทางราชการ  
   มาตรการระยะยาว สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูในการควบคุม
ศัตรูพืชมะเขือเทศ และสามารถถายทอดเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมแกเกษตรกร 

 4.3.2 มาตรการในการเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศ เน่ืองจากพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศของประเทศ 
มีแนวโนมลดลง ดังน้ันการที่จะคงผลผลิตของมะเขือเทศใหเพียงพอตอการบริโภคและอุตสาหกรรมที่มี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น จำเปนตองยกระดับผลผลิตตอหนวยพ้ืนที่ใหสูงขึ้น  
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   1) ปรับปรุงพันธุมะเขือเทศเปนพันธุสงเสริมที่ใหผลผลิตสูงกวา สงเสริมและแนะนำให
เกษตรกรใชมะเขือเทศพันธุดีหรือพันธุลูกผสมที่โตเร็ว ทนตอสภาพดินฟาอากาศ และใหผลผลิตสูง 
มาตรการที่ดำเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร คือการใชเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
   2) สงเสริมประชาสัมพันธและสาธิตใหเกษตรกรบำรุงรักษาแปลงปลูก โดยการใสปุย
ปรับปรุงบำรุงดิน อาจมีการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในดินหรือปลูกพืชแซมในพื้นที่ที ่
สามารถจัดการเรื่องน้ำได อันจะเปนการเพิ่มรายไดจากพืชแซมและเปนการดูแลสวนมะเขือเทศ
พรอมกัน 
   3) ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินตามมาตรการของกรมพัฒนาที่ดิน โดยการใหขอมูลจาก
โปรแกรมปุยรายแปลงเพ่ือทราบสถานภาพความอุดมสมบูรณของที่ดิน เพ่ือที่สามารถกำหนดแนวทางและ
ปริมาณของวัสดุในการปรับปรุงบำรุงดิน เชน ปริมาณของปุยหรือเมล็ดพันธุพืชปุยสด ตลอดจนวิธีการในการ
อนุรักษดินและน้ำ เพ่ือที่จะจัดการใหที่ดินมีความอุดมสมบูรณและสามารถสงเสริมใหตนมะเขือเทศมีความ
แข็งแรงเจริญเติบโตดี ผลผลิตสูงอยางตอเน่ืองและย่ังยืน โดยกรมพัฒนาที่ดินไดดำเนินการถายทอด
เทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดินและการอนุรักษดินและน้ำ ดวยการอบรมและสาธิตใหแกเกษตรกรในแตละ
จังหวัดเปนประจำทุกป โดยสถานีพัฒนาที่ดินที่มีอยูทุกจังหวัด 

 4.3.3 มาตรการดานการตลาด ปจจัยสำคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของเกษตรกรผูผลิตมะเขือเทศ
คือ ราคาผลตอบแทน จากสถิติที่ผานมาราคาจำหนายมะเขือเทศโรงงาน ของเกษตรกรในตลาดมีความผันผวน
คอนขางมาก ทั้งความแปรปรวนตามฤดูกาลในปการผลิต และความแปรปรวนของราคาในแตละป ตามปริมาณ
ผลผลิตที่ตอบสนองตอความตองการของตลาดมะเขือเทศ ดังน้ัน เพ่ือความมีเสถียรภาพของตลาดมะเขือเทศ
ของไทย จึงควรมีมาตรการสนับสนุนดานการตลาดและราคาผลผลิตดังน้ี  
   1) สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศ เพื่อดำเนินกิจกรรมตั้งแต
การจัดหาปจจัยในการผลิต จนถึงการจำหนายผลผลิต และสามารถสรางความรวมมือในการบริหารจัดการ
ปองกันศัตรูพืช การควบคุมคุณภาพผลผลิต การถายทอดเทคโนโลยีตางๆ ในหมูสมาชิก อันจะใหมีอำนาจใน
การตอรองดานราคาและการรับการสนับสนุนจากหนวยงานองคการตางๆ ไดมากขึ้น 
   2) ภาครัฐตองมีมาตรการดำเนินการจัดการควบคุมดูแลดานราคาของตลาดมะเขือเทศให
มีเสถียรภาพ และไมใหเกิดการผูกขาดจนกระทบตอเกษตรกรรายยอย โดยการสนับสนุนใหความชวยเหลือ
ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกองคกรภาคเอกชนที่มีการจัดตั้งและรวมกลุม ใหสามารถ
ดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการธรรมาภิบาล และเอ้ือประโยชนแกทุกฝายอยางเทาเทียมกัน 
   3) มีการสงเสริมดานการตลาดของผลิตภัณฑมะเขือเทศใหเปนที่รูจัก ทั้งในดานที่เปนอาหาร 
ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑอ่ืนๆ โดยมีการจัดแสดงสาธิตทั้งตลาดภายในและตางประเทศ 
รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาอาหารและผลิตภัณฑอยางครบวงจร 

 4.3.4 มาตรการจูงใจเจาของที่ดินใหคงพื้นที่ในการปลูกมะเขือเทศ เน่ืองจากพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศ
ของประเทศลดลง โดยมีการเปลี่ยนการใชที่ดินจากพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศเปนพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่ให
ผลตอบแทนสูงกวา เชน ขาวโพด พริก ยาสูบ  และมันฝรั่ง ประกอบกับราคาประกันของโรงงานที่ต่ำกวา 
ปกอนๆ ทำใหพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศโรงงานลดนอยลงอยางตอเน่ือง อันจะสงผลใหขาดแคลนมะเขือเทศ
ในอนาคต ดังน้ัน ภาครัฐและองคการที่เก่ียวของควรมีมาตรการกระตุนและจูงใจ เชน 
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1)  นโยบายสงเสริมและจายคาชดเชยใหเกษตรกร เปนคาตนพันธุในการปลูกมะเขือเทศ
ทดแทนในแปลงที่มีการระบาดของแมลงศัตรูพืช 

2) การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสมเพ่ือปลูกมะเขือเทศโรงงาน ตาม
โครงการ Zoning by Agri-Map รัฐบาลจะเขามาสนับสนุนปจจัยการผลิตบางรายการ  

3) นโยบายเกษตรแปลงใหญของรัฐบาล มีการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหกลุ ม 
เกษตรกรโครงการเกษตรแปลงใหญ  

4) สรางความมั่นคงและความมั่นใจใหแกเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศ โดยใชมาตรการ
ที่ดำเนินกับพืชเศรษฐกิจอ่ืน เชน การประกันรายไดเกษตรกร การใชระบบตลาดเพ่ือรักษาเสถียรภาพของ
ผลผลิตมะเขือเทศและใชกลไกตลาดสินคาเกษตรลวงหนารวมถึงการแกไขปญหาศัตรูพืชเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรอยางเรงดวน 

4.4 สรุปและขอเสนอแนะ 

 สรุป 
 การกำหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศน้ี เปนการพิจารณาจัดทำเขตการใชที่ดิน

พืชเศรษฐกิจมะเขือเทศเฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรม ตามรายงานเขตความเหมาะสมของดินกับการปลูก
พืชเศรษฐกิจเทาน้ัน ไมรวมพ้ืนที่ในเขตสงวนของรัฐ เชน  เขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งในหลายพ้ืนที่มีราษฎร 
บุกรุกพ้ืนที่เพ่ือใชประโยชนที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม ทั้งการปลูกพืชไร ไมยืนตน ไมผล รวมทั้งการปลูก
มะเขือเทศ ดังน้ัน การกำหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ ในรายงานฉบับน้ีมีการกำหนด 
การใชทีดิ่น แบงเปน 4 เขตหลัก และมีเขตเสนอแนะเพ่ือทดแทนพ้ืนที่ปลูกมะเขือเทศในเขตปาตามกฎหมาย
อีก 1 เขต แตไมนำเสนอในรูปแผนการใชที่ดิน แตจะแนะนำเปนทางเลือกใหเกษตรกรปลูกพืชหลังนาในเขต
ชลประทานหรือพ้ืนที่ เกษตรกรรมที่มีแหลงน้ำธรรมชาติในการเขตกรรมเสริมเมื่อเกิดฝนทิ้ งชวง  
ของจังหวัดสกลนคร และจังหวัดหนองคาย เพ่ือตอบสนองความตองการผลผลิตมะเขือเทศของโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปมะเขือเทศ จากการกำหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศดังกลาว ดังน้ี 

1. เขตการใชที่ดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศที่มีความเหมาะสมมาก (Z-I) จะตองให
ไดผลผลิตตอไรเทากับ 5,000 กิโลกรัมตอไร และไดผลผลิตรวม 695 ตัน  

2. เขตเหมาะสมมากที่มีการจัดการพื้นที่สำหรับปลูกมะเขือเทศ (Z – IM) จะตองใหไดผลผลิต
ตอไรเทากับ 5,000 กิโลกรัมตอไร และไดผลผลิตรวม 12,505 ตัน  

3. เขตการใชที่ดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Z – IIM) 
จะตองใหไดผลผลิตตอไรเทากับ 4,000 กิโลกรัมตอไร และไดผลผลิตรวม 3,268 ตัน  

4. เขตเหมาะสมเล็กนอย ที่มีการจัดการพื้นที่สำหรับปลูกมะเขือเทศ (Z – IIIM) จะตองให
ไดผลผลิตตอไรเทากับ 3,000 กิโลกรัมตอไร และไดผลผลิตรวมเทากับ 1,062 ตัน 

5. เขตปรับเปลี ่ยน ควรสงเสริมใหเกษตรกรที ่ปลูกมะเขือเทศใชพื ้นที ่ปาไมตามกฎหมาย  
หันมาปลูกปาในพื้นที ่ปาไมตามกฎหมาย สวนผลผลิตที ่ยังไมพอตอโควตาการผลิตของโรงงาน  
อีกประมาณ 60,000 ตัน รัฐควรสงเสริมใหมีการปลูกมะเขือเทศหลังนาในพ้ืนที่เกษตรกรรม  
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ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการขึ ้นทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศเพื่อมุ งส งเสริมให เกษตรกรมี GAP 
(Good Agricultural Practice) 
 2. สงเสริมให เกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนปลูกมะเขือเทศ และใชพันธุมะเขือเทศที่ทนทานตอ
สภาพดินฟาอากาศที่หนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณทำการสงเสริม  
 3. สงเสริมใหเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศมีการรวมกลุมในการจัดการดานอุปทานมะเขือเทศ 
ที่ปอนเขาสูโรงงานแปรรูป เพื่อรักษาเสถียรภาพดานราคามะเขือเทศและเปนหลักประกันการมี
วัตถุดิบปอนโรงงานแปรรูป โดยไมใหเกิดการขาดแคลน 
 4. สงเสริมและสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกเกษตรกรและ
ผูประกอบการ  
 5. พัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูมะเขือเทศ รวมทั้งสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหแก
เกษตรกร  
 6. ควรมียุทธศาสตรมะเขือเทศของประเทศ รัฐควรใหความสำคัญกับพืชหลังนา ที่มีการใชพ้ืนที่
ตรงตามศักยภาพ หากมีการทำระบบเกษตรอินทรียที่ไดรับรองมาตรฐาน เชน PGS หรือมาตรฐานอ่ืนๆ 
ควรมีการทำ MOU กับโรงงาน เพ่ือเพ่ิมราคาใหผูผลิต เปนการสงเสริมใหเกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมใหมากยิ่งขึ้น 
 7. การจัดทำยุทธศาสตร โดยความรวมมือกับหนวยงานราชการ หนวยงานทองถิ่น ภาคเอกชน 
โรงงานแปรรูป และเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศ ควรมีการขยายพ้ืนที่ไปในจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีการปลูก
มะเขือเทศ ควรมีการสรางโรงงานขนาดเล็กเพ่ือแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศ ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีการ
เพาะปลูกมะเขือเทศ โดยรักษาสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน หากผลผลิตมากเกินความตองการของ
ตลาด ควรมีนโยบายรองรับ เพ่ือปองกันราคาผลผลิตตกต่ำ 
 8. สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรมีสวนรวมในการวางแผนการผลิตอยางเปนระบบ เนนการ
ผลิตสินคาคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดเพ่ือแกปญหาสินคาเกษตรลนตลาดและราคา
สินคาเกษตรตกต่ำ 
 9. สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุม และนำความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาประยุกตใชทั้งดานการผลิตแปรรูป และการตลาดระบบออนไลน 
 10. สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแปรรูปมะเขือเทศ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
และเพ่ิมความหลายหลายของสินคาในเชิงพาณิชย 
 11. สงเสริมพันธุมะเขือเทศที่ใหผลผลิตสูง เพ่ือทดแทนพันธุมะเขือเทศที่ใหผลผลิตต่ำ  
 12. สงเสริมใหเกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุมะเขือเทศที่ไดมาตรฐานดวยตนเอง เปนการลด
ตนทุนการผลิต 
 13. สนันสนุนปุยพืชสด ปุยหมัก/สงเสริมการลดตนทุนการผลิตใหเกษตรกร เชน สงเสริมการ
จัดต้ังกลุมผลิตปุยอินทรีย สงเสริมการทำปุยผสมเอง รวมทั้งสงเสริมปลูกพืชที่เหมาะสมในพ้ืนที่ Zoning 
เพ่ือใหไดปริมาณผลผลิตสูง และลดปริมาณการใชปุย ทำใหรายไดเกษตรกรสูงขึ้น  
 14. สนับสนุนการขุดบอน้ำในไรนานอกเขตชลประทานแกเกษตรกรอยางทั่วถึง พรอมทั้งสงเสริม
การทำเกษตรผสมผสาน 
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 15. แนะนำเกษตรกรใหผลิตพืชตามพ้ืนที่ที่เหมาะสมตาม Agri-Map 
 16. ใหความรูในเรื่องการจัดการดิน น้ำ และพืชอยางเหมาะสมและตอเน่ือง พรอมทั้งจัดหาพ้ืนที่
จัดทำแกมลิง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เก็บกักน้ำ และพ้ืนที่ระบายน้ำ 
 17. ใหองคการตลาดเพ่ือเกษตรกรเตรียมความพรอมเปนแหลงรองรับผลผลิตทางการเกษตรจาก
เกษตรกรสูผูบริโภคโดยตรง พรอมทั้งขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการผลิต โดยสำรวจความตองการ
ของตลาด กำหนดปริมาณการรับซื้อและเปนแหลงจำหนายสินคาสรางรายไดใหแกเกษตรกรในทองถิ่น 
 18. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนนำแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช  
ใหรูจักการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงรูจักการออม 
 19. สงเสริมการแปรรูปในกลุมแมบานเกษตร/วิสาหกิจชุมชนและกลุมเกษตรกร โดยการ
สนับสนุนเงินทุน/เงินกูดอกเบี้ยต่ำ/เพื่อสนับสนุนการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ/บรรจุภัณฑให
ไดมาตรฐาน 
 20. ภาครัฐ ภาคเอกชนรวมทั้งเกษตรกรตองมีการติดตามสถานการณและรวมกันแกไขปญหา 
และตองมีการปรับตัวโดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานสากลในราคาที่สามารถแขงขันตลาดตางประเทศได  
 21. สรางภาพลักษณ ใหแกผลิตภัณฑมะเขือเทศของประเทศไทย โดยมีการแนะนำและ
ประชาสัมพันธสินคาที ่ผลิตจากมะเขือเทศ และมีเครื่องหมายรับรองที ่เปนของทางราชการและ
เครื่องหมายการคาของผูสงออกที่ไดรับมาตรฐานจากทางราชการอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางความมั่นใจ
ใหกับผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ 
 22. สงเสริมใหมีการปลูกพืชแซมระหวางแถวมะเขือเทศ เชน พริกพันธุเล็บมือนาง และพันธุฮอต 
เปนตน พบวาไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาการปลูกมะเขือเทศแบบพืชเชิงเด่ียว เปนแนวทางในการเพ่ิมรายได
แกเกษตรกร  
 23. โครงการและนโยบายของรัฐ ที่เก่ียวของในเชิงพ้ืนที่ เชน โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
ผูปลูกพืช โครงการประกันรายไดเกษตรกร และอื่นๆ ควรใชเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ
เปนฐานขอมูลเพ่ือชวยในการกำหนดมาตรการ ตัดสินใจ  
 24.  การประกันรายไดเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศ ควรดำเนินการเฉพาะเกษตรกรที่ทำการผลิตใน 
เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ 
 25. การใหการสนับสนุนดานปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ และราคายุติธรรมแกเกษตรกรที่ปลูก 
 26. ภาครัฐควรใหสิทธิพิเศษสำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชตามเขตการใชที่ดินที่กำหนด เชนการสนับสนุน
ดานเงินทุนดอกเบ้ียต่ำและใชมาตรการดานภาษี 
 27. สามารถใชพ้ืนที่ตามเขตการใชที ่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศเปนฐานขอมูลและเง่ือนไข 
ในการพัฒนาระบบโลจิสติกสและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือใชในการบริหาร การจัดการใหมี
ประสิทธิภาพต้ังแตการปลูก การเก็บเกี่ยวและการขนสง โดยดำเนินการจัดสรรโควตาไดต้ังแตวันที่ปลูก 
เพ่ือเปนการลดตนทุนโดยรวมและลดความเสียหายคุณภาพของสินคาเกษตร 
 28. ในการกำหนดเขตพัฒนาที่ดินเพ่ือเปนพ้ืนที่ดำเนินการพัฒนา โดยการบูรณาการกิจกรรม 
ที่เกี่ยวของ เชน การจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำทั้งวิธีกลและวิธีพืชปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
การปรับปรุงบำรุงดินที ่มีปญหา รวมทั ้งการฟ นฟูดินเสื ่อมโทรมในพื้นที ่ที ่ดินขาดอินทรียวัตถุ  



 

 

เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ   กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
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ตามสภาพปญหาของพ้ืนที่น้ันๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกปญหาดินที่มีปญหาตางๆ ใหใชประโยชนได
อยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน และเปนการสาธิตใหเกษตรกรและประชาชนทั่วไปไดเห็นถึงประโยชน
ของการพัฒนาที่ ดิน สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานและประกอบเปนขอมูลในการดำเนินงาน สำหรับ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังที่กลาวมาแลวน้ัน สามารถนำมาปรับใชในทางปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมได  
โดยกำหนดเปนมาตรการเสริมเชิงบังคับและหรือจูงใจ เพ่ือสนับสนุนใหการใชพ้ืนที่ตามเขตการใชที่ดิน
พืชเศรษฐกิจมะเขือเทศถูกตองเหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ มีผลในทางปฏิบัติและ
สามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมายในอนาคต 
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รูปที่ 4-1 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศประเทศไทย 



 
 

 

4-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-2 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศภาคเหนือ 
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ภาคผนวก 

สมบัติของหนวยที่ดินในการปลูกมะเขือเทศประเทศไทย 

   



 

ผ-2 

  ภาคผนวก 1  สมบัติของหนวยที่ดินในการปลูกมะเขือเทศประเทศไทย 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบาย
น้ำของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

1 sic-c sic-c - - pd M 6.0-7.0 7.0-8.0 - >20 >75 >150 - 0-2 

1I sic-c sic-c - - pd M 6.0-7.0 7.0-8.0 - >20 >75 >150 - 0-2 

1M4 sic-c sic-c - - spd M 6.0-7.0 7.0-8.0 - >20 >75 >150 - 0-2 

2 sic-c sic-c - - pd M 4.5-5.5 4.5-5.0 100-150 >20 35-75 >150 - 0-2 

2I sic-c sic-c - - pd M 4.5-5.5 4.5-5.0 100-150 >20 35-75 >150 - 0-2 

3 c c - - pd M 5.5-8.0 6.5-8.0 - >20 >75 >150 - 0-2 

3I c c - - pd M 5.5-8.0 6.5-8.0 - >20 >75 >150 - 0-2 

3sa c c - - pd M 5.5-8.0 6.5-8.0 - >20 >75 >150 2-4 0-2 

3saI c c - - pd M 5.5-8.0 6.5-8.0 - >20 >75 >150 2-4 0-2 

4 sic-c sic-c - - pd M 5.5-6.5 7.0-8.0 - >20 35-75 >150 - 0-2 

4/33 sic-c/sil sic-c/sicl - - pd/wd M 5.5-6.5 7.0-8.0/6.0-8.0 - >20/<10 35-75 >150 - 0-2 

4/33I sic-c/sil sic-c/sicl - - pd/wd M 5.5-6.5 7.0-8.0/6.0-8.0 - >20/<10 35-75 >150 - 0-2 

4/38 sic-c/sl,ls,l sic-c/sl,scl,l - - pd/wd M 5.5-6.5 7.0-8.0/6.0-7.0 - >20/10-20 35-75 >150 - 0-2 

4/38b,fsi sic-c/sil sic-c/sicl - - pd/mw M 5.5-6.5 7.0-8.0/6.0-7.0 - >20/10-20 35-75 >150 - 0-2 

4/38b,fsiI sic-c/sil sic-c/sicl - - pd/mw M 5.5-6.5 7.0-8.0/6.0-7.0 - >20/10-20 35-75 >150 - 0-2 

4/38I sic-c/sl,ls,l sic-c/sl,scl,l - - pd/wd M 5.5-6.5 7.0-8.0/6.0-7.0 - >20/10-20 35-75 >150 - 0-2 

4/7 sic-c/cl sic-c/c - - pd M 5.5-6.5/5.0-6.5 7.0-8.0/6.0-7.0 - >20/10-20 35-75/>75 >150 - 0-2 

4/7I sic-c/cl sic-c/c - - pd M 5.5-6.5/5.0-6.5 7.0-8.0/6.0-7.0 - >20/10-20 35-75/>75 >150 - 0-2 

4I sic-c sic-c - - pd M 5.5-6.5 7.0-8.0 - >20 35-75 >150 - 0-2 

4IM4 sic-c sic-c - - spd M 5.5-6.5 7.0-8.0 - >20 35-75 >150 - 0-2 

 



 
ผ-3 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

5 sicl-c sic-c - - pd M 5.5-6.5 7.0-8.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

5/15 sicl-c/sil sic-c/sicl - - pd M 5.5-6.5 7.0-8.0/6.5-8.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

5/6 sicl-c/cl sic-c/c - - pd M/L 5.5-6.5 7.0-8.0/4.5-5.5 - 10-20 35-75/<35 >150 - 0-2 

5/6I sicl-c/cl sic-c/c - - pd M/L 5.5-6.5 7.0-8.0/4.5-5.5 - 10-20 35-75/<35 >150 - 0-2 

5M4 sicl-c sic-c - - spd M 5.5-6.5 7.0-8.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

6 cl c - - pd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 >150 - 0-2 

6/59 cl/sl,scl,l c/sl,scl,c - - pd/spd L 5.5-6.5 4.5-5.5/5.5-6.5 - 10-20/<10 <35/35-75 >150 - 0-2 

6I cl c - - pd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 >150 - 0-2 

6M4 cl c - - spd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 >150 - 0-2 

7 cl c - - pd M 5.0-6.5 6.0-7.0 - 10-20 >75 >150 - 0-2 

7/15 cl/sil c/sicl - - pd M 5.0-6.5/5.5-6.5 6.0-7.0/6.5-8.0 - 10-20 >75/35-75 >150 - 0-2 

7/15I cl/sil c/sicl - - pd M 5.0-6.5/5.5-6.5 6.0-7.0/6.5-8.0 - 10-20 >75/35-75 >150 - 0-2 

7/38 cl/sl,ls,l c/sl,scl,l - - pd/wd M 5.0-6.5/5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 >75/35-75 >150 - 0-2 

7/38b,fsi cl/sil c/sicl - - pd/mw M 5.0-6.5/5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 >75/35-75 >150 - 0-2 

7/38b,fsiI cl/sil c/sicl - - pd/mw M 5.0-6.5/5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 >75/35-75 >150 - 0-2 

7/38fsi cl/sil c/sicl - - pd/wd M 5.0-6.5/5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 >75/35-75 >150 - 0-2 

7/38fsiI cl/sil c/sicl - - pd/wd M 5.0-6.5/5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 >75/35-75 >150 - 0-2 

7/38I cl/sl,ls,l c/sl,scl,l - - pd/wd M 5.0-6.5/5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 >75/35-75 >150 - 0-2 

7/53 cl c/c,vgc -/0-15 -/>35 pd/wd M/L 5.0-6.5/5.0-5.5 6.0-7.0/4.5-5.5 - 10-20 >75/<35 >150/50-100 - 0-2 

7hi cl c - - spd M 5.0-6.5 6.0-7.0 - 10-20 >75 >150 - 0-2 

7hi,sa cl c - - spd M 5.0-6.5 6.5-8.0 - 10-20 >75 >150 2-4 0-2 



 

ผ-4 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

7hi/15hi cl/sil c/sicl - - spd M 5.0-6.5/5.5-6.5 6.0-7.0/6.5-8.0 - 10-20 >75/35-75 >150 - 0-2 

7hi/15hiI cl/sil c/sicl - - spd M 5.0-6.5/5.5-6.5 6.0-7.0/6.5-8.0 - 10-20 >75/35-75 >150 - 0-2 

7hiI cl c - - spd M 5.0-6.5 6.0-7.0 - 10-20 >75 >150 - 0-2 

7I cl c - - pd M 5.0-6.5 6.0-7.0 - 10-20 >75 >150 - 0-2 

7M4 cl c - - spd M 5.0-6.5 6.0-7.0 - 10-20 >75 >150 - 0-2 

7sa cl c - - pd M 5.0-6.5 6.5-8.0 - 10-20 >75 >150 2-4 0-2 

7saI cl c - - pd M 5.0-6.5 6.5-8.0 - 10-20 >75 >150 2-4 0-2 

8 c c - - spd-mw M 6.0-7.0 6.0-7.0 - >20 35-75 >150 - 0-2 

8I c c - - spd-mw M 6.0-7.0 6.0-7.0 - >20 35-75 >150 - 0-2 

8x c c - - spd-mw M 6.0-7.0 7.0-8.0 - >20 35-75 >150 2-4 0-2 

8xI c c - - spd-mw M 6.0-7.0 7.0-8.0 - >20 35-75 >150 2-4 0-2 

9 c c - - pd M 4.0-4.5 7.0-8.5 - >20 35-75 >150 4-8 0-2 

9I c c - - pd M 4.0-4.5 7.0-8.5 - >20 35-75 >150 4-8 0-2 

10 c c - - pd L 4.5-5.0 <4.5 <50 >20 35-75 >150 - 0-2 

10I c c - - pd L 4.5-5.0 <4.5 <50 >20 35-75 >150 - 0-2 

11 c c - - pd L 4.5-5.0 <4.5 50-100 >20 35-75 >150 - 0-2 

11I c c - - pd L 4.5-5.0 <4.5 50-100 >20 35-75 >150 - 0-2 

12 sic-c sic-c - - vpd M-H 6.5-7.0 <4.5 - >20 >75 >150 8-16 0-2 

12I sic-c sic-c - - vpd M-H 6.5-7.0 <4.5 - >20 >75 >150 8-16 0-2 

13 sic-c sic-c - - vpd M-H 6.0-8.0 7.5-8.0 - >20 >75 >150 8-16 0-2 

13I sic-c sic-c - - vpd M-H 6.0-8.0 7.5-8.0 - >20 >75 >150 8-16 0-2 



 
ผ-5 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

14 cl c - - pd L 4.5-5.0 4.5-5.0 50-100 >20 <35 >150 - 0-2 

14I cl c - - pd L 4.5-5.0 4.5-5.0 50-100 >20 <35 >150 - 0-2 

15 sil sicl - - pd M 5.5-6.5 6.5-8.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

15/21 sil/l sicl/cl - - pd/spd M 5.5-6.5/6.0-7.0 6.5-8.0/5.5-6.5 - 10-20 35-75/>75 >150 - 0-2 

15hi sil sicl - - spd M 5.5-6.5 6.5-8.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

15hi,cal sil sicl - - spd-mw M 7.0-8.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

15hi,calI sil sicl - - spd-mw M 7.0-8.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

15hiI sil sicl - - spd M 5.5-6.5 6.5-8.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

15hiM4 sil sicl - - mw M 5.5-6.5 6.5-8.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

15I sil sicl - - pd M 5.5-6.5 6.5-8.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

15IM4 sil sicl - - spd M 5.5-6.5 6.5-8.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

15M4 sil sicl - - spd M 5.5-6.5 6.5-8.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

16 sil sicl - - pd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 >150 - 0-2 

16/25I sil/gsl sicl/vgscl -/15-35 -/>35 pd/spd L 5.5-6.5/4.5-5.5 4.5-5.5 - 10-20/<10 <35 >150/0-50 - 0-2 

16hi sil sicl - - spd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 >150 - 0-2 

16hiI sil sicl - - spd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 >150 - 0-2 

16I sil sicl - - pd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 >150 - 0-2 

16M4 sil sicl - - spd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 >150 - 0-2 

17 sl scl - - spd L 4.5-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

17/25 sl/gsl scl/vgscl -/15-35 -/>35 spd L 4.5-6.0/4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150/0-50 - 0-2 

17/35 sl scl - - spd/wd L 4.5-6.0/5.0-6.5 4.5-5.5/4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 0-2 



 

ผ-6 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 
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การระบายน้ำ
ของดิน 
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สมบูรณของ
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ปฏิกิริยาดินบน 
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ปฏิกิริยาดินลาง 
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จาโรไซต 
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ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 
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ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

17/40 sl scl/sl - - spd/wd L 4.5-6.0/5.5-6.5 4.5-5.5/4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

17csub sl scl,c - - spd L 4.5-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

17hi sl scl - - mw L 4.5-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

17hi,csub sl scl,c - - mw L 4.5-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

17hi,csubI sl scl,c - - mw L 4.5-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

17hi,d3c sl scl,vgscl - >35 spd-mw L 4.5-6.0 4.5-5.5/4.5-6.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

17hi,d3cI sl scl,vgscl - >35 spd-mw L 4.5-6.0 4.5-5.5/4.5-6.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

17hiI sl scl - - mw L 4.5-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

17hiM4 sl scl - - wd L 4.5-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

17I sl scl - - spd L 4.5-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

18 sl scl - - spd L 6.0-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

18/22 sl scl/sl - - spd L 6.0-7.0/5.5-6.5 5.5-6.5 - 10-20/<10 35-75 >150 - 0-2 

18/22I sl scl/sl - - spd L 6.0-7.0/5.5-6.5 5.5-6.5 - 10-20/<10 35-75 >150 - 0-2 

18/36gm sl scl - - spd/mw L 6.0-7.0/5.5-6.5 5.5-6.5/6.0-7.0 - 10-20/<10 35-75 >150 - 0-2 

18/36gmI sl scl - - spd/mw L 6.0-7.0/5.5-6.5 5.5-6.5/6.0-7.0 - 10-20/<10 35-75 >150 - 0-2 

18cal sl scl - - spd L 6.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

18calsub sl scl - - spd L 6.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

18calsubI sl scl - - spd L 6.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

18csub sl scl,c - - spd L 6.0-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

18csubI sl scl,c - - spd L 6.0-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

18d3c sl scl,vgscl - >35 spd L 6.0-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 



 
ผ-7 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 
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การระบายน้ำ
ของดิน 
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สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
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ปฏิกิริยาดินลาง 
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จาโรไซต 
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ความจุในการ
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ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
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ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

18hi sl scl - - mw L 6.0-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

18I sl scl - - spd L 6.0-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

18IM4 sl scl - - mw L 6.0-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

18M4 sl scl - - mw L 6.0-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

18sa sl scl - - spd L 6.0-7.0 6.5-8.0 - 10-20 35-75 >150 2-4 0-2 

18saI sl scl - - spd L 6.0-7.0 6.5-8.0 - 10-20 35-75 >150 2-4 0-2 

19 ls,sl scl,c - - spd L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

19/19csub ls,sl scl,c - - spd L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

19/19d3c ls,sl scl,c/vgscl - -/>35 spd L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

19/22 ls,sl/sl scl,c/sl - - spd L 5.0-5.5/5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 <35/35-75 >150 - 0-2 

19/22I ls,sl/sl scl,c/sl - - spd L 5.0-5.5/5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 <35/35-75 >150 - 0-2 

19/49 ls,sl/sl scl,c/vgc -/0-5 -/>35 spd/wd L 5.0-5.5/5.0-6.5 5.5-6.5/4.5-5.5 - <10/10-20 <35 >150/0-50 - 0-2 

19d3c ls,sl scl,vgscl - >35 spd L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

19hi ls,sl scl,c - - mw L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

19hi,d3c ls,sl scl,vgscl - >35 spd-mw L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

19hi/19hi,d3c ls,sl scl,c/scl,vgscl - >35 mw/spd-mw L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

19hi/22hi ls,sl/sl scl,c/sl - - mw L 5.0-5.5/5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 <35/35-75 >150 - 0-2 

19hi/22hiI ls,sl/sl scl,c/sl - - mw L 5.0-5.5/5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 <35/35-75 >150 - 0-2 

19hiI ls,sl scl,c - - mw L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

19I ls,sl scl,c - - spd L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

20 sl scl - - spd L 5.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 >150 4-8 0-2 



 

ผ-8 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
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ความลึกของ
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(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

20/20col sl/ls,sl scl/sl - - spd/mw L 5.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 >150 4-8 0-2 

20/20colI sl/ls,sl scl/sl - - spd/mw L 5.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 >150 4-8 0-2 

20/20f sl scl - - spd L 5.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75/>75 >150 4-8 0-2 

20/20fI sl scl - - spd L 5.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75/>75 >150 4-8 0-2 

20col ls,sl sl - - mw L 5.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 >150 4-8 0-2 

20f sl scl - - spd L 5.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 >75 >150 4-8 0-2 

20f,calI sl scl - - spd L 5.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 >75 >150 2-4 0-2 

20f,calsub sl scl - - spd L 5.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 >75 >150 2-4 0-2 

20f,ssub sl scl - - spd L 5.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 >75 >150 4-8 0-2 

20f,ssubI sl scl - - spd L 5.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 >75 >150 4-8 0-2 

20fI sl scl - - spd L 5.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 >75 >150 4-8 0-2 

20hi sl scl - - mw L 5.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 >150 4-8 0-2 

20hi,csub sl scl,c - - mw L 5.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 >150 4-8 0-2 

20hiI sl scl - - mw L 5.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 >150 4-8 0-2 

20I sl scl - - spd L 5.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 >150 4-8 0-2 

21 l cl - - spd M 6.0-7.0 5.5-6.5 - 10-20 >75 >150 - 0-2 

21/38 l/sl,ls,l cl/sl,scl,l - - spd/wd M 6.0-7.0/5.5-6.5 5.5-6.5/6.0-7.0 - 10-20 >75/35-75 >150 - 0-2 

21I l cl - - spd M 6.0-7.0 5.5-6.5 - 10-20 >75 >150 - 0-2 

22 sl sl - - spd L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

22/22tks sl sl/sl,ls - - spd-mw L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

22/22tksI sl sl/sl,ls - - spd-mw L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 



 
ผ-9 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 
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22/59 sl/sl,scl,l sl/sl,scl,c - - spd L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

22calsub sl sl - - spd L 5.5-6.5 7.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

22calsubI sl sl - - spd L 5.5-6.5 7.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

22csub sl sl,c - - spd L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

22csubI sl sl,c - - spd L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

22csubM4 sl sl,c - - mw L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

22d3c sl sl,vgsl - >35 spd L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

22fsi sil sicl - - spd L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

22fsiI sil sicl - - spd L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

22hi sl sl - - mw L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

22hi,d3c sl sl,vgsl - >35 spd-mw L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

22hiI sl sl - - mw L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

22I sl sl - - spd L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

22M4 sl sl - - mw L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

22sa sl sl - - spd L 5.5-6.5 6.5-8.0 - <10 35-75 >150 2-4 0-2 

22sa,csub sl sl,c - - spd L 5.5-6.5 6.5-8.0 - <10 35-75 >150 2-4 0-2 

22sa,d3c sl sl,vgsl - >35 spd L 5.5-6.5 6.5-8.0 - <10 35-75 >150 2-4 0-2 

22sa,d3cI sl sl,vgsl - >35 spd L 5.5-6.5 6.5-8.0 - <10 35-75 >150 2-4 0-2 

22saI sl sl - - spd L 5.5-6.5 6.5-8.0 - <10 35-75 >150 2-4 0-2 

22tks sl sl,ls - - spd-mw L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

22tks/24 sl/ls sl,ls/ls - - spd-mw/mw L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 



 

ผ-10 
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22tks/24I sl/ls sl,ls/ls - - spd-mw/mw L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

22tksI sl sl,ls - - spd-mw L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

23 ls ls - - spd L 5.0-5.5 5.0-6.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

23/42 ls ls - - spd/sex L 5.0-5.5/4.5-6.0 5.0-6.0 - <10 <35 >150/50-100 - 0-2 

23/42I ls ls - - spd/sex L 5.0-5.5/4.5-6.0 5.0-6.0 - <10 <35 >150/50-100 - 0-2 

23I ls ls - - spd L 5.0-5.5 5.0-6.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

24 ls ls - - mw L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

24I ls ls - - mw L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

24sa ls ls - - mw L 5.5-6.5 6.5-8.0 - <10 35-75 >150 2-4 0-2 

25 gsl vgscl 15-35 >35 spd L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 0-2 

25/45 gsl/gcl vgscl/vgc 15-35 >35 spd/wd L 4.5-5.5/5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 0-2 

25hi gsl vgscl 15-35 >35 mw L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 0-2 

25hiI gsl vgscl 15-35 >35 mw L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 0-2 

25hiM4 gsl vgscl 15-35 >35 wd L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 0-2 

25I gsl vgscl 15-35 >35 spd L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 0-2 

25M4 gsl vgscl 15-35 >35 mw L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 0-2 

25udic gsl vgscl 15-35 >35 spd L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 0-2 

26 c c - - wd M 5.0-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

26B c c - - wd M 5.0-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

26B/32B c/sil c/sicl - - wd M 5.0-6.5/4.5-6.0 4.5-5.5/4.5-6.0 - <10/10-20 <35 >150 - 2-5 

26B/53B c/cl c/c,vgc -/0-15 -/>35 wd M/L 5.0-6.5/5.0-5.5 4.5-5.5 - <10/10-20 <35 >150/50-100 - 2-5 



 
ผ-11 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

26Bgm c c - - mw M 5.0-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

26BgmI c c - - mw M 5.0-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

26BI c c - - wd M 5.0-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

26C c c - - wd M 5.0-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 5-12 

26C/45C c/gcl c/vgc -/15-35 -/>35 wd M/L 5.0-6.5/5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150/0-50 - 5-12 

26C/53C c/cl c/c,vgc -/0-15 -/>35 wd M/L 5.0-6.5/5.0-5.5 4.5-5.5 - <10/10-20 <35 >150/50-100 - 5-12 

26CI c c - - wd M 5.0-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 5-12 

26D c c - - wd M 5.0-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 12-20 

26D/45D c/gcl c/vgc -/15-35 -/>35 wd M/L 5.0-6.5/5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150/0-50 - 12-20 

26D/53D c/cl c/c,vgc -/0-15 -/>35 wd M/L 5.0-6.5/5.0-5.5 4.5-5.5 - <10/10-20 <35 >150/50-100 - 12-20 

26E c c - - wd M 5.0-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 20-35 

26E/45E c/gcl c/vgc -/15-35 -/>35 wd M/L 5.0-6.5/5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150/0-50 - 20-35 

26E/53E c/cl c/c,vgc -/0-15 -/>35 wd M/L 5.0-6.5/5.0-5.5 4.5-5.5 - <10/10-20 <35 >150/50-100 - 20-35 

26gm c c - - mw M 5.0-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

26gmI c c - - mw M 5.0-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

26I c c - - wd M 5.0-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

27 c c - - wd M 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

27B c c - - wd M 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

27BI c c - - wd M 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

27C c c - - wd M 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 5-12 

27CI c c - - wd M 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 5-12 



 

ผ-12 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

27D c c - - wd M 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 12-20 

28 c c - - wd M-H 6.5-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150 - 0-2 

28/52 c/gcl c/vgcl,marl -/15-35 -/>35 wd M-H/M 6.5-8.0/7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150/0-50 - 0-2 

28B c c - - mw M-H 6.5-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150 - 0-2 

28B c c - - wd M-H 6.5-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150 - 2-5 

28B/52B c/gcl c/vgcl,marl -/15-35 -/>35 wd M-H/M 6.5-8.0/7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150/0-50 - 2-5 

28Bb c c - - mw M-H 6.5-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150 - 2-5 

28Bb,d3c c c,vgc - >35 mw M-H 6.5-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150 - 2-5 

28Bb,d3cI c c,vgc - >35 mw M-H 6.5-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150 - 2-5 

28BbI c c - - mw M-H 6.5-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150 - 2-5 

28Bgm c c - - mw M-H 6.5-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150 - 2-5 

28BI c c - - mw M-H 6.5-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150 - 0-2 

28BI c c - - wd M-H 6.5-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150 - 2-5 

28C c c - - wd M-H 6.5-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150 - 5-12 

28C/31C c/cl c - - wd M-H/M 6.5-8.0/6.0-7.0 8.0-8.5/5.5-7.0 - >20 >75/35-75 >150 - 5-12 

28C/47C c/gcl c/vgc,Cr -/15-35 -/>35 wd M-H/L 6.5-8.0/5.5-7.0 8.0-8.5/5.5-6.5 - >20/10-20 >75/35-75 >150/0-50 - 5-12 

28C/52C c/gcl c/vgcl,marl -/15-35 -/>35 wd M-H/M 6.5-8.0/7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150/0-50 - 5-12 

28CI c c - - wd M-H 6.5-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150 - 5-12 

28D c c - - wd M-H 6.5-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150 - 12-20 

28D/52D c/gcl c/vgcl,marl -/15-35 -/>35 wd M-H/M 6.5-8.0/7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150/0-50 - 12-20 

28D/54D c c/c,marl -/0-15 -/15-35 wd M-H/M 6.5-8.0/7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150/50-100 - 12-20 



 
ผ-13 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

28d3c c c,vgc - >35 wd M-H 6.5-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150 - 0-2 

28E c c - - wd M-H 6.5-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150 - 20-35 

28E/47E c/gcl c/vgc,Cr -/15-35 -/>35 wd M-H/L 6.5-8.0/5.5-7.0 8.0-8.5/5.5-6.5 - >20/10-20 >75/35-75 >150/0-50 - 20-35 

28E/52E c/gcl c/vgcl,marl -/15-35 -/>35 wd M-H/M 6.5-8.0/7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150/0-50 - 20-35 

28E/RC c c - - wd M-H 6.5-8.0 8.0-8.5/- - >20 >75 >150 - 20-35 

28gm c c - - mw M-H 6.5-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150 - 0-2 

28gmI c c - - mw M-H 6.5-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150 - 0-2 

28I c c - - wd M-H 6.5-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 >150 - 0-2 

29 cl-c c - - wd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

29/48 cl-c/gsl c/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/4.5-5.0 4.5-5.5/5.5-6.0 - <10 <35 >150/0-50 - 0-2 

29B cl-c c - - wd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

29b,fl cl cl - - mw L 6.0-7.0 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

29b,flI cl cl - - mw L 6.0-7.0 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

29B/31B cl-c/cl c - - wd L/M 5.5-6.5/6.0-7.0 4.5-5.5/5.5-7.0 - <10/>20 <35/35-75 >150 - 2-5 

29B/33B cl-c/sil c/sicl - - wd L/M 5.5-6.5 4.5-5.5/6.0-8.0 - <10 <35/35-75 >150 - 2-5 

29B/35B cl-c/sl c/scl - - wd L 5.5-6.5/5.0-6.5 4.5-5.5/4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

29B/46B cl-c/gcl c/vgc -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150/0-50 - 2-5 

29B/46BI cl-c/gcl c/vgc -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150/0-50 - 2-5 

29B/47B cl-c/gcl c/vgc,Cr -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/5.5-7.0 4.5-5.5/5.5-6.5 - <10/10-20 <35/35-75 >150/0-50 - 2-5 

29B/47BI cl-c/gcl c/vgc,Cr -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/5.5-7.0 4.5-5.5/5.5-6.5 - <10/10-20 <35/35-75 >150/0-50 - 2-5 

29B/48B cl-c/gsl c/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/4.5-5.0 4.5-5.5/5.5-6.0 - <10 <35 >150/0-50 - 2-5 



 

ผ-14 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

29B/52B cl-c/gcl c/vgcl,marl -/15-35 -/>35 wd L/M 5.5-6.5/7.0-8.0 4.5-5.5/8.0-8.5 - <10/>20 <35/>75 >150/0-50 - 2-5 

29B/55B cl-c/cl c -/0-15 -/15-35 wd L/M 5.5-6.5/6.0-7.0 4.5-5.5/6.0-8.0 - <10/>20 <35/35-75 >150/50-100 - 2-5 

29B/56B cl-c/sl c/scl -/0-15 -/15-35 wd L 5.5-6.5/5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150/50-100 - 2-5 

29B/RC cl-c c - - wd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

29Bb cl-c c - - mw L 5.5-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

29Bb,fl cl cl - - mw L 6.0-7.0 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

29Bb,flI cl cl - - mw L 6.0-7.0 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

29Bd3an sic c,vgc - >35 wd L 6.0-7.0 4.5-5.5 - <10 35-75 50-100 - 2-5 

29Bd3c sic c,vgc - >35 wd L 6.0-7.0 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

29Bd3c,calsub sic c,vgc - >35 wd L 6.0-7.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 >150 - 2-5 

29BI cl-c c - - wd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

29C cl-c c - - wd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 5-12 

29C/31C cl-c/cl c - - wd L/M 5.5-6.5/6.0-7.0 4.5-5.5/5.5-7.0 - <10/>20 <35/35-75 >150 - 5-12 

29C/35C cl-c/sl c/scl - - wd L 5.5-6.5/5.0-6.5 4.5-5.5/4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 5-12 

29C/35CI cl-c/sl c/scl - - wd L 5.5-6.5/5.0-6.5 4.5-5.5/4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 5-12 

29C/46C cl-c/gcl c/vgc -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150/0-50 - 5-12 

29C/47C cl-c/gcl c/vgc,Cr -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/5.5-7.0 4.5-5.5/5.5-6.5 - <10/10-20 <35/35-75 >150/0-50 - 5-12 

29C/47CI cl-c/gcl c/vgc,Cr -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/5.5-7.0 4.5-5.5/5.5-6.5 - <10/10-20 <35/35-75 >150/0-50 - 5-12 

29C/48C cl-c/gsl c/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/4.5-5.0 4.5-5.5/5.5-6.0 - <10 <35 >150/0-50 - 5-12 

29C/48CI cl-c/gsl c/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/4.5-5.0 4.5-5.5/5.5-6.0 - <10 <35 >150/0-50 - 5-12 

29C/52C cl-c/gcl c/vgcl,marl -/15-35 -/>35 wd L/M 5.5-6.5/7.0-8.0 4.5-5.5/8.0-8.5 - <10/>20 <35/>75 >150/0-50 - 5-12 



 
ผ-15 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

29C/55C cl-c/cl c -/0-15 -/15-35 wd L/M 5.5-6.5/6.0-7.0 4.5-5.5/6.0-8.0 - <10/>20 <35/35-75 >150/50-100 - 5-12 

29C/RC cl-c c - - wd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 5-12 

29Cd3an sic c,vgc - >35 wd L 6.0-7.0 4.5-5.5 - <10 35-75 50-100 - 5-12 

29CI cl-c c - - wd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 5-12 

29D cl-c c - - wd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 12-20 

29D/31D cl-c/cl c - - wd L/M 5.5-6.5/6.0-7.0 4.5-5.5/5.5-7.0 - <10/>20 <35/35-75 >150 - 12-20 

29D/35D cl-c/sl c/scl - - wd L 5.5-6.5/5.0-6.5 4.5-5.5/4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 12-20 

29D/40D cl-c/sl c/sl - - wd L 5.5-6.5 4.5-5.5/4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 12-20 

29D/46D cl-c/gcl c/vgc -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150/0-50 - 12-20 

29D/47D cl-c/gcl c/vgc,Cr -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/5.5-7.0 4.5-5.5/5.5-6.5 - <10/10-20 <35/35-75 >150/0-50 - 12-20 

29D/48D cl-c/gsl c/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/4.5-5.0 4.5-5.5/5.5-6.0 - <10 <35 >150/0-50 - 12-20 

29D/52D cl-c/gcl c/vgcl,marl -/15-35 -/>35 wd L/M 5.5-6.5/7.0-8.0 4.5-5.5/8.0-8.5 - <10/>20 <35/>75 >150/0-50 - 12-20 

29D/55D cl-c/cl c -/0-15 -/15-35 wd L/M 5.5-6.5/6.0-7.0 4.5-5.5/6.0-8.0 - <10/>20 <35/35-75 >150/50-100 - 12-20 

29D/RL cl-c c - - wd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 12-20 

29Dd3an sic c,vgc - >35 wd L 6.0-7.0 4.5-5.5 - <10 35-75 50-100 - 12-20 

29E cl-c c - - wd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 20-35 

29E/31E cl-c/cl c - - wd L/M 5.5-6.5/6.0-7.0 4.5-5.5/5.5-7.0 - <10/>20 <35/35-75 >150 - 20-35 

29E/35E cl-c/sl c/scl - - wd L 5.5-6.5/5.0-6.5 4.5-5.5/4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 20-35 

29E/46E cl-c/gcl c/vgc -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 >150/0-50 - 20-35 

29E/47E cl-c/gcl c/vgc,Cr -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/5.5-7.0 4.5-5.5/5.5-6.5 - <10/10-20 <35/35-75 >150/0-50 - 20-35 

29E/48E cl-c/gsl c/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/4.5-5.0 4.5-5.5/5.5-6.0 - <10 <35 >150/0-50 - 20-35 



 

ผ-16 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

29E/52E cl-c/gcl c/vgcl,marl -/15-35 -/>35 wd L/M 5.5-6.5/7.0-8.0 4.5-5.5/8.0-8.5 - <10/>20 <35/>75 >150/0-50 - 20-35 

29E/55E cl-c/cl c -/0-15 -/15-35 wd L/M 5.5-6.5/6.0-7.0 4.5-5.5/6.0-8.0 - <10/>20 <35/35-75 >150/50-100 - 20-35 

29E/RL cl-c c - - wd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 20-35 

29gm cl c - - mw L 5.5-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

29I cl-c c - - wd L 5.5-6.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

30B cl c - - wd M 5.5-6.5 4.5-5.5 - >20 <35 >150 - 2-5 

30C cl c - - wd M 5.5-6.5 4.5-5.5 - >20 <35 >150 - 5-12 

30D cl c - - wd M 5.5-6.5 4.5-5.5 - >20 <35 >150 - 12-20 

30E cl c - - wd M 5.5-6.5 4.5-5.5 - >20 <35 >150 - 20-35 

31 cl c - - wd M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 0-2 

31/31b cl c - - wd/mw M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 0-2 

31B cl c - - mw M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 0-2 

31B cl c - - wd M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 2-5 

31B/31Bb cl c - - wd/mw M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 2-5 

31B/33B cl/sil c/sicl - - wd M 6.0-7.0/5.5-6.5 5.5-7.0/6.0-8.0 - >20/<10 35-75 >150 - 2-5 

31B/36B cl/sl c/scl - - wd M/L 6.0-7.0/5.5-6.5 5.5-7.0/6.0-7.0 - >20/<10 35-75 >150 - 2-5 

31B/47B cl/gcl c/vgc,Cr -/15-35 -/>35 wd M/L 6.0-7.0/5.5-7.0 5.5-7.0/5.5-6.5 - >20/10-20 35-75 >150/0-50 - 2-5 

31B/48B cl/gsl c/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd M/L 6.0-7.0/4.5-5.0 5.5-7.0/5.5-6.0 - >20/<10 35-75/<35 >150/0-50 - 2-5 

31b/55 cl c -/0-15 -/15-35 mw/wd M 6.0-7.0 5.5-7.0/6.0-8.0 - >20 35-75 >150/50-100 - 0-2 

31B/55B cl c -/0-15 -/15-35 wd M 6.0-7.0 5.5-7.0/6.0-8.0 - >20 35-75 >150/50-100 - 2-5 

31B/55BI cl c -/0-15 -/15-35 wd M 6.0-7.0 5.5-7.0/6.0-8.0 - >20 35-75 >150/50-100 - 2-5 



 
ผ-17 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

31B/RL cl c - - wd M 6.0-7.0/- 5.5-7.0/- - >20 35-75 >150 - 2-5 

31Bb cl c - - mw M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 2-5 

31Bb,calsub cl c - - mw M 6.0-7.0 7.0-8.0 - >20 35-75 >150 - 2-5 

31BbI cl c - - mw M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 2-5 

31Bcalsub cl c - - wd M 6.0-7.0 7.0-8.0 - >20 35-75 >150 - 2-5 

31Bgm cl c - - mw M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 2-5 

31BgmI cl c - - mw M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 2-5 

31BI cl c - - mw M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 0-2 

31BI cl c - - wd M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 2-5 

31C cl c - - wd M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 5-12 

31C/36C cl/sl c/scl - - wd M/L-M 6.0-7.0/5.5-6.5 5.5-7.0/6.0-7.0 - >20/<10 35-75 >150 - 5-12 

31C/47C cl/gcl c/vgc,Cr -/15-35 -/>35 wd M/L 6.0-7.0/5.5-7.0 5.5-7.0/5.5-6.5 - >20/10-20 35-75 >150/0-50 - 5-12 

31C/48C cl/gsl c/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd M/L 6.0-7.0/4.5-5.0 5.5-7.0/5.5-6.0 - >20/<10 35-75/<35 >150/0-50 - 5-12 

31C/52C cl/gcl c/vgcl,marl -/15-35 -/>35 wd M 6.0-7.0/7.0-8.0 5.5-7.0/8.0-8.5 - >20 35-75/>75 >150/0-50 - 5-12 

31C/55C cl c -/0-15 -/15-35 wd M 6.0-7.0 5.5-7.0/6.0-8.0 - >20 35-75 >150/50-100 - 5-12 

31C/RC cl c - - wd M 6.0-7.0/- 5.5-7.0/- - >20 35-75 >150 - 5-12 

31Ccalsub cl c - - wd M 6.0-7.0 7.0-8.0 - >20 35-75 >150 - 5-12 

31CI cl c - - wd M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 5-12 

31D cl c - - wd M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 12-20 

31D/35D cl/sl c/scl - - wd M/L 6.0-7.0/5.0-6.5 5.5-7.0/4.5-5.0 - >20/<10 35-75/<35 >150 - 12-20 

31D/47D cl/gcl c/vgc,Cr -/15-35 -/>35 wd M/L 6.0-7.0/5.5-7.0 5.5-7.0/5.5-6.5 - >20/10-20 35-75 >150/0-50 - 12-20 



 

ผ-18 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

31D/55D cl c -/0-15 -/15-35 wd M 6.0-7.0 5.5-7.0/6.0-8.0 - >20 35-75 >150/50-100 - 12-20 

31D/RC cl cl - - wd M 6.0-7.0/- 5.5-7.0/- - >20 35-75 >150 - 12-20 

31E cl c - - wd M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 20-35 

31E/47E cl/gcl c/vgc,Cr -/15-35 -/>35 wd M/L 6.0-7.0/5.5-7.0 5.5-7.0/5.5-6.5 - >20/10-20 35-75 >150/0-50 - 20-35 

31E/55E cl c -/0-15 -/15-35 wd M 6.0-7.0 5.5-7.0/6.0-8.0 - >20 35-75 >150/50-100 - 20-35 

31E/RC cl c - - wd M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 20-35 

31gm cl c - - mw M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 0-2 

31gm,cal cl c - - mw M 6.0-7.0 7.0-8.0 - >20 35-75 >150 - 0-2 

31gm,calI cl c - - mw M 6.0-7.0 7.0-8.0 - >20 35-75 >150 - 0-2 

31gmI cl c - - mw M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 0-2 

31I cl c - - wd M 6.0-7.0 5.5-7.0 - >20 35-75 >150 - 0-2 

32 sil sicl - - wd M 4.5-6.0 4.5-6.0 - 10-20 <35 >150 - 0-2 

32B sil sicl - - wd M 4.5-6.0 4.5-6.0 - 10-20 <35 >150 - 2-5 

32Bgm sil sicl - - mw M 4.5-6.0 4.5-6.0 - 10-20 <35 >150 - 2-5 

32BI sil sicl - - wd M 4.5-6.0 4.5-6.0 - 10-20 <35 >150 - 2-5 

32C sil sicl - - wd M 4.5-6.0 4.5-6.0 - 10-20 <35 >150 - 5-12 

32gm sil sicl - - mw M 4.5-6.0 4.5-6.0 - 10-20 <35 >150 - 0-2 

32gmI sil sicl - - mw M 4.5-6.0 4.5-6.0 - 10-20 <35 >150 - 0-2 

32I sil sicl - - wd M 4.5-6.0 4.5-6.0 - 10-20 <35 >150 - 0-2 

33 sil sicl - - wd M 5.5-6.5 6.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

33/38 sil/sl,ls,l sicl/sl,scl,l - - wd M 5.5-6.5 6.0-8.0/6.0-7.0 - <10/10-20 35-75 >150 - 0-2 



 
ผ-19 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

33/38I sil/sl,ls,l sicl/sl,scl,l - - wd M 5.5-6.5 6.0-8.0/6.0-7.0 - <10/10-20 35-75 >150 - 0-2 

33/48 sil/gsl sicl/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd M/L 5.5-6.5/4.5-5.0 6.0-8.0/5.5-6.0 - <10 35-75/<35 >150/0-50 - 0-2 

33B sil sicl - - spd-mw M 5.5-6.5 6.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

33B sil sicl - - wd M 5.5-6.5 6.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

33b,csub sil sicl,c - - spd-mw M 5.5-6.5 6.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

33b,csubI sil sicl,c - - spd-mw M 5.5-6.5 6.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

33B/38B sil/sl,ls,l sicl/sl,scl,l - - wd M 5.5-6.5 6.0-8.0/6.0-7.0 - <10/10-20 35-75 >150 - 2-5 

33B/44B sil/ls sicl/ls - - wd/wd-sex M/L 5.5-6.5/5.0-6.5 6.0-8.0/5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

33B/47B sil/gcl sicl/vgc,Cr -/15-35 -/>35 wd M/L 5.5-6.5/5.5-7.0 6.0-8.0/5.5-6.5 - <10/10-20 35-75 >150/0-50 - 2-5 

33B/55B sil/cl sicl/c -/0-15 -/15-35 wd M 5.5-6.5/6.0-7.0 6.0-8.0 - <10/>20 35-75 >150/50-100 - 2-5 

33Bb sil sicl - - mw M 5.5-6.5 6.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

33Bb,csub sil sicl,c - - mw M 5.5-6.5 6.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

33BbI sil sicl - - mw M 5.5-6.5 6.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

33Bgm sil sicl - - mw M 5.5-6.5 6.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

33BgmI sil sicl - - mw M 5.5-6.5 6.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

33BI sil sicl - - wd M 5.5-6.5 6.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

33C sil sicl - - wd M 5.5-6.5 6.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 5-12 

33CI sil sicl - - wd M 5.5-6.5 6.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 5-12 

33D sil sicl - - wd M 5.5-6.5 6.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 5-12 

33gm sil sicl - - mw M 5.5-6.5 6.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

33gm sil sicl - - spd-mw M 5.5-6.5 6.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 



 

ผ-20 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

33gmI sil sicl - - mw M 5.5-6.5 6.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

33I sil sicl - - wd M 5.5-6.5 6.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

34 sl scl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

34B sl scl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

34B/45B sl/gcl scl/vgc -/15-35 -/>35 wd L 5.0-5.5/5.0-6.0 4.5-5.0/4.5-5.5 - <10 <35 >150/0-50 - 2-5 

34Bgm sl scl - - mw L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

34BgmI sl scl - - mw L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

34BI sl scl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

34C sl scl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 5-12 

34C/39C sl scl/sl - - wd L 5.0-5.5/4.5-5.5 4.5-5.0/4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 5-12 

34C/RC sl scl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 5-12 

34CI sl scl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 5-12 

34D sl scl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 12-20 

34D/39D sl scl/sl - - wd L 5.0-5.5/4.5-5.5 4.5-5.0/4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 12-20 

34D/RC sl scl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 12-20 

34E sl scl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 20-35 

34E/RC sl scl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 20-35 

34gm sl scl - - mw L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

34gmI sl scl - - mw L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

34I sl scl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

35 sl scl - - wd L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 0-2 



 
ผ-21 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

35/44 sl/ls scl/ls - - wd/wd-sex L 5.0-6.5 4.5-5.0/5.0-6.5 - <10 <35/35-75 >150 - 0-2 

35B sl scl - - mw L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

35B sl scl - - wd L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

35b,csub sl scl,c - - mw L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

35b,csub/37b sl/ls scl,c/c - - mw L 5.0-6.5/5.0-5.5 4.5-5.0/5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

35b,csubI sl scl,c - - mw L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

35B/36B sl scl - - wd L 5.0-6.5/5.5-6.5 4.5-5.0/6.0-7.0 - <10 <35/35-75 >150 - 2-5 

35B/40B sl scl/sl - - wd L 5.0-6.5/5.5-6.5 4.5-5.0/4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

35B/40BI sl scl/sl - - wd L 5.0-6.5/5.5-6.5 4.5-5.0/4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

35B/48B sl/gsl scl/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd L 5.0-6.5/4.5-5.0 4.5-5.0/5.5-6.0 - <10 <35 >150/0-50 - 2-5 

35B/56B sl scl -/0-15 -/15-35 wd L 5.0-6.5/5.0-6.0 4.5-5.0/4.5-5.5 - <10 <35 >150/50-100 - 2-5 

35B/56BI sl scl -/0-15 -/15-35 wd L 5.0-6.5/5.0-6.0 4.5-5.0/4.5-5.5 - <10 <35 >150/50-100 - 2-5 

35Bb sl scl - - mw L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

35Bb,csub sl scl,c - - mw L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

35Bb,csub/37Bb sl/ls scl,c/c - - mw L 5.0-6.5/5.0-5.5 4.5-5.0/5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

35Bb,csub/37BbI sl/ls scl,c/c - - mw L 5.0-6.5/5.0-5.5 4.5-5.0/5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

35Bb,csubI sl scl,c - - mw L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

35Bb,d3c sl scl,vgscl - >35 mw L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

35BbI sl scl - - mw L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

35Bcalsub sl scl - - wd L 5.0-6.5 7.0-8.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

35Bcsub sl scl,c - - wd L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 2-5 



 

ผ-22 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

35BcsubI sl scl,c - - wd L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

35Bd3c sl scl,vgscl - >35 wd L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

35Bd3c/49B sl scl,vgscl/vgc -/0-5 >35 wd L 5.0-6.5 4.5-5.0/4.5-5.5 - <10/10-20 <35 >150 - 2-5 

35Bd3cI sl scl,vgscl - >35 wd L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

35Bgm sl scl - - mw L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

35BgmI sl scl - - mw L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

35BI sl scl - - mw L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

35BI sl scl - - wd L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

35C sl scl - - wd L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 5-12 

35C/40C sl scl/sl - - wd L 5.0-6.5/5.5-6.5 4.5-5.0/4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 5-12 

35C/40CI sl scl/sl - - wd L 5.0-6.5/5.5-6.5 4.5-5.0/4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 5-12 

35C/48C sl/gsl scl/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd L 5.0-6.5/4.5-5.0 4.5-5.0/5.5-6.0 - <10 <35 >150/0-50 - 5-12 

35C/56C sl scl -/0-15 -/15-35 wd L 5.0-6.5/5.0-6.0 4.5-5.0/4.5-5.5 - <10 <35 >150/50-100 - 5-12 

35C/56CI sl scl -/0-15 -/15-35 wd L 5.0-6.5/5.0-6.0 4.5-5.0/4.5-5.5 - <10 <35 >150/50-100 - 5-12 

35C/RC sl scl - - wd L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 5-12 

35Cd3c sl scl,vgscl - >35 wd L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 5-12 

35Cd3c/49C sl scl,vgscl/vgc -/0-5 >35 wd L 5.0-6.5 4.5-5.0/4.5-5.5 - <10/10-20 <35 >150/0-50 - 5-12 

35Cd3cI sl scl,vgscl - >35 wd L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 5-12 

35CI sl scl - - wd L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 5-12 

35D sl scl - - wd L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 12-20 

35D/40D sl scl/sl - - wd L 5.0-6.5/5.5-6.5 4.5-5.0/4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 12-20 



 
ผ-23 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

35D/48D sl/gsl scl/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd L 5.0-6.5/4.5-5.0 4.5-5.0/5.5-6.0 - <10 <35 >150/0-50 - 12-20 

35D/56D sl scl -/0-15 -/15-35 wd L 5.0-6.5/5.0-6.0 4.5-5.0/4.5-5.5 - <10 <35 >150/50-100 - 12-20 

35d3c sl scl,vgsl - >35 wd L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

35d3cI sl scl,vgsl - >35 wd L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

35E sl scl - - wd L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 20-35 

35E/40E sl scl/sl - - wd L 5.0-6.5/5.5-6.5 4.5-5.0/4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 20-35 

35E/48E sl/gsl scl/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd L 5.0-6.5/4.5-5.0 4.5-5.0/5.5-6.0 - <10 <35 >150/0-50 - 20-35 

35E/55E sl/cl scl/c -/0-15 -/15-35 wd L/M 5.0-6.5/6.0-7.0 4.5-5.0/6.0-8.0 - <10/>20 <35/35-75 >150/50-100 - 20-35 

35E/56E sl scl -/0-15 -/15-35 wd L 5.0-6.5/5.0-6.0 4.5-5.0/4.5-5.5 - <10 <35 >150/50-100 - 20-35 

35gm sl scl - - mw L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

35gmI sl scl - - mw L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

35I sl scl - - wd L 5.0-6.5 4.5-5.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

36 sl scl - - wd L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

36/36b sl scl - - wd/mw L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

36B sl scl - - mw L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

36B sl scl - - wd L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

36b,calsub sl scl - - mw L-M 5.5-6.5 7.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

36b,calsubI sl scl - - mw L-M 5.5-6.5 7.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

36b,csub sl scl,c - - mw L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

36b,csubI sl scl,c - - mw L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

36B/36Bb sl scl - - wd/mw L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 



 

ผ-24 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

36B/38B sl/sl,ls,l scl/sl,scl,l - - wd L-M/M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10/10-20 35-75 >150 - 2-5 

36Bb sl scl - - mw L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

36Bb,cal sl scl - - mw L-M 7.0-8.0 7.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

36Bb,calI sl scl - - mw L-M 7.0-8.0 7.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

36Bb,calsub sl scl - - mw L-M 5.5-6.5 7.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

36Bb,csub sl scl,c - - mw L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

36Bb,csubI sl scl,c - - mw L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

36BbI sl scl - - mw L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

36Bcalsub sl scl - - wd L-M 5.5-6.5 7.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

36Bcsub sl scl,c - - wd L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

36BcsubI sl scl,c - - wd L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

36Bd3c sl scl,vgcl - >35 wd L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

36Bd3cI sl scl,vgcl - >35 wd L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

36Bgm sl scl - - mw L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

36BgmI sl scl - - mw L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

36BI sl scl - - mw L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

36BI sl scl - - wd L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

36C sl scl - - wd L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 5-12 

36CI sl scl - - wd L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 5-12 

36csub sl scl,c - - wd L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

36csubI sl scl,c - - wd L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 



 
ผ-25 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

36D sl scl - - wd L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 12-20 

36E sl scl - - wd L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 20-35 

36gm sl scl - - mw L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

36gmI sl scl - - mw L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

36I sl scl - - wd L-M 5.5-6.5 6.0-7.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

37 ls c - - wd L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

37/44 ls c/ls - - wd/wd-sex L 5.0-5.5/5.0-6.5 5.5-6.5/5.0-6.5 - <10 <35/35-75 >150 - 0-2 

37/44I ls c/ls - - wd/wd-sex L 5.0-5.5/5.0-6.5 5.5-6.5/5.0-6.5 - <10 <35/35-75 >150 - 0-2 

37B ls c - - mw L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

37B ls c - - wd L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

37b,cal ls cl - - mw L 7.0-8.0 7.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

37b,calI ls cl - - mw L 7.0-8.0 7.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

37b,col sl sl - - mw L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

37b,colI sl sl - - mw L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

37b,f sl cl,c - - mw L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

37b,fl sl scl - - mw L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

37b,flI sl scl - - mw L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

37b,fsi sil sicl - - mw L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

37b,fsiI sil sicl - - mw L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

37b/37b,fl ls/sl c/scl - - mw L 5.0-5.5 5.5-6.5/4.5-5.0 - <10 <35/35-75 >150 - 0-2 

37b/37b,flI ls/sl c/scl - - mw L 5.0-5.5 5.5-6.5/4.5-5.0 - <10 <35/35-75 >150 - 0-2 



 

ผ-26 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

37B/44B ls c/ls - - wd/wd-sex L 5.0-5.5/5.0-6.5 5.5-6.5/5.0-6.5 - <10 <35/35-75 >150 - 2-5 

37B/44BI ls c/ls - - wd/wd-sex L 5.0-5.5/5.0-6.5 5.5-6.5/5.0-6.5 - <10 <35/35-75 >150 - 2-5 

37B/49B ls/sl c/vgc -/0-5 -/>35 wd L 5.0-5.5/5.0-6.5 5.5-6.5/4.5-5.5 - <10/10-20 <35 >150/0-50 - 2-5 

37Bb ls c - - mw L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

37Bb,cal ls cl - - mw L 7.0-8.0 7.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

37Bb,calI ls cl - - mw L 7.0-8.0 7.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

37Bb,f sl cl,c - - mw L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

37Bb,fl sl scl - - mw L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

37Bb,fl,cal sl scl - - mw L 7.0-8.0 7.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

37Bb,flI sl scl - - mw L 5.0-5.5 4.5-5.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

37Bb/37Bb,fl ls/sl c/scl - - mw L 5.0-5.5 5.5-6.5/4.5-5.0 - <10 <35/35-75 >150 - 2-5 

37BbI ls c - - mw L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

37Bgm ls c - - mw L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

37BgmI ls c - - mw L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

37BI ls c - - mw L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

37BI ls c - - wd L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

37C ls c - - wd L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 5-12 

37C/48C ls/gsl c/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd L 5.0-5.5/4.5-5.0 5.5-6.5/5.5-6.0 - <10 <35 >150/0-50 - 5-12 

37D ls c - - wd L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 12-20 

37D/48D ls/gsl c/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd L 5.0-5.5/4.5-5.0 5.5-6.5/5.5-6.0 - <10 <35 >150/0-50 - 12-20 

37gm ls c - - mw L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 



 
ผ-27 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

37gmI ls c - - mw L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

37I ls c - - wd L 5.0-5.5 5.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

38 sl,ls,l sl,scl,l - - wd M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

38/38fsi sl/sil sl,scl,l/sicl - - wd M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

38/38fsiI sl/sil sl,scl,l/sicl - - wd M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

38B sl,ls,l sl,scl,l - - mw M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

38B sl,ls,l sl,scl,l - - wd M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 2-5 

38b,fsi sil sicl - - mw M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

38b,fsiI sil sicl - - mw M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

38B/44B sl,ls,l/ls sl,scl,l/ls - - wd/wd-sex M/L 5.5-6.5/5.0-6.5 6.0-7.0/5.0-6.5 - 10-20/<10 35-75 >150 - 2-5 

38B/44BI sl,ls,l/ls sl,scl,l/ls - - wd/wd-sex M/L 5.5-6.5/5.0-6.5 6.0-7.0/5.0-6.5 - 10-20/<10 35-75 >150 - 2-5 

38Bb sl,ls,l sl,scl,l - - mw M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 2-5 

38BbI sl,ls,l sl,scl,l - - mw M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 2-5 

38Bfsi sil sicl - - wd M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 2-5 

38BfsiI sil sicl - - wd M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 2-5 

38BI sl,ls,l sl,scl,l - - mw M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

38BI sl,ls,l sl,scl,l - - wd M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 2-5 

38fl sl scl - - wd M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

38flI sl scl - - wd M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

38fsi sil sicl - - wd M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

38fsi/38b,fsi sil sicl - - wd/mw M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 



 

ผ-28 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

38fsi/38b,fsiI sil sicl - - wd/mw M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

38fsiI sil sicl - - wd M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

38I sl,ls,l sl,scl,l - - wd M 5.5-6.5 6.0-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

39 sl sl - - wd L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

39B sl sl - - wd L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

39B/43B sl/ls sl/ls - - wd/sex L 4.5-5.5/5.0-6.5 4.5-5.5/5.0-6.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

39Bgm sl sl - - mw L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

39BI sl sl - - wd L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

39C sl sl - - wd L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 5-12 

39C/50C sl sl/scl,vgc -/0-15 -/>35 wd L 4.5-5.5/5.5-6.5 4.5-5.5/5.0-5.5 - <10 <35 >150/50-100 - 5-12 

39C/RC sl sl - - wd L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 5-12 

39CI sl sl - - wd L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 5-12 

39D sl sl - - wd L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 12-20 

39D/RC sl sl - - wd L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 12-20 

39E sl sl - - wd L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 20-35 

39E/RC sl sl - - wd L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 20-35 

39gm sl sl - - mw L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

39gmI sl sl - - mw L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

39I sl sl - - wd L 4.5-5.5 4.5-5.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

40 sl sl - - wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

40/40b sl sl - - wd/mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 



 
ผ-29 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

40/40bI sl sl - - wd/mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

40/41 sl/ls sl - - wd L 5.5-6.5/5.0-5.5 4.5-6.5/4.5-5.5 - <10 <35/35-75 >150 - 0-2 

40B sl sl - - mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

40B sl sl - - wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40b,csub sl sl,c - - mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

40b,csubI sl sl,c - - mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

40b,d3c sl sl,vgsl - >35 mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

40b,d3cI sl sl,vgsl - >35 mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

40b,d3clay sl sl,c - - mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

40B/40Bb sl sl - - wd/mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40B/40Bb,d3c sl sl/sl,vgcl - -/>35 wd/mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40B/40BbI sl sl - - wd/mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40B/40Bd3c sl sl/sl,vgcl - >35 wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40B/40Bd3cI sl sl/sl,vgcl - >35 wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40B/41B sl/ls sl - - mw L 5.5-6.5/5.0-5.5 4.5-6.5/4.5-5.5 - <10 <35/35-75 >150 - 0-2 

40B/41B sl/ls sl - - wd L 5.5-6.5/5.0-5.5 4.5-6.5/4.5-5.5 - <10 <35/35-75 >150 - 2-5 

40B/41BI sl/ls sl - - mw L 5.5-6.5/5.0-5.5 4.5-6.5/4.5-5.5 - <10 <35/35-75 >150 - 0-2 

40B/41BI sl/ls sl - - wd L 5.5-6.5/5.0-5.5 4.5-6.5/4.5-5.5 - <10 <35/35-75 >150 - 2-5 

40B/44B sl/ls sl/ls - - wd/wd-sex L 5.5-6.5/5.0-6.5 4.5-6.5/5.0-6.5 - <10 <35/35-75 >150 - 2-5 

40B/48B sl/gsl sl/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/4.5-5.0 4.5-6.5/5.5-6.0 - <10 <35 >150/0-50 - 2-5 

40B/56B sl sl/scl -/0-15 -/15-35 wd L 5.5-6.5/5.0-6.0 4.5-6.5/4.5-5.5 - <10 <35 >150/50-100 - 2-5 



 

ผ-30 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

40B/RC sl sl - - wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40Bb sl sl - - mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40Bb,calsub sl sl - - mw L 5.5-6.5 7.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 2-5 

40Bb,csub sl sl,c - - mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40Bb,csubI sl sl,c - - mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40Bb,d3c sl sl,vgcl - >35 mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40Bb,d3cI sl sl,vgcl - >35 mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40Bb,d3clay sl scl,c - - mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40Bb/41Bb sl/ls sl - - mw L 5.5-6.5/5.0-5.5 4.5-6.5/4.5-5.5 - <10 <35/35-75 >150 - 2-5 

40Bb/41BbI sl/ls sl - - mw L 5.5-6.5/5.0-5.5 4.5-6.5/4.5-5.5 - <10 <35/35-75 >150 - 2-5 

40BbI sl sl - - mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40Bcsub sl sl,c - - wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40BcsubI sl sl,c - - wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40Bd3c sl sl,vgcl - >35 wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40Bd3cI sl sl,vgcl - >35 wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40Bd3clay sl scl,c - - wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40Bdan sl sl - - wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40BdanI sl sl - - wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40Bgm sl sl - - mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40BgmI sl sl - - mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40BI sl sl - - mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 



 
ผ-31 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

40BI sl sl - - wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 2-5 

40Bsa sl sl - - wd L 5.5-6.5 6.5-8.0 - <10 <35 >150 2-4 2-5 

40C sl sl - - wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 5-12 

40C/41C sl/ls sl - - wd L 5.5-6.5/5.0-5.5 4.5-6.5/4.5-5.5 - <10 <35/35-75 >150 - 5-12 

40C/48C sl/gsl sl/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/4.5-5.0 4.5-6.5/5.5-6.0 - <10 <35 >150/0-50 - 5-12 

40C/56C sl sl/scl -/0-15 -/15-35 wd L 5.5-6.5/5.0-6.0 4.5-6.5/4.5-5.5 - <10 <35 >150/50-100 - 5-12 

40C/RC sl sl - - wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 5-12 

40C/RCI sl sl - - wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 5-12 

40calsub sl sl - - wd L/M 5.5-6.5 7.0-8.0 - <10 35-75 >150 - 0-2 

40Cd3c sl sl,vgcl - >35 wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 5-12 

40CI sl sl - - wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 5-12 

40csub sl sl,c - - wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

40csubI sl sl,c - - wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

40D sl sl - - wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 12-20 

40D/48D sl/gsl sl/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd L 5.5-6.5/4.5-5.0 4.5-6.5/5.5-6.0 - <10 <35 >150/0-50 - 12-20 

40D/RC sl sl - - wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 12-20 

40d3c sl sl,vgsl - >35 wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

40gm sl sl - - mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

40gm,csub sl sl,c - - mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

40gm,csubI sl sl,c - - mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

40gmI sl sl - - mw L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 



 

ผ-32 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

40I sl sl - - wd L 5.5-6.5 4.5-6.5 - <10 <35 >150 - 0-2 

41 ls sl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

41/41b ls sl - - wd/mw L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

41/41bI ls sl - - wd/mw L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

41B ls sl - - mw L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

41B ls sl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

41B/41Bb ls sl - - wd/mw L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

41B/41BbI ls sl - - wd/mw L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

41B/44B ls sl/ls - - mw/mw-wd L 5.0-5.5/5.0-6.5 4.5-5.5/5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

41B/44B ls sl/ls - - wd/wd-sex L 5.0-5.5/5.0-6.5 4.5-5.5/5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

41B/44BI ls sl/ls - - mw/mw-wd L 5.0-5.5/5.0-6.5 4.5-5.5/5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

41B/44BI ls sl/ls - - wd/wd-sex L 5.0-5.5/5.0-6.5 4.5-5.5/5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

41Bb ls sl - - mw L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

41Bb/41B ls sl - - mw/wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

41Bb/44Bb ls sl/ls - - mw/mw-wd L 5.0-5.5/5.0-6.5 4.5-5.5/5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

41Bb/44BbI ls sl/ls - - mw/mw-wd L 5.0-5.5/5.0-6.5 4.5-5.5/5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

41Bb/44BI ls sl/ls - - mw/wd-sex L 5.0-5.5/5.0-6.5 4.5-5.5/5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

41BbI ls sl - - mw L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

41Bd3c ls ls,vgsl - >35 wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

41Bd3clay ls ls,c - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

41Bd3ss ls ls,vgsl - >35 wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 



 
ผ-33 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

41Bd3ssI ls ls,vgsl - >35 wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

41BI ls sl - - mw L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

41BI ls sl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

41Bspod ls sl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

41C ls sl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 5-12 

41C/44C ls sl/ls - - wd/wd-sex L 5.0-5.5/5.0-6.5 4.5-5.5/5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 5-12 

41C/56C ls/sl sl/scl -/0-15 -/15-35 wd L 5.0-5.5/5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 35-75/<35 >150/50-100 - 5-12 

41Cd3clay ls ls,c - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 5-12 

41CI ls sl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 5-12 

41d3c ls ls,vgsl - >35 wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

41I ls sl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

41spod ls sl - - wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

42 ls ls - - sex L 4.5-6.0 5.0-6.0 - <10 <35 50-100 - 0-2 

42B ls ls - - sex L 4.5-6.0 5.0-6.0 - <10 <35 50-100 - 2-5 

42BI ls ls - - sex L 4.5-6.0 5.0-6.0 - <10 <35 50-100 - 2-5 

42I ls ls - - sex L 4.5-6.0 5.0-6.0 - <10 <35 50-100 - 0-2 

43 ls ls - - sex L 5.0-6.5 5.0-6.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

43B ls ls - - sex L 5.0-6.5 5.0-6.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

43BI ls ls - - sex L 5.0-6.5 5.0-6.0 - <10 <35 >150 - 2-5 

43C ls ls - - sex L 5.0-6.5 5.0-6.0 - <10 <35 >150 - 5-12 

43gm ls ls - - mw L 5.0-6.5 5.0-6.0 - <10 <35 >150 - 0-2 



 

ผ-34 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

43gmI ls ls - - mw L 5.0-6.5 5.0-6.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

43I ls ls - - sex L 5.0-6.5 5.0-6.0 - <10 <35 >150 - 0-2 

44 ls ls - - wd-sex L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

44/44b ls ls - - wd-sex/mw* L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

44B ls ls - - mw-wd L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

44B ls ls - - wd-sex L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

44b,d4clay ls ls,c - - mw-wd L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

44b,d4clay/44b ls ls,c/ls - - mw-wd L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

44b,d4clayI ls ls,c - - mw-wd L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

44B/44Bb ls ls - - wd-sex/mw* L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

44Bb ls ls - - mw-wd L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

44Bb,d4clay ls ls,c - - mw-wd L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

44Bb,d4clay/44Bb ls ls,c/ls - - mw-wd L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

44Bb,d4clayI ls ls,c - - mw-wd L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

44BbI ls ls - - mw-wd L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

44Bcsub ls ls,c - - wd-sex L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

44Bd3c ls ls - >35 wd-sex L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

44Bd4clay ls ls,c - - wd-sex L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

44Bd4clayI ls ls,c - - wd-sex L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 

44BI ls ls - - mw-wd L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

44BI ls ls - - wd-sex L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 2-5 



 
ผ-35 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

44C ls ls - - wd-sex L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 5-12 

44C/48C ls/gsl ls/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd-sex/wd L 5.0-6.5/4.5-5.0 5.0-6.5/5.5-6.0 - <10 35-75/<35 >150/0-50 - 5-12 

44Cd3c/48C ls/gsl ls/vgscl,R -/15-35 -/>35 wd-sex/wd L 5.0-6.5/4.5-5.0 5.0-6.5/5.5-6.0 - <10 35-75/<35 >150/0-50 - 5-12 

44CI ls ls - - wd-sex L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 5-12 

44csub ls ls,c - - wd-sex L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

44D ls ls - - wd-sex L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 12-20 

44d4clay ls ls,c - - wd-sex L 5.0-5.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

44d4clayI ls ls,c - - wd-sex L 5.0-5.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

44I ls ls - - wd-sex L 5.0-6.5 5.0-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

45 gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 0-2 

45/50 gcl/sl vgc/scl,vgc 15-35/0-15 >35 wd L 5.0-6.0/5.5-6.5 4.5-5.5/5.0-5.5 - <10 <35 0-50/50-100 - 0-2 

45B gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 2-5 

45B/50B gcl/sl vgc/scl,vgc 15-35/0-15 >35 wd L 5.0-6.0/5.5-6.5 4.5-5.5/5.0-5.5 - <10 <35 0-50/50-100 - 2-5 

45B/53B gcl/cl vgc/c,vgc 15-35/0-15 >35 wd L 5.0-6.0/5.0-5.5 4.5-5.5 - <10/10-20 <35 0-50/50-100 - 2-5 

45Bgm gcl vgc 15-35 >35 mw L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 2-5 

45BgmI gcl vgc 15-35 >35 mw L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 2-5 

45BI gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 2-5 

45C gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 5-12 

45C/53C gcl/cl vgc/c,vgc 15-35/0-15 >35 wd L 5.0-6.0/5.0-5.5 4.5-5.5 - <10/10-20 <35 0-50/50-100 - 5-12 

45Ccal l vgc 15-35 >35 wd L-M 7.0-8.0 7.0-8.0 - <10 <35 0-50 - 5-12 

45CcalI l vgc 15-35 >35 wd L-M 7.0-8.0 7.0-8.0 - <10 <35 0-50 - 5-12 



 

ผ-36 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

45Cgm gcl vgc 15-35 >35 mw L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 5-12 

45CI gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 5-12 

45D gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 12-20 

45D/53D gcl/cl vgc/c,vgc 15-35/0-15 >35 wd L 5.0-6.0/5.0-5.5 4.5-5.5 - <10/10-20 <35 0-50/50-100 - 12-20 

45E gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 20-35 

45gm gcl vgc 15-35 >35 mw L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 0-2 

45gmI gcl vgc 15-35 >35 mw L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 0-2 

45I gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 0-2 

46 gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 0-2 

46B gcl vgc 15-35 >35 mw L 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 0-2 

46B gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 2-5 

46B/47B gcl vgc/vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 4.5-5.5/5.5-6.5 - <10/10-20 <35/35-75 0-50 - 2-5 

46B/47BI gcl vgc/vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 4.5-5.5/5.5-6.5 - <10/10-20 <35/35-75 0-50 - 2-5 

46B/55B gcl/cl vgc/c 15-35/0-15 >35/15-35 wd L/M 5.5-7.0/6.0-7.0 4.5-5.5/6.0-8.0 - <10/>20 <35/35-75 0-50/50-100 - 2-5 

46B/RL gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 2-5 

46Bb gcl vgc 15-35 >35 mw L 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 2-5 

46BbI gcl vgc 15-35 >35 mw L 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 2-5 

46BI gcl vgc 15-35 >35 mw L 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 0-2 

46BI gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 2-5 

46C gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 5-12 

46C/47C gcl vgc/vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 4.5-5.5/5.5-6.5 - <10/10-20 <35/35-75 0-50 - 5-12 



 
ผ-37 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

46C/55C gcl/cl vgc/c 15-35/0-15 >35/15-35 wd L/M 5.5-7.0/6.0-7.0 4.5-5.5/6.0-8.0 - <10/>20 <35/35-75 0-50/50-100 - 5-12 

46C/56C gcl/sl vgc/scl 15-35/0-15 >35/15-35 wd L 5.5-7.0/5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50/50-100 - 5-12 

46C/RL gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 5-12 

46CI gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 5-12 

46D gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 12-20 

46D/47D gcl vgc/vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 4.5-5.5/5.5-6.5 - <10/10-20 <35/35-75 0-50 - 12-20 

46D/48D gcl/gsl vgc/vgscl,R 15-35 >35 wd L 5.5-7.0/4.5-5.0 4.5-5.5/5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 12-20 

46D/RL gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 12-20 

46E gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 20-35 

46gm gcl vgc 15-35 >35 mw L 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 0-2 

46I gcl vgc 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 0-2 

47 gcl vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 0-2 

47B gcl vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 2-5 

47B/48B gcl/gsl vgc,Cr/vgscl,R 15-35 >35 wd L 5.5-7.0/4.5-5.0 5.5-6.5/5.5-6.0 - 10-20/<10 35-75/<35 0-50 - 2-5 

47B/52B gcl vgc,Cr/vgcl,marl 15-35 >35 wd L/M 5.5-7.0/7.0-8.0 5.5-6.5/8.0-8.5 - 10-20/>20 35-75/>75 0-50 - 2-5 

47B/55B gcl/cl vgc,Cr/c 15-35/0-15 >35/15-35 wd L/M 5.5-7.0/6.0-7.0 5.5-6.5/6.0-8.0 - 10-20/>20 35-75 0-50/50-100 - 2-5 

47B/56B gcl/sl vgc,Cr/scl 15-35/0-15 >35/15-35 wd L 5.5-7.0/5.0-6.0 5.5-6.5/4.5-5.5 - 10-20/<10 35-75/<35 0-50/50-100 - 2-5 

47B/RC gcl vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 2-5 

47B/RCI gcl vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 2-5 

47B/RL gcl vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 2-5 

47Bb gcl vgc,Cr 15-35 >35 mw L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 2-5 



 

ผ-38 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

47BbI gcl vgc,Cr 15-35 >35 mw L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 2-5 

47Bcal cl,gcl cl,vgcl 15-35 >35 wd L 7.0-8.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 0-50 - 2-5 

47Bcal/RC cl,gcl cl,vgcl 15-35 >35 wd L 7.0-8.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 0-50 - 2-5 

47BI gcl vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 2-5 

47C gcl vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 5-12 

47C/48C gcl/gsl vgc,Cr/vgscl,R 15-35 >35 wd L 5.5-7.0/4.5-5.0 5.5-6.5/5.5-6.0 - 10-20/<10 35-75/<35 0-50 - 5-12 

47C/48CI gcl/gsl vgc,Cr/vgscl,R 15-35 >35 wd L 5.5-7.0/4.5-5.0 5.5-6.5/5.5-6.0 - 10-20/<10 35-75/<35 0-50 - 5-12 

47C/52C gcl vgc,Cr/vgcl,marl 15-35 >35 wd L/M 5.5-7.0/7.0-8.0 5.5-6.5/8.0-8.5 - 10-20/>20 35-75/>75 0-50 - 5-12 

47C/55C gcl/cl vgc,Cr/c 15-35/0-15 >35/15-35 wd L/M 5.5-7.0/6.0-7.0 5.5-6.5/6.0-8.0 - 10-20/>20 35-75 0-50/50-100 - 5-12 

47C/55CI gcl/cl vgc,Cr/c 15-35/0-15 >35/15-35 wd L/M 5.5-7.0/6.0-7.0 5.5-6.5/6.0-8.0 - 10-20/>20 35-75 0-50/50-100 - 5-12 

47C/56C gcl/sl vgc,Cr/scl 15-35/0-15 >35/15-35 wd L 5.5-7.0/5.0-6.0 5.5-6.5/4.5-5.5 - 10-20/<10 35-75/<35 0-50/50-100 - 5-12 

47C/59C gcl/scl,l vgc,Cr/sl,scl,c 15-35/- >35/- wd/spd L 5.5-7.0/5.5-6.5 5.5-6.5 - 10-20/<10 35-75 0-50/>150 - 5-12 

47C/RC gcl vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 5-12 

47C/RCI gcl vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 5-12 

47C/RL gcl vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0/- 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 5-12 

47Ccal cl,gcl cl,vgcl 15-35 >35 wd L 7.0-8.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 0-50 - 5-12 

47Ccal/RC cl,gcl cl,vgcl 15-35 >35 wd L 7.0-8.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 0-50 - 5-12 

47CI gcl vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 5-12 

47D gcl vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 12-20 

47D/48D gcl/gsl vgc,Cr/vgscl,R 15-35 >35 wd L 5.5-7.0/4.5-5.0 5.5-6.5/5.5-6.0 - 10-20/<10 35-75/<35 0-50 - 12-20 

47D/49D gcl/sl vgc,Cr/vgc 15-35/0-5 >35 wd L 5.5-7.0/5.0-6.5 5.5-6.5/4.5-5.5 - 10-20 35-75/<35 0-50 - 12-20 



 
ผ-39 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

47D/53D gcl/cl vgc,Cr/c,vgc 15-35/0-15 >35 wd L 5.5-7.0/5.0-5.5 5.5-6.5/4.5-5.5 - 10-20 35-75/<35 0-50/50-100 - 12-20 

47D/55D gcl/cl vgc,Cr/c 15-35/0-15 >35/15-35 wd L/M 5.5-7.0/6.0-7.0 5.5-6.5/6.0-8.0 - 10-20/>20 35-75 0-50/50-100 - 12-20 

47D/56D gcl/sl vgc,Cr/scl 15-35/0-15 >35/15-35 wd L 5.5-7.0/5.0-6.0 5.5-6.5/4.5-5.5 - 10-20/<10 35-75/<35 0-50/50-100 - 12-20 

47D/RC gcl vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 12-20 

47D/RL gcl vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 12-20 

47Dcal/RC cl,gcl cl,vgcl 15-35 >35 wd L 7.0-8.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 0-50 - 12-20 

47E gcl vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 20-35 

47E/48E gcl/gsl vgc,Cr/vgsc,R 15-35 >35 wd L 5.5-7.0/4.5-5.0 5.5-6.5/5.5-6.0 - 10-20/<10 35-75/<35 0-50 - 20-35 

47E/52E gcl vgc,Cr/vgcl,marl 15-35 >35 wd L/M 5.5-7.0/7.0-8.0 5.5-6.5/8.0-8.5 - 10-20/>20 35-75/>75 0-50 - 20-35 

47E/55E gcl/cl vgc,Cr/c 15-35/0-15 >35/15-35 wd L/M 5.5-7.0/6.0-7.0 5.5-6.5/6.0-8.0 - 10-20/>20 35-75 0-50/50-100 - 20-35 

47E/56E gcl/sl vgc,Cr/scl 15-35/0-15 >35/15-35 wd L 5.5-7.0/5.0-6.0 5.5-6.5/4.5-5.5 - 10-20/<10 35-75/<35 0-50/50-100 - 20-35 

47E/RC gcl vgc,Cr/- 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 20-35 

47E/RL gcl vgc,Cr/- 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 20-35 

47Ecal/RC cl,gcl cl,vgcl 15-35 >35 wd L 7.0-8.0 7.0-8.0 - 10-20 35-75 0-50 - 20-35 

47I gcl vgc,Cr 15-35 >35 wd L 5.5-7.0 5.5-6.5 - 10-20 35-75 0-50 - 0-2 

48 gsl vgscl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 0-2 

48/56 gsl/sl vgscl,R/scl 15-35/0-15 >35/15-35 wd L 4.5-5.0/5.0-6.0 5.5-6.0/4.5-5.5 - <10 <35 0-50/50-100 - 0-2 

48B gsl vgscl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 2-5 

48B/48Bb gsl vgscl,R/vgsl,R 15-35 >35 wd/mw L 4.5-5.0 5.5-6.0/5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 2-5 

48B/55B gsl/cl vgscl,R/c 15-35/0-15 >35/15-35 wd L/M 4.5-5.0/6.0-7.0 5.5-6.0/6.0-8.0 - <10/>20 <35/35-75 0-50/50-100 - 2-5 

48B/56B gsl/sl vgscl,R/scl 15-35/0-15 >35/15-35 wd L 4.5-5.0/5.0-6.0 5.5-6.0/4.5-5.5 - <10 <35 0-50/50-100 - 2-5 



 

ผ-40 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

48B/56BI gsl/sl vgscl,R/scl 15-35/0-15 >35/15-35 wd L 4.5-5.0/5.0-6.0 5.5-6.0/4.5-5.5 - <10 <35 0-50/50-100 - 2-5 

48B/RC gsl vgscl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 2-5 

48B/RCI gsl vgscl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 2-5 

48B/RL gsl vgscl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 2-5 

48BI gsl vgscl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 2-5 

48C gsl vgscl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 5-12 

48C/55C gsl/cl vgscl,R/c 15-35/0-15 >35/15-35 wd L/M 4.5-5.0/6.0-7.0 5.5-6.0/6.0-8.0 - <10/>20 <35/35-75 0-50/50-100 - 5-12 

48C/56C gsl/sl vgscl,R/scl 15-35/0-15 >35/15-35 wd L 4.5-5.0/5.0-6.0 5.5-6.0/4.5-5.5 - <10 <35 0-50/50-100 - 5-12 

48C/56CI gsl/sl vgscl,R/scl 15-35/0-15 >35/15-35 wd L 4.5-5.0/5.0-6.0 5.5-6.0/4.5-5.5 - <10 <35 0-50/50-100 - 5-12 

48C/59C gcl/scl,l vgscl,R/sl/,scl,c 15-35/- >35/- wd/spd L 4.5-5.0/5.5-6.5 5.5-6.0/ - <10 <35/35-75 0-50/>150 - 5-12 

48C/RC gsl vgscl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 5-12 

48C/RCI gsl vgscl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 5-12 

48C/RL gsl vgscl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 5-12 

48CI gsl vgscl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 5-12 

48D gsl vgscl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 12-20 

48D/55D gsl/cl vgscl,R/c 15-35/0-15 >35/15-35 wd L/M 4.5-5.0/6.0-7.0 5.5-6.0/6.0-8.0 - <10/>20 <35/35-75 0-50/50-100 - 12-20 

48D/56D gsl/sl vgscl,R/scl 15-35/0-15 >35/15-35 wd L 4.5-5.0/5.0-6.0 5.5-6.0/4.5-5.5 - <10 <35 0-50/50-100 - 12-20 

48D/RC gsl vgscl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 12-20 

48D/RL gsl vgscl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 12-20 

48E gsl vgscl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 20-35 

48E/56E gsl/sl vgscl,R/scl 15-35/0-15 >35/15-35 wd L 4.5-5.0/5.0-6.0 5.5-6.0/4.5-5.5 - <10 <35 0-50/50-100 - 20-35 



 
ผ-41 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

48E/RC gsl vgscl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 20-35 

48gm gsl vgscl,R 15-35 >35 mw L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 0-2 

48gmI gsl vgscl,R 15-35 >35 mw L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 0-2 

48I gsl vgscl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 0-2 

49 sl vgc 0-5 >35 wd L 5.0-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 0-50 - 0-2 

49B sl vgc 0-5 >35 wd L 5.0-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 0-50 - 2-5 

49Bb sl vgc 0-5 >35 mw L 5.0-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 0-50 - 2-5 

49BbI sl vgc 0-5 >35 mw L 5.0-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 0-50 - 2-5 

49Bdan sl vgc,c 0-5 >35 mw L 5.0-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 0-50 - 2-5 

49BI sl vgc 0-5 >35 wd L 5.0-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 0-50 - 2-5 

49Bsheet sl vgc 0-5 >35 mw L 5.0-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 0-50 - 2-5 

49BsheetI sl vgc 0-5 >35 mw L 5.0-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 0-50 - 2-5 

49C sl vgc 0-5 >35 wd L 5.0-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 0-50 - 5-12 

49C/RC sl vgc 0-5 >35 wd L 5.0-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 0-50 - 5-12 

49Cdan sl vgc,c 0-5 >35 mw L 5.0-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 0-50 - 5-12 

49D sl vgc 0-5 >35 wd L 5.0-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 0-50 - 12-20 

49dan sl vgc,c 0-5 >35 mw L 5.0-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 0-50 - 0-2 

49danI sl vgc,c 0-5 >35 mw L 5.0-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 0-50 - 0-2 

49I sl vgc 0-5 >35 wd L 5.0-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 0-50 - 0-2 

49sheet sl vgc 0-5 >35 mw L 5.0-6.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 0-50 - 0-2 

50 sl scl,vgc 0-15 >35 wd L 5.5-6.5 5.0-5.5 - <10 <35 50-100 - 0-2 



 

ผ-42 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

50B sl scl,vgc 0-15 >35 wd L 5.5-6.5 5.0-5.5 - <10 <35 50-100 - 2-5 

50B/51B sl/gcl scl,vgc/vgcl,R 0-15/15-35 >35 wd L 5.5-6.5/4.5-5.0 5.0-5.5/4.5-5.5 - <10 <35 50-100/0-50 - 2-5 

50BI sl scl,vgc 0-15 >35 wd L 5.5-6.5 5.0-5.5 - <10 <35 50-100 - 2-5 

50C sl scl,vgc 0-15 >35 wd L 5.5-6.5 5.0-5.5 - <10 <35 50-100 - 5-12 

50C/51C sl/gcl scl,vgc/vgcl,R 0-15/15-35 >35 wd L 5.5-6.5/4.5-5.0 5.0-5.5/4.5-5.5 - <10 <35 50-100/0-50 - 5-12 

50CI sl scl,vgc 0-15 >35 wd L 5.5-6.5 5.0-5.5 - <10 <35 50-100 - 5-12 

50D sl scl,vgc 0-15 >35 wd L 5.5-6.5 5.0-5.5 - <10 <35 50-100 - 12-20 

50D/51D sl/gcl scl,vgc/vgcl,R 0-15/15-35 >35 wd L 5.5-6.5/4.5-5.0 5.0-5.5/4.5-5.5 - <10 <35 50-100/0-50 - 12-20 

50E sl scl,vgc 0-15 >35 wd L 5.5-6.5 5.0-5.5 - <10 <35 50-100 - 20-35 

50E/51E sl/gcl scl,vgc/vgcl,R 0-15/15-35 >35 wd L 5.5-6.5/4.5-5.0 5.0-5.5/4.5-5.5 - <10 <35 50-100/0-50 - 20-35 

50gm sl scl,vgc 0-15 >35 mw L 5.5-6.5 5.0-5.5 - <10 <35 50-100 - 0-2 

50I sl scl,vgc 0-15 >35 wd L 5.5-6.5 5.0-5.5 - <10 <35 50-100 - 0-2 

51 gcl vgcl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 0-2 

51B gcl vgcl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 2-5 

51B/53B gcl/cl vgcl,R/c,vgc 15-35/0-15 >35 wd L 4.5-5.0/5.0-5.5 4.5-5.5 - <10/10-20 <35 0-50/50-100 - 2-5 

51BI gcl vgcl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 2-5 

51C gcl vgcl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 5-12 

51C/53C gcl/cl vgcl,R/c,vgc 15-35/0-15 >35 wd L 4.5-5.0/5.0-5.5 4.5-5.5 - <10/10-20 <35 0-50/50-100 - 5-12 

51CI gcl vgcl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 5-12 

51D gcl vgcl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 12-20 

51D/53D gcl/cl vgcl,R/c,vgc 15-35/0-15 >35 wd L 4.5-5.0/5.0-5.5 4.5-5.5 - <10/10-20 <35 0-50/50-100 - 12-20 



 
ผ-43 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

51D/RC gcl vgcl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 12-20 

51E gcl vgcl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 20-35 

51E/RC gcl vgcl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 4.5-5.5 - <10 <35 0-50 - 20-35 

52 gcl vgcl,marl 15-35 >35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 0-50 - 0-2 

52/RL gcl vgcl,marl 15-35 >35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 0-50 - 0-2 

52B gcl vgcl,marl 15-35 >35 mw M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 0-50 - 0-2 

52B gcl vgcl,marl 15-35 >35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 0-50 - 2-5 

52B/55B gcl/cl vgcl,marl/c 15-35/0-15 >35/15-35 wd M 7.0-8.0/6.0-7.0 8.0-8.5/6.0-8.0 - >20 >75/35-75 0-50/50-100 - 2-5 

52B/RL gcl vgcl,marl 15-35 >35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 0-50 - 2-5 

52BI gcl vgcl,marl 15-35 >35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 0-50 - 2-5 

52Bmd cl-c c,marl 0-15 >35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 50-100 - 2-5 

52BmdI cl-c c,marl 0-15 >35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 50-100 - 2-5 

52Budic gcl vgcl 15-35 >35 wd M 7.0-8.0 7.0-8.0 - >20 >75 0-50 - 2-5 

52C gcl vgcl,marl 15-35 >35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 0-50 - 5-12 

52C/RL gcl vgcl,marl 15-35 >35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 0-50 - 5-12 

52CI gcl vgcl,marl 15-35 >35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 0-50 - 5-12 

52Cmd cl-c c,marl 0-15 >35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 50-100 - 5-12 

52Cudic gcl vgcl 15-35 >35 wd M 7.0-8.0 7.0-8.0 - >20 >75 0-50 - 5-12 

52D gcl vgcl,marl 15-35 >35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 0-50 - 12-20 

52D/RL gcl vgcl,marl 15-35 >35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 0-50 - 12-20 

52E gcl vgcl,marl 15-35 >35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 0-50 - 20-35 



 

ผ-44 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

52I gcl vgcl,marl 15-35 >35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 0-50 - 0-2 

52md cl-c c,marl 0-15 >35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 50-100 - 0-2 

52mdI cl-c c,marl 0-15 >35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 50-100 - 0-2 

53 cl c,vgc 0-15 >35 wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 50-100 - 0-2 

53B cl c,vgc 0-15 >35 wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 50-100 - 2-5 

53BI cl c,vgc 0-15 >35 wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 50-100 - 2-5 

53C cl c,vgc 0-15 >35 wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 50-100 - 5-12 

53CI cl c,vgc 0-15 >35 wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 50-100 - 5-12 

53D cl c,vgc 0-15 >35 wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 50-100 - 12-20 

53E cl c,vgc 0-15 >35 wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 50-100 - 20-35 

53I cl c,vgc 0-15 >35 wd L 5.0-5.5 4.5-5.5 - 10-20 <35 50-100 - 0-2 

54 c c,marl 0-15 15-35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 50-100 - 0-2 

54B c c,marl 0-15 15-35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 50-100 - 2-5 

54BI c c,marl 0-15 15-35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 50-100 - 2-5 

54C c c,marl 0-15 15-35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 50-100 - 5-12 

54D c c,marl 0-15 15-35 wd M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 50-100 - 12-20 

54gm c c,marl 0-15 15-35 mw M 7.0-8.0 8.0-8.5 - >20 >75 50-100 - 0-2 

55 cl c 0-15 15-35 wd M 6.0-7.0 6.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 0-2 

55/55b cl c 0-15 15-35 wd/mw M 6.0-7.0 6.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 0-2 

55B cl c 0-15 15-35 mw M 6.0-7.0 6.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 0-2 

55B cl c 0-15 15-35 wd M 6.0-7.0 6.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 2-5 



 
ผ-45 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

55B/55Bb cl c 0-15 15-35 wd/mw M 6.0-7.0 6.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 2-5 

55B/55BbI cl c 0-15 15-35 wd/mw M 6.0-7.0 6.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 2-5 

55B/RC cl c 0-15 15-35 wd M 6.0-7.0 6.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 2-5 

55Bb cl c 0-15 15-35 mw M 6.0-7.0 6.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 2-5 

55Bcal cl c,vgc 0-15 15-35 wd M 7.0-8.0 7.0-8.0 - >20 >75 50-100 - 2-5 

55Bcalsub cl c,vgc 0-15 15-35 wd M 6.0-7.0 7.0-8.0 - >20 >75 50-100 - 2-5 

55BI cl c 0-15 15-35 mw M 6.0-7.0 6.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 0-2 

55BI cl c 0-15 15-35 wd M 6.0-7.0 6.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 2-5 

55C cl c 0-15 15-35 wd M 6.0-7.0 6.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 5-12 

55C/RC cl c 0-15 15-35 wd M 6.0-7.0 6.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 5-12 

55cal cl c,vgc 0-15 15-35 wd M 7.0-8.0 7.0-8.0 - >20 >75 50-100 - 0-2 

55Ccal cl c,vgc 0-15 15-35 wd M 7.0-8.0 7.0-8.0 - >20 >75 50-100 - 5-12 

55Ccalsub cl c,vgc 0-15 15-35 wd M 6.0-7.0 7.0-8.0 - >20 >75 50-100 - 5-12 

55CI cl c 0-15 15-35 wd M 6.0-7.0 6.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 5-12 

55D cl c 0-15 15-35 wd M 6.0-7.0 6.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 12-20 

55E cl c 0-15 15-35 wd M 6.0-7.0 6.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 20-35 

55gm cl c 0-15 15-35 mw M 6.0-7.0 6.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 0-2 

55gm,d3c cl c,vgc 0-15 15-35 mw M 7.0-8.0 7.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 0-2 

55gmI cl c 0-15 15-35 mw M 6.0-7.0 6.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 0-2 

55I cl c 0-15 15-35 wd M 6.0-7.0 6.0-8.0 - >20 35-75 50-100 - 0-2 

56 sl scl 0-15 15-35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 0-2 



 

ผ-46 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

56B sl scl 0-15 15-35 mw L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 0-2 

56B sl scl 0-15 15-35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 2-5 

56B/RC sl scl 0-15 15-35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 2-5 

56B/RCI sl scl 0-15 15-35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 2-5 

56B/RL sl scl 0-15 15-35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 2-5 

56Bb sl scl 0-15 15-35 mw L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 2-5 

56BI sl scl 0-15 15-35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 2-5 

56C sl scl 0-15 15-35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 5-12 

56C/RC sl scl 0-15 15-35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 5-12 

56C/RCI sl scl 0-15 15-35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 5-12 

56C/RL sl scl 0-15 15-35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 5-12 

56C/RLI sl scl 0-15 15-35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 5-12 

56CI sl scl 0-15 15-35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 5-12 

56D sl scl 0-15 15-35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 12-20 

56D/RC sl scl 0-15 15-35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 12-20 

56D/RL sl scl 0-15 15-35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 12-20 

56E sl scl 0-15 15-35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 20-35 

56E/RC sl scl 0-15 15-35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 20-35 

56gm sl scl 0-15 15-35 mw L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 0-2 

56gmI sl scl 0-15 15-35 mw L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 0-2 

56I sl scl 0-15 15-35 wd L 5.0-6.0 4.5-5.5 - <10 <35 50-100 - 0-2 



 
ผ-47 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

57 fibric fibric - - vpd M <4.5 <4.5 - >20 <35 >150 - 0-2 

57/58 fibric fibric - - vpd M <4.5 <4.5/<4.0 - >20 <35 >150 - 0-2 

57/58I fibric fibric - - vpd M <4.5 <4.5/<4.0 - >20 <35 >150 - 0-2 

57I fibric fibric - - vpd M <4.5 <4.5 - >20 <35 >150 - 0-2 

58 fibric fibric - - vpd M <4.5 <4.0 - >20 <35 >150 - 0-2 

58I fibric fibric - - vpd M <4.5 <4.0 - >20 <35 >150 - 0-2 

59 sl,scl,l sl,scl,c - - spd L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

59/60 sl,scl,l/sl,ls,cl sl,scl,c/sl,ls,cl - - spd/wd L 5.5-6.5/6.0-7.0 5.5-6.5/5.5-7.0 - <10/10-20 35-75 >150 - 0-2 

59/60I sl,scl,l/sl,ls,cl sl,scl,c/sl,ls,cl - - spd/wd L 5.5-6.5/6.0-7.0 5.5-6.5/5.5-7.0 - <10/10-20 35-75 >150 - 0-2 

59/61 sl,scl,l/sl sl,scl,c/sl,R -/15-35 -/>35 spd/wd L 5.5-6.5/4.5-5.0 5.5-6.5/5.5-6.0 - <10 35-75/<35 >150/0-50 - 0-2 

59f scl,cl sc,c - - spd/pd L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

59fl sl,cl scl,cl - - spd/pd L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

59I sl,scl,l sl,scl,c - - spd L 5.5-6.5 5.5-6.5 - <10 35-75 >150 - 0-2 

60 sl,ls,cl sl,ls,cl - - wd L 6.0-7.0 5.5-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

60B sl,ls,cl sl,ls,cl - - wd L 6.0-7.0 5.5-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 2-5 

60BI sl,ls,cl sl,ls,cl - - wd L 6.0-7.0 5.5-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 2-5 

60C sl,ls,cl sl,ls,cl - - wd L 6.0-7.0 5.5-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 5-12 

60D sl,ls,cl sl,ls,cl - - wd L 6.0-7.0 5.5-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 12-20 

60D/61D sl,ls,cl/sl sl,ls,cl/sl,R -/15-35 -/>35 wd L 6.0-7.0/4.5-5.0 5.5-7.0/5.5-6.0 - 10-20/<10 35-75/<35 >150/0-50 - 12-20 

60I sl,ls,cl sl,ls,cl - - wd L 6.0-7.0 5.5-7.0 - 10-20 35-75 >150 - 0-2 

61 sl sl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 0-2 



 

ผ-48 

ภาคผนวก 1  (ตอ) 

หนวยท่ีดิน เน้ือดินบน เน้ือดินลาง 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินบน 

(%) 

ปริมาณ
กรวดท่ีพบ
ในดินลาง 

(%) 

การระบายน้ำ
ของดิน 

ความอุดม
สมบูรณของ

ดิน 

ปฏิกิริยาดินบน 
(pH) 

ปฏิกิริยาดินลาง 
(pH) 

จาโรไซต 
(ซม.) 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 
(Cmal-1) 

ความอิ่มตัว
ดวยประจุบวก

ท่ีเปนดาง 
(%) 

ความลึกของ
ดิน (ซม.) 

คาการนำ
ไฟฟา 

(dS/m) 

ความ
ลาดชัน 
(%) 

61B sl sl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 2-5 

61C sl sl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 5-12 

61D sl sl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 12-20 

61I sl sl,R 15-35 >35 wd L 4.5-5.0 5.5-6.0 - <10 <35 0-50 - 0-2 

62 - - - - - - - - - - - - - >35% 

 

  



ผ-49 

ภาคผนวก 2  อธิบายประเภทดินและหนวยดินคลาย 

ความลาดชัด  สภาพพ้ืนที่ 

A ความลาดชัน 0-2 %  / หนวยดินรวม 

B ความลาดชัน 2-5 %  hi พบบนพ้ืนท่ีสูง  

C ความลาดชัน 5-12 %  b มีการทำคันดิน  

D ความลาดชนั 12-20 %    

E ความลาดชัน 20-35 %  ประเภทตินอื่นๆ 
   cal  พบการสะสมปูน  

เนื้อดิน  dan พบชั้นดาน 

f เนื้อดินละเอียด  gm  พบจุดประสีเทาภายใน 75 ซม.  

fl เนื้อดินรวนละเอียด   sa  มีคราบเกลือบนผิวดิน  

fsl เนื้อดินรวนปนทรายแปง   sheet พบชั้นลูกรังแนน 

col เนื้อดินรวนหยาบ  spod  พบชั้น Spodic (สะสม Fe/AL + OM)  
   tks  พบชั้นดินทรายหนา 0-50 ซม. 

ความลึกของดิน  udic  พบในระบอบความข้ึน Udic (ดินชื้น)  

md ดินลึกปานกลาง (50-100 ซม.)  X  ดินเค็ม  

d3an พบชั้นหินพ้ืนแอนดีไซต (50-100 ซม.)    

d3cal พบชั้นคารบอเนตท่ีความลึก (50-100 ซม.)  เขตชลประทาน 

d3clay พบชั้นดินเหนียวท่ีความลึก (50-100 ซม.)  I ชลประทาน 

d3cal พบชั้นหินทรายท่ีความลึก (50-100 ซม.)    

d4cal พบชั้นดินเหนียวท่ีความลึก (100-150 ซม.)    

d3c 
พบมวลพอกหรือสารเม็ดกลมของเหล็ก 
แมงกานีสท่ีความลึก (50-100 ซม.) 

   

     

ชั้นดินตอนลาง    

csub พบชั้นดินเหนียวท่ีความลึก >100 ซม.    

calsub พบชั้นสะสมปูนท่ีความลึก >100 ซม.    

ssub พบชั้นดินทรายท่ีความลึก >100 ซม.    
     

หินพ้ืนโผล    

RC ท่ีดินหินพ้ืนโผล    

PL ท่ีดินเต็มไปดวยกอนหิน    
     

การจัดการ    

M4 
พ้ืนท่ีดินท่ีเปนดินลุมท่ีมีการจัดการยกรองหลังเตา
หรือทำคันกันน้ำเพ่ือทำการปลูกพืชไร  
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